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Նոր ՏարիՆոր ՏարիՆոր ՏարիՆոր Տարի    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 1111))))    

    
Տարի մը եւս բոլորեցինք: Եւ նՏարի մը եւս բոլորեցինք: Եւ նՏարի մը եւս բոլորեցինք: Եւ նՏարի մը եւս բոլորեցինք: Եւ նոր տարին սկսաւ: որ տարին սկսաւ: որ տարին սկսաւ: որ տարին սկսաւ: Ի՞նչն է որ տարին Ի՞նչն է որ տարին Ի՞նչն է որ տարին Ի՞նչն է որ տարին 

կը դարձնէ նոկը դարձնէ նոկը դարձնէ նոկը դարձնէ նո´́́́ր տարի: Թուականի փոփոխուր տարի: Թուականի փոփոխուր տարի: Թուականի փոփոխուր տարի: Թուականի փոփոխութի՞ւնը: Թուականի թի՞ւնը: Թուականի թի՞ւնը: Թուականի թի՞ւնը: Թուականի 
փոփոխութիւնը, փոփփոփոխութիւնը, փոփփոփոխութիւնը, փոփփոփոխութիւնը, փոփոխութիւն յառաջ չի բերեր մեր կեանքին ու ոխութիւն յառաջ չի բերեր մեր կեանքին ու ոխութիւն յառաջ չի բերեր մեր կեանքին ու ոխութիւն յառաջ չի բերեր մեր կեանքին ու 
կենցաղակերպին մէջ, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չփոխէ մեր կեանքը կենցաղակերպին մէջ, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չփոխէ մեր կեանքը կենցաղակերպին մէջ, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չփոխէ մեր կեանքը կենցաղակերպին մէջ, եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չփոխէ մեր կեանքը 
ու մեր կեանքի ընթացքը:ու մեր կեանքի ընթացքը:ու մեր կեանքի ընթացքը:ու մեր կեանքի ընթացքը:    

Ուստի, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրՈւստի, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրՈւստի, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրՈւստի, նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեոջմէ, որ շնորհէ մեոջմէ, որ շնորհէ մեոջմէ, որ շնորհէ մե----
զի նոզի նոզի նոզի նո´́́́ր սիրտր սիրտր սիրտր սիրտ. . . . սիրտ մը՝ որ լեցոսիրտ մը՝ որ լեցոսիրտ մը՝ որ լեցոսիրտ մը՝ որ լեցո´́́́ւն ըլլայ Յիսուսի նորոգիչ սիրով. ւն ըլլայ Յիսուսի նորոգիչ սիրով. ւն ըլլայ Յիսուսի նորոգիչ սիրով. ւն ըլլայ Յիսուսի նորոգիչ սիրով. 
սիրտ մը՝ որ սիրտ մը՝ որ սիրտ մը՝ որ սիրտ մը՝ որ անկեղծօրէն սիրեանկեղծօրէն սիրեանկեղծօրէն սիրեանկեղծօրէն սիրե´́́́լ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուած պաշլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուած պաշլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուած պաշլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուած պաշ----
տետետետե´́́́լ ու երկրպալ ու երկրպալ ու երկրպալ ու երկրպագեգեգեգե´́́́լ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուածլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուածլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուածլ գիտէ. սիրտ մը՝ որ զԱստուած    փառաբանեփառաբանեփառաբանեփառաբանե´́́́լ լ լ լ ու ու ու ու 
մեծարեմեծարեմեծարեմեծարե´́́́լ լ լ լ գիգիգիգիտէ. սիրտ մը՝ որ Աստուծոյ հնազանդիտէ. սիրտ մը՝ որ Աստուծոյ հնազանդիտէ. սիրտ մը՝ որ Աստուծոյ հնազանդիտէ. սիրտ մը՝ որ Աստուծոյ հնազանդի´́́́լ գիտէ:լ գիտէ:լ գիտէ:լ գիտէ:    

Նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոջմէ, որ շնորհէ մեզի նո´́́́ր ր ր ր 
հոգիհոգիհոգիհոգի. . . . հոգի մը՝ մաքրուած Աստուծոյ Հոգհոգի մը՝ մաքրուած Աստուծոյ Հոգհոգի մը՝ մաքրուած Աստուծոյ Հոգհոգի մը՝ մաքրուած Աստուծոյ Հոգիով, ներուաիով, ներուաիով, ներուաիով, ներուա´́́́ծ ու ներոծ ու ներոծ ու ներոծ ու ներո´́́́ղ հոգի ղ հոգի ղ հոգի ղ հոգի 
մը, անոխակամը, անոխակամը, անոխակամը, անոխակա´́́́լ ու բարեգոլ ու բարեգոլ ու բարեգոլ ու բարեգո´́́́ւթ հոգի մը, Սուրբ Հոգիով տաճարացաւթ հոգի մը, Սուրբ Հոգիով տաճարացաւթ հոգի մը, Սուրբ Հոգիով տաճարացաւթ հոգի մը, Սուրբ Հոգիով տաճարացա´́́́ծ ծ ծ ծ 
հոգի մը, փառաբանարան դարձահոգի մը, փառաբանարան դարձահոգի մը, փառաբանարան դարձահոգի մը, փառաբանարան դարձա´́́́ծ հոգի մը:ծ հոգի մը:ծ հոգի մը:ծ հոգի մը:    

Նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի նոՆոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի նո´́́́ր ր ր ր 
միտք մը, նորոգուամիտք մը, նորոգուամիտք մը, նորոգուամիտք մը, նորոգուա´́́́ծ միտք մը, իծ միտք մը, իծ միտք մը, իծ միտք մը, իր մտածութեան նիւթը Քրիստոսի ր մտածութեան նիւթը Քրիստոսի ր մտածութեան նիւթը Քրիստոսի ր մտածութեան նիւթը Քրիստոսի 
սէրն ու խօսքերսէրն ու խօսքերսէրն ու խօսքերսէրն ու խօսքերըըըը    դարձնոդարձնոդարձնոդարձնո´́́́ղ միտք մը, Աստուծոյ օրէնքներուն մասին ղ միտք մը, Աստուծոյ օրէնքներուն մասին ղ միտք մը, Աստուծոյ օրէնքներուն մասին ղ միտք մը, Աստուծոյ օրէնքներուն մասին 
մտածելով ուրախացոմտածելով ուրախացոմտածելով ուրախացոմտածելով ուրախացո´́́́ղ միտք մը, իր ուշադրութիւնը երկնային ղ միտք մը, իր ուշադրութիւնը երկնային ղ միտք մը, իր ուշադրութիւնը երկնային ղ միտք մը, իր ուշադրութիւնը երկնային 
կեանքին վրայ կեդրոնացնոկեանքին վրայ կեդրոնացնոկեանքին վրայ կեդրոնացնոկեանքին վրայ կեդրոնացնո´́́́ղ միտք մը:ղ միտք մը:ղ միտք մը:ղ միտք մը:    

Նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ,Նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ,Նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ,Նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ,    որ շնորհէ մեզի որ շնորհէ մեզի որ շնորհէ մեզի որ շնորհէ մեզի նոնոնոնո´́́́ր ր ր ր 
նկարագիր, նոնկարագիր, նոնկարագիր, նոնկարագիր, նո´́́́ր անհատականութիւն, նոր անհատականութիւն, նոր անհատականութիւն, նոր անհատականութիւն, նո´́́́ր ու Աստուածահաճոյ ր ու Աստուածահաճոյ ր ու Աստուածահաճոյ ր ու Աստուածահաճոյ 
փափաքներփափաքներփափաքներփափաքներ, , , , նոնոնոնո´́́́ր կամք ու կամեցողութիւն, նոր կամք ու կամեցողութիւն, նոր կամք ու կամեցողութիւն, նոր կամք ու կամեցողութիւն, նո´́́́ր գործ ու ր գործ ու ր գործ ու ր գործ ու 
գործելակերպ, հաւատքի նոգործելակերպ, հաւատքի նոգործելակերպ, հաւատքի նոգործելակերպ, հաւատքի նո´́́́ր կրակ, ար կրակ, ար կրակ, ար կրակ, աղօթքի նողօթքի նողօթքի նողօթքի նո´́́́ր եռանդ, իր Տան ու ր եռանդ, իր Տան ու ր եռանդ, իր Տան ու ր եռանդ, իր Տան ու 
իր Խօսքին հանդէպ նախանձախնդրուիր Խօսքին հանդէպ նախանձախնդրուիր Խօսքին հանդէպ նախանձախնդրուիր Խօսքին հանդէպ նախանձախնդրութեան նոթեան նոթեան նոթեան նո´́́́ր ոգի, որպէսզի ր ոգի, որպէսզի ր ոգի, որպէսզի ր ոգի, որպէսզի 
տարուան փոխուելուն հետ՝ մետարուան փոխուելուն հետ՝ մետարուան փոխուելուն հետ՝ մետարուան փոխուելուն հետ՝ մե´́́́նք եւս փոխուինք, տարեթիւին նք եւս փոխուինք, տարեթիւին նք եւս փոխուինք, տարեթիւին նք եւս փոխուինք, տարեթիւին 
բարձրանալուն հետ՝ մեբարձրանալուն հետ՝ մեբարձրանալուն հետ՝ մեբարձրանալուն հետ՝ մե´́́́նք եւս բարձրանանք, ու նք եւս բարձրանանք, ու նք եւս բարձրանանք, ու նք եւս բարձրանանք, ու դառնանք դառնանք դառնանք դառնանք 
զաւազաւազաւազաւակները Բարձրեալին:կները Բարձրեալին:կները Բարձրեալին:կները Բարձրեալին:    

Վերջապէս, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՎերջապէս, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՎերջապէս, նոր տարուան առիթով, խնդրենք ՏիրոՎերջապէս, նոր տարուան առիթով, խնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ ջմէ, որ շնորհէ ջմէ, որ շնորհէ ջմէ, որ շնորհէ 
մեզի նոմեզի նոմեզի նոմեզի նո´́́́ր կեանք, եւ այդ կեանքը ըլլայ ր կեանք, եւ այդ կեանքը ըլլայ ր կեանք, եւ այդ կեանքը ըլլայ ր կեանք, եւ այդ կեանքը ըլլայ արտացոլացումը Քրիստոսի արտացոլացումը Քրիստոսի արտացոլացումը Քրիստոսի արտացոլացումը Քրիստոսի 
կեանքին:կեանքին:կեանքին:կեանքին:    

ԽԽԽԽնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի զոհողութեաջմէ, որ շնորհէ մեզի զոհողութեաջմէ, որ շնորհէ մեզի զոհողութեաջմէ, որ շնորհէ մեզի զոհողութեա´́́́ն կեանք, եւ այդ ն կեանք, եւ այդ ն կեանք, եւ այդ ն կեանք, եւ այդ 
կեանքը ըլլայ Զոկեանքը ըլլայ Զոկեանքը ըլլայ Զոկեանքը ըլլայ Զոհուողին համար զոհուող կեանհուողին համար զոհուող կեանհուողին համար զոհուող կեանհուողին համար զոհուող կեանք մը:ք մը:ք մը:ք մը:    
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Մէկ խօսքով, խՄէկ խօսքով, խՄէկ խօսքով, խՄէկ խօսքով, խնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոնդրենք Տիրոջմէ, որ շնորհէ մեզի ջմէ, որ շնորհէ մեզի ջմէ, որ շնորհէ մեզի ջմէ, որ շնորհէ մեզի 
Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան կեանք, ահա միայն այն Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան կեանք, ահա միայն այն Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան կեանք, ահա միայն այն Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան կեանք, ահա միայն այն 
ատեն, նոր տարին կը դառնայ իսկապէս Նոատեն, նոր տարին կը դառնայ իսկապէս Նոատեն, նոր տարին կը դառնայ իսկապէս Նոատեն, նոր տարին կը դառնայ իսկապէս Նո´́́́ր Տարի:ր Տարի:ր Տարի:ր Տարի:    

    
    

� Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Թուականի փոփոխութիւնը չէ որ տարին կը դարձնէ Թուականի փոփոխութիւնը չէ որ տարին կը դարձնէ Թուականի փոփոխութիւնը չէ որ տարին կը դարձնէ Թուականի փոփոխութիւնը չէ որ տարին կը դարձնէ 
նոր տարի, այլ`Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը:նոր տարի, այլ`Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը:նոր տարի, այլ`Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը:նոր տարի, այլ`Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութիւնը:    
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ՄեՄեՄեՄեր երկնաւոր Հօր ներումն ու սէրըր երկնաւոր Հօր ներումն ու սէրըր երկնաւոր Հօր ներումն ու սէրըր երկնաւոր Հօր ներումն ու սէրը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 2222))))    

    
Անառակ որդիին դրուագը ամենէն շատ հաւատացեալին սրտին Անառակ որդիին դրուագը ամենէն շատ հաւատացեալին սրտին Անառակ որդիին դրուագը ամենէն շատ հաւատացեալին սրտին Անառակ որդիին դրուագը ամենէն շատ հաւատացեալին սրտին 

խօսող եւ բոլորիս ծանօթ առակ մըն է (Ղուկաս 15.11խօսող եւ բոլորիս ծանօթ առակ մըն է (Ղուկաս 15.11խօսող եւ բոլորիս ծանօթ առակ մըն է (Ղուկաս 15.11խօսող եւ բոլորիս ծանօթ առակ մըն է (Ղուկաս 15.11----32): 32): 32): 32): Ան իր հօրը Ան իր հօրը Ան իր հօրը Ան իր հօրը 
հարստութենէն իրեն ինկած բաժինը առաւ եւ իր ազատ կամքով հեռու հարստութենէն իրեն ինկած բաժինը առաւ եւ իր ազատ կամքով հեռու հարստութենէն իրեն ինկած բաժինը առաւ եւ իր ազատ կամքով հեռու հարստութենէն իրեն ինկած բաժինը առաւ եւ իր ազատ կամքով հեռու 
երկիր մը մեկնեցաւ: Հոն իր ամբողջ հաերկիր մը մեկնեցաւ: Հոն իր ամբողջ հաերկիր մը մեկնեցաւ: Հոն իր ամբողջ հաերկիր մը մեկնեցաւ: Հոն իր ամբողջ հարստութիւնը անառակ կեանք րստութիւնը անառակ կեանք րստութիւնը անառակ կեանք րստութիւնը անառակ կեանք 
մը ապրելով սպառելէ ու թշուառութեան մատնուելէ ետք, որոշեց մը ապրելով սպառելէ ու թշուառութեան մատնուելէ ետք, որոշեց մը ապրելով սպառելէ ու թշուառութեան մատնուելէ ետք, որոշեց մը ապրելով սպառելէ ու թշուառութեան մատնուելէ ետք, որոշեց 
վերադառնալ իր հօրը: Երբ վերադարձաւ, տեսաւ որ հայրը գրկաբաց վերադառնալ իր հօրը: Երբ վերադարձաւ, տեսաւ որ հայրը գրկաբաց վերադառնալ իր հօրը: Երբ վերադարձաւ, տեսաւ որ հայրը գրկաբաց վերադառնալ իր հօրը: Երբ վերադարձաւ, տեսաւ որ հայրը գրկաբաց 
ու կարօտագին զինք կը սպասէր:ու կարօտագին զինք կը սպասէր:ու կարօտագին զինք կը սպասէր:ու կարօտագին զինք կը սպասէր:    

Հայրը մեծ սիրով ու անսահման ուրախութեամբ ընդունեց իր Հայրը մեծ սիրով ու անսահման ուրախութեամբ ընդունեց իր Հայրը մեծ սիրով ու անսահման ուրախութեամբ ընդունեց իր Հայրը մեծ սիրով ու անսահման ուրախութեամբ ընդունեց իր 
որդին, եւ լսելէ ետք անոր անկեղծ խոորդին, եւ լսելէ ետք անոր անկեղծ խոորդին, եւ լսելէ ետք անոր անկեղծ խոորդին, եւ լսելէ ետք անոր անկեղծ խոստովանութիւնը, դարձաւ իր ստովանութիւնը, դարձաւ իր ստովանութիւնը, դարձաւ իր ստովանութիւնը, դարձաւ իր 
ծառաներուն ու հրամայեց անոնց անմիջապէս բերելու լաւագոյն ծառաներուն ու հրամայեց անոնց անմիջապէս բերելու լաւագոյն ծառաներուն ու հրամայեց անոնց անմիջապէս բերելու լաւագոյն ծառաներուն ու հրամայեց անոնց անմիջապէս բերելու լաւագոյն 
պատմուճանը եւ հագցնելու իր որդիին, մատանի անցնելու անոր պատմուճանը եւ հագցնելու իր որդիին, մատանի անցնելու անոր պատմուճանը եւ հագցնելու իր որդիին, մատանի անցնելու անոր պատմուճանը եւ հագցնելու իր որդիին, մատանի անցնելու անոր 
մատին եւ նոր կօշիկ մը տալու անոր:մատին եւ նոր կօշիկ մը տալու անոր:մատին եւ նոր կօշիկ մը տալու անոր:մատին եւ նոր կօշիկ մը տալու անոր:    

Անառակ որդիին առակը ընթերցողին ուշադրութենէն պէտք չէ Անառակ որդիին առակը ընթերցողին ուշադրութենէն պէտք չէ Անառակ որդիին առակը ընթերցողին ուշադրութենէն պէտք չէ Անառակ որդիին առակը ընթերցողին ուշադրութենէն պէտք չէ 
վրիպի, որ հայրը չհարցուց իր որդիվրիպի, որ հայրը չհարցուց իր որդիվրիպի, որ հայրը չհարցուց իր որդիվրիպի, որ հայրը չհարցուց իր որդիին թէ ոին թէ ոին թէ ոին թէ ո´́́́ւր գացեր էր, կամ թէ իւր գացեր էր, կամ թէ իւր գացեր էր, կամ թէ իւր գացեր էր, կամ թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
բաներու համար իր հարստութիւնը մսխեր էր, որոբաներու համար իր հարստութիւնը մսխեր էր, որոբաներու համար իր հարստութիւնը մսխեր էր, որոբաներու համար իր հարստութիւնը մսխեր էր, որո´́́́նց ընկերացած էր նց ընկերացած էր նց ընկերացած էր նց ընկերացած էր 
եւ իեւ իեւ իեւ ի´́́́նչ մեղքեր գործած էր: Ոնչ մեղքեր գործած էր: Ոնչ մեղքեր գործած էր: Ոնչ մեղքեր գործած էր: Ո´́́́չ, հայրը չհարցուց այս բոլորը: Հօրը չ, հայրը չհարցուց այս բոլորը: Հօրը չ, հայրը չհարցուց այս բոլորը: Հօրը չ, հայրը չհարցուց այս բոլորը: Հօրը 
համար կարեւոր չէր թէ որդին իհամար կարեւոր չէր թէ որդին իհամար կարեւոր չէր թէ որդին իհամար կարեւոր չէր թէ որդին ի´́́́նչ տեսակ կեանք մը ապրած էր: Իրեն նչ տեսակ կեանք մը ապրած էր: Իրեն նչ տեսակ կեանք մը ապրած էր: Իրեն նչ տեսակ կեանք մը ապրած էր: Իրեն 
համար կարեւորը այն էր, որ որդին զղջումհամար կարեւորը այն էր, որ որդին զղջումհամար կարեւորը այն էր, որ որդին զղջումհամար կարեւորը այն էր, որ որդին զղջումով ու ապաշխարութեամբ ով ու ապաշխարութեամբ ով ու ապաշխարութեամբ ով ու ապաշխարութեամբ 
իրեն դիմած էր եւ իր գթութիւնը կը հայցէր:իրեն դիմած էր եւ իր գթութիւնը կը հայցէր:իրեն դիմած էր եւ իր գթութիւնը կը հայցէր:իրեն դիմած էր եւ իր գթութիւնը կը հայցէր:    

Այս ճշմարտութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ մենք Այս ճշմարտութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ մենք Այս ճշմարտութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ մենք Այս ճշմարտութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, թէ երբ մենք 
ապաշխարութեամբ վերադառնանք Աստուծոյ` մեր երկնաւոր Հօրը, ապաշխարութեամբ վերադառնանք Աստուծոյ` մեր երկնաւոր Հօրը, ապաշխարութեամբ վերադառնանք Աստուծոյ` մեր երկնաւոր Հօրը, ապաշխարութեամբ վերադառնանք Աստուծոյ` մեր երկնաւոր Հօրը, 
ան մեր գործած մեղքերուն համար հաշիւ պիտի չպահանջէ մեզան մեր գործած մեղքերուն համար հաշիւ պիտի չպահանջէ մեզան մեր գործած մեղքերուն համար հաշիւ պիտի չպահանջէ մեզան մեր գործած մեղքերուն համար հաշիւ պիտի չպահանջէ մեզմմմմէ, է, է, է, 
մեր գործած անօրէնութիւնները մեր մեր գործած անօրէնութիւնները մեր մեր գործած անօրէնութիւնները մեր մեր գործած անօրէնութիւնները մեր աչքերուն դիմաց պիտի չշարէ, աչքերուն դիմաց պիտի չշարէ, աչքերուն դիմաց պիտի չշարէ, աչքերուն դիմաց պիտի չշարէ, 
ընդհակառակը, մեր յանցանքները` մէգի պէս եւ մեր մեղքերը ամպի ընդհակառակը, մեր յանցանքները` մէգի պէս եւ մեր մեղքերը ամպի ընդհակառակը, մեր յանցանքները` մէգի պէս եւ մեր մեղքերը ամպի ընդհակառակը, մեր յանցանքները` մէգի պէս եւ մեր մեղքերը ամպի 
պէս պիտի ջնջէ (Եսայի 44.22): Զանոնք իր կռնակին ետեւ պիտի նետէ պէս պիտի ջնջէ (Եսայի 44.22): Զանոնք իր կռնակին ետեւ պիտի նետէ պէս պիտի ջնջէ (Եսայի 44.22): Զանոնք իր կռնակին ետեւ պիտի նետէ պէս պիտի ջնջէ (Եսայի 44.22): Զանոնք իր կռնակին ետեւ պիտի նետէ 
((((Եսայի 38.17), եւ անգամ մըն ալ զանոնք պիտի չյիշէ:Եսայի 38.17), եւ անգամ մըն ալ զանոնք պիտի չյիշէ:Եսայի 38.17), եւ անգամ մըն ալ զանոնք պիտի չյիշէ:Եսայի 38.17), եւ անգամ մըն ալ զանոնք պիտի չյիշէ:    

    
� Աստուած չի դատեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Աստուած չի դատեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Աստուած չի դատեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Աստուած չի դատեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` 

կ'ոկ'ոկ'ոկ'ուզէ ազատագրել մեզ անոնցմէ:ւզէ ազատագրել մեզ անոնցմէ:ւզէ ազատագրել մեզ անոնցմէ:ւզէ ազատագրել մեզ անոնցմէ:    
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Յանձնենք Քրիստոսի մեղքի մեր բեռըՅանձնենք Քրիստոսի մեղքի մեր բեռըՅանձնենք Քրիստոսի մեղքի մեր բեռըՅանձնենք Քրիստոսի մեղքի մեր բեռը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 3333))))    

    
««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ եկէք դուք բոլորդ, յոգնածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես եկէք դուք բոլորդ, յոգնածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես եկէք դուք բոլորդ, յոգնածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես եկէք դուք բոլորդ, յոգնածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես 

հանգիստ պիտի տամ ձեզիհանգիստ պիտի տամ ձեզիհանգիստ պիտի տամ ձեզիհանգիստ պիտի տամ ձեզի» » » » (Մատթէոս 11.28): Յիսուս աշխարհ եկաւ, (Մատթէոս 11.28): Յիսուս աշխարհ եկաւ, (Մատթէոս 11.28): Յիսուս աշխարհ եկաւ, (Մատթէոս 11.28): Յիսուս աշխարհ եկաւ, 
որպէսզի հանգիստ շնորհէ մարդկութեան: Ան կոչ կ'ուղղէ բոլոր որպէսզի հանգիստ շնորհէ մարդկութեան: Ան կոչ կ'ուղղէ բոլոր որպէսզի հանգիստ շնորհէ մարդկութեան: Ան կոչ կ'ուղղէ բոլոր որպէսզի հանգիստ շնորհէ մարդկութեան: Ան կոչ կ'ուղղէ բոլոր 
անոանոանոանոնց, որոնք իրենք զիրենք յոգնած ու բեռնաւորուած կը զգան, գալու նց, որոնք իրենք զիրենք յոգնած ու բեռնաւորուած կը զգան, գալու նց, որոնք իրենք զիրենք յոգնած ու բեռնաւորուած կը զգան, գալու նց, որոնք իրենք զիրենք յոգնած ու բեռնաւորուած կը զգան, գալու 
իրեն որպէսզի հանգիստ պարգեւէ իրենց:իրեն որպէսզի հանգիստ պարգեւէ իրենց:իրեն որպէսզի հանգիստ պարգեւէ իրենց:իրեն որպէսզի հանգիստ պարգեւէ իրենց:    

Որո՞նք են յոգնածներն ու բեռնաւորուածները: Յոգնածները Որո՞նք են յոգնածներն ու բեռնաւորուածները: Յոգնածները Որո՞նք են յոգնածներն ու բեռնաւորուածները: Յոգնածները Որո՞նք են յոգնածներն ու բեռնաւորուածները: Յոգնածները 
անոնք են` որոնք կորսնցուցած են իրենց հոգեկան խաղաղութիւնը, եւ անոնք են` որոնք կորսնցուցած են իրենց հոգեկան խաղաղութիւնը, եւ անոնք են` որոնք կորսնցուցած են իրենց հոգեկան խաղաղութիւնը, եւ անոնք են` որոնք կորսնցուցած են իրենց հոգեկան խաղաղութիւնը, եւ 
անոր փոխարէն խռովութիւնն է որ կը տիրապետէ անանոր փոխարէն խռովութիւնն է որ կը տիրապետէ անանոր փոխարէն խռովութիւնն է որ կը տիրապետէ անանոր փոխարէն խռովութիւնն է որ կը տիրապետէ անոնց հոգիներուն ոնց հոգիներուն ոնց հոգիներուն ոնց հոգիներուն 
մէջ: Արդարեւ, խաղաղութեան բացակայութիւնը կը յոգնեցնէ մարդ մէջ: Արդարեւ, խաղաղութեան բացակայութիւնը կը յոգնեցնէ մարդ մէջ: Արդարեւ, խաղաղութեան բացակայութիւնը կը յոգնեցնէ մարդ մէջ: Արդարեւ, խաղաղութեան բացակայութիւնը կը յոգնեցնէ մարդ 
արարածին հոգեկանը: Տակաւին, յոգնածները անոնք են` որոնք իրենց արարածին հոգեկանը: Տակաւին, յոգնածները անոնք են` որոնք իրենց արարածին հոգեկանը: Տակաւին, յոգնածները անոնք են` որոնք իրենց արարածին հոգեկանը: Տակաւին, յոգնածները անոնք են` որոնք իրենց 
կեանքին մէջ մտահոգութիւն մը ունին որ զիրենք կը մտատանջէ: Իսկ կեանքին մէջ մտահոգութիւն մը ունին որ զիրենք կը մտատանջէ: Իսկ կեանքին մէջ մտահոգութիւն մը ունին որ զիրենք կը մտատանջէ: Իսկ կեանքին մէջ մտահոգութիւն մը ունին որ զիրենք կը մտատանջէ: Իսկ 
բեռնաւորուածները անոնք են` որոնք իրենց կեանքին մէջ ունին բեռնաւորուածները անոնք են` որոնք իրենց կեանքին մէջ ունին բեռնաւորուածները անոնք են` որոնք իրենց կեանքին մէջ ունին բեռնաւորուածները անոնք են` որոնք իրենց կեանքին մէջ ունին 
յատոյատոյատոյատուկ մեղք մը, մոլութիւն մը, յանցանք մը, կամ իրենց կողմէ ւկ մեղք մը, մոլութիւն մը, յանցանք մը, կամ իրենց կողմէ ւկ մեղք մը, մոլութիւն մը, յանցանք մը, կամ իրենց կողմէ ւկ մեղք մը, մոլութիւն մը, յանցանք մը, կամ իրենց կողմէ 
կատարուած անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը, որ ծանր կատարուած անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը, որ ծանր կատարուած անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը, որ ծանր կատարուած անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը, որ ծանր 
բեռան մը նման զիրենք կը ճնշէ ու կը տանջէ: Մեղքը մարդս իր բեռան մը նման զիրենք կը ճնշէ ու կը տանջէ: Մեղքը մարդս իր բեռան մը նման զիրենք կը ճնշէ ու կը տանջէ: Մեղքը մարդս իր բեռան մը նման զիրենք կը ճնշէ ու կը տանջէ: Մեղքը մարդս իր 
ծանրութեան տակ ճնշող ու ճզմող իրականութիւն մըն է: Տէրը ծանրութեան տակ ճնշող ու ճզմող իրականութիւն մըն է: Տէրը ծանրութեան տակ ճնշող ու ճզմող իրականութիւն մըն է: Տէրը ծանրութեան տակ ճնշող ու ճզմող իրականութիւն մըն է: Տէրը 
աշխարհ եկաւ մեզ ազատելու ատկէ, որպէաշխարհ եկաւ մեզ ազատելու ատկէ, որպէաշխարհ եկաւ մեզ ազատելու ատկէ, որպէաշխարհ եկաւ մեզ ազատելու ատկէ, որպէսզի վերագտնենք մեր սրտի սզի վերագտնենք մեր սրտի սզի վերագտնենք մեր սրտի սզի վերագտնենք մեր սրտի 
թեթեւութիւնը ու մեր հոգին թեթեւցած մեղքի ծանրութենէն` թռչի թեթեւութիւնը ու մեր հոգին թեթեւցած մեղքի ծանրութենէն` թռչի թեթեւութիւնը ու մեր հոգին թեթեւցած մեղքի ծանրութենէն` թռչի թեթեւութիւնը ու մեր հոգին թեթեւցած մեղքի ծանրութենէն` թռչի 
դէպի բարձրերը:դէպի բարձրերը:դէպի բարձրերը:դէպի բարձրերը:    

Արդ, սիրելի ընթերցողներ, եթէ կը զգանք թէ կորսնցուցած ենք Արդ, սիրելի ընթերցողներ, եթէ կը զգանք թէ կորսնցուցած ենք Արդ, սիրելի ընթերցողներ, եթէ կը զգանք թէ կորսնցուցած ենք Արդ, սիրելի ընթերցողներ, եթէ կը զգանք թէ կորսնցուցած ենք 
մեր հոգեկան խաղաղութիւնը, եթէ մեր կեանքին մէջ կայ մեղք մը կամ մեր հոգեկան խաղաղութիւնը, եթէ մեր կեանքին մէջ կայ մեղք մը կամ մեր հոգեկան խաղաղութիւնը, եթէ մեր կեանքին մէջ կայ մեղք մը կամ մեր հոգեկան խաղաղութիւնը, եթէ մեր կեանքին մէջ կայ մեղք մը կամ 
մոլութիւն մը որ մեզ կը տանջէ, եթէ մեր կմոլութիւն մը որ մեզ կը տանջէ, եթէ մեր կմոլութիւն մը որ մեզ կը տանջէ, եթէ մեր կմոլութիւն մը որ մեզ կը տանջէ, եթէ մեր կողմէ կատարուած ողմէ կատարուած ողմէ կատարուած ողմէ կատարուած 
անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը կայ որ ծանր բեռան մը նման անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը կայ որ ծանր բեռան մը նման անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը կայ որ ծանր բեռան մը նման անօրէնութիւն մը կամ անիրաւութիւն մը կայ որ ծանր բեռան մը նման 
կը ճնշէ ու կը չարչարէ մեզ, ընդառաջենք Տիրոջ կոչին` կը ճնշէ ու կը չարչարէ մեզ, ընդառաջենք Տիրոջ կոչին` կը ճնշէ ու կը չարչարէ մեզ, ընդառաջենք Տիրոջ կոչին` կը ճնշէ ու կը չարչարէ մեզ, ընդառաջենք Տիրոջ կոչին` ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ եկէք...եկէք...եկէք...եկէք...», », », », 
եւ ան իր խոստումին համաձայն հանգիստ ու խաեւ ան իր խոստումին համաձայն հանգիստ ու խաեւ ան իր խոստումին համաձայն հանգիստ ու խաեւ ան իր խոստումին համաձայն հանգիստ ու խաղաղութիւն, ղաղութիւն, ղաղութիւն, ղաղութիւն, 
յաղթանակ ու ապահովութիւն պիտի պարգեւէ մեզի:յաղթանակ ու ապահովութիւն պիտի պարգեւէ մեզի:յաղթանակ ու ապահովութիւն պիտի պարգեւէ մեզի:յաղթանակ ու ապահովութիւն պիտի պարգեւէ մեզի:    

    
� Մեր մեղքերունՄեր մեղքերունՄեր մեղքերունՄեր մեղքերուն    բեռը` մեղքի բեռ չունեցող Քրիստոբեռը` մեղքի բեռ չունեցող Քրիստոբեռը` մեղքի բեռ չունեցող Քրիստոբեռը` մեղքի բեռ չունեցող Քրիստո´́́́սը միայն սը միայն սը միայն սը միայն 

կրնայ վերցնել:կրնայ վերցնել:կրնայ վերցնել:կրնայ վերցնել:    
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Ունի՞նքՈւնի՞նքՈւնի՞նքՈւնի՞նք    Յիսուսը տեսնելուՅիսուսը տեսնելուՅիսուսը տեսնելուՅիսուսը տեսնելու    
Զակքէոսեան փափաքԶակքէոսեան փափաքԶակքէոսեան փափաքԶակքէոսեան փափաք    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 4444))))    

    
««««Զակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...» » » » ((((Ղուկաս 19.3):Ղուկաս 19.3):Ղուկաս 19.3):Ղուկաս 19.3):    
Մենք եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոՄենք եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոՄենք եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոՄենք եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` 

կ'ուզե՞նք ճանչնալ Յիսուսը,կ'ուզե՞նք ճանչնալ Յիսուսը,կ'ուզե՞նք ճանչնալ Յիսուսը,կ'ուզե՞նք ճանչնալ Յիսուսը,    ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, 
անոր գթութիւնն ու բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու փրկութիւնը, անոր գթութիւնն ու բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու փրկութիւնը, անոր գթութիւնն ու բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու փրկութիւնը, անոր գթութիւնն ու բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու փրկութիւնը, 
անոր թագաւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք անոր թագաւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք անոր թագաւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք անոր թագաւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք 
տեսնել Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք տեսնել Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք տեսնել Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք տեսնել Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք 
յայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին:եց Զակքէոսին:եց Զակքէոսին:եց Զակքէոսին:    

Զակքէոս կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներքին ծարաւ մը Զակքէոս կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներքին ծարաւ մը Զակքէոս կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներքին ծարաւ մը Զակքէոս կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներքին ծարաւ մը 
ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարտութեան անկեղծ ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարտութեան անկեղծ ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարտութեան անկեղծ ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարտութեան անկեղծ 
որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: 
Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը 
անխուսափելիօրէն անխուսափելիօրէն անխուսափելիօրէն անխուսափելիօրէն ինքզինք պիտի յայտնէ մեզի:ինքզինք պիտի յայտնէ մեզի:ինքզինք պիտի յայտնէ մեզի:ինքզինք պիտի յայտնէ մեզի:    

««««Զակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...վ է Յիսուսը...»: »: »: »: Ամենէն բնական Ամենէն բնական Ամենէն բնական Ամենէն բնական 
երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնպիսիերեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնպիսիերեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնպիսիերեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնպիսի´ ´ ´ ´ մեծ անձեր մեծ անձեր մեծ անձեր մեծ անձեր 
որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց Զակքէոս Յիսուսը լոկ որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց Զակքէոս Յիսուսը լոկ որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց Զակքէոս Յիսուսը լոկ որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց Զակքէոս Յիսուսը լոկ 
տեսնելուտեսնելուտեսնելուտեսնելու    փափաք չունէր, այլեւ` անոր հանդիպելու փափաք: Եփափաք չունէր, այլեւ` անոր հանդիպելու փափաք: Եփափաք չունէր, այլեւ` անոր հանդիպելու փափաք: Եփափաք չունէր, այլեւ` անոր հանդիպելու փափաք: Եթէ թէ թէ թէ 
Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու սիրոյն կԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու սիրոյն կԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու սիրոյն կԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու սիրոյն կ’’’’ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր 
պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. ««««ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէ´, ´, ´, ´, վավավավա´́́́ր իջիր, որովհետեւ այսօր ր իջիր, որովհետեւ այսօր ր իջիր, որովհետեւ այսօր ր իջիր, որովհետեւ այսօր 
պէտք է որ տունդ գիշերեմպէտք է որ տունդ գիշերեմպէտք է որ տունդ գիշերեմպէտք է որ տունդ գիշերեմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):    

Զակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, 
քան արարածի մը փափաքը` իր Արաքան արարածի մը փափաքը` իր Արաքան արարածի մը փափաքը` իր Արաքան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը տեսնելու: Արդարեւ, Զակրիչը տեսնելու: Արդարեւ, Զակրիչը տեսնելու: Արդարեւ, Զակրիչը տեսնելու: Արդարեւ, Զակ----
քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ 
գալուն նպատակը`գալուն նպատակը`գալուն նպատակը`գալուն նպատակը`    Աստուծոյ եւ մարդուն հանդիպումը իրականացԱստուծոյ եւ մարդուն հանդիպումը իրականացԱստուծոյ եւ մարդուն հանդիպումը իրականացԱստուծոյ եւ մարդուն հանդիպումը իրականաց----
նելն էր: Զակքէոս նելն էր: Զակքէոս նելն էր: Զակքէոս նելն էր: Զակքէոս ներքին հոգեւոր դատարկութիւն մը կներքին հոգեւոր դատարկութիւն մը կներքին հոգեւոր դատարկութիւն մը կներքին հոգեւոր դատարկութիւն մը կ’’’’ապրէր, եւ կը ապրէր, եւ կը ապրէր, եւ կը ապրէր, եւ կը 
փնտռէր անձ մը որ այդ դատարկութիւնը լեցնէր, եւ այդփնտռէր անձ մը որ այդ դատարկութիւնը լեցնէր, եւ այդփնտռէր անձ մը որ այդ դատարկութիւնը լեցնէր, եւ այդփնտռէր անձ մը որ այդ դատարկութիւնը լեցնէր, եւ այդ    անձը եղաւ անձը եղաւ անձը եղաւ անձը եղաւ 
Քրիստոս ինք: Սիրտ մը որունՔրիստոս ինք: Սիրտ մը որունՔրիստոս ինք: Սիրտ մը որունՔրիստոս ինք: Սիրտ մը որուն    մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկմէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկմէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկմէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ    ու ու ու ու 
աղքատաղքատաղքատաղքատ    էէէէ::::    

    
� Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ բոլոր անոնց` որոնք Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ բոլոր անոնց` որոնք Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ բոլոր անոնց` որոնք Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ բոլոր անոնց` որոնք 

զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք ունին:զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք ունին:զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք ունին:զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք ունին:    
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Յիսուսի ծննդեան նպատակՅիսուսի ծննդեան նպատակՅիսուսի ծննդեան նպատակՅիսուսի ծննդեան նպատակըըըը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 5555))))    

    
««««Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք,Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք,Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք,Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք,    խախախախաղաղութի՜ւն երկրի ղաղութի՜ւն երկրի ղաղութի՜ւն երկրի ղաղութի՜ւն երկրի 

վրայվրայվրայվրայ, , , , եւ մարդոց միջեւ հաճութիւնեւ մարդոց միջեւ հաճութիւնեւ մարդոց միջեւ հաճութիւնեւ մարդոց միջեւ հաճութիւն» (» (» (» (Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13----14):14):14):14):    
ա) ա) ա) ա) ««««Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռքԲարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռքԲարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռքԲարձունքներուն մէջ Աստուծոյ փա՜ռք»: »: »: »: ԱյսպէԱյսպէԱյսպէԱյսպէ´́́́ս երգեցին ս երգեցին ս երգեցին ս երգեցին 

հրեշտակները, որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս անմարմին Աստուածը հրեշտակները, որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս անմարմին Աստուածը հրեշտակները, որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս անմարմին Աստուածը հրեշտակները, որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս անմարմին Աստուածը 
մարմին առաւ` մարմին առաւ` մարմին առաւ` մարմին առաւ` փրկելու համար փրկելու համար փրկելու համար փրկելու համար մարմնմարմնմարմնմարմնաւոր էակներս աւոր էակներս աւոր էակներս աւոր էակներս մարմինի մարմինի մարմինի մարմինի 
ստրկութենէն:ստրկութենէն:ստրկութենէն:ստրկութենէն:    ԱյսպէԱյսպէԱյսպէԱյսպէ´́́́ս ես ես ես երգեցին երկնային փառաւոր արարածները, րգեցին երկնային փառաւոր արարածները, րգեցին երկնային փառաւոր արարածները, րգեցին երկնային փառաւոր արարածները, 
որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս փառքի Աստուածը, լքած էր իր որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս փառքի Աստուածը, լքած էր իր որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս փառքի Աստուածը, լքած էր իր որովհետեւ տեսան թէ ինչպէս փառքի Աստուածը, լքած էր իր 
աստուածային փառքը, եւ իր վրայ առած մարդկային մեր ծառայական աստուածային փառքը, եւ իր վրայ առած մարդկային մեր ծառայական աստուածային փառքը, եւ իր վրայ առած մարդկային մեր ծառայական աստուածային փառքը, եւ իր վրայ առած մարդկային մեր ծառայական 
բնութիւնը, որպէսզի ազատագրէր մեզ մեղքի անարգանբնութիւնը, որպէսզի ազատագրէր մեզ մեղքի անարգանբնութիւնը, որպէսզի ազատագրէր մեզ մեղքի անարգանբնութիւնը, որպէսզի ազատագրէր մեզ մեղքի անարգանքէն, եւ քէն, եւ քէն, եւ քէն, եւ 
պսակէր մեզ իր փառքով ոպսակէր մեզ իր փառքով ոպսակէր մեզ իր փառքով ոպսակէր մեզ իր փառքով ու իր փառքին համար:ւ իր փառքին համար:ւ իր փառքին համար:ւ իր փառքին համար:    

բ) բ) բ) բ) ««««ԽԽԽԽաղաղութիաղաղութիաղաղութիաղաղութի՜ւն երկրի վրայ՜ւն երկրի վրայ՜ւն երկրի վրայ՜ւն երկրի վրայ»: »: »: »: Մեղքն է որ կը կորսնցնէ երկրի Մեղքն է որ կը կորսնցնէ երկրի Մեղքն է որ կը կորսնցնէ երկրի Մեղքն է որ կը կորսնցնէ երկրի 
խաղաղութիւնը: խաղաղութիւնը: խաղաղութիւնը: խաղաղութիւնը: Աշխարհ չի կրնար խաղաղութիւն ունենալ, այնքան Աշխարհ չի կրնար խաղաղութիւն ունենալ, այնքան Աշխարհ չի կրնար խաղաղութիւն ունենալ, այնքան Աշխարհ չի կրնար խաղաղութիւն ունենալ, այնքան 
ատեն երբ կատեն երբ կատեն երբ կատեն երբ կ’’’’ուրանայ իր մսուրածին Ստեղծիչը: Երկիրներ ու մարդիկ ուրանայ իր մսուրածին Ստեղծիչը: Երկիրներ ու մարդիկ ուրանայ իր մսուրածին Ստեղծիչը: Երկիրներ ու մարդիկ ուրանայ իր մսուրածին Ստեղծիչը: Երկիրներ ու մարդիկ 
չեն կրնար խաղաղուչեն կրնար խաղաղուչեն կրնար խաղաղուչեն կրնար խաղաղութեան մէջ ապրիլ, այնքան ատեն երբ թեան մէջ ապրիլ, այնքան ատեն երբ թեան մէջ ապրիլ, այնքան ատեն երբ թեան մէջ ապրիլ, այնքան ատեն երբ 
խաղաղութեան Իշխանը` Քրիստոս, ինք չէ որ կխաղաղութեան Իշխանը` Քրիստոս, ինք չէ որ կխաղաղութեան Իշխանը` Քրիստոս, ինք չէ որ կխաղաղութեան Իշխանը` Քրիստոս, ինք չէ որ կ’’’’իշխէ ու կը թագաւորէ իշխէ ու կը թագաւորէ իշխէ ու կը թագաւորէ իշխէ ու կը թագաւորէ 
անոնց մէջ եւ անոնց վրայ:անոնց մէջ եւ անոնց վրայ:անոնց մէջ եւ անոնց վրայ:անոնց մէջ եւ անոնց վրայ:    Երկրի վրայ կը սկսի խաղաղութիւնը, երբ Երկրի վրայ կը սկսի խաղաղութիւնը, երբ Երկրի վրայ կը սկսի խաղաղութիւնը, երբ Երկրի վրայ կը սկսի խաղաղութիւնը, երբ 
երկիրը կը խոնարհի երկնքին ու անոր Գահակալին դիմաց:երկիրը կը խոնարհի երկնքին ու անոր Գահակալին դիմաց:երկիրը կը խոնարհի երկնքին ու անոր Գահակալին դիմաց:երկիրը կը խոնարհի երկնքին ու անոր Գահակալին դիմաց:    

գ) գ) գ) գ) ««««ՄՄՄՄարդոց միջեւ հաճութիւնարդոց միջեւ հաճութիւնարդոց միջեւ հաճութիւնարդոց միջեւ հաճութիւն»»»»: : : : Աստուծոյ Որդին չմարդեղացաւ, Աստուծոյ Որդին չմարդեղացաւ, Աստուծոյ Որդին չմարդեղացաւ, Աստուծոյ Որդին չմարդեղացաւ, 
պարզապէս որպէսզի հաշտեցնէպարզապէս որպէսզի հաշտեցնէպարզապէս որպէսզի հաշտեցնէպարզապէս որպէսզի հաշտեցնէրրրր    մարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` որմարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` որմարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` որմարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` որ----
պէսպէսպէսպէսզի հազի հազի հազի հաշտեցնէշտեցնէշտեցնէշտեցնէրրրր    մարդը մարդուն հետ: Չմարդեղացաւ, որպէսզի լոկ մարդը մարդուն հետ: Չմարդեղացաւ, որպէսզի լոկ մարդը մարդուն հետ: Չմարդեղացաւ, որպէսզի լոկ մարդը մարդուն հետ: Չմարդեղացաւ, որպէսզի լոկ 
Արարիչին ու արարածներուն, երկնաւորներուն ու երկրաւորներուն Արարիչին ու արարածներուն, երկնաւորներուն ու երկրաւորներուն Արարիչին ու արարածներուն, երկնաւորներուն ու երկրաւորներուն Արարիչին ու արարածներուն, երկնաւորներուն ու երկրաւորներուն 
միջեւ հաճութիւն իրագործէմիջեւ հաճութիւն իրագործէմիջեւ հաճութիւն իրագործէմիջեւ հաճութիւն իրագործէրրրր, , , , այլեւ` որպէսզի այլեւ` որպէսզի այլեւ` որպէսզի այլեւ` որպէսզի ««««մարդոց միջեւ հաճումարդոց միջեւ հաճումարդոց միջեւ հաճումարդոց միջեւ հաճու----
թիւնթիւնթիւնթիւն»»»»    իրագործէիրագործէիրագործէիրագործէրրրր::::    Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի հաճութիւն ու Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի հաճութիւն ու Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի հաճութիւն ու Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի հաճութիւն ու 
հաշտութիւն, սէր ու խաղաղոհաշտութիւն, սէր ու խաղաղոհաշտութիւն, սէր ու խաղաղոհաշտութիւն, սէր ու խաղաղութիւն ստեղծէր մարդոց միջեւ: Մարդեւթիւն ստեղծէր մարդոց միջեւ: Մարդեւթիւն ստեղծէր մարդոց միջեւ: Մարդեւթիւն ստեղծէր մարդոց միջեւ: Մարդե----
ղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարդոց սիրել զԱստուած եւ զիրար:դոց սիրել զԱստուած եւ զիրար:դոց սիրել զԱստուած եւ զիրար:դոց սիրել զԱստուած եւ զիրար:    

    
� Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարդոց ապրիլ Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարդոց ապրիլ Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարդոց ապրիլ Քրիստոս մարդեղացաւ, որպէսզի սորվեցնէր մարդոց ապրիլ 

Աստուծոյ եւ իրարու հետ, Աստուծոյ եւ իրարու համար:Աստուծոյ եւ իրարու հետ, Աստուծոյ եւ իրարու համար:Աստուծոյ եւ իրարու հետ, Աստուծոյ եւ իրարու համար:Աստուծոյ եւ իրարու հետ, Աստուծոյ եւ իրարու համար:    
    



 8 

Յիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդը` ` ` ` մարտահրաւէրմարտահրաւէրմարտահրաւէրմարտահրաւէր    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 6666))))    

    
««««Ծնաւ իր անդրանիկ Ծնաւ իր անդրանիկ Ծնաւ իր անդրանիկ Ծնաւ իր անդրանիկ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ զաւակը, որ փաթթեց խանձարուրի մէջ եւ 

դրաւ մսուրի մէջդրաւ մսուրի մէջդրաւ մսուրի մէջդրաւ մսուրի մէջ» » » » (Ղուկաս 2.7):(Ղուկաս 2.7):(Ղուկաս 2.7):(Ղուկաս 2.7):    
Յիսուս թագաւոր էր բայց պալատի մէջ չծնաւ, այլ` մսուրի մէջ: Ան Յիսուս թագաւոր էր բայց պալատի մէջ չծնաւ, այլ` մսուրի մէջ: Ան Յիսուս թագաւոր էր բայց պալատի մէջ չծնաւ, այլ` մսուրի մէջ: Ան Յիսուս թագաւոր էր բայց պալատի մէջ չծնաւ, այլ` մսուրի մէջ: Ան 

իր խոնարհ ծնունդով, եկաւ ինքզինք նոյնացնելու խոնարհ ու հեզ իր խոնարհ ծնունդով, եկաւ ինքզինք նոյնացնելու խոնարհ ու հեզ իր խոնարհ ծնունդով, եկաւ ինքզինք նոյնացնելու խոնարհ ու հեզ իր խոնարհ ծնունդով, եկաւ ինքզինք նոյնացնելու խոնարհ ու հեզ 
դասակարգի մարդոց հետ: Մեր Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, քանի՞ դասակարգի մարդոց հետ: Մեր Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, քանի՞ դասակարգի մարդոց հետ: Մեր Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, քանի՞ դասակարգի մարդոց հետ: Մեր Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, քանի՞ 
քրիստոնեքրիստոնեքրիստոնեքրիստոնեաներ կը յիշեն խոնարհներն ու հեզերը, եւ գէթ պահուան մը աներ կը յիշեն խոնարհներն ու հեզերը, եւ գէթ պահուան մը աներ կը յիշեն խոնարհներն ու հեզերը, եւ գէթ պահուան մը աներ կը յիշեն խոնարհներն ու հեզերը, եւ գէթ պահուան մը 
համար, իրենք զիրենք կը նոյնացնեն անոնց հետ: Կամ քանի՞ քրիսհամար, իրենք զիրենք կը նոյնացնեն անոնց հետ: Կամ քանի՞ քրիսհամար, իրենք զիրենք կը նոյնացնեն անոնց հետ: Կամ քանի՞ քրիսհամար, իրենք զիրենք կը նոյնացնեն անոնց հետ: Կամ քանի՞ քրիս----
տոնեաներ ազդուելով Տիրոջ խոնարհ ծնունդէն, կ'ընտրեն հեզութեան տոնեաներ ազդուելով Տիրոջ խոնարհ ծնունդէն, կ'ընտրեն հեզութեան տոնեաներ ազդուելով Տիրոջ խոնարհ ծնունդէն, կ'ընտրեն հեզութեան տոնեաներ ազդուելով Տիրոջ խոնարհ ծնունդէն, կ'ընտրեն հեզութեան 
ու խոնարհութեան ճամբան:ու խոնարհութեան ճամբան:ու խոնարհութեան ճամբան:ու խոնարհութեան ճամբան:    

Յիսուս չծնաւ տունի մը մէջ, այլ` մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7): ՅՅիսուս չծնաւ տունի մը մէջ, այլ` մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7): ՅՅիսուս չծնաւ տունի մը մէջ, այլ` մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7): ՅՅիսուս չծնաւ տունի մը մէջ, այլ` մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7): Յիսուս իսուս իսուս իսուս 
տնազուրկ ծնաւ որպէսզի ինքզինք նոյնացնէր տնազուրկ մարդոց տնազուրկ ծնաւ որպէսզի ինքզինք նոյնացնէր տնազուրկ մարդոց տնազուրկ ծնաւ որպէսզի ինքզինք նոյնացնէր տնազուրկ մարդոց տնազուրկ ծնաւ որպէսզի ինքզինք նոյնացնէր տնազուրկ մարդոց 
հետ: Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ քրիստոնեաներ հետ: Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ քրիստոնեաներ հետ: Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ քրիստոնեաներ հետ: Տիրոջ սուրբ ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ քրիստոնեաներ 
աշխարհիս չորս կողմը տարածուած տնազուրկ մարդոց մասին աշխարհիս չորս կողմը տարածուած տնազուրկ մարդոց մասին աշխարհիս չորս կողմը տարածուած տնազուրկ մարդոց մասին աշխարհիս չորս կողմը տարածուած տնազուրկ մարդոց մասին 
մտածեցին ու անոնց համար աղօթեցին:մտածեցին ու անոնց համար աղօթեցին:մտածեցին ու անոնց համար աղօթեցին:մտածեցին ու անոնց համար աղօթեցին:    

Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Թէպէտ Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ամէն բանի տէրն ու տիրականն էր, բայցամէն բանի տէրն ու տիրականն էր, բայցամէն բանի տէրն ու տիրականն էր, բայցամէն բանի տէրն ու տիրականն էր, բայց    չունեցաւ չունեցաւ չունեցաւ չունեցաւ 
յատուկ տուն մը ուր կարենար ծնիլ: Ինչո՞ւ համար. որպէսզի ցոյց տար յատուկ տուն մը ուր կարենար ծնիլ: Ինչո՞ւ համար. որպէսզի ցոյց տար յատուկ տուն մը ուր կարենար ծնիլ: Ինչո՞ւ համար. որպէսզի ցոյց տար յատուկ տուն մը ուր կարենար ծնիլ: Ինչո՞ւ համար. որպէսզի ցոյց տար 
մեզի, թէ մարդ արարածը պանդուխտ մըն է այս աշխարհին մէջ: Ո՞ւր մեզի, թէ մարդ արարածը պանդուխտ մըն է այս աշխարհին մէջ: Ո՞ւր մեզի, թէ մարդ արարածը պանդուխտ մըն է այս աշխարհին մէջ: Ո՞ւր մեզի, թէ մարդ արարածը պանդուխտ մըն է այս աշխարհին մէջ: Ո՞ւր 
են անոնք, որոնք իրենք զիրենք պանեն անոնք, որոնք իրենք զիրենք պանեն անոնք, որոնք իրենք զիրենք պանեն անոնք, որոնք իրենք զիրենք պանդուխտ կը զգան դուխտ կը զգան դուխտ կը զգան դուխտ կը զգան աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:    

Աղքատ ծնաւ Յիսուս, որպէսզի դառնար ընկեր աղքատներուն, Աղքատ ծնաւ Յիսուս, որպէսզի դառնար ընկեր աղքատներուն, Աղքատ ծնաւ Յիսուս, որպէսզի դառնար ընկեր աղքատներուն, Աղքատ ծնաւ Յիսուս, որպէսզի դառնար ընկեր աղքատներուն, 
բարեկամ ոբարեկամ ոբարեկամ ոբարեկամ ու սիրող աղքատներուն, եւ որպէսզի աղքատ մարդիկ ւ սիրող աղքատներուն, եւ որպէսզի աղքատ մարդիկ ւ սիրող աղքատներուն, եւ որպէսզի աղքատ մարդիկ ւ սիրող աղքատներուն, եւ որպէսզի աղքատ մարդիկ 
Յիսուսի անձին մէջ տեսնէին հաւատարիմ եւ զիրենք սիրող ընկերի Յիսուսի անձին մէջ տեսնէին հաւատարիմ եւ զիրենք սիրող ընկերի Յիսուսի անձին մէջ տեսնէին հաւատարիմ եւ զիրենք սիրող ընկերի Յիսուսի անձին մէջ տեսնէին հաւատարիմ եւ զիրենք սիրող ընկերի 
մը ներկայութիւնը: Յիսուսի ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ մը ներկայութիւնը: Յիսուսի ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ մը ներկայութիւնը: Յիսուսի ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ մը ներկայութիւնը: Յիսուսի ծնունդին առիթով, արդեօք քանի՞ 
հաւատացեալներ իրենց հայեացքները դարձուցին դէպի աղքատները հաւատացեալներ իրենց հայեացքները դարձուցին դէպի աղքատները հաւատացեալներ իրենց հայեացքները դարձուցին դէպի աղքատները հաւատացեալներ իրենց հայեացքները դարձուցին դէպի աղքատները 
եւ փորձեցին ձեւով մը օգտակար դառնալ անոեւ փորձեցին ձեւով մը օգտակար դառնալ անոեւ փորձեցին ձեւով մը օգտակար դառնալ անոեւ փորձեցին ձեւով մը օգտակար դառնալ անոնց: Քանի՞ հոգիներ նց: Քանի՞ հոգիներ նց: Քանի՞ հոգիներ նց: Քանի՞ հոգիներ 
փորձեցին բարեկամ դառնալ չքաւորներուն:փորձեցին բարեկամ դառնալ չքաւորներուն:փորձեցին բարեկամ դառնալ չքաւորներուն:փորձեցին բարեկամ դառնալ չքաւորներուն:    Մարդասէր Յիսուսին Մարդասէր Յիսուսին Մարդասէր Յիսուսին Մարդասէր Յիսուսին 
ծնունդը, պէտք է ծնունդ տայ մարդասիրութեան մեր սիրտերուն մէջ:ծնունդը, պէտք է ծնունդ տայ մարդասիրութեան մեր սիրտերուն մէջ:ծնունդը, պէտք է ծնունդ տայ մարդասիրութեան մեր սիրտերուն մէջ:ծնունդը, պէտք է ծնունդ տայ մարդասիրութեան մեր սիրտերուն մէջ:    

    
� Յիսուս ծնաւ խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ, որպէսզի ինքզինք Յիսուս ծնաւ խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ, որպէսզի ինքզինք Յիսուս ծնաւ խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ, որպէսզի ինքզինք Յիսուս ծնաւ խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ, որպէսզի ինքզինք 

նոյնացնէր խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց հետ:նոյնացնէր խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց հետ:նոյնացնէր խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց հետ:նոյնացնէր խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց հետ:    
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Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս իիիի´́́́նքն է ոնքն է ոնքն է ոնքն է որ կը փնտռէր կը փնտռէր կը փնտռէր կը փնտռէ    կորսուածներըկորսուածներըկորսուածներըկորսուածները    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 7777))))    

    
««««Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը հարիւր ոչխար ունի: Երբ անոնցմէ 

մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ մէկը կորսնցնէ, չի՞ ձգեր իննսունինը ոչխարները արօտավայրին մէջ 
եւ չ'ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայնեւ չ'ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայնեւ չ'ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայնեւ չ'ե՞րթար կորսուածին ետեւէն, մինչեւ որ գտնէ զայն» » » » (Ղուկաս 15.4):(Ղուկաս 15.4):(Ղուկաս 15.4):(Ղուկաս 15.4):    

Առակներուն մէջ, կորսուած ոչխարին աԱռակներուն մէջ, կորսուած ոչխարին աԱռակներուն մէջ, կորսուած ոչխարին աԱռակներուն մէջ, կորսուած ոչխարին առակը այն հիմնական ռակը այն հիմնական ռակը այն հիմնական ռակը այն հիմնական 
առակն է, որ ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ, թէ Քրիստոս իառակն է, որ ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ, թէ Քրիստոս իառակն է, որ ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ, թէ Քրիստոս իառակն է, որ ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ կը փնտռէ կորսուած մարդիկը, իոր կը փնտռէ կորսուած մարդիկը, իոր կը փնտռէ կորսուած մարդիկը, իոր կը փնտռէ կորսուած մարդիկը, ի´́́́նքն է որ կը գտնէ զանոնք, եւ նքն է որ կը գտնէ զանոնք, եւ նքն է որ կը գտնէ զանոնք, եւ նքն է որ կը գտնէ զանոնք, եւ 
իիիի´́́́նքն է որ զանոնք կը վերադարձնէ արքայութեան փարախը:նքն է որ զանոնք կը վերադարձնէ արքայութեան փարախը:նքն է որ զանոնք կը վերադարձնէ արքայութեան փարախը:նքն է որ զանոնք կը վերադարձնէ արքայութեան փարախը:    

Երբ Ադամ ու Եւա մեղանչեցին, Աստուածորդին իԵրբ Ադամ ու Եւա մեղանչեցին, Աստուածորդին իԵրբ Ադամ ու Եւա մեղանչեցին, Աստուածորդին իԵրբ Ադամ ու Եւա մեղանչեցին, Աստուածորդին ի´́́́նքն էր որ գնաց նքն էր որ գնաց նքն էր որ գնաց նքն էր որ գնաց 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    փնտռեց: Անոնք զայն չփնտռեցին, ընդհակառակը, երբ անոր փնտռեց: Անոնք զայն չփնտռեցին, ընդհակառակը, երբ անոր փնտռեց: Անոնք զայն չփնտռեցին, ընդհակառակը, երբ անոր փնտռեց: Անոնք զայն չփնտռեցին, ընդհակառակը, երբ անոր 
ձայնը լսեցին ձայնը լսեցին ձայնը լսեցին ձայնը լսեցին ««««պարտէզին ծառերուն մէջ պահուեցանպարտէզին ծառերուն մէջ պահուեցանպարտէզին ծառերուն մէջ պահուեցանպարտէզին ծառերուն մէջ պահուեցան» » » » (Ծննդոց 3.8):(Ծննդոց 3.8):(Ծննդոց 3.8):(Ծննդոց 3.8):    
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ գնաց ու գտաւ Բարի Սամարացիին առակին նքն էր որ գնաց ու գտաւ Բարի Սամարացիին առակին նքն էր որ գնաց ու գտաւ Բարի Սամարացիին առակին նքն էր որ գնաց ու գտաւ Բարի Սամարացիին առակին 
մէջ յիշուած այդ անձը որ գետին փռուած էր վիրաւոր վիճակի մէջ եւ մէջ յիշուած այդ անձը որ գետին փռուած էր վիրաւոր վիճակի մէջ եւ մէջ յիշուած այդ անձը որ գետին փռուած էր վիրաւոր վիճակի մէջ եւ մէջ յիշուած այդ անձը որ գետին փռուած էր վիրաւոր վիճակի մէջ եւ 
հոգ տարաւ անոր (Ղուկաս 1հոգ տարաւ անոր (Ղուկաս 1հոգ տարաւ անոր (Ղուկաս 1հոգ տարաւ անոր (Ղուկաս 10.330.330.330.33----35):35):35):35):    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր որ գտաւ ու նքն էր որ գտաւ ու նքն էր որ գտաւ ու նքն էր որ գտաւ ու 
կանչեց Զակքէոսը (Ղուկաս 19.5): Քրիստոս իկանչեց Զակքէոսը (Ղուկաս 19.5): Քրիստոս իկանչեց Զակքէոսը (Ղուկաս 19.5): Քրիստոս իկանչեց Զակքէոսը (Ղուկաս 19.5): Քրիստոս ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր որ որ որ որ գտաւ ու գտաւ ու գտաւ ու գտաւ ու 
կանչեց Մատթէոս մաքսաւորըկանչեց Մատթէոս մաքսաւորըկանչեց Մատթէոս մաքսաւորըկանչեց Մատթէոս մաքսաւորը    ու զայն վերածեց Աւետարանիչի ու զայն վերածեց Աւետարանիչի ու զայն վերածեց Աւետարանիչի ու զայն վերածեց Աւետարանիչի 
((((Մատթէոս 9.9):Մատթէոս 9.9):Մատթէոս 9.9):Մատթէոս 9.9):    

Եթէ Քրիստոս չփնտռէ մեղքի մէջ կորսուածները, անոնք երբեք Եթէ Քրիստոս չփնտռէ մեղքի մէջ կորսուածները, անոնք երբեք Եթէ Քրիստոս չփնտռէ մեղքի մէջ կորսուածները, անոնք երբեք Եթէ Քրիստոս չփնտռէ մեղքի մէջ կորսուածները, անոնք երբեք 
զայն պիտի չփնտռեն: Եթէ Քրիստոս ինք չզայն պիտի չփնտռեն: Եթէ Քրիստոս ինք չզայն պիտի չփնտռեն: Եթէ Քրիստոս ինք չզայն պիտի չփնտռեն: Եթէ Քրիստոս ինք չառաջնորդէ կորսուածնեառաջնորդէ կորսուածնեառաջնորդէ կորսուածնեառաջնորդէ կորսուածնե----
րուն քայլերը փրկութեան ճամբուն, անոնք իրենց սեփական ճիգով րուն քայլերը փրկութեան ճամբուն, անոնք իրենց սեփական ճիգով րուն քայլերը փրկութեան ճամբուն, անոնք իրենց սեփական ճիգով րուն քայլերը փրկութեան ճամբուն, անոնք իրենց սեփական ճիգով 
երբեք պիտի չկրնան գտնել այդ ճամբան:երբեք պիտի չկրնան գտնել այդ ճամբան:երբեք պիտի չկրնան գտնել այդ ճամբան:երբեք պիտի չկրնան գտնել այդ ճամբան:    Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք Եթէ Քրիստոս ինքզինք 
չյայտնէ մարդուն, մարդը չի կրնար չյայտնէ մարդուն, մարդը չի կրնար չյայտնէ մարդուն, մարդը չի կրնար չյայտնէ մարդուն, մարդը չի կրնար զինք ճանչնալ:զինք ճանչնալ:զինք ճանչնալ:զինք ճանչնալ:    

Ո՞ր ոչխարը եթէ կոՈ՞ր ոչխարը եթէ կոՈ՞ր ոչխարը եթէ կոՈ՞ր ոչխարը եթէ կորսնցնէ փարախին ճամբան, կրնայ գրսնցնէ փարախին ճամբան, կրնայ գրսնցնէ փարախին ճամբան, կրնայ գրսնցնէ փարախին ճամբան, կրնայ գտնել տնել տնել տնել զայն զայն զայն զայն 
առանց իր հովիւին օառանց իր հովիւին օառանց իր հովիւին օառանց իր հովիւին օգնութեան: Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ, թէ ինք գնութեան: Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ, թէ ինք գնութեան: Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ, թէ ինք գնութեան: Յիսուս ինքն իսկ ըսաւ, թէ ինք 
աշխարհ աշխարհ աշխարհ աշխարհ ««««եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուեկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու» » » » (Ղուկաս 19.10): (Ղուկաս 19.10): (Ղուկաս 19.10): (Ղուկաս 19.10): 
Թող Տէրը ինք, իր շնորհքով ու ողորմութեամբ գտնէ մեղքի ու Թող Տէրը ինք, իր շնորհքով ու ողորմութեամբ գտնէ մեղքի ու Թող Տէրը ինք, իր շնորհքով ու ողորմութեամբ գտնէ մեղքի ու Թող Տէրը ինք, իր շնորհքով ու ողորմութեամբ գտնէ մեղքի ու 
կորուստի փոսին մէջ ինկածները եւ զանոնքկորուստի փոսին մէջ ինկածները եւ զանոնքկորուստի փոսին մէջ ինկածները եւ զանոնքկորուստի փոսին մէջ ինկածները եւ զանոնք    դուրս բերէ անկէ:դուրս բերէ անկէ:դուրս բերէ անկէ:դուրս բերէ անկէ:    

    
� Եթէ Տէրը ինք չփնտռէ, չգտնէ ու չվերադարձնէ կոԵթէ Տէրը ինք չփնտռէ, չգտնէ ու չվերադարձնէ կոԵթէ Տէրը ինք չփնտռէ, չգտնէ ու չվերադարձնէ կոԵթէ Տէրը ինք չփնտռէ, չգտնէ ու չվերադարձնէ կորսուած մարդը րսուած մարդը րսուած մարդը րսուած մարդը 

Աստուծոյ, մարդը երբեք չի կրնար Աստուծոյ, մարդը երբեք չի կրնար Աստուծոյ, մարդը երբեք չի կրնար Աստուծոյ, մարդը երբեք չի կրնար դառնալդառնալդառնալդառնալ::::    
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Քրիստոսի համար անարգուելու շահըՔրիստոսի համար անարգուելու շահըՔրիստոսի համար անարգուելու շահըՔրիստոսի համար անարգուելու շահը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 8888))))    

    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ այլայլիք... անարգանքէնայլայլիք... անարգանքէնայլայլիք... անարգանքէնայլայլիք... անարգանքէն» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):    
Երբ Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Երբ Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Երբ Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Երբ Պետրոս եւ Յովհաննէս առաքեալները ««««Տիրոջ անունին հաՏիրոջ անունին հաՏիրոջ անունին հաՏիրոջ անունին հա----

մար անարգանքի արժանացանմար անարգանքի արժանացանմար անարգանքի արժանացանմար անարգանքի արժանացան», », », », ուրախացան ու փառք տուին Աստուուրախացան ու փառք տուին Աստուուրախացան ու փառք տուին Աստուուրախացան ու փառք տուին Աստու----
ծոյ: Անոնք իրենց կերած ծեծին համար, չդադրեցան Քրիստոսը քարոծոյ: Անոնք իրենց կերած ծեծին համար, չդադրեցան Քրիստոսը քարոծոյ: Անոնք իրենց կերած ծեծին համար, չդադրեցան Քրիստոսը քարոծոյ: Անոնք իրենց կերած ծեծին համար, չդադրեցան Քրիստոսը քարո----
զելէ, այլ զելէ, այլ զելէ, այլ զելէ, այլ ««««ամէն օր, թէամէն օր, թէամէն օր, թէամէն օր, թէ´ ´ ´ ´ տաճարին եւ թէտաճարին եւ թէտաճարին եւ թէտաճարին եւ թէ´ ´ ´ ´ իրենց տուներուն մէջ, անդաիրենց տուներուն մէջ, անդաիրենց տուներուն մէջ, անդաիրենց տուներուն մէջ, անդա----
դար կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը քարոզելովդար կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը քարոզելովդար կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը քարոզելովդար կը սորվեցնէին՝ Յիսուս Քրիստոսը քարոզելով» » » » (Գործք 5.40(Գործք 5.40(Գործք 5.40(Գործք 5.40----42):42):42):42):    

Անարգանքը մեզ հեռու պէտք չէ պահէ Քրիստոսի դաշտէն: Պէտք Անարգանքը մեզ հեռու պէտք չէ պահէ Քրիստոսի դաշտէն: Պէտք Անարգանքը մեզ հեռու պէտք չէ պահէ Քրիստոսի դաշտէն: Պէտք Անարգանքը մեզ հեռու պէտք չէ պահէ Քրիստոսի դաշտէն: Պէտք 
չէ գայթակղինչէ գայթակղինչէ գայթակղինչէ գայթակղինք երբ Տիրոջ գործը կը կատարենք եւ մարդիկ մեզ անարք երբ Տիրոջ գործը կը կատարենք եւ մարդիկ մեզ անարք երբ Տիրոջ գործը կը կատարենք եւ մարդիկ մեզ անարք երբ Տիրոջ գործը կը կատարենք եւ մարդիկ մեզ անար----
գեն: Եթէ Տէրը ինք անարգուեցաւ, մեգեն: Եթէ Տէրը ինք անարգուեցաւ, մեգեն: Եթէ Տէրը ինք անարգուեցաւ, մեգեն: Եթէ Տէրը ինք անարգուեցաւ, մե´́́́նք ալ պիտի անարգուինք: Եթէ նք ալ պիտի անարգուինք: Եթէ նք ալ պիտի անարգուինք: Եթէ նք ալ պիտի անարգուինք: Եթէ 
անարգանքը սիրով տանինք, ատիկա փառք ու վարձատրութիւն պիանարգանքը սիրով տանինք, ատիկա փառք ու վարձատրութիւն պիանարգանքը սիրով տանինք, ատիկա փառք ու վարձատրութիւն պիանարգանքը սիրով տանինք, ատիկա փառք ու վարձատրութիւն պի----
տի ըլլայ մեզի համար երկնքի մէջ: Առանց մարդոց կողմէ տրուելիք տի ըլլայ մեզի համար երկնքի մէջ: Առանց մարդոց կողմէ տրուելիք տի ըլլայ մեզի համար երկնքի մէջ: Առանց մարդոց կողմէ տրուելիք տի ըլլայ մեզի համար երկնքի մէջ: Առանց մարդոց կողմէ տրուելիք 
անարգանքին, չենք կրնար հասնիլ Աանարգանքին, չենք կրնար հասնիլ Աանարգանքին, չենք կրնար հասնիլ Աանարգանքին, չենք կրնար հասնիլ Աստուծոյ կողմէ տրուելիք փառստուծոյ կողմէ տրուելիք փառստուծոյ կողմէ տրուելիք փառստուծոյ կողմէ տրուելիք փառ----
քին:քին:քին:քին:    

Շատ Շատ Շատ Շատ ««««հաւատացեալներհաւատացեալներհաւատացեալներհաւատացեալներ» » » » կան, որոնք երբ անարգուին Յիսուսի կան, որոնք երբ անարգուին Յիսուսի կան, որոնք երբ անարգուին Յիսուսի կան, որոնք երբ անարգուին Յիսուսի 
համար՝ կը տագնապին, կը նեղուին, կհամար՝ կը տագնապին, կը նեղուին, կհամար՝ կը տագնապին, կը նեղուին, կհամար՝ կը տագնապին, կը նեղուին, կ’’’’ըմբոստանան Յիսուսի դէմ ու ըմբոստանան Յիսուսի դէմ ու ըմբոստանան Յիսուսի դէմ ու ըմբոստանան Յիսուսի դէմ ու 
կը պահանջեն անկէ որ պատժէ զիրենք անարգողները: Բայց այս չէ կը պահանջեն անկէ որ պատժէ զիրենք անարգողները: Բայց այս չէ կը պահանջեն անկէ որ պատժէ զիրենք անարգողները: Բայց այս չէ կը պահանջեն անկէ որ պատժէ զիրենք անարգողները: Բայց այս չէ 
Քրիստոսի ճամբան: Անարգանքի դիմաց դիւրաբորբոք հաւատացեՔրիստոսի ճամբան: Անարգանքի դիմաց դիւրաբորբոք հաւատացեՔրիստոսի ճամբան: Անարգանքի դիմաց դիւրաբորբոք հաւատացեՔրիստոսի ճամբան: Անարգանքի դիմաց դիւրաբորբոք հաւատացեալալալալ----
ներ, չեներ, չեներ, չեներ, չե´́́́ն կրնար Աստուծոյ հարազատ ու հեզ վկաները ըլլալ:ն կրնար Աստուծոյ հարազատ ու հեզ վկաները ըլլալ:ն կրնար Աստուծոյ հարազատ ու հեզ վկաները ըլլալ:ն կրնար Աստուծոյ հարազատ ու հեզ վկաները ըլլալ:    

Աստուծոյ զաւակները զԱստուած չճանչցող այս աշխարհին մէջ, Աստուծոյ զաւակները զԱստուած չճանչցող այս աշխարհին մէջ, Աստուծոյ զաւակները զԱստուած չճանչցող այս աշխարհին մէջ, Աստուծոյ զաւակները զԱստուած չճանչցող այս աշխարհին մէջ, 
անպայման որ անարգանքի պիտի հանդիպին: Թոյլ չտանք որ մարդոց անպայման որ անարգանքի պիտի հանդիպին: Թոյլ չտանք որ մարդոց անպայման որ անարգանքի պիտի հանդիպին: Թոյլ չտանք որ մարդոց անպայման որ անարգանքի պիտի հանդիպին: Թոյլ չտանք որ մարդոց 
կողմէ մեզի ուղղուած անարգանքները, մեզ հեռու պահեն Յիսուսի կողմէ մեզի ուղղուած անարգանքները, մեզ հեռու պահեն Յիսուսի կողմէ մեզի ուղղուած անարգանքները, մեզ հեռու պահեն Յիսուսի կողմէ մեզի ուղղուած անարգանքները, մեզ հեռու պահեն Յիսուսի 
հետեւորդութենէն: Առանց անարհետեւորդութենէն: Առանց անարհետեւորդութենէն: Առանց անարհետեւորդութենէն: Առանց անարգուելու երկինք մտնել չկագուելու երկինք մտնել չկագուելու երկինք մտնել չկագուելու երկինք մտնել չկա´́́́յ:յ:յ:յ:    

Յիսուսի անուան համար անարգուիլը` պատիւ ու փառք է Յիսուսի անուան համար անարգուիլը` պատիւ ու փառք է Յիսուսի անուան համար անարգուիլը` պատիւ ու փառք է Յիսուսի անուան համար անարգուիլը` պատիւ ու փառք է 
մարդուն համար:մարդուն համար:մարդուն համար:մարդուն համար:    Յիսուսի համար նախատուիլն է որ մեզ Յիսուսի Յիսուսի համար նախատուիլն է որ մեզ Յիսուսի Յիսուսի համար նախատուիլն է որ մեզ Յիսուսի Յիսուսի համար նախատուիլն է որ մեզ Յիսուսի 
արժանաւոր զաւակները պիտի դարձնէ:արժանաւոր զաւակները պիտի դարձնէ:արժանաւոր զաւակները պիտի դարձնէ:արժանաւոր զաւակները պիտի դարձնէ:    

    
� Քրիստոսի համար նախատուիլ ու լռելը, նախ զՔրիստոս կը Քրիստոսի համար նախատուիլ ու լռելը, նախ զՔրիստոս կը Քրիստոսի համար նախատուիլ ու լռելը, նախ զՔրիստոս կը Քրիստոսի համար նախատուիլ ու լռելը, նախ զՔրիստոս կը 

փառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորփառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորփառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորփառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորէ Քրիստոսի փառէ Քրիստոսի փառէ Քրիստոսի փառէ Քրիստոսի փառ----
քով:քով:քով:քով:    



 11 

Լռութեան մասինԼռութեան մասինԼռութեան մասինԼռութեան մասին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 9999))))    

    
Երբ Մեծն Մակարիոս ազատ կ'արձակէր վանական եղբայրնեԵրբ Մեծն Մակարիոս ազատ կ'արձակէր վանական եղբայրնեԵրբ Մեծն Մակարիոս ազատ կ'արձակէր վանական եղբայրնեԵրբ Մեծն Մակարիոս ազատ կ'արձակէր վանական եղբայրնե----

րուն ժողովը, անոնց ըսաւ. րուն ժողովը, անոնց ըսաւ. րուն ժողովը, անոնց ըսաւ. րուն ժողովը, անոնց ըսաւ. ««««Եղբայրներ, փախէԵղբայրներ, փախէԵղբայրներ, փախէԵղբայրներ, փախէ´́́́քքքք»: »: »: »: Անոնցմէ մին հարԱնոնցմէ մին հարԱնոնցմէ մին հարԱնոնցմէ մին հար----
ցուց. ցուց. ցուց. ցուց. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր Մակարիոս, ո՞ւր փախչինք այս անապատէնյր Մակարիոս, ո՞ւր փախչինք այս անապատէնյր Մակարիոս, ո՞ւր փախչինք այս անապատէնյր Մակարիոս, ո՞ւր փախչինք այս անապատէն»: »: »: »: Այն ատեն Այն ատեն Այն ատեն Այն ատեն 
Հայր Մակարիոս ձեռքը դրաւ բերանին եՀայր Մակարիոս ձեռքը դրաւ բերանին եՀայր Մակարիոս ձեռքը դրաւ բերանին եՀայր Մակարիոս ձեռքը դրաւ բերանին եւ ըսաւ. ւ ըսաւ. ւ ըսաւ. ւ ըսաւ. ««««Ասկէ փախէքԱսկէ փախէքԱսկէ փախէքԱսկէ փախէք»: »: »: »: Այս Այս Այս Այս 
խօսքէն ետք, անմիջապէս իր խուցը գնաց, փակեց դուռը եւ մինակ խօսքէն ետք, անմիջապէս իր խուցը գնաց, փակեց դուռը եւ մինակ խօսքէն ետք, անմիջապէս իր խուցը գնաց, փակեց դուռը եւ մինակ խօսքէն ետք, անմիջապէս իր խուցը գնաց, փակեց դուռը եւ մինակ 
մնաց:մնաց:մնաց:մնաց:    

««««Կան մարդիկ որոնք լուռ են բայց իրենց սիրտերուն մէջ կը Կան մարդիկ որոնք լուռ են բայց իրենց սիրտերուն մէջ կը Կան մարդիկ որոնք լուռ են բայց իրենց սիրտերուն մէջ կը Կան մարդիկ որոնք լուռ են բայց իրենց սիրտերուն մէջ կը 
դատեն ուրիշները, մարդիկ ալ կան որոնք առաւօտէն մինչեւ երեկոյ դատեն ուրիշները, մարդիկ ալ կան որոնք առաւօտէն մինչեւ երեկոյ դատեն ուրիշները, մարդիկ ալ կան որոնք առաւօտէն մինչեւ երեկոյ դատեն ուրիշները, մարդիկ ալ կան որոնք առաւօտէն մինչեւ երեկոյ 
կը խօսին, բայց իրականութեան մէջ լուռ են, որովհետեւ մկը խօսին, բայց իրականութեան մէջ լուռ են, որովհետեւ մկը խօսին, բայց իրականութեան մէջ լուռ են, որովհետեւ մկը խօսին, բայց իրականութեան մէջ լուռ են, որովհետեւ միայն իայն իայն իայն 
օգտակար բաներ կը խօսինօգտակար բաներ կը խօսինօգտակար բաներ կը խօսինօգտակար բաներ կը խօսին» » » » (Հայր Պիմէն):(Հայր Պիմէն):(Հայր Պիմէն):(Հայր Պիմէն):    

««««Ամենէն շատ լռութիւնն է որ ներքին խաղաղութիւն կը բերէ Ամենէն շատ լռութիւնն է որ ներքին խաղաղութիւն կը բերէ Ամենէն շատ լռութիւնն է որ ներքին խաղաղութիւն կը բերէ Ամենէն շատ լռութիւնն է որ ներքին խաղաղութիւն կը բերէ 
մեզիմեզիմեզիմեզի» » » » (Գրիգոր Աստուածաբան):(Գրիգոր Աստուածաբան):(Գրիգոր Աստուածաբան):(Գրիգոր Աստուածաբան):    

««««Երբ կը թուլցնենք մեր լեզուին սանձը, կը նշանակէ թէ հեռու ենք Երբ կը թուլցնենք մեր լեզուին սանձը, կը նշանակէ թէ հեռու ենք Երբ կը թուլցնենք մեր լեզուին սանձը, կը նշանակէ թէ հեռու ենք Երբ կը թուլցնենք մեր լեզուին սանձը, կը նշանակէ թէ հեռու ենք 
ամէն տեսակ առաքինութիւններէամէն տեսակ առաքինութիւններէամէն տեսակ առաքինութիւններէամէն տեսակ առաքինութիւններէ» » » » (Հայր Եսայի):(Հայր Եսայի):(Հայր Եսայի):(Հայր Եսայի):    

««««Մարդուն լեզուն ամենէն օրհնՄարդուն լեզուն ամենէն օրհնՄարդուն լեզուն ամենէն օրհնՄարդուն լեզուն ամենէն օրհնեալ եւ ամենէն վնասակար եալ եւ ամենէն վնասակար եալ եւ ամենէն վնասակար եալ եւ ամենէն վնասակար 
մարմինի անդամն էմարմինի անդամն էմարմինի անդամն էմարմինի անդամն է» » » » (Մեծն Մակարիոս):(Մեծն Մակարիոս):(Մեծն Մակարիոս):(Մեծն Մակարիոս):    

««««Աւելի լաւ է լուռ մնալ ու սորվիլ, քան թէ չգիտնալ ու խօսիլԱւելի լաւ է լուռ մնալ ու սորվիլ, քան թէ չգիտնալ ու խօսիլԱւելի լաւ է լուռ մնալ ու սորվիլ, քան թէ չգիտնալ ու խօսիլԱւելի լաւ է լուռ մնալ ու սորվիլ, քան թէ չգիտնալ ու խօսիլ» » » » 
((((Գրիգոր Աստուածաբան):Գրիգոր Աստուածաբան):Գրիգոր Աստուածաբան):Գրիգոր Աստուածաբան):    

Լուռ մնաԼուռ մնաԼուռ մնաԼուռ մնա´ ´ ´ ´ երբ մարդիկ քեզ կ'անիրաւեն, որպէսզի Աստուած ինք երբ մարդիկ քեզ կ'անիրաւեն, որպէսզի Աստուած ինք երբ մարդիկ քեզ կ'անիրաւեն, որպէսզի Աստուած ինք երբ մարդիկ քեզ կ'անիրաւեն, որպէսզի Աստուած ինք 
լուռ չմնայ:լուռ չմնայ:լուռ չմնայ:լուռ չմնայ:    

Երբ կը նախատուիս ու լուռ կը մնաս` ատիկա առաքինուԵրբ կը նախատուիս ու լուռ կը մնաս` ատիկա առաքինուԵրբ կը նախատուիս ու լուռ կը մնաս` ատիկա առաքինուԵրբ կը նախատուիս ու լուռ կը մնաս` ատիկա առաքինութիւն է, թիւն է, թիւն է, թիւն է, 
բայց երբ Տէրը կը նախատուի ու լուռ կը մնաս` ատիկա ուրացում է:բայց երբ Տէրը կը նախատուի ու լուռ կը մնաս` ատիկա ուրացում է:բայց երբ Տէրը կը նախատուի ու լուռ կը մնաս` ատիկա ուրացում է:բայց երբ Տէրը կը նախատուի ու լուռ կը մնաս` ատիկա ուրացում է:    

Նախընտրելի է լուռ մնալ եւ անգէտի (չգիտցողի) տպաւորութիւն Նախընտրելի է լուռ մնալ եւ անգէտի (չգիտցողի) տպաւորութիւն Նախընտրելի է լուռ մնալ եւ անգէտի (չգիտցողի) տպաւորութիւն Նախընտրելի է լուռ մնալ եւ անգէտի (չգիտցողի) տպաւորութիւն 
ձգել, քան թէ խօսիլ եւ ապուշի տպաւորութիւն ձգել:ձգել, քան թէ խօսիլ եւ ապուշի տպաւորութիւն ձգել:ձգել, քան թէ խօսիլ եւ ապուշի տպաւորութիւն ձգել:ձգել, քան թէ խօսիլ եւ ապուշի տպաւորութիւն ձգել:    

Խօսիլը աւելի դիւրին է քան լռելը, ահա թէ ինչու ամէն մարդ Խօսիլը աւելի դիւրին է քան լռելը, ահա թէ ինչու ամէն մարդ Խօսիլը աւելի դիւրին է քան լռելը, ահա թէ ինչու ամէն մարդ Խօսիլը աւելի դիւրին է քան լռելը, ահա թէ ինչու ամէն մարդ 
խօսիլ կը նախընտրէ:խօսիլ կը նախընտրէ:խօսիլ կը նախընտրէ:խօսիլ կը նախընտրէ:    

    
� ««««ՈվՈվՈվՈվ    որորորոր    կը կը կը կը բազմապատկէ իրբազմապատկէ իրբազմապատկէ իրբազմապատկէ իր    խօսքերըխօսքերըխօսքերըխօսքերը` ` ` ` չիչիչիչի´́́́    կրնարկրնարկրնարկրնար    զերծզերծզերծզերծ    մնալմնալմնալմնալ    

մեղքերէմեղքերէմեղքերէմեղքերէ» (» (» (» (Մեծն Անտոն):Մեծն Անտոն):Մեծն Անտոն):Մեծն Անտոն):    
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Հեռացնենք նախանձը մարդասիրութեամբՀեռացնենք նախանձը մարդասիրութեամբՀեռացնենք նախանձը մարդասիրութեամբՀեռացնենք նախանձը մարդասիրութեամբ    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 10101010))))    

    
««««Սէր ունեցողը չի նախանձիրՍէր ունեցողը չի նախանձիրՍէր ունեցողը չի նախանձիրՍէր ունեցողը չի նախանձիր» » » » (Ա.Կորնթացիս 13.4):(Ա.Կորնթացիս 13.4):(Ա.Կորնթացիս 13.4):(Ա.Կորնթացիս 13.4):    
Հոն ուր չկայ սէր, հոն միայն նախանձ ու ատելութիւն կրնայ Հոն ուր չկայ սէր, հոն միայն նախանձ ու ատելութիւն կրնայ Հոն ուր չկայ սէր, հոն միայն նախանձ ու ատելութիւն կրնայ Հոն ուր չկայ սէր, հոն միայն նախանձ ու ատելութիւն կրնայ 

ըլլալ, իսկ նախանձն ու ատելութիւնը ըլլալ, իսկ նախանձն ու ատելութիւնը ըլլալ, իսկ նախանձն ու ատելութիւնը ըլլալ, իսկ նախանձն ու ատելութիւնը մեզ մարդասպան կը մեզ մարդասպան կը մեզ մարդասպան կը մեզ մարդասպան կը 
դարձնեն: Մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափելը չէ: դարձնեն: Մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափելը չէ: դարձնեն: Մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափելը չէ: դարձնեն: Մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափելը չէ: 
Մեր նմանը ատելն ալ մարդասպանութիւն է (Ա.Յովհաննէս 3.14):Մեր նմանը ատելն ալ մարդասպանութիւն է (Ա.Յովհաննէս 3.14):Մեր նմանը ատելն ալ մարդասպանութիւն է (Ա.Յովհաննէս 3.14):Մեր նմանը ատելն ալ մարդասպանութիւն է (Ա.Յովհաննէս 3.14):    

Ի՞նչ պէտք է ընել յաղթելու համար նախանձին.Ի՞նչ պէտք է ընել յաղթելու համար նախանձին.Ի՞նչ պէտք է ընել յաղթելու համար նախանձին.Ի՞նչ պէտք է ընել յաղթելու համար նախանձին.----    
աաաա) ) ) ) Պէտք է մեր նմանՊէտք է մեր նմանՊէտք է մեր նմանՊէտք է մեր նմանները մեզմէ աւելի գնահատանքները մեզմէ աւելի գնահատանքները մեզմէ աւելի գնահատանքները մեզմէ աւելի գնահատանքի ու ի ու ի ու ի ու 

գուրգուրանքի արժանի սեպենք, որպէգուրգուրանքի արժանի սեպենք, որպէգուրգուրանքի արժանի սեպենք, որպէգուրգուրանքի արժանի սեպենք, որպէսզի երբ անոնք վայելեն սզի երբ անոնք վայելեն սզի երբ անոնք վայելեն սզի երբ անոնք վայելեն մեր մեր մեր մեր 
մեծերուն գնահատանքն ու գուրգուրանքը` չնախանձինք: մեծերուն գնահատանքն ու գուրգուրանքը` չնախանձինք: մեծերուն գնահատանքն ու գուրգուրանքը` չնախանձինք: մեծերուն գնահատանքն ու գուրգուրանքը` չնախանձինք: Յովսէփին Յովսէփին Յովսէփին Յովսէփին 
հայրը յատուկ սէր, գուրգուրանք եւ հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց հայրը յատուկ սէր, գուրգուրանք եւ հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց հայրը յատուկ սէր, գուրգուրանք եւ հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց հայրը յատուկ սէր, գուրգուրանք եւ հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց 
իրեն հանդէպ, եւ ասիկա պատճառ դարձաւ, որ անոր եղբայրները իրեն հանդէպ, եւ ասիկա պատճառ դարձաւ, որ անոր եղբայրները իրեն հանդէպ, եւ ասիկա պատճառ դարձաւ, որ անոր եղբայրները իրեն հանդէպ, եւ ասիկա պատճառ դարձաւ, որ անոր եղբայրները 
նախանձէին անոր եւ փորձէին զայն սպաննել (Ծննդոց 37.4, 18նախանձէին անոր եւ փորձէին զայն սպաննել (Ծննդոց 37.4, 18նախանձէին անոր եւ փորձէին զայն սպաննել (Ծննդոց 37.4, 18նախանձէին անոր եւ փորձէին զայն սպաննել (Ծննդոց 37.4, 18----22222)2)2)2)::::    

բ) Պէտք է ուրիշները մեզմէ աւելի պատիւի արժանի սեպենք, բ) Պէտք է ուրիշները մեզմէ աւելի պատիւի արժանի սեպենք, բ) Պէտք է ուրիշները մեզմէ աւելի պատիւի արժանի սեպենք, բ) Պէտք է ուրիշները մեզմէ աւելի պատիւի արժանի սեպենք, 
որպէսզի երբ պատիւի արժանանան` չնախաորպէսզի երբ պատիւի արժանանան` չնախաորպէսզի երբ պատիւի արժանանան` չնախաորպէսզի երբ պատիւի արժանանան` չնախաննննձինք: Համան տեսնելով ձինք: Համան տեսնելով ձինք: Համան տեսնելով ձինք: Համան տեսնելով 
որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն 
սպաննել (Եսթեր 6.6սպաննել (Եսթեր 6.6սպաննել (Եսթեր 6.6սպաննել (Եսթեր 6.6----11, 7.911, 7.911, 7.911, 7.9----10):10):10):10):    

գ)գ)գ)գ)    Պէտք է ուրախանանք երբ մեր նմանները կը սիրուին ժողոՊէտք է ուրախանանք երբ մեր նմանները կը սիրուին ժողոՊէտք է ուրախանանք երբ մեր նմանները կը սիրուին ժողոՊէտք է ուրախանանք երբ մեր նմանները կը սիրուին ժողո----
վուրդին կողմէ, որպէսզի երբ սիրուին` չնախանձինք: Սաւուղ տեսնեվուրդին կողմէ, որպէսզի երբ սիրուին` չնախանձինք: Սաւուղ տեսնեվուրդին կողմէ, որպէսզի երբ սիրուին` չնախանձինք: Սաւուղ տեսնեվուրդին կողմէ, որպէսզի երբ սիրուին` չնախանձինք: Սաւուղ տեսնե----
լով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին կապուիլ ու զալով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին կապուիլ ու զալով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին կապուիլ ու զալով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին կապուիլ ու զա´́́́յն մեծարել, յն մեծարել, յն մեծարել, յն մեծարել, 
նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել (Ա.Թագաւորաց 19նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել (Ա.Թագաւորաց 19նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել (Ա.Թագաւորաց 19նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել (Ա.Թագաւորաց 19----րդ գլուխ):րդ գլուխ):րդ գլուխ):րդ գլուխ):    

դ)դ)դ)դ)    Նախանձը ծնունդ կ'առնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն երբ Նախանձը ծնունդ կ'առնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն երբ Նախանձը ծնունդ կ'առնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն երբ Նախանձը ծնունդ կ'առնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն երբ 
մենք զմեզ ոմենք զմեզ ոմենք զմեզ ոմենք զմեզ ուրիշէն լաւ կը սեպենք: ւրիշէն լաւ կը սեպենք: ւրիշէն լաւ կը սեպենք: ւրիշէն լաւ կը սեպենք: Անտոն Անապատականը կ'ըսէ.Անտոն Անապատականը կ'ըսէ.Անտոն Անապատականը կ'ըսէ.Անտոն Անապատականը կ'ըսէ.    
««««Որպէսզի բնաւ երբեք չնախանձիս մարդոցմէ`Որպէսզի բնաւ երբեք չնախանձիս մարդոցմէ`Որպէսզի բնաւ երբեք չնախանձիս մարդոցմէ`Որպէսզի բնաւ երբեք չնախանձիս մարդոցմէ`    զանոնք միշտ քեզմէ զանոնք միշտ քեզմէ զանոնք միշտ քեզմէ զանոնք միշտ քեզմէ 
բարձր նկատէբարձր նկատէբարձր նկատէբարձր նկատէ»»»»::::    Եթէ յաջողինք մարդիկը մեզմէ լաւ, մեզմէ բարձր, եւ Եթէ յաջողինք մարդիկը մեզմէ լաւ, մեզմէ բարձր, եւ Եթէ յաջողինք մարդիկը մեզմէ լաւ, մեզմէ բարձր, եւ Եթէ յաջողինք մարդիկը մեզմէ լաւ, մեզմէ բարձր, եւ 
ամէն բանի մէջ մեզմէ առաջնահերթ նկատել, երբեք այլեւս չենք ամէն բանի մէջ մեզմէ առաջնահերթ նկատել, երբեք այլեւս չենք ամէն բանի մէջ մեզմէ առաջնահերթ նկատել, երբեք այլեւս չենք ամէն բանի մէջ մեզմէ առաջնահերթ նկատել, երբեք այլեւս չենք 
նախանձիր:նախանձիր:նախանձիր:նախանձիր:    

    
� Ուրիշը մեզմէ լաւ սեպեՈւրիշը մեզմէ լաւ սեպեՈւրիշը մեզմէ լաւ սեպեՈւրիշը մեզմէ լաւ սեպելը եւ ուրիշը մեզմէ աւելի սիրոյ ու լը եւ ուրիշը մեզմէ աւելի սիրոյ ու լը եւ ուրիշը մեզմէ աւելի սիրոյ ու լը եւ ուրիշը մեզմէ աւելի սիրոյ ու 

պատիւի արժանի համարելը` հեռու կը վանէ նախանձը մեզմէ:պատիւի արժանի համարելը` հեռու կը վանէ նախանձը մեզմէ:պատիւի արժանի համարելը` հեռու կը վանէ նախանձը մեզմէ:պատիւի արժանի համարելը` հեռու կը վանէ նախանձը մեզմէ:    
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ԱպաշխարութԱպաշխարութԱպաշխարութԱպաշխարութեան փոխակերպիչ զօրութեան փոխակերպիչ զօրութեան փոխակերպիչ զօրութեան փոխակերպիչ զօրութիւնըիւնըիւնըիւնը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 11111111))))    

    
««««ԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէ´́́́ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած 

էէէէ» » » » (Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):    
Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը:    Ապաշխարութիւնը մեր մեԱպաշխարութիւնը մեր մեԱպաշխարութիւնը մեր մեԱպաշխարութիւնը մեր մեղքերը խոսղքերը խոսղքերը խոսղքերը խոս----

տովանիլն է Տէր Յիսուսի դիմաց եւ իր իսկ օգնութեամբտովանիլն է Տէր Յիսուսի դիմաց եւ իր իսկ օգնութեամբտովանիլն է Տէր Յիսուսի դիմաց եւ իր իսկ օգնութեամբտովանիլն է Տէր Յիսուսի դիմաց եւ իր իսկ օգնութեամբ    մեր կեանքը մեր կեանքը մեր կեանքը մեր կեանքը 
փոխելն է: փոխելն է: փոխելն է: փոխելն է: Ապաշխարութիւն բառին համար գործածուած Յունարէն Ապաշխարութիւն բառին համար գործածուած Յունարէն Ապաշխարութիւն բառին համար գործածուած Յունարէն Ապաշխարութիւն բառին համար գործածուած Յունարէն 
բառը,բառը,բառը,բառը,    առաջին հերթին առաջին հերթին առաջին հերթին առաջին հերթին կը նշանակէ մեր կեանքի ընթացքը փոխելկը նշանակէ մեր կեանքի ընթացքը փոխելկը նշանակէ մեր կեանքի ընթացքը փոխելկը նշանակէ մեր կեանքի ընթացքը փոխել::::    Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
մեր կեանքի ընթացքը փոխել, չի նշանակերմեր կեանքի ընթացքը փոխել, չի նշանակերմեր կեանքի ընթացքը փոխել, չի նշանակերմեր կեանքի ընթացքը փոխել, չի նշանակեր    պարզապէս հեռանալ մեր պարզապէս հեռանալ մեր պարզապէս հեռանալ մեր պարզապէս հեռանալ մեր 
մեղքերէն մեղքերէն մեղքերէն մեղքերէն ու անօրէնոու անօրէնոու անօրէնոու անօրէնութիւններէն, այլ կը նշանակէ` մեր ապրած ւթիւններէն, այլ կը նշանակէ` մեր ապրած ւթիւններէն, այլ կը նշանակէ` մեր ապրած ւթիւններէն, այլ կը նշանակէ` մեր ապրած 
կեանքին հակառակ ընթացքը որդեգրել:կեանքին հակառակ ընթացքը որդեգրել:կեանքին հակառակ ընթացքը որդեգրել:կեանքին հակառակ ընթացքը որդեգրել:    Այսպէս, օրինակ, եթէ երբեքԱյսպէս, օրինակ, եթէ երբեքԱյսպէս, օրինակ, եթէ երբեքԱյսպէս, օրինակ, եթէ երբեք    
ուրիշին նախանձելու սովորութիւնը ունինք, ապաշխարութենէն ետք, ուրիշին նախանձելու սովորութիւնը ունինք, ապաշխարութենէն ետք, ուրիշին նախանձելու սովորութիւնը ունինք, ապաշխարութենէն ետք, ուրիշին նախանձելու սովորութիւնը ունինք, ապաշխարութենէն ետք, 
կը դադրեցնենք նախանձը եւ կը սկսինք բարին ցանկալ այն անձերուն կը դադրեցնենք նախանձը եւ կը սկսինք բարին ցանկալ այն անձերուն կը դադրեցնենք նախանձը եւ կը սկսինք բարին ցանկալ այն անձերուն կը դադրեցնենք նախանձը եւ կը սկսինք բարին ցանկալ այն անձերուն 
որոնց կը նախանձինք: Եթէ կը որոնց կը նախանձինք: Եթէ կը որոնց կը նախանձինք: Եթէ կը որոնց կը նախանձինք: Եթէ կը չարախօսենք մեր նմանը, ապաշխաչարախօսենք մեր նմանը, ապաշխաչարախօսենք մեր նմանը, ապաշխաչարախօսենք մեր նմանը, ապաշխա----
րութենէն ետք, կը սկսինք բարեխօսել անոր համար: Եթէ սուտ կը րութենէն ետք, կը սկսինք բարեխօսել անոր համար: Եթէ սուտ կը րութենէն ետք, կը սկսինք բարեխօսել անոր համար: Եթէ սուտ կը րութենէն ետք, կը սկսինք բարեխօսել անոր համար: Եթէ սուտ կը 
խօսինք, ապաշխարութենէն ետք, կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ ու խօսինք, ապաշխարութենէն ետք, կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ ու խօսինք, ապաշխարութենէն ետք, կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ ու խօսինք, ապաշխարութենէն ետք, կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ ու 
ճշմարտութեան համար վկայել: Եթէ կ'անիծենք ուրիշը, ապաշխաճշմարտութեան համար վկայել: Եթէ կ'անիծենք ուրիշը, ապաշխաճշմարտութեան համար վկայել: Եթէ կ'անիծենք ուրիշը, ապաշխաճշմարտութեան համար վկայել: Եթէ կ'անիծենք ուրիշը, ապաշխա----
րութենէն ետք, կը սկսինք օրհնել զայն: Եթէ չենք հանդուրութենէն ետք, կը սկսինք օրհնել զայն: Եթէ չենք հանդուրութենէն ետք, կը սկսինք օրհնել զայն: Եթէ չենք հանդուրութենէն ետք, կը սկսինք օրհնել զայն: Եթէ չենք հանդուրժեր ուրիշին րժեր ուրիշին րժեր ուրիշին րժեր ուրիշին 
յաջողութեան ու յառաջդիմութեան մասին լսել, ապաշխարութենէն յաջողութեան ու յառաջդիմութեան մասին լսել, ապաշխարութենէն յաջողութեան ու յառաջդիմութեան մասին լսել, ապաշխարութենէն յաջողութեան ու յառաջդիմութեան մասին լսել, ապաշխարութենէն 
ետք, կը սկսինք խնդակցիլ անոր:ետք, կը սկսինք խնդակցիլ անոր:ետք, կը սկսինք խնդակցիլ անոր:ետք, կը սկսինք խնդակցիլ անոր:    

Իւրաքանչիւրս պէտք է դիտէ ինքնիր կեանքը: Եթէ շիտակ Իւրաքանչիւրս պէտք է դիտէ ինքնիր կեանքը: Եթէ շիտակ Իւրաքանչիւրս պէտք է դիտէ ինքնիր կեանքը: Եթէ շիտակ Իւրաքանչիւրս պէտք է դիտէ ինքնիր կեանքը: Եթէ շիտակ 
ընթացքի մէջ չենք, կը նշանակէ թէ չենք ապաշխարած: Այլ խօսքով, ընթացքի մէջ չենք, կը նշանակէ թէ չենք ապաշխարած: Այլ խօսքով, ընթացքի մէջ չենք, կը նշանակէ թէ չենք ապաշխարած: Այլ խօսքով, ընթացքի մէջ չենք, կը նշանակէ թէ չենք ապաշխարած: Այլ խօսքով, 
եթէ մեր մէջ կայ նախանձ ու ատելութիւն, չարախօսոեթէ մեր մէջ կայ նախանձ ու ատելութիւն, չարախօսոեթէ մեր մէջ կայ նախանձ ու ատելութիւն, չարախօսոեթէ մեր մէջ կայ նախանձ ու ատելութիւն, չարախօսութիւն ու ւթիւն ու ւթիւն ու ւթիւն ու 
չարութիւն, բամբասանք ու զրպարտութիւն, կը նշանակէ թէ չենք չարութիւն, բամբասանք ու զրպարտութիւն, կը նշանակէ թէ չենք չարութիւն, բամբասանք ու զրպարտութիւն, կը նշանակէ թէ չենք չարութիւն, բամբասանք ու զրպարտութիւն, կը նշանակէ թէ չենք 
ապաշխարած: Ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած անձին մէջ այս ապաշխարած: Ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած անձին մէջ այս ապաշխարած: Ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած անձին մէջ այս ապաշխարած: Ճշմարիտ ապաշխարութիւն ապրած անձին մէջ այս 
բոլորը չեն ըլլար, ընդհակառակը, բոլորը չեն ըլլար, ընդհակառակը, բոլորը չեն ըլլար, ընդհակառակը, բոլորը չեն ըլլար, ընդհակառակը, ան լեցուն կ'ըլլայ Յիսուսի ան լեցուն կ'ըլլայ Յիսուսի ան լեցուն կ'ըլլայ Յիսուսի ան լեցուն կ'ըլլայ Յիսուսի սիրով սիրով սիրով սիրով ու ու ու ու 
խաղաղութեամբ, եւ իբր այդպիսին, ինքնաբերաբար սիրով կ'ըլլայ իր խաղաղութեամբ, եւ իբր այդպիսին, ինքնաբերաբար սիրով կ'ըլլայ իր խաղաղութեամբ, եւ իբր այդպիսին, ինքնաբերաբար սիրով կ'ըլլայ իր խաղաղութեամբ, եւ իբր այդպիսին, ինքնաբերաբար սիրով կ'ըլլայ իր 
նմաններուննմաններուննմաններուննմաններուն    հանդէպ, եւ խաղաղարար իր վերաբերմունքին մէջ:հանդէպ, եւ խաղաղարար իր վերաբերմունքին մէջ:հանդէպ, եւ խաղաղարար իր վերաբերմունքին մէջ:հանդէպ, եւ խաղաղարար իր վերաբերմունքին մէջ:    

    
� Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը` ճշմարտապէս կը փոխէ մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը` ճշմարտապէս կը փոխէ մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը` ճշմարտապէս կը փոխէ մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը` ճշմարտապէս կը փոխէ մեր 

կեանքի ընթացքը:կեանքի ընթացքը:կեանքի ընթացքը:կեանքի ընթացքը:    
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Սէրը ապացոյց մեր ԱստուածճանաչողութեանՍէրը ապացոյց մեր ԱստուածճանաչողութեանՍէրը ապացոյց մեր ԱստուածճանաչողութեանՍէրը ապացոյց մեր Աստուածճանաչողութեան    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 12121212))))    

    
««««ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, սիրեր, սիրեր, սիրեր, սիրե´́́́նք իրար, որովհետեւ սէրը Աստուծոյ նք իրար, որովհետեւ սէրը Աստուծոյ նք իրար, որովհետեւ սէրը Աստուծոյ նք իրար, որովհետեւ սէրը Աստուծոյ 

պարգեւն է. ուստի ով որ կը սիրէ` Աստուծմէ ծպարգեւն է. ուստի ով որ կը սիրէ` Աստուծմէ ծպարգեւն է. ուստի ով որ կը սիրէ` Աստուծմէ ծպարգեւն է. ուստի ով որ կը սիրէ` Աստուծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը նած է եւ զԱստուած կը նած է եւ զԱստուած կը նած է եւ զԱստուած կը 
ճանչնայճանչնայճանչնայճանչնայ» » » » (Ա.Յովհաննէս 4.7):(Ա.Յովհաննէս 4.7):(Ա.Յովհաննէս 4.7):(Ա.Յովհաննէս 4.7):    

Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ Երբ առաքեալը կը հաստատէ թէ ««««սէրը Աստուծոյ պարգեւն էսէրը Աստուծոյ պարգեւն էսէրը Աստուծոյ պարգեւն էսէրը Աստուծոյ պարգեւն է», », », », 
կամ կամ կամ կամ ««««սէրը Աստուծմէ էսէրը Աստուծմէ էսէրը Աստուծմէ էսէրը Աստուծմէ է» » » » (հին թրգմ.), (հին թրգմ.), (հին թրգմ.), (հին թրգմ.), յստակ է որ ըսել կ'ուզէ, թէ յստակ է որ ըսել կ'ուզէ, թէ յստակ է որ ըսել կ'ուզէ, թէ յստակ է որ ըսել կ'ուզէ, թէ 
Աստուած մարդըԱստուած մարդըԱստուած մարդըԱստուած մարդը    ստեղծած է սիրելու կարողութեամբ, եւ թէ` ստեղծած է սիրելու կարողութեամբ, եւ թէ` ստեղծած է սիրելու կարողութեամբ, եւ թէ` ստեղծած է սիրելու կարողութեամբ, եւ թէ` 
Աստուած ինքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ սԱստուած ինքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ սԱստուած ինքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ սԱստուած ինքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ սիրել իրար:իրել իրար:իրել իրար:իրել իրար:    Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, 
««««սսսսէրը Աստուծմէ էէրը Աստուծմէ էէրը Աստուծմէ էէրը Աստուծմէ է» » » » վկայութիւնը, կը պարզէ որ սիրոյ աղբիւրն ու վկայութիւնը, կը պարզէ որ սիրոյ աղբիւրն ու վկայութիւնը, կը պարզէ որ սիրոյ աղբիւրն ու վկայութիւնը, կը պարզէ որ սիրոյ աղբիւրն ու 
աղբերացուող սէրը Աստուած իաղբերացուող սէրը Աստուած իաղբերացուող սէրը Աստուած իաղբերացուող սէրը Աստուած ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է, , , , սէր բաշխողն ու բաշխուող սէր բաշխողն ու բաշխուող սէր բաշխողն ու բաշխուող սէր բաշխողն ու բաշխուող 
սէրը Աստուած իսէրը Աստուած իսէրը Աստուած իսէրը Աստուած ի´́́́նքն է: նքն է: նքն է: նքն է: Առանց Աստուծոյ չկաԱռանց Աստուծոյ չկաԱռանց Աստուծոյ չկաԱռանց Աստուծոյ չկա´́́́յյյյ    սէր, անկեսէր, անկեսէր, անկեսէր, անկե´́́́ղծ ու ղծ ու ղծ ու ղծ ու 
մաքոմաքոմաքոմաքո´́́́ւր սէր, հարազաւր սէր, հարազաւր սէր, հարազաւր սէր, հարազա´́́́տ ու անարատ ու անարատ ու անարատ ու անարա´́́́տ սէր:տ սէր:տ սէր:տ սէր:    

««««Ով որ կը սիրէ` ԱստուՈվ որ կը սիրէ` ԱստուՈվ որ կը սիրէ` ԱստուՈվ որ կը սիրէ` Աստուծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը ճանչնայծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը ճանչնայծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը ճանչնայծմէ ծնած է եւ զԱստուած կը ճանչնայ»: »: »: »: Ան Ան Ան Ան 
որ ծնած է Աստուծմէ` չի կրնար չսիրել իր նմանը: Համաձայն այս որ ծնած է Աստուծմէ` չի կրնար չսիրել իր նմանը: Համաձայն այս որ ծնած է Աստուծմէ` չի կրնար չսիրել իր նմանը: Համաձայն այս որ ծնած է Աստուծմէ` չի կրնար չսիրել իր նմանը: Համաձայն այս 
տողին, ուրիշը սիրելը ապացոյց մըն է որ մենք Աստուծմէ ծնած ենք եւ տողին, ուրիշը սիրելը ապացոյց մըն է որ մենք Աստուծմէ ծնած ենք եւ տողին, ուրիշը սիրելը ապացոյց մըն է որ մենք Աստուծմէ ծնած ենք եւ տողին, ուրիշը սիրելը ապացոյց մըն է որ մենք Աստուծմէ ծնած ենք եւ 
կը ճանչնանք զԱստուած:կը ճանչնանք զԱստուած:կը ճանչնանք զԱստուած:կը ճանչնանք զԱստուած:    Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կը 
յայտարարեն թէ ծնած են Աստուծոյ Հոգիէնյայտարարեն թէ ծնած են Աստուծոյ Հոգիէնյայտարարեն թէ ծնած են Աստուծոյ Հոգիէնյայտարարեն թէ ծնած են Աստուծոյ Հոգիէն,,,,    եւ թէ կը ճանչնան եւ թէ կը ճանչնան եւ թէ կը ճանչնան եւ թէ կը ճանչնան 
զԱստուած, որոնք սակայն չեն սիրեր իրենց նմանները:զԱստուած, որոնք սակայն չեն սիրեր իրենց նմանները:զԱստուած, որոնք սակայն չեն սիրեր իրենց նմանները:զԱստուած, որոնք սակայն չեն սիրեր իրենց նմանները:    

Փաստը սակայն որ մենք կը ճանչնանք զԱստուած` Փաստը սակայն որ մենք կը ճանչնանք զԱստուած` Փաստը սակայն որ մենք կը ճանչնանք զԱստուած` Փաստը սակայն որ մենք կը ճանչնանք զԱստուած` նոյնինքն մեր նոյնինքն մեր նոյնինքն մեր նոյնինքն մեր 
մարդասիրութիւնն է: Եթէ մեր ու Աստուծոյ միջեւ փոխադարձ ճանամարդասիրութիւնն է: Եթէ մեր ու Աստուծոյ միջեւ փոխադարձ ճանամարդասիրութիւնն է: Եթէ մեր ու Աստուծոյ միջեւ փոխադարձ ճանամարդասիրութիւնն է: Եթէ մեր ու Աստուծոյ միջեւ փոխադարձ ճանա----
չողութիւն կայ, այլ խօսքով` եթէ Աստուծոյ հետ սիրալիր յարաբերուչողութիւն կայ, այլ խօսքով` եթէ Աստուծոյ հետ սիրալիր յարաբերուչողութիւն կայ, այլ խօսքով` եթէ Աստուծոյ հետ սիրալիր յարաբերուչողութիւն կայ, այլ խօսքով` եթէ Աստուծոյ հետ սիրալիր յարաբերու----
թեան մէջ ենք,թեան մէջ ենք,թեան մէջ ենք,թեան մէջ ենք,    անկարելի է որ սիրալիր յարաբերութեան մէջ չըլլանք անկարելի է որ սիրալիր յարաբերութեան մէջ չըլլանք անկարելի է որ սիրալիր յարաբերութեան մէջ չըլլանք անկարելի է որ սիրալիր յարաբերութեան մէջ չըլլանք 
ուրիշներուն հետ:ուրիշներուն հետ:ուրիշներուն հետ:ուրիշներուն հետ:    

Յովհաննէս առաքեալ կ'ըսէ, թէՅովհաննէս առաքեալ կ'ըսէ, թէՅովհաննէս առաքեալ կ'ըսէ, թէՅովհաննէս առաքեալ կ'ըսէ, թէ « « « «մահէն կեանքի անցածմահէն կեանքի անցածմահէն կեանքի անցածմահէն կեանքի անցած» » » » ըլլալու ըլլալու ըլլալու ըլլալու 
ապացոյցը` ապացոյցը` ապացոյցը` ապացոյցը` մեր եղբայրսիրութիւնն է (Ա.Յովհաննէս 3.14)մեր եղբայրսիրութիւնն է (Ա.Յովհաննէս 3.14)մեր եղբայրսիրութիւնն է (Ա.Յովհաննէս 3.14)մեր եղբայրսիրութիւնն է (Ա.Յովհաննէս 3.14), , , , իսկ իսկ իսկ իսկ Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կ'ըսէ կ'ըսէ կ'ըսէ կ'ըսէ թէ մենք մարդիկը կրնանք իրենց պտուղներէն ճանչնալ թէ մենք մարդիկը կրնանք իրենց պտուղներէն ճանչնալ թէ մենք մարդիկը կրնանք իրենց պտուղներէն ճանչնալ թէ մենք մարդիկը կրնանք իրենց պտուղներէն ճանչնալ 
((((Մատթէոս 5.20):Մատթէոս 5.20):Մատթէոս 5.20):Մատթէոս 5.20):    Իսկ Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղը` սէրն է Իսկ Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղը` սէրն է Իսկ Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղը` սէրն է Իսկ Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղը` սէրն է 
((((Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):    

    
� Ան որ կը ճանչնայ զԱստուած իբրեւ սիրոյ աղբիւր ու ըմպած է Ան որ կը ճանչնայ զԱստուած իբրեւ սիրոյ աղբիւր ու ըմպած է Ան որ կը ճանչնայ զԱստուած իբրեւ սիրոյ աղբիւր ու ըմպած է Ան որ կը ճանչնայ զԱստուած իբրեւ սիրոյ աղբիւր ու ըմպած է 

այդ աղբիւրէն` չի կրնար սէր չաղբերիլ:այդ աղբիւրէն` չի կրնար սէր չաղբերիլ:այդ աղբիւրէն` չի կրնար սէր չաղբերիլ:այդ աղբիւրէն` չի կրնար սէր չաղբերիլ:    
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ԱշխատողիԱշխատողիԱշխատողիԱշխատողի´́́́ն է որ կը զօրակցի Քրիստոսն է որ կը զօրակցի Քրիստոսն է որ կը զօրակցի Քրիստոսն է որ կը զօրակցի Քրիստոս    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 13131313))))    

    
««««Կ'աշխատիմ ու կը պայքարիմ, այն ոյժովը` որ իմ մէջս կը Կ'աշխատիմ ու կը պայքարիմ, այն ոյժովը` որ իմ մէջս կը Կ'աշխատիմ ու կը պայքարիմ, այն ոյժովը` որ իմ մէջս կը Կ'աշխատիմ ու կը պայքարիմ, այն ոյժովը` որ իմ մէջս կը 

գործէ զօրեղապէսգործէ զօրեղապէսգործէ զօրեղապէսգործէ զօրեղապէս» » » » (Կողոսացիս 1.29):(Կողոսացիս 1.29):(Կողոսացիս 1.29):(Կողոսացիս 1.29):    
Պօղոս առաքեալ պատմութեան մեծագոյն աւետարանիչն է: Ան Պօղոս առաքեալ պատմութեան մեծագոյն աւետարանիչն է: Ան Պօղոս առաքեալ պատմութեան մեծագոյն աւետարանիչն է: Ան Պօղոս առաքեալ պատմութեան մեծագոյն աւետարանիչն է: Ան 

միւս առաքեալներուն նման երեքուկէս տարիներ չապրեցաւ միւս առաքեալներուն նման երեքուկէս տարիներ չապրեցաւ միւս առաքեալներուն նման երեքուկէս տարիներ չապրեցաւ միւս առաքեալներուն նման երեքուկէս տարիներ չապրեցաւ 
Քրիստոսի հետ, չլսեց անոր կենսատու խօսքերը, ականատես չեղաւ Քրիստոսի հետ, չլսեց անոր կենսատու խօսքերը, ականատես չեղաւ Քրիստոսի հետ, չլսեց անոր կենսատու խօսքերը, ականատես չեղաւ Քրիստոսի հետ, չլսեց անոր կենսատու խօսքերը, ականատես չեղաւ 
անոր գործած մեծ հրաշքներուն, եւ սակայն, բոլոր առաքեալներէն անոր գործած մեծ հրաշքներուն, եւ սակայն, բոլոր առաքեալներէն անոր գործած մեծ հրաշքներուն, եւ սակայն, բոլոր առաքեալներէն անոր գործած մեծ հրաշքներուն, եւ սակայն, բոլոր առաքեալներէն 
աաաաւելի աշխատեցաւ ու պայքարեցաւ փրկութեան աւետարանի ւելի աշխատեցաւ ու պայքարեցաւ փրկութեան աւետարանի ւելի աշխատեցաւ ու պայքարեցաւ փրկութեան աւետարանի ւելի աշխատեցաւ ու պայքարեցաւ փրկութեան աւետարանի 
տարածման համար: Իր աշխատանքն ու պայքարը սակայն, իր տարածման համար: Իր աշխատանքն ու պայքարը սակայն, իր տարածման համար: Իր աշխատանքն ու պայքարը սակայն, իր տարածման համար: Իր աշխատանքն ու պայքարը սակայն, իր 
մարդկային ճիգին ու ջանքին արդիւնքը չէր, այլ իր կեանքին մէջ մարդկային ճիգին ու ջանքին արդիւնքը չէր, այլ իր կեանքին մէջ մարդկային ճիգին ու ջանքին արդիւնքը չէր, այլ իր կեանքին մէջ մարդկային ճիգին ու ջանքին արդիւնքը չէր, այլ իր կեանքին մէջ 
Քրիստոսի ներկայութեան արդիւնքն էր, իր սրտին մէջ Սուրբ Քրիստոսի ներկայութեան արդիւնքն էր, իր սրտին մէջ Սուրբ Քրիստոսի ներկայութեան արդիւնքն էր, իր սրտին մէջ Սուրբ Քրիստոսի ներկայութեան արդիւնքն էր, իր սրտին մէջ Սուրբ 
Հոգիին ներգործութեան արդիւնքն էր:Հոգիին ներգործութեան արդիւնքն էր:Հոգիին ներգործութեան արդիւնքն էր:Հոգիին ներգործութեան արդիւնքն էր:    

Պօղոս առաՊօղոս առաՊօղոս առաՊօղոս առաքեալին միջոցաւ զանազան երկիրներու ու քեալին միջոցաւ զանազան երկիրներու ու քեալին միջոցաւ զանազան երկիրներու ու քեալին միջոցաւ զանազան երկիրներու ու 
շրջաններու մէջ մարդիկ դարձի կու գային, որովհետեւ ան շրջաններու մէջ մարդիկ դարձի կու գային, որովհետեւ ան շրջաններու մէջ մարդիկ դարձի կու գային, որովհետեւ ան շրջաններու մէջ մարդիկ դարձի կու գային, որովհետեւ ան 
զօրեղապէս կը վայելէր Քրիստոսի զօրութիւնն ու գործակցութիւնը, զօրեղապէս կը վայելէր Քրիստոսի զօրութիւնն ու գործակցութիւնը, զօրեղապէս կը վայելէր Քրիստոսի զօրութիւնն ու գործակցութիւնը, զօրեղապէս կը վայելէր Քրիստոսի զօրութիւնն ու գործակցութիւնը, 
Քրիստոսի առաջնորդութիւնն ու աջակցութիւնը:Քրիստոսի առաջնորդութիւնն ու աջակցութիւնը:Քրիստոսի առաջնորդութիւնն ու աջակցութիւնը:Քրիստոսի առաջնորդութիւնն ու աջակցութիւնը:    

Ճիշդ է որ ան անխոնջ ու անդադար կերպով կ'աշխատէր, բայց Ճիշդ է որ ան անխոնջ ու անդադար կերպով կ'աշխատէր, բայց Ճիշդ է որ ան անխոնջ ու անդադար կերպով կ'աշխատէր, բայց Ճիշդ է որ ան անխոնջ ու անդադար կերպով կ'աշխատէր, բայց 
իրեն աշխատեիրեն աշխատեիրեն աշխատեիրեն աշխատելու եռանդ տուողը Քրիստոս ինքն էր: Ճիշդ է որ լու եռանդ տուողը Քրիստոս ինքն էր: Ճիշդ է որ լու եռանդ տուողը Քրիստոս ինքն էր: Ճիշդ է որ լու եռանդ տուողը Քրիստոս ինքն էր: Ճիշդ է որ 
Տիրոջ այգիին մէջ տեղ գտած փուշերուն դէմ կը պայքարէր, բայց Տիրոջ այգիին մէջ տեղ գտած փուշերուն դէմ կը պայքարէր, բայց Տիրոջ այգիին մէջ տեղ գտած փուշերուն դէմ կը պայքարէր, բայց Տիրոջ այգիին մէջ տեղ գտած փուշերուն դէմ կը պայքարէր, բայց 
իրեն պայքարի ոգի ներշնչողը Քրիստոս ինքն էր:իրեն պայքարի ոգի ներշնչողը Քրիստոս ինքն էր:իրեն պայքարի ոգի ներշնչողը Քրիստոս ինքն էր:իրեն պայքարի ոգի ներշնչողը Քրիստոս ինքն էր:    Բայց Քրիստոս Բայց Քրիստոս Բայց Քրիստոս Բայց Քրիստոս 
իրեն աշխատելու եռանդ կամ պայքարելու ոգի պիտի չտար, եթէ իրեն աշխատելու եռանդ կամ պայքարելու ոգի պիտի չտար, եթէ իրեն աշխատելու եռանդ կամ պայքարելու ոգի պիտի չտար, եթէ իրեն աշխատելու եռանդ կամ պայքարելու ոգի պիտի չտար, եթէ 
երբեք ան պատրաստակամ չըլլար աշխատելու ու պերբեք ան պատրաստակամ չըլլար աշխատելու ու պերբեք ան պատրաստակամ չըլլար աշխատելու ու պերբեք ան պատրաստակամ չըլլար աշխատելու ու պայքարելու:այքարելու:այքարելու:այքարելու:    

Քրիստոս իր աջակցութիւնը կը շնորհէ միայն անոնց` որոնք Քրիստոս իր աջակցութիւնը կը շնորհէ միայն անոնց` որոնք Քրիստոս իր աջակցութիւնը կը շնորհէ միայն անոնց` որոնք Քրիստոս իր աջակցութիւնը կը շնորհէ միայն անոնց` որոնք 
սրտագինս կը փափաքին աշխատիլ իր փառքին համար: Քրիստոս սրտագինս կը փափաքին աշխատիլ իր փառքին համար: Քրիստոս սրտագինս կը փափաքին աշխատիլ իր փառքին համար: Քրիստոս սրտագինս կը փափաքին աշխատիլ իր փառքին համար: Քրիստոս 
կը զօրակցի մեզի, երբ մենք իր զօրութեան ապաւինելով գործի կը կը զօրակցի մեզի, երբ մենք իր զօրութեան ապաւինելով գործի կը կը զօրակցի մեզի, երբ մենք իր զօրութեան ապաւինելով գործի կը կը զօրակցի մեզի, երբ մենք իր զօրութեան ապաւինելով գործի կը 
լծուինք: լծուինք: լծուինք: լծուինք: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, ոՈւրիշ բացատրութեամբ մը, ոՈւրիշ բացատրութեամբ մը, ոՈւրիշ բացատրութեամբ մը, որքան կ'աշխատինք, այնքան րքան կ'աշխատինք, այնքան րքան կ'աշխատինք, այնքան րքան կ'աշխատինք, այնքան 
աւելի աւելի աւելի աւելի կը վայելենք Քրիսկը վայելենք Քրիսկը վայելենք Քրիսկը վայելենք Քրիստոսի առաջնորդութիւնը: Որքան կը տոսի առաջնորդութիւնը: Որքան կը տոսի առաջնորդութիւնը: Որքան կը տոսի առաջնորդութիւնը: Որքան կը 
պայքարինպայքարինպայքարինպայքարինքքքք, , , , այնքան այնքան այնքան այնքան աւելի աւելի աւելի աւելի կը վայելենք Քրիստոսի զօրակցութիւնը:կը վայելենք Քրիստոսի զօրակցութիւնը:կը վայելենք Քրիստոսի զօրակցութիւնը:կը վայելենք Քրիստոսի զօրակցութիւնը:    

    
� Քրիստոս իր այգիին մէջ աշխատողին է որ կ'աշխատակցի, եւ Քրիստոս իր այգիին մէջ աշխատողին է որ կ'աշխատակցի, եւ Քրիստոս իր այգիին մէջ աշխատողին է որ կ'աշխատակցի, եւ Քրիստոս իր այգիին մէջ աշխատողին է որ կ'աշխատակցի, եւ 

եռանդագին կերպով գործի լծուողին է որ կը զօրակցի:եռանդագին կերպով գործի լծուողին է որ կը զօրակցի:եռանդագին կերպով գործի լծուողին է որ կը զօրակցի:եռանդագին կերպով գործի լծուողին է որ կը զօրակցի:    
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ՈՈՈՈ´́́́չ գովենք եւ ոչ գովենք եւ ոչ գովենք եւ ոչ գովենք եւ ո´́́́չ ալ գովուիլ փնտռենքչ ալ գովուիլ փնտռենքչ ալ գովուիլ փնտռենքչ ալ գովուիլ փնտռենք    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 14141414))))    

    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ այլաայլաայլաայլայլիք... գովասանքէնյլիք... գովասանքէնյլիք... գովասանքէնյլիք... գովասանքէն» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):    
Նայինք մեր Տիրոջ կեանքին. ան յաճախ գովուեցաւ ու մարդոց Նայինք մեր Տիրոջ կեանքին. ան յաճախ գովուեցաւ ու մարդոց Նայինք մեր Տիրոջ կեանքին. ան յաճախ գովուեցաւ ու մարդոց Նայինք մեր Տիրոջ կեանքին. ան յաճախ գովուեցաւ ու մարդոց 

հիացմունքին առարկան դարձաւ, բայց բնահիացմունքին առարկան դարձաւ, բայց բնահիացմունքին առարկան դարձաւ, բայց բնահիացմունքին առարկան դարձաւ, բայց բնա´́́́ւ չայլայլեցաւ: Նմանինք ւ չայլայլեցաւ: Նմանինք ւ չայլայլեցաւ: Նմանինք ւ չայլայլեցաւ: Նմանինք 
իրեն. երբ մարդիկ մեզ գովեն՝ չփոխուինք, չշփանանք, չհպարտաիրեն. երբ մարդիկ մեզ գովեն՝ չփոխուինք, չշփանանք, չհպարտաիրեն. երբ մարդիկ մեզ գովեն՝ չփոխուինք, չշփանանք, չհպարտաիրեն. երբ մարդիկ մեզ գովեն՝ չփոխուինք, չշփանանք, չհպարտա----
նանք: Գովասանքը կրնայ այլայլել մարդը: Երբեմն նանք: Գովասանքը կրնայ այլայլել մարդը: Երբեմն նանք: Գովասանքը կրնայ այլայլել մարդը: Երբեմն նանք: Գովասանքը կրնայ այլայլել մարդը: Երբեմն կը հանդիպինք կը հանդիպինք կը հանդիպինք կը հանդիպինք 
մարդոց, որոնք երբ գովուին ու գնահատուին՝ անմիջապէս ժխտական մարդոց, որոնք երբ գովուին ու գնահատուին՝ անմիջապէս ժխտական մարդոց, որոնք երբ գովուին ու գնահատուին՝ անմիջապէս ժխտական մարդոց, որոնք երբ գովուին ու գնահատուին՝ անմիջապէս ժխտական 
փոփոխուփոփոխուփոփոխուփոփոխութիւն կը կրեն:թիւն կը կրեն:թիւն կը կրեն:թիւն կը կրեն:    

Անձ մը որ յարատեւօրէն կը գովուի, կրնայ սկսիլ մտածել թէ ինք Անձ մը որ յարատեւօրէն կը գովուի, կրնայ սկսիլ մտածել թէ ինք Անձ մը որ յարատեւօրէն կը գովուի, կրնայ սկսիլ մտածել թէ ինք Անձ մը որ յարատեւօրէն կը գովուի, կրնայ սկսիլ մտածել թէ ինք 
տարբետարբետարբետարբե´́́́ր է ուրիշէն, թէ ինք աւելիր է ուրիշէն, թէ ինք աւելիր է ուրիշէն, թէ ինք աւելիր է ուրիշէն, թէ ինք աւելի´ ´ ´ ´ արժէք է քան ուրիշը, թէ ինք արժէք է քան ուրիշը, թէ ինք արժէք է քան ուրիշը, թէ ինք արժէք է քան ուրիշը, թէ ինք 
անբաղդատելիանբաղդատելիանբաղդատելիանբաղդատելի´ ´ ´ ´ է, աննմաէ, աննմաէ, աննմաէ, աննմա´́́́ն է, իրեն պէս չէն է, իրեն պէս չէն է, իրեն պէս չէն է, իրեն պէս չէ´ ´ ´ ´ եկաեկաեկաեկած ու պիտի չգած ու պիտի չգած ու պիտի չգած ու պիտի չգա´́́́յ:յ:յ:յ:    

Պէտք չէ գովել մէկը որ կը սիրէ գովուիլ, որպէսզի անոր մէջ Պէտք չէ գովել մէկը որ կը սիրէ գովուիլ, որպէսզի անոր մէջ Պէտք չէ գովել մէկը որ կը սիրէ գովուիլ, որպէսզի անոր մէջ Պէտք չէ գովել մէկը որ կը սիրէ գովուիլ, որպէսզի անոր մէջ 
հպարտութիւն չարթնցնենք եւ զայն չքանդենք: Պէտք չէ գովել մէկը որ հպարտութիւն չարթնցնենք եւ զայն չքանդենք: Պէտք չէ գովել մէկը որ հպարտութիւն չարթնցնենք եւ զայն չքանդենք: Պէտք չէ գովել մէկը որ հպարտութիւն չարթնցնենք եւ զայն չքանդենք: Պէտք չէ գովել մէկը որ 
մեծութիւն կը փնտռէ, որովհետեւմեծութիւն կը փնտռէ, որովհետեւմեծութիւն կը փնտռէ, որովհետեւմեծութիւն կը փնտռէ, որովհետեւ    մեծութիւն փնտռող մարդը, մեծութիւն փնտռող մարդը, մեծութիւն փնտռող մարդը, մեծութիւն փնտռող մարդը, 
ուրիշները ոչնչութիւն ու անպէտ կը սեպէ:ուրիշները ոչնչութիւն ու անպէտ կը սեպէ:ուրիշները ոչնչութիւն ու անպէտ կը սեպէ:ուրիշները ոչնչութիւն ու անպէտ կը սեպէ:    

Պէտք չէ գովել մեր նմանը, նոՊէտք չէ գովել մեր նմանը, նոՊէտք չէ գովել մեր նմանը, նոՊէտք չէ գովել մեր նմանը, նոյնիսկ եթէ անիկա գովելի կէտեր յնիսկ եթէ անիկա գովելի կէտեր յնիսկ եթէ անիկա գովելի կէտեր յնիսկ եթէ անիկա գովելի կէտեր 
ունունունունենայենայենայենայ, , , , այլ պէտք է գովել զԱստուած որ այդ այլ պէտք է գովել զԱստուած որ այդ այլ պէտք է գովել զԱստուած որ այդ այլ պէտք է գովել զԱստուած որ այդ ««««կէտերըկէտերըկէտերըկէտերը» » » » տուած է իրեն: տուած է իրեն: տուած է իրեն: տուած է իրեն: 
ՈՈՈՈ´́́́չ ալ պէտք է ընդունիլ գովասանական խօսքեր մեր ունեցած այս չ ալ պէտք է ընդունիլ գովասանական խօսքեր մեր ունեցած այս չ ալ պէտք է ընդունիլ գովասանական խօսքեր մեր ունեցած այս չ ալ պէտք է ընդունիլ գովասանական խօսքեր մեր ունեցած այս 
կամ այդ պարգեւին, շնորհքին, ձիրքին կամ կարողութեան համար:կամ այդ պարգեւին, շնորհքին, ձիրքին կամ կարողութեան համար:կամ այդ պարգեւին, շնորհքին, ձիրքին կամ կարողութեան համար:կամ այդ պարգեւին, շնորհքին, ձիրքին կամ կարողութեան համար:    

Անանիա Նարեկացին կ'ըսէ. Անանիա Նարեկացին կ'ըսէ. Անանիա Նարեկացին կ'ըսէ. Անանիա Նարեկացին կ'ըսէ. ««««Երբ մարդիկ քեզ փառաբաԵրբ մարդիկ քեզ փառաբաԵրբ մարդիկ քեզ փառաբաԵրբ մարդիկ քեզ փառաբանեն ու նեն ու նեն ու նեն ու 
գովեն ունեցած շնորհքներուդ ու պարգեւներուդ համար, ձիրքերուդ ու գովեն ունեցած շնորհքներուդ ու պարգեւներուդ համար, ձիրքերուդ ու գովեն ունեցած շնորհքներուդ ու պարգեւներուդ համար, ձիրքերուդ ու գովեն ունեցած շնորհքներուդ ու պարգեւներուդ համար, ձիրքերուդ ու 
կարողութիւններուդ համար, դուն քեզի յիշեցուր, որ այդ բոլորը կարողութիւններուդ համար, դուն քեզի յիշեցուր, որ այդ բոլորը կարողութիւններուդ համար, դուն քեզի յիշեցուր, որ այդ բոլորը կարողութիւններուդ համար, դուն քեզի յիշեցուր, որ այդ բոլորը 
Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուած են, որպէսզի չըլլայ որ հպարտանաս ու Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուած են, որպէսզի չըլլայ որ հպարտանաս ու Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուած են, որպէսզի չըլլայ որ հպարտանաս ու Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուած են, որպէսզի չըլլայ որ հպարտանաս ու 
դատապարտուիս:դատապարտուիս:դատապարտուիս:դատապարտուիս:    

Գովասանական խօսքերը աւելի վնաս կը հասցնեն մեզի քան Գովասանական խօսքերը աւելի վնաս կը հասցնեն մեզի քան Գովասանական խօսքերը աւելի վնաս կը հասցնեն մեզի քան Գովասանական խօսքերը աւելի վնաս կը հասցնեն մեզի քան 
օգուտ, որովհետեւ անոնք մեր վարձատրութեան կորստեան պատճառ օգուտ, որովհետեւ անոնք մեր վարձատրութեան կորստեան պատճառ օգուտ, որովհետեւ անոնք մեր վարձատրութեան կորստեան պատճառ օգուտ, որովհետեւ անոնք մեր վարձատրութեան կորստեան պատճառ 
կը դառնանկը դառնանկը դառնանկը դառնան, , , , կ'ըսէ հեղինակ մը:կ'ըսէ հեղինակ մը:կ'ըսէ հեղինակ մը:կ'ըսէ հեղինակ մը:    

    
� Մարդոց գովասանական խօսքերը կրնան մեզ փոխել, եթէ երբեք Մարդոց գովասանական խօսքերը կրնան մեզ փոխել, եթէ երբեք Մարդոց գովասանական խօսքերը կրնան մեզ փոխել, եթէ երբեք Մարդոց գովասանական խօսքերը կրնան մեզ փոխել, եթէ երբեք 

մեր սիրտը չէ փոխակերպուած Քրիստոսի շնորհքով:մեր սիրտը չէ փոխակերպուած Քրիստոսի շնորհքով:մեր սիրտը չէ փոխակերպուած Քրիստոսի շնորհքով:մեր սիրտը չէ փոխակերպուած Քրիստոսի շնորհքով:    
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Իրար սիրելը` Տիրոջ պատուիրանն էԻրար սիրելը` Տիրոջ պատուիրանն էԻրար սիրելը` Տիրոջ պատուիրանն էԻրար սիրելը` Տիրոջ պատուիրանն է    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 15151515))))    

    
««««Նոր պատուիրան մը կու Նոր պատուիրան մը կու Նոր պատուիրան մը կու Նոր պատուիրան մը կու տամ ձտամ ձտամ ձտամ ձեեեեզի.զի.զի.զի.----    ՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէ´́́́ք իրար: Ինչպէս ես ք իրար: Ինչպէս ես ք իրար: Ինչպէս ես ք իրար: Ինչպէս ես 

ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէք» » » » (Յովհաննէս 13.34):(Յովհաննէս 13.34):(Յովհաննէս 13.34):(Յովհաննէս 13.34):    Երեք Երեք Երեք Երեք 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ նոր պատուիրան մըն է որ կու ա) Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ նոր պատուիրան մըն է որ կու ա) Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ նոր պատուիրան մըն է որ կու ա) Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ նոր պատուիրան մըն է որ կու 
տայ, խորքին մէջ կ'ուզէ ցոյց տալ տայ, խորքին մէջ կ'ուզէ ցոյց տալ տայ, խորքին մէջ կ'ուզէ ցոյց տալ տայ, խորքին մէջ կ'ուզէ ցոյց տալ իր իր իր իր աշակերտներուն, թէ ինք Հին աշակերտներուն, թէ ինք Հին աշակերտներուն, թէ ինք Հին աշակերտներուն, թէ ինք Հին 
Կտակարանի նոյն այն Աստուածն է, որ ՄԿտակարանի նոյն այն Աստուածն է, որ ՄԿտակարանի նոյն այն Աստուածն է, որ ՄԿտակարանի նոյն այն Աստուածն է, որ Մովսէս մարգարէին ու բոլոր ովսէս մարգարէին ու բոլոր ովսէս մարգարէին ու բոլոր ովսէս մարգարէին ու բոլոր 
միւս մարգարէներուն միջոցաւ օրէնքներ ու պատուիրաններ տուած միւս մարգարէներուն միջոցաւ օրէնքներ ու պատուիրաններ տուած միւս մարգարէներուն միջոցաւ օրէնքներ ու պատուիրաններ տուած միւս մարգարէներուն միջոցաւ օրէնքներ ու պատուիրաններ տուած 
էր: Հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուած կրնար պատուիրան էր: Հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուած կրնար պատուիրան էր: Հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուած կրնար պատուիրան էր: Հրեաներ կը հաւատային որ միայն Աստուած կրնար պատուիրան 
տալ տալ տալ տալ կամ օրէնքկամ օրէնքկամ օրէնքկամ օրէնքներ սահմանելներ սահմանելներ սահմանելներ սահմանել    իր ժողովուրդին համար: Յիսուս իր ժողովուրդին համար: Յիսուս իր ժողովուրդին համար: Յիսուս իր ժողովուրդին համար: Յիսուս 
պատուիրան տալով, իր աստուածային ինքնութիւնն է որ բացայայպատուիրան տալով, իր աստուածային ինքնութիւնն է որ բացայայպատուիրան տալով, իր աստուածային ինքնութիւնն է որ բացայայպատուիրան տալով, իր աստուածային ինքնութիւնն է որ բացայայ----
տածտածտածտած    եղաւ:եղաւ:եղաւ:եղաւ:    

բ) Իրար սիրելը` Յիսուսի կողմէ մեզի տրուած պատուիրան մըն է: բ) Իրար սիրելը` Յիսուսի կողմէ մեզի տրուած պատուիրան մըն է: բ) Իրար սիրելը` Յիսուսի կողմէ մեզի տրուած պատուիրան մըն է: բ) Իրար սիրելը` Յիսուսի կողմէ մեզի տրուած պատուիրան մըն է: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, պատուիրան մըն է, եւ ոպատուիրան մըն է, եւ ոպատուիրան մըն է, եւ ոպատուիրան մըն է, եւ ո´́́́չ թէ խնդրանք մը կամ աղաչանք մը: չ թէ խնդրանք մը կամ աղաչանք մը: չ թէ խնդրանք մը կամ աղաչանք մը: չ թէ խնդրանք մը կամ աղաչանք մը: 
Իրար սիրելըԻրար սիրելըԻրար սիրելըԻրար սիրելը`̀̀̀    մեր ազատ կամքին ձգուած չէ. իրար սիրելը մեր ազատ կամքին ձգուած չէ. իրար սիրելը մեր ազատ կամքին ձգուած չէ. իրար սիրելը մեր ազատ կամքին ձգուած չէ. իրար սիրելը 
պահանջուած պատուէր ու պատուիրան է, որ պէտք է ի գործ դրուի պահանջուած պատուէր ու պատուիրան է, որ պէտք է ի գործ դրուի պահանջուած պատուէր ու պատուիրան է, որ պէտք է ի գործ դրուի պահանջուած պատուէր ու պատուիրան է, որ պէտք է ի գործ դրուի 
ինքզինք Քրիստոսի աշաինքզինք Քրիստոսի աշաինքզինք Քրիստոսի աշաինքզինք Քրիստոսի աշակերտ դաւանող ոեւէ անձի կողմէ:կերտ դաւանող ոեւէ անձի կողմէ:կերտ դաւանող ոեւէ անձի կողմէ:կերտ դաւանող ոեւէ անձի կողմէ:    

գ)գ)գ)գ)    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««իրար սիրելիրար սիրելիրար սիրելիրար սիրել»»»»ը կը կոչէ` ը կը կոչէ` ը կը կոչէ` ը կը կոչէ` ««««նոր պատուիրաննոր պատուիրաննոր պատուիրաննոր պատուիրան»»»»: : : : ԹԹԹԹէպէտ Հին էպէտ Հին էպէտ Հին էպէտ Հին 
Կտակարանին մէջ իրար սիրելու պատուիրաններ կային, եւ սակայն, Կտակարանին մէջ իրար սիրելու պատուիրաններ կային, եւ սակայն, Կտակարանին մէջ իրար սիրելու պատուիրաններ կային, եւ սակայն, Կտակարանին մէջ իրար սիրելու պատուիրաններ կային, եւ սակայն, 
անոնք այնքան ծածկուած անոնք այնքան ծածկուած անոնք այնքան ծածկուած անոնք այնքան ծածկուած ու աղաւաղուած ու աղաւաղուած ու աղաւաղուած ու աղաւաղուած էին Օրէնքի ուսուցիչնեէին Օրէնքի ուսուցիչնեէին Օրէնքի ուսուցիչնեէին Օրէնքի ուսուցիչնե----
րուն ու Փարիսեցիներուն կողմէ հաստատուած աւանդութերուն ու Փարիսեցիներուն կողմէ հաստատուած աւանդութերուն ու Փարիսեցիներուն կողմէ հաստատուած աւանդութերուն ու Փարիսեցիներուն կողմէ հաստատուած աւանդութեանց անց անց անց 
փոշիովփոշիովփոշիովփոշիով,,,,    որ գրեթէ անյայտ դարձած էին: Յիսուս որ գրեթէ անյայտ դարձած էին: Յիսուս որ գրեթէ անյայտ դարձած էին: Յիսուս որ գրեթէ անյայտ դարձած էին: Յիսուս ««««իրար սիրելիրար սիրելիրար սիրելիրար սիրել»»»»ը ը ը ը ««««նոր նոր նոր նոր 
պատուիրանպատուիրանպատուիրանպատուիրան» » » » կոչելով, կարծէք ըսել կ'ուզէր ընդհանրապէս կոչելով, կարծէք ըսել կ'ուզէր ընդհանրապէս կոչելով, կարծէք ըսել կ'ուզէր ընդհանրապէս կոչելով, կարծէք ըսել կ'ուզէր ընդհանրապէս 
հրեաներուն եւ մասնաւորաբար իր աշակերտներուն. հրեաներուն եւ մասնաւորաբար իր աշակերտներուն. հրեաներուն եւ մասնաւորաբար իր աշակերտներուն. հրեաներուն եւ մասնաւորաբար իր աշակերտներուն. ««««ՄոռցէՄոռցէՄոռցէՄոռցէ´́́́ք հինը, ք հինը, ք հինը, ք հինը, 
մոռցէմոռցէմոռցէմոռցէ´́́́ք անցեալը, մոռցէք ամէն բան որ մոռցնել տուած է ձեզի ք անցեալը, մոռցէք ամէն բան որ մոռցնել տուած է ձեզի ք անցեալը, մոռցէք ամէն բան որ մոռցնել տուած է ձեզի ք անցեալը, մոռցէք ամէն բան որ մոռցնել տուած է ձեզի 
մարդասիրութիւնը, եւ ամարդասիրութիւնը, եւ ամարդասիրութիւնը, եւ ամարդասիրութիւնը, եւ ասկէ ետք հետեւեցէք իմ տուած նոր սկէ ետք հետեւեցէք իմ տուած նոր սկէ ետք հետեւեցէք իմ տուած նոր սկէ ետք հետեւեցէք իմ տուած նոր 
պատուիրանիս, եւ սիրեցէք իրար, ինչպէս ես ձեզ սիրեցիպատուիրանիս, եւ սիրեցէք իրար, ինչպէս ես ձեզ սիրեցիպատուիրանիս, եւ սիրեցէք իրար, ինչպէս ես ձեզ սիրեցիպատուիրանիս, եւ սիրեցէք իրար, ինչպէս ես ձեզ սիրեցի»:»:»:»:    

    
� Իրար սիրելը` մեր ազատ կամքին ձգուած բան մը չէ, այլ` Տիրոջ Իրար սիրելը` մեր ազատ կամքին ձգուած բան մը չէ, այլ` Տիրոջ Իրար սիրելը` մեր ազատ կամքին ձգուած բան մը չէ, այլ` Տիրոջ Իրար սիրելը` մեր ազատ կամքին ձգուած բան մը չէ, այլ` Տիրոջ 

կողմէ տրուած պատուիրան մըն է, եւ ուստի` կողմէ տրուած պատուիրան մըն է, եւ ուստի` կողմէ տրուած պատուիրան մըն է, եւ ուստի` կողմէ տրուած պատուիրան մըն է, եւ ուստի` հաւատացեալէն հաւատացեալէն հաւատացեալէն հաւատացեալէն 
պահանջուած բան մըն է:պահանջուած բան մըն է:պահանջուած բան մըն է:պահանջուած բան մըն է:    
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Պատրաստ ըլլալ`Պատրաստ ըլլալ`Պատրաստ ըլլալ`Պատրաստ ըլլալ`    
մեղադրուելու Անմեղին հմեղադրուելու Անմեղին հմեղադրուելու Անմեղին հմեղադրուելու Անմեղին համարամարամարամար    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 16161616))))    

    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ այլայլիք... մեղադրանքէնայլայլիք... մեղադրանքէնայլայլիք... մեղադրանքէնայլայլիք... մեղադրանքէն» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.8)(Բ.Կորնթացիս 6.8)(Բ.Կորնթացիս 6.8)(Բ.Կորնթացիս 6.8)    
Երբ կը դիտենք մեր Տիրոջ կեանքը, կը տեսնենք որ ան մնայուն Երբ կը դիտենք մեր Տիրոջ կեանքը, կը տեսնենք որ ան մնայուն Երբ կը դիտենք մեր Տիրոջ կեանքը, կը տեսնենք որ ան մնայուն Երբ կը դիտենք մեր Տիրոջ կեանքը, կը տեսնենք որ ան մնայուն 

կերպով մեղադրուեցաւ, բայց բնակերպով մեղադրուեցաւ, բայց բնակերպով մեղադրուեցաւ, բայց բնակերպով մեղադրուեցաւ, բայց բնա´́́́ւ չայլայլեցաւ: Օրինակ, ւ չայլայլեցաւ: Օրինակ, ւ չայլայլեցաւ: Օրինակ, ւ չայլայլեցաւ: Օրինակ, 
մեղադրուեցաւ երբ Ղեւին կանչեց (Մատթէոս 9.11), բայց մեղադրուեցաւ երբ Ղեւին կանչեց (Մատթէոս 9.11), բայց մեղադրուեցաւ երբ Ղեւին կանչեց (Մատթէոս 9.11), բայց մեղադրուեցաւ երբ Ղեւին կանչեց (Մատթէոս 9.11), բայց 
չհրաժարեցաւ զայն կանչելու իչհրաժարեցաւ զայն կանչելու իչհրաժարեցաւ զայն կանչելու իչհրաժարեցաւ զայն կանչելու իր մտադրութենէն: Մեղադրուեցաւ երբ ր մտադրութենէն: Մեղադրուեցաւ երբ ր մտադրութենէն: Մեղադրուեցաւ երբ ր մտադրութենէն: Մեղադրուեցաւ երբ 
Զակքէոսին ըսաւ թէ իր տունը պիտի գիշերէր (Ղուկաս 19.7), բայց Զակքէոսին ըսաւ թէ իր տունը պիտի գիշերէր (Ղուկաս 19.7), բայց Զակքէոսին ըսաւ թէ իր տունը պիտի գիշերէր (Ղուկաս 19.7), բայց Զակքէոսին ըսաւ թէ իր տունը պիտի գիշերէր (Ղուկաս 19.7), բայց 
անոր տունը գիշերելու իր որոշումէն ետ չդարձաւ: Մեղադրուեցաւ երբ անոր տունը գիշերելու իր որոշումէն ետ չդարձաւ: Մեղադրուեցաւ երբ անոր տունը գիշերելու իր որոշումէն ետ չդարձաւ: Մեղադրուեցաւ երբ անոր տունը գիշերելու իր որոշումէն ետ չդարձաւ: Մեղադրուեցաւ երբ 
ներեց մեղաւոր կնոջ (Ղուկաս 7.39ներեց մեղաւոր կնոջ (Ղուկաս 7.39ներեց մեղաւոր կնոջ (Ղուկաս 7.39ներեց մեղաւոր կնոջ (Ղուկաս 7.39----40), 40), 40), 40), բայց իր ներումի պարգեւը ետ բայց իր ներումի պարգեւը ետ բայց իր ներումի պարգեւը ետ բայց իր ներումի պարգեւը ետ 
չառաւ: Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց համր չառաւ: Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց համր չառաւ: Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց համր չառաւ: Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց համր ու դիւահար մէկը (Մատթէոս ու դիւահար մէկը (Մատթէոս ու դիւահար մէկը (Մատթէոս ու դիւահար մէկը (Մատթէոս 
9.34), 9.34), 9.34), 9.34), բայց չդադրեցաւ մարդոց մէջէն դեւեր դուրս հանելէ: բայց չդադրեցաւ մարդոց մէջէն դեւեր դուրս հանելէ: բայց չդադրեցաւ մարդոց մէջէն դեւեր դուրս հանելէ: բայց չդադրեցաւ մարդոց մէջէն դեւեր դուրս հանելէ: 
Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց գօսացած ձեռքով մէկը (Մատթէոս 12.10Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց գօսացած ձեռքով մէկը (Մատթէոս 12.10Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց գօսացած ձեռքով մէկը (Մատթէոս 12.10Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց գօսացած ձեռքով մէկը (Մատթէոս 12.10----
14), 14), 14), 14), բայց շարունակեց կարեկցաբար բժշկել բոլոր հիւանդները: բայց շարունակեց կարեկցաբար բժշկել բոլոր հիւանդները: բայց շարունակեց կարեկցաբար բժշկել բոլոր հիւանդները: բայց շարունակեց կարեկցաբար բժշկել բոլոր հիւանդները: 
Մեղադրուեցաւ երբ բժշկեց կարկամած կին մը (Ղուկաս 13.14), բայցՄեղադրուեցաւ երբ բժշկեց կարկամած կին մը (Ղուկաս 13.14), բայցՄեղադրուեցաւ երբ բժշկեց կարկամած կին մը (Ղուկաս 13.14), բայցՄեղադրուեցաւ երբ բժշկեց կարկամած կին մը (Ղուկաս 13.14), բայց    
իր սրտէն բնաւ դուրս չդրաւ գթութիւնը հաշմանդամներուն հանդէպ:իր սրտէն բնաւ դուրս չդրաւ գթութիւնը հաշմանդամներուն հանդէպ:իր սրտէն բնաւ դուրս չդրաւ գթութիւնը հաշմանդամներուն հանդէպ:իր սրտէն բնաւ դուրս չդրաւ գթութիւնը հաշմանդամներուն հանդէպ:    

Աշխարհ մեղքով լեցուն է, ուստի, բնական է որ մեղադրուինք երբ Աշխարհ մեղքով լեցուն է, ուստի, բնական է որ մեղադրուինք երբ Աշխարհ մեղքով լեցուն է, ուստի, բնական է որ մեղադրուինք երբ Աշխարհ մեղքով լեցուն է, ուստի, բնական է որ մեղադրուինք երբ 
Անմեղին կը հետեւինք: Աշխարհ չի հանդուրժեր տեսնել մարդիկ Անմեղին կը հետեւինք: Աշխարհ չի հանդուրժեր տեսնել մարդիկ Անմեղին կը հետեւինք: Աշխարհ չի հանդուրժեր տեսնել մարդիկ Անմեղին կը հետեւինք: Աշխարհ չի հանդուրժեր տեսնել մարդիկ 
որոնք իր գծած ուղիին չեն հետեւիր: Աշխարհի մարդիկ կորոնք իր գծած ուղիին չեն հետեւիր: Աշխարհի մարդիկ կորոնք իր գծած ուղիին չեն հետեւիր: Աշխարհի մարդիկ կորոնք իր գծած ուղիին չեն հետեւիր: Աշխարհի մարդիկ կ’’’’ուզեն որ ուզեն որ ուզեն որ ուզեն որ 
բոլոր մարդիկը իրենց բոլոր մարդիկը իրենց բոլոր մարդիկը իրենց բոլոր մարդիկը իրենց նման ըլլան, չըլլան նման ըլլան, չըլլան նման ըլլան, չըլլան նման ըլլան, չըլլան իրենցմէ իրենցմէ իրենցմէ իրենցմէ տարբեր:տարբեր:տարբեր:տարբեր:    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք որ չ ոք որ չ ոք որ չ ոք որ 
խաւարի հետեւորդ է, կրնայ ընդունիլ լոյսի հետեւորդները:խաւարի հետեւորդ է, կրնայ ընդունիլ լոյսի հետեւորդները:խաւարի հետեւորդ է, կրնայ ընդունիլ լոյսի հետեւորդները:խաւարի հետեւորդ է, կրնայ ընդունիլ լոյսի հետեւորդները:    

Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ Աստուածահաճոյ մեր կեանքի Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ Աստուածահաճոյ մեր կեանքի Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ Աստուածահաճոյ մեր կեանքի Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ Աստուածահաճոյ մեր կեանքի 
ընթացքին համար, կը փոխե՞նք մեր կեանքի ընթացքը:ընթացքին համար, կը փոխե՞նք մեր կեանքի ընթացքը:ընթացքին համար, կը փոխե՞նք մեր կեանքի ընթացքը:ընթացքին համար, կը փոխե՞նք մեր կեանքի ընթացքը:    

Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ մեր հաւատքին համար, կը Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ մեր հաւատքին համար, կը Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ մեր հաւատքին համար, կը Երբ մարդիկ մեղադրեն մեզ մեր հաւատքին համար, կը 
խախտի՞նք մեր հխախտի՞նք մեր հխախտի՞նք մեր հխախտի՞նք մեր հաւատքին մէջ:աւատքին մէջ:աւատքին մէջ:աւատքին մէջ:    

Երբ մեղադրուինք Յիսուսի համար մեր տուած վկայութեան Երբ մեղադրուինք Յիսուսի համար մեր տուած վկայութեան Երբ մեղադրուինք Յիսուսի համար մեր տուած վկայութեան Երբ մեղադրուինք Յիսուսի համար մեր տուած վկայութեան 
համար, կը դադրեցնե՞նք վկայութիւնը:համար, կը դադրեցնե՞նք վկայութիւնը:համար, կը դադրեցնե՞նք վկայութիւնը:համար, կը դադրեցնե՞նք վկայութիւնը:    

Երբ մեղադրուինք ճշմարտութիւնը խօսելնուս համար, կը լռե՞նք:Երբ մեղադրուինք ճշմարտութիւնը խօսելնուս համար, կը լռե՞նք:Երբ մեղադրուինք ճշմարտութիւնը խօսելնուս համար, կը լռե՞նք:Երբ մեղադրուինք ճշմարտութիւնը խօսելնուս համար, կը լռե՞նք:    
    

� Երբ մեղադրուինք Քրիստոսի մեր հետեւորդութեան համար, Երբ մեղադրուինք Քրիստոսի մեր հետեւորդութեան համար, Երբ մեղադրուինք Քրիստոսի մեր հետեւորդութեան համար, Երբ մեղադրուինք Քրիստոսի մեր հետեւորդութեան համար, 
չդադրչդադրչդադրչդադրիիիինք Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալէ:նք Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալէ:նք Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալէ:նք Քրիստոսի հետեւորդ ըլլալէ:    
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ՀաւատացեալիՀաւատացեալիՀաւատացեալիՀաւատացեալին սիրոյն պակասըն սիրոյն պակասըն սիրոյն պակասըն սիրոյն պակասը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 17171717))))    

    
««««ՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէ´́́́ք իրար: Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքք իրար: Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքք իրար: Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքք իրար: Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէք» » » » 

((((Յովհաննէս 13.34):Յովհաննէս 13.34):Յովհաննէս 13.34):Յովհաննէս 13.34):    
Յիսուս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները սիրեն իրար: Մեծ է թիւը այն Յիսուս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները սիրեն իրար: Մեծ է թիւը այն Յիսուս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները սիրեն իրար: Մեծ է թիւը այն Յիսուս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները սիրեն իրար: Մեծ է թիւը այն 

մարդոց, որոնք իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանին, մարդոց, որոնք իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանին, մարդոց, որոնք իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանին, մարդոց, որոնք իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ կը դաւանին, 
որոնք սակայն, ոորոնք սակայն, ոորոնք սակայն, ոորոնք սակայն, ո´́́́չ սէր ունին իչ սէր ունին իչ սէր ունին իչ սէր ունին իրենց հաւատակից եղբօր ու քրոջ րենց հաւատակից եղբօր ու քրոջ րենց հաւատակից եղբօր ու քրոջ րենց հաւատակից եղբօր ու քրոջ 
հանդէպ, ոհանդէպ, ոհանդէպ, ոհանդէպ, ո´́́́չ կարեկցութիւն, ոչ կարեկցութիւն, ոչ կարեկցութիւն, ոչ կարեկցութիւն, ո´́́́չ գութ ու գորով, ոչ գութ ու գորով, ոչ գութ ու գորով, ոչ գութ ու գորով, ո´́́́չ հետաքրքրութիւն, չ հետաքրքրութիւն, չ հետաքրքրութիւն, չ հետաքրքրութիւն, 
ոոոո´́́́չ ներողամտութիւն, ոչ ներողամտութիւն, ոչ ներողամտութիւն, ոչ ներողամտութիւն, ո´́́́չ անյիշաչարութիւն եւ ոչ անյիշաչարութիւն եւ ոչ անյիշաչարութիւն եւ ոչ անյիշաչարութիւն եւ ո´́́́չ ալ անոխակալ չ ալ անոխակալ չ ալ անոխակալ չ ալ անոխակալ 
կեցուածք: Մոռնանք աշխարհային կեանք ապրողները: Հոգեւորները կեցուածք: Մոռնանք աշխարհային կեանք ապրողները: Հոգեւորները կեցուածք: Մոռնանք աշխարհային կեանք ապրողները: Հոգեւորները կեցուածք: Մոռնանք աշխարհային կեանք ապրողները: Հոգեւորները 
կամ իրենք զիրենք հոգեւոր նկատողները, ամենէն պկամ իրենք զիրենք հոգեւոր նկատողները, ամենէն պկամ իրենք զիրենք հոգեւոր նկատողները, ամենէն պկամ իրենք զիրենք հոգեւոր նկատողները, ամենէն պզտիկ զտիկ զտիկ զտիկ 
պատճառին համար անգամ կը քէննան իրար հետ. պզտիկ բառի մը պատճառին համար անգամ կը քէննան իրար հետ. պզտիկ բառի մը պատճառին համար անգամ կը քէննան իրար հետ. պզտիկ բառի մը պատճառին համար անգամ կը քէննան իրար հետ. պզտիկ բառի մը 
կամ խօսքի մը պատճառով ամիսներ ու տարիներ երես կը կախեն. ոկամ խօսքի մը պատճառով ամիսներ ու տարիներ երես կը կախեն. ոկամ խօսքի մը պատճառով ամիսներ ու տարիներ երես կը կախեն. ոկամ խօսքի մը պատճառով ամիսներ ու տարիներ երես կը կախեն. ո´́́́չ չ չ չ 
կրնան ներել եւ ոկրնան ներել եւ ոկրնան ներել եւ ոկրնան ներել եւ ո´́́́չ ալ կրնան ներում խնդրել. ոչ ալ կրնան ներում խնդրել. ոչ ալ կրնան ներում խնդրել. ոչ ալ կրնան ներում խնդրել. ո´́́́չ կրնան սիրել եւ ոչ կրնան սիրել եւ ոչ կրնան սիրել եւ ոչ կրնան սիրել եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ կրնան ուրիշին սէրը ընդունիլ: Այս չէ սակայն Քրիստոսի ճամբան, ալ կրնան ուրիշին սէրը ընդունիլ: Այս չէ սակայն Քրիստոսի ճամբան, ալ կրնան ուրիշին սէրը ընդունիլ: Այս չէ սակայն Քրիստոսի ճամբան, ալ կրնան ուրիշին սէրը ընդունիլ: Այս չէ սակայն Քրիստոսի ճամբան, 
եւ այս եւ այս եւ այս եւ այս չի կրնար ըլլալ քրիստոնեային ճամբան: չի կրնար ըլլալ քրիստոնեային ճամբան: չի կրնար ըլլալ քրիստոնեային ճամբան: չի կրնար ըլլալ քրիստոնեային ճամբան: ««««Ինչպէս ես ձեզ Ինչպէս ես ձեզ Ինչպէս ես ձեզ Ինչպէս ես ձեզ 
սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքսիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքսիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքսիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէք»: »: »: »: Յիսուս կ'ուզէ որ իրար սիրենք Յիսուս կ'ուզէ որ իրար սիրենք Յիսուս կ'ուզէ որ իրար սիրենք Յիսուս կ'ուզէ որ իրար սիրենք ճիշդ ճիշդ ճիշդ ճիշդ 
այնպէս` այնպէս` այնպէս` այնպէս` ինչպէս ինք մեզ սիրեցինչպէս ինք մեզ սիրեցինչպէս ինք մեզ սիրեցինչպէս ինք մեզ սիրեց: : : : Իր սէրը մեզի հանդէպ Իր սէրը մեզի հանդէպ Իր սէրը մեզի հանդէպ Իր սէրը մեզի հանդէպ 
անպայմանական ու անկեղծ սէր է, եւ կ'ուզէ որ մեր սէրն ալ իրարու անպայմանական ու անկեղծ սէր է, եւ կ'ուզէ որ մեր սէրն ալ իրարու անպայմանական ու անկեղծ սէր է, եւ կ'ուզէ որ մեր սէրն ալ իրարու անպայմանական ու անկեղծ սէր է, եւ կ'ուզէ որ մեր սէրն ալ իրարու 
հանդէպ ըլլայ անպայմանական ուհանդէպ ըլլայ անպայմանական ուհանդէպ ըլլայ անպայմանական ուհանդէպ ըլլայ անպայմանական ու    անկեղծ:անկեղծ:անկեղծ:անկեղծ:    

««««Ինչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքԻնչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքԻնչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէքԻնչպէս ես ձեզ սիրեցի` դուք ալ իրար սիրեցէք»: »: »: »: Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
անսահմանօրէն սիրեց մեզ. անսահմանօրէն սիրեց մեզ. անսահմանօրէն սիրեց մեզ. անսահմանօրէն սիրեց մեզ. մենք եւս պէտք է անսահմանօրէն մենք եւս պէտք է անսահմանօրէն մենք եւս պէտք է անսահմանօրէն մենք եւս պէտք է անսահմանօրէն սիրենք սիրենք սիրենք սիրենք 
մեր նմանները: Սիրեց առանց ակնկալութեան. մենք եւս պէտք է մեր նմանները: Սիրեց առանց ակնկալութեան. մենք եւս պէտք է մեր նմանները: Սիրեց առանց ակնկալութեան. մենք եւս պէտք է մեր նմանները: Սիրեց առանց ակնկալութեան. մենք եւս պէտք է 
սիրենք առանց ակնկալութեան: Սիրեց առանց մարդոց դիրքը, սիրենք առանց ակնկալութեան: Սիրեց առանց մարդոց դիրքը, սիրենք առանց ակնկալութեան: Սիրեց առանց մարդոց դիրքը, սիրենք առանց ակնկալութեան: Սիրեց առանց մարդոց դիրքը, 
պաշտօնը կամ արժանաւորութիպաշտօնը կամ արժանաւորութիպաշտօնը կամ արժանաւորութիպաշտօնը կամ արժանաւորութիւնը նկատի առնելու. մենք եւս պէտք է ւնը նկատի առնելու. մենք եւս պէտք է ւնը նկատի առնելու. մենք եւս պէտք է ւնը նկատի առնելու. մենք եւս պէտք է 
սիրենք առանց մարդոց դիրքը, պաշտօնը կամ արժանաւորութիւնը սիրենք առանց մարդոց դիրքը, պաշտօնը կամ արժանաւորութիւնը սիրենք առանց մարդոց դիրքը, պաշտօնը կամ արժանաւորութիւնը սիրենք առանց մարդոց դիրքը, պաշտօնը կամ արժանաւորութիւնը 
նկատի առնելու:նկատի առնելու:նկատի առնելու:նկատի առնելու:    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը    իր սրտին մէջ ունեցող մարդը` Յիսուսի իր սրտին մէջ ունեցող մարդը` Յիսուսի իր սրտին մէջ ունեցող մարդը` Յիսուսի իր սրտին մէջ ունեցող մարդը` Յիսուսի 
սէրն ալ իր սրտին մէջ պէտք է ունենայ:սէրն ալ իր սրտին մէջ պէտք է ունենայ:սէրն ալ իր սրտին մէջ պէտք է ունենայ:սէրն ալ իր սրտին մէջ պէտք է ունենայ:    

    
� Մեր սէրը մեր նմանին հանդէպ պէտք է ըլլայ այնքան անկեղծ ու Մեր սէրը մեր նմանին հանդէպ պէտք է ըլլայ այնքան անկեղծ ու Մեր սէրը մեր նմանին հանդէպ պէտք է ըլլայ այնքան անկեղծ ու Մեր սէրը մեր նմանին հանդէպ պէտք է ըլլայ այնքան անկեղծ ու 

այնքան խորոայնքան խորոայնքան խորոայնքան խորունկ, ինչպիսին է Քրիստոսի սէրը մեզի հանդէպ:ւնկ, ինչպիսին է Քրիստոսի սէրը մեզի հանդէպ:ւնկ, ինչպիսին է Քրիստոսի սէրը մեզի հանդէպ:ւնկ, ինչպիսին է Քրիստոսի սէրը մեզի հանդէպ:    
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Մեր զաւակները յանձնելՄեր զաւակները յանձնելՄեր զաւակները յանձնելՄեր զաւակները յանձնել    
Սուրբ Հոգիին դաստիարակութեանՍուրբ Հոգիին դաստիարակութեանՍուրբ Հոգիին դաստիարակութեանՍուրբ Հոգիին դաստիարակութեան    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 18181818))))    

    
««««Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ՀոգիէնՄարիամ յղի մնաց Սուրբ ՀոգիէնՄարիամ յղի մնաց Սուրբ ՀոգիէնՄարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն» » » » (Մատթէոս 1.18): Սուրբ Հոգին (Մատթէոս 1.18): Սուրբ Հոգին (Մատթէոս 1.18): Սուրբ Հոգին (Մատթէոս 1.18): Սուրբ Հոգին 

իիիի´́́́նքն է որ զաւակ կը շնորհէ մարդուն: Զաւակները ծնողներուն նքն է որ զաւակ կը շնորհէ մարդուն: Զաւակները ծնողներուն նքն է որ զաւակ կը շնորհէ մարդուն: Զաւակները ծնողներուն նքն է որ զաւակ կը շնորհէ մարդուն: Զաւակները ծնողներուն 
միջոցաւ կու գան, բայց Աստուծոյմիջոցաւ կու գան, բայց Աստուծոյմիջոցաւ կու գան, բայց Աստուծոյմիջոցաւ կու գան, բայց Աստուծոյ    Հոգիէն կու գան: Անոնք Աստուծոյ Հոգիէն կու գան: Անոնք Աստուծոյ Հոգիէն կու գան: Անոնք Աստուծոյ Հոգիէն կու գան: Անոնք Աստուծոյ 
ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն թանկագին պարգեւն են ծնողներուն: ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն թանկագին պարգեւն են ծնողներուն: ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն թանկագին պարգեւն են ծնողներուն: ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն թանկագին պարգեւն են ծնողներուն: 
Ծնողներ պէտք է գիտնան արժէքը Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած Ծնողներ պէտք է գիտնան արժէքը Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած Ծնողներ պէտք է գիտնան արժէքը Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած Ծնողներ պէտք է գիտնան արժէքը Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած 
զաւակներուն: Սուրբ Հոգիին կողմէ ծնողներուն տրուած զաւակները` զաւակներուն: Սուրբ Հոգիին կողմէ ծնողներուն տրուած զաւակները` զաւակներուն: Սուրբ Հոգիին կողմէ ծնողներուն տրուած զաւակները` զաւակներուն: Սուրբ Հոգիին կողմէ ծնողներուն տրուած զաւակները` 
ծնողներուն կողմէ դարձեալ Սուրբ Հոգիին պէտք է ծնողներուն կողմէ դարձեալ Սուրբ Հոգիին պէտք է ծնողներուն կողմէ դարձեալ Սուրբ Հոգիին պէտք է ծնողներուն կողմէ դարձեալ Սուրբ Հոգիին պէտք է յանձնուին, յանձնուին, յանձնուին, յանձնուին, 
որպէսզի Սուրբ Հոգին իորպէսզի Սուրբ Հոգին իորպէսզի Սուրբ Հոգին իորպէսզի Սուրբ Հոգին ի´́́́նք ըլլայ անոնց առաջնորդը, պաշտպանը, նք ըլլայ անոնց առաջնորդը, պաշտպանը, նք ըլլայ անոնց առաջնորդը, պաշտպանը, նք ըլլայ անոնց առաջնորդը, պաշտպանը, 
պահապանը, դաստիարակը, եւ զանոնք լեցնողն ու հրաշակերպողը:պահապանը, դաստիարակը, եւ զանոնք լեցնողն ու հրաշակերպողը:պահապանը, դաստիարակը, եւ զանոնք լեցնողն ու հրաշակերպողը:պահապանը, դաստիարակը, եւ զանոնք լեցնողն ու հրաշակերպողը:    

Սուրբ Հոգին մաքրամաքուր զաւակներ կ'ընծայէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին մաքրամաքուր զաւակներ կ'ընծայէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին մաքրամաքուր զաւակներ կ'ընծայէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին մաքրամաքուր զաւակներ կ'ընծայէ ծնողներուն, 
ուստի ծնողներ պէտք է մաքուր պահեն զանոնք, եւ հսկեն անոնց ուստի ծնողներ պէտք է մաքուր պահեն զանոնք, եւ հսկեն անոնց ուստի ծնողներ պէտք է մաքուր պահեն զանոնք, եւ հսկեն անոնց ուստի ծնողներ պէտք է մաքուր պահեն զանոնք, եւ հսկեն անոնց 
սրտի, հոգիի ու մտքիսրտի, հոգիի ու մտքիսրտի, հոգիի ու մտքիսրտի, հոգիի ու մտքի    մաքրութեան, եւ սորվեցնեն անոնց սիրել մաքրութեան, եւ սորվեցնեն անոնց սիրել մաքրութեան, եւ սորվեցնեն անոնց սիրել մաքրութեան, եւ սորվեցնեն անոնց սիրել 
մաքուրն ու մաքրութիւնը:մաքուրն ու մաքրութիւնը:մաքուրն ու մաքրութիւնը:մաքուրն ու մաքրութիւնը:    

Սուրբ Հոգին կատարեալ զաւակներ կը շնորհէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին կատարեալ զաւակներ կը շնորհէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին կատարեալ զաւակներ կը շնորհէ ծնողներուն, Սուրբ Հոգին կատարեալ զաւակներ կը շնորհէ ծնողներուն, 
ուստի ծնողներ պարտին սորվեցնել իրենց զաւակներուն քալել ուստի ծնողներ պարտին սորվեցնել իրենց զաւակներուն քալել ուստի ծնողներ պարտին սորվեցնել իրենց զաւակներուն քալել ուստի ծնողներ պարտին սորվեցնել իրենց զաւակներուն քալել 
կատարելութեան ճամբէն, եւ այդ ճամբան Աստուածսիրութեան ու կատարելութեան ճամբէն, եւ այդ ճամբան Աստուածսիրութեան ու կատարելութեան ճամբէն, եւ այդ ճամբան Աստուածսիրութեան ու կատարելութեան ճամբէն, եւ այդ ճամբան Աստուածսիրութեան ու 
մարդասիրութեան ճամբան է:մարդասիրութեան ճամբան է:մարդասիրութեան ճամբան է:մարդասիրութեան ճամբան է:    

Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ Հոգին հրեշտականման զաւակներ կը պարգեւէ ծնողնեՀոգին հրեշտականման զաւակներ կը պարգեւէ ծնողնեՀոգին հրեշտականման զաւակներ կը պարգեւէ ծնողնեՀոգին հրեշտականման զաւակներ կը պարգեւէ ծնողնե----
րուն, ուստի ծնողներուն կոչումն է, պատրաստել իրենց զաւակները րուն, ուստի ծնողներուն կոչումն է, պատրաստել իրենց զաւակները րուն, ուստի ծնողներուն կոչումն է, պատրաստել իրենց զաւակները րուն, ուստի ծնողներուն կոչումն է, պատրաստել իրենց զաւակները 
երկնքի հրեշտակներուն երգակից ու փառաբանակից ըլլալու:երկնքի հրեշտակներուն երգակից ու փառաբանակից ըլլալու:երկնքի հրեշտակներուն երգակից ու փառաբանակից ըլլալու:երկնքի հրեշտակներուն երգակից ու փառաբանակից ըլլալու:    

Սուրբ Հոգին Աստուծոյ կամքի կատարման համար կեանքի կը Սուրբ Հոգին Աստուծոյ կամքի կատարման համար կեանքի կը Սուրբ Հոգին Աստուծոյ կամքի կատարման համար կեանքի կը Սուրբ Հոգին Աստուծոյ կամքի կատարման համար կեանքի կը 
կոչէ զաւակներ, ուստի ծնողներուն պարտականութիւկոչէ զաւակներ, ուստի ծնողներուն պարտականութիւկոչէ զաւակներ, ուստի ծնողներուն պարտականութիւկոչէ զաւակներ, ուստի ծնողներուն պարտականութիւնն է, սորվեցնել նն է, սորվեցնել նն է, սորվեցնել նն է, սորվեցնել 
իրենց զաւակներուն սիրել ու առաջնահերթ նկատել Աստուծոյ կամքը, իրենց զաւակներուն սիրել ու առաջնահերթ նկատել Աստուծոյ կամքը, իրենց զաւակներուն սիրել ու առաջնահերթ նկատել Աստուծոյ կամքը, իրենց զաւակներուն սիրել ու առաջնահերթ նկատել Աստուծոյ կամքը, 
եւ նուիրուիլ Աստուծոյ կամքի գործադրութեան: Եւ որպէսզի կարեեւ նուիրուիլ Աստուծոյ կամքի գործադրութեան: Եւ որպէսզի կարեեւ նուիրուիլ Աստուծոյ կամքի գործադրութեան: Եւ որպէսզի կարեեւ նուիրուիլ Աստուծոյ կամքի գործադրութեան: Եւ որպէսզի կարե----
նան Աստուծոյ կամքը կատարել` պէտք է զանոնք Սուրբ Հոգիի նան Աստուծոյ կամքը կատարել` պէտք է զանոնք Սուրբ Հոգիի նան Աստուծոյ կամքը կատարել` պէտք է զանոնք Սուրբ Հոգիի նան Աստուծոյ կամքը կատարել` պէտք է զանոնք Սուրբ Հոգիի 
կամքին յանձնել:կամքին յանձնել:կամքին յանձնել:կամքին յանձնել:    

    
� Սուրբ Հոգիին կողմէ պարգեւուած զաւակները, պէտք է վՍուրբ Հոգիին կողմէ պարգեւուած զաւակները, պէտք է վՍուրբ Հոգիին կողմէ պարգեւուած զաւակները, պէտք է վՍուրբ Հոգիին կողմէ պարգեւուած զաւակները, պէտք է վերստին երստին երստին երստին 

Սուրբ Հոգիին պարգեւուին:Սուրբ Հոգիին պարգեւուին:Սուրբ Հոգիին պարգեւուին:Սուրբ Հոգիին պարգեւուին:    
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Մեր պատերազմակիցը` Սուրբ ՀոգինՄեր պատերազմակիցը` Սուրբ ՀոգինՄեր պատերազմակիցը` Սուրբ ՀոգինՄեր պատերազմակիցը` Սուրբ Հոգին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 19191919))))    

    
««««Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատ՝Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատ՝Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատ՝Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատ՝    ՍատանաՍատանաՍատանաՍատանա----

յէն փորձուելու համարյէն փորձուելու համարյէն փորձուելու համարյէն փորձուելու համար» » » » (Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս 4.1: 4.1: 4.1: 4.1:    ՄարկոսՄարկոսՄարկոսՄարկոս 1.12:  1.12:  1.12:  1.12: ՂՂՂՂուուուուկկկկասասասաս 4.1 4.1 4.1 4.1----2):2):2):2):    
Յիսուս առանձին չգնաց փորձութեան անապատ: Ան հոն Յիսուս առանձին չգնաց փորձութեան անապատ: Ան հոն Յիսուս առանձին չգնաց փորձութեան անապատ: Ան հոն Յիսուս առանձին չգնաց փորձութեան անապատ: Ան հոն 

առաջնորդուեցաւառաջնորդուեցաւառաջնորդուեցաւառաջնորդուեցաւ    Սուրբ Հոգիին կողմէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու Սուրբ Հոգիին կողմէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու Սուրբ Հոգիին կողմէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու Սուրբ Հոգիին կողմէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու 
տայ, թէ մենք առանձին չենք երբ փորձութեանց կ'ենթարկուինք, այլ տայ, թէ մենք առանձին չենք երբ փորձութեանց կ'ենթարկուինք, այլ տայ, թէ մենք առանձին չենք երբ փորձութեանց կ'ենթարկուինք, այլ տայ, թէ մենք առանձին չենք երբ փորձութեանց կ'ենթարկուինք, այլ 
Սուրբ Հոգին մեզի հետ ու մեր կողքին է, մեզ յաղթող դարձնելու Սուրբ Հոգին մեզի հետ ու մեր կողքին է, մեզ յաղթող դարձնելու Սուրբ Հոգին մեզի հետ ու մեր կողքին է, մեզ յաղթող դարձնելու Սուրբ Հոգին մեզի հետ ու մեր կողքին է, մեզ յաղթող դարձնելու 
համար փորձութեանց դէմ: Եթէ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ համար փորձութեանց դէմ: Եթէ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ համար փորձութեանց դէմ: Եթէ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ համար փորձութեանց դէմ: Եթէ երբեք փորձութեան մը հանդիպինք եւ 
պարտուինք անոր դէմ մեր պայքպարտուինք անոր դէմ մեր պայքպարտուինք անոր դէմ մեր պայքպարտուինք անոր դէմ մեր պայքարին մէջ, պէտք է քննենք մենք զմեզ արին մէջ, պէտք է քննենք մենք զմեզ արին մէջ, պէտք է քննենք մենք զմեզ արին մէջ, պէտք է քննենք մենք զմեզ 
ու տեսնենք, թէ արդեօք մեր կեանքի ղեկը յանձնա՞ծ ենք Սուրբ ու տեսնենք, թէ արդեօք մեր կեանքի ղեկը յանձնա՞ծ ենք Սուրբ ու տեսնենք, թէ արդեօք մեր կեանքի ղեկը յանձնա՞ծ ենք Սուրբ ու տեսնենք, թէ արդեօք մեր կեանքի ղեկը յանձնա՞ծ ենք Սուրբ 
Հոգիին: Եթէ մեր կեանքի ղեկը չենք դրած Սուրբ Հոգիին ձեռքին մէջ, Հոգիին: Եթէ մեր կեանքի ղեկը չենք դրած Սուրբ Հոգիին ձեռքին մէջ, Հոգիին: Եթէ մեր կեանքի ղեկը չենք դրած Սուրբ Հոգիին ձեռքին մէջ, Հոգիին: Եթէ մեր կեանքի ղեկը չենք դրած Սուրբ Հոգիին ձեռքին մէջ, 
կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ղեկավարը, մեր նաւապետն կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ղեկավարը, մեր նաւապետն կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ղեկավարը, մեր նաւապետն կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ղեկավարը, մեր նաւապետն 
ու մեր առաջնորդը, իսկ եթէ ինք չէ մեր առաջնու մեր առաջնորդը, իսկ եթէ ինք չէ մեր առաջնու մեր առաջնորդը, իսկ եթէ ինք չէ մեր առաջնու մեր առաջնորդը, իսկ եթէ ինք չէ մեր առաջնորդը` մենք չենք կրնար որդը` մենք չենք կրնար որդը` մենք չենք կրնար որդը` մենք չենք կրնար 
յաղթել փորձութեանց:յաղթել փորձութեանց:յաղթել փորձութեանց:յաղթել փորձութեանց:    

Սատանան մեր Փորձիչն է, այլ խօսքով` մեզ փորձութեանց ենՍատանան մեր Փորձիչն է, այլ խօսքով` մեզ փորձութեանց ենՍատանան մեր Փորձիչն է, այլ խօսքով` մեզ փորձութեանց ենՍատանան մեր Փորձիչն է, այլ խօսքով` մեզ փորձութեանց են----
թարկողը. այդ փորձութիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմապիսի թարկողը. այդ փորձութիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմապիսի թարկողը. այդ փորձութիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմապիսի թարկողը. այդ փորձութիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմապիսի 
ըլլալ. այսպէս, օրինակ, բամբասուիլը, զրպարտուիլը, լքուիլը, զրկուիըլլալ. այսպէս, օրինակ, բամբասուիլը, զրպարտուիլը, լքուիլը, զրկուիըլլալ. այսպէս, օրինակ, բամբասուիլը, զրպարտուիլը, լքուիլը, զրկուիըլլալ. այսպէս, օրինակ, բամբասուիլը, զրպարտուիլը, լքուիլը, զրկուի----
լը, անիրաւուիլը, վիրաւորուիլը, անիրաւ տլը, անիրաւուիլը, վիրաւորուիլը, անիրաւ տլը, անիրաւուիլը, վիրաւորուիլը, անիրաւ տլը, անիրաւուիլը, վիրաւորուիլը, անիրաւ տեղ գործէ արձակուիլը, եղ գործէ արձակուիլը, եղ գործէ արձակուիլը, եղ գործէ արձակուիլը, 
ծաղրուիլը, մերժուիլը, անարգուիլը, այս բոլորը փորձութիւններ են ծաղրուիլը, մերժուիլը, անարգուիլը, այս բոլորը փորձութիւններ են ծաղրուիլը, մերժուիլը, անարգուիլը, այս բոլորը փորձութիւններ են ծաղրուիլը, մերժուիլը, անարգուիլը, այս բոլորը փորձութիւններ են 
մարդուն համար: Առանց Սուրբ Հոգիին օգնութեան չենք կրնար այս մարդուն համար: Առանց Սուրբ Հոգիին օգնութեան չենք կրնար այս մարդուն համար: Առանց Սուրբ Հոգիին օգնութեան չենք կրնար այս մարդուն համար: Առանց Սուրբ Հոգիին օգնութեան չենք կրնար այս 
բոլորը տանիլ: Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք հաւատացեալին սպասող բոլորը տանիլ: Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք հաւատացեալին սպասող բոլորը տանիլ: Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք հաւատացեալին սպասող բոլորը տանիլ: Պօղոս առաքեալ խօսելէ ետք հաւատացեալին սպասող 
նեղութեան, վիշտի, չարչարանքի, ծեծի, բանտի, խռովարարներոնեղութեան, վիշտի, չարչարանքի, ծեծի, բանտի, խռովարարներոնեղութեան, վիշտի, չարչարանքի, ծեծի, բանտի, խռովարարներոնեղութեան, վիշտի, չարչարանքի, ծեծի, բանտի, խռովարարներու ւ ւ ւ 
վայրագութեանց, յոգնութեան, անքնութեան եւ անօթութեան մասին, վայրագութեանց, յոգնութեան, անքնութեան եւ անօթութեան մասին, վայրագութեանց, յոգնութեան, անքնութեան եւ անօթութեան մասին, վայրագութեանց, յոգնութեան, անքնութեան եւ անօթութեան մասին, 
կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. կ'աւելցնէ` ըսելով. ««««Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, Այս բոլորը տարէք՝ մաքուր սրտով, գիտակցօրէն, 
համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ համբերատարութեամբ, քաղցրութեամբ, Սուրբ Հոգիով, անկեղծ 
սիրովսիրովսիրովսիրով» » » » (Բ.Կ(Բ.Կ(Բ.Կ(Բ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 6. 6. 6. 6.4444----6):6):6):6):    

    
� Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ մեզի զօրութիւն կու տայ պանքն է որ մեզի զօրութիւն կու տայ պանքն է որ մեզի զօրութիւն կու տայ պանքն է որ մեզի զօրութիւն կու տայ պատետետետերազմերազմերազմերազմե----

լու փորձութեանց դէմ եւ զգետնելու զանոնք:լու փորձութեանց դէմ եւ զգետնելու զանոնք:լու փորձութեանց դէմ եւ զգետնելու զանոնք:լու փորձութեանց դէմ եւ զգետնելու զանոնք:    
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Քննենք Սուրբ Հոգիով խօսողներըՔննենք Սուրբ Հոգիով խօսողներըՔննենք Սուրբ Հոգիով խօսողներըՔննենք Սուրբ Հոգիով խօսողները    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 20202020))))    

    
««««Ձեր Հօրը Ձեր Հօրը Ձեր Հօրը Ձեր Հօրը Հոգին պիտի խօսի ձեր միջոցաւՀոգին պիտի խօսի ձեր միջոցաւՀոգին պիտի խօսի ձեր միջոցաւՀոգին պիտի խօսի ձեր միջոցաւ» » » » (Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս 10.20:  10.20:  10.20:  10.20: 

ՄՄՄՄաաաարրրրկոսկոսկոսկոս 13.11): 13.11): 13.11): 13.11):    
Ճշմարիտ հաւատացեալին միջոցաւ Սուրբ Հոգին իՃշմարիտ հաւատացեալին միջոցաւ Սուրբ Հոգին իՃշմարիտ հաւատացեալին միջոցաւ Սուրբ Հոգին իՃշմարիտ հաւատացեալին միջոցաւ Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 

խօսի ըլլախօսի ըլլախօսի ըլլախօսի ըլլա´́́́յ նեղութեան ժամանակ, ըլլայ նեղութեան ժամանակ, ըլլայ նեղութեան ժամանակ, ըլլայ նեղութեան ժամանակ, ըլլա´́́́յ քարոզի ժամանակ, ըլլայ քարոզի ժամանակ, ըլլայ քարոզի ժամանակ, ըլլայ քարոզի ժամանակ, ըլլա´́́́յ յ յ յ 
վկայութեան ժամանակ, ըլլավկայութեան ժամանակ, ըլլավկայութեան ժամանակ, ըլլավկայութեան ժամանակ, ըլլա´́́́յ պատգամախօսութեան ժամանակ: Եւ յ պատգամախօսութեան ժամանակ: Եւ յ պատգամախօսութեան ժամանակ: Եւ յ պատգամախօսութեան ժամանակ: Եւ 
սակայն, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ այսօր անհաշիւ թիւով մարդիկ կան սակայն, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ այսօր անհաշիւ թիւով մարդիկ կան սակայն, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ այսօր անհաշիւ թիւով մարդիկ կան սակայն, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ այսօր անհաշիւ թիւով մարդիկ կան 
որոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին ու կը վկայեն, Քրիստոսի անուորոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին ու կը վկայեն, Քրիստոսի անուորոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին ու կը վկայեն, Քրիստոսի անուորոնք Քրիստոսի անունով կը խօսին ու կը վկայեն, Քրիստոսի անու----
նով կը քարոզեն ու կը պատգամեն, եւ սակայն, Սուրբ Հոգինով կը քարոզեն ու կը պատգամեն, եւ սակայն, Սուրբ Հոգինով կը քարոզեն ու կը պատգամեն, եւ սակայն, Սուրբ Հոգինով կը քարոզեն ու կը պատգամեն, եւ սակայն, Սուրբ Հոգին ինք չէ որ ն ինք չէ որ ն ինք չէ որ ն ինք չէ որ 
անոնց միջոցաւ կը խօսի: Յովհաննէս առաքեալ գիտակից այս իրողուանոնց միջոցաւ կը խօսի: Յովհաննէս առաքեալ գիտակից այս իրողուանոնց միջոցաւ կը խօսի: Յովհաննէս առաքեալ գիտակից այս իրողուանոնց միջոցաւ կը խօսի: Յովհաննէս առաքեալ գիտակից այս իրողու----
թեան` կ'ըսէ. թեան` կ'ըսէ. թեան` կ'ըսէ. թեան` կ'ըսէ. ««««ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, միր, միր, միր, մի´ ´ ´ ´ հաւատաք ամէն մարդու` որ կ'ըսէ թէ հաւատաք ամէն մարդու` որ կ'ըսէ թէ հաւատաք ամէն մարդու` որ կ'ըսէ թէ հաւատաք ամէն մարդու` որ կ'ըսէ թէ 
Աստուծոյ Հոգին ունի: ՓորձեցէԱստուծոյ Հոգին ունի: ՓորձեցէԱստուծոյ Հոգին ունի: ՓորձեցէԱստուծոյ Հոգին ունի: Փորձեցէ´́́́ք զանոնք, գիտնալու համար` թէ ք զանոնք, գիտնալու համար` թէ ք զանոնք, գիտնալու համար` թէ ք զանոնք, գիտնալու համար` թէ 
իրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսին. որովհետեւ բազմաթիւ սուտ իրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսին. որովհետեւ բազմաթիւ սուտ իրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսին. որովհետեւ բազմաթիւ սուտ իրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսին. որովհետեւ բազմաթիւ սուտ 
մարգամարգամարգամարգարէներ երեւան ելած են աշխարհի մէջրէներ երեւան ելած են աշխարհի մէջրէներ երեւան ելած են աշխարհի մէջրէներ երեւան ելած են աշխարհի մէջ» » » » (Ա.Յովհաննէս 4.1): (Ա.Յովհաննէս 4.1): (Ա.Յովհաննէս 4.1): (Ա.Յովհաննէս 4.1): 
««««Իրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսինԻրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսինԻրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսինԻրապէս Աստուծո՞յ Հոգիով կը խօսին» » » » հարցումը ինքնին ցոյց կու հարցումը ինքնին ցոյց կու հարցումը ինքնին ցոյց կու հարցումը ինքնին ցոյց կու 
տայ, թէ կային մարդիկ որոնք Աստուծոյ Հոգիով չէր որ կը խօսէին:տայ, թէ կային մարդիկ որոնք Աստուծոյ Հոգիով չէր որ կը խօսէին:տայ, թէ կային մարդիկ որոնք Աստուծոյ Հոգիով չէր որ կը խօսէին:տայ, թէ կային մարդիկ որոնք Աստուծոյ Հոգիով չէր որ կը խօսէին:    

Ոեւէ անձ որ կը խօսի Քրիստոսի անունով բայց առանց Սուրբ Ոեւէ անձ որ կը խօսի Քրիստոսի անունով բայց առանց Սուրբ Ոեւէ անձ որ կը խօսի Քրիստոսի անունով բայց առանց Սուրբ Ոեւէ անձ որ կը խօսի Քրիստոսի անունով բայց առանց Սուրբ 
Հոգիին, սուտ մարգարէներու շաՀոգիին, սուտ մարգարէներու շաՀոգիին, սուտ մարգարէներու շաՀոգիին, սուտ մարգարէներու շարքին կը դասուի:րքին կը դասուի:րքին կը դասուի:րքին կը դասուի:    

Ոեւէ անձ որ կը պատգամէ Քրիստոսի մասին, բայց իր պատգամը Ոեւէ անձ որ կը պատգամէ Քրիստոսի մասին, բայց իր պատգամը Ոեւէ անձ որ կը պատգամէ Քրիստոսի մասին, բայց իր պատգամը Ոեւէ անձ որ կը պատգամէ Քրիստոսի մասին, բայց իր պատգամը 
Սուրբ Հոգիին կողմէ չէ առած, սուտ մարգարէ է:Սուրբ Հոգիին կողմէ չէ առած, սուտ մարգարէ է:Սուրբ Հոգիին կողմէ չէ առած, սուտ մարգարէ է:Սուրբ Հոգիին կողմէ չէ առած, սուտ մարգարէ է:    

Ոեւէ անձ որ կը քարոզէ, թէկուզ ճշմարտութիւնը, բայց եթէ երբեք Ոեւէ անձ որ կը քարոզէ, թէկուզ ճշմարտութիւնը, բայց եթէ երբեք Ոեւէ անձ որ կը քարոզէ, թէկուզ ճշմարտութիւնը, բայց եթէ երբեք Ոեւէ անձ որ կը քարոզէ, թէկուզ ճշմարտութիւնը, բայց եթէ երբեք 
ճշմարտութեան Հոգին չէ որ զինք կ'առաջնորդէ իր խօսքին մէջ, սուտ ճշմարտութեան Հոգին չէ որ զինք կ'առաջնորդէ իր խօսքին մէջ, սուտ ճշմարտութեան Հոգին չէ որ զինք կ'առաջնորդէ իր խօսքին մէջ, սուտ ճշմարտութեան Հոգին չէ որ զինք կ'առաջնորդէ իր խօսքին մէջ, սուտ 
մարգարէ է:մարգարէ է:մարգարէ է:մարգարէ է:    

Եթէ երբեԵթէ երբեԵթէ երբեԵթէ երբեք Յիսուսի անունով հրաշք գործելը ապացոյց մը չէ որ ք Յիսուսի անունով հրաշք գործելը ապացոյց մը չէ որ ք Յիսուսի անունով հրաշք գործելը ապացոյց մը չէ որ ք Յիսուսի անունով հրաշք գործելը ապացոյց մը չէ որ 
ատիկա իսկապէս Աստուծոյ միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ, հապա ատիկա իսկապէս Աստուծոյ միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ, հապա ատիկա իսկապէս Աստուծոյ միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ, հապա ատիկա իսկապէս Աստուծոյ միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ, հապա 
Յիսուսի անունով խօսիլը ի՞նչպէս կրնայ ապացոյց մը ըլլալ որ Յիսուսի անունով խօսիլը ի՞նչպէս կրնայ ապացոյց մը ըլլալ որ Յիսուսի անունով խօսիլը ի՞նչպէս կրնայ ապացոյց մը ըլլալ որ Յիսուսի անունով խօսիլը ի՞նչպէս կրնայ ապացոյց մը ըլլալ որ 
ատիկա Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ:ատիկա Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ:ատիկա Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ:ատիկա Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ տեղի կ'ունենայ:    

    
� Արթուն ըլլանք ու աղօթենք, որպէսզի չար ոգիներԱրթուն ըլլանք ու աղօթենք, որպէսզի չար ոգիներԱրթուն ըլլանք ու աղօթենք, որպէսզի չար ոգիներԱրթուն ըլլանք ու աղօթենք, որպէսզի չար ոգիներուն միջոուն միջոուն միջոուն միջոցաւ ցաւ ցաւ ցաւ 

կատարուած բան մը` Սուրբ Հոգիին գործունէութեան կատարուած բան մը` Սուրբ Հոգիին գործունէութեան կատարուած բան մը` Սուրբ Հոգիին գործունէութեան կատարուած բան մը` Սուրբ Հոգիին գործունէութեան 
չվերագրենք:չվերագրենք:չվերագրենք:չվերագրենք:    
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Մեզ զօրացնող Սուրբ ՀոգինՄեզ զօրացնող Սուրբ ՀոգինՄեզ զօրացնող Սուրբ ՀոգինՄեզ զօրացնող Սուրբ Հոգին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 21212121))))    

    
««««Բայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձԲայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձԲայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձԲայց երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ, զօրութեամբ պիտի եր վրայ, զօրութեամբ պիտի եր վրայ, զօրութեամբ պիտի եր վրայ, զօրութեամբ պիտի 

լեցուիքլեցուիքլեցուիքլեցուիք    եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէասեւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէասեւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէասեւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք՝ Երուսաղէմի, ամբողջ Հրէաս----
տանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւտանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւտանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւտանի եւ Սամարիայի մէջ, եւ մինչեւ    աշխարհի ծայրամասերըաշխարհի ծայրամասերըաշխարհի ծայրամասերըաշխարհի ծայրամասերը» » » » (Գ(Գ(Գ(Գոոոործրծրծրծքքքք    
1.8):1.8):1.8):1.8):    

Մեր Տէրը` Յիսուս, կը հաստատէ թէ անոնք որոնք Սուրբ Հոգին Մեր Տէրը` Յիսուս, կը հաստատէ թէ անոնք որոնք Սուրբ Հոգին Մեր Տէրը` Յիսուս, կը հաստատէ թէ անոնք որոնք Սուրբ Հոգին Մեր Տէրը` Յիսուս, կը հաստատէ թէ անոնք որոնք Սուրբ Հոգին 
կը ստանան` զօրութեամբ կը լեցուին եւ իր վկաները կը դառնան ամէն կը ստանան` զօրութեամբ կը լեցուին եւ իր վկաները կը դառնան ամէն կը ստանան` զօրութեամբ կը լեցուին եւ իր վկաները կը դառնան ամէն կը ստանան` զօրութեամբ կը լեցուին եւ իր վկաները կը դառնան ամէն 
տեղ: Այսօրուան մեր կեանքին մէջ շատեր կան որոնք կը վկայեն տեղ: Այսօրուան մեր կեանքին մէջ շատեր կան որոնք կը վկայեն տեղ: Այսօրուան մեր կեանքին մէջ շատեր կան որոնք կը վկայեն տեղ: Այսօրուան մեր կեանքին մէջ շատեր կան որոնք կը վկայեն 
Քրիստոսի համար, բայց ոՔրիստոսի համար, բայց ոՔրիստոսի համար, բայց ոՔրիստոսի համար, բայց ո´́́́չ մէկ զօրութիւն ունին իչ մէկ զօրութիւն ունին իչ մէկ զօրութիւն ունին իչ մէկ զօրութիւն ունին իրենց կեանքին մէջ: րենց կեանքին մէջ: րենց կեանքին մէջ: րենց կեանքին մէջ: 
ՈՈՈՈ´́́́չ իրենց հակառակորդները սիրելու զօրութիւնը ունին, ոչ իրենց հակառակորդները սիրելու զօրութիւնը ունին, ոչ իրենց հակառակորդները սիրելու զօրութիւնը ունին, ոչ իրենց հակառակորդները սիրելու զօրութիւնը ունին, ո´́́́չ զիրենք չ զիրենք չ զիրենք չ զիրենք 
վիրաւորողներուն ներելու զօրութիւնը ունին, ովիրաւորողներուն ներելու զօրութիւնը ունին, ովիրաւորողներուն ներելու զօրութիւնը ունին, ովիրաւորողներուն ներելու զօրութիւնը ունին, ո´́́́չ մեղքին դէմ դնելու չ մեղքին դէմ դնելու չ մեղքին դէմ դնելու չ մեղքին դէմ դնելու 
զօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ո´́́́չ տիպար ու քաջալերող օրինակ ըլլալու չ տիպար ու քաջալերող օրինակ ըլլալու չ տիպար ու քաջալերող օրինակ ըլլալու չ տիպար ու քաջալերող օրինակ ըլլալու 
զօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ոզօրութիւնը ունին, ո´́́́չ տրտմած սիրտ մը ուրախացնելու կամ սգչ տրտմած սիրտ մը ուրախացնելու կամ սգչ տրտմած սիրտ մը ուրախացնելու կամ սգչ տրտմած սիրտ մը ուրախացնելու կամ սգաւոր աւոր աւոր աւոր 
մը մխիթարելու զօրութիւնը ունին, եւ ոմը մխիթարելու զօրութիւնը ունին, եւ ոմը մխիթարելու զօրութիւնը ունին, եւ ոմը մխիթարելու զօրութիւնը ունին, եւ ո´́́́չ ալ խռովութեան դիմաց չ ալ խռովութեան դիմաց չ ալ խռովութեան դիմաց չ ալ խռովութեան դիմաց 
իրենց խաղաղութիւնը պահելու զօրութիւնը ունին: Այսպիսիները իրենց խաղաղութիւնը պահելու զօրութիւնը ունին: Այսպիսիները իրենց խաղաղութիւնը պահելու զօրութիւնը ունին: Այսպիսիները իրենց խաղաղութիւնը պահելու զօրութիւնը ունին: Այսպիսիները 
փորձութեան դիմաց չեն կրնար կանգուն մնալ. նեղութեան առջեւ չեն փորձութեան դիմաց չեն կրնար կանգուն մնալ. նեղութեան առջեւ չեն փորձութեան դիմաց չեն կրնար կանգուն մնալ. նեղութեան առջեւ չեն փորձութեան դիմաց չեն կրնար կանգուն մնալ. նեղութեան առջեւ չեն 
կրնար հաստատ մնալ. բամբասանքի դիմաց չեն կրնար լուռ մնալ. կրնար հաստատ մնալ. բամբասանքի դիմաց չեն կրնար լուռ մնալ. կրնար հաստատ մնալ. բամբասանքի դիմաց չեն կրնար լուռ մնալ. կրնար հաստատ մնալ. բամբասանքի դիմաց չեն կրնար լուռ մնալ. 
հալածանքի դիմաց չհալածանքի դիմաց չհալածանքի դիմաց չհալածանքի դիմաց չեն կրնար չտրտմիլ. մերժումի դիմաց չեն կրնար են կրնար չտրտմիլ. մերժումի դիմաց չեն կրնար են կրնար չտրտմիլ. մերժումի դիմաց չեն կրնար են կրնար չտրտմիլ. մերժումի դիմաց չեն կրնար 
չբարկանալ. անտեսումի դիմաց չեն կրնար չզայրանալ. ինչո՞ւ համար չբարկանալ. անտեսումի դիմաց չեն կրնար չզայրանալ. ինչո՞ւ համար չբարկանալ. անտեսումի դիմաց չեն կրնար չզայրանալ. ինչո՞ւ համար չբարկանալ. անտեսումի դիմաց չեն կրնար չզայրանալ. ինչո՞ւ համար 
չեն կրնար: Որովհետեւ իրենց մէջ չունիչեն կրնար: Որովհետեւ իրենց մէջ չունիչեն կրնար: Որովհետեւ իրենց մէջ չունիչեն կրնար: Որովհետեւ իրենց մէջ չունի´́́́ն ներկայութիւնը Սուրբ ն ներկայութիւնը Սուրբ ն ներկայութիւնը Սուրբ ն ներկայութիւնը Սուրբ 
Հոգիին, չեՀոգիին, չեՀոգիին, չեՀոգիին, չե´́́́ն ապրիր Սուրբ Հոգիով եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդուն ապրիր Սուրբ Հոգիով եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդուն ապրիր Սուրբ Հոգիով եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդուն ապրիր Սուրբ Հոգիով եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդու----
թեան ներքեւ: Աստուածաշունչը յաճախ թեան ներքեւ: Աստուածաշունչը յաճախ թեան ներքեւ: Աստուածաշունչը յաճախ թեան ներքեւ: Աստուածաշունչը յաճախ երբ Սուրբ Հոգիին մասին կը երբ Սուրբ Հոգիին մասին կը երբ Սուրբ Հոգիին մասին կը երբ Սուրբ Հոգիին մասին կը 
խօսի` ակնարկութիւն կ'ընէ նաեւ զօրութեան: Լոկ մէկխօսի` ակնարկութիւն կ'ընէ նաեւ զօրութեան: Լոկ մէկխօսի` ակնարկութիւն կ'ընէ նաեւ զօրութեան: Լոկ մէկխօսի` ակնարկութիւն կ'ընէ նաեւ զօրութեան: Լոկ մէկ----երկու օրինակ. երկու օրինակ. երկու օրինակ. երկու օրինակ. 
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Աստուած իր Հոգին մեզի տուաւ՝ որպէսզի Աստուած իր Հոգին մեզի տուաւ՝ որպէսզի Աստուած իր Հոգին մեզի տուաւ՝ որպէսզի Աստուած իր Հոգին մեզի տուաւ՝ որպէսզի 
մեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանքմեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանքմեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանքմեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանք» » » » (Բ.Տ(Բ.Տ(Բ.Տ(Բ.Տիիիիմմմմոթէոսոթէոսոթէոսոթէոս 1.7): 1.7): 1.7): 1.7):    
Առաքեալը այստեղ Սուրբ Հոգին ստանալու ու զօրանալԱռաքեալը այստեղ Սուրբ Հոգին ստանալու ու զօրանալԱռաքեալը այստեղ Սուրբ Հոգին ստանալու ու զօրանալԱռաքեալը այստեղ Սուրբ Հոգին ստանալու ու զօրանալու մասին կը ու մասին կը ու մասին կը ու մասին կը 
խօսի: Յիսուս Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները դուրս կը խօսի: Յիսուս Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները դուրս կը խօսի: Յիսուս Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները դուրս կը խօսի: Յիսուս Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները դուրս կը 
հանէր (Մատթէոսհանէր (Մատթէոսհանէր (Մատթէոսհանէր (Մատթէոս 12.28:  12.28:  12.28:  12.28: ՂՂՂՂուուուուկկկկասասասաս 11.20): 11.20): 11.20): 11.20):    

    
� Առանց Սուրբ Հոգիին էջքը վայելելու` Բարձրեալին զօրութիւնը Առանց Սուրբ Հոգիին էջքը վայելելու` Բարձրեալին զօրութիւնը Առանց Սուրբ Հոգիին էջքը վայելելու` Բարձրեալին զօրութիւնը Առանց Սուրբ Հոգիին էջքը վայելելու` Բարձրեալին զօրութիւնը 

չի կրնար մեր վրայ հանգչիլչի կրնար մեր վրայ հանգչիլչի կրնար մեր վրայ հանգչիլչի կրնար մեր վրայ հանգչիլ ( ( ( (ՂՂՂՂուուուուկկկկասասասաս 1.35): 1.35): 1.35): 1.35):    
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Կենսատու Սուրբ ՀոգինԿենսատու Սուրբ ՀոգինԿենսատու Սուրբ ՀոգինԿենսատու Սուրբ Հոգին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 22222222))))    

    
««««Աստուծոյ ՀոգԱստուծոյ ՀոգԱստուծոյ ՀոգԱստուծոյ Հոգին է որ կեանք կու տային է որ կեանք կու տային է որ կեանք կու տային է որ կեանք կու տայ. . . . մարդ բան մը չի կրնար մարդ բան մը չի կրնար մարդ բան մը չի կրնար մարդ բան մը չի կրնար 

ընել: ընել: ընել: ընել: Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ ՀոգիԱյն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ ՀոգիԱյն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ ՀոգիԱյն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ Հոգիէն կու գան եւ էն կու գան եւ էն կու գան եւ էն կու գան եւ 
կեանք կու տանկեանք կու տանկեանք կու տանկեանք կու տան» » » » (Յովհաննէս(Յովհաննէս(Յովհաննէս(Յովհաննէս 6.63): 6.63): 6.63): 6.63):    Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.----    

ա) Հին թարգմանութեան մէջ կը կարդանք. ա) Հին թարգմանութեան մէջ կը կարդանք. ա) Հին թարգմանութեան մէջ կը կարդանք. ա) Հին թարգմանութեան մէջ կը կարդանք. ««««Հոգին է կենդանի Հոգին է կենդանի Հոգին է կենդանի Հոգին է կենդանի 
ընողը, մարմինը շահ մը չ'ըներընողը, մարմինը շահ մը չ'ըներընողը, մարմինը շահ մը չ'ըներընողը, մարմինը շահ մը չ'ըներ»: »: »: »: Ի՞նչ կ'արժէ մԻ՞նչ կ'արժէ մԻ՞նչ կ'արժէ մԻ՞նչ կ'արժէ մարդուն մարմինը, եթէ արդուն մարմինը, եթէ արդուն մարմինը, եթէ արդուն մարմինը, եթէ 
հոգին բաժնուի անկէ. ոչինչ. դագաղի մէջ կը դրուի եւ հողին կը հոգին բաժնուի անկէ. ոչինչ. դագաղի մէջ կը դրուի եւ հողին կը հոգին բաժնուի անկէ. ոչինչ. դագաղի մէջ կը դրուի եւ հողին կը հոգին բաժնուի անկէ. ոչինչ. դագաղի մէջ կը դրուի եւ հողին կը 
յանձնուի: Արդ, ինչպէս մարմինը կը մեռնի առանց հոգիին, նոյնպէս յանձնուի: Արդ, ինչպէս մարմինը կը մեռնի առանց հոգիին, նոյնպէս յանձնուի: Արդ, ինչպէս մարմինը կը մեռնի առանց հոգիին, նոյնպէս յանձնուի: Արդ, ինչպէս մարմինը կը մեռնի առանց հոգիին, նոյնպէս 
ալ, մարդը հոգեւորապէս կը մեռնի առանց Սուրբ Հոգիին: Եթէ մեր ալ, մարդը հոգեւորապէս կը մեռնի առանց Սուրբ Հոգիին: Եթէ մեր ալ, մարդը հոգեւորապէս կը մեռնի առանց Սուրբ Հոգիին: Եթէ մեր ալ, մարդը հոգեւորապէս կը մեռնի առանց Սուրբ Հոգիին: Եթէ մեր 
մարմինը` մեր հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի, ապա մեր հոգմարմինը` մեր հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի, ապա մեր հոգմարմինը` մեր հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի, ապա մեր հոգմարմինը` մեր հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի, ապա մեր հոգին ին ին ին 
ալ` Սուրբ Հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի:ալ` Սուրբ Հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի:ալ` Սուրբ Հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի:ալ` Սուրբ Հոգիին կարիքը ունի որպէսզի ապրի:    

բ) Սուրբ Հոգին ինքն է որ կեանք կը շնորհէ մարդուն Քրիստոսի բ) Սուրբ Հոգին ինքն է որ կեանք կը շնորհէ մարդուն Քրիստոսի բ) Սուրբ Հոգին ինքն է որ կեանք կը շնորհէ մարդուն Քրիստոսի բ) Սուրբ Հոգին ինքն է որ կեանք կը շնորհէ մարդուն Քրիստոսի 
խօսքերուն միջոցաւ. Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւխօսքերուն միջոցաւ. Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւխօսքերուն միջոցաւ. Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւխօսքերուն միջոցաւ. Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւ----
նը երբ ըսաւ. նը երբ ըսաւ. նը երբ ըսաւ. նը երբ ըսաւ. ««««Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ Հոգիէն կու Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ Հոգիէն կու Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ Հոգիէն կու Այն խօսքերը որ ես ձեզի խօսեցայ, Աստուծոյ Հոգիէն կու 
գան եւ կեանք կու տանգան եւ կեանք կու տանգան եւ կեանք կու տանգան եւ կեանք կու տան»»»»: : : : Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ Սուրբ Հոգին չներգործէ մարդուն մէջ Սուրբ Հոգին չներգործէ մարդուն մէջ Սուրբ Հոգին չներգործէ մարդուն մէջ Սուրբ Հոգին չներգործէ մարդուն մէջ 
Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան պահուն, մարդը երբեք ալ չի Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան պահուն, մարդը երբեք ալ չի Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան պահուն, մարդը երբեք ալ չի Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան պահուն, մարդը երբեք ալ չի 
կրնար օգտուիլ ու օրհնուիլ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեամբ: կրնար օգտուիլ ու օրհնուիլ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեամբ: կրնար օգտուիլ ու օրհնուիլ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեամբ: կրնար օգտուիլ ու օրհնուիլ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեամբ: 
Եթէ երբեք Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան ժամանակ, Սուրբ Եթէ երբեք Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան ժամանակ, Սուրբ Եթէ երբեք Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան ժամանակ, Սուրբ Եթէ երբեք Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութեան ժամանակ, Սուրբ 
Հոգին ինք չբանայ մարդուն սիրտը, մարդը չի կրնար ՔրիՀոգին ինք չբանայ մարդուն սիրտը, մարդը չի կրնար ՔրիՀոգին ինք չբանայ մարդուն սիրտը, մարդը չի կրնար ՔրիՀոգին ինք չբանայ մարդուն սիրտը, մարդը չի կրնար Քրիստոսի ստոսի ստոսի ստոսի 
հաւատքը ընդգրկել (հմմտ. Հռոմայեցիս 10.17):հաւատքը ընդգրկել (հմմտ. Հռոմայեցիս 10.17):հաւատքը ընդգրկել (հմմտ. Հռոմայեցիս 10.17):հաւատքը ընդգրկել (հմմտ. Հռոմայեցիս 10.17):    

գ) Հեղինակ մը կ'ըսէ. գ) Հեղինակ մը կ'ըսէ. գ) Հեղինակ մը կ'ըսէ. գ) Հեղինակ մը կ'ըսէ. ««««Եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ներկայ չէ Եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ներկայ չէ Եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ներկայ չէ Եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ներկայ չէ 
Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը լսող մարդուն մէջ եւ չ'օգներ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը լսող մարդուն մէջ եւ չ'օգներ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը լսող մարդուն մէջ եւ չ'օգներ Քրիստոսի խօսքերուն քարոզութիւնը լսող մարդուն մէջ եւ չ'օգներ 
անոր օրհնուելու ու փոխակերպուելու Քրիստոսի խօսքերուն անոր օրհնուելու ու փոխակերպուելու Քրիստոսի խօսքերուն անոր օրհնուելու ու փոխակերպուելու Քրիստոսի խօսքերուն անոր օրհնուելու ու փոխակերպուելու Քրիստոսի խօսքերուն 
քարոզուքարոզուքարոզուքարոզութեամբ, քարոզիչը նմանած պիտի ըլլաթեամբ, քարոզիչը նմանած պիտի ըլլաթեամբ, քարոզիչը նմանած պիտի ըլլաթեամբ, քարոզիչը նմանած պիտի ըլլայ այն մարդուն որ յ այն մարդուն որ յ այն մարդուն որ յ այն մարդուն որ 
կերակուր կու տայ մեռածի մըկերակուր կու տայ մեռածի մըկերակուր կու տայ մեռածի մըկերակուր կու տայ մեռածի մը»: »: »: »: Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեղքի մէջ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեղքի մէջ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեղքի մէջ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեղքի մէջ 
մեռած մարդը դոմեռած մարդը դոմեռած մարդը դոմեռած մարդը դո´́́́ւրս կը բերէ իր մեռելութենէն, որպէսզի կարող ւրս կը բերէ իր մեռելութենէն, որպէսզի կարող ւրս կը բերէ իր մեռելութենէն, որպէսզի կարող ւրս կը բերէ իր մեռելութենէն, որպէսզի կարող 
դառնայ լսել եւ իր մէջ առնել Քրիստոսի խօսքերը, որոնք կարող են դառնայ լսել եւ իր մէջ առնել Քրիստոսի խօսքերը, որոնք կարող են դառնայ լսել եւ իր մէջ առնել Քրիստոսի խօսքերը, որոնք կարող են դառնայ լսել եւ իր մէջ առնել Քրիստոսի խօսքերը, որոնք կարող են 
փրկել իր հոգին (Յակոբոս 1.21):փրկել իր հոգին (Յակոբոս 1.21):փրկել իր հոգին (Յակոբոս 1.21):փրկել իր հոգին (Յակոբոս 1.21):    

    
� Քրիստոսի խօսքը կենդանարար զՔրիստոսի խօսքը կենդանարար զՔրիստոսի խօսքը կենդանարար զՔրիստոսի խօսքը կենդանարար զօրութիւն ունի, բայց անիկա չի օրութիւն ունի, բայց անիկա չի օրութիւն ունի, բայց անիկա չի օրութիւն ունի, բայց անիկա չի 

կրնար մեզ կենդանացնել առանց Սուրբ Հոգիին:կրնար մեզ կենդանացնել առանց Սուրբ Հոգիին:կրնար մեզ կենդանացնել առանց Սուրբ Հոգիին:կրնար մեզ կենդանացնել առանց Սուրբ Հոգիին:    
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Սուրբ Հոգիով յաղթել ՉարինՍուրբ Հոգիով յաղթել ՉարինՍուրբ Հոգիով յաղթել ՉարինՍուրբ Հոգիով յաղթել Չարին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 23232323))))    

    
««««Եթէ Աստուծոյ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը Եթէ Աստուծոյ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը Եթէ Աստուծոյ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը Եթէ Աստուծոյ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիները կը հանեմ, կը 

նշանակէ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզինշանակէ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզինշանակէ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզինշանակէ թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը արդէն հասած է ձեզի» » » » 
((((ՄՄՄՄաաաատտտտթէոսթէոսթէոսթէոս 12.28:  12.28:  12.28:  12.28: ՂՂՂՂուուուուկկկկասասասաս 11.20): 11.20): 11.20): 11.20):    

Քրիստոս այստեղ կը խօսի Սուրբ Քրիստոս այստեղ կը խօսի Սուրբ Քրիստոս այստեղ կը խօսի Սուրբ Քրիստոս այստեղ կը խօսի Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ Հոգիին զօրութեամբ Հոգիին զօրութեամբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգինեչար ոգինեչար ոգինեչար ոգինե----
րու դուրս շպրտումին մասին, եւ Աստուծոյ թագաւորութեան հասած րու դուրս շպրտումին մասին, եւ Աստուծոյ թագաւորութեան հասած րու դուրս շպրտումին մասին, եւ Աստուծոյ թագաւորութեան հասած րու դուրս շպրտումին մասին, եւ Աստուծոյ թագաւորութեան հասած 
ըլլալուն մասին, եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Քրիստոս ըլլալուն մասին, եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Քրիստոս ըլլալուն մասին, եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Քրիստոս ըլլալուն մասին, եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Քրիստոս 
եկաւ տապալելու Սատանային թագաւորութիւնը եւ հաստատելու եկաւ տապալելու Սատանային թագաւորութիւնը եւ հաստատելու եկաւ տապալելու Սատանային թագաւորութիւնը եւ հաստատելու եկաւ տապալելու Սատանային թագաւորութիւնը եւ հաստատելու 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը. եԱստուծոյ թագաւորութիւնը. եԱստուծոյ թագաւորութիւնը. եԱստուծոյ թագաւորութիւնը. եկաւ ճզմելու առաջին Օձին գլուխը կաւ ճզմելու առաջին Օձին գլուխը կաւ ճզմելու առաջին Օձին գլուխը կաւ ճզմելու առաջին Օձին գլուխը 
((((Ծննդոց 3.15), եւ իԾննդոց 3.15), եւ իԾննդոց 3.15), եւ իԾննդոց 3.15), եւ ի´́́́նք դառնալու եկեղեցւոյ գլուխը (Կողոսացիս 1.18: նք դառնալու եկեղեցւոյ գլուխը (Կողոսացիս 1.18: նք դառնալու եկեղեցւոյ գլուխը (Կողոսացիս 1.18: նք դառնալու եկեղեցւոյ գլուխը (Կողոսացիս 1.18: 
Եփեսացիս 1.22):Եփեսացիս 1.22):Եփեսացիս 1.22):Եփեսացիս 1.22):    

Արդարեւ, հասած էր ժամանակը, որ այլեւս Սատանային թագաԱրդարեւ, հասած էր ժամանակը, որ այլեւս Սատանային թագաԱրդարեւ, հասած էր ժամանակը, որ այլեւս Սատանային թագաԱրդարեւ, հասած էր ժամանակը, որ այլեւս Սատանային թագա----
ւորութիւնը նահանջ արձանագրէր, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ւորութիւնը նահանջ արձանագրէր, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ւորութիւնը նահանջ արձանագրէր, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը ւորութիւնը նահանջ արձանագրէր, եւ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
իիիի´́́́նք հաստատուէր: Ասիկա չէր կրնար նք հաստատուէր: Ասիկա չէր կրնար նք հաստատուէր: Ասիկա չէր կրնար նք հաստատուէր: Ասիկա չէր կրնար տեղի ունենալ առանց Սուրբ տեղի ունենալ առանց Սուրբ տեղի ունենալ առանց Սուրբ տեղի ունենալ առանց Սուրբ 
Հոգիին ազդող զօրութեան: Քրիստոս ԱստուաՀոգիին ազդող զօրութեան: Քրիստոս ԱստուաՀոգիին ազդող զօրութեան: Քրիստոս ԱստուաՀոգիին ազդող զօրութեան: Քրիստոս Աստուա´́́́ծ էր եւ կրնար առանց ծ էր եւ կրնար առանց ծ էր եւ կրնար առանց ծ էր եւ կրնար առանց 
Սուրբ Հոգիին օգնութեան ալ չար ոգիները դուրս հանել, բայց ան Սուրբ Հոգիին օգնութեան ալ չար ոգիները դուրս հանել, բայց ան Սուրբ Հոգիին օգնութեան ալ չար ոգիները դուրս հանել, բայց ան Սուրբ Հոգիին օգնութեան ալ չար ոգիները դուրս հանել, բայց ան 
նախընտրեց Սուրբ նախընտրեց Սուրբ նախընտրեց Սուրբ նախընտրեց Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ չար ոգիներըՀոգիին զօրութեամբ չար ոգիներըՀոգիին զօրութեամբ չար ոգիներըՀոգիին զօրութեամբ չար ոգիները    դուրս հանել, դուրս հանել, դուրս հանել, դուրս հանել, 
նախ, ցոյց տալու համար մեզի իր անբաժանելիութիւնը Սուրբ նախ, ցոյց տալու համար մեզի իր անբաժանելիութիւնը Սուրբ նախ, ցոյց տալու համար մեզի իր անբաժանելիութիւնը Սուրբ նախ, ցոյց տալու համար մեզի իր անբաժանելիութիւնը Սուրբ Հոգիէն, Հոգիէն, Հոգիէն, Հոգիէն, 
բայց երկրորդ եւ աւելի կարեւորը, սորվեցնելու համար մեզի, թէ բայց երկրորդ եւ աւելի կարեւորը, սորվեցնելու համար մեզի, թէ բայց երկրորդ եւ աւելի կարեւորը, սորվեցնելու համար մեզի, թէ բայց երկրորդ եւ աւելի կարեւորը, սորվեցնելու համար մեզի, թէ 
առանց Սուրբ Հոգիին զօրութեան, մենք չենք կրնար հեռացնել մեզմէ առանց Սուրբ Հոգիին զօրութեան, մենք չենք կրնար հեռացնել մեզմէ առանց Սուրբ Հոգիին զօրութեան, մենք չենք կրնար հեռացնել մեզմէ առանց Սուրբ Հոգիին զօրութեան, մենք չենք կրնար հեռացնել մեզմէ 
Սատանան եւ անոր չար ոգիները: Սատանային եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար ոգիները: Սատանային եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար ոգիները: Սատանային եւ անոր չար Սատանան եւ անոր չար ոգիները: Սատանային եւ անոր չար 
ոգիներուն զօրութիւնը, Սուրբ Հոգիին զօրութեաոգիներուն զօրութիւնը, Սուրբ Հոգիին զօրութեաոգիներուն զօրութիւնը, Սուրբ Հոգիին զօրութեաոգիներուն զօրութիւնը, Սուրբ Հոգիին զօրութեա´́́́մբ է որ կը կործանի:մբ է որ կը կործանի:մբ է որ կը կործանի:մբ է որ կը կործանի:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերընթերընթերընթերցող, խնդրէ Յիսուսէն որ լեցնէ քեզ Սուրբ Հոգիով, ցող, խնդրէ Յիսուսէն որ լեցնէ քեզ Սուրբ Հոգիով, ցող, խնդրէ Յիսուսէն որ լեցնէ քեզ Սուրբ Հոգիով, ցող, խնդրէ Յիսուսէն որ լեցնէ քեզ Սուրբ Հոգիով, 
որովհետեւ առանց Սուրբ Հոգիին դուն չես կրնար յաղթել Սատանաորովհետեւ առանց Սուրբ Հոգիին դուն չես կրնար յաղթել Սատանաորովհետեւ առանց Սուրբ Հոգիին դուն չես կրնար յաղթել Սատանաորովհետեւ առանց Սուրբ Հոգիին դուն չես կրնար յաղթել Սատանա----
յին եւ անոր կողմէ մէջդ դրուած ու հաստատուած մեղքի կապանքնեյին եւ անոր կողմէ մէջդ դրուած ու հաստատուած մեղքի կապանքնեյին եւ անոր կողմէ մէջդ դրուած ու հաստատուած մեղքի կապանքնեյին եւ անոր կողմէ մէջդ դրուած ու հաստատուած մեղքի կապանքնե----
րուն, գէշ սովորութիւններուն, մոլութիւններուն, բնաւորուրուն, գէշ սովորութիւններուն, մոլութիւններուն, բնաւորուրուն, գէշ սովորութիւններուն, մոլութիւններուն, բնաւորուրուն, գէշ սովորութիւններուն, մոլութիւններուն, բնաւորութեան բաթեան բաթեան բաթեան բա----
ցասական գիծերուն, ատելութեան ցասական գիծերուն, ատելութեան ցասական գիծերուն, ատելութեան ցասական գիծերուն, ատելութեան ու նախանձի զգացումներուն, ու նախանձի զգացումներուն, ու նախանձի զգացումներուն, ու նախանձի զգացումներուն, 
անտարբերութեան ու ծուլութեան ոգիին, եւ այլն:անտարբերութեան ու ծուլութեան ոգիին, եւ այլն:անտարբերութեան ու ծուլութեան ոգիին, եւ այլն:անտարբերութեան ու ծուլութեան ոգիին, եւ այլն:    

    
� Սուրբ Հոգին ինքն է որ զօրութիւն կու տայ մեզի յաղթելու Չարին Սուրբ Հոգին ինքն է որ զօրութիւն կու տայ մեզի յաղթելու Չարին Սուրբ Հոգին ինքն է որ զօրութիւն կու տայ մեզի յաղթելու Չարին Սուրբ Հոգին ինքն է որ զօրութիւն կու տայ մեզի յաղթելու Չարին 

ու անոր մեղքի դրդումներուն:ու անոր մեղքի դրդումներուն:ու անոր մեղքի դրդումներուն:ու անոր մեղքի դրդումներուն:    



 26 

Սուրբ Հոգիին հայհոյողներըՍուրբ Հոգիին հայհոյողներըՍուրբ Հոգիին հայհոյողներըՍուրբ Հոգիին հայհոյողները    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 24242424))))    

    
««««Աստուած պիտի չներէ անոր որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոԱստուած պիտի չներէ անոր որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոԱստուած պիտի չներէ անոր որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոԱստուած պիտի չներէ անոր որ Սուրբ Հոգիին կը հայհոյէ, յէ, յէ, յէ, 

աաաայսինքն՝ կը նախատէ զայնյսինքն՝ կը նախատէ զայնյսինքն՝ կը նախատէ զայնյսինքն՝ կը նախատէ զայն» » » » (Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս(Մատթէոս 12.31 12.31 12.31 12.31    եւ 32:եւ 32:եւ 32:եւ 32:    ՄՄՄՄաաաարրրրկոսկոսկոսկոս 3.29 3.29 3.29 3.29: : : : 
ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 12.10): 12.10): 12.10): 12.10):    

Հաւանաբար մտածէք թէ մէկը չկայ որ Սուրբ Հոգիին հայհոյէ ու Հաւանաբար մտածէք թէ մէկը չկայ որ Սուրբ Հոգիին հայհոյէ ու Հաւանաբար մտածէք թէ մէկը չկայ որ Սուրբ Հոգիին հայհոյէ ու Հաւանաբար մտածէք թէ մէկը չկայ որ Սուրբ Հոգիին հայհոյէ ու 
նախատէ: Բայց վստահ գիտցէք, որ այսօր բոլոր ժամանակներէն նախատէ: Բայց վստահ գիտցէք, որ այսօր բոլոր ժամանակներէն նախատէ: Բայց վստահ գիտցէք, որ այսօր բոլոր ժամանակներէն նախատէ: Բայց վստահ գիտցէք, որ այսօր բոլոր ժամանակներէն 
աւելի մարդիկ կը հայհոյեն ու կը նախատեն Սուրբ Հոգին:աւելի մարդիկ կը հայհոյեն ու կը նախատեն Սուրբ Հոգին:աւելի մարդիկ կը հայհոյեն ու կը նախատեն Սուրբ Հոգին:աւելի մարդիկ կը հայհոյեն ու կը նախատեն Սուրբ Հոգին:    

Այսօր շատ մարդիկ կԱյսօր շատ մարդիկ կԱյսօր շատ մարդիկ կԱյսօր շատ մարդիկ կան որոնք Սուրբ Հոգիին անունով կը խօսին, ան որոնք Սուրբ Հոգիին անունով կը խօսին, ան որոնք Սուրբ Հոգիին անունով կը խօսին, ան որոնք Սուրբ Հոգիին անունով կը խօսին, 
առանց Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած ըլլալու. ասիկա Սուրբ Հոգիին առանց Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած ըլլալու. ասիկա Սուրբ Հոգիին առանց Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած ըլլալու. ասիկա Սուրբ Հոգիին առանց Սուրբ Հոգիին կողմէ ղրկուած ըլլալու. ասիկա Սուրբ Հոգիին 
հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:    

Այսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ լեզուներ կը Այսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ լեզուներ կը Այսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ լեզուներ կը Այսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ լեզուներ կը 
խօսին ու կ'ըսեն թէ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած խօսին ու կ'ըսեն թէ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած խօսին ու կ'ըսեն թէ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած խօսին ու կ'ըսեն թէ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց տրուած 
պարգեւ մըն էպարգեւ մըն էպարգեւ մըն էպարգեւ մըն է. . . . ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:    

Այսօր կան մարդիկ որոնք պիղծ ոգիներու զօրութեան ազդեցուԱյսօր կան մարդիկ որոնք պիղծ ոգիներու զօրութեան ազդեցուԱյսօր կան մարդիկ որոնք պիղծ ոգիներու զօրութեան ազդեցուԱյսօր կան մարդիկ որոնք պիղծ ոգիներու զօրութեան ազդեցու----
թեամբ գետին կը տապալեն իրենց նմանները ու կ'ըսեն թէ անիկա թեամբ գետին կը տապալեն իրենց նմանները ու կ'ըսեն թէ անիկա թեամբ գետին կը տապալեն իրենց նմանները ու կ'ըսեն թէ անիկա թեամբ գետին կը տապալեն իրենց նմանները ու կ'ըսեն թէ անիկա 
Սուրբ Հոգիին գործն է կամ Սուրբ Հոգիին ներկայութեան ազդեցուՍուրբ Հոգիին գործն է կամ Սուրբ Հոգիին ներկայութեան ազդեցուՍուրբ Հոգիին գործն է կամ Սուրբ Հոգիին ներկայութեան ազդեցուՍուրբ Հոգիին գործն է կամ Սուրբ Հոգիին ներկայութեան ազդեցու----
թիւնն է. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյթիւնն է. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյթիւնն է. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյթիւնն է. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ել ու զայն նախատել չէ՞:ել ու զայն նախատել չէ՞:ել ու զայն նախատել չէ՞:    

Այսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ մարգարէուԱյսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ մարգարէուԱյսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ մարգարէուԱյսօր կան մարդիկ որոնք չար ոգիներու միջոցաւ մարգարէու----
թիւն կ'ընեն ու գալիքին կամ ըլլալիքին մասին կը խօսին ու կ'ըսեն թէ թիւն կ'ընեն ու գալիքին կամ ըլլալիքին մասին կը խօսին ու կ'ըսեն թէ թիւն կ'ընեն ու գալիքին կամ ըլլալիքին մասին կը խօսին ու կ'ըսեն թէ թիւն կ'ընեն ու գալիքին կամ ըլլալիքին մասին կը խօսին ու կ'ըսեն թէ 
անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց յայտնուեցաւ. ասիկա Սուրբ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց յայտնուեցաւ. ասիկա Սուրբ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց յայտնուեցաւ. ասիկա Սուրբ անիկա Սուրբ Հոգիին կողմէ իրենց յայտնուեցաւ. ասիկա Սուրբ 
Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:    

Այսօր կան մարդիկ որոԱյսօր կան մարդիկ որոԱյսօր կան մարդիկ որոԱյսօր կան մարդիկ որոնք իրենց խօսած պահուն յանկարծ նք իրենց խօսած պահուն յանկարծ նք իրենց խօսած պահուն յանկարծ նք իրենց խօսած պահուն յանկարծ 
կ'ըսեն` կ'ըսեն` կ'ըսեն` կ'ըսեն` ««««Սուրբ Հոգին ինծի ըսաւՍուրբ Հոգին ինծի ըսաւՍուրբ Հոգին ինծի ըսաւՍուրբ Հոգին ինծի ըսաւ», », », », երբ Սուրբ Հոգին բան մըն ալ չէ երբ Սուրբ Հոգին բան մըն ալ չէ երբ Սուրբ Հոգին բան մըն ալ չէ երբ Սուրբ Հոգին բան մըն ալ չէ 
ըսած իրենց. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ըսած իրենց. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ըսած իրենց. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:ըսած իրենց. ասիկա Սուրբ Հոգիին հայհոյել ու զայն նախատել չէ՞:    

Ոեւէ անձ որ կը խօսի, կը քարոզէ, կը պատգամէ, մարգարէութիւն Ոեւէ անձ որ կը խօսի, կը քարոզէ, կը պատգամէ, մարգարէութիւն Ոեւէ անձ որ կը խօսի, կը քարոզէ, կը պատգամէ, մարգարէութիւն Ոեւէ անձ որ կը խօսի, կը քարոզէ, կը պատգամէ, մարգարէութիւն 
կ'ընէ կամ հրաշք կը գործէ Սուրբ Հոգիին անունոկ'ընէ կամ հրաշք կը գործէ Սուրբ Հոգիին անունոկ'ընէ կամ հրաշք կը գործէ Սուրբ Հոգիին անունոկ'ընէ կամ հրաշք կը գործէ Սուրբ Հոգիին անունով բայց առանց Սուրբ վ բայց առանց Սուրբ վ բայց առանց Սուրբ վ բայց առանց Սուրբ 
Հոգիին զօրութեան ու առաջնորդութեան` Սուրբ Հոգիին է որ հայհոՀոգիին զօրութեան ու առաջնորդութեան` Սուրբ Հոգիին է որ հայհոՀոգիին զօրութեան ու առաջնորդութեան` Սուրբ Հոգիին է որ հայհոՀոգիին զօրութեան ու առաջնորդութեան` Սուրբ Հոգիին է որ հայհո----
յած ու նախատած կը սեպուի:յած ու նախատած կը սեպուի:յած ու նախատած կը սեպուի:յած ու նախատած կը սեպուի:    

    
� Սուրբ Հոգիին անունով խօսող ու գործող, բայց Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին անունով խօսող ու գործող, բայց Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին անունով խօսող ու գործող, բայց Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին անունով խօսող ու գործող, բայց Սուրբ Հոգիին 

կողմէ չղրկուած մարդը` հայհոյիչ ու նախատիչ է Սուրբ Հոգիին:կողմէ չղրկուած մարդը` հայհոյիչ ու նախատիչ է Սուրբ Հոգիին:կողմէ չղրկուած մարդը` հայհոյիչ ու նախատիչ է Սուրբ Հոգիին:կողմէ չղրկուած մարդը` հայհոյիչ ու նախատիչ է Սուրբ Հոգիին:    
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Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ունեցող մարդՍուրբ Հոգիին օծութիւնը ունեցող մարդՍուրբ Հոգիին օծութիւնը ունեցող մարդՍուրբ Հոգիին օծութիւնը ունեցող մարդըըըը    
հոգատար կ'ըլլայ զրկեալներուն հանդէպհոգատար կ'ըլլայ զրկեալներուն հանդէպհոգատար կ'ըլլայ զրկեալներուն հանդէպհոգատար կ'ըլլայ զրկեալներուն հանդէպ    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 25252525))))    

    
««««Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատնեՏիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատնեՏիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատնեՏիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատնե----

րուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիրուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիրուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիրուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերի----
ներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստա----
հարուածները ազատելու, եւ յահարուածները ազատելու, եւ յահարուածները ազատելու, եւ յահարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած է յտարարելու` թէ ահա հասած է յտարարելու` թէ ահա հասած է յտարարելու` թէ ահա հասած է 
ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը» » » » (Ղուկաս(Ղուկաս(Ղուկաս(Ղուկաս 4.18 4.18 4.18 4.18----19191919):):):):    

Եթէ Տիրոջ Հոգին մեր ալ վրայ ըլլայ, ինչպէս որ էր Աստուծոյ Եթէ Տիրոջ Հոգին մեր ալ վրայ ըլլայ, ինչպէս որ էր Աստուծոյ Եթէ Տիրոջ Հոգին մեր ալ վրայ ըլլայ, ինչպէս որ էր Աստուծոյ Եթէ Տիրոջ Հոգին մեր ալ վրայ ըլլայ, ինչպէս որ էր Աստուծոյ 
Որդիին վրայ, եւ եթէ իՈրդիին վրայ, եւ եթէ իՈրդիին վրայ, եւ եթէ իՈրդիին վրայ, եւ եթէ ի´́́́նք մեզ օծէ ու ղրկէ, ինչպէս որ նք մեզ օծէ ու ղրկէ, ինչպէս որ նք մեզ օծէ ու ղրկէ, ինչպէս որ նք մեզ օծէ ու ղրկէ, ինչպէս որ ««««օծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեցօծեց եւ ղրկեց» » » » 
Աստուծոյ Որդին, այն ատեն, մենք եւս, ճիշդ ՅԱստուծոյ Որդին, այն ատեն, մենք եւս, ճիշդ ՅԱստուծոյ Որդին, այն ատեն, մենք եւս, ճիշդ ՅԱստուծոյ Որդին, այն ատեն, մենք եւս, ճիշդ Յիսուսի նման, հոգատար իսուսի նման, հոգատար իսուսի նման, հոգատար իսուսի նման, հոգատար 
ու գուրգուրալից պիտի ըլլանք աղքատին, սրտաբեկին, գերիին, ու գուրգուրալից պիտի ըլլանք աղքատին, սրտաբեկին, գերիին, ու գուրգուրալից պիտի ըլլանք աղքատին, սրտաբեկին, գերիին, ու գուրգուրալից պիտի ըլլանք աղքատին, սրտաբեկին, գերիին, 
կոյրին, հարստահարուածին հանդէպ, այլ խօսքով` բոլոր անոնց կոյրին, հարստահարուածին հանդէպ, այլ խօսքով` բոլոր անոնց կոյրին, հարստահարուածին հանդէպ, այլ խօսքով` բոլոր անոնց կոյրին, հարստահարուածին հանդէպ, այլ խօսքով` բոլոր անոնց 
հանդէպ` որոնք կը կազմեն հանդէպ` որոնք կը կազմեն հանդէպ` որոնք կը կազմեն հանդէպ` որոնք կը կազմեն ««««զրկեալներու բոլոր խաւերը` իրենց բոլոր զրկեալներու բոլոր խաւերը` իրենց բոլոր զրկեալներու բոլոր խաւերը` իրենց բոլոր զրկեալներու բոլոր խաւերը` իրենց բոլոր 
հասկացողութիւններովհասկացողութիւններովհասկացողութիւններովհասկացողութիւններով», », », », ինչպէս պիտի ըսէր Զարեհ Սրբազանը:ինչպէս պիտի ըսէր Զարեհ Սրբազանը:ինչպէս պիտի ըսէր Զարեհ Սրբազանը:ինչպէս պիտի ըսէր Զարեհ Սրբազանը:    

ԿարելԿարելԿարելԿարելի չէ Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալ եւ անտարբեր մնալ ի չէ Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալ եւ անտարբեր մնալ ի չէ Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալ եւ անտարբեր մնալ ի չէ Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալ եւ անտարբեր մնալ 
աղքատին, անօթիին, ծարաւին ու զրկուածին հանդէպ: Սուրբ Հոգին աղքատին, անօթիին, ծարաւին ու զրկուածին հանդէպ: Սուրբ Հոգին աղքատին, անօթիին, ծարաւին ու զրկուածին հանդէպ: Սուրբ Հոգին աղքատին, անօթիին, ծարաւին ու զրկուածին հանդէպ: Սուրբ Հոգին 
գթառատութեան Հոգին է. երբ հանգչի ոեւէ անձի վրայ, զայն գթառատ գթառատութեան Հոգին է. երբ հանգչի ոեւէ անձի վրայ, զայն գթառատ գթառատութեան Հոգին է. երբ հանգչի ոեւէ անձի վրայ, զայն գթառատ գթառատութեան Հոգին է. երբ հանգչի ոեւէ անձի վրայ, զայն գթառատ 
ու կարեկից կը դարձնէ. մանաւանդ զրկեալներուն հանու կարեկից կը դարձնէ. մանաւանդ զրկեալներուն հանու կարեկից կը դարձնէ. մանաւանդ զրկեալներուն հանու կարեկից կը դարձնէ. մանաւանդ զրկեալներուն հանդէպ:դէպ:դէպ:դէպ:    

Այսօրուան հոգեգալստականները կը Այսօրուան հոգեգալստականները կը Այսօրուան հոգեգալստականները կը Այսօրուան հոգեգալստականները կը յայտարարեն թէ իրենք յայտարարեն թէ իրենք յայտարարեն թէ իրենք յայտարարեն թէ իրենք 
լեցուն են Սուրբ Հոգիով, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, հոն ոլեցուն են Սուրբ Հոգիով, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, հոն ոլեցուն են Սուրբ Հոգիով, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, հոն ոլեցուն են Սուրբ Հոգիով, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին, հոն ո´́́́չ չ չ չ 
թէ աղքատասիրութիւն կը գտնենք, ընդհակառակը, ատելութիւն` թէ աղքատասիրութիւն կը գտնենք, ընդհակառակը, ատելութիւն` թէ աղքատասիրութիւն կը գտնենք, ընդհակառակը, ատելութիւն` թէ աղքատասիրութիւն կը գտնենք, ընդհակառակը, ատելութիւն` 
հանդէպ աղքատութեան ու աղքատներուն. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ հանդէպ աղքատութեան ու աղքատներուն. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ հանդէպ աղքատութեան ու աղքատներուն. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ հանդէպ աղքատութեան ու աղքատներուն. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ 
անոնք համոզուած են որ աղքատութիւնը անէծք է, եւ աղքատները` անոնք համոզուած են որ աղքատութիւնը անէծք է, եւ աղքատները` անոնք համոզուած են որ աղքատութիւնը անէծք է, եւ աղքատները` անոնք համոզուած են որ աղքատութիւնը անէծք է, եւ աղքատները` 
աաաանիծեալներ, քանի, ինչպէս իրենք կ'ըսեն, նիծեալներ, քանի, ինչպէս իրենք կ'ըսեն, նիծեալներ, քանի, ինչպէս իրենք կ'ըսեն, նիծեալներ, քանի, ինչպէս իրենք կ'ըսեն, ««««աղքատութիւնը` աղքատաղքատութիւնը` աղքատաղքատութիւնը` աղքատաղքատութիւնը` աղքատ----
ներուն գործած մեղքերուն հետեւանքն էներուն գործած մեղքերուն հետեւանքն էներուն գործած մեղքերուն հետեւանքն էներուն գործած մեղքերուն հետեւանքն է»: »: »: »: Երբեք կասկած միԵրբեք կասկած միԵրբեք կասկած միԵրբեք կասկած մի´ ´ ´ ´ 
ունենաք, որ այսպէս ըսողներուն վրայ չար ոգիները իրեունենաք, որ այսպէս ըսողներուն վրայ չար ոգիները իրեունենաք, որ այսպէս ըսողներուն վրայ չար ոգիները իրեունենաք, որ այսպէս ըսողներուն վրայ չար ոգիները իրե´́́́նք հանգչած նք հանգչած նք հանգչած նք հանգչած 
են եւ ոեն եւ ոեն եւ ոեն եւ ո´́́́չ թէ Սուրբ Հոգին, որովհետեւ չար ոգիները իրեչ թէ Սուրբ Հոգին, որովհետեւ չար ոգիները իրեչ թէ Սուրբ Հոգին, որովհետեւ չար ոգիները իրեչ թէ Սուրբ Հոգին, որովհետեւ չար ոգիները իրե´́́́նք են որ նք են որ նք են որ նք են որ 
մարդիկը անկարեկից ոմարդիկը անկարեկից ոմարդիկը անկարեկից ոմարդիկը անկարեկից ու անգութ կը դարձնեն աղքատին հանդէպ:ւ անգութ կը դարձնեն աղքատին հանդէպ:ւ անգութ կը դարձնեն աղքատին հանդէպ:ւ անգութ կը դարձնեն աղքատին հանդէպ:    

    
� Երբ Սուրբ Հոգին հանգչի մեր վրայ, մեր սիրտը աղքատասէր Երբ Սուրբ Հոգին հանգչի մեր վրայ, մեր սիրտը աղքատասէր Երբ Սուրբ Հոգին հանգչի մեր վրայ, մեր սիրտը աղքատասէր Երբ Սուրբ Հոգին հանգչի մեր վրայ, մեր սիրտը աղքատասէր 

սրտի կը փոխակերպուի:սրտի կը փոխակերպուի:սրտի կը փոխակերպուի:սրտի կը փոխակերպուի:    



 28 

Սուրբ Հոգիով օծուած մարդուն կոչումըՍուրբ Հոգիով օծուած մարդուն կոչումըՍուրբ Հոգիով օծուած մարդուն կոչումըՍուրբ Հոգիով օծուած մարդուն կոչումը    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 26262626))))    

    
Նախորդ բաժնին մէջ տեսանք, թէ ինչպէս Յիսուս վկայեց թէ ինք Նախորդ բաժնին մէջ տեսանք, թէ ինչպէս Յիսուս վկայեց թէ ինք Նախորդ բաժնին մէջ տեսանք, թէ ինչպէս Յիսուս վկայեց թէ ինք Նախորդ բաժնին մէջ տեսանք, թէ ինչպէս Յիսուս վկայեց թէ ինք 

Աստուծոյ Հոգիին կողմէ օծուած ու ղրկոԱստուծոյ Հոգիին կողմէ օծուած ու ղրկոԱստուծոյ Հոգիին կողմէ օծուած ու ղրկոԱստուծոյ Հոգիին կողմէ օծուած ու ղրկուած էր ւած էր ւած էր ւած էր ««««աղքատնեաղքատնեաղքատնեաղքատներուն րուն րուն րուն 
փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիփրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիփրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիփրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն ներուն ներուն ներուն 
ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստաազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստա----
հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած է հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած է հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած է հարուածները ազատելու, եւ յայտարարելու` թէ ահա հասած է 
ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդըժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը» » » » (Ղուկաս(Ղուկաս(Ղուկաս(Ղուկաս 4.18 4.18 4.18 4.18----19191919):):):):    

««««ԱԱԱԱղքատղքատղքատղքատնենենեներուն փրկութեան աւետիս տալուրուն փրկութեան աւետիս տալուրուն փրկութեան աւետիս տալուրուն փրկութեան աւետիս տալու»:»:»:»:    Խօսքը միայն նիւԽօսքը միայն նիւԽօսքը միայն նիւԽօսքը միայն նիւ----
թապէս աղքատներուն մասին չէ, այլ` հոգեւորապէս աղքատներուն թապէս աղքատներուն մասին չէ, այլ` հոգեւորապէս աղքատներուն թապէս աղքատներուն մասին չէ, այլ` հոգեւորապէս աղքատներուն թապէս աղքատներուն մասին չէ, այլ` հոգեւորապէս աղքատներուն 
մասին, այլ խօսքով անոնց մասին` որոնք Աստուծմով հարստանալու մասին, այլ խօսքով անոնց մասին` որոնք Աստուծմով հարստանալու մասին, այլ խօսքով անոնց մասին` որոնք Աստուծմով հարստանալու մասին, այլ խօսքով անոնց մասին` որոնք Աստուծմով հարստանալու 
կարիքը ունին: Սուրբ Հոգիով օծուած մարդուն առաքելութիւնն է` կարիքը ունին: Սուրբ Հոգիով օծուած մարդուն առաքելութիւնն է` կարիքը ունին: Սուրբ Հոգիով օծուած մարդուն առաքելութիւնն է` կարիքը ունին: Սուրբ Հոգիով օծուած մարդուն առաքելութիւնն է` 
Աստուծոյ ծարաւ մարդիկը` առաջնորդԱստուծոյ ծարաւ մարդիկը` առաջնորդԱստուծոյ ծարաւ մարդիկը` առաջնորդԱստուծոյ ծարաւ մարդիկը` առաջնորդել Աստուծոյ:ել Աստուծոյ:ել Աստուծոյ:ել Աստուծոյ:    

««««Սրտաբեկները մխիթարելուՍրտաբեկները մխիթարելուՍրտաբեկները մխիթարելուՍրտաբեկները մխիթարելու»:»:»:»:    Խօսքը միայն սիրելի մը կորսնցուԽօսքը միայն սիրելի մը կորսնցուԽօսքը միայն սիրելի մը կորսնցուԽօսքը միայն սիրելի մը կորսնցու----
ցած սրտաբեկներուն մասին չէ, այլ` մեղքի հարուածներուն տակ ցած սրտաբեկներուն մասին չէ, այլ` մեղքի հարուածներուն տակ ցած սրտաբեկներուն մասին չէ, այլ` մեղքի հարուածներուն տակ ցած սրտաբեկներուն մասին չէ, այլ` մեղքի հարուածներուն տակ 
կոտրած սիրտերուն մասին: Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդուն կոտրած սիրտերուն մասին: Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդուն կոտրած սիրտերուն մասին: Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդուն կոտրած սիրտերուն մասին: Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդուն 
կոչումն է` օգնել մարդուն ձերբազատելու մեղքի սուգէն:կոչումն է` օգնել մարդուն ձերբազատելու մեղքի սուգէն:կոչումն է` օգնել մարդուն ձերբազատելու մեղքի սուգէն:կոչումն է` օգնել մարդուն ձերբազատելու մեղքի սուգէն:    

««««ԳերիԳերիԳերիԳերիներուն ազատուներուն ազատուներուն ազատուներուն ազատութիւն բերելութիւն բերելութիւն բերելութիւն բերելու»: »: »: »: Խօսքը միայն մարդոց կողմէ Խօսքը միայն մարդոց կողմէ Խօսքը միայն մարդոց կողմէ Խօսքը միայն մարդոց կողմէ 
գերի բռնուածներուն մասին չէ, այլ` Չարին կողմէ գերի բռնուածնեգերի բռնուածներուն մասին չէ, այլ` Չարին կողմէ գերի բռնուածնեգերի բռնուածներուն մասին չէ, այլ` Չարին կողմէ գերի բռնուածնեգերի բռնուածներուն մասին չէ, այլ` Չարին կողմէ գերի բռնուածնե----
րուն մասին: Սուրբ Հոգիով զօրացած մարդոց պարտականութիւնն է` րուն մասին: Սուրբ Հոգիով զօրացած մարդոց պարտականութիւնն է` րուն մասին: Սուրբ Հոգիով զօրացած մարդոց պարտականութիւնն է` րուն մասին: Սուրբ Հոգիով զօրացած մարդոց պարտականութիւնն է` 
ազատել մարդը Չարին ստրկութենէն:ազատել մարդը Չարին ստրկութենէն:ազատել մարդը Չարին ստրկութենէն:ազատել մարդը Չարին ստրկութենէն:    

««««Կոյրերուն աչքերը բանալուԿոյրերուն աչքերը բանալուԿոյրերուն աչքերը բանալուԿոյրերուն աչքերը բանալու»:»:»:»:    Խօսքը միայն ֆիզիքապէս Խօսքը միայն ֆիզիքապէս Խօսքը միայն ֆիզիքապէս Խօսքը միայն ֆիզիքապէս 
կոյրերուն մասիկոյրերուն մասիկոյրերուն մասիկոյրերուն մասին չէ, այլ` հոգեպէս կոյրերուն մասին: Սուրբ Հոգիով ն չէ, այլ` հոգեպէս կոյրերուն մասին: Սուրբ Հոգիով ն չէ, այլ` հոգեպէս կոյրերուն մասին: Սուրբ Հոգիով ն չէ, այլ` հոգեպէս կոյրերուն մասին: Սուրբ Հոգիով 
իրենց աչքերը բացուած մարդոց կոչումն է` օգնել հոգեպէս կոյրերուն` իրենց աչքերը բացուած մարդոց կոչումն է` օգնել հոգեպէս կոյրերուն` իրենց աչքերը բացուած մարդոց կոչումն է` օգնել հոգեպէս կոյրերուն` իրենց աչքերը բացուած մարդոց կոչումն է` օգնել հոգեպէս կոյրերուն` 
տեսնելու Քրիստոսի փրկութեան լոյսը:տեսնելու Քրիստոսի փրկութեան լոյսը:տեսնելու Քրիստոսի փրկութեան լոյսը:տեսնելու Քրիստոսի փրկութեան լոյսը:    

««««ՀարստաՀարստաՀարստաՀարստահարուածները ազատելուհարուածները ազատելուհարուածները ազատելուհարուածները ազատելու»:»:»:»:    Խօսքը աշխարհի անիրաւ Խօսքը աշխարհի անիրաւ Խօսքը աշխարհի անիրաւ Խօսքը աշխարհի անիրաւ 
մարդոց կողմէ հարստահարուածներուն մասին է: ԶԱստուած իբրեւմարդոց կողմէ հարստահարուածներուն մասին է: ԶԱստուած իբրեւմարդոց կողմէ հարստահարուածներուն մասին է: ԶԱստուած իբրեւմարդոց կողմէ հարստահարուածներուն մասին է: ԶԱստուած իբրեւ    
իրենց դատին պաշտպանը ճանչցողներ, պէտք է խնդրեն Աստուծոյ իրենց դատին պաշտպանը ճանչցողներ, պէտք է խնդրեն Աստուծոյ իրենց դատին պաշտպանը ճանչցողներ, պէտք է խնդրեն Աստուծոյ իրենց դատին պաշտպանը ճանչցողներ, պէտք է խնդրեն Աստուծոյ 
մնայուն պաշտպանութիւնը հարստահարուածներուն համար:մնայուն պաշտպանութիւնը հարստահարուածներուն համար:մնայուն պաշտպանութիւնը հարստահարուածներուն համար:մնայուն պաշտպանութիւնը հարստահարուածներուն համար:    

    
� Սուրբ Հոգիով փոխակերպուած մարդը, մարդոց փրկութեան Սուրբ Հոգիով փոխակերպուած մարդը, մարդոց փրկութեան Սուրբ Հոգիով փոխակերպուած մարդը, մարդոց փրկութեան Սուրբ Հոգիով փոխակերպուած մարդը, մարդոց փրկութեան 

համար պէտք է գործակից ըլլայ Քրիստոսի:համար պէտք է գործակից ըլլայ Քրիստոսի:համար պէտք է գործակից ըլլայ Քրիստոսի:համար պէտք է գործակից ըլլայ Քրիստոսի:    
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Ցանել Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջՑանել Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջՑանել Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջՑանել Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 27272727))))    

    
««««Ով որ իր մՈվ որ իր մՈվ որ իր մՈվ որ իր մարմինի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մահ պիտի հնձէ իր արմինի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մահ պիտի հնձէ իր արմինի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մահ պիտի հնձէ իր արմինի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մահ պիտի հնձէ իր 

մարմինէն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մարմինէն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մարմինէն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ ցանէ՝ մարմինէն, իսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ ցանէ՝ 
յաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կյաւիտենական կեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէն» » » » (Գաղատացիս(Գաղատացիս(Գաղատացիս(Գաղատացիս 6.8): 6.8): 6.8): 6.8):    

Անոնք որոնք կ'ապրին մարմնաւորապէս ու մարմինին համար` Անոնք որոնք կ'ապրին մարմնաւորապէս ու մարմինին համար` Անոնք որոնք կ'ապրին մարմնաւորապէս ու մարմինին համար` Անոնք որոնք կ'ապրին մարմնաւորապէս ու մարմինին համար` 
մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ է որ կը ցանեն, իսկ անոնէ որ կը ցանեն, իսկ անոնէ որ կը ցանեն, իսկ անոնէ որ կը ցանեն, իսկ անոնք որոնք կ'ապք որոնք կ'ապք որոնք կ'ապք որոնք կ'ապ----
րին Աստուծմով ու Աստուծոյ համար` Սուրբ Հոգիիրին Աստուծմով ու Աստուծոյ համար` Սուրբ Հոգիիրին Աստուծմով ու Աստուծոյ համար` Սուրբ Հոգիիրին Աստուծմով ու Աստուծոյ համար` Սուրբ Հոգիի    անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ 
է որ կը ցանեն: Տարբեր, բացատրութեամբ մը, մարմնաւոր կեանք է որ կը ցանեն: Տարբեր, բացատրութեամբ մը, մարմնաւոր կեանք է որ կը ցանեն: Տարբեր, բացատրութեամբ մը, մարմնաւոր կեանք է որ կը ցանեն: Տարբեր, բացատրութեամբ մը, մարմնաւոր կեանք 
ապրողները` ապրողները` ապրողները` ապրողները` մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ է որ կը ցանեն, իսկ հոգեւոր է որ կը ցանեն, իսկ հոգեւոր է որ կը ցանեն, իսկ հոգեւոր է որ կը ցանեն, իսկ հոգեւոր 
կեանք ապրողները` Սուրբ կեանք ապրողները` Սուրբ կեանք ապրողները` Սուրբ կեանք ապրողները` Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջՀոգիի անդաստանին մէջՀոգիի անդաստանին մէջՀոգիի անդաստանին մէջ    է որ կը ցանեն:է որ կը ցանեն:է որ կը ցանեն:է որ կը ցանեն:    

Եթէ մեԵթէ մեԵթէ մեԵթէ մեր մէջ կայ նախանձ, ատելութիւն, անհանդուրժողութիւն, ր մէջ կայ նախանձ, ատելութիւն, անհանդուրժողութիւն, ր մէջ կայ նախանձ, ատելութիւն, անհանդուրժողութիւն, ր մէջ կայ նախանձ, ատելութիւն, անհանդուրժողութիւն, 
աններող հոգի, ոխակալ սիրտ, վրէժխնդրութեան տրամադրութիւն, կը աններող հոգի, ոխակալ սիրտ, վրէժխնդրութեան տրամադրութիւն, կը աններող հոգի, ոխակալ սիրտ, վրէժխնդրութեան տրամադրութիւն, կը աններող հոգի, ոխակալ սիրտ, վրէժխնդրութեան տրամադրութիւն, կը 
նշանակէ թէ մարմնաւոր կեանք կ'ապրինք: Եթէ կը նախանձինք մէկու նշանակէ թէ մարմնաւոր կեանք կ'ապրինք: Եթէ կը նախանձինք մէկու նշանակէ թէ մարմնաւոր կեանք կ'ապրինք: Եթէ կը նախանձինք մէկու նշանակէ թէ մարմնաւոր կեանք կ'ապրինք: Եթէ կը նախանձինք մէկու 
մը, կամ եթէ կայ մէկը որուն կ'ատենք, որուն կը բամբասենք ու կը մը, կամ եթէ կայ մէկը որուն կ'ատենք, որուն կը բամբասենք ու կը մը, կամ եթէ կայ մէկը որուն կ'ատենք, որուն կը բամբասենք ու կը մը, կամ եթէ կայ մէկը որուն կ'ատենք, որուն կը բամբասենք ու կը 
զրպարտենք, կը նշանակէ թէ զրպարտենք, կը նշանակէ թէ զրպարտենք, կը նշանակէ թէ զրպարտենք, կը նշանակէ թէ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ մարմինի անդաստանին մէջ է որ կը է որ կը է որ կը է որ կը 
ցանենք, եւ հոնկէ մահ է որ պիտի հնձենք: Իսկ եթէ երբեք կը սիրենք ցանենք, եւ հոնկէ մահ է որ պիտի հնձենք: Իսկ եթէ երբեք կը սիրենք ցանենք, եւ հոնկէ մահ է որ պիտի հնձենք: Իսկ եթէ երբեք կը սիրենք ցանենք, եւ հոնկէ մահ է որ պիտի հնձենք: Իսկ եթէ երբեք կը սիրենք 
մեզ չսիրողները, կ'օրհնենք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընենք մեզի մեզ չսիրողները, կ'օրհնենք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընենք մեզի մեզ չսիրողները, կ'օրհնենք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընենք մեզի մեզ չսիրողները, կ'օրհնենք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընենք մեզի 
չարիք ընողներուն, կ'աղօթենք մեզ հալածողներուն դարձին ու չարիք ընողներուն, կ'աղօթենք մեզ հալածողներուն դարձին ու չարիք ընողներուն, կ'աղօթենք մեզ հալածողներուն դարձին ու չարիք ընողներուն, կ'աղօթենք մեզ հալածողներուն դարձին ու 
փրկութեան համար, կը նշանակէ թէ Սուրբ փրկութեան համար, կը նշանակէ թէ Սուրբ փրկութեան համար, կը նշանակէ թէ Սուրբ փրկութեան համար, կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիի անՀոգիի անՀոգիի անՀոգիի անդաստանին մէջդաստանին մէջդաստանին մէջդաստանին մէջ    է է է է 
որ կը ցանենք:որ կը ցանենք:որ կը ցանենք:որ կը ցանենք:    

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ անոնք որոնք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ անոնք որոնք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ անոնք որոնք Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ անոնք որոնք Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի 
անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ անդաստանին մէջ կը ցանենկը ցանենկը ցանենկը ցանեն՝ յաւիտենական կ՝ յաւիտենական կ՝ յաւիտենական կ՝ յաւիտենական կեանք պիտի քաղեն եանք պիտի քաղեն եանք պիտի քաղեն եանք պիտի քաղեն 
Սուրբ Հոգիէն: Սուրբ Հոգիին անդաստանին մէջ ցանել կարենալու Սուրբ Հոգիէն: Սուրբ Հոգիին անդաստանին մէջ ցանել կարենալու Սուրբ Հոգիէն: Սուրբ Հոգիին անդաստանին մէջ ցանել կարենալու Սուրբ Հոգիէն: Սուրբ Հոգիին անդաստանին մէջ ցանել կարենալու 
համար, այլ խօսքով` հոգեւոր կեանք ապրելու համար, պէտք ունինք համար, այլ խօսքով` հոգեւոր կեանք ապրելու համար, պէտք ունինք համար, այլ խօսքով` հոգեւոր կեանք ապրելու համար, պէտք ունինք համար, այլ խօսքով` հոգեւոր կեանք ապրելու համար, պէտք ունինք 
նոնոնոնոյնինքն Սուրբ Հոգիի օգնութեան, որովհետեւ միայն անոր օգնույնինքն Սուրբ Հոգիի օգնութեան, որովհետեւ միայն անոր օգնույնինքն Սուրբ Հոգիի օգնութեան, որովհետեւ միայն անոր օգնույնինքն Սուրբ Հոգիի օգնութեան, որովհետեւ միայն անոր օգնու----
թեամբ է որ կրնանք մեր մեղքերը սպաննել (Հռոմայեցիս 8.13):թեամբ է որ կրնանք մեր մեղքերը սպաննել (Հռոմայեցիս 8.13):թեամբ է որ կրնանք մեր մեղքերը սպաննել (Հռոմայեցիս 8.13):թեամբ է որ կրնանք մեր մեղքերը սպաննել (Հռոմայեցիս 8.13):    

    
� ««««Մարմնականը խորհիլը մահ կը պատճառէ, մինչ հոգեկանը Մարմնականը խորհիլը մահ կը պատճառէ, մինչ հոգեկանը Մարմնականը խորհիլը մահ կը պատճառէ, մինչ հոգեկանը Մարմնականը խորհիլը մահ կը պատճառէ, մինչ հոգեկանը 

խորհիլը` կեանք եւ խաղաղութիւնխորհիլը` կեանք եւ խաղաղութիւնխորհիլը` կեանք եւ խաղաղութիւնխորհիլը` կեանք եւ խաղաղութիւն» » » » (Հռոմայեցիս 8.6):(Հռոմայեցիս 8.6):(Հռոմայեցիս 8.6):(Հռոմայեցիս 8.6):    
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Սուրբ Հոգին է որ կը բացայայտէՍուրբ Հոգին է որ կը բացայայտէՍուրբ Հոգին է որ կը բացայայտէՍուրբ Հոգին է որ կը բացայայտէ    
Աստուծոյ ԽօԱստուծոյ ԽօԱստուծոյ ԽօԱստուծոյ Խօսքին իմաստըսքին իմաստըսքին իմաստըսքին իմաստը    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 28282828))))    

    
Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ կը կը կը կը հաստատհաստատհաստատհաստատէէէէ, , , , թէ Աստուած իր ազատ կամքով թէ Աստուած իր ազատ կամքով թէ Աստուած իր ազատ կամքով թէ Աստուած իր ազատ կամքով 

մինչեւ որոշ ժամանակ թաքուն պահեմինչեւ որոշ ժամանակ թաքուն պահեմինչեւ որոշ ժամանակ թաքուն պահեմինչեւ որոշ ժամանակ թաքուն պահեց ց ց ց իր ծրագիրն ու իր ծրագիրն ու իր ծրագիրն ու իր ծրագիրն ու խորհուրդըխորհուրդըխորհուրդըխորհուրդը, , , , որ որ որ որ 
««««աշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւաշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւաշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւաշխարհի իշխաններէն ոեւէ մէկը չհասկցաւ», », », », բայց որբայց որբայց որբայց որ « « « «Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
մեզի յայտնեց այդ խորհոմեզի յայտնեց այդ խորհոմեզի յայտնեց այդ խորհոմեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին միջոցաււրդը իր Հոգիին միջոցաււրդը իր Հոգիին միջոցաււրդը իր Հոգիին միջոցաւ» » » » (Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս    
2.10): 2.10): 2.10): 2.10): Սուրբ Հոգին ինք ներշնչած էր Հին Կտակարանի հեղինակները Սուրբ Հոգին ինք ներշնչած էր Հին Կտակարանի հեղինակները Սուրբ Հոգին ինք ներշնչած էր Հին Կտակարանի հեղինակները Սուրբ Հոգին ինք ներշնչած էր Հին Կտակարանի հեղինակները 
եւ անոնք գրի առած էին բոլոր եւ անոնք գրի առած էին բոլոր եւ անոնք գրի առած էին բոլոր եւ անոնք գրի առած էին բոլոր ««««սուրբ գիրքերըսուրբ գիրքերըսուրբ գիրքերըսուրբ գիրքերը»»»»....    եւ սակայն, եեւ սակայն, եեւ սակայն, եեւ սակայն, երբեմն րբեմն րբեմն րբեմն 
գրողները իրենք ալ չէին գիտեր ու չէին հասկնար իրենց գրածին գրողները իրենք ալ չէին գիտեր ու չէին հասկնար իրենց գրածին գրողները իրենք ալ չէին գիտեր ու չէին հասկնար իրենց գրածին գրողները իրենք ալ չէին գիտեր ու չէին հասկնար իրենց գրածին 
իմաստը:իմաստը:իմաստը:իմաստը:    Զարեհ ՍրբազանըԶարեհ ՍրբազանըԶարեհ ՍրբազանըԶարեհ Սրբազանը    այս մասինայս մասինայս մասինայս մասին    կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵԵԵԵրբ արձանագրող րբ արձանագրող րբ արձանագրող րբ արձանագրող 
անձը կը նշէ, թէ իանձը կը նշէ, թէ իանձը կը նշէ, թէ իանձը կը նշէ, թէ ինք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ հրեշտակին կողմէ նք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ հրեշտակին կողմէ նք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ հրեշտակին կողմէ նք Սուրբ Հոգիին կամ միջնորդ հրեշտակին կողմէ 
տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ պարզապէս պատգամը տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ պարզապէս պատգամը տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ պարզապէս պատգամը տրուած պատգամը չի հասկնար, եւ պարզապէս պատգամը 
կկկկ’’’’արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած է, մօտաւորապէս այդ արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած է, մօտաւորապէս այդ արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած է, մօտաւորապէս այդ արձանագրէ այնպէս՝ ինչպէս ստացած է, մօտաւորապէս այդ 
հասկացողութիւնը կը թելադրէ: Դանիէլի մարգարէութեան աւարտին հասկացողութիւնը կը թելադրէ: Դանիէլի մարգարէութեան աւարտին հասկացողութիւնը կը թելադրէ: Դանիէլի մարգարէութեան աւարտին հասկացողութիւնը կը թելադրէ: Դանիէլի մարգարէութեան աւարտին 
կը կարդանք. կը կարդանք. կը կարդանք. կը կարդանք. ««««Ու ես լսեցի, բայց չհասկցայ: Եւ ըսի (հրեշտՈւ ես լսեցի, բայց չհասկցայ: Եւ ըսի (հրեշտՈւ ես լսեցի, բայց չհասկցայ: Եւ ըսի (հրեշտՈւ ես լսեցի, բայց չհասկցայ: Եւ ըսի (հրեշտակին). "Ով ակին). "Ով ակին). "Ով ակին). "Ով 
տէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ պիտի ըլլայ": Եւ անիկա ըսաւ. "Գնատէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ պիտի ըլլայ": Եւ անիկա ըսաւ. "Գնատէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ պիտի ըլլայ": Եւ անիկա ըսաւ. "Գնատէր իմ, ասոնց վերջը ի՞նչ պիտի ըլլայ": Եւ անիկա ըսաւ. "Գնա´, ´, ´, ´, ոոոո´́́́վ վ վ վ 
Դանիէլ, որովհետեւ այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած Դանիէլ, որովհետեւ այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած Դանիէլ, որովհետեւ այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած Դանիէլ, որովհետեւ այս խօսքերը մինչեւ վերջին ժամանակը գոցուած 
ու կնքուած են"ու կնքուած են"ու կնքուած են"ու կնքուած են"»»»» ( ( ( (ԴԴԴԴաաաաննննիէլիէլիէլիէլ 12.8 12.8 12.8 12.8----9): 9): 9): 9): Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ Մօտաւորապէս նոյնը կը թելադրէ 
Պետրոս առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն Պետրոս առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն Պետրոս առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն Պետրոս առաքեալ, երբ իր առաջին նամակին մէջ մարգարէներուն 
հահահահամար կմար կմար կմար կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին Այս փրկութիւնն էր որ փնտռեցին եւ փորձեցին 
հասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին հասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին հասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին հասկնալ մարգարէները, որոնք ձեզի տրուելիք շնորհքին մասին 
մամամամարգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալրգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալրգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալրգարէանալով՝ կը փորձէին հասկնալ    թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ ժամանակ եւ ինչ ժամանակ եւ ինչ ժամանակ եւ ինչ ժամանակ եւ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի Հոգին, որ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի Հոգին, որ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի Հոգին, որ պարագաներ կը ծանուցանէր իրենց մէջ գործող Քրիստոսի Հոգին, որ 
կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի կանուխէն կը վկայէր Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ անոնց չարչարանքներուն եւ անոնց չարչարանքներուն եւ անոնց չարչարանքներուն եւ անոնց 
յաջորդելիք փառքին մասին: Աստուած անոնց յայտնեց, թէ իրենց յաջորդելիք փառքին մասին: Աստուած անոնց յայտնեց, թէ իրենց յաջորդելիք փառքին մասին: Աստուած անոնց յայտնեց, թէ իրենց յաջորդելիք փառքին մասին: Աստուած անոնց յայտնեց, թէ իրենց 
փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն համար չէին, փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն համար չէին, փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն համար չէին, փոխանցած այդ պատգամները իրենց ժամանակներուն համար չէին, 
այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ ներկայիս Աւետարանը այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ ներկայիս Աւետարանը այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ ներկայիս Աւետարանը այլ՝ մեզի համար էր որ խօսեցան այն՝ ինչ որ ներկայիս Աւետարանը 
քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, երկինքէն ղրկուած Սուրբ քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, երկինքէն ղրկուած Սուրբ քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, երկինքէն ղրկուած Սուրբ քարոզող մարդիկ ձեզի փոխանցեցին, երկինքէն ղրկուած Սուրբ 
ՀոՀոՀոՀոգիին մղումով:գիին մղումով:գիին մղումով:գիին մղումով:…» (…» (…» (…» (Ա.ՊետրոսԱ.ՊետրոսԱ.ՊետրոսԱ.Պետրոս 1.10 1.10 1.10 1.10----12):12):12):12): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ Խօսքէն շատ բան կրնայ ծածուկ մնալ մեզի համար, Աստուծոյ Խօսքէն շատ բան կրնայ ծածուկ մնալ մեզի համար, Աստուծոյ Խօսքէն շատ բան կրնայ ծածուկ մնալ մեզի համար, Աստուծոյ Խօսքէն շատ բան կրնայ ծածուկ մնալ մեզի համար, 

եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չբացայայտէ զանոնք:եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չբացայայտէ զանոնք:եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չբացայայտէ զանոնք:եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չբացայայտէ զանոնք:    
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Սուրբ Հոգին` բացայայտիչըՍուրբ Հոգին` բացայայտիչըՍուրբ Հոգին` բացայայտիչըՍուրբ Հոգին` բացայայտիչը    
Աստուծոյ խորհուրդներունԱստուծոյ խորհուրդներունԱստուծոյ խորհուրդներունԱստուծոյ խորհուրդներուն    

((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 29292929))))    

    
««««ԱստոԱստոԱստոԱստուած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հւած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հւած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հւած մեզի յայտնեց այդ խորհուրդը իր Հոգիին միջոցաւ, ոգիին միջոցաւ, ոգիին միջոցաւ, ոգիին միջոցաւ, 

որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ 
ամեամեամեամենածածուկ ծրագիրները: Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս նածածուկ ծրագիրները: Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս նածածուկ ծրագիրները: Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս նածածուկ ծրագիրները: Մարդոցմէ ո՞վ կրնայ մարդուս 
խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ` նոյնինքն մարդուս հոգին որ իր մէջն խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ` նոյնինքն մարդուս հոգին որ իր մէջն խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ` նոյնինքն մարդուս հոգին որ իր մէջն խորհուրդները ճանչնալ, եթէ ոչ` նոյնինքն մարդուս հոգին որ իր մէջն 
է: Նոյնպէս ալ ոէ: Նոյնպէս ալ ոէ: Նոյնպէս ալ ոէ: Նոյնպէս ալ ո´́́́չ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ խորհուրդներչ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ խորհուրդներչ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ խորհուրդներչ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ խորհուրդները, եթէ ոչ՝ ը, եթէ ոչ՝ ը, եթէ ոչ՝ ը, եթէ ոչ՝ 
ԱԱԱԱստուծոյ Հոգինստուծոյ Հոգինստուծոյ Հոգինստուծոյ Հոգին» » » » (Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս(Ա.Կորնթացիս 2. 2. 2. 2.10101010----11):11):11):11):    Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.----    

ա) Սուրբ Հոգին ինքն է որ Աստուծոյ խորհուրդներն ու ա) Սուրբ Հոգին ինքն է որ Աստուծոյ խորհուրդներն ու ա) Սուրբ Հոգին ինքն է որ Աստուծոյ խորհուրդներն ու ա) Սուրբ Հոգին ինքն է որ Աստուծոյ խորհուրդներն ու 
ծրագիրները կը յայտնէ մեզի: Որքան ժամանակ անցնենք աղօթքով ու ծրագիրները կը յայտնէ մեզի: Որքան ժամանակ անցնենք աղօթքով ու ծրագիրները կը յայտնէ մեզի: Որքան ժամանակ անցնենք աղօթքով ու ծրագիրները կը յայտնէ մեզի: Որքան ժամանակ անցնենք աղօթքով ու 
բացուինք Սուրբ Հոգիին դիմաց, այնքան աւելի կը լեցուինք Սուրբ բացուինք Սուրբ Հոգիին դիմաց, այնքան աւելի կը լեցուինք Սուրբ բացուինք Սուրբ Հոգիին դիմաց, այնքան աւելի կը լեցուինք Սուրբ բացուինք Սուրբ Հոգիին դիմաց, այնքան աւելի կը լեցուինք Սուրբ 
Հոգիով, եւ որքան լեցուինք` այնքՀոգիով, եւ որքան լեցուինք` այնքՀոգիով, եւ որքան լեցուինք` այնքՀոգիով, եւ որքան լեցուինք` այնքան աւելի կը յայտնուի մեզի ան աւելի կը յայտնուի մեզի ան աւելի կը յայտնուի մեզի ան աւելի կը յայտնուի մեզի 
Աստուծոյ իմաստութիւնը, խորհուրդները, ծրագիրները:Աստուծոյ իմաստութիւնը, խորհուրդները, ծրագիրները:Աստուծոյ իմաստութիւնը, խորհուրդները, ծրագիրները:Աստուծոյ իմաստութիւնը, խորհուրդները, ծրագիրները:    

բ) բ) բ) բ) ««««Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ Հոգին, որ ամէն ինչ կը քննէ, գիտէ Աստուծոյ նոյնիսկ 
ամեամեամեամենածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրները»: »: »: »: Այս համարը Սուրբ Հոգիին աստուածուԱյս համարը Սուրբ Հոգիին աստուածուԱյս համարը Սուրբ Հոգիին աստուածուԱյս համարը Սուրբ Հոգիին աստուածու----
թիւնը հաստատող ամենէն ուժեղ համարներէն մին է: Մարդկային ոթիւնը հաստատող ամենէն ուժեղ համարներէն մին է: Մարդկային ոթիւնը հաստատող ամենէն ուժեղ համարներէն մին է: Մարդկային ոթիւնը հաստատող ամենէն ուժեղ համարներէն մին է: Մարդկային ո´́́́չ չ չ չ 
մէմէմէմէկ արարած եւ երկնային ոկ արարած եւ երկնային ոկ արարած եւ երկնային ոկ արարած եւ երկնային ո´́́́չ մէկ մարմին կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ մէկ մարմին կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ մէկ մարմին կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ մէկ մարմին կրնայ գիտնալ Աստուծոյ 
««««ամեամեամեամենածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրները»: »: »: »: Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ ««««ամեամեամեամենածածուկ ծրագիրնենածածուկ ծրագիրնենածածուկ ծրագիրնենածածուկ ծրագիրնե----
րըրըրըրը» » » » գիտնալը յատուկ է միայն Աստուծոյ: Ուրեմն, Սուրբ Հոգին որ գիգիտնալը յատուկ է միայն Աստուծոյ: Ուրեմն, Սուրբ Հոգին որ գիգիտնալը յատուկ է միայն Աստուծոյ: Ուրեմն, Սուրբ Հոգին որ գիգիտնալը յատուկ է միայն Աստուծոյ: Ուրեմն, Սուրբ Հոգին որ գի----
տէ Աստուծոյ տէ Աստուծոյ տէ Աստուծոյ տէ Աստուծոյ ««««ամեամեամեամենածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրներընածածուկ ծրագիրները», », », », կատարեալ Աստուած է:կատարեալ Աստուած է:կատարեալ Աստուած է:կատարեալ Աստուած է:    

գ) Առաքեալը կը հաստագ) Առաքեալը կը հաստագ) Առաքեալը կը հաստագ) Առաքեալը կը հաստատէ թէ մարդուս խորհուրդները` մարտէ թէ մարդուս խորհուրդները` մարտէ թէ մարդուս խորհուրդները` մարտէ թէ մարդուս խորհուրդները` մար----
դուս մէջ բնակող հոգիդուս մէջ բնակող հոգիդուս մէջ բնակող հոգիդուս մէջ բնակող հոգի´́́́ն (միտքը) միայն կրնայ ճանչնալ, եւ խօսքը ն (միտքը) միայն կրնայ ճանչնալ, եւ խօսքը ն (միտքը) միայն կրնայ ճանչնալ, եւ խօսքը ն (միտքը) միայն կրնայ ճանչնալ, եւ խօսքը 
շարունակելով` կ'ըսէ. շարունակելով` կ'ըսէ. շարունակելով` կ'ըսէ. շարունակելով` կ'ըսէ. ««««Նոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ոՆոյնպէս ալ ո´́́́չ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ չ ոք կրնայ գիտնալ Աստուծոյ 
խորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգինխորհուրդները, եթէ ոչ՝ Աստուծոյ Հոգին»»»»: : : : Ինչպէս մարդը չի կրնար Ինչպէս մարդը չի կրնար Ինչպէս մարդը չի կրնար Ինչպէս մարդը չի կրնար 
գոյութիւն ունենալ առանց իր հոգիին, նոյնպգոյութիւն ունենալ առանց իր հոգիին, նոյնպգոյութիւն ունենալ առանց իր հոգիին, նոյնպգոյութիւն ունենալ առանց իր հոգիին, նոյնպէս ալ Աստուած չի կրնար էս ալ Աստուած չի կրնար էս ալ Աստուած չի կրնար էս ալ Աստուած չի կրնար 
գոյութիւն ունենալ առանց իգոյութիւն ունենալ առանց իգոյութիւն ունենալ առանց իգոյութիւն ունենալ առանց ի´́́́ր Հոգիին: Եւ ինչպէս մարդուս միտքը` կը ր Հոգիին: Եւ ինչպէս մարդուս միտքը` կը ր Հոգիին: Եւ ինչպէս մարդուս միտքը` կը ր Հոգիին: Եւ ինչպէս մարդուս միտքը` կը 
ճանչնայ մարդուս խորհուրդները, նոյնպէս ալ Աստուծոյ միտքը` ճանչնայ մարդուս խորհուրդները, նոյնպէս ալ Աստուծոյ միտքը` ճանչնայ մարդուս խորհուրդները, նոյնպէս ալ Աստուծոյ միտքը` ճանչնայ մարդուս խորհուրդները, նոյնպէս ալ Աստուծոյ միտքը` 
Սուրբ Հոգին, կը ճանչնայ Աստուծոյ խորհուրդները, եւ կրնայ որոշ Սուրբ Հոգին, կը ճանչնայ Աստուծոյ խորհուրդները, եւ կրնայ որոշ Սուրբ Հոգին, կը ճանչնայ Աստուծոյ խորհուրդները, եւ կրնայ որոշ Սուրբ Հոգին, կը ճանչնայ Աստուծոյ խորհուրդները, եւ կրնայ որոշ 
բաներ յայտնել մեզի, եթէ երբեք յարատեւ աղօթքի մէջ ըլբաներ յայտնել մեզի, եթէ երբեք յարատեւ աղօթքի մէջ ըլբաներ յայտնել մեզի, եթէ երբեք յարատեւ աղօթքի մէջ ըլբաներ յայտնել մեզի, եթէ երբեք յարատեւ աղօթքի մէջ ըլլանք:լանք:լանք:լանք:    

    
� Որքան աղօթենք, Սուրբ Հոգին այնքան աւելի յայտնութիւններ Որքան աղօթենք, Սուրբ Հոգին այնքան աւելի յայտնութիւններ Որքան աղօթենք, Սուրբ Հոգին այնքան աւելի յայտնութիւններ Որքան աղօթենք, Սուրբ Հոգին այնքան աւելի յայտնութիւններ 

կ'ընէ մեզի Աստուծոյ եւ անոր ծրագիրներուն մասին:կ'ընէ մեզի Աստուծոյ եւ անոր ծրագիրներուն մասին:կ'ընէ մեզի Աստուծոյ եւ անոր ծրագիրներուն մասին:կ'ընէ մեզի Աստուծոյ եւ անոր ծրագիրներուն մասին:    
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Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն է առաջնորդը եկեղեցիիննքն է առաջնորդը եկեղեցիիննքն է առաջնորդը եկեղեցիիննքն է առաջնորդը եկեղեցիին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 30303030))))    

    
Երբ կը կարդանք Գործք առաքելոց գիրքը, յստակօրէն կը տեսԵրբ կը կարդանք Գործք առաքելոց գիրքը, յստակօրէն կը տեսԵրբ կը կարդանք Գործք առաքելոց գիրքը, յստակօրէն կը տեսԵրբ կը կարդանք Գործք առաքելոց գիրքը, յստակօրէն կը տես----

նենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է հիմնադիրնենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է հիմնադիրնենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է հիմնադիրնենք, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է հիմնադիրն ու ղեկավարը Քրիստոսի ն ու ղեկավարը Քրիստոսի ն ու ղեկավարը Քրիստոսի ն ու ղեկավարը Քրիստոսի 
եկեղեցիին: Այսպէս, օրինակ, իեկեղեցիին: Այսպէս, օրինակ, իեկեղեցիին: Այսպէս, օրինակ, իեկեղեցիին: Այսպէս, օրինակ, ի´́́́նքն էր որ զօրութեամբ պիտի լեցնէր նքն էր որ զօրութեամբ պիտի լեցնէր նքն էր որ զօրութեամբ պիտի լեցնէր նքն էր որ զօրութեամբ պիտի լեցնէր 
առաքեալները եւ զանոնք Քրիստոսի վկաները դարձնէր առաքեալները եւ զանոնք Քրիստոսի վկաները դարձնէր առաքեալները եւ զանոնք Քրիստոսի վկաները դարձնէր առաքեալները եւ զանոնք Քրիստոսի վկաները դարձնէր ((((Գործք 1.8): Գործք 1.8): Գործք 1.8): Գործք 1.8): 
ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն էր որ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով պիտի նքն էր որ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով պիտի նքն էր որ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով պիտի նքն էր որ հրեղէն լեզուներու կերպարանքով պիտի 
հանգչէր աշակերտներուն վրայ հանգչէր աշակերտներուն վրայ հանգչէր աշակերտներուն վրայ հանգչէր աշակերտներուն վրայ ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 2.2 2.2 2.2 2.2----4):4):4):4):    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր ոնքն էր ոնքն էր ոնքն էր որ կը ր կը ր կը ր կը 
ներշնչէր ու կը գօտեպնդէր առաքեալները Աստուծոյ խօսքը փոխաններշնչէր ու կը գօտեպնդէր առաքեալները Աստուծոյ խօսքը փոխաններշնչէր ու կը գօտեպնդէր առաքեալները Աստուծոյ խօսքը փոխաններշնչէր ու կը գօտեպնդէր առաքեալները Աստուծոյ խօսքը փոխան----
ցելու համարձակութեամբ (ցելու համարձակութեամբ (ցելու համարձակութեամբ (ցելու համարձակութեամբ (ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 4.8 4.8 4.8 4.8, , , , 4.314.314.314.31): ): ): ): ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որնքն էր որնքն էր որնքն էր որ    անհակաճաանհակաճաանհակաճաանհակաճա----
ռելի իմաստութիւն կը շնորհէր հաւատացեալներուն ռելի իմաստութիւն կը շնորհէր հաւատացեալներուն ռելի իմաստութիւն կը շնորհէր հաւատացեալներուն ռելի իմաստութիւն կը շնորհէր հաւատացեալներուն ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 6.10): 6.10): 6.10): 6.10):    
ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ Փիլիպպոսին պատուիրեց մօտենալու Եթովպիացի ներնքն էր որ Փիլիպպոսին պատուիրեց մօտենալու Եթովպիացի ներնքն էր որ Փիլիպպոսին պատուիրեց մօտենալու Եթովպիացի ներնքն էր որ Փիլիպպոսին պատուիրեց մօտենալու Եթովպիացի ներ----
քինիին կառքին եքինիին կառքին եքինիին կառքին եքինիին կառքին եւ օգնելու անոր որ ճանչնայ Քրիստոսը ւ օգնելու անոր որ ճանչնայ Քրիստոսը ւ օգնելու անոր որ ճանչնայ Քրիստոսը ւ օգնելու անոր որ ճանչնայ Քրիստոսը ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 8.29): 8.29): 8.29): 8.29):    
Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ Սուրբ Հոգիին օգնութեամբ էր որ էր որ էր որ էր որ ««««հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալները կը բազմանային եալները կը բազմանային եալները կը բազմանային եալները կը բազմանային 
եւ Տիրոջ երկիւղովը կեւ Տիրոջ երկիւղովը կեւ Տիրոջ երկիւղովը կեւ Տիրոջ երկիւղովը կ’’’’ապրէինապրէինապրէինապրէին» » » » (Գ(Գ(Գ(Գոոոործրծրծրծքքքք 9.31): 9.31): 9.31): 9.31):    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ պատուիրեց նքն էր որ պատուիրեց նքն էր որ պատուիրեց նքն էր որ պատուիրեց 
Պետրոս առաքեալին երթալու Կոռնելիոսի տունը եւ վկայելու Յիսուսի Պետրոս առաքեալին երթալու Կոռնելիոսի տունը եւ վկայելու Յիսուսի Պետրոս առաքեալին երթալու Կոռնելիոսի տունը եւ վկայելու Յիսուսի Պետրոս առաքեալին երթալու Կոռնելիոսի տունը եւ վկայելու Յիսուսի 
համար համար համար համար ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 10.19 10.19 10.19 10.19----20202020, , , , 11.12):11.12):11.12):11.12):    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որնքն էր որնքն էր որնքն էր որ    պարգեւներ կու տար հեպարգեւներ կու տար հեպարգեւներ կու տար հեպարգեւներ կու տար հե----
թանոսներուն թանոսներուն թանոսներուն թանոսներուն ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 10.44 10.44 10.44 10.44----48):48):48):48):    Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն էր որ կը ներշնչէր նքն էր որ կը ներշնչէր նքն էր որ կը ներշնչէր նքն էր որ կը ներշնչէր 
որոշ անձեր խօսելու գալիքին մասին որոշ անձեր խօսելու գալիքին մասին որոշ անձեր խօսելու գալիքին մասին որոշ անձեր խօսելու գալիքին մասին ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 11.27 11.27 11.27 11.27----28):28):28):28):    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
քանի մը հոգիներու խօսեցաւ ու ըսաւ. քանի մը հոգիներու խօսեցաւ ու ըսաւ. քանի մը հոգիներու խօսեցաւ ու ըսաւ. քանի մը հոգիներու խօսեցաւ ու ըսաւ. ««««ՏրամադրեցէՏրամադրեցէՏրամադրեցէՏրամադրեցէ´́́́ք Բառնաբասն ք Բառնաբասն ք Բառնաբասն ք Բառնաբասն 
ու Սօղոսը այն գործին՝ ոու Սօղոսը այն գործին՝ ոու Սօղոսը այն գործին՝ ոու Սօղոսը այն գործին՝ որուն կոչած եմ զիրենքրուն կոչած եմ զիրենքրուն կոչած եմ զիրենքրուն կոչած եմ զիրենք» » » » (Գ(Գ(Գ(Գոոոործրծրծրծքքքք 13.2): 13.2): 13.2): 13.2):    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
որ առաքելութեան կը ղրկէր որ առաքելութեան կը ղրկէր որ առաքելութեան կը ղրկէր որ առաքելութեան կը ղրկէր ((((ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 13.4) 13.4) 13.4) 13.4), , , , եւ իեւ իեւ իեւ ի´́́́նքն էր որ որոշ նքն էր որ որոշ նքն էր որ որոշ նքն էր որ որոշ 
առաքելութիւններէ կ'արգիլէրառաքելութիւններէ կ'արգիլէրառաքելութիւններէ կ'արգիլէրառաքելութիւններէ կ'արգիլէր ( ( ( (ԳԳԳԳոոոործրծրծրծքքքք 16.6): 16.6): 16.6): 16.6):    Առանց օրինակները Առանց օրինակները Առանց օրինակները Առանց օրինակները 
բազմացնելու, պարզապէս ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին իբազմացնելու, պարզապէս ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին իբազմացնելու, պարզապէս ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին իբազմացնելու, պարզապէս ըսենք, թէ Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
կ'առաջնորդէր Քրիստոսի եկեղեցին. ահա թէկ'առաջնորդէր Քրիստոսի եկեղեցին. ահա թէկ'առաջնորդէր Քրիստոսի եկեղեցին. ահա թէկ'առաջնորդէր Քրիստոսի եկեղեցին. ահա թէ    ինչու եկեղեցին կ'աճէր, ինչու եկեղեցին կ'աճէր, ինչու եկեղեցին կ'աճէր, ինչու եկեղեցին կ'աճէր, 
կը զօրանար ու տարածում կը գտնէր: Այսօր շատ մը եկեղեցիներ կը զօրանար ու տարածում կը գտնէր: Այսօր շատ մը եկեղեցիներ կը զօրանար ու տարածում կը գտնէր: Այսօր շատ մը եկեղեցիներ կը զօրանար ու տարածում կը գտնէր: Այսօր շատ մը եկեղեցիներ 
պարպուած են իրենց իմաստէն ու զօրութենէն, հեռացած են իրենց պարպուած են իրենց իմաստէն ու զօրութենէն, հեռացած են իրենց պարպուած են իրենց իմաստէն ու զօրութենէն, հեռացած են իրենց պարպուած են իրենց իմաստէն ու զօրութենէն, հեռացած են իրենց 
նպատակէն ու առաքելութենէն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինք չէ որ նպատակէն ու առաքելութենէն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինք չէ որ նպատակէն ու առաքելութենէն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինք չէ որ նպատակէն ու առաքելութենէն, որովհետեւ Սուրբ Հոգին ինք չէ որ 
զանոնք կը ղեկավարէ ու կ'առաջնորդէ: (Շարունակելի):զանոնք կը ղեկավարէ ու կ'առաջնորդէ: (Շարունակելի):զանոնք կը ղեկավարէ ու կ'առաջնորդէ: (Շարունակելի):զանոնք կը ղեկավարէ ու կ'առաջնորդէ: (Շարունակելի):    

    
� ԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցիԵկեղեցի    մը չի կրնար իրագործել Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած մը չի կրնար իրագործել Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած մը չի կրնար իրագործել Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած մը չի կրնար իրագործել Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած 

առաքելութիւնը, եթէ Սուրբ Հոգիով չ'առաջնորդուիր:առաքելութիւնը, եթէ Սուրբ Հոգիով չ'առաջնորդուիր:առաքելութիւնը, եթէ Սուրբ Հոգիով չ'առաջնորդուիր:առաքելութիւնը, եթէ Սուրբ Հոգիով չ'առաջնորդուիր:    
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Սուրբ Հոգին է որ կ'ապրեցնէ եկեղեցինՍուրբ Հոգին է որ կ'ապրեցնէ եկեղեցինՍուրբ Հոգին է որ կ'ապրեցնէ եկեղեցինՍուրբ Հոգին է որ կ'ապրեցնէ եկեղեցին    
((((Յունուար Յունուար Յունուար Յունուար 31313131))))    

    
Եկեղեցիի մը կենդանի ըլլալուն ապացոյցը` Սուրբ Հոգիով իր Եկեղեցիի մը կենդանի ըլլալուն ապացոյցը` Սուրբ Հոգիով իր Եկեղեցիի մը կենդանի ըլլալուն ապացոյցը` Սուրբ Հոգիով իր Եկեղեցիի մը կենդանի ըլլալուն ապացոյցը` Սուրբ Հոգիով իր 

առաջնորդուիլն է: Ինչպէս երբ հոգին հեռանայ մարմինէն`առաջնորդուիլն է: Ինչպէս երբ հոգին հեռանայ մարմինէն`առաջնորդուիլն է: Ինչպէս երբ հոգին հեռանայ մարմինէն`առաջնորդուիլն է: Ինչպէս երբ հոգին հեռանայ մարմինէն`    մարմինը մարմինը մարմինը մարմինը 
անշունչ դիակի կը վերածուի, այլ խօսքով` կը մեռնի, նոյնպէս ալ, երբ անշունչ դիակի կը վերածուի, այլ խօսքով` կը մեռնի, նոյնպէս ալ, երբ անշունչ դիակի կը վերածուի, այլ խօսքով` կը մեռնի, նոյնպէս ալ, երբ անշունչ դիակի կը վերածուի, այլ խօսքով` կը մեռնի, նոյնպէս ալ, երբ 
Աստուծոյ Սուրբ Հոգին հեռանայ Քրիստոսի մարմինը եղող ոեւէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին հեռանայ Քրիստոսի մարմինը եղող ոեւէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին հեռանայ Քրիստոսի մարմինը եղող ոեւէ Աստուծոյ Սուրբ Հոգին հեռանայ Քրիստոսի մարմինը եղող ոեւէ 
եկեղեցիէ` այդ եկեղեցին պարզապէս դիակ մը կը դառնայ:եկեղեցիէ` այդ եկեղեցին պարզապէս դիակ մը կը դառնայ:եկեղեցիէ` այդ եկեղեցին պարզապէս դիակ մը կը դառնայ:եկեղեցիէ` այդ եկեղեցին պարզապէս դիակ մը կը դառնայ:    

««««ԱսԱսԱսԱստուտուտուտուծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեծոյ եկեղեցղեցղեցղեցւոյն առաջւոյն առաջւոյն առաջւոյն առաջնորնորնորնորդուդուդուդութիւնը վաթիւնը վաթիւնը վաթիւնը վարորորորողը եղը եղը եղը եւ առաւ առաւ առաւ առաքեքեքեքելուլուլուլու----
թեան մղիթեան մղիթեան մղիթեան մղիչ ոյչ ոյչ ոյչ ոյժը Սուրբ ժը Սուրբ ժը Սուրբ ժը Սուրբ ՀոՀոՀոՀոգին ինքն է: Նախգին ինքն է: Նախգին ինքն է: Նախգին ինքն է: Նախքան իր համքան իր համքան իր համքան իր համբարբարբարբարձուձուձուձումըմըմըմը,,,,    
ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիստոս 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՝ նէ՝ նէ՝ նէ՝ 
զօզօզօզօրուրուրուրութեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիթեամբ պիտի լեցտի լեցտի լեցտի լեցուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաուիք եւ իմ վկաներս պիներս պիներս պիներս պիտի ըլտի ըլտի ըլտի ըլլաք Երուլաք Երուլաք Երուլաք Երուսասասասաղէղէղէղէմի, մի, մի, մի, 
ամամամամբողջ Հրէբողջ Հրէբողջ Հրէբողջ Հրէասասասաստատատատանի ու Սանի ու Սանի ու Սանի ու Սամարմարմարմարիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինիոյ մէջ եւ մինչեւ աշչեւ աշչեւ աշչեւ աշխարխարխարխարհի ծայհի ծայհի ծայհի ծայրարարարամամամամա----
սեսեսեսերըրըրըրը» » » » (Գ(Գ(Գ(Գոոոործրծրծրծքքքք 1.8):  1.8):  1.8):  1.8): ԱռաԱռաԱռաԱռաքեքեքեքելուլուլուլութիւնը վկաթիւնը վկաթիւնը վկաթիւնը վկայույույույութիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիսթիւնն է՝ Քրիստոտոտոտոսի մասի մասի մասի մասին սին սին սին 
եւ Ասեւ Ասեւ Ասեւ Աստուտուտուտուծոյ թածոյ թածոյ թածոյ թագագագագաւուուուորուրուրուրութեան մաթեան մաթեան մաթեան մասին: Վկասին: Վկասին: Վկասին: Վկայույույույութեան այդ առաթեան այդ առաթեան այդ առաթեան այդ առաքեքեքեքելուլուլուլու----
թիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կը սկը սկը սկը սկսի 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----
թեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցթեամբ լեցուեուեուեուելէ յելէ յելէ յելէ յետոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքտոյ, անոր շնորհքնենենեներով զինրով զինրով զինրով զինուեուեուեուելէ եւ զարլէ եւ զարլէ եւ զարլէ եւ զարդարդարդարդարուեուեուեուելէ լէ լէ լէ 
ետք: Բաետք: Բաետք: Բաետք: Բացէք Գործք Առացէք Գործք Առացէք Գործք Առացէք Գործք Առաքեքեքեքելոց Բ. գլուլոց Բ. գլուլոց Բ. գլուլոց Բ. գլուխը եւ տեխը եւ տեխը եւ տեխը եւ տեսէք նոյսէք նոյսէք նոյսէք նոյնին իրանին իրանին իրանին իրական արկան արկան արկան ար----
դիւնդիւնդիւնդիւնքը Հոքը Հոքը Հոքը Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի դրուատի դրուատի դրուատի դրուագին մէջ: Առաքգին մէջ: Առաքգին մէջ: Առաքգին մէջ: Առաքեալեալեալեալներ քաներ քաներ քաներ քարորորորոզուզուզուզութեան թեան թեան թեան 
չսկսան մինչսկսան մինչսկսան մինչսկսան մինչչչչեւ Հոեւ Հոեւ Հոեւ Հոգեգեգեգեգագագագալուսլուսլուսլուստի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբտի օրը, մինչ Սուրբ    Հոգիի էջՀոգիի էջՀոգիի էջՀոգիի էջքէն անքէն անքէն անքէն անմիմիմիմիջաջաջաջա----
պէս վերջ Պետպէս վերջ Պետպէս վերջ Պետպէս վերջ Պետրոս տուաւ րոս տուաւ րոս տուաւ րոս տուաւ առաառաառաառաջին քաջին քաջին քաջին քարորորորոզը, առազը, առազը, առազը, առաջին վկաջին վկաջին վկաջին վկայույույույութիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Ասթիւնը՝ Աս----
տուտուտուտուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկուծոյ փրկութեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագթեան ծրագրին եւ Փրկչին, Յիրին եւ Փրկչին, Յիրին եւ Փրկչին, Յիրին եւ Փրկչին, Յիսուսուսուսուսի մասի մասի մասի մասին, մարսին, մարսին, մարսին, մարգագագագարէրէրէրէաաաա----
կան կանկան կանկան կանկան կանխախախախագուգուգուգուշաշաշաշակուկուկուկութիւնթիւնթիւնթիւննենենեներու վկարու վկարու վկարու վկայույույույութեամբ միթեամբ միթեամբ միթեամբ միաաաասին: Եկեսին: Եկեսին: Եկեսին: Եկեղեղեղեղեցին ցին ցին ցին 
առաառաառաառաքեքեքեքելուլուլուլութեան կոթեան կոթեան կոթեան կոչող զօչող զօչող զօչող զօրուրուրուրութիւնն թիւնն թիւնն թիւնն է Սուրբ է Սուրբ է Սուրբ է Սուրբ ՀոՀոՀոՀոգին: Առանց անոր առաջգին: Առանց անոր առաջգին: Առանց անոր առաջգին: Առանց անոր առաջ----
նորնորնորնորդոդոդոդոււււթեանթեանթեանթեան,,,,    եկեեկեեկեեկեղեղեղեղեցին կը դադցին կը դադցին կը դադցին կը դադրի վարի վարի վարի վաւեւեւեւերարարարակակակականօնօնօնօրէն ապրէն ապրէն ապրէն ապրող ու գորրող ու գորրող ու գորրող ու գործող ծող ծող ծող 
իրաիրաիրաիրակակակականունունունութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլլալալալալէ, կը դադլէ, կը դադլէ, կը դադլէ, կը դադրի վկարի վկարի վկարի վկայույույույութիւն եւ առաթիւն եւ առաթիւն եւ առաթիւն եւ առաքեքեքեքելուլուլուլութիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլթիւն ըլլալալալալէ լէ լէ լէ 
եւ կը դադեւ կը դադեւ կը դադեւ կը դադրի կեանրի կեանրի կեանրի կեանքին իր նպասքին իր նպասքին իր նպասքին իր նպաստը բետը բետը բետը բերերերերելէ (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):լէ (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):լէ (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):լէ (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

    
� Եթէ արեան շրջագայութիւնը դադրի մարմինին մէջ` Եթէ արեան շրջագայութիւնը դադրի մարմինին մէջ` Եթէ արեան շրջագայութիւնը դադրի մարմինին մէջ` Եթէ արեան շրջագայութիւնը դադրի մարմինին մէջ` մարդը կը մարդը կը մարդը կը մարդը կը 

մեռնի, նոյնպէս ալ, եթէ Սուրբ Հոգին դադրի Քրիստոսի արիւնը մեռնի, նոյնպէս ալ, եթէ Սուրբ Հոգին դադրի Քրիստոսի արիւնը մեռնի, նոյնպէս ալ, եթէ Սուրբ Հոգին դադրի Քրիստոսի արիւնը մեռնի, նոյնպէս ալ, եթէ Սուրբ Հոգին դադրի Քրիստոսի արիւնը 
ներարկելէ եկեղեցւոյ երակներուն մէջ` եկեղեցին կը մեռնի:ներարկելէ եկեղեցւոյ երակներուն մէջ` եկեղեցին կը մեռնի:ներարկելէ եկեղեցւոյ երակներուն մէջ` եկեղեցին կը մեռնի:ներարկելէ եկեղեցւոյ երակներուն մէջ` եկեղեցին կը մեռնի:    
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Սուրբ Հոգին է որ կը փոխակերպէՍուրբ Հոգին է որ կը փոխակերպէՍուրբ Հոգին է որ կը փոխակերպէՍուրբ Հոգին է որ կը փոխակերպէ    
((((Փետրուար 1)Փետրուար 1)Փետրուար 1)Փետրուար 1)    

    
««««Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, 

որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայ» » » » ((((Յովհաննէս 14.16, Յովհաննէս 14.16, Յովհաննէս 14.16, Յովհաննէս 14.16, 14.2614.2614.2614.26, 15.26):, 15.26):, 15.26):, 15.26):    
Ասկէ առաջ Յիսուս խօսած էր աշակերտներուն իր մատնութեան Ասկէ առաջ Յիսուս խօսած էր աշակերտներուն իր մատնութեան Ասկէ առաջ Յիսուս խօսած էր աշակերտներուն իր մատնութեան Ասկէ առաջ Յիսուս խօսած էր աշակերտներուն իր մատնութեան 

մասին ու այս աշխարհէն բաժանումի մասին, եւ անոնք տրտմած էին մասին ու այս աշխարհէն բաժանումի մասին, եւ անոնք տրտմած էին մասին ու այս աշխարհէն բաժանումի մասին, եւ անոնք տրտմած էին մասին ու այս աշխարհէն բաժանումի մասին, եւ անոնք տրտմած էին 
((((Յովհաննէս 13.21, 33, 14.1): Տրտմած էին, որովհետեւ չէին ուզեր որ Յովհաննէս 13.21, 33, 14.1): Տրտմած էին, որովհետեւ չէին ուզեր որ Յովհաննէս 13.21, 33, 14.1): Տրտմած էին, որովհետեւ չէին ուզեր որ Յովհաննէս 13.21, 33, 14.1): Տրտմած էին, որովհետեւ չէին ուզեր որ 
Յիսուս բաժնուէր իրենցմէ: Տրտմած էին, որովհետեՅիսուս բաժնուէր իրենցմէ: Տրտմած էին, որովհետեՅիսուս բաժնուէր իրենցմէ: Տրտմած էին, որովհետեՅիսուս բաժնուէր իրենցմէ: Տրտմած էին, որովհետեւ կ'ուզէին որ ւ կ'ուզէին որ ւ կ'ուզէին որ ւ կ'ուզէին որ 
Յիսուս իր մարմնաւոր ներկայութեամբ միշտ իրենց հետ, իրենց մէջ ու Յիսուս իր մարմնաւոր ներկայութեամբ միշտ իրենց հետ, իրենց մէջ ու Յիսուս իր մարմնաւոր ներկայութեամբ միշտ իրենց հետ, իրենց մէջ ու Յիսուս իր մարմնաւոր ներկայութեամբ միշտ իրենց հետ, իրենց մէջ ու 
իրենց կողքին ըլլար: Բայց միւս կողմէ, Յիսուս կ'ուզէր որ անոնք իրենց կողքին ըլլար: Բայց միւս կողմէ, Յիսուս կ'ուզէր որ անոնք իրենց կողքին ըլլար: Բայց միւս կողմէ, Յիսուս կ'ուզէր որ անոնք իրենց կողքին ըլլար: Բայց միւս կողմէ, Յիսուս կ'ուզէր որ անոնք 
վարժութիւն դարձնէին ապրելու իրենց հաւատքի կեանքը առավարժութիւն դարձնէին ապրելու իրենց հաւատքի կեանքը առավարժութիւն դարձնէին ապրելու իրենց հաւատքի կեանքը առավարժութիւն դարձնէին ապրելու իրենց հաւատքի կեանքը առա´́́́նց իր նց իր նց իր նց իր 
մարմնաւոր ներկայութեան: Սուրբ Հոգին իմարմնաւոր ներկայութեան: Սուրբ Հոգին իմարմնաւոր ներկայութեան: Սուրբ Հոգին իմարմնաւոր ներկայութեան: Սուրբ Հոգին ի´́́́նք պիտի ըլլար Յիսուսինք պիտի ըլլար Յիսուսինք պիտի ըլլար Յիսուսինք պիտի ըլլար Յիսուսի    
մարմնաւոր ներկայութեան պակասը լեցնողը, միշտ աշակերտներուն մարմնաւոր ներկայութեան պակասը լեցնողը, միշտ աշակերտներուն մարմնաւոր ներկայութեան պակասը լեցնողը, միշտ աշակերտներուն մարմնաւոր ներկայութեան պակասը լեցնողը, միշտ աշակերտներուն 
կողքին մնալով: Այս ճշմարտութիւնն էր որ բացայայտեց Յիսուս երբ կողքին մնալով: Այս ճշմարտութիւնն էր որ բացայայտեց Յիսուս երբ կողքին մնալով: Այս ճշմարտութիւնն էր որ բացայայտեց Յիսուս երբ կողքին մնալով: Այս ճշմարտութիւնն էր որ բացայայտեց Յիսուս երբ 
իր աշակերտներուն ըսաւ. իր աշակերտներուն ըսաւ. իր աշակերտներուն ըսաւ. իր աշակերտներուն ըսաւ. ««««Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ 
Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայՄխիթարիչ մը տայ ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայՄխիթարիչ մը տայ ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայՄխիթարիչ մը տայ ձեզի, որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայ»:»:»:»:    

Աշակերտները լսելէ ետք թԱշակերտները լսելէ ետք թԱշակերտները լսելէ ետք թԱշակերտները լսելէ ետք թէ Յիսուս պիտի բաժնուէր իրենցմէ` է Յիսուս պիտի բաժնուէր իրենցմէ` է Յիսուս պիտի բաժնուէր իրենցմէ` է Յիսուս պիտի բաժնուէր իրենցմէ` 
մտահոգութեան ու սարսափի մատնուեցան, եւ ուստի` կարիքը ունէմտահոգութեան ու սարսափի մատնուեցան, եւ ուստի` կարիքը ունէմտահոգութեան ու սարսափի մատնուեցան, եւ ուստի` կարիքը ունէմտահոգութեան ու սարսափի մատնուեցան, եւ ուստի` կարիքը ունէ----
ին Աստուծոյ մնայուն ներկայութեան, որ կրնար զիրենք մխիթարել, եւ ին Աստուծոյ մնայուն ներկայութեան, որ կրնար զիրենք մխիթարել, եւ ին Աստուծոյ մնայուն ներկայութեան, որ կրնար զիրենք մխիթարել, եւ ին Աստուծոյ մնայուն ներկայութեան, որ կրնար զիրենք մխիթարել, եւ 
ատիկա ընողը Սուրբ Հոգին իատիկա ընողը Սուրբ Հոգին իատիկա ընողը Սուրբ Հոգին իատիկա ընողը Սուրբ Հոգին ի´́́́նք պիտի ըլլար:նք պիտի ըլլար:նք պիտի ըլլար:նք պիտի ըլլար:    

Կարիքը ունէին աստուածային զօրութեամբ գօտեպնդուելու` որԿարիքը ունէին աստուածային զօրութեամբ գօտեպնդուելու` որԿարիքը ունէին աստուածային զօրութեամբ գօտեպնդուելու` որԿարիքը ունէին աստուածային զօրութեամբ գօտեպնդուելու` որ----
պէսզի կպէսզի կպէսզի կպէսզի կարենային իրենց սիրտերէն դուրս դնել հրեայ ղեկավարնեարենային իրենց սիրտերէն դուրս դնել հրեայ ղեկավարնեարենային իրենց սիրտերէն դուրս դնել հրեայ ղեկավարնեարենային իրենց սիրտերէն դուրս դնել հրեայ ղեկավարնե----
րուն սարսափը, եւ աստուածային զօրութեամբ զանոնք գօտեպնդողը րուն սարսափը, եւ աստուածային զօրութեամբ զանոնք գօտեպնդողը րուն սարսափը, եւ աստուածային զօրութեամբ զանոնք գօտեպնդողը րուն սարսափը, եւ աստուածային զօրութեամբ զանոնք գօտեպնդողը 
Սուրբ Հոգին ինք պիտի ըլլար:Սուրբ Հոգին ինք պիտի ըլլար:Սուրբ Հոգին ինք պիտի ըլլար:Սուրբ Հոգին ինք պիտի ըլլար:    

Արդարեւ, Սուրբ Հոգին ինքն էր որ զանոնք պիտի զօրացնէր` Արդարեւ, Սուրբ Հոգին ինքն էր որ զանոնք պիտի զօրացնէր` Արդարեւ, Սուրբ Հոգին ինքն էր որ զանոնք պիտի զօրացնէր` Արդարեւ, Սուրբ Հոգին ինքն էր որ զանոնք պիտի զօրացնէր` 
զօրաւորներուն դէմ. իզօրաւորներուն դէմ. իզօրաւորներուն դէմ. իզօրաւորներուն դէմ. ի´́́́նքն էր որ վախկոտ աշակերտները` քաջարի նքն էր որ վախկոտ աշակերտները` քաջարի նքն էր որ վախկոտ աշակերտները` քաջարի նքն էր որ վախկոտ աշակերտները` քաջարի 
առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալներու պիտի փոխակերպէր. իներու պիտի փոխակերպէր. իներու պիտի փոխակերպէր. իներու պիտի փոխակերպէր. ի´́́́նքն էր որ ուրացող նքն էր որ ուրացող նքն էր որ ուրացող նքն էր որ ուրացող 
աշակերտները` դաւանող մարտիկներու պիտի վերածէր:աշակերտները` դաւանող մարտիկներու պիտի վերածէր:աշակերտները` դաւանող մարտիկներու պիտի վերածէր:աշակերտները` դաւանող մարտիկներու պիտի վերածէր:    

    
� Վախկոտ մարդը տեղ չունի աշխարհին մէջ: Ուստի, պէտք է Վախկոտ մարդը տեղ չունի աշխարհին մէջ: Ուստի, պէտք է Վախկոտ մարդը տեղ չունի աշխարհին մէջ: Ուստի, պէտք է Վախկոտ մարդը տեղ չունի աշխարհին մէջ: Ուստի, պէտք է 

զօրանալ Սուրբ Հոգիով, որպէսզի մեր տեղը ունենանք այս զօրանալ Սուրբ Հոգիով, որպէսզի մեր տեղը ունենանք այս զօրանալ Սուրբ Հոգիով, որպէսզի մեր տեղը ունենանք այս զօրանալ Սուրբ Հոգիով, որպէսզի մեր տեղը ունենանք այս 
աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:    
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Սուրբ Հոգին` մխիթարիչը մարդկութեանՍուրբ Հոգին` մխիթարիչը մարդկութեանՍուրբ Հոգին` մխիթարիչը մարդկութեանՍուրբ Հոգին` մխիթարիչը մարդկութեան    
((((Փետրուար 2)Փետրուար 2)Փետրուար 2)Փետրուար 2)    

    
««««Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, Եւ ես Հօրս պիտի աղաչեմ՝ որ ուրիշ Մխիթարիչ մը տայ ձեզի, 

որպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայորպէսզի յաւիտեան ձեզի հետ ըլլայ» (» (» (» (Յովհաննէս 14.16):Յովհաննէս 14.16):Յովհաննէս 14.16):Յովհաննէս 14.16):    
Սուրբ Հոգին մխիթարութեան հոգին է, եւ կը մխիթարէ բոլոր Սուրբ Հոգին մխիթարութեան հոգին է, եւ կը մխիթարէ բոլոր Սուրբ Հոգին մխիթարութեան հոգին է, եւ կը մխիթարէ բոլոր Սուրբ Հոգին մխիթարութեան հոգին է, եւ կը մխիթարէ բոլոր 

կոտրած սիրտերը: Տրտմեցուցիչ երեւոյթներով լեցուն այս աշխարհին կոտրած սիրտերը: Տրտմեցուցիչ երեւոյթներով լեցուն այս աշխարհին կոտրած սիրտերը: Տրտմեցուցիչ երեւոյթներով լեցուն այս աշխարհին կոտրած սիրտերը: Տրտմեցուցիչ երեւոյթներով լեցուն այս աշխարհին 
մէջ, ո՞վ կարիքը չունի Սուրբ Հոգմէջ, ո՞վ կարիքը չունի Սուրբ Հոգմէջ, ո՞վ կարիքը չունի Սուրբ Հոգմէջ, ո՞վ կարիքը չունի Սուրբ Հոգիի նման մխիթարիչի: Երբ մարդիկ իի նման մխիթարիչի: Երբ մարդիկ իի նման մխիթարիչի: Երբ մարդիկ իի նման մխիթարիչի: Երբ մարդիկ 
մեզ վիրաւորեն գործով թէ խօսքով` Սուրբ Հոգին կը բուժէ մեր վէրքը մեզ վիրաւորեն գործով թէ խօսքով` Սուրբ Հոգին կը բուժէ մեր վէրքը մեզ վիրաւորեն գործով թէ խօսքով` Սուրբ Հոգին կը բուժէ մեր վէրքը մեզ վիրաւորեն գործով թէ խօսքով` Սուրբ Հոգին կը բուժէ մեր վէրքը 
ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեր անունը մրոտեն ու մեր ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեր անունը մրոտեն ու մեր ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեր անունը մրոտեն ու մեր ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեր անունը մրոտեն ու մեր 
սիրտը կոտրի` Սուրբ Հոգին կը բժշկէ մեր կոտրած սիրտը ու մենք կը սիրտը կոտրի` Սուրբ Հոգին կը բժշկէ մեր կոտրած սիրտը ու մենք կը սիրտը կոտրի` Սուրբ Հոգին կը բժշկէ մեր կոտրած սիրտը ու մենք կը սիրտը կոտրի` Սուրբ Հոգին կը բժշկէ մեր կոտրած սիրտը ու մենք կը 
մխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեզ ցաւցնեն նպատամխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեզ ցաւցնեն նպատամխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեզ ցաւցնեն նպատամխիթարուինք: Երբ մարդիկ մեզ ցաւցնեն նպատակով կամ առանց կով կամ առանց կով կամ առանց կով կամ առանց 
նպատակի ու մեր հոգին տագնապի` Սուրբ Հոգին խաղաղութիւն կու նպատակի ու մեր հոգին տագնապի` Սուրբ Հոգին խաղաղութիւն կու նպատակի ու մեր հոգին տագնապի` Սուրբ Հոգին խաղաղութիւն կու նպատակի ու մեր հոգին տագնապի` Սուրբ Հոգին խաղաղութիւն կու 
տայ մեր տագնապած հոգիին ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ տայ մեր տագնապած հոգիին ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ տայ մեր տագնապած հոգիին ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ տայ մեր տագնապած հոգիին ու մենք կը մխիթարուինք: Երբ մարդիկ 
անիրաւեն մեզ ու անիրաւութիւնը մեզ տանջէ` Սուրբ Հոգին բալաանիրաւեն մեզ ու անիրաւութիւնը մեզ տանջէ` Սուրբ Հոգին բալաանիրաւեն մեզ ու անիրաւութիւնը մեզ տանջէ` Սուրբ Հոգին բալաանիրաւեն մեզ ու անիրաւութիւնը մեզ տանջէ` Սուրբ Հոգին բալա----
սանի նման կը հանգչի մեր վրայ ու մեր տանջանքը կը փարատի ու սանի նման կը հանգչի մեր վրայ ու մեր տանջանքը կը փարատի ու սանի նման կը հանգչի մեր վրայ ու մեր տանջանքը կը փարատի ու սանի նման կը հանգչի մեր վրայ ու մեր տանջանքը կը փարատի ու 
մենք կը մմենք կը մմենք կը մմենք կը մխիթարուինք:խիթարուինք:խիթարուինք:խիթարուինք:    

Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Սուրբ Հոգիին համար գործածուած Սուրբ Հոգիին համար գործածուած ««««մխիթարիչմխիթարիչմխիթարիչմխիթարիչ» » » » բառը ցոյց կու բառը ցոյց կու բառը ցոյց կու բառը ցոյց կու 
տայ, թէ անիկա մեր հոգատարն է, մեր խնամակալն է, մեր զօրութիւնն տայ, թէ անիկա մեր հոգատարն է, մեր խնամակալն է, մեր զօրութիւնն տայ, թէ անիկա մեր հոգատարն է, մեր խնամակալն է, մեր զօրութիւնն տայ, թէ անիկա մեր հոգատարն է, մեր խնամակալն է, մեր զօրութիւնն 
ու մեզ զօրացնողն է, մեր ուրախութիւնն ու մեզ ուրախացնողն է, մեր ու մեզ զօրացնողն է, մեր ուրախութիւնն ու մեզ ուրախացնողն է, մեր ու մեզ զօրացնողն է, մեր ուրախութիւնն ու մեզ ուրախացնողն է, մեր ու մեզ զօրացնողն է, մեր ուրախութիւնն ու մեզ ուրախացնողն է, մեր 
բժշկութիւնն ու մեզ բժշկողն է, մեր մխիթարութիւնն ու մեզ բժշկութիւնն ու մեզ բժշկողն է, մեր մխիթարութիւնն ու մեզ բժշկութիւնն ու մեզ բժշկողն է, մեր մխիթարութիւնն ու մեզ բժշկութիւնն ու մեզ բժշկողն է, մեր մխիթարութիւնն ու մեզ 
մխիթարողնմխիթարողնմխիթարողնմխիթարողն    է, մեր հովանին ու մեզ հովանաւորողն է:է, մեր հովանին ու մեզ հովանաւորողն է:է, մեր հովանին ու մեզ հովանաւորողն է:է, մեր հովանին ու մեզ հովանաւորողն է:    

Սուրբ Հոգիին մխիթարութիւնը միայն սիրելի մը կորսնցուցած Սուրբ Հոգիին մխիթարութիւնը միայն սիրելի մը կորսնցուցած Սուրբ Հոգիին մխիթարութիւնը միայն սիրելի մը կորսնցուցած Սուրբ Հոգիին մխիթարութիւնը միայն սիրելի մը կորսնցուցած 
անձերուն համար չէ, այլ բոլոր անոնց համար` որոնք իրենց կեանքի անձերուն համար չէ, այլ բոլոր անոնց համար` որոնք իրենց կեանքի անձերուն համար չէ, այլ բոլոր անոնց համար` որոնք իրենց կեանքի անձերուն համար չէ, այլ բոլոր անոնց համար` որոնք իրենց կեանքի 
տարիները մեղքի մէջ կորսնցուցած են ու կը դառնօրէն կը զղջան, տարիները մեղքի մէջ կորսնցուցած են ու կը դառնօրէն կը զղջան, տարիները մեղքի մէջ կորսնցուցած են ու կը դառնօրէն կը զղջան, տարիները մեղքի մէջ կորսնցուցած են ու կը դառնօրէն կը զղջան, 
որոնք մարդոց մեղսալից կեանքը տեսնելով կը տորոնք մարդոց մեղսալից կեանքը տեսնելով կը տորոնք մարդոց մեղսալից կեանքը տեսնելով կը տորոնք մարդոց մեղսալից կեանքը տեսնելով կը տագնապին ու ագնապին ու ագնապին ու ագնապին ու 
մխիթարուիլ կ'ուզեն, որոնք Աստուծոյ կամքին անտեսումը կը տեսնեն մխիթարուիլ կ'ուզեն, որոնք Աստուծոյ կամքին անտեսումը կը տեսնեն մխիթարուիլ կ'ուզեն, որոնք Աստուծոյ կամքին անտեսումը կը տեսնեն մխիթարուիլ կ'ուզեն, որոնք Աստուծոյ կամքին անտեսումը կը տեսնեն 
եւ կը սգան ու մխիթարուիլ կ'ուզեն:եւ կը սգան ու մխիթարուիլ կ'ուզեն:եւ կը սգան ու մխիթարուիլ կ'ուզեն:եւ կը սգան ու մխիթարուիլ կ'ուզեն:    

    
� Սուրբ Հոգին մխիթարիչն է մարդկային սերունդին: Միայն իՍուրբ Հոգին մխիթարիչն է մարդկային սերունդին: Միայն իՍուրբ Հոգին մխիթարիչն է մարդկային սերունդին: Միայն իՍուրբ Հոգին մխիթարիչն է մարդկային սերունդին: Միայն ի´́́́նք նք նք նք 

կրնայ մեղքի կամ անիրաւութեան իբրեւ հետեւանք սգաւոր կրնայ մեղքի կամ անիրաւութեան իբրեւ հետեւանք սգաւոր կրնայ մեղքի կամ անիրաւութեան իբրեւ հետեւանք սգաւոր կրնայ մեղքի կամ անիրաւութեան իբրեւ հետեւանք սգաւոր 
դարձած հոգիները բուժել ու մխիթարել:դարձած հոգիները բուժել ու մխիթարել:դարձած հոգիները բուժել ու մխիթարել:դարձած հոգիները բուժել ու մխիթարել:    
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ՍուրՍուրՍուրՍուրբ Հոգին մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսիբ Հոգին մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսիբ Հոգին մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսիբ Հոգին մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի    
((((Փետրուար 3)Փետրուար 3)Փետրուար 3)Փետրուար 3)    

    
««««Սուրբ Հոգին է, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ: Աշխարհը չի Սուրբ Հոգին է, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ: Աշխարհը չի Սուրբ Հոգին է, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ: Աշխարհը չի Սուրբ Հոգին է, որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ: Աշխարհը չի 

կրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոկրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոկրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ոկրնար զայն ընդունիլ, որովհետեւ ո´́́́չ կը տչ կը տչ կը տչ կը տեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ո´́́́չ ալ կը ճանչնայ չ ալ կը ճանչնայ չ ալ կը ճանչնայ չ ալ կը ճանչնայ 
զայնզայնզայնզայն» » » » (Յովհաննէս 14.(Յովհաննէս 14.(Յովհաննէս 14.(Յովհաննէս 14.17):17):17):17):    

Բնագիրը Սուրբ Հոգին կը կոչէ` Բնագիրը Սուրբ Հոգին կը կոչէ` Բնագիրը Սուրբ Հոգին կը կոչէ` Բնագիրը Սուրբ Հոգին կը կոչէ` ««««ճշմարտութեան Հոգինճշմարտութեան Հոգինճշմարտութեան Հոգինճշմարտութեան Հոգին»: »: »: »: 
Արդարեւ, ՍուրԱրդարեւ, ՍուրԱրդարեւ, ՍուրԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին իբ Հոգին իբ Հոգին իբ Հոգին ի´́́́նքն է որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ մարդոց նքն է որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ մարդոց նքն է որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ մարդոց նքն է որ ճշմարտութիւնը կը յայտնէ մարդոց 
եւ իեւ իեւ իեւ ի´́́́նքն է որ մարդիկը կ'առաջնորդէ բացարձակ Ճշմարտութեան, որ նքն է որ մարդիկը կ'առաջնորդէ բացարձակ Ճշմարտութեան, որ նքն է որ մարդիկը կ'առաջնորդէ բացարձակ Ճշմարտութեան, որ նքն է որ մարդիկը կ'առաջնորդէ բացարձակ Ճշմարտութեան, որ 
Յիսուս Քրիստոս ինքն է, ինչպէս Յիսուս ինք ըսաւ. Յիսուս Քրիստոս ինքն է, ինչպէս Յիսուս ինք ըսաւ. Յիսուս Քրիստոս ինքն է, ինչպէս Յիսուս ինք ըսաւ. Յիսուս Քրիստոս ինքն է, ինչպէս Յիսուս ինք ըսաւ. ««««Ես եմ ճշմարտուԵս եմ ճշմարտուԵս եմ ճշմարտուԵս եմ ճշմարտու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» » » » (Յովհաննէս 14.6), եւ միաժամանակ ըսաւ. (Յովհաննէս 14.6), եւ միաժամանակ ըսաւ. (Յովհաննէս 14.6), եւ միաժամանակ ըսաւ. (Յովհաննէս 14.6), եւ միաժամանակ ըսաւ. ««««Ճշմարտութիւնը Ճշմարտութիւնը Ճշմարտութիւնը Ճշմարտութիւնը 
պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտոպիտի ճանչնաք եւ ճշմարտոպիտի ճանչնաք եւ ճշմարտոպիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէւթիւնը ձեզ պիտի ազատէւթիւնը ձեզ պիտի ազատէւթիւնը ձեզ պիտի ազատէ» » » » (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս 
8.32): 8.32): 8.32): 8.32): Մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ ճշմարտութիւնը որուն Մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ ճշմարտութիւնը որուն Մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ ճշմարտութիւնը որուն Մեկնիչ հայրեր կը հաստատեն, թէ ճշմարտութիւնը որուն 
ճանաչողութեան մասին կը խօսի Յիսուս` նոյնինքն Յիսուսն է: ճանաչողութեան մասին կը խօսի Յիսուս` նոյնինքն Յիսուսն է: ճանաչողութեան մասին կը խօսի Յիսուս` նոյնինքն Յիսուսն է: ճանաչողութեան մասին կը խօսի Յիսուս` նոյնինքն Յիսուսն է: 
Այսինքն, Յիսուս իր տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզէր. Այսինքն, Յիսուս իր տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզէր. Այսինքն, Յիսուս իր տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզէր. Այսինքն, Յիսուս իր տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզէր. ««««Ես եմ ճշմարտոԵս եմ ճշմարտոԵս եմ ճշմարտոԵս եմ ճշմարտոււււ----
թիւնը, եւ եթէ դուք զիս ճանչնաթիւնը, եւ եթէ դուք զիս ճանչնաթիւնը, եւ եթէ դուք զիս ճանչնաթիւնը, եւ եթէ դուք զիս ճանչնաք եւ ընդունիք իբրք եւ ընդունիք իբրք եւ ընդունիք իբրք եւ ընդունիք իբրեւ ճշմարտութիւնը` եւ ճշմարտութիւնը` եւ ճշմարտութիւնը` եւ ճշմարտութիւնը` 
իսկական ազատութիւնը ձեռք պիտի ձգէքիսկական ազատութիւնը ձեռք պիտի ձգէքիսկական ազատութիւնը ձեռք պիտի ձգէքիսկական ազատութիւնը ձեռք պիտի ձգէք»: »: »: »: Այս իմաստով, ՅիսոԱյս իմաստով, ՅիսոԱյս իմաստով, ՅիսոԱյս իմաստով, Յիսո´́́́ւս է ւս է ւս է ւս է 
ազատարար ճշմարտութիւնը: Եւ Սուրբ Հոգին իազատարար ճշմարտութիւնը: Եւ Սուրբ Հոգին իազատարար ճշմարտութիւնը: Եւ Սուրբ Հոգին իազատարար ճշմարտութիւնը: Եւ Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ այս նքն է որ այս նքն է որ այս նքն է որ այս 
իրողութիւնը կը բացայայտէ մարդոց, իիրողութիւնը կը բացայայտէ մարդոց, իիրողութիւնը կը բացայայտէ մարդոց, իիրողութիւնը կը բացայայտէ մարդոց, ի´́́́նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը 
կ'առաջնորդէ ճշմարտութեան, այսինքն` Քրիստոսի ճանաչողութեան: կ'առաջնորդէ ճշմարտութեան, այսինքն` Քրիստոսի ճանաչողութեան: կ'առաջնորդէ ճշմարտութեան, այսինքն` Քրիստոսի ճանաչողութեան: կ'առաջնորդէ ճշմարտութեան, այսինքն` Քրիստոսի ճանաչողութեան: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հոգին իոգին իոգին իոգին ի´́́́նքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ թէ Քրիստոսէ նքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ թէ Քրիստոսէ նքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ թէ Քրիստոսէ նքն է որ մարդոց կը սորվեցնէ թէ Քրիստոսէ 
դուրս չկադուրս չկադուրս չկադուրս չկա´́́́յ ազատութիւն ու փրկութիւն: Աշխարհը չի կրնար ընդունիլ յ ազատութիւն ու փրկութիւն: Աշխարհը չի կրնար ընդունիլ յ ազատութիւն ու փրկութիւն: Աշխարհը չի կրնար ընդունիլ յ ազատութիւն ու փրկութիւն: Աշխարհը չի կրնար ընդունիլ 
ասիկա: Աշխարհին կապուած մարդիկը չեն լսեր Սուրբ Հոգիին ձայնը ասիկա: Աշխարհին կապուած մարդիկը չեն լսեր Սուրբ Հոգիին ձայնը ասիկա: Աշխարհին կապուած մարդիկը չեն լսեր Սուրբ Հոգիին ձայնը ասիկա: Աշխարհին կապուած մարդիկը չեն լսեր Սուրբ Հոգիին ձայնը 
որ զիրենք կը հրաւիրէ Քրիստոսի: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց որ զիրենք կը հրաւիրէ Քրիստոսի: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց որ զիրենք կը հրաւիրէ Քրիստոսի: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց որ զիրենք կը հրաւիրէ Քրիստոսի: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց 
ասիկա` ըսելով. ասիկա` ըսելով. ասիկա` ըսելով. ասիկա` ըսելով. ««««Աշխարհը չի կրԱշխարհը չի կրԱշխարհը չի կրԱշխարհը չի կրնար զայն նար զայն նար զայն նար զայն ((((Սուրբ Հոգին) Սուրբ Հոգին) Սուրբ Հոգին) Սուրբ Հոգին) ընդունիլ, ընդունիլ, ընդունիլ, ընդունիլ, 
որովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ո´́́́չ կը տչ կը տչ կը տչ կը տեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ոեսնէ եւ ո´́́́չ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայնչ ալ կը ճանչնայ զայն»:»:»:»:    

Առաքեալը Ա.Կորնթացիս 2.12Առաքեալը Ա.Կորնթացիս 2.12Առաքեալը Ա.Կորնթացիս 2.12Առաքեալը Ա.Կորնթացիս 2.12----ին մէջ կը խօսի երկու տեսակ ին մէջ կը խօսի երկու տեսակ ին մէջ կը խօսի երկու տեսակ ին մէջ կը խօսի երկու տեսակ 
հոգիներու մասին` աշխարհի հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին մասին: Դուն հոգիներու մասին` աշխարհի հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին մասին: Դուն հոգիներու մասին` աշխարհի հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին մասին: Դուն հոգիներու մասին` աշխարհի հոգիին եւ Սուրբ Հոգիին մասին: Դուն 
ասոնցմէ ո՞ր մէկը կը կրես մէջդ:ասոնցմէ ո՞ր մէկը կը կրես մէջդ:ասոնցմէ ո՞ր մէկը կը կրես մէջդ:ասոնցմէ ո՞ր մէկը կը կրես մէջդ:    

    
� Ստութեան հետեւորդները` չեՍտութեան հետեւորդները` չեՍտութեան հետեւորդները` չեՍտութեան հետեւորդները` չե´́́́նննն    կրնար ճշմարտութեան Հոգիին կրնար ճշմարտութեան Հոգիին կրնար ճշմարտութեան Հոգիին կրնար ճշմարտութեան Հոգիին 

հետեւորդները ըլլալ: Մեղքի ձայնը լսողները` չեհետեւորդները ըլլալ: Մեղքի ձայնը լսողները` չեհետեւորդները ըլլալ: Մեղքի ձայնը լսողները` չեհետեւորդները ըլլալ: Մեղքի ձայնը լսողները` չե´́́́ն կրնար Սուրբ ն կրնար Սուրբ ն կրնար Սուրբ ն կրնար Սուրբ 
Հոգիին ձայնը լսել:Հոգիին ձայնը լսել:Հոգիին ձայնը լսել:Հոգիին ձայնը լսել:    
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Սուրբ Հոգին` մեր ուսուցիչն ու յուշարարըՍուրբ Հոգին` մեր ուսուցիչն ու յուշարարըՍուրբ Հոգին` մեր ուսուցիչն ու յուշարարըՍուրբ Հոգին` մեր ուսուցիչն ու յուշարարը    
((((Փետրուար 4)Փետրուար 4)Փետրուար 4)Փետրուար 4)    

    
««««Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ 

անունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի սորվանունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի սորվանունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի սորվանունովս, անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի սորվեցնէ եւեցնէ եւեցնէ եւեցնէ եւ    յիշեցնէ ինչ որ յիշեցնէ ինչ որ յիշեցնէ ինչ որ յիշեցնէ ինչ որ 
ես ձեզի ըսիես ձեզի ըսիես ձեզի ըսիես ձեզի ըսի» » » » (Յովհաննէս(Յովհաննէս(Յովհաննէս(Յովհաննէս 14.26): 14.26): 14.26): 14.26):    

Սուրբ Հոգին այս համարին մէջ երկու դերով կը ներկայանայ.Սուրբ Հոգին այս համարին մէջ երկու դերով կը ներկայանայ.Սուրբ Հոգին այս համարին մէջ երկու դերով կը ներկայանայ.Սուրբ Հոգին այս համարին մէջ երկու դերով կը ներկայանայ.----    
ա) Իբրեւ ուսուցիչ: Ինչպէս Որդին Հօրմէն եկաւ, նոյնպէս ալ ա) Իբրեւ ուսուցիչ: Ինչպէս Որդին Հօրմէն եկաւ, նոյնպէս ալ ա) Իբրեւ ուսուցիչ: Ինչպէս Որդին Հօրմէն եկաւ, նոյնպէս ալ ա) Իբրեւ ուսուցիչ: Ինչպէս Որդին Հօրմէն եկաւ, նոյնպէս ալ 

Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նք Հօրմէն պիտի գար Որդիին համբարձումէն ետք եւ նք Հօրմէն պիտի գար Որդիին համբարձումէն ետք եւ նք Հօրմէն պիտի գար Որդիին համբարձումէն ետք եւ նք Հօրմէն պիտի գար Որդիին համբարձումէն ետք եւ 
Որդիին անունով, որպէսզի ամէն Որդիին անունով, որպէսզի ամէն Որդիին անունով, որպէսզի ամէն Որդիին անունով, որպէսզի ամէն ինչ աշակերտներուն սորվեցնէր: ինչ աշակերտներուն սորվեցնէր: ինչ աշակերտներուն սորվեցնէր: ինչ աշակերտներուն սորվեցնէր: 
Արդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն էր որ անոնց պիտի սորվեցնէր իրենց նքն էր որ անոնց պիտի սորվեցնէր իրենց նքն էր որ անոնց պիտի սորվեցնէր իրենց նքն էր որ անոնց պիտի սորվեցնէր իրենց 
ընելիքը, իընելիքը, իընելիքը, իընելիքը, ի´́́́նքն էր որ անոնց պիտի յայտնէր իրենց խօսելիքը, ինքն էր որ անոնց պիտի յայտնէր իրենց խօսելիքը, ինքն էր որ անոնց պիտի յայտնէր իրենց խօսելիքը, ինքն էր որ անոնց պիտի յայտնէր իրենց խօսելիքը, ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր 
որ անոնց պիտի սորվեցնէր թէ իոր անոնց պիտի սորվեցնէր թէ իոր անոնց պիտի սորվեցնէր թէ իոր անոնց պիտի սորվեցնէր թէ ի´́́́նչպէս պէտք էր կատարէին նչպէս պէտք էր կատարէին նչպէս պէտք էր կատարէին նչպէս պէտք էր կատարէին 
Քրիստոսի կամքը ու տարածէին անոր փրկութիւնը:Քրիստոսի կամքը ու տարածէին անոր փրկութիւնը:Քրիստոսի կամքը ու տարածէին անոր փրկութիւնը:Քրիստոսի կամքը ու տարածէին անոր փրկութիւնը:    

Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ Հոգին միայն առաքեալներուն ուսուցիչը չէր որ եղաւ, այլ Հոգին միայն առաքեալներուն ուսուցիչը չէր որ եղաւ, այլ Հոգին միայն առաքեալներուն ուսուցիչը չէր որ եղաւ, այլ Հոգին միայն առաքեալներուն ուսուցիչը չէր որ եղաւ, այլ 
եղաւ նաեւ ուսուցիչը բոլոր դարերու բոլոր եկեղեցիներուն: Սուրբ եղաւ նաեւ ուսուցիչը բոլոր դարերու բոլոր եկեղեցիներուն: Սուրբ եղաւ նաեւ ուսուցիչը բոլոր դարերու բոլոր եկեղեցիներուն: Սուրբ եղաւ նաեւ ուսուցիչը բոլոր դարերու բոլոր եկեղեցիներուն: Սուրբ 
Հոգին ուսուցիչն է նաեւ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդներուն, Հոգին ուսուցիչն է նաեւ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդներուն, Հոգին ուսուցիչն է նաեւ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդներուն, Հոգին ուսուցիչն է նաեւ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդներուն, 
որոնք այնքա՜ն կարիքը ունինորոնք այնքա՜ն կարիքը ունինորոնք այնքա՜ն կարիքը ունինորոնք այնքա՜ն կարիքը ունին    անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու 
անոր հետ, որպէսզի սորվին անկէանոր հետ, որպէսզի սորվին անկէանոր հետ, որպէսզի սորվին անկէանոր հետ, որպէսզի սորվին անկէ    ներել իրար, սիրել զիրար, օգնել ներել իրար, սիրել զիրար, օգնել ներել իրար, սիրել զիրար, օգնել ներել իրար, սիրել զիրար, օգնել 
իրարու:իրարու:իրարու:իրարու:    

բ) Իբրեւ յուշարար: Յիսուս աշակերտներուն կ'ըսէ, թէ Սուրբ բ) Իբրեւ յուշարար: Յիսուս աշակերտներուն կ'ըսէ, թէ Սուրբ բ) Իբրեւ յուշարար: Յիսուս աշակերտներուն կ'ըսէ, թէ Սուրբ բ) Իբրեւ յուշարար: Յիսուս աշակերտներուն կ'ըսէ, թէ Սուրբ 
Հոգին պիտի գայ եւ Հոգին պիտի գայ եւ Հոգին պիտի գայ եւ Հոգին պիտի գայ եւ ««««յիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիյիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիյիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսիյիշեցնէ ինչ որ ես ձեզի ըսի»: »: »: »: Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները Աշակերտները 
կրնային Յիսուսի խօսքերէնկրնային Յիսուսի խօսքերէնկրնային Յիսուսի խօսքերէնկրնային Յիսուսի խօսքերէն    շատ բան մոռնալ. եւ ասիկա բնական էր, շատ բան մոռնալ. եւ ասիկա բնական էր, շատ բան մոռնալ. եւ ասիկա բնական էր, շատ բան մոռնալ. եւ ասիկա բնական էր, 
որովհետեւ անոնք մեծ տրտմութեան մէջ էին:որովհետեւ անոնք մեծ տրտմութեան մէջ էին:որովհետեւ անոնք մեծ տրտմութեան մէջ էին:որովհետեւ անոնք մեծ տրտմութեան մէջ էին:    Տրտմութիւնը կրնայ Տրտմութիւնը կրնայ Տրտմութիւնը կրնայ Տրտմութիւնը կրնայ 
շատ բան մոռցնել մեզի: Յիսուս այստեղ իր խօսքերը մոռնալու մասին շատ բան մոռցնել մեզի: Յիսուս այստեղ իր խօսքերը մոռնալու մասին շատ բան մոռցնել մեզի: Յիսուս այստեղ իր խօսքերը մոռնալու մասին շատ բան մոռցնել մեզի: Յիսուս այստեղ իր խօսքերը մոռնալու մասին 
չէ որ կը խօսի, այլ` իր խոստումներն ու զօրութիւնը մոռնալու մասին: չէ որ կը խօսի, այլ` իր խոստումներն ու զօրութիւնը մոռնալու մասին: չէ որ կը խօսի, այլ` իր խոստումներն ու զօրութիւնը մոռնալու մասին: չէ որ կը խօսի, այլ` իր խոստումներն ու զօրութիւնը մոռնալու մասին: 
Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, որ պիտի վերադառնար եւ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, որ պիտի վերադառնար եւ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, որ պիտի վերադառնար եւ Յիսուս խոստացած էր աշակերտներուն, որ պիտի վերադառնար եւ 
զիրենք քովը առնէր (Յովհաննէս 14.3): Սուրբ Հոգին իզիրենք քովը առնէր (Յովհաննէս 14.3): Սուրբ Հոգին իզիրենք քովը առնէր (Յովհաննէս 14.3): Սուրբ Հոգին իզիրենք քովը առնէր (Յովհաննէս 14.3): Սուրբ Հոգին ի´́́́նք պնք պնք պնք պիտի ըլլար իտի ըլլար իտի ըլլար իտի ըլլար 
այս խոստումը իրենց յիշեցնողը, եւ միաժամանակ` այս խոստումին այս խոստումը իրենց յիշեցնողը, եւ միաժամանակ` այս խոստումին այս խոստումը իրենց յիշեցնողը, եւ միաժամանակ` այս խոստումին այս խոստումը իրենց յիշեցնողը, եւ միաժամանակ` այս խոստումին 
ճիշդ իմաստը բացայայտողը:ճիշդ իմաստը բացայայտողը:ճիշդ իմաստը բացայայտողը:ճիշդ իմաստը բացայայտողը:    

    
� Սուրբ Հոգին իբրեւ ուսուցիչ չունեցողները` չեն կրնար յաջող ու Սուրբ Հոգին իբրեւ ուսուցիչ չունեցողները` չեն կրնար յաջող ու Սուրբ Հոգին իբրեւ ուսուցիչ չունեցողները` չեն կրնար յաջող ու Սուրբ Հոգին իբրեւ ուսուցիչ չունեցողները` չեն կրնար յաջող ու 

առաքինի աշակերտներ ըլլալ Քրիստոսի:առաքինի աշակերտներ ըլլալ Քրիստոսի:առաքինի աշակերտներ ըլլալ Քրիստոսի:առաքինի աշակերտներ ըլլալ Քրիստոսի:    
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Փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն էՓրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է    
((((Փետրուար 5)Փետրուար 5)Փետրուար 5)Փետրուար 5)    

    
««««Փրկութիւնը ձեր արժանՓրկութիւնը ձեր արժանՓրկութիւնը ձեր արժանՓրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է: Ձեր իքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է: Ձեր իքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է: Ձեր իքը չէ, այլ՝ Աստուծոյ պարգեւն է: Ձեր 

գործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը չպարգործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը չպարգործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը չպարգործերով շահուած չէ անիկա, որպէսզի ոեւէ մէկը չպարծենայծենայծենայծենայ» » » » 
((((Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8Եփեսացիս 2.8----9):9):9):9):    

Առաքեալը կը հաստատէ, թէ փրկութիւնը մեր Առաքեալը կը հաստատէ, թէ փրկութիւնը մեր Առաքեալը կը հաստատէ, թէ փրկութիւնը մեր Առաքեալը կը հաստատէ, թէ փրկութիւնը մեր ««««արժանիքը չէ, այլ՝ արժանիքը չէ, այլ՝ արժանիքը չէ, այլ՝ արժանիքը չէ, այլ՝ 
Աստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն է»: »: »: »: Մեր ունեցած արժանիքներըՄեր ունեցած արժանիքներըՄեր ունեցած արժանիքներըՄեր ունեցած արժանիքները    չեն կրնար մեզ չեն կրնար մեզ չեն կրնար մեզ չեն կրնար մեզ 
երկինք մտցնել:երկինք մտցնել:երկինք մտցնել:երկինք մտցնել:    Ինչ արժանիքնԻնչ արժանիքնԻնչ արժանիքնԻնչ արժանիքներ ալ ունենանք, բոլորը ոչնչութիւն կը եր ալ ունենանք, բոլորը ոչնչութիւն կը եր ալ ունենանք, բոլորը ոչնչութիւն կը եր ալ ունենանք, բոլորը ոչնչութիւն կը 
սեպուին, եթէ երբեք Քրիստոսի փրկարար արեան հանդէպ չունինք սեպուին, եթէ երբեք Քրիստոսի փրկարար արեան հանդէպ չունինք սեպուին, եթէ երբեք Քրիստոսի փրկարար արեան հանդէպ չունինք սեպուին, եթէ երբեք Քրիստոսի փրկարար արեան հանդէպ չունինք 
ուժեղ հաւատք: Մեր ունեցած արժանիքները, շնորհքներն ու ուժեղ հաւատք: Մեր ունեցած արժանիքները, շնորհքներն ու ուժեղ հաւատք: Մեր ունեցած արժանիքները, շնորհքներն ու ուժեղ հաւատք: Մեր ունեցած արժանիքները, շնորհքներն ու 
պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները, բոլորը Աստուծոյ կողմէ պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները, բոլորը Աստուծոյ կողմէ պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները, բոլորը Աստուծոյ կողմէ պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները, բոլորը Աստուծոյ կողմէ 
մեզի տրուած են, եւ ուստի չենք կրնար անոնցմով հպմեզի տրուած են, եւ ուստի չենք կրնար անոնցմով հպմեզի տրուած են, եւ ուստի չենք կրնար անոնցմով հպմեզի տրուած են, եւ ուստի չենք կրնար անոնցմով հպարտանալ եւ արտանալ եւ արտանալ եւ արտանալ եւ 
չենք կրնար մեր փրկութիւնը անոնց վերագրել:չենք կրնար մեր փրկութիւնը անոնց վերագրել:չենք կրնար մեր փրկութիւնը անոնց վերագրել:չենք կրնար մեր փրկութիւնը անոնց վերագրել:    

Առաքեալը նաեւ կը հաստատէ, Առաքեալը նաեւ կը հաստատէ, Առաքեալը նաեւ կը հաստատէ, Առաքեալը նաեւ կը հաստատէ, թէ թէ թէ թէ փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր փրկութիւնը մեր ««««գործերով գործերով գործերով գործերով 
շահուած չէշահուած չէշահուած չէշահուած չէ», », », », եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, ոեւէ մէկը չոեւէ մէկը չոեւէ մէկը չոեւէ մէկը չի կրնար ի կրնար ի կրնար ի կրնար պարպարպարպարծենալ: Ո՞վ ծենալ: Ո՞վ ծենալ: Ո՞վ ծենալ: Ո՞վ 
կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Եթէ գործերով կարելի ըլլար փրկուիլ, կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Եթէ գործերով կարելի ըլլար փրկուիլ, կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Եթէ գործերով կարելի ըլլար փրկուիլ, կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Եթէ գործերով կարելի ըլլար փրկուիլ, 
Յիսուս կարիքը չունէր մեռնեՅիսուս կարիքը չունէր մեռնեՅիսուս կարիքը չունէր մեռնեՅիսուս կարիքը չունէր մեռնելու, այլ պարզապէս պէտք էր խօսէր լու, այլ պարզապէս պէտք էր խօսէր լու, այլ պարզապէս պէտք էր խօսէր լու, այլ պարզապէս պէտք էր խօսէր 
բարեգործութիւն կատարելու մասին, պէտք էր յայտնէր մեզի մեր բարեգործութիւն կատարելու մասին, պէտք էր յայտնէր մեզի մեր բարեգործութիւն կատարելու մասին, պէտք էր յայտնէր մեզի մեր բարեգործութիւն կատարելու մասին, պէտք էր յայտնէր մեզի մեր 
ընելիք գործերը եւ այդքան:ընելիք գործերը եւ այդքան:ընելիք գործերը եւ այդքան:ընելիք գործերը եւ այդքան:    

Մեր փրկութիւնը պայմանաւորուած է, Քրիստոսի փրկարար արՄեր փրկութիւնը պայմանաւորուած է, Քրիստոսի փրկարար արՄեր փրկութիւնը պայմանաւորուած է, Քրիստոսի փրկարար արՄեր փրկութիւնը պայմանաւորուած է, Քրիստոսի փրկարար ար----
եան հանդէպ մեր ունեցած հաւատքով: Եթէ կը հաւատանք Քրիստոեան հանդէպ մեր ունեցած հաւատքով: Եթէ կը հաւատանք Քրիստոեան հանդէպ մեր ունեցած հաւատքով: Եթէ կը հաւատանք Քրիստոեան հանդէպ մեր ունեցած հաւատքով: Եթէ կը հաւատանք Քրիստո----
սի` կը փրկուինք: Բայց խօսքը տեսասի` կը փրկուինք: Բայց խօսքը տեսասի` կը փրկուինք: Բայց խօսքը տեսասի` կը փրկուինք: Բայց խօսքը տեսական հաւատքի մասին չէ, այլ կան հաւատքի մասին չէ, այլ կան հաւատքի մասին չէ, այլ կան հաւատքի մասին չէ, այլ 
գործգործգործգործնապէս արտայայտուող հաւատքի մասին: Գործը անբաժան է նապէս արտայայտուող հաւատքի մասին: Գործը անբաժան է նապէս արտայայտուող հաւատքի մասին: Գործը անբաժան է նապէս արտայայտուող հաւատքի մասին: Գործը անբաժան է 
հաւատքէն: Հաւատքը փաստ է որ մենք Քրիստոսը ունինք, իսկ բարի հաւատքէն: Հաւատքը փաստ է որ մենք Քրիստոսը ունինք, իսկ բարի հաւատքէն: Հաւատքը փաստ է որ մենք Քրիստոսը ունինք, իսկ բարի հաւատքէն: Հաւատքը փաստ է որ մենք Քրիստոսը ունինք, իսկ բարի 
գործերը փաստ են որ մենք հաւատք ունինք: Ուրիշ բացատրութեամբ գործերը փաստ են որ մենք հաւատք ունինք: Ուրիշ բացատրութեամբ գործերը փաստ են որ մենք հաւատք ունինք: Ուրիշ բացատրութեամբ գործերը փաստ են որ մենք հաւատք ունինք: Ուրիշ բացատրութեամբ 
մը, հաւատքը կեանք կու տայ մեզի, իսկ բարի գործերը` կեանք կմը, հաւատքը կեանք կու տայ մեզի, իսկ բարի գործերը` կեանք կմը, հաւատքը կեանք կու տայ մեզի, իսկ բարի գործերը` կեանք կմը, հաւատքը կեանք կու տայ մեզի, իսկ բարի գործերը` կեանք կու ու ու ու 
տան մեր հաւտան մեր հաւտան մեր հաւտան մեր հաւատքին, եւ ինչո՞ւ, ատքին, եւ ինչո՞ւ, ատքին, եւ ինչո՞ւ, ատքին, եւ ինչո՞ւ, որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ««««հաւատքը առանց հաւատքը առանց հաւատքը առանց հաւատքը առանց 
գործերու մեռած էգործերու մեռած էգործերու մեռած էգործերու մեռած է» » » » (Յակոբոս 2.17, 20, 26):(Յակոբոս 2.17, 20, 26):(Յակոբոս 2.17, 20, 26):(Յակոբոս 2.17, 20, 26):    

    
� Եթէ չունինք հաւատքԵթէ չունինք հաւատքԵթէ չունինք հաւատքԵթէ չունինք հաւատք`̀̀̀    կը նշանակէ թէ չունինք փրկութիւն, եւ կը նշանակէ թէ չունինք փրկութիւն, եւ կը նշանակէ թէ չունինք փրկութիւն, եւ կը նշանակէ թէ չունինք փրկութիւն, եւ 

եթէ չեթէ չեթէ չեթէ չունինք բարի գործեր`ունինք բարի գործեր`ունինք բարի գործեր`ունինք բարի գործեր`    կը նշանակէ թէ չունինք հաւատք:կը նշանակէ թէ չունինք հաւատք:կը նշանակէ թէ չունինք հաւատք:կը նշանակէ թէ չունինք հաւատք:    
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Փրկութիւն եւ վարձատրութիւնՓրկութիւն եւ վարձատրութիւնՓրկութիւն եւ վարձատրութիւնՓրկութիւն եւ վարձատրութիւն    
((((Փետրուար 6)Փետրուար 6)Փետրուար 6)Փետրուար 6)    

    
ՄերՄերՄերՄեր    մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ տարբերութիւնը փրկութեան մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ տարբերութիւնը փրկութեան մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ տարբերութիւնը փրկութեան մտքին մէջ յստակ պէտք է ըլլայ տարբերութիւնը փրկութեան 

եւ վարձատրութեան: Փրկութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի փրկարար եւ վարձատրութեան: Փրկութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի փրկարար եւ վարձատրութեան: Փրկութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի փրկարար եւ վարձատրութեան: Փրկութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի փրկարար 
շնորհքին հանդէպ մեր ունեցած հաւատշնորհքին հանդէպ մեր ունեցած հաւատշնորհքին հանդէպ մեր ունեցած հաւատշնորհքին հանդէպ մեր ունեցած հաւատքին, իսկ վարձատրութիւնը` քին, իսկ վարձատրութիւնը` քին, իսկ վարձատրութիւնը` քին, իսկ վարձատրութիւնը` 
մեր կատարած բարի եւ աստուամեր կատարած բարի եւ աստուամեր կատարած բարի եւ աստուամեր կատարած բարի եւ աստուածահաճոյ գործերուն: Այլ խօսքով մը, ծահաճոյ գործերուն: Այլ խօսքով մը, ծահաճոյ գործերուն: Այլ խօսքով մը, ծահաճոյ գործերուն: Այլ խօսքով մը, 
կը փրկուինք` եթէ հաւատք ոկը փրկուինք` եթէ հաւատք ոկը փրկուինք` եթէ հաւատք ոկը փրկուինք` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի քաւիչ արեան հանդէպ, ւնինք Քրիստոսի քաւիչ արեան հանդէպ, ւնինք Քրիստոսի քաւիչ արեան հանդէպ, ւնինք Քրիստոսի քաւիչ արեան հանդէպ, 
եւ կը վարձատրուինք` եթէ երբեք Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած եւ կը վարձատրուինք` եթէ երբեք Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած եւ կը վարձատրուինք` եթէ երբեք Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած եւ կը վարձատրուինք` եթէ երբեք Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած 
հաւատքը գործնապէս կ'արտայայտենք: Պօղոս առաքեալ կը խօսի հաւատքը գործնապէս կ'արտայայտենք: Պօղոս առաքեալ կը խօսի հաւատքը գործնապէս կ'արտայայտենք: Պօղոս առաքեալ կը խօսի հաւատքը գործնապէս կ'արտայայտենք: Պօղոս առաքեալ կը խօսի 
հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալներուն կողմէ կատարուած տարբերներուն կողմէ կատարուած տարբերներուն կողմէ կատարուած տարբերներուն կողմէ կատարուած տարբեր----տարբեր բարի տարբեր բարի տարբեր բարի տարբեր բարի 
գործերու մասին: Որոշ գործեր կը բնութագրէ իբրեւ գործերու մասին: Որոշ գործեր կը բնութագրէ իբրեւ գործերու մասին: Որոշ գործեր կը բնութագրէ իբրեւ գործերու մասին: Որոշ գործեր կը բնութագրէ իբրեւ ««««ոսկիոսկիոսկիոսկի», », », », ««««արծաթարծաթարծաթարծաթ» » » » 
եւ եւ եւ եւ ««««թանկագին քարթանկագին քարթանկագին քարթանկագին քար», », », », իսկ ուրիշ գործեր` իբրեւ իսկ ուրիշ գործեր` իբրեւ իսկ ուրիշ գործեր` իբրեւ իսկ ուրիշ գործեր` իբրեւ ««««փայտփայտփայտփայտ», «», «», «», «խոտխոտխոտխոտ» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««եղէգեղէգեղէգեղէգ», », », », եւ կը յիշեցնէ, թէ եւ կը յիշեցնէ, թէ եւ կը յիշեցնէ, թէ եւ կը յիշեցնէ, թէ ««««իւրաքանչիւրին գործը դատաստանի օրը իւրաքանչիւրին գործը դատաստանի օրը իւրաքանչիւրին գործը դատաստանի օրը իւրաքանչիւրին գործը դատաստանի օրը 
պիտի յայտնուի, եւ ատիկա կրակը պիտի յայտնէ, որովհեպիտի յայտնուի, եւ ատիկա կրակը պիտի յայտնէ, որովհեպիտի յայտնուի, եւ ատիկա կրակը պիտի յայտնէ, որովհեպիտի յայտնուի, եւ ատիկա կրակը պիտի յայտնէ, որովհետեւ տեւ տեւ տեւ 
իւրաքանչիւրին գործին որակը կրակով պիտի փորձուի: Եթէ մէկուն իւրաքանչիւրին գործին որակը կրակով պիտի փորձուի: Եթէ մէկուն իւրաքանչիւրին գործին որակը կրակով պիտի փորձուի: Եթէ մէկուն իւրաքանչիւրին գործին որակը կրակով պիտի փորձուի: Եթէ մէկուն 
շինածը կրակին շինածը կրակին շինածը կրակին շինածը կրակին դիմանայ` ենթական պիտի վարձատրուի. իսկ եթէ դիմանայ` ենթական պիտի վարձատրուի. իսկ եթէ դիմանայ` ենթական պիտի վարձատրուի. իսկ եթէ դիմանայ` ենթական պիտի վարձատրուի. իսկ եթէ 
այրի` ենթական պիտի տուժէ, այսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, այրի` ենթական պիտի տուժէ, այսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, այրի` ենթական պիտի տուժէ, այսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, այրի` ենթական պիտի տուժէ, այսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, 
սակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայսակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայսակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայսակայն իր գործերուն համար վարձատրութիւն պիտի չստանայ» » » » 
((((Ա.Կորնթացիս 3.12Ա.Կորնթացիս 3.12Ա.Կորնթացիս 3.12Ա.Կորնթացիս 3.12----15): 15): 15): 15): Տուեալ համարները շատ յստակ ցոյց կու տան Տուեալ համարները շատ յստակ ցոյց կու տան Տուեալ համարները շատ յստակ ցոյց կու տան Տուեալ համարները շատ յստակ ցոյց կու տան 
փրկութեան եւ վարձատրութեան տարբերութփրկութեան եւ վարձատրութեան տարբերութփրկութեան եւ վարձատրութեան տարբերութփրկութեան եւ վարձատրութեան տարբերութիւնը: Առաքեալը կը իւնը: Առաքեալը կը իւնը: Առաքեալը կը իւնը: Առաքեալը կը 
պարզէ, թէ մէկը փրկուելու համար կրնայ անհրաժեշտ հաւատքը պարզէ, թէ մէկը փրկուելու համար կրնայ անհրաժեշտ հաւատքը պարզէ, թէ մէկը փրկուելու համար կրնայ անհրաժեշտ հաւատքը պարզէ, թէ մէկը փրկուելու համար կրնայ անհրաժեշտ հաւատքը 
ունենալ, բայց վարձատրուելու համար կրնայ անհրաժեշտ բարի ունենալ, բայց վարձատրուելու համար կրնայ անհրաժեշտ բարի ունենալ, բայց վարձատրուելու համար կրնայ անհրաժեշտ բարի ունենալ, բայց վարձատրուելու համար կրնայ անհրաժեշտ բարի 
գործերը չունենալ: Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ նման պարագայի: Նման գործերը չունենալ: Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ նման պարագայի: Նման գործերը չունենալ: Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ նման պարագայի: Նման գործերը չունենալ: Ի՞նչ տեղի կ'ունենայ նման պարագայի: Նման 
պարապարապարապարագայի, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ, գայի, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ, գայի, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ, գայի, ինչպէս առաքեալը կ'ըսէ, ««««ենթական պիտի տուժէ, ենթական պիտի տուժէ, ենթական պիտի տուժէ, ենթական պիտի տուժէ, 
այսինքն թէեւ անայսինքն թէեւ անայսինքն թէեւ անայսինքն թէեւ անձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար ձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար ձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար ձը ինք պիտի փրկուի, սակայն իր գործերուն համար 
վարձատրութիւն պիտի չստանայվարձատրութիւն պիտի չստանայվարձատրութիւն պիտի չստանայվարձատրութիւն պիտի չստանայ»:»:»:»:    

    
� Մենք գործենք բարին, որպէսզի չըլլայ թէ փրկուինք ու երկինք Մենք գործենք բարին, որպէսզի չըլլայ թէ փրկուինք ու երկինք Մենք գործենք բարին, որպէսզի չըլլայ թէ փրկուինք ու երկինք Մենք գործենք բարին, որպէսզի չըլլայ թէ փրկուինք ու երկինք 

մտնենք, բայց հոն առանց վարձատրութեան մնանք:մտնենք, բայց հոն առանց վարձատրութեան մնանք:մտնենք, բայց հոն առանց վարձատրութեան մնանք:մտնենք, բայց հոն առանց վարձատրութեան մնանք:    
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Գործ եւ փրկութիւնԳործ եւ փրկութիւնԳործ եւ փրկութիւնԳործ եւ փրկութիւն    
((((Փետրուար 7)Փետրուար 7)Փետրուար 7)Փետրուար 7)    

    
Մենք չենք փրկուիր` որովհետեւ բարիք կը գործենք.Մենք չենք փրկուիր` որովհետեւ բարիք կը գործենք.Մենք չենք փրկուիր` որովհետեւ բարիք կը գործենք.Մենք չենք փրկուիր` որովհետեւ բարիք կը գործենք.    մենք կը մենք կը մենք կը մենք կը 

փրկուինք` որպէսզի բարիք գործենք: Պօղոս առաքփրկուինք` որպէսզի բարիք գործենք: Պօղոս առաքփրկուինք` որպէսզի բարիք գործենք: Պօղոս առաքփրկուինք` որպէսզի բարիք գործենք: Պօղոս առաքեալ հասեալ հասեալ հասեալ հաստատելէ տատելէ տատելէ տատելէ 
ետք թէ մենք ետք թէ մենք ետք թէ մենք ետք թէ մենք ««««Աստուծոյ շնորհքովը փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքովը փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքովը փրկուեցանքԱստուծոյ շնորհքովը փրկուեցանք», », », », եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
նոր ստեղծագործութիւնն ենք մենքնոր ստեղծագործութիւնն ենք մենքնոր ստեղծագործութիւնն ենք մենքնոր ստեղծագործութիւնն ենք մենք», », », », անմիջաանմիջաանմիջաանմիջապէս կը յիշեցնէ, թէ մենք պէս կը յիշեցնէ, թէ մենք պէս կը յիշեցնէ, թէ մենք պէս կը յիշեցնէ, թէ մենք 
ստեղծուած ենք` ստեղծուած ենք` ստեղծուած ենք` ստեղծուած ենք` ««««կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց կատարելու համար այն բարի գործերը, որոնց 
համար համար համար համար Աստուած սկիզբէն մեզ պատԱստուած սկիզբէն մեզ պատԱստուած սկիզբէն մեզ պատԱստուած սկիզբէն մեզ պատրաստեց, որպէսզի անոնցմով րաստեց, որպէսզի անոնցմով րաստեց, որպէսզի անոնցմով րաստեց, որպէսզի անոնցմով 
լեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքըլեցնենք մեր կեանքը» » » » (Եփեսացիս 2.8(Եփեսացիս 2.8(Եփեսացիս 2.8(Եփեսացիս 2.8----10):10):10):10):    

Մենք բարի գործերու նախանձախնդիր չենք ըլլար` որպէսՄենք բարի գործերու նախանձախնդիր չենք ըլլար` որպէսՄենք բարի գործերու նախանձախնդիր չենք ըլլար` որպէսՄենք բարի գործերու նախանձախնդիր չենք ըլլար` որպէսզի զի զի զի 
մաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը դառնանք, այլ` կը մաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը դառնանք, այլ` կը մաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը դառնանք, այլ` կը մաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը դառնանք, այլ` կը 
մաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը կը դառմաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը կը դառմաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը կը դառմաքրուինք ու Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը կը դառնանք` նանք` նանք` նանք` 
որպորպորպորպէսզի էսզի էսզի էսզի ««««բարի գործերու նախանձախնդիրբարի գործերու նախանձախնդիրբարի գործերու նախանձախնդիրբարի գործերու նախանձախնդիր» » » » ըլլանք (Տիտոս 2.14):ըլլանք (Տիտոս 2.14):ըլլանք (Տիտոս 2.14):ըլլանք (Տիտոս 2.14):    

Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ Առաքեալը կը պատուիրէ որ ««««Աստուծոյ հաւատացողԱստուծոյ հաւատացողԱստուծոյ հաւատացողԱստուծոյ հաւատացողները բարի ները բարի ները բարի ները բարի 
գործերու հետամուտ ըլլանգործերու հետամուտ ըլլանգործերու հետամուտ ըլլանգործերու հետամուտ ըլլան» » » » (Տիտոս 3.8): Առաքեալին ըսել ուզածը այն (Տիտոս 3.8): Առաքեալին ըսել ուզածը այն (Տիտոս 3.8): Առաքեալին ըսել ուզածը այն (Տիտոս 3.8): Առաքեալին ըսել ուզածը այն 
է, թէ անոնք որոնք կ'ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատէ, թէ անոնք որոնք կ'ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատէ, թէ անոնք որոնք կ'ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատէ, թէ անոնք որոնք կ'ընդգրկեն Քրիստոսի հաւատքը, պէտք է քը, պէտք է քը, պէտք է քը, պէտք է ««««բարի բարի բարի բարի 
գործերու հետամուտ ըլլագործերու հետամուտ ըլլագործերու հետամուտ ըլլագործերու հետամուտ ըլլանննն»: »: »: »: Հետեւաբար, Քրիստոսի փրկարար Հետեւաբար, Քրիստոսի փրկարար Հետեւաբար, Քրիստոսի փրկարար Հետեւաբար, Քրիստոսի փրկարար 
հաւատքը ընդունելէ եհաւատքը ընդունելէ եհաւատքը ընդունելէ եհաւատքը ընդունելէ ե´́́́տք` կը սկսինք բարի գործերու հետամուտ տք` կը սկսինք բարի գործերու հետամուտ տք` կը սկսինք բարի գործերու հետամուտ տք` կը սկսինք բարի գործերու հետամուտ 
ըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ո´́́́չ թէ բարի գործերու հետամուտ կ'ըլլանք` որպէսզի չ թէ բարի գործերու հետամուտ կ'ըլլանք` որպէսզի չ թէ բարի գործերու հետամուտ կ'ըլլանք` որպէսզի չ թէ բարի գործերու հետամուտ կ'ըլլանք` որպէսզի 
ընդունինք Քրիստոսի փրկարար հաւատքը:ընդունինք Քրիստոսի փրկարար հաւատքը:ընդունինք Քրիստոսի փրկարար հաւատքը:ընդունինք Քրիստոսի փրկարար հաւատքը:    

ՈՈՈՈ´́́́չ միայն փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, այլ նաեւ չ միայն փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, այլ նաեւ չ միայն փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, այլ նաեւ չ միայն փրկութիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, այլ նաեւ 
փրկութեան հետեւանքը եղոփրկութեան հետեւանքը եղոփրկութեան հետեւանքը եղոփրկութեան հետեւանքը եղող մեր կատարած բարի գործերն ալ ղ մեր կատարած բարի գործերն ալ ղ մեր կատարած բարի գործերն ալ ղ մեր կատարած բարի գործերն ալ 
Աստուծոյ պարգեւն են: Եթէ Աստուած չներգործէ մեր մէջ ու չօգնէ Աստուծոյ պարգեւն են: Եթէ Աստուած չներգործէ մեր մէջ ու չօգնէ Աստուծոյ պարգեւն են: Եթէ Աստուած չներգործէ մեր մէջ ու չօգնէ Աստուծոյ պարգեւն են: Եթէ Աստուած չներգործէ մեր մէջ ու չօգնէ 
մեզի բարին կամենալու ու բարին գործելու՝ մենք չենք կրնար նոյնիսկ մեզի բարին կամենալու ու բարին գործելու՝ մենք չենք կրնար նոյնիսկ մեզի բարին կամենալու ու բարին գործելու՝ մենք չենք կրնար նոյնիսկ մեզի բարին կամենալու ու բարին գործելու՝ մենք չենք կրնար նոյնիսկ 
բարին կամենալ կամ բարիք գործել (Փիլիպպեցիս 2.13), որովհետեւ բարին կամենալ կամ բարիք գործել (Փիլիպպեցիս 2.13), որովհետեւ բարին կամենալ կամ բարիք գործել (Փիլիպպեցիս 2.13), որովհետեւ բարին կամենալ կամ բարիք գործել (Փիլիպպեցիս 2.13), որովհետեւ 
մեր մարմինին մէջ բարի բան չի բնակիր (Հռոմամեր մարմինին մէջ բարի բան չի բնակիր (Հռոմամեր մարմինին մէջ բարի բան չի բնակիր (Հռոմամեր մարմինին մէջ բարի բան չի բնակիր (Հռոմայեցիս 7.18):յեցիս 7.18):յեցիս 7.18):յեցիս 7.18):    

    
� Մարդ պէտք ունի հաւատքի՝ որպէսզի փաստուի թէ փրկուած է, Մարդ պէտք ունի հաւատքի՝ որպէսզի փաստուի թէ փրկուած է, Մարդ պէտք ունի հաւատքի՝ որպէսզի փաստուի թէ փրկուած է, Մարդ պէտք ունի հաւատքի՝ որպէսզի փաստուի թէ փրկուած է, 

եւ պէտք ունի բարի գործերու՝ որպէսզի փաստուի որ հաւատք եւ պէտք ունի բարի գործերու՝ որպէսզի փաստուի որ հաւատք եւ պէտք ունի բարի գործերու՝ որպէսզի փաստուի որ հաւատք եւ պէտք ունի բարի գործերու՝ որպէսզի փաստուի որ հաւատք 
ունի:ունի:ունի:ունի:    
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Գործը հետեւանքն է մեր փրկութեանԳործը հետեւանքն է մեր փրկութեանԳործը հետեւանքն է մեր փրկութեանԳործը հետեւանքն է մեր փրկութեան    
((((Փետրուար 8)Փետրուար 8)Փետրուար 8)Փետրուար 8)    

    
----    Մեր փրկութիւնը հետեւանքը չէ մեր գործին. մեր գործը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը չէ մեր գործին. մեր գործը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը չէ մեր գործին. մեր գործը Մեր փրկութիւնը հետեւանքը չէ մեր գործին. մեր գործը 

հետեւանքն է մեր փրկութեան: Ահետեւանքն է մեր փրկութեան: Ահետեւանքն է մեր փրկութեան: Ահետեւանքն է մեր փրկութեան: Այլ բացատրութեամբ մը, Աստույլ բացատրութեամբ մը, Աստույլ բացատրութեամբ մը, Աստույլ բացատրութեամբ մը, Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
զաւակը չզաւակը չզաւակը չզաւակը չ’’’’աշխատիր որպէսզի փրկուի, այլ փրկուած է ըսեաշխատիր որպէսզի փրկուի, այլ փրկուած է ըսեաշխատիր որպէսզի փրկուի, այլ փրկուած է ըսեաշխատիր որպէսզի փրկուի, այլ փրկուած է ըսելով լով լով լով 
կկկկ’’’’աշխատի աշխատի աշխատի աշխատի (C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):    

----    Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն արդիւնքը չէ, բայց մեր բարի Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն արդիւնքը չէ, բայց մեր բարի Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն արդիւնքը չէ, բայց մեր բարի Փրկութիւնը մեր բարի գործերուն արդիւնքը չէ, բայց մեր բարի 
գործերը մեր փրկութեան արդիւնքն են գործերը մեր փրկութեան արդիւնքն են գործերը մեր փրկութեան արդիւնքն են գործերը մեր փրկութեան արդիւնքն են (Tom Wells):(Tom Wells):(Tom Wells):(Tom Wells):    

----    Թէպէտ մենք համոզուած ենք, որ ոԹէպէտ մենք համոզուած ենք, որ ոԹէպէտ մենք համոզուած ենք, որ ոԹէպէտ մենք համոզուած ենք, որ ո´́́́չ մէկչ մէկչ մէկչ մէկ    մարդ կրնայ փրկուիլ մարդ կրնայ փրկուիլ մարդ կրնայ փրկուիլ մարդ կրնայ փրկուիլ 
իր բարի գործերով, բայց հաւասարապէս նաեւ համոզուած ենք, որ ոիր բարի գործերով, բայց հաւասարապէս նաեւ համոզուած ենք, որ ոիր բարի գործերով, բայց հաւասարապէս նաեւ համոզուած ենք, որ ոիր բարի գործերով, բայց հաւասարապէս նաեւ համոզուած ենք, որ ո´́́́չ չ չ չ 
մէկ մարդ կրնայ փրկուիլ առանց բարի գործերու մէկ մարդ կրնայ փրկուիլ առանց բարի գործերու մէկ մարդ կրնայ փրկուիլ առանց բարի գործերու մէկ մարդ կրնայ փրկուիլ առանց բարի գործերու (C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):    

----    Ինչպէս խնձորը ծառին պտուղն է եւ ոԻնչպէս խնձորը ծառին պտուղն է եւ ոԻնչպէս խնձորը ծառին պտուղն է եւ ոԻնչպէս խնձորը ծառին պտուղն է եւ ո´́́́չ թէ ծառին պատչ թէ ծառին պատչ թէ ծառին պատչ թէ ծառին պատճառը, ճառը, ճառը, ճառը, 
այնպէս ալ, մեր բարի գործերը մեր փրկութեան պտուղայնպէս ալ, մեր բարի գործերը մեր փրկութեան պտուղայնպէս ալ, մեր բարի գործերը մեր փրկութեան պտուղայնպէս ալ, մեր բարի գործերը մեր փրկութեան պտուղներն են եներն են եներն են եներն են եւ ու ու ու ո´́́́չ չ չ չ 
թէ մեր փրկութեան պատճառը թէ մեր փրկութեան պատճառը թէ մեր փրկութեան պատճառը թէ մեր փրկութեան պատճառը (Daniel Cawdray):(Daniel Cawdray):(Daniel Cawdray):(Daniel Cawdray):    

----    Տեսանելի մեր բարի գործերը՝ մեր անտեսանելի հաւատՏեսանելի մեր բարի գործերը՝ մեր անտեսանելի հաւատՏեսանելի մեր բարի գործերը՝ մեր անտեսանելի հաւատՏեսանելի մեր բարի գործերը՝ մեր անտեսանելի հաւատքին քին քին քին 
ապացոյցն են:ապացոյցն են:ապացոյցն են:ապացոյցն են:    

----    Լսա՞ծ էք ժխտական բարի գործերու մասին: Ժխտական բարի Լսա՞ծ էք ժխտական բարի գործերու մասին: Ժխտական բարի Լսա՞ծ էք ժխտական բարի գործերու մասին: Ժխտական բարի Լսա՞ծ էք ժխտական բարի գործերու մասին: Ժխտական բարի 
գործերը այն գործերն են, որոնց կը վստահինք ու կը խորհինք որ գործերը այն գործերն են, որոնց կը վստահինք ու կը խորհինք որ գործերը այն գործերն են, որոնց կը վստահինք ու կը խորհինք որ գործերը այն գործերն են, որոնց կը վստահինք ու կը խորհինք որ 
Աստուած անոնց վրայ հիմնուելոԱստուած անոնց վրայ հիմնուելոԱստուած անոնց վրայ հիմնուելոԱստուած անոնց վրայ հիմնուելով մեզ պիտի փրկէ, եւ որոնք՝ (կը վ մեզ պիտի փրկէ, եւ որոնք՝ (կը վ մեզ պիտի փրկէ, եւ որոնք՝ (կը վ մեզ պիտի փրկէ, եւ որոնք՝ (կը 
խորհինք թէ) մեզ արժանի պիտի դարձնեն Աստուծոյ սիրոյն խորհինք թէ) մեզ արժանի պիտի դարձնեն Աստուծոյ սիրոյն խորհինք թէ) մեզ արժանի պիտի դարձնեն Աստուծոյ սիրոյն խորհինք թէ) մեզ արժանի պիտի դարձնեն Աստուծոյ սիրոյն (Scott (Scott (Scott (Scott 
Hafemann):Hafemann):Hafemann):Hafemann):    

----    Հաւատքը կՀաւատքը կՀաւատքը կՀաւատքը կ’’’’արդարացնէ անձը, իսկ գործերը կարդարացնէ անձը, իսկ գործերը կարդարացնէ անձը, իսկ գործերը կարդարացնէ անձը, իսկ գործերը կ’’’’արդաարդաարդաարդարացրացրացրացնեն նեն նեն նեն 
հաւատքը հաւատքը հաւատքը հաւատքը (Elisha Coles):(Elisha Coles):(Elisha Coles):(Elisha Coles):    

----    Ան որ հաւատք չունի՝ գործ ալ չունի, եւ ան որ գործ չունի՝ Ան որ հաւատք չունի՝ գործ ալ չունի, եւ ան որ գործ չունի՝ Ան որ հաւատք չունի՝ գործ ալ չունի, եւ ան որ գործ չունի՝ Ան որ հաւատք չունի՝ գործ ալ չունի, եւ ան որ գործ չունի՝ 
հաւատք ալ չունի հաւատք ալ չունի հաւատք ալ չունի հաւատք ալ չունի (C(C(C(C.H. Spurgeon):.H. Spurgeon):.H. Spurgeon):.H. Spurgeon):    

----    Մենք մեր ձեռքի գործերէն աւելի` Յիսուսի ձեռքի գործերուն է Մենք մեր ձեռքի գործերէն աւելի` Յիսուսի ձեռքի գործերուն է Մենք մեր ձեռքի գործերէն աւելի` Յիսուսի ձեռքի գործերուն է Մենք մեր ձեռքի գործերէն աւելի` Յիսուսի ձեռքի գործերուն է 
որ պէտք է հաւատանք:որ պէտք է հաւատանք:որ պէտք է հաւատանք:որ պէտք է հաւատանք:    

    
� Ինչպէս տաքութիւնն ու կրակը իրարմէ չեն բաժնուիր, ճիշդ Ինչպէս տաքութիւնն ու կրակը իրարմէ չեն բաժնուիր, ճիշդ Ինչպէս տաքութիւնն ու կրակը իրարմէ չեն բաժնուիր, ճիշդ Ինչպէս տաքութիւնն ու կրակը իրարմէ չեն բաժնուիր, ճիշդ 

նոյնպէս ալ հաւատքն ու գործը իրարմէ չեն բաժնուիր:նոյնպէս ալ հաւատքն ու գործը իրարմէ չեն բաժնուիր:նոյնպէս ալ հաւատքն ու գործը իրարմէ չեն բաժնուիր:նոյնպէս ալ հաւատքն ու գործը իրարմէ չեն բաժնուիր:    
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Առաքինութեան գեղեցկութիւնըԱռաքինութեան գեղեցկութիւնըԱռաքինութեան գեղեցկութիւնըԱռաքինութեան գեղեցկութիւնը    
((((Փետրուար 9)Փետրուար 9)Փետրուար 9)Փետրուար 9)    

    
---- « « « «Ով որ իր առաքիՈվ որ իր առաքիՈվ որ իր առաքիՈվ որ իր առաքինութիւններով քեզմէ աւելի նուազ է, դուն զայն նութիւններով քեզմէ աւելի նուազ է, դուն զայն նութիւններով քեզմէ աւելի նուազ է, դուն զայն նութիւններով քեզմէ աւելի նուազ է, դուն զայն 

նկատէ քեզի հաւասար, իսկ ով որ իր առաքինութիւններով քեզի նկատէ քեզի հաւասար, իսկ ով որ իր առաքինութիւններով քեզի նկատէ քեզի հաւասար, իսկ ով որ իր առաքինութիւններով քեզի նկատէ քեզի հաւասար, իսկ ով որ իր առաքինութիւններով քեզի 
հաւասար է, դուն զայն նկատէ քեզմէ շատ աւելի  բարձրհաւասար է, դուն զայն նկատէ քեզմէ շատ աւելի  բարձրհաւասար է, դուն զայն նկատէ քեզմէ շատ աւելի  բարձրհաւասար է, դուն զայն նկատէ քեզմէ շատ աւելի  բարձր» » » » (Անտոն (Անտոն (Անտոն (Անտոն 
Անապատական):Անապատական):Անապատական):Անապատական):    

----    Առաքինի մարդը իր տկարութեանց մասին եւ ուրիշներու Առաքինի մարդը իր տկարութեանց մասին եւ ուրիշներու Առաքինի մարդը իր տկարութեանց մասին եւ ուրիշներու Առաքինի մարդը իր տկարութեանց մասին եւ ուրիշներու 
առաւելութեանց մասին խօսող մարդն է:առաւելութեանց մասին խօսող մարդն է:առաւելութեանց մասին խօսող մարդն է:առաւելութեանց մասին խօսող մարդն է:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չիյնար, այլ այն՝ որ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չիյնար, այլ այն՝ որ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չիյնար, այլ այն՝ որ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չիյնար, այլ այն՝ որ 
իյնալէ ետք, կը ճանչնայ իր տկարութիւնը եւ Յիսուսի ձեռքէն բռնելով իյնալէ ետք, կը ճանչնայ իր տկարութիւնը եւ Յիսուսի ձեռքէն բռնելով իյնալէ ետք, կը ճանչնայ իր տկարութիւնը եւ Յիսուսի ձեռքէն բռնելով իյնալէ ետք, կը ճանչնայ իր տկարութիւնը եւ Յիսուսի ձեռքէն բռնելով 
ու դարձեալ կը վերականգնի ու կը շարուու դարձեալ կը վերականգնի ու կը շարուու դարձեալ կը վերականգնի ու կը շարուու դարձեալ կը վերականգնի ու կը շարունակէ քալել:նակէ քալել:նակէ քալել:նակէ քալել:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չի նախանձիր երբ իր Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չի նախանձիր երբ իր Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չի նախանձիր երբ իր Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ բնաւ չի նախանձիր երբ իր 
ընկերը իրմէ աւելի կը բարձրանաընկերը իրմէ աւելի կը բարձրանաընկերը իրմէ աւելի կը բարձրանաընկերը իրմէ աւելի կը բարձրանայ, այլ այն՝ որ սրտով կը խնդակցի յ, այլ այն՝ որ սրտով կը խնդակցի յ, այլ այն՝ որ սրտով կը խնդակցի յ, այլ այն՝ որ սրտով կը խնդակցի 
անոր:անոր:անոր:անոր:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ չի ճզմեր իր հակառակորդը Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ չի ճզմեր իր հակառակորդը Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ չի ճզմեր իր հակառակորդը Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ չի ճզմեր իր հակառակորդը 
երբ առիթը կը ներկայանայ, այլ այն՝ որ դէպի վար կը խոնարհի, իր երբ առիթը կը ներկայանայ, այլ այն՝ որ դէպի վար կը խոնարհի, իր երբ առիթը կը ներկայանայ, այլ այն՝ որ դէպի վար կը խոնարհի, իր երբ առիթը կը ներկայանայ, այլ այն՝ որ դէպի վար կը խոնարհի, իր 
հակառակորդը դէպի վեր բարձրացհակառակորդը դէպի վեր բարձրացհակառակորդը դէպի վեր բարձրացհակառակորդը դէպի վեր բարձրացնելու համար:նելու համար:նելու համար:նելու համար:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդն է որ կը պահէ խաղաղուԱռաքինի մարդը այն մարդն է որ կը պահէ խաղաղուԱռաքինի մարդը այն մարդն է որ կը պահէ խաղաղուԱռաքինի մարդը այն մարդն է որ կը պահէ խաղաղութիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր թիւնը իր 
սրտսրտսրտսրտին մէջ եւ ժպիտը իր դէմքին վրայ, երբ ամէն առիթ ունի տրտմելու:ին մէջ եւ ժպիտը իր դէմքին վրայ, երբ ամէն առիթ ունի տրտմելու:ին մէջ եւ ժպիտը իր դէմքին վրայ, երբ ամէն առիթ ունի տրտմելու:ին մէջ եւ ժպիտը իր դէմքին վրայ, երբ ամէն առիթ ունի տրտմելու:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդն է որ ինքզինք հեռու կը պահէ Առաքինի մարդը այն մարդն է որ ինքզինք հեռու կը պահէ Առաքինի մարդը այն մարդն է որ ինքզինք հեռու կը պահէ Առաքինի մարդը այն մարդն է որ ինքզինք հեռու կը պահէ 
մեղքէն, առանց յանդգնութիւնը ունենալու մտածելու թէ ինք առաքինի մեղքէն, առանց յանդգնութիւնը ունենալու մտածելու թէ ինք առաքինի մեղքէն, առանց յանդգնութիւնը ունենալու մտածելու թէ ինք առաքինի մեղքէն, առանց յանդգնութիւնը ունենալու մտածելու թէ ինք առաքինի 
մարդ է:մարդ է:մարդ է:մարդ է:    

----    Առաքինի մարդը իր յանցանքները բացայայտող եւ ուրիշներուն Առաքինի մարդը իր յանցանքները բացայայտող եւ ուրիշներուն Առաքինի մարդը իր յանցանքները բացայայտող եւ ուրիշներուն Առաքինի մարդը իր յանցանքները բացայայտող եւ ուրիշներուն 
յանցանքները ծածյանցանքները ծածյանցանքները ծածյանցանքները ծածկող մարդն է:կող մարդն է:կող մարդն է:կող մարդն է:    

----    Առաքինի մարդը իր հակառակորդներուն եւ զինք չարախօսողԱռաքինի մարդը իր հակառակորդներուն եւ զինք չարախօսողԱռաքինի մարդը իր հակառակորդներուն եւ զինք չարախօսողԱռաքինի մարդը իր հակառակորդներուն եւ զինք չարախօսող----
նենենեներուն մէջ կը տեսնէ ծածկուած արժէքներ ու կը գնահատէ զանոնք:րուն մէջ կը տեսնէ ծածկուած արժէքներ ու կը գնահատէ զանոնք:րուն մէջ կը տեսնէ ծածկուած արժէքներ ու կը գնահատէ զանոնք:րուն մէջ կը տեսնէ ծածկուած արժէքներ ու կը գնահատէ զանոնք:    

    
� Առաքինութիւն է տրտմութեան ժամանակ ուրախանալը, բայց Առաքինութիւն է տրտմութեան ժամանակ ուրախանալը, բայց Առաքինութիւն է տրտմութեան ժամանակ ուրախանալը, բայց Առաքինութիւն է տրտմութեան ժամանակ ուրախանալը, բայց 

աւելի մեծ առաքինութիւն է` մեզ տրտմեցնողները ուրախուաւելի մեծ առաքինութիւն է` մեզ տրտմեցնողները ուրախուաւելի մեծ առաքինութիւն է` մեզ տրտմեցնողները ուրախուաւելի մեծ առաքինութիւն է` մեզ տրտմեցնողները ուրախու----
թեան առաջնորդելը:թեան առաջնորդելը:թեան առաջնորդելը:թեան առաջնորդելը:    
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ԱռաքիԱռաքիԱռաքիԱռաքինի մարդընի մարդընի մարդընի մարդը    
((((Փետրուար 10)Փետրուար 10)Փետրուար 10)Փետրուար 10)    

    
----    Առաքինի մարդը միայն այն մարդը չէ որ խոնարհութեամբ Առաքինի մարդը միայն այն մարդը չէ որ խոնարհութեամբ Առաքինի մարդը միայն այն մարդը չէ որ խոնարհութեամբ Առաքինի մարդը միայն այն մարդը չէ որ խոնարհութեամբ 

կ'ընդունի իր թերութիւնները երբ անոնք իր ուշադրութեան կը կ'ընդունի իր թերութիւնները երբ անոնք իր ուշադրութեան կը կ'ընդունի իր թերութիւնները երբ անոնք իր ուշադրութեան կը կ'ընդունի իր թերութիւնները երբ անոնք իր ուշադրութեան կը 
յանձնուին, այլ մանաւանդ այն` որ կ'ընդունի իրեն վերագրուած այն յանձնուին, այլ մանաւանդ այն` որ կ'ընդունի իրեն վերագրուած այն յանձնուին, այլ մանաւանդ այն` որ կ'ընդունի իրեն վերագրուած այն յանձնուին, այլ մանաւանդ այն` որ կ'ընդունի իրեն վերագրուած այն 
թերութիւնները, որոնք իրեն չեն պատկանիր թերութիւնները, որոնք իրեն չեն պատկանիր թերութիւնները, որոնք իրեն չեն պատկանիր թերութիւնները, որոնք իրեն չեն պատկանիր («(«(«(«Հոգեւոր ՊատերազմՀոգեւոր ՊատերազմՀոգեւոր ՊատերազմՀոգեւոր Պատերազմ» » » » 
գիրգիրգիրգիրքէն):քէն):քէն):քէն):    

----    ««««Առաքինութիւնը շատ քարոզիչներ ունի, սակայն` քիչ Առաքինութիւնը շատ քարոզիչներ ունի, սակայն` քիչ Առաքինութիւնը շատ քարոզիչներ ունի, սակայն` քիչ Առաքինութիւնը շատ քարոզիչներ ունի, սակայն` քիչ 
մարտիրոսներմարտիրոսներմարտիրոսներմարտիրոսներ» » » » (Հէլվէտիոս):(Հէլվէտիոս):(Հէլվէտիոս):(Հէլվէտիոս):    

----    Առաքինի մարդը այն մարդն է որ երբ պաշտօնով կը Առաքինի մարդը այն մարդն է որ երբ պաշտօնով կը Առաքինի մարդը այն մարդն է որ երբ պաշտօնով կը Առաքինի մարդը այն մարդն է որ երբ պաշտօնով կը 
բարձրացուի` կը պահէ իր խոնարհութիւնը, եւ երբ պաշտօնով կը բարձրացուի` կը պահէ իր խոնարհութիւնը, եւ երբ պաշտօնով կը բարձրացուի` կը պահէ իր խոնարհութիւնը, եւ երբ պաշտօնով կը բարձրացուի` կը պահէ իր խոնարհութիւնը, եւ երբ պաշտօնով կը 
ցածցուի` կը պահէ իր հոգեկան բարձրութիւնը:ցածցուի` կը պահէ իր հոգեկան բարձրութիւնը:ցածցուի` կը պահէ իր հոգեկան բարձրութիւնը:ցածցուի` կը պահէ իր հոգեկան բարձրութիւնը:    

----    Առաքինի մարդը ձախողութեան Առաքինի մարդը ձախողութեան Առաքինի մարդը ձախողութեան Առաքինի մարդը ձախողութեան ժամանակ չյուսահատողը չէ ժամանակ չյուսահատողը չէ ժամանակ չյուսահատողը չէ ժամանակ չյուսահատողը չէ 
միայն, այլ մանաւանդ` յաջողութեան ժամանակ չհպարտացողն է:միայն, այլ մանաւանդ` յաջողութեան ժամանակ չհպարտացողն է:միայն, այլ մանաւանդ` յաջողութեան ժամանակ չհպարտացողն է:միայն, այլ մանաւանդ` յաջողութեան ժամանակ չհպարտացողն է:    

----    Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ եռանդով կ'աշխատի Տիրոջ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ եռանդով կ'աշխատի Տիրոջ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ եռանդով կ'աշխատի Տիրոջ Առաքինի մարդը այն մարդը չէ որ եռանդով կ'աշխատի Տիրոջ 
փառքին համար երբ մարդիկ իր գործը կը գնահատեն, այլ այն` որ կը փառքին համար երբ մարդիկ իր գործը կը գնահատեն, այլ այն` որ կը փառքին համար երբ մարդիկ իր գործը կը գնահատեն, այլ այն` որ կը փառքին համար երբ մարդիկ իր գործը կը գնահատեն, այլ այն` որ կը 
շարունակէ եռանդով աշխատիլ, երբ մարդիկ կը քննադատեն ու կը շարունակէ եռանդով աշխատիլ, երբ մարդիկ կը քննադատեն ու կը շարունակէ եռանդով աշխատիլ, երբ մարդիկ կը քննադատեն ու կը շարունակէ եռանդով աշխատիլ, երբ մարդիկ կը քննադատեն ու կը 
վարվարվարվարկաբեկեն իր գործը:կաբեկեն իր գործը:կաբեկեն իր գործը:կաբեկեն իր գործը:    

----    Առաքինի մարդը ուրիշին օգնութեան ձեռք երկարողն է, թէկուզ Առաքինի մարդը ուրիշին օգնութեան ձեռք երկարողն է, թէկուզ Առաքինի մարդը ուրիշին օգնութեան ձեռք երկարողն է, թէկուզ Առաքինի մարդը ուրիշին օգնութեան ձեռք երկարողն է, թէկուզ 
այդ ուրիշը մերժէ այդ ձեռքէն եկած օգնութիւնը:այդ ուրիշը մերժէ այդ ձեռքէն եկած օգնութիւնը:այդ ուրիշը մերժէ այդ ձեռքէն եկած օգնութիւնը:այդ ուրիշը մերժէ այդ ձեռքէն եկած օգնութիւնը:    

----    Առաքինի գործ կատարել ու անոր մասին չխօսիլը` ինքնին Առաքինի գործ կատարել ու անոր մասին չխօսիլը` ինքնին Առաքինի գործ կատարել ու անոր մասին չխօսիլը` ինքնին Առաքինի գործ կատարել ու անոր մասին չխօսիլը` ինքնին 
առաքինութիւն է, բայց զայն Աստուծոյ շնորհքին վերագրելը` աւելիառաքինութիւն է, բայց զայն Աստուծոյ շնորհքին վերագրելը` աւելիառաքինութիւն է, բայց զայն Աստուծոյ շնորհքին վերագրելը` աւելիառաքինութիւն է, բայց զայն Աստուծոյ շնորհքին վերագրելը` աւելի´ ´ ´ ´ 
մեծ առաքինութիւն է:մեծ առաքինութիւն է:մեծ առաքինութիւն է:մեծ առաքինութիւն է:    

----    Առաքինութիւն է ճանչնալ եւ ընդունիլ մեր թերութիւնները, բայց Առաքինութիւն է ճանչնալ եւ ընդունիլ մեր թերութիւնները, բայց Առաքինութիւն է ճանչնալ եւ ընդունիլ մեր թերութիւնները, բայց Առաքինութիւն է ճանչնալ եւ ընդունիլ մեր թերութիւնները, բայց 
աւելի մեծ առաքինութիւն է, երբ կ'ընդունինք մեր թերութիւնները` երբ աւելի մեծ առաքինութիւն է, երբ կ'ընդունինք մեր թերութիւնները` երբ աւելի մեծ առաքինութիւն է, երբ կ'ընդունինք մեր թերութիւնները` երբ աւելի մեծ առաքինութիւն է, երբ կ'ընդունինք մեր թերութիւնները` երբ 
անոնք ուրիշին կողմէ մեր ուշադրութեան կը յանձնուին:անոնք ուրիշին կողմէ մեր ուշադրութեան կը յանձնուին:անոնք ուրիշին կողմէ մեր ուշադրութեան կը յանձնուին:անոնք ուրիշին կողմէ մեր ուշադրութեան կը յանձնուին:    

    
� Ունեցած առաքինութիւններուդ մասին չխօսիլը` ինքնին առաՈւնեցած առաքինութիւններուդ մասին չխօսիլը` ինքնին առաՈւնեցած առաքինութիւններուդ մասին չխօսիլը` ինքնին առաՈւնեցած առաքինութիւններուդ մասին չխօսիլը` ինքնին առա----

քինութիւն է:քինութիւն է:քինութիւն է:քինութիւն է:    
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Աստուծոյ ամԱստուծոյ ամԱստուծոյ ամԱստուծոյ ամենագիտութիւնըենագիտութիւնըենագիտութիւնըենագիտութիւնը    
((((Փետրուար 11)Փետրուար 11)Փետրուար 11)Փետրուար 11)    

    
Ոմանք կը վախնան Աստուծմէ, որովհետեւՈմանք կը վախնան Աստուծմէ, որովհետեւՈմանք կը վախնան Աստուծմէ, որովհետեւՈմանք կը վախնան Աստուծմէ, որովհետեւ,,,,    կ'ըսեն, թէ Աստուած կ'ըսեն, թէ Աստուած կ'ըսեն, թէ Աստուած կ'ըսեն, թէ Աստուած 

ամենագէտ է, ամենագէտ է, ամենագէտ է, ամենագէտ է, եւ եւ եւ եւ ուստի` ամէն բուստի` ամէն բուստի` ամէն բուստի` ամէն բան կը տեսնէ ու գիտէ:ան կը տեսնէ ու գիտէ:ան կը տեսնէ ու գիտէ:ան կը տեսնէ ու գիտէ:    Մենք Մենք Մենք Մենք Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ամենագիտութեան մէջ ամենագիտութեան մէջ ամենագիտութեան մէջ ամենագիտութեան մէջ մեր ապահովութիւնն է որ պէտք է տեսնենք: մեր ապահովութիւնն է որ պէտք է տեսնենք: մեր ապահովութիւնն է որ պէտք է տեսնենք: մեր ապահովութիւնն է որ պէտք է տեսնենք: 
Աստուծոյ ամենատեսութեան ու ամենագիտութեան մէջ մենքԱստուծոյ ամենատեսութեան ու ամենագիտութեան մէջ մենքԱստուծոյ ամենատեսութեան ու ամենագիտութեան մէջ մենքԱստուծոյ ամենատեսութեան ու ամենագիտութեան մէջ մենք    մեր մեր մեր մեր 
մխիթարումխիթարումխիթարումխիթարութիւնն է որ պէտք է տեսնենք, եւ ոթիւնն է որ պէտք է տեսնենք, եւ ոթիւնն է որ պէտք է տեսնենք, եւ ոթիւնն է որ պէտք է տեսնենք, եւ ո´́́́չ թէ վախնանք անոր չ թէ վախնանք անոր չ թէ վախնանք անոր չ թէ վախնանք անոր 
ամենագիտուամենագիտուամենագիտուամենագիտութենէն: Մխիթարական չէ՞ գիտնալ որ Աստուած ամէն թենէն: Մխիթարական չէ՞ գիտնալ որ Աստուած ամէն թենէն: Մխիթարական չէ՞ գիտնալ որ Աստուած ամէն թենէն: Մխիթարական չէ՞ գիտնալ որ Աստուած ամէն 
բան գիտէ մեր մասին. գիտէ մեր տկարութեանց մասին, մեր բան գիտէ մեր մասին. գիտէ մեր տկարութեանց մասին, մեր բան գիտէ մեր մասին. գիտէ մեր տկարութեանց մասին, մեր բան գիտէ մեր մասին. գիտէ մեր տկարութեանց մասին, մեր 
խեղճութեանց մասին, մեր հողեղէն բնութեան մասին, երբեմն ճիշդը խեղճութեանց մասին, մեր հողեղէն բնութեան մասին, երբեմն ճիշդը խեղճութեանց մասին, մեր հողեղէն բնութեան մասին, երբեմն ճիշդը խեղճութեանց մասին, մեր հողեղէն բնութեան մասին, երբեմն ճիշդը 
սխալէն, սուտը ճշմարիտէն,սխալէն, սուտը ճշմարիտէն,սխալէն, սուտը ճշմարիտէն,սխալէն, սուտը ճշմարիտէն,    եւ կեղծը անկեղծէն զանազանելու կամ եւ կեղծը անկեղծէն զանազանելու կամ եւ կեղծը անկեղծէն զանազանելու կամ եւ կեղծը անկեղծէն զանազանելու կամ 
զատորզատորզատորզատորոշելու մեր անկարողութեան մասին: ոշելու մեր անկարողութեան մասին: ոշելու մեր անկարողութեան մասին: ոշելու մեր անկարողութեան մասին: Պահ մը երեւակայեցէք որ Պահ մը երեւակայեցէք որ Պահ մը երեւակայեցէք որ Պահ մը երեւակայեցէք որ 
Աստուած մոռնար այս բոլորը. մոռնար որ մենք հողեղէն տկար Աստուած մոռնար այս բոլորը. մոռնար որ մենք հողեղէն տկար Աստուած մոռնար այս բոլորը. մոռնար որ մենք հողեղէն տկար Աստուած մոռնար այս բոլորը. մոռնար որ մենք հողեղէն տկար 
բնութիւն ունինք. մոռնար որ իբրեւ մարդ միշտ ենթակայ ենք բնութիւն ունինք. մոռնար որ իբրեւ մարդ միշտ ենթակայ ենք բնութիւն ունինք. մոռնար որ իբրեւ մարդ միշտ ենթակայ ենք բնութիւն ունինք. մոռնար որ իբրեւ մարդ միշտ ենթակայ ենք 
սայթաքումներու: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր վիճակը նման պարսայթաքումներու: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր վիճակը նման պարսայթաքումներու: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր վիճակը նման պարսայթաքումներու: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր վիճակը նման պարագայի: ագայի: ագայի: ագայի: 
Ամէն պզտիկ մեղքի համար պիտի չդատէ՞ր մեզ: Ամէն գլորումի Ամէն պզտիկ մեղքի համար պիտի չդատէ՞ր մեզ: Ամէն գլորումի Ամէն պզտիկ մեղքի համար պիտի չդատէ՞ր մեզ: Ամէն գլորումի Ամէն պզտիկ մեղքի համար պիտի չդատէ՞ր մեզ: Ամէն գլորումի 
դիմաց` պիտի չդատադիմաց` պիտի չդատադիմաց` պիտի չդատադիմաց` պիտի չդատապարտէ՞ր: Արձանագրուած ամէն մէկ պարտէ՞ր: Արձանագրուած ամէն մէկ պարտէ՞ր: Արձանագրուած ամէն մէկ պարտէ՞ր: Արձանագրուած ամէն մէկ 
տկարութեան առջեւ` խստիւ պիտի չյանդիմանէ՞ր: Ուստի, եկէք տկարութեան առջեւ` խստիւ պիտի չյանդիմանէ՞ր: Ուստի, եկէք տկարութեան առջեւ` խստիւ պիտի չյանդիմանէ՞ր: Ուստի, եկէք տկարութեան առջեւ` խստիւ պիտի չյանդիմանէ՞ր: Ուստի, եկէք 
շնորհակալ ըլլանք ու մխիթարուած զգանք, որ ամենատես ու շնորհակալ ըլլանք ու մխիթարուած զգանք, որ ամենատես ու շնորհակալ ըլլանք ու մխիթարուած զգանք, որ ամենատես ու շնորհակալ ըլլանք ու մխիթարուած զգանք, որ ամենատես ու 
ամենագէտ Աստուած մը ունինք: Աստուած մամենագէտ Աստուած մը ունինք: Աստուած մամենագէտ Աստուած մը ունինք: Աստուած մամենագէտ Աստուած մը ունինք: Աստուած մը, որ չիը, որ չիը, որ չիը, որ չի´ ´ ´ ´ դատեր մեզ մեր դատեր մեզ մեր դատեր մեզ մեր դատեր մեզ մեր 
տկարութեանց համար, եւ չիտկարութեանց համար, եւ չիտկարութեանց համար, եւ չիտկարութեանց համար, եւ չի´ ´ ´ ´ դատապարտեր դատապարտեր դատապարտեր դատապարտեր մեզ մեզ մեզ մեզ մեր գործած մեր գործած մեր գործած մեր գործած 
մեղքերուն համար, այլ ընդհամեղքերուն համար, այլ ընդհամեղքերուն համար, այլ ընդհամեղքերուն համար, այլ ընդհակառակը, կ'օգնէ որ ազատինք մեր կառակը, կ'օգնէ որ ազատինք մեր կառակը, կ'օգնէ որ ազատինք մեր կառակը, կ'օգնէ որ ազատինք մեր 
տկարութիւններէն ու մեղքերէն:տկարութիւններէն ու մեղքերէն:տկարութիւններէն ու մեղքերէն:տկարութիւններէն ու մեղքերէն:    Ես կը նախընտրեմ ամենագէտ ու Ես կը նախընտրեմ ամենագէտ ու Ես կը նախընտրեմ ամենագէտ ու Ես կը նախընտրեմ ամենագէտ ու 
ամենատես Աստուծոյ մը զաւակը ըլլալ, որ գիտէ մեղքերուս մասին եւ ամենատես Աստուծոյ մը զաւակը ըլլալ, որ գիտէ մեղքերուս մասին եւ ամենատես Աստուծոյ մը զաւակը ըլլալ, որ գիտէ մեղքերուս մասին եւ ամենատես Աստուծոյ մը զաւակը ըլլալ, որ գիտէ մեղքերուս մասին եւ 
կ'օգկ'օգկ'օգկ'օգնէ ինծի ձերբազատելու անոնցմէ, քան թէ ըլլալ զաւակը Աստուծոյ նէ ինծի ձերբազատելու անոնցմէ, քան թէ ըլլալ զաւակը Աստուծոյ նէ ինծի ձերբազատելու անոնցմէ, քան թէ ըլլալ զաւակը Աստուծոյ նէ ինծի ձերբազատելու անոնցմէ, քան թէ ըլլալ զաւակը Աստուծոյ 
մը որ չի տեսներ մեղքերս, եւ ուստի` չ'օգներ ինծի անոնցմէ ձերբամը որ չի տեսներ մեղքերս, եւ ուստի` չ'օգներ ինծի անոնցմէ ձերբամը որ չի տեսներ մեղքերս, եւ ուստի` չ'օգներ ինծի անոնցմէ ձերբամը որ չի տեսներ մեղքերս, եւ ուստի` չ'օգներ ինծի անոնցմէ ձերբա----
զատելու:զատելու:զատելու:զատելու:    

    
� Ի՞նչպէս կրնանք մտածել թէ աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ Ի՞նչպէս կրնանք մտածել թէ աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ Ի՞նչպէս կրնանք մտածել թէ աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ Ի՞նչպէս կրնանք մտածել թէ աւելի լաւ պիտի ըլլար, որ 

Ստեղծիչը չտեսնէր իր ստեղծածներուն ըրածն ու խորհածը:Ստեղծիչը չտեսնէր իր ստեղծածներուն ըրածն ու խորհածը:Ստեղծիչը չտեսնէր իր ստեղծածներուն ըրածն ու խորհածը:Ստեղծիչը չտեսնէր իր ստեղծածներուն ըրածն ու խորհածը:    
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Աստուած ամէն բան գիտէ Աստուած ամէն բան գիտէ Աստուած ամէն բան գիտէ Աստուած ամէն բան գիտէ ու կը տեսնէու կը տեսնէու կը տեսնէու կը տեսնէ    
((((Փետրուար 12)Փետրուար 12)Փետրուար 12)Փետրուար 12)    

    
Եթէ Աստուած ամենագէտ չըլլար, ի՞նչպէս պիտի գիտնար մեր Եթէ Աստուած ամենագէտ չըլլար, ի՞նչպէս պիտի գիտնար մեր Եթէ Աստուած ամենագէտ չըլլար, ի՞նչպէս պիտի գիտնար մեր Եթէ Աստուած ամենագէտ չըլլար, ի՞նչպէս պիտի գիտնար մեր 

կարիքները եւ ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզ: Մեզմէ ո՞վ պիտի ուզէր որ կարիքները եւ ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզ: Մեզմէ ո՞վ պիտի ուզէր որ կարիքները եւ ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզ: Մեզմէ ո՞վ պիտի ուզէր որ կարիքները եւ ի՞նչպէս պիտի հոգար մեզ: Մեզմէ ո՞վ պիտի ուզէր որ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    չգիտնար իր կարիքներուն մասին, իր ցաւին ու տառապանչգիտնար իր կարիքներուն մասին, իր ցաւին ու տառապանչգիտնար իր կարիքներուն մասին, իր ցաւին ու տառապանչգիտնար իր կարիքներուն մասին, իր ցաւին ու տառապան----
քին մասին, իր նեղութեան ու վէրքին մասին, իր կրած դժուարուքին մասին, իր նեղութեան ու վէրքին մասին, իր կրած դժուարուքին մասին, իր նեղութեան ու վէրքին մասին, իր կրած դժուարուքին մասին, իր նեղութեան ու վէրքին մասին, իր կրած դժուարութեանց թեանց թեանց թեանց 
ու փորձութեանց մասին, իր սրտի փափաքներուն ու իղձերուն մասին:ու փորձութեանց մասին, իր սրտի փափաքներուն ու իղձերուն մասին:ու փորձութեանց մասին, իր սրտի փափաքներուն ու իղձերուն մասին:ու փորձութեանց մասին, իր սրտի փափաքներուն ու իղձերուն մասին:    

Օգնութեան կարիքը չունի՞նք: Ի՞նչպէս Աստուած պիտի օգնէ Օգնութեան կարիքը չունի՞նք: Ի՞նչպէս Աստուած պիտի օգնէ Օգնութեան կարիքը չունի՞նք: Ի՞նչպէս Աստուած պիտի օգնէ Օգնութեան կարիքը չունի՞նք: Ի՞նչպէս Աստուած պիտի օգնէ 
մեզի, եթէ երբեք չգիտնայ որ մենք օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեզի, եթէ երբեք չգիտնայ որ մենք օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեզի, եթէ երբեք չգիտնայ որ մենք օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեզի, եթէ երբեք չգիտնայ որ մենք օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս 
պիտի բուժէ մեր սրտի վէրքը, եթէ չտեսնէ զանիկա: Ի՞նչպէս պիտի պիտի բուժէ մեր սրտի վէրքը, եթէ չտեսնէ զանիկա: Ի՞նչպէս պիտի պիտի բուժէ մեր սրտի վէրքը, եթէ չտեսնէ զանիկա: Ի՞նչպէս պիտի պիտի բուժէ մեր սրտի վէրքը, եթէ չտեսնէ զանիկա: Ի՞նչպէս պիտի 
ազատէ մեզ դժազատէ մեզ դժազատէ մեզ դժազատէ մեզ դժուարութիւններէ, եթէ անոնք վրիպին իր տեսողութեուարութիւններէ, եթէ անոնք վրիպին իր տեսողութեուարութիւններէ, եթէ անոնք վրիպին իր տեսողութեուարութիւններէ, եթէ անոնք վրիպին իր տեսողութե----
նէն: Ի՞նչպէս պիտի փարատէ մեր ցաւը, եւ կամ ի՞նչպէս ցաւը համբենէն: Ի՞նչպէս պիտի փարատէ մեր ցաւը, եւ կամ ի՞նչպէս ցաւը համբենէն: Ի՞նչպէս պիտի փարատէ մեր ցաւը, եւ կամ ի՞նչպէս ցաւը համբենէն: Ի՞նչպէս պիտի փարատէ մեր ցաւը, եւ կամ ի՞նչպէս ցաւը համբե----
րութեամբ տանիլ պիտի սորվեցնէ, եթէ տեղեակ չըլլայ մեր ցաւէն:րութեամբ տանիլ պիտի սորվեցնէ, եթէ տեղեակ չըլլայ մեր ցաւէն:րութեամբ տանիլ պիտի սորվեցնէ, եթէ տեղեակ չըլլայ մեր ցաւէն:րութեամբ տանիլ պիտի սորվեցնէ, եթէ տեղեակ չըլլայ մեր ցաւէն:    

Եթէ Աստուած ամենատես չըլլայ, ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել Եթէ Աստուած ամենատես չըլլայ, ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել Եթէ Աստուած ամենատես չըլլայ, ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել Եթէ Աստուած ամենատես չըլլայ, ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել 
Սատանային կողմէ մեր ոտքերուն առջեՍատանային կողմէ մեր ոտքերուն առջեՍատանային կողմէ մեր ոտքերուն առջեՍատանային կողմէ մեր ոտքերուն առջեւ լարուած թակարդները եւ ւ լարուած թակարդները եւ ւ լարուած թակարդները եւ ւ լարուած թակարդները եւ 
մեզ փրկել անոնցմէ: Եթէ Աստուած ամենատես ու ամենագէտ չըլլայ, մեզ փրկել անոնցմէ: Եթէ Աստուած ամենատես ու ամենագէտ չըլլայ, մեզ փրկել անոնցմէ: Եթէ Աստուած ամենատես ու ամենագէտ չըլլայ, մեզ փրկել անոնցմէ: Եթէ Աստուած ամենատես ու ամենագէտ չըլլայ, 
ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել մարդոց կողմէ կատարուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել մարդոց կողմէ կատարուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել մարդոց կողմէ կատարուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ տեսնել մարդոց կողմէ կատարուած 
անիրաւութիւնները: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ մեզ անիրաւէին անիրաւութիւնները: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ մեզ անիրաւէին անիրաւութիւնները: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ մեզ անիրաւէին անիրաւութիւնները: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ մեզ անիրաւէին 
եւ Աստուած ատիկա չտեսնէր: Պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ ճզմէին եւ Աստուած ատիկա չտեսնէր: Պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ ճզմէին եւ Աստուած ատիկա չտեսնէր: Պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ ճզմէին եւ Աստուած ատիկա չտեսնէր: Պիտի ուզէի՞նք որ մարդիկ ճզմէին 
աղքաղքաղքաղքատները եւ Աստուած ատիկա չգիտնար: Պիտի ուզէի՞նք որ ատները եւ Աստուած ատիկա չգիտնար: Պիտի ուզէի՞նք որ ատները եւ Աստուած ատիկա չգիտնար: Պիտի ուզէի՞նք որ ատները եւ Աստուած ատիկա չգիտնար: Պիտի ուզէի՞նք որ 
Աստուած մեր ըրած զոհողութիւնները չտեսնէր, մեր թափած քրտինքԱստուած մեր ըրած զոհողութիւնները չտեսնէր, մեր թափած քրտինքԱստուած մեր ըրած զոհողութիւնները չտեսնէր, մեր թափած քրտինքԱստուած մեր ըրած զոհողութիւնները չտեսնէր, մեր թափած քրտինք----
ները չնշմարէր, մեր կատարած բարեգործութիւնները անգիտանար:ները չնշմարէր, մեր կատարած բարեգործութիւնները անգիտանար:ները չնշմարէր, մեր կատարած բարեգործութիւնները անգիտանար:ները չնշմարէր, մեր կատարած բարեգործութիւնները անգիտանար:    

Աստուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ դատել մարդիկը, եթէ ամենաԱստուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ դատել մարդիկը, եթէ ամենաԱստուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ դատել մարդիկը, եթէ ամենաԱստուած ի՞նչպէս պիտի կարենայ դատել մարդիկը, եթէ ամենա----
գէտ չէ: Ի՞նչպէս պիտի կարենայ վարձատրգէտ չէ: Ի՞նչպէս պիտի կարենայ վարձատրգէտ չէ: Ի՞նչպէս պիտի կարենայ վարձատրգէտ չէ: Ի՞նչպէս պիտի կարենայ վարձատրել զանոնք, եթէ չի գիտեր թէ ել զանոնք, եթէ չի գիտեր թէ ել զանոնք, եթէ չի գիտեր թէ ել զանոնք, եթէ չի գիտեր թէ 
անոնք ինչ բարի գործեր ըրած են. կամ ի՞նչպէս պիտի կարենայ անոնք ինչ բարի գործեր ըրած են. կամ ի՞նչպէս պիտի կարենայ անոնք ինչ բարի գործեր ըրած են. կամ ի՞նչպէս պիտի կարենայ անոնք ինչ բարի գործեր ըրած են. կամ ի՞նչպէս պիտի կարենայ 
պատժել չարագործները, եթէ չի գիտեր անոնց չարագործութեանց պատժել չարագործները, եթէ չի գիտեր անոնց չարագործութեանց պատժել չարագործները, եթէ չի գիտեր անոնց չարագործութեանց պատժել չարագործները, եթէ չի գիտեր անոնց չարագործութեանց 
մասին: Ի՞նչպէս կրնանք վստահիլ Աստուծոյ, եթէ ան ամենագէտ չէ:մասին: Ի՞նչպէս կրնանք վստահիլ Աստուծոյ, եթէ ան ամենագէտ չէ:մասին: Ի՞նչպէս կրնանք վստահիլ Աստուծոյ, եթէ ան ամենագէտ չէ:մասին: Ի՞նչպէս կրնանք վստահիլ Աստուծոյ, եթէ ան ամենագէտ չէ:    

    
� Ի՞նչպէս պիտի կարենայինք մենք զմեզ ապահով զգալ այս անԻ՞նչպէս պիտի կարենայինք մենք զմեզ ապահով զգալ այս անԻ՞նչպէս պիտի կարենայինք մենք զմեզ ապահով զգալ այս անԻ՞նչպէս պիտի կարենայինք մենք զմեզ ապահով զգալ այս ան----

գուգուգուգութ աշխարհին մէջ, եթէ գթառատն Աստուած ամենատես թ աշխարհին մէջ, եթէ գթառատն Աստուած ամենատես թ աշխարհին մէջ, եթէ գթառատն Աստուած ամենատես թ աշխարհին մէջ, եթէ գթառատն Աստուած ամենատես 
չըլլար:չըլլար:չըլլար:չըլլար:    
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    Աստուծոյ առատաձեռնութիւնըԱստուծոյ առատաձեռնութիւնըԱստուծոյ առատաձեռնութիւնըԱստուծոյ առատաձեռնութիւնը    
((((Փետրուար 13)Փետրուար 13)Փետրուար 13)Փետրուար 13)    

    
----    Երբ Աստուած աղքատին տրուած բաժակ մը ջուրին փոխարէն, Երբ Աստուած աղքատին տրուած բաժակ մը ջուրին փոխարէն, Երբ Աստուած աղքատին տրուած բաժակ մը ջուրին փոխարէն, Երբ Աստուած աղքատին տրուած բաժակ մը ջուրին փոխարէն, 

ԿեԿեԿեԿենաց Գետը պարգեւել կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն նաց Գետը պարգեւել կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն նաց Գետը պարգեւել կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն նաց Գետը պարգեւել կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն 
չէ՞:չէ՞:չէ՞:չէ՞:    

----    Երբ Աստուած այս ժամանակաւոր կեանքի ընթացքիԵրբ Աստուած այս ժամանակաւոր կեանքի ընթացքիԵրբ Աստուած այս ժամանակաւոր կեանքի ընթացքիԵրբ Աստուած այս ժամանակաւոր կեանքի ընթացքին մեր ն մեր ն մեր ն մեր 
ցուցացուցացուցացուցաբերած հաւատարմութեան փոխարէն, յաւիտենաբերած հաւատարմութեան փոխարէն, յաւիտենաբերած հաւատարմութեան փոխարէն, յաւիտենաբերած հաւատարմութեան փոխարէն, յաւիտենական կեանք կը կան կեանք կը կան կեանք կը կան կեանք կը 
խոսխոսխոսխոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:տանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:տանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:տանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:    

----    Երբ Աստուած անօթիին տրուած նիւթական հացին փոԵրբ Աստուած անօթիին տրուած նիւթական հացին փոԵրբ Աստուած անօթիին տրուած նիւթական հացին փոԵրբ Աստուած անօթիին տրուած նիւթական հացին փոխարէն, խարէն, խարէն, խարէն, 
աննիւթական Հացը շնորհել եւ անով մեզ կշտացնել կը խոստանայ, աննիւթական Հացը շնորհել եւ անով մեզ կշտացնել կը խոստանայ, աննիւթական Հացը շնորհել եւ անով մեզ կշտացնել կը խոստանայ, աննիւթական Հացը շնորհել եւ անով մեզ կշտացնել կը խոստանայ, 
ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:    

----    Երբ Աստուած ժԵրբ Աստուած ժԵրբ Աստուած ժԵրբ Աստուած ժամանակաւոր ցաւին հանդէպ մեր ցուցաբերած ամանակաւոր ցաւին հանդէպ մեր ցուցաբերած ամանակաւոր ցաւին հանդէպ մեր ցուցաբերած ամանակաւոր ցաւին հանդէպ մեր ցուցաբերած 
ժամանակաւոր համբերութեան փոխարէն, ցաւէ ու նեղութենէ զուրկ ժամանակաւոր համբերութեան փոխարէն, ցաւէ ու նեղութենէ զուրկ ժամանակաւոր համբերութեան փոխարէն, ցաւէ ու նեղութենէ զուրկ ժամանակաւոր համբերութեան փոխարէն, ցաւէ ու նեղութենէ զուրկ 
արքայութիւն մը տալ կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:արքայութիւն մը տալ կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:արքայութիւն մը տալ կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:արքայութիւն մը տալ կը խոստանայ, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:    

----    Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’օրհնենք մեզ անիծող սահմանաւոր մարդիկը եւ անոր օրհնենք մեզ անիծող սահմանաւոր մարդիկը եւ անոր օրհնենք մեզ անիծող սահմանաւոր մարդիկը եւ անոր օրհնենք մեզ անիծող սահմանաւոր մարդիկը եւ անոր 
փոխարէն կը դառնանք աստուածային անսահման օրհփոխարէն կը դառնանք աստուածային անսահման օրհփոխարէն կը դառնանք աստուածային անսահման օրհփոխարէն կը դառնանք աստուածային անսահման օրհնոնոնոնութեանց ւթեանց ւթեանց ւթեանց 
ժառանժառանժառանժառանգորդները, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:գորդները, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:գորդները, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:գորդները, ասիկա առատաձեռնութիւն չէ՞:    

----    Հինգ հացով ու երկու ձուկով հինգ հազարին կերակրումը Հինգ հացով ու երկու ձուկով հինգ հազարին կերակրումը Հինգ հացով ու երկու ձուկով հինգ հազարին կերակրումը Հինգ հացով ու երկու ձուկով հինգ հազարին կերակրումը 
((((Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13Մատթէոս 14.13----21), 21), 21), 21), եօթը հացով ու քիչ մը մանր ձուկերով չորս եօթը հացով ու քիչ մը մանր ձուկերով չորս եօթը հացով ու քիչ մը մանր ձուկերով չորս եօթը հացով ու քիչ մը մանր ձուկերով չորս 
հազարին կերակրումը (Մատթէոս 15.32հազարին կերակրումը (Մատթէոս 15.32հազարին կերակրումը (Մատթէոս 15.32հազարին կերակրումը (Մատթէոս 15.32----39), 39), 39), 39), ամանէն չպակսող իւղին ամանէն չպակսող իւղին ամանէն չպակսող իւղին ամանէն չպակսող իւղին 
միջոցաւ մարգարէի մը կնոջ պարտքերոմիջոցաւ մարգարէի մը կնոջ պարտքերոմիջոցաւ մարգարէի մը կնոջ պարտքերոմիջոցաւ մարգարէի մը կնոջ պարտքերուն վճարումը (Դ.Թագաւորաց ւն վճարումը (Դ.Թագաւորաց ւն վճարումը (Դ.Թագաւորաց ւն վճարումը (Դ.Թագաւորաց 
4.24.24.24.2----7), 7), 7), 7), Եղիսէին միջոցաւ քիչ մը հացով ու քիչ մը թարմ հասկերով մեծ Եղիսէին միջոցաւ քիչ մը հացով ու քիչ մը թարմ հասկերով մեծ Եղիսէին միջոցաւ քիչ մը հացով ու քիչ մը թարմ հասկերով մեծ Եղիսէին միջոցաւ քիչ մը հացով ու քիչ մը թարմ հասկերով մեծ 
բազմութիւն մը կերակրելը (Դ.Թագաւորաց 4.42բազմութիւն մը կերակրելը (Դ.Թագաւորաց 4.42բազմութիւն մը կերակրելը (Դ.Թագաւորաց 4.42բազմութիւն մը կերակրելը (Դ.Թագաւորաց 4.42----44), 44), 44), 44), այս բոլորը այս բոլորը այս բոլորը այս բոլորը 
Աստուծոյ անսահման առատաձեռնութեան ապացոյցներն են:Աստուծոյ անսահման առատաձեռնութեան ապացոյցներն են:Աստուծոյ անսահման առատաձեռնութեան ապացոյցներն են:Աստուծոյ անսահման առատաձեռնութեան ապացոյցներն են:    

----    Մեր վայելած բոլոր բարիքներն ու օրհնութիւնները, Աստուծոյ Մեր վայելած բոլոր բարիքներն ու օրհնութիւնները, Աստուծոյ Մեր վայելած բոլոր բարիքներն ու օրհնութիւնները, Աստուծոյ Մեր վայելած բոլոր բարիքներն ու օրհնութիւնները, Աստուծոյ 
առատաձեռնութեան արդիւնքներն են: Բայց պէտք է զգոյշ ըլլալ որ առատաձեռնութեան արդիւնքներն են: Բայց պէտք է զգոյշ ըլլալ որ առատաձեռնութեան արդիւնքներն են: Բայց պէտք է զգոյշ ըլլալ որ առատաձեռնութեան արդիւնքներն են: Բայց պէտք է զգոյշ ըլլալ որ 
երբ օրհնութիւններ կը վայելենք` չմոռնանք Օրհնաբաշխը, ու երբ երբ օրհնութիւններ կը վայելենք` չմոռնանք Օրհնաբաշխը, ու երբ երբ օրհնութիւններ կը վայելենք` չմոռնանք Օրհնաբաշխը, ու երբ երբ օրհնութիւններ կը վայելենք` չմոռնանք Օրհնաբաշխը, ու երբ 
բարիքներ կը վայելենք` միտքէ չհանենք Բարերարը:բարիքներ կը վայելենք` միտքէ չհանենք Բարերարը:բարիքներ կը վայելենք` միտքէ չհանենք Բարերարը:բարիքներ կը վայելենք` միտքէ չհանենք Բարերարը:    

    
� Աստուծոյ բարիքները կրնանք վայելել միայն այն ատեն, երբ Աստուծոյ բարիքները կրնանք վայելել միայն այն ատեն, երբ Աստուծոյ բարիքները կրնանք վայելել միայն այն ատեն, երբ Աստուծոյ բարիքները կրնանք վայելել միայն այն ատեն, երբ 

սորվինք զԱստուած վայելել:սորվինք զԱստուած վայելել:սորվինք զԱստուած վայելել:սորվինք զԱստուած վայելել:    
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Սուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ Հոգիի առաջին պտուղը` սէրըի առաջին պտուղը` սէրըի առաջին պտուղը` սէրըի առաջին պտուղը` սէրը    
((((Փետրուար 14)Փետրուար 14)Փետրուար 14)Փետրուար 14)    

    
Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղն է սէրը (Գաղատացիս 5.22): Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղն է սէրը (Գաղատացիս 5.22): Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղն է սէրը (Գաղատացիս 5.22): Սուրբ Հոգիին առաջին պտուղն է սէրը (Գաղատացիս 5.22): 

Ինչպէս ամէն ծառ իր պտուղներով կը ճանչցուի, նոյնպէս ալ, ամէն Ինչպէս ամէն ծառ իր պտուղներով կը ճանչցուի, նոյնպէս ալ, ամէն Ինչպէս ամէն ծառ իր պտուղներով կը ճանչցուի, նոյնպէս ալ, ամէն Ինչպէս ամէն ծառ իր պտուղներով կը ճանչցուի, նոյնպէս ալ, ամէն 
մարդ իր պտուղներով, այսինքն` իր գործերով կը ճանչցուի. Յիսուս մարդ իր պտուղներով, այսինքն` իր գործերով կը ճանչցուի. Յիսուս մարդ իր պտուղներով, այսինքն` իր գործերով կը ճանչցուի. Յիսուս մարդ իր պտուղներով, այսինքն` իր գործերով կը ճանչցուի. Յիսուս 
ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը. ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը. ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը. ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը. ««««Լաւ ծառը լԼաւ ծառը լԼաւ ծառը լԼաւ ծառը լաւ պտուղ կու աւ պտուղ կու աւ պտուղ կու աւ պտուղ կու 
տայ, իսկ գէշ ծառը` գէշ պտուղ...: Ուրեմն իրենց պտուղէն պիտի տայ, իսկ գէշ ծառը` գէշ պտուղ...: Ուրեմն իրենց պտուղէն պիտի տայ, իսկ գէշ ծառը` գէշ պտուղ...: Ուրեմն իրենց պտուղէն պիտի տայ, իսկ գէշ ծառը` գէշ պտուղ...: Ուրեմն իրենց պտուղէն պիտի 
ճանչնաք զանոնքճանչնաք զանոնքճանչնաք զանոնքճանչնաք զանոնք» » » » (Մատթէոս 7.17, 20): Այո(Մատթէոս 7.17, 20): Այո(Մատթէոս 7.17, 20): Այո(Մատթէոս 7.17, 20): Այո´, ´, ´, ´, մարդիկ իրենց պտուղէն մարդիկ իրենց պտուղէն մարդիկ իրենց պտուղէն մարդիկ իրենց պտուղէն 
ու գործերէն կը ճանչցուին, եւ ոու գործերէն կը ճանչցուին, եւ ոու գործերէն կը ճանչցուին, եւ ոու գործերէն կը ճանչցուին, եւ ո´́́́չ թէ իրենց պարգեւներէն: Իսկ չ թէ իրենց պարգեւներէն: Իսկ չ թէ իրենց պարգեւներէն: Իսկ չ թէ իրենց պարգեւներէն: Իսկ 
առաջին պտուղը սէրն է, ինչպէս ցոյց կու տայ Պօղոս առաքեալ:առաջին պտուղը սէրն է, ինչպէս ցոյց կու տայ Պօղոս առաքեալ:առաջին պտուղը սէրն է, ինչպէս ցոյց կու տայ Պօղոս առաքեալ:առաջին պտուղը սէրն է, ինչպէս ցոյց կու տայ Պօղոս առաքեալ:    

Սէրն Սէրն Սէրն Սէրն է ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, եւ ոէ ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, եւ ոէ ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, եւ ոէ ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Յիսուսի անունով հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը կամ չար ոգի Յիսուսի անունով հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը կամ չար ոգի Յիսուսի անունով հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը կամ չար ոգի Յիսուսի անունով հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը կամ չար ոգի 
դուրս հանելը: Այս մասին կը կարդանք. դուրս հանելը: Այս մասին կը կարդանք. դուրս հանելը: Այս մասին կը կարդանք. դուրս հանելը: Այս մասին կը կարդանք. ««««Մենք գիտենք` թէ մահէն Մենք գիտենք` թէ մահէն Մենք գիտենք` թէ մահէն Մենք գիտենք` թէ մահէն 
կեանքի անցած ենք. ապացոյց` որ մեր եղբայրները կը սիրենքկեանքի անցած ենք. ապացոյց` որ մեր եղբայրները կը սիրենքկեանքի անցած ենք. ապացոյց` որ մեր եղբայրները կը սիրենքկեանքի անցած ենք. ապացոյց` որ մեր եղբայրները կը սիրենք» » » » 
((((Ա.Յովհաննէս 3.14): ՅովհաննէԱ.Յովհաննէս 3.14): ՅովհաննէԱ.Յովհաննէս 3.14): ՅովհաննէԱ.Յովհաննէս 3.14): Յովհաննէս առաքեալին այս խօսքին համաձայն, ս առաքեալին այս խօսքին համաձայն, ս առաքեալին այս խօսքին համաձայն, ս առաքեալին այս խօսքին համաձայն, 
եղբայրսիրութիւնն է ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք. եղբայրսիրութիւնն է ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք. եղբայրսիրութիւնն է ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք. եղբայրսիրութիւնն է ապացոյցը որ մենք մահէն կեանքի անցած ենք. 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ ուրիշ ապացոյց: Աստուածաշունչին մէջ ոյ ուրիշ ապացոյց: Աստուածաշունչին մէջ ոյ ուրիշ ապացոյց: Աստուածաշունչին մէջ ոյ ուրիշ ապացոյց: Աստուածաշունչին մէջ ո´́́́չ մէկ տեղ գրուած է, չ մէկ տեղ գրուած է, չ մէկ տեղ գրուած է, չ մէկ տեղ գրուած է, 
թէ պարգեւներն են ապացոյցը թէ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, ոթէ պարգեւներն են ապացոյցը թէ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, ոթէ պարգեւներն են ապացոյցը թէ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, ոթէ պարգեւներն են ապացոյցը թէ մենք մահէն կեանքի անցած ենք, ո´́́́չ չ չ չ 
մէկ տեղ գրուած է, թէ Յիսուսի անունով հմէկ տեղ գրուած է, թէ Յիսուսի անունով հմէկ տեղ գրուած է, թէ Յիսուսի անունով հմէկ տեղ գրուած է, թէ Յիսուսի անունով հրաշք գործելը մեր րաշք գործելը մեր րաշք գործելը մեր րաշք գործելը մեր 
հաւատացեալ ըլլալու նշանն է: Ընդհակառակը, Յիսուս կը խօսի իր հաւատացեալ ըլլալու նշանն է: Ընդհակառակը, Յիսուս կը խօսի իր հաւատացեալ ըլլալու նշանն է: Ընդհակառակը, Յիսուս կը խօսի իր հաւատացեալ ըլլալու նշանն է: Ընդհակառակը, Յիսուս կը խօսի իր 
անունով խօսող, իր անունով հրաշք գործող ու չար ոգի դուրս հանող անունով խօսող, իր անունով հրաշք գործող ու չար ոգի դուրս հանող անունով խօսող, իր անունով հրաշք գործող ու չար ոգի դուրս հանող անունով խօսող, իր անունով հրաշք գործող ու չար ոգի դուրս հանող 
մարդոց մասին, որոնք ժամանակներու աւարտին պիտի մարդոց մասին, որոնք ժամանակներու աւարտին պիտի մարդոց մասին, որոնք ժամանակներու աւարտին պիտի մարդոց մասին, որոնք ժամանակներու աւարտին պիտի 
դատապարտուին (Մատթէոս 7.22դատապարտուին (Մատթէոս 7.22դատապարտուին (Մատթէոս 7.22դատապարտուին (Մատթէոս 7.22----23): 23): 23): 23): Եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի Եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի Եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի Եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի 
անունով պատգաանունով պատգաանունով պատգաանունով պատգամել ու դժոխք նետուիլ, եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի մել ու դժոխք նետուիլ, եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի մել ու դժոխք նետուիլ, եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի մել ու դժոխք նետուիլ, եթէ երբեք կարելի է Յիսուսի 
անունով հրաշք գործել ու չար ոգի դուրս հանել եւ դժոխք նետուիլ, սա անունով հրաշք գործել ու չար ոգի դուրս հանել եւ դժոխք նետուիլ, սա անունով հրաշք գործել ու չար ոգի դուրս հանել եւ դժոխք նետուիլ, սա անունով հրաշք գործել ու չար ոգի դուրս հանել եւ դժոխք նետուիլ, սա 
կը նշանակէ թէ, պարգեւները չեն կրնար ապացոյց ըլլալ մեր կը նշանակէ թէ, պարգեւները չեն կրնար ապացոյց ըլլալ մեր կը նշանակէ թէ, պարգեւները չեն կրնար ապացոյց ըլլալ մեր կը նշանակէ թէ, պարգեւները չեն կրնար ապացոյց ըլլալ մեր 
փրկութեան: (Շարունակելի):փրկութեան: (Շարունակելի):փրկութեան: (Շարունակելի):փրկութեան: (Շարունակելի):    

    
� Սուրբ Հոգիին պտուղները ապացոյց են որ մենք փրկութեան Սուրբ Հոգիին պտուղները ապացոյց են որ մենք փրկութեան Սուրբ Հոգիին պտուղները ապացոյց են որ մենք փրկութեան Սուրբ Հոգիին պտուղները ապացոյց են որ մենք փրկութեան 

ճամբուն մճամբուն մճամբուն մճամբուն մէջ կը գտնուինք, եւ ոէջ կը գտնուինք, եւ ոէջ կը գտնուինք, եւ ոէջ կը գտնուինք, եւ ո´́́́չ թէ անոր պարգեւները:չ թէ անոր պարգեւները:չ թէ անոր պարգեւները:չ թէ անոր պարգեւները:    
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Սիրոյ գերազանցութիւնըՍիրոյ գերազանցութիւնըՍիրոյ գերազանցութիւնըՍիրոյ գերազանցութիւնը    
((((Փետրուար 15)Փետրուար 15)Փետրուար 15)Փետրուար 15)    

    
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Ձեր իրար սիրելով է որ մարդիկ պիտի գիտնան, թէ Ձեր իրար սիրելով է որ մարդիկ պիտի գիտնան, թէ Ձեր իրար սիրելով է որ մարդիկ պիտի գիտնան, թէ Ձեր իրար սիրելով է որ մարդիկ պիտի գիտնան, թէ 

դուք իմ աշակերտներս էքդուք իմ աշակերտներս էքդուք իմ աշակերտներս էքդուք իմ աշակերտներս էք» » » » (Յովհաննէս 13.35): Փաստը որ մենք (Յովհաննէս 13.35): Փաստը որ մենք (Յովհաննէս 13.35): Փաստը որ մենք (Յովհաննէս 13.35): Փաստը որ մենք 
Յիսուսի աշակերտներն ենք` մեր եղբայրսիրութիւնն է: Մարդիկ Յիսուսի աշակերտներն ենք` մեր եղբայրսիրութիւնն է: Մարդիկ Յիսուսի աշակերտներն ենք` մեր եղբայրսիրութիւնն է: Մարդիկ Յիսուսի աշակերտներն ենք` մեր եղբայրսիրութիւնն է: Մարդիկ 
կրնկրնկրնկրնան զանազան պարգեւներ ունենալ բայց սէր չունենալ իրենց եղբօր ան զանազան պարգեւներ ունենալ բայց սէր չունենալ իրենց եղբօր ան զանազան պարգեւներ ունենալ բայց սէր չունենալ իրենց եղբօր ան զանազան պարգեւներ ունենալ բայց սէր չունենալ իրենց եղբօր 
ու քրոջ հանդէպ: Մարդիկ կրնան աղքատներուն օգնել, առանց ու քրոջ հանդէպ: Մարդիկ կրնան աղքատներուն օգնել, առանց ու քրոջ հանդէպ: Մարդիկ կրնան աղքատներուն օգնել, առանց ու քրոջ հանդէպ: Մարդիկ կրնան աղքատներուն օգնել, առանց 
աղքատները սիրելու: Մարդիկ կրնան ողորմութիւն տալ, առանց աղքատները սիրելու: Մարդիկ կրնան ողորմութիւն տալ, առանց աղքատները սիրելու: Մարդիկ կրնան ողորմութիւն տալ, առանց աղքատները սիրելու: Մարդիկ կրնան ողորմութիւն տալ, առանց 
ողորմած ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալու: Պօղոս առաքեալ կը ողորմած ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալու: Պօղոս առաքեալ կը ողորմած ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալու: Պօղոս առաքեալ կը ողորմած ու սիրով լեցուն սիրտ ունենալու: Պօղոս առաքեալ կը 
հաստատէ, որ եթէ երբեք մեր բոլորհաստատէ, որ եթէ երբեք մեր բոլորհաստատէ, որ եթէ երբեք մեր բոլորհաստատէ, որ եթէ երբեք մեր բոլոր    ինչքերը աղքատներուն տանք ինչքերը աղքատներուն տանք ինչքերը աղքատներուն տանք ինչքերը աղքատներուն տանք 
բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք (Ա.Կորնթացիս 13.3):բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք (Ա.Կորնթացիս 13.3):բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք (Ա.Կորնթացիս 13.3):բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք (Ա.Կորնթացիս 13.3):    

Տակաւին, մարդիկ կրնան Աստուծոյ պատգամները փոխանցել, Տակաւին, մարդիկ կրնան Աստուծոյ պատգամները փոխանցել, Տակաւին, մարդիկ կրնան Աստուծոյ պատգամները փոխանցել, Տակաւին, մարդիկ կրնան Աստուծոյ պատգամները փոխանցել, 
առանց սէր ունենալու: Կրնան բարեգործութիւն ընել առանց սէր առանց սէր ունենալու: Կրնան բարեգործութիւն ընել առանց սէր առանց սէր ունենալու: Կրնան բարեգործութիւն ընել առանց սէր առանց սէր ունենալու: Կրնան բարեգործութիւն ընել առանց սէր 
ունենալու: Կրնան հրաշք գործել առանց սէր ունենալու: Առաքեալը կը ունենալու: Կրնան հրաշք գործել առանց սէր ունենալու: Առաքեալը կը ունենալու: Կրնան հրաշք գործել առանց սէր ունենալու: Առաքեալը կը ունենալու: Կրնան հրաշք գործել առանց սէր ունենալու: Առաքեալը կը 
վկավկավկավկայէ, որ եթէ երբեք լեռները տեղափոխելու չափ զօրաւոր հաւատք յէ, որ եթէ երբեք լեռները տեղափոխելու չափ զօրաւոր հաւատք յէ, որ եթէ երբեք լեռները տեղափոխելու չափ զօրաւոր հաւատք յէ, որ եթէ երբեք լեռները տեղափոխելու չափ զօրաւոր հաւատք 
ունենանք, բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք եւ ոչինչ կ'արժէ մեր ունենանք, բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք եւ ոչինչ կ'արժէ մեր ունենանք, բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք եւ ոչինչ կ'արժէ մեր ունենանք, բայց սէր չունենանք` ոչինչ կ'արժենք եւ ոչինչ կ'արժէ մեր 
ըրածը (Ա.Կորնթացիս 13.2): Ոեւէ բարեգործութիւն որուն մղիչ ոյժը ըրածը (Ա.Կորնթացիս 13.2): Ոեւէ բարեգործութիւն որուն մղիչ ոյժը ըրածը (Ա.Կորնթացիս 13.2): Ոեւէ բարեգործութիւն որուն մղիչ ոյժը ըրածը (Ա.Կորնթացիս 13.2): Ոեւէ բարեգործութիւն որուն մղիչ ոյժը 
մարդասիրութիւնը չէ` փառք չի բերեր Աստուծոյ եւ օգուտ չի բերեր մարդասիրութիւնը չէ` փառք չի բերեր Աստուծոյ եւ օգուտ չի բերեր մարդասիրութիւնը չէ` փառք չի բերեր Աստուծոյ եւ օգուտ չի բերեր մարդասիրութիւնը չէ` փառք չի բերեր Աստուծոյ եւ օգուտ չի բերեր 
մեզի: Ոեւէ հմեզի: Ոեւէ հմեզի: Ոեւէ հմեզի: Ոեւէ հրաշագործութիւն որ եղբայրսիրութեան հետեւանք չէ` րաշագործութիւն որ եղբայրսիրութեան հետեւանք չէ` րաշագործութիւն որ եղբայրսիրութեան հետեւանք չէ` րաշագործութիւն որ եղբայրսիրութեան հետեւանք չէ` 
դատապարտութիւն կը բերէ մեզի:դատապարտութիւն կը բերէ մեզի:դատապարտութիւն կը բերէ մեզի:դատապարտութիւն կը բերէ մեզի:    

Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատուիրանները Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատուիրանները Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատուիրանները Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատուիրանները 
««««խտացած են սա միակ պատուիրանին մէջ.խտացած են սա միակ պատուիրանին մէջ.խտացած են սա միակ պատուիրանին մէջ.խտացած են սա միակ պատուիրանին մէջ.----    ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ ընկերդ քու անձիդ 
պէս...: Սիրել` կը նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման գործադրելպէս...: Սիրել` կը նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման գործադրելպէս...: Սիրել` կը նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման գործադրելպէս...: Սիրել` կը նշանակէ Աստուծոյ Օրէնքը լման գործադրել» » » » 
((((ՀռոմաՀռոմաՀռոմաՀռոմայեցիս 13.9յեցիս 13.9յեցիս 13.9յեցիս 13.9----10): 10): 10): 10): Երբ կը սիրենք մարդիկը` Աստուծոյ Օրէնքը Երբ կը սիրենք մարդիկը` Աստուծոյ Օրէնքը Երբ կը սիրենք մարդիկը` Աստուծոյ Օրէնքը Երբ կը սիրենք մարդիկը` Աստուծոյ Օրէնքը 
լման գործադրած կ'ըլլանք, բայց զգոլման գործադրած կ'ըլլանք, բայց զգոլման գործադրած կ'ըլլանք, բայց զգոլման գործադրած կ'ըլլանք, բայց զգո´́́́յշ, կրնանք Աստուծոյ Օրէնքը յշ, կրնանք Աստուծոյ Օրէնքը յշ, կրնանք Աստուծոյ Օրէնքը յշ, կրնանք Աստուծոյ Օրէնքը 
լման գործադրել, առանց սիրելու մարդիկը: Ահա թէ ինչու, խիստ լման գործադրել, առանց սիրելու մարդիկը: Ահա թէ ինչու, խիստ լման գործադրել, առանց սիրելու մարդիկը: Ահա թէ ինչու, խիստ լման գործադրել, առանց սիրելու մարդիկը: Ահա թէ ինչու, խիստ 
կարեւոր է, թէ ինչ որ կ'ընենք` մեր նմաններուն հանդէպ անկեղծ կարեւոր է, թէ ինչ որ կ'ընենք` մեր նմաններուն հանդէպ անկեղծ կարեւոր է, թէ ինչ որ կ'ընենք` մեր նմաններուն հանդէպ անկեղծ կարեւոր է, թէ ինչ որ կ'ընենք` մեր նմաններուն հանդէպ անկեղծ 
սիրոյ արտայայտութիւն պէսիրոյ արտայայտութիւն պէսիրոյ արտայայտութիւն պէսիրոյ արտայայտութիւն պէտք է ըլլայ:տք է ըլլայ:տք է ըլլայ:տք է ըլլայ:    

    
� Ոեւէ արարք որ սիրոյ արտայայտութիւն չէ, մեզ ոՈեւէ արարք որ սիրոյ արտայայտութիւն չէ, մեզ ոՈեւէ արարք որ սիրոյ արտայայտութիւն չէ, մեզ ոՈեւէ արարք որ սիրոյ արտայայտութիւն չէ, մեզ ո´́́́չ մէկ վարձքի չ մէկ վարձքի չ մէկ վարձքի չ մէկ վարձքի 

կրնայ արժանացնել:կրնայ արժանացնել:կրնայ արժանացնել:կրնայ արժանացնել:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնը    
((((Փետրուար 16)Փետրուար 16)Փետրուար 16)Փետրուար 16)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ուրախութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ուրախութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ուրախութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ուրախութիւնը ((((Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս 

5.22):5.22):5.22):5.22):    
Խօսքը սովորական ու աշխարհի յատուկ ուրախութեան մասին Խօսքը սովորական ու աշխարհի յատուկ ուրախութեան մասին Խօսքը սովորական ու աշխարհի յատուկ ուրախութեան մասին Խօսքը սովորական ու աշխարհի յատուկ ուրախութեան մասին 

չէ, այչէ, այչէ, այչէ, այլ Աստուծոյ ներկայութեան ներշնչած ուրախութեան մասին: լ Աստուծոյ ներկայութեան ներշնչած ուրախութեան մասին: լ Աստուծոյ ներկայութեան ներշնչած ուրախութեան մասին: լ Աստուծոյ ներկայութեան ներշնչած ուրախութեան մասին: 
Ամէն անձ որ իր մէջ կը կրէ Աստուծոյ ներկայութիւնը` ներքին ուրաԱմէն անձ որ իր մէջ կը կրէ Աստուծոյ ներկայութիւնը` ներքին ուրաԱմէն անձ որ իր մէջ կը կրէ Աստուծոյ ներկայութիւնը` ներքին ուրաԱմէն անձ որ իր մէջ կը կրէ Աստուծոյ ներկայութիւնը` ներքին ուրա----
խութիւն կ'ունենայ: Ամէն անձ որ աղօթքի ժամանակ կը կենայ Աստուխութիւն կ'ունենայ: Ամէն անձ որ աղօթքի ժամանակ կը կենայ Աստուխութիւն կ'ունենայ: Ամէն անձ որ աղօթքի ժամանակ կը կենայ Աստուխութիւն կ'ունենայ: Ամէն անձ որ աղօթքի ժամանակ կը կենայ Աստու----
ծոյ ներկայութեան եւ իր սիրտն ու հոգին կը բանայ Աստուծոյ ներծոյ ներկայութեան եւ իր սիրտն ու հոգին կը բանայ Աստուծոյ ներծոյ ներկայութեան եւ իր սիրտն ու հոգին կը բանայ Աստուծոյ ներծոյ ներկայութեան եւ իր սիրտն ու հոգին կը բանայ Աստուծոյ ներ----
կայութեան դիմաց` ուրակայութեան դիմաց` ուրակայութեան դիմաց` ուրակայութեան դիմաց` ուրախութիւնը կը լեցնէ զինք անխուսափելիօրէն:խութիւնը կը լեցնէ զինք անխուսափելիօրէն:խութիւնը կը լեցնէ զինք անխուսափելիօրէն:խութիւնը կը լեցնէ զինք անխուսափելիօրէն:    

Ուրկէ կրնա՞նք գիտնալ եթէ երբեք անձ մը իր մէջ ունի Աստուծոյ Ուրկէ կրնա՞նք գիտնալ եթէ երբեք անձ մը իր մէջ ունի Աստուծոյ Ուրկէ կրնա՞նք գիտնալ եթէ երբեք անձ մը իր մէջ ունի Աստուծոյ Ուրկէ կրնա՞նք գիտնալ եթէ երբեք անձ մը իր մէջ ունի Աստուծոյ 
ուրախութիւնը թէ ոչ: Կը գիտնանք հալածանքի ու նեղութեան ժամաուրախութիւնը թէ ոչ: Կը գիտնանք հալածանքի ու նեղութեան ժամաուրախութիւնը թէ ոչ: Կը գիտնանք հալածանքի ու նեղութեան ժամաուրախութիւնը թէ ոչ: Կը գիտնանք հալածանքի ու նեղութեան ժամա----
նակ: Յիսուս կ'ըսէ. նակ: Յիսուս կ'ըսէ. նակ: Յիսուս կ'ըսէ. նակ: Յիսուս կ'ըսէ. ««««Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն ու հալածեն Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն ու հալածեն Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն ու հալածեն Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն ու հալածեն 
ձեզ, կամ ստելով` ձեր մասին ամէն տեսձեզ, կամ ստելով` ձեր մասին ամէն տեսձեզ, կամ ստելով` ձեր մասին ամէն տեսձեզ, կամ ստելով` ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ ակի զրպարտութիւն ընեն իմ ակի զրպարտութիւն ընեն իմ ակի զրպարտութիւն ընեն իմ 
հետեւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէհետեւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէհետեւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէհետեւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէ´́́́ք, որովհեք, որովհեք, որովհեք, որովհե----
տեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով տեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով տեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով տեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով 
հալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալհալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալհալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալհալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալ» » » » 
((((Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11----12): 12): 12): 12): Համաձայն Տիրոջ այս բառերուն, երբՀամաձայն Տիրոջ այս բառերուն, երբՀամաձայն Տիրոջ այս բառերուն, երբՀամաձայն Տիրոջ այս բառերուն, երբ    հաւահաւահաւահաւատացտացտացտաց----
եալներ կը նախատուին, կը հալածուին ու կը զրպարտուին` պէտք է եալներ կը նախատուին, կը հալածուին ու կը զրպարտուին` պէտք է եալներ կը նախատուին, կը հալածուին ու կը զրպարտուին` պէտք է եալներ կը նախատուին, կը հալածուին ու կը զրպարտուին` պէտք է 
ցնծան եւ ուրախանան: Այսօր քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ցնծան եւ ուրախանան: Այսօր քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ցնծան եւ ուրախանան: Այսօր քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ցնծան եւ ուրախանան: Այսօր քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք 
իսկապէս կը ցնծան ու կ'ուրախանան երբ կը նախատուին, կը հաիսկապէս կը ցնծան ու կ'ուրախանան երբ կը նախատուին, կը հաիսկապէս կը ցնծան ու կ'ուրախանան երբ կը նախատուին, կը հաիսկապէս կը ցնծան ու կ'ուրախանան երբ կը նախատուին, կը հա----
լածուին ու կը զրպարտուին: Երբ Պետրոս ու Յովհաննէս առաքլածուին ու կը զրպարտուին: Երբ Պետրոս ու Յովհաննէս առաքլածուին ու կը զրպարտուին: Երբ Պետրոս ու Յովհաննէս առաքլածուին ու կը զրպարտուին: Երբ Պետրոս ու Յովհաննէս առաքեալեալեալեալ----
ները ծեծ կերները ծեծ կերները ծեծ կերները ծեծ կերան ու նախատուեցան, ուրախացան որ Տիրոջ անունին ան ու նախատուեցան, ուրախացան որ Տիրոջ անունին ան ու նախատուեցան, ուրախացան որ Տիրոջ անունին ան ու նախատուեցան, ուրախացան որ Տիրոջ անունին 
համար անարգանքի արժանացան (Գործք 5.40համար անարգանքի արժանացան (Գործք 5.40համար անարգանքի արժանացան (Գործք 5.40համար անարգանքի արժանացան (Գործք 5.40----41): 41): 41): 41): Մենք իրենց նման Մենք իրենց նման Մենք իրենց նման Մենք իրենց նման 
կ'ուրախանա՞նք երբ Տիրոջ անունին համար կ'անարգուինք: Հալակ'ուրախանա՞նք երբ Տիրոջ անունին համար կ'անարգուինք: Հալակ'ուրախանա՞նք երբ Տիրոջ անունին համար կ'անարգուինք: Հալակ'ուրախանա՞նք երբ Տիրոջ անունին համար կ'անարգուինք: Հալա----
ծանքի դիմաց ուրախանալը, մեծագոյն ապացոյցն է որ ունինք մեր մէջ ծանքի դիմաց ուրախանալը, մեծագոյն ապացոյցն է որ ունինք մեր մէջ ծանքի դիմաց ուրախանալը, մեծագոյն ապացոյցն է որ ունինք մեր մէջ ծանքի դիմաց ուրախանալը, մեծագոյն ապացոյցն է որ ունինք մեր մէջ 
Սուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ուրախութիւնը::::    

    
� Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւն մը մեզ չ'աճեցներ մեր Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւն մը մեզ չ'աճեցներ մեր Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւն մը մեզ չ'աճեցներ մեր Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւն մը մեզ չ'աճեցներ մեր 

հաւատքի կեանքին մէջհաւատքի կեանքին մէջհաւատքի կեանքին մէջհաւատքի կեանքին մէջ    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը    
((((Փետրուար 17)Փետրուար 17)Փետրուար 17)Փետրուար 17)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն է խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն է խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն է խաղաղութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն է խաղաղութիւնը ((((Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):    
Կեանքի փոթորիկներուն դիմաց մեր խաղաղութիւնը պահելը, Կեանքի փոթորիկներուն դիմաց մեր խաղաղութիւնը պահելը, Կեանքի փոթորիկներուն դիմաց մեր խաղաղութիւնը պահելը, Կեանքի փոթորիկներուն դիմաց մեր խաղաղութիւնը պահելը, 

գրգռիչ երեւոյթներու դիգրգռիչ երեւոյթներու դիգրգռիչ երեւոյթներու դիգրգռիչ երեւոյթներու դիմաց մեր հոգիի խաղաղութիւնը պահելը, մաց մեր հոգիի խաղաղութիւնը պահելը, մաց մեր հոգիի խաղաղութիւնը պահելը, մաց մեր հոգիի խաղաղութիւնը պահելը, 
վիրաւորիչ խօսքերու դիմաց մեր սրտի խաղաղութիւնը պահելը` վիրաւորիչ խօսքերու դիմաց մեր սրտի խաղաղութիւնը պահելը` վիրաւորիչ խօսքերու դիմաց մեր սրտի խաղաղութիւնը պահելը` վիրաւորիչ խօսքերու դիմաց մեր սրտի խաղաղութիւնը պահելը` 
ապացոյց է թէ մենք ունինք Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:ապացոյց է թէ մենք ունինք Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:ապացոյց է թէ մենք ունինք Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:ապացոյց է թէ մենք ունինք Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:    

Նախատուիլ ու չնախատելը, բամբասուիլ ու բամբասողին հաՆախատուիլ ու չնախատելը, բամբասուիլ ու բամբասողին հաՆախատուիլ ու չնախատելը, բամբասուիլ ու բամբասողին հաՆախատուիլ ու չնախատելը, բամբասուիլ ու բամբասողին հա----
մար Աստուծոյ թողութիւնը հայցելը, հալածուիլ ու հալածողի մար Աստուծոյ թողութիւնը հայցելը, հալածուիլ ու հալածողի մար Աստուծոյ թողութիւնը հայցելը, հալածուիլ ու հալածողի մար Աստուծոյ թողութիւնը հայցելը, հալածուիլ ու հալածողի դարձին դարձին դարձին դարձին 
համար աղօթելը, այս եւ նման բաներ ընելը, ապացոյց ու նշան են, թէ համար աղօթելը, այս եւ նման բաներ ընելը, ապացոյց ու նշան են, թէ համար աղօթելը, այս եւ նման բաներ ընելը, ապացոյց ու նշան են, թէ համար աղօթելը, այս եւ նման բաներ ընելը, ապացոյց ու նշան են, թէ 
մենք ունինք մեր մէջ Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:մենք ունինք մեր մէջ Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:մենք ունինք մեր մէջ Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:մենք ունինք մեր մէջ Սուրբ Հոգիի պտուղը` խաղաղութիւնը:    

Բայց ի՞նչ պէտք է ընել այս խաղաղութիւնը ունենալու համար: Բայց ի՞նչ պէտք է ընել այս խաղաղութիւնը ունենալու համար: Բայց ի՞նչ պէտք է ընել այս խաղաղութիւնը ունենալու համար: Բայց ի՞նչ պէտք է ընել այս խաղաղութիւնը ունենալու համար: 
պէտք է դիմել Քրիստոսի եւ մեղքերու թողութիւն հայցել, որպէսզի պէտք է դիմել Քրիստոսի եւ մեղքերու թողութիւն հայցել, որպէսզի պէտք է դիմել Քրիստոսի եւ մեղքերու թողութիւն հայցել, որպէսզի պէտք է դիմել Քրիստոսի եւ մեղքերու թողութիւն հայցել, որպէսզի 
անոր միջոցաւ հաշանոր միջոցաւ հաշանոր միջոցաւ հաշանոր միջոցաւ հաշտուինք մեր երկնաւոր Հօր հետ: Պօղոս առաքեալ տուինք մեր երկնաւոր Հօր հետ: Պօղոս առաքեալ տուինք մեր երկնաւոր Հօր հետ: Պօղոս առաքեալ տուինք մեր երկնաւոր Հօր հետ: Պօղոս առաքեալ 
կը վկայէ, թէ Աստուած ու մարդ, երկինք ու երկիր, երկնայիններ ու կը վկայէ, թէ Աստուած ու մարդ, երկինք ու երկիր, երկնայիններ ու կը վկայէ, թէ Աստուած ու մարդ, երկինք ու երկիր, երկնայիններ ու կը վկայէ, թէ Աստուած ու մարդ, երկինք ու երկիր, երկնայիններ ու 
երկրայիններ իրարու հետ հաշտուեցան երկրայիններ իրարու հետ հաշտուեցան երկրայիններ իրարու հետ հաշտուեցան երկրայիններ իրարու հետ հաշտուեցան ««««խաղաղութիւն հաստատեխաղաղութիւն հաստատեխաղաղութիւն հաստատեխաղաղութիւն հաստատե----
լով խաչի վրայ մահուամբն անորլով խաչի վրայ մահուամբն անորլով խաչի վրայ մահուամբն անորլով խաչի վրայ մահուամբն անոր» » » » (Կողոսացիս 1.20): Ուրեմն, չկա(Կողոսացիս 1.20): Ուրեմն, չկա(Կողոսացիս 1.20): Ուրեմն, չկա(Կողոսացիս 1.20): Ուրեմն, չկա´́́́յ յ յ յ 
խաղաղութիւն առանց Քրիստոսի խաչին: խաղաղութիւն առանց Քրիստոսի խաչին: խաղաղութիւն առանց Քրիստոսի խաչին: խաղաղութիւն առանց Քրիստոսի խաչին: Սուրբ Հոգիի խաղաղուՍուրբ Հոգիի խաղաղուՍուրբ Հոգիի խաղաղուՍուրբ Հոգիի խաղաղու----
թեան պտուղը տեղ կը գտնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն` երբ թոյլ թեան պտուղը տեղ կը գտնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն` երբ թոյլ թեան պտուղը տեղ կը գտնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն` երբ թոյլ թեան պտուղը տեղ կը գտնէ մեր սրտին մէջ միայն այն ատեն` երբ թոյլ 
տանք որ Յիսուս սրբէ մեր մեղքերը եւ իր ներկայութեան խաղաղուտանք որ Յիսուս սրբէ մեր մեղքերը եւ իր ներկայութեան խաղաղուտանք որ Յիսուս սրբէ մեր մեղքերը եւ իր ներկայութեան խաղաղուտանք որ Յիսուս սրբէ մեր մեղքերը եւ իր ներկայութեան խաղաղու----
թեամբ լեցնէ մեզ: Յիսուս կ'ըսէ, թէ իր տուած խաղաղութիւնը այս թեամբ լեցնէ մեզ: Յիսուս կ'ըսէ, թէ իր տուած խաղաղութիւնը այս թեամբ լեցնէ մեզ: Յիսուս կ'ըսէ, թէ իր տուած խաղաղութիւնը այս թեամբ լեցնէ մեզ: Յիսուս կ'ըսէ, թէ իր տուած խաղաղութիւնը այս 
աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է (Յովհաննէս 14.27):աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է (Յովհաննէս 14.27):աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է (Յովհաննէս 14.27):աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է (Յովհաննէս 14.27):    
Յիսուսի տուած խաղաղութիւնը` մեղքերու թողութեան արտայայտուՅիսուսի տուած խաղաղութիւնը` մեղքերու թողութեան արտայայտուՅիսուսի տուած խաղաղութիւնը` մեղքերու թողութեան արտայայտուՅիսուսի տուած խաղաղութիւնը` մեղքերու թողութեան արտայայտու----
թիւնը եղող խաղաղութիւնն է, որ աշխարհը չի կրնար տալ: Աշխարհ թիւնը եղող խաղաղութիւնն է, որ աշխարհը չի կրնար տալ: Աշխարհ թիւնը եղող խաղաղութիւնն է, որ աշխարհը չի կրնար տալ: Աշխարհ թիւնը եղող խաղաղութիւնն է, որ աշխարհը չի կրնար տալ: Աշխարհ 
խաղաղութիւն ըսելով կը հասկնայ` երկու երկիրներու կամ անձերու խաղաղութիւն ըսելով կը հասկնայ` երկու երկիրներու կամ անձերու խաղաղութիւն ըսելով կը հասկնայ` երկու երկիրներու կամ անձերու խաղաղութիւն ըսելով կը հասկնայ` երկու երկիրներու կամ անձերու 
միջեւ պատերազմի դադարում, իսկ քրիստոնէական հասկացողումիջեւ պատերազմի դադարում, իսկ քրիստոնէական հասկացողումիջեւ պատերազմի դադարում, իսկ քրիստոնէական հասկացողումիջեւ պատերազմի դադարում, իսկ քրիստոնէական հասկացողու----
թեամբ, խաղաղութիւն ըսելոթեամբ, խաղաղութիւն ըսելոթեամբ, խաղաղութիւն ըսելոթեամբ, խաղաղութիւն ըսելով, կը հասկնանք պատերազմի դադարում վ, կը հասկնանք պատերազմի դադարում վ, կը հասկնանք պատերազմի դադարում վ, կը հասկնանք պատերազմի դադարում 
մեր եւ Աստուծոյ միջեւ: Չապաշխարող մարդը` իր մեղքերով մեր եւ Աստուծոյ միջեւ: Չապաշխարող մարդը` իր մեղքերով մեր եւ Աստուծոյ միջեւ: Չապաշխարող մարդը` իր մեղքերով մեր եւ Աստուծոյ միջեւ: Չապաշխարող մարդը` իր մեղքերով 
Աստուծոյ դէմ է որ կը պատերազմի:Աստուծոյ դէմ է որ կը պատերազմի:Աստուծոյ դէմ է որ կը պատերազմի:Աստուծոյ դէմ է որ կը պատերազմի:    

    
� Մեղքերու թողութիւնը մեզ կը լեցնէ Քրիստոսի խաղաղութեամբ:Մեղքերու թողութիւնը մեզ կը լեցնէ Քրիստոսի խաղաղութեամբ:Մեղքերու թողութիւնը մեզ կը լեցնէ Քրիստոսի խաղաղութեամբ:Մեղքերու թողութիւնը մեզ կը լեցնէ Քրիստոսի խաղաղութեամբ:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` համբերատարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` համբերատարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` համբերատարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` համբերատարութիւնը    
((((Փետրուար 18)Փետրուար 18)Փետրուար 18)Փետրուար 18)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մինՍուրբ Հոգիի պտուղներէն մինՍուրբ Հոգիի պտուղներէն մինՍուրբ Հոգիի պտուղներէն մին    է համբերատարութիւնը է համբերատարութիւնը է համբերատարութիւնը է համբերատարութիւնը 

((((Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):    
Կեանքի մէջ ոչինչ կրնանք սորվիլ առանց Կեանքի մէջ ոչինչ կրնանք սորվիլ առանց Կեանքի մէջ ոչինչ կրնանք սորվիլ առանց Կեանքի մէջ ոչինչ կրնանք սորվիլ առանց համբերատարութեան: համբերատարութեան: համբերատարութեան: համբերատարութեան: 

Կեանքի մէջ ոչ մէկ բան կրնանք իրագործել Կեանքի մէջ ոչ մէկ բան կրնանք իրագործել Կեանքի մէջ ոչ մէկ բան կրնանք իրագործել Կեանքի մէջ ոչ մէկ բան կրնանք իրագործել առանց առանց առանց առանց համբերատարուհամբերատարուհամբերատարուհամբերատարու----
թեան: Ոեւէ գործ սորվելու համար, ոեւէ արհեստի տիրապետելու թեան: Ոեւէ գործ սորվելու համար, ոեւէ արհեստի տիրապետելու թեան: Ոեւէ գործ սորվելու համար, ոեւէ արհեստի տիրապետելու թեան: Ոեւէ գործ սորվելու համար, ոեւէ արհեստի տիրապետելու 
համար, ոեւէ լեզու իւրացնելու համար, ոեւէ աշխատահամար, ոեւէ լեզու իւրացնելու համար, ոեւէ աշխատահամար, ոեւէ լեզու իւրացնելու համար, ոեւէ աշխատահամար, ոեւէ լեզու իւրացնելու համար, ոեւէ աշխատանք կատարեալ նք կատարեալ նք կատարեալ նք կատարեալ 
յաջողութեամբ պսակելու համար, անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք յաջողութեամբ պսակելու համար, անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք յաջողութեամբ պսակելու համար, անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք յաջողութեամբ պսակելու համար, անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք 
համբերատարութեան առաքինութեան:համբերատարութեան առաքինութեան:համբերատարութեան առաքինութեան:համբերատարութեան առաքինութեան:    

Ասիկա ճշմարտութիւն է նաեւ հոգեւոր գետնի վրայ: Հոգեւոր Ասիկա ճշմարտութիւն է նաեւ հոգեւոր գետնի վրայ: Հոգեւոր Ասիկա ճշմարտութիւն է նաեւ հոգեւոր գետնի վրայ: Հոգեւոր Ասիկա ճշմարտութիւն է նաեւ հոգեւոր գետնի վրայ: Հոգեւոր 
գետնի վրայ, ոգետնի վրայ, ոգետնի վրայ, ոգետնի վրայ, ո´́́́չ մէկ գագաթ կրնանք նուաճել չ մէկ գագաթ կրնանք նուաճել չ մէկ գագաթ կրնանք նուաճել չ մէկ գագաթ կրնանք նուաճել առանց առանց առանց առանց համբերատահամբերատահամբերատահամբերատա----
րութեան. որութեան. որութեան. որութեան. ո´́́́չ մէկ առաքինութիւն կրնանք ձեռք ձգեչ մէկ առաքինութիւն կրնանք ձեռք ձգեչ մէկ առաքինութիւն կրնանք ձեռք ձգեչ մէկ առաքինութիւն կրնանք ձեռք ձգել լ լ լ առանց առանց առանց առանց համբերահամբերահամբերահամբերա----
տարութեան. ոտարութեան. ոտարութեան. ոտարութեան. ո´́́́չ մէկ փորձութեան կրնանք յաղթել չ մէկ փորձութեան կրնանք յաղթել չ մէկ փորձութեան կրնանք յաղթել չ մէկ փորձութեան կրնանք յաղթել առանց առանց առանց առանց համբերահամբերահամբերահամբերա----
տարութեան: Չետարութեան: Չետարութեան: Չետարութեան: Չե´́́́նք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել առանց համնք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել առանց համնք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել առանց համնք կրնար Աստուծոյ կամքը կատարել առանց համ----
բերատարութեան: Չեբերատարութեան: Չեբերատարութեան: Չեբերատարութեան: Չե´́́́նք կրնար Քրիստոսի նմանիլ առանց համբերանք կրնար Քրիստոսի նմանիլ առանց համբերանք կրնար Քրիստոսի նմանիլ առանց համբերանք կրնար Քրիստոսի նմանիլ առանց համբերա----
տարութեան: Չետարութեան: Չետարութեան: Չետարութեան: Չե´́́́նք կրնար հասնիլ այն սրբութեան ու այն կատանք կրնար հասնիլ այն սրբութեան ու այն կատանք կրնար հասնիլ այն սրբութեան ու այն կատանք կրնար հասնիլ այն սրբութեան ու այն կատա----
րելութեան որ րելութեան որ րելութեան որ րելութեան որ Աստուած կ'ուզէ որ հասնինք, եթէ երբեք համբերատաԱստուած կ'ուզէ որ հասնինք, եթէ երբեք համբերատաԱստուած կ'ուզէ որ հասնինք, եթէ երբեք համբերատաԱստուած կ'ուզէ որ հասնինք, եթէ երբեք համբերատա----
րութիւն չունինք: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. րութիւն չունինք: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. րութիւն չունինք: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. րութիւն չունինք: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Գիտցէք, որ փորձութիւնը Գիտցէք, որ փորձութիւնը Գիտցէք, որ փորձութիւնը Գիտցէք, որ փորձութիւնը 
համբերութիւն կը ծնի, եթէ ձեր հաւատքը փորձին դիմանայ: Իսկ համբերութիւն կը ծնի, եթէ ձեր հաւատքը փորձին դիմանայ: Իսկ համբերութիւն կը ծնի, եթէ ձեր հաւատքը փորձին դիմանայ: Իսկ համբերութիւն կը ծնի, եթէ ձեր հաւատքը փորձին դիմանայ: Իսկ 
համբերութիւն պէտք է ունենալ մինչեւ վերջ, որպէսզի ամբողջական համբերութիւն պէտք է ունենալ մինչեւ վերջ, որպէսզի ամբողջական համբերութիւն պէտք է ունենալ մինչեւ վերջ, որպէսզի ամբողջական համբերութիւն պէտք է ունենալ մինչեւ վերջ, որպէսզի ամբողջական 
ու կատարեալ ըլլաք...ու կատարեալ ըլլաք...ու կատարեալ ըլլաք...ու կատարեալ ըլլաք...» » » » (Յակոբ(Յակոբ(Յակոբ(Յակոբոս 1.3ոս 1.3ոս 1.3ոս 1.3----4): 4): 4): 4): Համաձայն Յակոբոս Համաձայն Յակոբոս Համաձայն Յակոբոս Համաձայն Յակոբոս 
առաքեալի այս խօսքին, կեանքի փորձութիւնները համբեառաքեալի այս խօսքին, կեանքի փորձութիւնները համբեառաքեալի այս խօսքին, կեանքի փորձութիւնները համբեառաքեալի այս խօսքին, կեանքի փորձութիւնները համբերութեամբ րութեամբ րութեամբ րութեամբ 
տանող մարդը` կատարելութեան կը հասնի: Պօղոս առաքտանող մարդը` կատարելութեան կը հասնի: Պօղոս առաքտանող մարդը` կատարելութեան կը հասնի: Պօղոս առաքտանող մարդը` կատարելութեան կը հասնի: Պօղոս առաքեալ ինք եւս եալ ինք եւս եալ ինք եւս եալ ինք եւս 
ցոյց կու տայ մեզի, թէ Քրիստոս իբրեւ մարդ կատարեալ էր, ցոյց կու տայ մեզի, թէ Քրիստոս իբրեւ մարդ կատարեալ էր, ցոյց կու տայ մեզի, թէ Քրիստոս իբրեւ մարդ կատարեալ էր, ցոյց կու տայ մեզի, թէ Քրիստոս իբրեւ մարդ կատարեալ էր, 
կատարեալ մնաց ու կատարեալ եղաւ փորձութիւններէ անցնելէ ետկատարեալ մնաց ու կատարեալ եղաւ փորձութիւններէ անցնելէ ետկատարեալ մնաց ու կատարեալ եղաւ փորձութիւններէ անցնելէ ետկատարեալ մնաց ու կատարեալ եղաւ փորձութիւններէ անցնելէ ետք ք ք ք 
միայն (Եբրայեցիս 5.8միայն (Եբրայեցիս 5.8միայն (Եբրայեցիս 5.8միայն (Եբրայեցիս 5.8----9):9):9):9):    

    
� Բոլոր առաքինութիւնները արդիւնքն են համբերատարութեան: Բոլոր առաքինութիւնները արդիւնքն են համբերատարութեան: Բոլոր առաքինութիւնները արդիւնքն են համբերատարութեան: Բոլոր առաքինութիւնները արդիւնքն են համբերատարութեան: 

Համբերատար չեղող մարդը` ոՀամբերատար չեղող մարդը` ոՀամբերատար չեղող մարդը` ոՀամբերատար չեղող մարդը` ո´́́́չ մէկ առաքինութիւն կրնայ ձեռք չ մէկ առաքինութիւն կրնայ ձեռք չ մէկ առաքինութիւն կրնայ ձեռք չ մէկ առաքինութիւն կրնայ ձեռք 
ձգել:ձգել:ձգել:ձգել:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` ազնուութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ազնուութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ազնուութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` ազնուութիւնը    
((((Փետրուար 19)Փետրուար 19)Փետրուար 19)Փետրուար 19)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ազնուութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ազնուութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ազնուութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ազնուութիւնը ((((Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս 

5.22):5.22):5.22):5.22):    
ԱզնոԱզնոԱզնոԱզնուութիւնը քրիստոնեայ մարդուն նկարագիրն ու բնաւորոււութիւնը քրիստոնեայ մարդուն նկարագիրն ու բնաւորոււութիւնը քրիստոնեայ մարդուն նկարագիրն ու բնաւորոււութիւնը քրիստոնեայ մարդուն նկարագիրն ու բնաւորու----

թիւնը պէտք է կազմէ: Հաւատացեալներուն չի վայելեր ըլլալ կոշտ ու թիւնը պէտք է կազմէ: Հաւատացեալներուն չի վայելեր ըլլալ կոշտ ու թիւնը պէտք է կազմէ: Հաւատացեալներուն չի վայելեր ըլլալ կոշտ ու թիւնը պէտք է կազմէ: Հաւատացեալներուն չի վայելեր ըլլալ կոշտ ու 
կոպիտ. անոնք պէտք է ըլլան ազնիւ, որովհետեւ կոշտութիւնը կը կոպիտ. անոնք պէտք է ըլլան ազնիւ, որովհետեւ կոշտութիւնը կը կոպիտ. անոնք պէտք է ըլլան ազնիւ, որովհետեւ կոշտութիւնը կը կոպիտ. անոնք պէտք է ըլլան ազնիւ, որովհետեւ կոշտութիւնը կը 
խրտչեցնէ մարդիկը ու կը հեռացնէ զանոնք մեզմէ ու մեր պատճառով` խրտչեցնէ մարդիկը ու կը հեռացնէ զանոնք մեզմէ ու մեր պատճառով` խրտչեցնէ մարդիկը ու կը հեռացնէ զանոնք մեզմէ ու մեր պատճառով` խրտչեցնէ մարդիկը ու կը հեռացնէ զանոնք մեզմէ ու մեր պատճառով` 
Քրիստոսէ: Միւս կողմէ սակաՔրիստոսէ: Միւս կողմէ սակաՔրիստոսէ: Միւս կողմէ սակաՔրիստոսէ: Միւս կողմէ սակայն, ազնուութիւնը առինքնող զօրութիւն յն, ազնուութիւնը առինքնող զօրութիւն յն, ազնուութիւնը առինքնող զօրութիւն յն, ազնուութիւնը առինքնող զօրութիւն 
ունի իր մէջ: Ազնուութիւնը քաշողական ու գրաւիչ ոյժ է, որ կը քաշէ ու ունի իր մէջ: Ազնուութիւնը քաշողական ու գրաւիչ ոյժ է, որ կը քաշէ ու ունի իր մէջ: Ազնուութիւնը քաշողական ու գրաւիչ ոյժ է, որ կը քաշէ ու ունի իր մէջ: Ազնուութիւնը քաշողական ու գրաւիչ ոյժ է, որ կը քաշէ ու 
կը գրաւէ մարդիկը, զանոնք առաջնորդելու եւ ամփոփելու համար կը գրաւէ մարդիկը, զանոնք առաջնորդելու եւ ամփոփելու համար կը գրաւէ մարդիկը, զանոնք առաջնորդելու եւ ամփոփելու համար կը գրաւէ մարդիկը, զանոնք առաջնորդելու եւ ամփոփելու համար 
Քրիստոսի թագաւորութեան ուռկանին մէջ:Քրիստոսի թագաւորութեան ուռկանին մէջ:Քրիստոսի թագաւորութեան ուռկանին մէջ:Քրիստոսի թագաւորութեան ուռկանին մէջ:    

Ազնուութիւն պէտք է ցուցաբերել մանաւանդ տկարին հանդէպ, Ազնուութիւն պէտք է ցուցաբերել մանաւանդ տկարին հանդէպ, Ազնուութիւն պէտք է ցուցաբերել մանաւանդ տկարին հանդէպ, Ազնուութիւն պէտք է ցուցաբերել մանաւանդ տկարին հանդէպ, 
այլ խայլ խայլ խայլ խօսքով` պէտք է ազնուութեամբ վերաբերիլ անոնց հանդէպ` օսքով` պէտք է ազնուութեամբ վերաբերիլ անոնց հանդէպ` օսքով` պէտք է ազնուութեամբ վերաբերիլ անոնց հանդէպ` օսքով` պէտք է ազնուութեամբ վերաբերիլ անոնց հանդէպ` 
որոնք տկար են մարմնապէս, հոգեպէս, թէ մտապէս: Քրիստոս երբեք որոնք տկար են մարմնապէս, հոգեպէս, թէ մտապէս: Քրիստոս երբեք որոնք տկար են մարմնապէս, հոգեպէս, թէ մտապէս: Քրիստոս երբեք որոնք տկար են մարմնապէս, հոգեպէս, թէ մտապէս: Քրիստոս երբեք 
չդատապարտեց տկարները. մենք ալ պէտք չէ դատենք կամ դատաչդատապարտեց տկարները. մենք ալ պէտք չէ դատենք կամ դատաչդատապարտեց տկարները. մենք ալ պէտք չէ դատենք կամ դատաչդատապարտեց տկարները. մենք ալ պէտք չէ դատենք կամ դատա----
պարտենք զանոնք:պարտենք զանոնք:պարտենք զանոնք:պարտենք զանոնք:    

Տակաւին, պէտք է ազնուութեամբ վարուիլ մեղքի գերին դարձած Տակաւին, պէտք է ազնուութեամբ վարուիլ մեղքի գերին դարձած Տակաւին, պէտք է ազնուութեամբ վարուիլ մեղքի գերին դարձած Տակաւին, պէտք է ազնուութեամբ վարուիլ մեղքի գերին դարձած 
մարդոց հետ, մոլութիւմարդոց հետ, մոլութիւմարդոց հետ, մոլութիւմարդոց հետ, մոլութիւններէ բռնուած մարդոց հետ, որպէսզի կարեններէ բռնուած մարդոց հետ, որպէսզի կարեններէ բռնուած մարդոց հետ, որպէսզի կարեններէ բռնուած մարդոց հետ, որպէսզի կարե----
նանք նանք նանք նանք օգտակար դառնալ անոնց եւ օգնել որ հրաժարին իրենց օգտակար դառնալ անոնց եւ օգնել որ հրաժարին իրենց օգտակար դառնալ անոնց եւ օգնել որ հրաժարին իրենց օգտակար դառնալ անոնց եւ օգնել որ հրաժարին իրենց 
մեղքերէն: մեղքերէն: մեղքերէն: մեղքերէն: Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել տկարին հանդէպ, մինչեւ Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել տկարին հանդէպ, մինչեւ Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել տկարին հանդէպ, մինչեւ Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել տկարին հանդէպ, մինչեւ 
որ ինքզինք գտնէ: Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել ինկածին հանդէպ, որ ինքզինք գտնէ: Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել ինկածին հանդէպ, որ ինքզինք գտնէ: Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել ինկածին հանդէպ, որ ինքզինք գտնէ: Պէտք է ազնուութիւն ցուցաբերել ինկածին հանդէպ, 
մինչեւ որ Աստուծոյ շնորհքով կարենայ ինքմինչեւ որ Աստուծոյ շնորհքով կարենայ ինքմինչեւ որ Աստուծոյ շնորհքով կարենայ ինքմինչեւ որ Աստուծոյ շնորհքով կարենայ ինքզինք վերականգնել: Պէտք զինք վերականգնել: Պէտք զինք վերականգնել: Պէտք զինք վերականգնել: Պէտք 
է ազնուութիւն յայտնաբերել անազնիւ մարդուն հանդէպ, մինչեւ որ է ազնուութիւն յայտնաբերել անազնիւ մարդուն հանդէպ, մինչեւ որ է ազնուութիւն յայտնաբերել անազնիւ մարդուն հանդէպ, մինչեւ որ է ազնուութիւն յայտնաբերել անազնիւ մարդուն հանդէպ, մինչեւ որ 
ազդուի մեր ազնուութենէն ու փոխուի:ազդուի մեր ազնուութենէն ու փոխուի:ազդուի մեր ազնուութենէն ու փոխուի:ազդուի մեր ազնուութենէն ու փոխուի:    

    
� Խօսք մը որպէսզի ընդունելութիւն գտնէ եւ համոզիչ դառնայ, Խօսք մը որպէսզի ընդունելութիւն գտնէ եւ համոզիչ դառնայ, Խօսք մը որպէսզի ընդունելութիւն գտնէ եւ համոզիչ դառնայ, Խօսք մը որպէսզի ընդունելութիւն գտնէ եւ համոզիչ դառնայ, 

պէտք է ազնուօրէն ըսուի:պէտք է ազնուօրէն ըսուի:պէտք է ազնուօրէն ըսուի:պէտք է ազնուօրէն ըսուի:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` բարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` բարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` բարութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` բարութիւնը    
((((Փետրուար 20)Փետրուար 20)Փետրուար 20)Փետրուար 20)    

    
Սուրբ ՀոգիիՍուրբ ՀոգիիՍուրբ ՀոգիիՍուրբ Հոգիի    պտուղներէն մին է բարութիւնը պտուղներէն մին է բարութիւնը պտուղներէն մին է բարութիւնը պտուղներէն մին է բարութիւնը ((((Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):Գաղատացիս 5.22):    
««««ԲարութիւնԲարութիւնԲարութիւնԲարութիւն» » » » ըսելով առաջին հերթին կը հասկնամ մարդուն ըսելով առաջին հերթին կը հասկնամ մարդուն ըսելով առաջին հերթին կը հասկնամ մարդուն ըսելով առաջին հերթին կը հասկնամ մարդուն 

բարի վերաբերմունքը, բարի կեանքն ու կենցաղակերպը, բարի վարքն բարի վերաբերմունքը, բարի կեանքն ու կենցաղակերպը, բարի վարքն բարի վերաբերմունքը, բարի կեանքն ու կենցաղակերպը, բարի վարքն բարի վերաբերմունքը, բարի կեանքն ու կենցաղակերպը, բարի վարքն 
ու բարքը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է բարի գտնուի ու բարի ըլլայ ու բարքը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է բարի գտնուի ու բարի ըլլայ ու բարքը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է բարի գտնուի ու բարի ըլլայ ու բարքը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է բարի գտնուի ու բարի ըլլայ 
բոլոր մարդոց հանդէպ. բարի` իր խօսքերոբոլոր մարդոց հանդէպ. բարի` իր խօսքերոբոլոր մարդոց հանդէպ. բարի` իր խօսքերոբոլոր մարդոց հանդէպ. բարի` իր խօսքերուն ու գործերուն մէջ, իր ւն ու գործերուն մէջ, իր ւն ու գործերուն մէջ, իր ւն ու գործերուն մէջ, իր 
մտածումներուն ու խորհուրդներուն մէջ:մտածումներուն ու խորհուրդներուն մէջ:մտածումներուն ու խորհուրդներուն մէջ:մտածումներուն ու խորհուրդներուն մէջ:    

Սուրբ Հոգիի բարութեան պտուղը ունեցող մարդը.Սուրբ Հոգիի բարութեան պտուղը ունեցող մարդը.Սուրբ Հոգիի բարութեան պտուղը ունեցող մարդը.Սուրբ Հոգիի բարութեան պտուղը ունեցող մարդը.----    
ա) Պէտք է բարի ըլլայ իր վերաբերմունքին մէջ: Հաւատացեալ ա) Պէտք է բարի ըլլայ իր վերաբերմունքին մէջ: Հաւատացեալ ա) Պէտք է բարի ըլլայ իր վերաբերմունքին մէջ: Հաւատացեալ ա) Պէտք է բարի ըլլայ իր վերաբերմունքին մէջ: Հաւատացեալ 

մարդը երբեք պէտք չէ չարօրէն վերաբերի զինք վիրաւորող մարդոց մարդը երբեք պէտք չէ չարօրէն վերաբերի զինք վիրաւորող մարդոց մարդը երբեք պէտք չէ չարօրէն վերաբերի զինք վիրաւորող մարդոց մարդը երբեք պէտք չէ չարօրէն վերաբերի զինք վիրաւորող մարդոց 
հետ: Ան պէտք է բարի վերաբերմունք ու հետ: Ան պէտք է բարի վերաբերմունք ու հետ: Ան պէտք է բարի վերաբերմունք ու հետ: Ան պէտք է բարի վերաբերմունք ու բարի կեցուածք ցուցաբերէ բարի կեցուածք ցուցաբերէ բարի կեցուածք ցուցաբերէ բարի կեցուածք ցուցաբերէ 
նոյնիսկ ամենաչար մարդոց հանդէպ:նոյնիսկ ամենաչար մարդոց հանդէպ:նոյնիսկ ամենաչար մարդոց հանդէպ:նոյնիսկ ամենաչար մարդոց հանդէպ:    

բ) Պէտք է բարի ըլլայ իր մտածումներուն մէջ: Պէտք չէ չար բան բ) Պէտք է բարի ըլլայ իր մտածումներուն մէջ: Պէտք չէ չար բան բ) Պէտք է բարի ըլլայ իր մտածումներուն մէջ: Պէտք չէ չար բան բ) Պէտք է բարի ըլլայ իր մտածումներուն մէջ: Պէտք չէ չար բան 
մտածէ ու խորհի իր նմանին մասին, իր հակառակորդին մասին, զինք մտածէ ու խորհի իր նմանին մասին, իր հակառակորդին մասին, զինք մտածէ ու խորհի իր նմանին մասին, իր հակառակորդին մասին, զինք մտածէ ու խորհի իր նմանին մասին, իր հակառակորդին մասին, զինք 
չսիրողին մասին:չսիրողին մասին:չսիրողին մասին:չսիրողին մասին:    

գ) Պէտք է բարին ցանկայ մարդոց համար: Պէտք չէ չարիք ցանկայ գ) Պէտք է բարին ցանկայ մարդոց համար: Պէտք չէ չարիք ցանկայ գ) Պէտք է բարին ցանկայ մարդոց համար: Պէտք չէ չարիք ցանկայ գ) Պէտք է բարին ցանկայ մարդոց համար: Պէտք չէ չարիք ցանկայ 
իր ոսոխիր ոսոխիր ոսոխիր ոսոխներուն համար: Պէտք չէ անոնց պարտութիւնը կամ ներուն համար: Պէտք չէ անոնց պարտութիւնը կամ ներուն համար: Պէտք չէ անոնց պարտութիւնը կամ ներուն համար: Պէտք չէ անոնց պարտութիւնը կամ 
տապալումը տեսնելու փափաք ունենայ իր սրտին մէջ:տապալումը տեսնելու փափաք ունենայ իր սրտին մէջ:տապալումը տեսնելու փափաք ունենայ իր սրտին մէջ:տապալումը տեսնելու փափաք ունենայ իր սրտին մէջ:    

դ) Պէտք է բարին խօսի բոլորին: Պէտք է հեռու կենայ վնասակար դ) Պէտք է բարին խօսի բոլորին: Պէտք է հեռու կենայ վնասակար դ) Պէտք է բարին խօսի բոլորին: Պէտք է հեռու կենայ վնասակար դ) Պէտք է բարին խօսի բոլորին: Պէտք է հեռու կենայ վնասակար 
խօսքերէ ու զրոյցներէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. խօսքերէ ու զրոյցներէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. խօսքերէ ու զրոյցներէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. խօսքերէ ու զրոյցներէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ոեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէՈեւէ տգեղ խօսք չելլէ´ ´ ´ ´ 
ձեր բերանէն: Խօսեցէք միայն ինչ որ պէտք է,ձեր բերանէն: Խօսեցէք միայն ինչ որ պէտք է,ձեր բերանէն: Խօսեցէք միայն ինչ որ պէտք է,ձեր բերանէն: Խօսեցէք միայն ինչ որ պէտք է,    ինչ որ բարի է` ինչ որ բարի է` ինչ որ բարի է` ինչ որ բարի է` 
ուրիշներուն հաւատքը ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները ուրիշներուն հաւատքը ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները ուրիշներուն հաւատքը ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները ուրիշներուն հաւատքը ամրապնդելու համար, որպէսզի լսողները 
Աստուծոյ շնորհքովը լեցուինԱստուծոյ շնորհքովը լեցուինԱստուծոյ շնորհքովը լեցուինԱստուծոյ շնորհքովը լեցուին» » » » (Եփեսացիս 4.29):(Եփեսացիս 4.29):(Եփեսացիս 4.29):(Եփեսացիս 4.29):    

ե) Վերջապէս, եւ ամենէն կարեւորը, բարութիւնը ինքզինք պէտք է ե) Վերջապէս, եւ ամենէն կարեւորը, բարութիւնը ինքզինք պէտք է ե) Վերջապէս, եւ ամենէն կարեւորը, բարութիւնը ինքզինք պէտք է ե) Վերջապէս, եւ ամենէն կարեւորը, բարութիւնը ինքզինք պէտք է 
արտայայտէ բարեգործութեամբ: Բարի մարդիկ չեն կրնար բարին արտայայտէ բարեգործութեամբ: Բարի մարդիկ չեն կրնար բարին արտայայտէ բարեգործութեամբ: Բարի մարդիկ չեն կրնար բարին արտայայտէ բարեգործութեամբ: Բարի մարդիկ չեն կրնար բարին 
չգործել: Յիսուս կ'ըսէ. չգործել: Յիսուս կ'ըսէ. չգործել: Յիսուս կ'ըսէ. չգործել: Յիսուս կ'ըսէ. ««««ԼԼԼԼաւ ծառը լաւ պտուղ կու տայաւ ծառը լաւ պտուղ կու տայաւ ծառը լաւ պտուղ կու տայաւ ծառը լաւ պտուղ կու տայ» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
7.17):7.17):7.17):7.17):    

    
� Եթէ Քրիստոսով դարձած ենք լաւ ծառեր` ատիկա մեր բարի Եթէ Քրիստոսով դարձած ենք լաւ ծառեր` ատիկա մեր բարի Եթէ Քրիստոսով դարձած ենք լաւ ծառեր` ատիկա մեր բարի Եթէ Քրիստոսով դարձած ենք լաւ ծառեր` ատիկա մեր բարի 

պտուղներով փաստենք:պտուղներով փաստենք:պտուղներով փաստենք:պտուղներով փաստենք:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` հաւատարմութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հաւատարմութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հաւատարմութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հաւատարմութիւնը    
((((Փետրուար 21)Փետրուար 21)Փետրուար 21)Փետրուար 21)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հաւատարմութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հաւատարմութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հաւատարմութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հաւատարմութիւնը 

((((Գաղատացիս 5.22): Հաւատարմութիւնը Քրիստոսի հԳաղատացիս 5.22): Հաւատարմութիւնը Քրիստոսի հԳաղատացիս 5.22): Հաւատարմութիւնը Քրիստոսի հԳաղատացիս 5.22): Հաւատարմութիւնը Քրիստոսի հետեւորդներուն ետեւորդներուն ետեւորդներուն ետեւորդներուն 
նկարագիրը պէտք է կազմէ:նկարագիրը պէտք է կազմէ:նկարագիրը պէտք է կազմէ:նկարագիրը պէտք է կազմէ:    

Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Քրիստոսի կողմէ մեզի յանձնուած 
փրկութեան հանդէպ: Փրկութիւնը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փրկութեան հանդէպ: Փրկութիւնը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փրկութեան հանդէպ: Փրկութիւնը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած փրկութեան հանդէպ: Փրկութիւնը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած 
պարգեւ է (Եփեսացիս 2.8): Պէտք է աչալրջութեամբ հսկել այդ պարգեւ է (Եփեսացիս 2.8): Պէտք է աչալրջութեամբ հսկել այդ պարգեւ է (Եփեսացիս 2.8): Պէտք է աչալրջութեամբ հսկել այդ պարգեւ է (Եփեսացիս 2.8): Պէտք է աչալրջութեամբ հսկել այդ 
պարգեւի անվնաս ու անվթար պահպանումին:պարգեւի անվնաս ու անվթար պահպանումին:պարգեւի անվնաս ու անվթար պահպանումին:պարգեւի անվնաս ու անվթար պահպանումին:    

Պէտք է հաւատարիՊէտք է հաւատարիՊէտք է հաւատարիՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ այն առաքելութեան հանդէպ, որուն մ ըլլալ այն առաքելութեան հանդէպ, որուն մ ըլլալ այն առաքելութեան հանդէպ, որուն մ ըլլալ այն առաքելութեան հանդէպ, որուն 
կանչած է մեզ Քրիստոս: Այդ առաքելութիւնը, փրկութեան ճանապարկանչած է մեզ Քրիստոս: Այդ առաքելութիւնը, փրկութեան ճանապարկանչած է մեզ Քրիստոս: Այդ առաքելութիւնը, փրկութեան ճանապարկանչած է մեզ Քրիստոս: Այդ առաքելութիւնը, փրկութեան ճանապար----
հէն հեռու եղող մարդիկը` փրկութեան ճանապարհին առաջնորդելն է:հէն հեռու եղող մարդիկը` փրկութեան ճանապարհին առաջնորդելն է:հէն հեռու եղող մարդիկը` փրկութեան ճանապարհին առաջնորդելն է:հէն հեռու եղող մարդիկը` փրկութեան ճանապարհին առաջնորդելն է:    

Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ խօսքին` ԱստուածաշունՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ խօսքին` ԱստուածաշունՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ խօսքին` ԱստուածաշունՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ խօսքին` Աստուածաշուն----
չին հանդէպ: Երբ խօսինք Աստուծոյ խօսքին մասին չին հանդէպ: Երբ խօսինք Աստուծոյ խօսքին մասին չին հանդէպ: Երբ խօսինք Աստուծոյ խօսքին մասին չին հանդէպ: Երբ խօսինք Աստուծոյ խօսքին մասին կամ երբ քարոկամ երբ քարոկամ երբ քարոկամ երբ քարո----
զենք զանիկա, պէտք չէ որոշ բաժիններ, օրինակ` դժոխքի, դատազենք զանիկա, պէտք չէ որոշ բաժիններ, օրինակ` դժոխքի, դատազենք զանիկա, պէտք չէ որոշ բաժիններ, օրինակ` դժոխքի, դատազենք զանիկա, պէտք չէ որոշ բաժիններ, օրինակ` դժոխքի, դատա----
պարտութեան ու պատիժի մասին խօսող բաժիններ զանց ընենք, պարտութեան ու պատիժի մասին խօսող բաժիններ զանց ընենք, պարտութեան ու պատիժի մասին խօսող բաժիններ զանց ընենք, պարտութեան ու պատիժի մասին խօսող բաժիններ զանց ընենք, 
մարդոց հաճութիւնը սիրաշահելու համար, կամ հետեւորդներու թիւ մարդոց հաճութիւնը սիրաշահելու համար, կամ հետեւորդներու թիւ մարդոց հաճութիւնը սիրաշահելու համար, կամ հետեւորդներու թիւ մարդոց հաճութիւնը սիրաշահելու համար, կամ հետեւորդներու թիւ 
չկորսնցնելու համար: Աստուծոյ խօսքը պէտք է քարոզուի իր ամբողչկորսնցնելու համար: Աստուծոյ խօսքը պէտք է քարոզուի իր ամբողչկորսնցնելու համար: Աստուծոյ խօսքը պէտք է քարոզուի իր ամբողչկորսնցնելու համար: Աստուծոյ խօսքը պէտք է քարոզուի իր ամբող----
ջութեանը մէջ:ջութեանը մէջ:ջութեանը մէջ:ջութեանը մէջ:    

Պէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարՊէտք է հաւատարիմ ըլլալ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պար----
գեւներու, շնորհքներու, ձիրքերու, կարողութիւններու, նիւթական գեւներու, շնորհքներու, ձիրքերու, կարողութիւններու, նիւթական գեւներու, շնորհքներու, ձիրքերու, կարողութիւններու, նիւթական գեւներու, շնորհքներու, ձիրքերու, կարողութիւններու, նիւթական 
բարիքներու եւ ժամանակի օգտագործման մէջ:բարիքներու եւ ժամանակի օգտագործման մէջ:բարիքներու եւ ժամանակի օգտագործման մէջ:բարիքներու եւ ժամանակի օգտագործման մէջ:    

Պէտք է հաւատարիմ մնալ Աստուծոյ փորձութեանց ժամանակ: Պէտք է հաւատարիմ մնալ Աստուծոյ փորձութեանց ժամանակ: Պէտք է հաւատարիմ մնալ Աստուծոյ փորձութեանց ժամանակ: Պէտք է հաւատարիմ մնալ Աստուծոյ փորձութեանց ժամանակ: 
Հալածանքն ու նեղութիւնները պէտք չէ պատճառ դառնան Հալածանքն ու նեղութիւնները պէտք չէ պատճառ դառնան Հալածանքն ու նեղութիւնները պէտք չէ պատճառ դառնան Հալածանքն ու նեղութիւնները պէտք չէ պատճառ դառնան որ որ որ որ 
սասանինք մեր հաւատարմութեան մէջ:սասանինք մեր հաւատարմութեան մէջ:սասանինք մեր հաւատարմութեան մէջ:սասանինք մեր հաւատարմութեան մէջ:    

Քրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդները անոնք են, որոնց հաւատարՔրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդները անոնք են, որոնց հաւատարՔրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդները անոնք են, որոնց հաւատարՔրիստոսի ճշմարիտ հետեւորդները անոնք են, որոնց հաւատար----
մութիւնը չիմութիւնը չիմութիւնը չիմութիւնը չի´ ´ ´ ´ խախտիր երբ անոնց հանգստաւէտ պայմաննխախտիր երբ անոնց հանգստաւէտ պայմաննխախտիր երբ անոնց հանգստաւէտ պայմաննխախտիր երբ անոնց հանգստաւէտ պայմանները կը երը կը երը կը երը կը 
խախտին, եւ որոնք մինչեւ մահ հաւատարիմ կը մնան Տիրոջ խախտին, եւ որոնք մինչեւ մահ հաւատարիմ կը մնան Տիրոջ խախտին, եւ որոնք մինչեւ մահ հաւատարիմ կը մնան Տիրոջ խախտին, եւ որոնք մինչեւ մահ հաւատարիմ կը մնան Տիրոջ 
((((Յայտնութիւն 2.10):Յայտնութիւն 2.10):Յայտնութիւն 2.10):Յայտնութիւն 2.10):    

    
� Հաւատարիմը ան է որ կը զգուշանայ խոցոտեՀաւատարիմը ան է որ կը զգուշանայ խոցոտեՀաւատարիմը ան է որ կը զգուշանայ խոցոտեՀաւատարիմը ան է որ կը զգուշանայ խոցոտել զՔրիսլ զՔրիսլ զՔրիսլ զՔրիստոս, որուն տոս, որուն տոս, որուն տոս, որուն 

հաւատարիմ հետեւորդութիւն խոստացեր է:հաւատարիմ հետեւորդութիւն խոստացեր է:հաւատարիմ հետեւորդութիւն խոստացեր է:հաւատարիմ հետեւորդութիւն խոստացեր է:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` հեզութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հեզութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հեզութիւնըՍուրբ Հոգիի պտուղը` հեզութիւնը    
((((Փետրուար 22)Փետրուար 22)Փետրուար 22)Փետրուար 22)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հեզութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հեզութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հեզութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է հեզութիւնը ((((Գաղատացիս 5.23):Գաղատացիս 5.23):Գաղատացիս 5.23):Գաղատացիս 5.23):    
Հեզ ըլլալ` չի նշանակեր տկար ըլլալ, կեցուածք չունենալ, ըսելիք Հեզ ըլլալ` չի նշանակեր տկար ըլլալ, կեցուածք չունենալ, ըսելիք Հեզ ըլլալ` չի նշանակեր տկար ըլլալ, կեցուածք չունենալ, ըսելիք Հեզ ըլլալ` չի նշանակեր տկար ըլլալ, կեցուածք չունենալ, ըսելիք 

խօսք չունենալ: Հեզ ըլլալ` չի նշանախօսք չունենալ: Հեզ ըլլալ` չի նշանախօսք չունենալ: Հեզ ըլլալ` չի նշանախօսք չունենալ: Հեզ ըլլալ` չի նշանակեր լուռ մնալ երբ ճշմարտուկեր լուռ մնալ երբ ճշմարտուկեր լուռ մնալ երբ ճշմարտուկեր լուռ մնալ երբ ճշմարտու----
թիւնը կը ծաղրուի, անխօս մնալ երբ Աստուծոյ խօսքը կ'այլափոխուի, թիւնը կը ծաղրուի, անխօս մնալ երբ Աստուծոյ խօսքը կ'այլափոխուի, թիւնը կը ծաղրուի, անխօս մնալ երբ Աստուծոյ խօսքը կ'այլափոխուի, թիւնը կը ծաղրուի, անխօս մնալ երբ Աստուծոյ խօսքը կ'այլափոխուի, 
անշարժ մնալ երբ տկարը կ'ոտնահարուի: Այս չէ Քրիստոսի պահանանշարժ մնալ երբ տկարը կ'ոտնահարուի: Այս չէ Քրիստոսի պահանանշարժ մնալ երբ տկարը կ'ոտնահարուի: Այս չէ Քրիստոսի պահանանշարժ մնալ երբ տկարը կ'ոտնահարուի: Այս չէ Քրիստոսի պահան----
ջած հեզութիւնը: Ընդհակառակը, Քրիստոս կ'ուզէ որ հաւատացեալ ջած հեզութիւնը: Ընդհակառակը, Քրիստոս կ'ուզէ որ հաւատացեալ ջած հեզութիւնը: Ընդհակառակը, Քրիստոս կ'ուզէ որ հաւատացեալ ջած հեզութիւնը: Ընդհակառակը, Քրիստոս կ'ուզէ որ հաւատացեալ 
մարդը ստեղծուած կացութեանց դիմաց յստակ կեցուածք ունմարդը ստեղծուած կացութեանց դիմաց յստակ կեցուածք ունմարդը ստեղծուած կացութեանց դիմաց յստակ կեցուածք ունմարդը ստեղծուած կացութեանց դիմաց յստակ կեցուածք ունենայ, ենայ, ենայ, ենայ, 
բայց անոր կեցուածքը չըլլայ բիրտ, այլ` քաղցր: Երբ ճշմարտութիւնը բայց անոր կեցուածքը չըլլայ բիրտ, այլ` քաղցր: Երբ ճշմարտութիւնը բայց անոր կեցուածքը չըլլայ բիրտ, այլ` քաղցր: Երբ ճշմարտութիւնը բայց անոր կեցուածքը չըլլայ բիրտ, այլ` քաղցր: Երբ ճշմարտութիւնը 
կը ծաղրուի, Քրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդը պաշտպանէ կը ծաղրուի, Քրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդը պաշտպանէ կը ծաղրուի, Քրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդը պաշտպանէ կը ծաղրուի, Քրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդը պաշտպանէ 
ճշմարտութիւնը, բայց հեզութեամբ ու քաղցրութեամբ ընէ ատիկա:ճշմարտութիւնը, բայց հեզութեամբ ու քաղցրութեամբ ընէ ատիկա:ճշմարտութիւնը, բայց հեզութեամբ ու քաղցրութեամբ ընէ ատիկա:ճշմարտութիւնը, բայց հեզութեամբ ու քաղցրութեամբ ընէ ատիկա:    

Տակաւին հեզ մարդիկը անոնք են, որոնք խոնարհութեամբ ու Տակաւին հեզ մարդիկը անոնք են, որոնք խոնարհութեամբ ու Տակաւին հեզ մարդիկը անոնք են, որոնք խոնարհութեամբ ու Տակաւին հեզ մարդիկը անոնք են, որոնք խոնարհութեամբ ու 
հեզութեամբ կ'ընդունին իրհեզութեամբ կ'ընդունին իրհեզութեամբ կ'ընդունին իրհեզութեամբ կ'ընդունին իրենց սխալները, երբ անոնք իրենց ենց սխալները, երբ անոնք իրենց ենց սխալները, երբ անոնք իրենց ենց սխալները, երբ անոնք իրենց 
ուշադրութեան կը յանձնուին: Իր սխալը չընդունող մարդը` չի կրնար ուշադրութեան կը յանձնուին: Իր սխալը չընդունող մարդը` չի կրնար ուշադրութեան կը յանձնուին: Իր սխալը չընդունող մարդը` չի կրնար ուշադրութեան կը յանձնուին: Իր սխալը չընդունող մարդը` չի կրնար 
հեզ կոչուիլ: Հայրերէն մին կ'ըսէ. հեզ կոչուիլ: Հայրերէն մին կ'ըսէ. հեզ կոչուիլ: Հայրերէն մին կ'ըսէ. հեզ կոչուիլ: Հայրերէն մին կ'ըսէ. ««««Հեզ մարդիկը ոչ միայն անոնք են Հեզ մարդիկը ոչ միայն անոնք են Հեզ մարդիկը ոչ միայն անոնք են Հեզ մարդիկը ոչ միայն անոնք են 
որոնք իրենց սխալները կ'ընդունին, այլեւ անոնք` որոնք կ'ընդունին որոնք իրենց սխալները կ'ընդունին, այլեւ անոնք` որոնք կ'ընդունին որոնք իրենց սխալները կ'ընդունին, այլեւ անոնք` որոնք կ'ընդունին որոնք իրենց սխալները կ'ընդունին, այլեւ անոնք` որոնք կ'ընդունին 
իրենց վերագրուած սխալները, թէկուզ իրեիրենց վերագրուած սխալները, թէկուզ իրեիրենց վերագրուած սխալները, թէկուզ իրեիրենց վերագրուած սխալները, թէկուզ իրենք գործած չըլլան զանոնքնք գործած չըլլան զանոնքնք գործած չըլլան զանոնքնք գործած չըլլան զանոնք»:»:»:»:    

Հեզ մարդիկը անոնք են, որոնք իրենց սիրտը լայն կը բանան ԱսՀեզ մարդիկը անոնք են, որոնք իրենց սիրտը լայն կը բանան ԱսՀեզ մարդիկը անոնք են, որոնք իրենց սիրտը լայն կը բանան ԱսՀեզ մարդիկը անոնք են, որոնք իրենց սիրտը լայն կը բանան Աս----
տուծոյ խօսքին սերմերուն դիմաց, նոյնիսկ եթէ այդ խօսքերը երբեմն տուծոյ խօսքին սերմերուն դիմաց, նոյնիսկ եթէ այդ խօսքերը երբեմն տուծոյ խօսքին սերմերուն դիմաց, նոյնիսկ եթէ այդ խօսքերը երբեմն տուծոյ խօսքին սերմերուն դիմաց, նոյնիսկ եթէ այդ խօսքերը երբեմն 
ցաւցնող ըլլան: Յակոբոս առաքեալ ցաւցնող ըլլան: Յակոբոս առաքեալ ցաւցնող ըլլան: Յակոբոս առաքեալ ցաւցնող ըլլան: Յակոբոս առաքեալ կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Հեզութեամբ ընդունեցէք Հեզութեամբ ընդունեցէք Հեզութեամբ ընդունեցէք Հեզութեամբ ընդունեցէք 
ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ կրնայ ձեր հոձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ կրնայ ձեր հոձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ կրնայ ձեր հոձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ կրնայ ձեր հոգիները գիները գիները գիները 
փրկելփրկելփրկելփրկել» » » » (Յակոբոս 1.21):(Յակոբոս 1.21):(Յակոբոս 1.21):(Յակոբոս 1.21):    Աստուծոյ խօսքին մէջ կրնայ քաջալերութիւն Աստուծոյ խօսքին մէջ կրնայ քաջալերութիւն Աստուծոյ խօսքին մէջ կրնայ քաջալերութիւն Աստուծոյ խօսքին մէջ կրնայ քաջալերութիւն 
ըլլալ, բայց կրնայ նաեւ յանդիմանութիւն ըլլալ: Հեզ մարդը ըլլալ, բայց կրնայ նաեւ յանդիմանութիւն ըլլալ: Հեզ մարդը ըլլալ, բայց կրնայ նաեւ յանդիմանութիւն ըլլալ: Հեզ մարդը ըլլալ, բայց կրնայ նաեւ յանդիմանութիւն ըլլալ: Հեզ մարդը 
խոնարհութեամբ պէտք է ընդունի թէխոնարհութեամբ պէտք է ընդունի թէխոնարհութեամբ պէտք է ընդունի թէխոնարհութեամբ պէտք է ընդունի թէ´ ´ ´ ´ առաջինը եւ թէառաջինը եւ թէառաջինը եւ թէառաջինը եւ թէ´ ´ ´ ´ երկրորդը:երկրորդը:երկրորդը:երկրորդը:    

Հեզ չեղող մարդը երբեք չի կրնար Քրիստոսի լուծը կրել եւ չ'ուզեր Հեզ չեղող մարդը երբեք չի կրնար Քրիստոսի լուծը կրել եւ չ'ուզեր Հեզ չեղող մարդը երբեք չի կրնար Քրիստոսի լուծը կրել եւ չ'ուզեր Հեզ չեղող մարդը երբեք չի կրնար Քրիստոսի լուծը կրել եւ չ'ուզեր 
Քրիստոսի հաՔրիստոսի հաՔրիստոսի հաՔրիստոսի համար տառապիլ, ահա թէ ինչու Յիսուս պատուիրեց որ մար տառապիլ, ահա թէ ինչու Յիսուս պատուիրեց որ մար տառապիլ, ահա թէ ինչու Յիսուս պատուիրեց որ մար տառապիլ, ահա թէ ինչու Յիսուս պատուիրեց որ 
հեզ ու խոնարհ ըլլանք, որպէսզի կարենանք իր լուծը մեր վրայ կրել հեզ ու խոնարհ ըլլանք, որպէսզի կարենանք իր լուծը մեր վրայ կրել հեզ ու խոնարհ ըլլանք, որպէսզի կարենանք իր լուծը մեր վրայ կրել հեզ ու խոնարհ ըլլանք, որպէսզի կարենանք իր լուծը մեր վրայ կրել 
((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 11.29): 11.29): 11.29): 11.29):    

    
� Հեզ մարդը այն մարդն է որ միշտ ուրիշը կը նախընտրէ, ուրիշը Հեզ մարդը այն մարդն է որ միշտ ուրիշը կը նախընտրէ, ուրիշը Հեզ մարդը այն մարդն է որ միշտ ուրիշը կը նախընտրէ, ուրիշը Հեզ մարդը այն մարդն է որ միշտ ուրիշը կը նախընտրէ, ուրիշը 

կը նախադասէ, ուրիշը առաջնահերթ կը նկատէ:կը նախադասէ, ուրիշը առաջնահերթ կը նկատէ:կը նախադասէ, ուրիշը առաջնահերթ կը նկատէ:կը նախադասէ, ուրիշը առաջնահերթ կը նկատէ:    
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Սուրբ Հոգիի պտուղը` ժուժկալութՍուրբ Հոգիի պտուղը` ժուժկալութՍուրբ Հոգիի պտուղը` ժուժկալութՍուրբ Հոգիի պտուղը` ժուժկալութիւնըիւնըիւնըիւնը    
((((Փետրուար 23)Փետրուար 23)Փետրուար 23)Փետրուար 23)    

    
Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ժուժկալութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ժուժկալութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ժուժկալութիւնը Սուրբ Հոգիի պտուղներէն մին է ժուժկալութիւնը ((((Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս 

5.23):5.23):5.23):5.23):    
Սուրբ Հոգիով ժուժկալացած Աստուածասէր ու Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ժուժկալացած Աստուածասէր ու Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ժուժկալացած Աստուածասէր ու Աստուծոյ Սուրբ Հոգիով ժուժկալացած Աստուածասէր ու Աստուծոյ 

կապուած մարդը, չի կրնար աշխարհասէր ու աշխարհին կապուած կապուած մարդը, չի կրնար աշխարհասէր ու աշխարհին կապուած կապուած մարդը, չի կրնար աշխարհասէր ու աշխարհին կապուած կապուած մարդը, չի կրնար աշխարհասէր ու աշխարհին կապուած 
ըլլալ: Երկինքն ու անոր ժառանգութիւնը իր ուշադրութեան առարկան ըլլալ: Երկինքն ու անոր ժառանգութիւնը իր ուշադրութեան առարկան ըլլալ: Երկինքն ու անոր ժառանգութիւնը իր ուշադրութեան առարկան ըլլալ: Երկինքն ու անոր ժառանգութիւնը իր ուշադրութեան առարկան 
դարձնող մդարձնող մդարձնող մդարձնող մարդը, չի կրնար սիրել երկիրը, կառչիլ երկրայինին եւ արդը, չի կրնար սիրել երկիրը, կառչիլ երկրայինին եւ արդը, չի կրնար սիրել երկիրը, կառչիլ երկրայինին եւ արդը, չի կրնար սիրել երկիրը, կառչիլ երկրայինին եւ 
ինքզինք երկրի վրայ հաստատելու մասին մտածել: Սուրբ Հոգիով ինքզինք երկրի վրայ հաստատելու մասին մտածել: Սուրբ Հոգիով ինքզինք երկրի վրայ հաստատելու մասին մտածել: Սուրբ Հոգիով ինքզինք երկրի վրայ հաստատելու մասին մտածել: Սուրբ Հոգիով 
ժուժկալացած մարդը, երկրի վրայ ժուժկալութեամբ կ'ապրի, այլ խօսժուժկալացած մարդը, երկրի վրայ ժուժկալութեամբ կ'ապրի, այլ խօսժուժկալացած մարդը, երկրի վրայ ժուժկալութեամբ կ'ապրի, այլ խօսժուժկալացած մարդը, երկրի վրայ ժուժկալութեամբ կ'ապրի, այլ խօս----
քով` երկրի վրայ հաստատուելու մասին չի մտածեր, երկրի վրայ քով` երկրի վրայ հաստատուելու մասին չի մտածեր, երկրի վրայ քով` երկրի վրայ հաստատուելու մասին չի մտածեր, երկրի վրայ քով` երկրի վրայ հաստատուելու մասին չի մտածեր, երկրի վրայ 
դիզելու ու շէնքեր կառուցելու մադիզելու ու շէնքեր կառուցելու մադիզելու ու շէնքեր կառուցելու մադիզելու ու շէնքեր կառուցելու մասին չի խորհիր. ժուժկալ մարդը կը սին չի խորհիր. ժուժկալ մարդը կը սին չի խորհիր. ժուժկալ մարդը կը սին չի խորհիր. ժուժկալ մարդը կը 
գիտակցի թէ ինք ժամանակաւորապէս երկրի վրայ է: Անժուժկալ գիտակցի թէ ինք ժամանակաւորապէս երկրի վրայ է: Անժուժկալ գիտակցի թէ ինք ժամանակաւորապէս երկրի վրայ է: Անժուժկալ գիտակցի թէ ինք ժամանակաւորապէս երկրի վրայ է: Անժուժկալ 
մարդն է որ կը մոռնայ թէ ինք պադուխտ է երկրի վրայ, եւ թէ` մարդն է որ կը մոռնայ թէ ինք պադուխտ է երկրի վրայ, եւ թէ` մարդն է որ կը մոռնայ թէ ինք պադուխտ է երկրի վրայ, եւ թէ` մարդն է որ կը մոռնայ թէ ինք պադուխտ է երկրի վրայ, եւ թէ` 
ժամանակաւորապէս այստեղ կը գտնուի: Անժուժկալ մարդն է որ ժամանակաւորապէս այստեղ կը գտնուի: Անժուժկալ մարդն է որ ժամանակաւորապէս այստեղ կը գտնուի: Անժուժկալ մարդն է որ ժամանակաւորապէս այստեղ կը գտնուի: Անժուժկալ մարդն է որ 
երկրի վրայ դրամ ու հարստութիւն դիզելու մասին կը մտածէ: երկրի վրայ դրամ ու հարստութիւն դիզելու մասին կը մտածէ: երկրի վրայ դրամ ու հարստութիւն դիզելու մասին կը մտածէ: երկրի վրայ դրամ ու հարստութիւն դիզելու մասին կը մտածէ: 
ԱնԱնԱնԱնժուժկալ մարդն է որ երկրի վրայ զօրանալու, ընդարձակուելու եւ ժուժկալ մարդն է որ երկրի վրայ զօրանալու, ընդարձակուելու եւ ժուժկալ մարդն է որ երկրի վրայ զօրանալու, ընդարձակուելու եւ ժուժկալ մարդն է որ երկրի վրայ զօրանալու, ընդարձակուելու եւ 
մեծնալու մասին կը մտածէ:մեծնալու մասին կը մտածէ:մեծնալու մասին կը մտածէ:մեծնալու մասին կը մտածէ:    

Ժուժկալութիւնը յատուկ ապրելաոճ մըն է, որ Սուրբ Հոգին ինք կը Ժուժկալութիւնը յատուկ ապրելաոճ մըն է, որ Սուրբ Հոգին ինք կը Ժուժկալութիւնը յատուկ ապրելաոճ մըն է, որ Սուրբ Հոգին ինք կը Ժուժկալութիւնը յատուկ ապրելաոճ մըն է, որ Սուրբ Հոգին ինք կը 
շնորհէ մեզի, եւ մեր շուրջինները տեսնելով մեր ժուժկալ ապրելաոճը` շնորհէ մեզի, եւ մեր շուրջինները տեսնելով մեր ժուժկալ ապրելաոճը` շնորհէ մեզի, եւ մեր շուրջինները տեսնելով մեր ժուժկալ ապրելաոճը` շնորհէ մեզի, եւ մեր շուրջինները տեսնելով մեր ժուժկալ ապրելաոճը` 
իրենք եւս ժուժկալ եւ ինքնազուսպ կը դառնան իրենց իրենք եւս ժուժկալ եւ ինքնազուսպ կը դառնան իրենց իրենք եւս ժուժկալ եւ ինքնազուսպ կը դառնան իրենց իրենք եւս ժուժկալ եւ ինքնազուսպ կը դառնան իրենց խօսքին ու խօսքին ու խօսքին ու խօսքին ու 
վերաբերմունքին մէջ գէթ մեզի հանդէպ: Անժուժկալութիւնը ովերաբերմունքին մէջ գէթ մեզի հանդէպ: Անժուժկալութիւնը ովերաբերմունքին մէջ գէթ մեզի հանդէպ: Անժուժկալութիւնը ովերաբերմունքին մէջ գէթ մեզի հանդէպ: Անժուժկալութիւնը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ, այլեւ` մեր նմանները:մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ, այլեւ` մեր նմանները:մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ, այլեւ` մեր նմանները:մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ, այլեւ` մեր նմանները:    

Հաւատացեալը պէտք էՀաւատացեալը պէտք էՀաւատացեալը պէտք էՀաւատացեալը պէտք է    ժուժկալ ըլլաժուժկալ ըլլաժուժկալ ըլլաժուժկալ ըլլայ իրյ իրյ իրյ իր    վեվեվեվերաբերմունքին մէջ, րաբերմունքին մէջ, րաբերմունքին մէջ, րաբերմունքին մէջ, իր իր իր իր 
ցանկութիւններուն մէջ, իրցանկութիւններուն մէջ, իրցանկութիւններուն մէջ, իրցանկութիւններուն մէջ, իր    կերուխումին մէջ, կերուխումին մէջ, կերուխումին մէջ, կերուխումին մէջ, իր պար ու խաղին մէջ, իր պար ու խաղին մէջ, իր պար ու խաղին մէջ, իր պար ու խաղին մէջ, 
իր խօսքին ու խօսիր խօսքին ու խօսիր խօսքին ու խօսիր խօսքին ու խօսելակերպին մէջ, իրելակերպին մէջ, իրելակերպին մէջ, իրելակերպին մէջ, իր    գործին ու գործելաձեւին մէջ: գործին ու գործելաձեւին մէջ: գործին ու գործելաձեւին մէջ: գործին ու գործելաձեւին մէջ: 
Սուրբ Հոգին մեզի կը սորվեցնէ կոփել մեր բոլոր շարՍուրբ Հոգին մեզի կը սորվեցնէ կոփել մեր բոլոր շարՍուրբ Հոգին մեզի կը սորվեցնէ կոփել մեր բոլոր շարՍուրբ Հոգին մեզի կը սորվեցնէ կոփել մեր բոլոր շարժումները, մտաժումները, մտաժումները, մտաժումները, մտա----
ծումները, արարքները, խնդուքը, ժպիտը, նստուածքը, քալուածքը:ծումները, արարքները, խնդուքը, ժպիտը, նստուածքը, քալուածքը:ծումները, արարքները, խնդուքը, ժպիտը, նստուածքը, քալուածքը:ծումները, արարքները, խնդուքը, ժպիտը, նստուածքը, քալուածքը:    

    
� Ամէն բանի մէջ ժուժկալ ըլլալը, մեզ հեռու կը պահէ ամէն Ամէն բանի մէջ ժուժկալ ըլլալը, մեզ հեռու կը պահէ ամէն Ամէն բանի մէջ ժուժկալ ըլլալը, մեզ հեռու կը պահէ ամէն Ամէն բանի մէջ ժուժկալ ըլլալը, մեզ հեռու կը պահէ ամէն 

տեսակի փորձութիւններէ եւ դժբախտութտեսակի փորձութիւններէ եւ դժբախտութտեսակի փորձութիւններէ եւ դժբախտութտեսակի փորձութիւններէ եւ դժբախտութիւններէ:իւններէ:իւններէ:իւններէ:    
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Դարձի եկողը` կը դառնայ ողորմածասէրԴարձի եկողը` կը դառնայ ողորմածասէրԴարձի եկողը` կը դառնայ ողորմածասէրԴարձի եկողը` կը դառնայ ողորմածասէր    
((((Փետրուար 24)Փետրուար 24)Փետրուար 24)Փետրուար 24)    

    
««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ 

ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անոր»»»»    
((((Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):    

Փաստը որ Զակքէոսի ապաշխարութիւնը իրական էր՝ նոյնինքն Փաստը որ Զակքէոսի ապաշխարութիւնը իրական էր՝ նոյնինքն Փաստը որ Զակքէոսի ապաշխարութիւնը իրական էր՝ նոյնինքն Փաստը որ Զակքէոսի ապաշխարութիւնը իրական էր՝ նոյնինքն 
իր վերաբերմունքին իր վերաբերմունքին իր վերաբերմունքին իր վերաբերմունքին փոփոխութիւնն էր: Ան գործնապէս արտայայտեց փոփոխութիւնն էր: Ան գործնապէս արտայայտեց փոփոխութիւնն էր: Ան գործնապէս արտայայտեց փոփոխութիւնն էր: Ան գործնապէս արտայայտեց 
իր զղջումն ու ապաշխարութիւնը: Երեք նշումներ.իր զղջումն ու ապաշխարութիւնը: Երեք նշումներ.իր զղջումն ու ապաշխարութիւնը: Երեք նշումներ.իր զղջումն ու ապաշխարութիւնը: Երեք նշումներ.----    

1) 1) 1) 1) Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալով չէր որ Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալով չէր որ Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալով չէր որ Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալով չէր որ 
փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոստովանելով եւ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոստովանելով եւ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոստովանելով եւ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոստովանելով եւ 
Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակքէոս չէր նմաներ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակքէոս չէր նմաներ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակքէոս չէր նմաներ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակքէոս չէր նմաներ 
ՓաՓաՓաՓարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ Օրէնքը գործադրելով րիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ Օրէնքը գործադրելով րիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ Օրէնքը գործադրելով րիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ Օրէնքը գործադրելով 
կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ ««««Օրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրու----
թեամբ ոեւէ մէկը պիտի չարդարանայթեամբ ոեւէ մէկը պիտի չարդարանայթեամբ ոեւէ մէկը պիտի չարդարանայթեամբ ոեւէ մէկը պիտի չարդարանայ»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 2.16):Գաղատացիս 2.16):Գաղատացիս 2.16):Գաղատացիս 2.16):    

2) 2) 2) 2) Յիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին առաջարկեց իր ունեցածին կէսը Յիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին առաջարկեց իր ունեցածին կէսը Յիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին առաջարկեց իր ունեցածին կէսը Յիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին առաջարկեց իր ունեցածին կէսը 
աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժաաղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժաաղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժաաղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ կատարեց այդ մէկը: րակամ կատարեց այդ մէկը: րակամ կատարեց այդ մէկը: րակամ կատարեց այդ մէկը: 
Յիսուս կարիքը չզգաց անոր ըսելու, որ հրաժարի իր ունեցածէն եւ Յիսուս կարիքը չզգաց անոր ըսելու, որ հրաժարի իր ունեցածէն եւ Յիսուս կարիքը չզգաց անոր ըսելու, որ հրաժարի իր ունեցածէն եւ Յիսուս կարիքը չզգաց անոր ըսելու, որ հրաժարի իր ունեցածէն եւ 
հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարուստ երիտասարդին հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարուստ երիտասարդին հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարուստ երիտասարդին հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարուստ երիտասարդին 
((((Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը 
չէր կապուած իր հարստութեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ չէր կապուած իր հարստութեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ չէր կապուած իր հարստութեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ չէր կապուած իր հարստութեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ 
երիտերիտերիտերիտասարդին:ասարդին:ասարդին:ասարդին:    

3) 3) 3) 3) Եթէ Զակքէոսին դարձը իրական չըլլար՝ ան պիտի չկրնար իր Եթէ Զակքէոսին դարձը իրական չըլլար՝ ան պիտի չկրնար իր Եթէ Զակքէոսին դարձը իրական չըլլար՝ ան պիտի չկրնար իր Եթէ Զակքէոսին դարձը իրական չըլլար՝ ան պիտի չկրնար իր 
ունեցածին կէսը աղքատներուն տալ: Երբ մարդ դարձի գայ ինչպէս ունեցածին կէսը աղքատներուն տալ: Երբ մարդ դարձի գայ ինչպէս ունեցածին կէսը աղքատներուն տալ: Երբ մարդ դարձի գայ ինչպէս ունեցածին կէսը աղքատներուն տալ: Երբ մարդ դարձի գայ ինչպէս 
Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու կարեկցութիւնը տեղ կը գտնեն իր Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու կարեկցութիւնը տեղ կը գտնեն իր Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու կարեկցութիւնը տեղ կը գտնեն իր Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու կարեկցութիւնը տեղ կը գտնեն իր 
սրտին մէջ: Աստուծոյ զաւակը չի կրնար անտարբեր ըլլալ աղքատին սրտին մէջ: Աստուծոյ զաւակը չի կրնար անտարբեր ըլլալ աղքատին սրտին մէջ: Աստուծոյ զաւակը չի կրնար անտարբեր ըլլալ աղքատին սրտին մէջ: Աստուծոյ զաւակը չի կրնար անտարբեր ըլլալ աղքատին 
նկատմամբ, չի կրնկատմամբ, չի կրնկատմամբ, չի կրնկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ չքաւորին, չի կրնար նար ողորմութիւն չտալ չքաւորին, չի կրնար նար ողորմութիւն չտալ չքաւորին, չի կրնար նար ողորմութիւն չտալ չքաւորին, չի կրնար 
չկարեկցիլ թշուառին:չկարեկցիլ թշուառին:չկարեկցիլ թշուառին:չկարեկցիլ թշուառին:    

    
� Ողորմած Աստուծոյ զաւակները` ողորմաՈղորմած Աստուծոյ զաւակները` ողորմաՈղորմած Աստուծոյ զաւակները` ողորմաՈղորմած Աստուծոյ զաւակները` ողորմա´́́́ծ պէտք է ըլլան: ծ պէտք է ըլլան: ծ պէտք է ըլլան: ծ պէտք է ըլլան: 

Աղքատասէր Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է Աղքատասէր Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է Աղքատասէր Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է Աղքատասէր Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է 
ըլլան:ըլլան:ըլլան:ըլլան:    
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ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ անքաւելի մեղքյ անքաւելի մեղքյ անքաւելի մեղքյ անքաւելի մեղք    
((((Փետրուար 25)Փետրուար 25)Փետրուար 25)Փետրուար 25)    

    
««««Հիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կ’’’’ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կրկնակի կրկնակի կրկնակի 

կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի 
նման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլաննման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլաննման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլաննման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլան»»»» ( ( ( (Եսայի 1.18):Եսայի 1.18):Եսայի 1.18):Եսայի 1.18):    

Հրեաներ կ'ապրէին մեղքի ու անօրէնութեան կեանք մը. անոնք Հրեաներ կ'ապրէին մեղքի ու անօրէնութեան կեանք մը. անոնք Հրեաներ կ'ապրէին մեղքի ու անօրէնութեան կեանք մը. անոնք Հրեաներ կ'ապրէին մեղքի ու անօրէնութեան կեանք մը. անոնք 
ամէն իմաստով մոռցած էին Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնքամէն իմաստով մոռցած էին Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնքամէն իմաստով մոռցած էին Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնքամէն իմաստով մոռցած էին Աստուծոյ պատուիրաններն ու օրէնք----
ները. անտեսած ու լքած էիները. անտեսած ու լքած էիները. անտեսած ու լքած էիները. անտեսած ու լքած էին Աստուծոյ ուխտը. հետեւած ու պաշտած ն Աստուծոյ ուխտը. հետեւած ու պաշտած ն Աստուծոյ ուխտը. հետեւած ու պաշտած ն Աստուծոյ ուխտը. հետեւած ու պաշտած 
էին էին էին էին ««««օտար աստուածներօտար աստուածներօտար աստուածներօտար աստուածներ». ». ». ». եւ այս բոլորին իբրեւ հետեւանք, անոնք եւ այս բոլորին իբրեւ հետեւանք, անոնք եւ այս բոլորին իբրեւ հետեւանք, անոնք եւ այս բոլորին իբրեւ հետեւանք, անոնք 
սկսած էին խորհիլ թէ Աստուած երբեք պիտի չներէր իրենց մեղքերը: սկսած էին խորհիլ թէ Աստուած երբեք պիտի չներէր իրենց մեղքերը: սկսած էին խորհիլ թէ Աստուած երբեք պիտի չներէր իրենց մեղքերը: սկսած էին խորհիլ թէ Աստուած երբեք պիտի չներէր իրենց մեղքերը: 
Աստուած սակայն, Եսայի մարգարէին միջոցաւ քաջալերական ու Աստուած սակայն, Եսայի մարգարէին միջոցաւ քաջալերական ու Աստուած սակայն, Եսայի մարգարէին միջոցաւ քաջալերական ու Աստուած սակայն, Եսայի մարգարէին միջոցաւ քաջալերական ու 
միաժամանակ մարտահրաւէրի բնոյթ ունեցող իր խօսմիաժամանակ մարտահրաւէրի բնոյթ ունեցող իր խօսմիաժամանակ մարտահրաւէրի բնոյթ ունեցող իր խօսմիաժամանակ մարտահրաւէրի բնոյթ ունեցող իր խօսքը անոնց քը անոնց քը անոնց քը անոնց 
ուղղեց` ըսելով. ուղղեց` ըսելով. ուղղեց` ըսելով. ուղղեց` ըսելով. ««««Հիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կ’’’’ըսէ Տէրը. եթէ ձեր ըսէ Տէրը. եթէ ձեր ըսէ Տէրը. եթէ ձեր ըսէ Տէրը. եթէ ձեր 
մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ 
եթէ որդան կարմիրի նման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանեթէ որդան կարմիրի նման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանեթէ որդան կարմիրի նման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանեթէ որդան կարմիրի նման են, ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլան»:»:»:»:    

Աստուած իրենց առօրեայ կեանքէն կ'առնէ Աստուած իրենց առօրեայ կեանքէն կ'առնէ Աստուած իրենց առօրեայ կեանքէն կ'առնէ Աստուած իրենց առօրեայ կեանքէն կ'առնէ ««««որդան կարմիրիորդան կարմիրիորդան կարմիրիորդան կարմիրի» » » » ու ու ու ու 
««««ասրիասրիասրիասրի» » » » օրինակը: օրինակը: օրինակը: օրինակը: ««««Որդան կարմիրՈրդան կարմիրՈրդան կարմիրՈրդան կարմիր»»»»ը կարմիր ներկի տեսակ մըն էր, ը կարմիր ներկի տեսակ մըն էր, ը կարմիր ներկի տեսակ մըն էր, ը կարմիր ներկի տեսակ մըն էր, 
որ կը ստացուէր կիսաթեւ ու ոսպնաձեւ մլուկէ մը, որուն կարմրուոր կը ստացուէր կիսաթեւ ու ոսպնաձեւ մլուկէ մը, որուն կարմրուոր կը ստացուէր կիսաթեւ ու ոսպնաձեւ մլուկէ մը, որուն կարմրուոր կը ստացուէր կիսաթեւ ու ոսպնաձեւ մլուկէ մը, որուն կարմրու----
թիւնը ջնջելը, փոխելը կամ նուազեցնելը անկարելի էր այդ օրերու թիւնը ջնջելը, փոխելը կամ նուազեցնելը անկարելի էր այդ օրերու թիւնը ջնջելը, փոխելը կամ նուազեցնելը անկարելի էր այդ օրերու թիւնը ջնջելը, փոխելը կամ նուազեցնելը անկարելի էր այդ օրերու 
պայմանով, իսկ ասրը` մաքրուած սպիտակ բուրդն է:պայմանով, իսկ ասրը` մաքրուած սպիտակ բուրդն է:պայմանով, իսկ ասրը` մաքրուած սպիտակ բուրդն է:պայմանով, իսկ ասրը` մաքրուած սպիտակ բուրդն է:    

Այս իմաստով, Աստուած իր այս հրաւէրով, կ'ուզէր վսԱյս իմաստով, Աստուած իր այս հրաւէրով, կ'ուզէր վսԱյս իմաստով, Աստուած իր այս հրաւէրով, կ'ուզէր վսԱյս իմաստով, Աստուած իր այս հրաւէրով, կ'ուզէր վստահութիւն տահութիւն տահութիւն տահութիւն 
ներշնչել հրեաներուն, որ եթէ երբեք դարձի գային` իրենց ամենէն ներշնչել հրեաներուն, որ եթէ երբեք դարձի գային` իրենց ամենէն ներշնչել հրեաներուն, որ եթէ երբեք դարձի գային` իրենց ամենէն ներշնչել հրեաներուն, որ եթէ երբեք դարձի գային` իրենց ամենէն 
զազրելի ու զազրելի ու զազրելի ու զազրելի ու ««««անջնջելիանջնջելիանջնջելիանջնջելի» » » » կարծած մեղքերն անգամ պիտի ներուէին. կարծած մեղքերն անգամ պիտի ներուէին. կարծած մեղքերն անգամ պիտի ներուէին. կարծած մեղքերն անգամ պիտի ներուէին. 
թէկուզ այդ մեղքերը ուխտադրժումի ու կռապաշտութեան մեղքեր թէկուզ այդ մեղքերը ուխտադրժումի ու կռապաշտութեան մեղքեր թէկուզ այդ մեղքերը ուխտադրժումի ու կռապաշտութեան մեղքեր թէկուզ այդ մեղքերը ուխտադրժումի ու կռապաշտութեան մեղքեր 
ըլլային: Նոյն հրաւէրը Աստուած այսօր մեզի կ'ուղղէ: Ան մեզ կը ըլլային: Նոյն հրաւէրը Աստուած այսօր մեզի կ'ուղղէ: Ան մեզ կը ըլլային: Նոյն հրաւէրը Աստուած այսօր մեզի կ'ուղղէ: Ան մեզ կը ըլլային: Նոյն հրաւէրը Աստուած այսօր մեզի կ'ուղղէ: Ան մեզ կը 
հրաւիրէ գալոհրաւիրէ գալոհրաւիրէ գալոհրաւիրէ գալու իրեն այն քաջ վստահութեամբ, որ ան կրնայ ու կ'ուզէ ւ իրեն այն քաջ վստահութեամբ, որ ան կրնայ ու կ'ուզէ ւ իրեն այն քաջ վստահութեամբ, որ ան կրնայ ու կ'ուզէ ւ իրեն այն քաջ վստահութեամբ, որ ան կրնայ ու կ'ուզէ 
քաւել մեր բոլոր մեղքերը, որքան ալ գարշելի ըլլան անոնք: Ան կրնայ քաւել մեր բոլոր մեղքերը, որքան ալ գարշելի ըլլան անոնք: Ան կրնայ քաւել մեր բոլոր մեղքերը, որքան ալ գարշելի ըլլան անոնք: Ան կրնայ քաւել մեր բոլոր մեղքերը, որքան ալ գարշելի ըլլան անոնք: Ան կրնայ 
մեղքերով կարմրած մեր սիրտերը ասրի, այսինքն` մաքրուած մեղքերով կարմրած մեր սիրտերը ասրի, այսինքն` մաքրուած մեղքերով կարմրած մեր սիրտերը ասրի, այսինքն` մաքրուած մեղքերով կարմրած մեր սիրտերը ասրի, այսինքն` մաքրուած 
սպիտակ բուրդի վերածել, լեցուն իր փառքի պայծառութեամբ:սպիտակ բուրդի վերածել, լեցուն իր փառքի պայծառութեամբ:սպիտակ բուրդի վերածել, լեցուն իր փառքի պայծառութեամբ:սպիտակ բուրդի վերածել, լեցուն իր փառքի պայծառութեամբ:    

    
� Որքան ալ մեծ ըլլան մեր մեղքերը, ՔՈրքան ալ մեծ ըլլան մեր մեղքերը, ՔՈրքան ալ մեծ ըլլան մեր մեղքերը, ՔՈրքան ալ մեծ ըլլան մեր մեղքերը, Քրիստոսի փրկարար րիստոսի փրկարար րիստոսի փրկարար րիստոսի փրկարար 

շնորհքը աւելի մեծ է, եւ կրնայ բոլորը քաւել:շնորհքը աւելի մեծ է, եւ կրնայ բոլորը քաւել:շնորհքը աւելի մեծ է, եւ կրնայ բոլորը քաւել:շնորհքը աւելի մեծ է, եւ կրնայ բոլորը քաւել:    
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ՓախչիՓախչիՓախչիՓախչի´́́́նք մեզ փառաբանողներէննք մեզ փառաբանողներէննք մեզ փառաբանողներէննք մեզ փառաբանողներէն    
((((Փետրուար 26)Փետրուար 26)Փետրուար 26)Փետրուար 26)    

    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ այլայլիք փառքէնայլայլիք փառքէնայլայլիք փառքէնայլայլիք փառքէն» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):(Բ.Կորնթացիս 6.8):    
ՆայիՆայիՆայիՆայի´́́́նք Յիսուսին: Փառքի Աստուածն էր ան, բայց փառք նք Յիսուսին: Փառքի Աստուածն էր ան, բայց փառք նք Յիսուսին: Փառքի Աստուածն էր ան, բայց փառք նք Յիսուսին: Փառքի Աստուածն էր ան, բայց փառք 

չփնտռեց: Թագաւոչփնտռեց: Թագաւոչփնտռեց: Թագաւոչփնտռեց: Թագաւո´́́́ր էր ան, բայց երբ եկան զինք թագաւոր ընելու՝ ր էր ան, բայց երբ եկան զինք թագաւոր ընելու՝ ր էր ան, բայց երբ եկան զինք թագաւոր ընելու՝ ր էր ան, բայց երբ եկան զինք թագաւոր ընելու՝ 
խխխխուսափեցաւ ժողովուրդէն (Յովհաննէս 6.15): Ի՞նչ կ'ընենք մենք այսօր ուսափեցաւ ժողովուրդէն (Յովհաննէս 6.15): Ի՞նչ կ'ընենք մենք այսօր ուսափեցաւ ժողովուրդէն (Յովհաննէս 6.15): Ի՞նչ կ'ընենք մենք այսօր ուսափեցաւ ժողովուրդէն (Յովհաննէս 6.15): Ի՞նչ կ'ընենք մենք այսօր 
երբ մարդիկ մեզ փառաւորեն. կը փախչի՞նք անոնցմէ այնպէս ինչպէս երբ մարդիկ մեզ փառաւորեն. կը փախչի՞նք անոնցմէ այնպէս ինչպէս երբ մարդիկ մեզ փառաւորեն. կը փախչի՞նք անոնցմէ այնպէս ինչպէս երբ մարդիկ մեզ փառաւորեն. կը փախչի՞նք անոնցմէ այնպէս ինչպէս 
Յիսուս ինք փախաւ, թէ՝ մեՅիսուս ինք փախաւ, թէ՝ մեՅիսուս ինք փախաւ, թէ՝ մեՅիսուս ինք փախաւ, թէ՝ մե´́́́նք է որ զանոնք կը փնտռենք:նք է որ զանոնք կը փնտռենք:նք է որ զանոնք կը փնտռենք:նք է որ զանոնք կը փնտռենք:    

ԶգուշանաԶգուշանաԶգուշանաԶգուշանա´́́́նք փառքէն, փառասիրութենէն եւ մանաւանդ մեզ փանք փառքէն, փառասիրութենէն եւ մանաւանդ մեզ փանք փառքէն, փառասիրութենէն եւ մանաւանդ մեզ փանք փառքէն, փառասիրութենէն եւ մանաւանդ մեզ փա----
ռաւորել սիրողներէն: Մեզ փառաւորել սիրողներէն: Մեզ փառաւորել սիրողներէն: Մեզ փառաւորել սիրողներէն: Մեզ փառաւորողները կրնան մեզ կործանումի ռաւորողները կրնան մեզ կործանումի ռաւորողները կրնան մեզ կործանումի ռաւորողները կրնան մեզ կործանումի 
առաջնորդել, թէպէտ անոնց նպատակը մեզ կործանելը չէ, բայց ո՞վ չի առաջնորդել, թէպէտ անոնց նպատակը մեզ կործանելը չէ, բայց ո՞վ չի առաջնորդել, թէպէտ անոնց նպատակը մեզ կործանելը չէ, բայց ո՞վ չի առաջնորդել, թէպէտ անոնց նպատակը մեզ կործանելը չէ, բայց ո՞վ չի 
գիտեր որ փառքը կրնայ այլայլել մարդ արարածը, կրնայ զայն գիտեր որ փառքը կրնայ այլայլել մարդ արարածը, կրնայ զայն գիտեր որ փառքը կրնայ այլայլել մարդ արարածը, կրնայ զայն գիտեր որ փառքը կրնայ այլայլել մարդ արարածը, կրնայ զայն 
հպարտ, գոռոզ ու փառասէր դարձնել, կրնայ զայն կործահպարտ, գոռոզ ու փառասէր դարձնել, կրնայ զայն կործահպարտ, գոռոզ ու փառասէր դարձնել, կրնայ զայն կործահպարտ, գոռոզ ու փառասէր դարձնել, կրնայ զայն կործանել ինչպէս նել ինչպէս նել ինչպէս նել ինչպէս 
կործանեց Արուսեակ քերոբէն, կրնայ զայն Ասկործանեց Արուսեակ քերոբէն, կրնայ զայն Ասկործանեց Արուսեակ քերոբէն, կրնայ զայն Ասկործանեց Արուսեակ քերոբէն, կրնայ զայն Աստուծտուծտուծտուծոյ փառքին ոյ փառքին ոյ փառքին ոյ փառքին 
յափշտակիչը դարձնել, եւ ուստի՝ Աստուծոյ թշնամին դարձնել:յափշտակիչը դարձնել, եւ ուստի՝ Աստուծոյ թշնամին դարձնել:յափշտակիչը դարձնել, եւ ուստի՝ Աստուծոյ թշնամին դարձնել:յափշտակիչը դարձնել, եւ ուստի՝ Աստուծոյ թշնամին դարձնել:    

Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տարԻմ փառքս ուրիշին չեմ տար» » » » (Եսայի 42.8): Ոեւէ (Եսայի 42.8): Ոեւէ (Եսայի 42.8): Ոեւէ (Եսայի 42.8): Ոեւէ 
մէկը որ փառք կը սիրէ՝ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչ կը նկատուի: մէկը որ փառք կը սիրէ՝ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչ կը նկատուի: մէկը որ փառք կը սիրէ՝ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչ կը նկատուի: մէկը որ փառք կը սիրէ՝ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչ կը նկատուի: 
Իսկապէս Աստուծոյ փառքին համար ապրող մարդը՝ կը խուսափիԻսկապէս Աստուծոյ փառքին համար ապրող մարդը՝ կը խուսափիԻսկապէս Աստուծոյ փառքին համար ապրող մարդը՝ կը խուսափիԻսկապէս Աստուծոյ փառքին համար ապրող մարդը՝ կը խուսափի´ ´ ´ ´ 
այն մարդոցմէ ոայն մարդոցմէ ոայն մարդոցմէ ոայն մարդոցմէ որոնք զինք կը փառաւորեն, որպէսզի ամէն փառք ու րոնք զինք կը փառաւորեն, որպէսզի ամէն փառք ու րոնք զինք կը փառաւորեն, որպէսզի ամէն փառք ու րոնք զինք կը փառաւորեն, որպէսզի ամէն փառք ու 
պատիւ միայն Աստուծոյ յատկացուի:պատիւ միայն Աստուծոյ յատկացուի:պատիւ միայն Աստուծոյ յատկացուի:պատիւ միայն Աստուծոյ յատկացուի:    

Մէկը որ շատ կը փառաւորուի՝ կը սկսի երկրաւոր հանգամանքՄէկը որ շատ կը փառաւորուի՝ կը սկսի երկրաւոր հանգամանքՄէկը որ շատ կը փառաւորուի՝ կը սկսի երկրաւոր հանգամանքՄէկը որ շատ կը փառաւորուի՝ կը սկսի երկրաւոր հանգամանք----
ներ, աթոռներ, պատիւներ ու դիրքեր փնտռել: Եւ այդ բոլորը կը սկսին ներ, աթոռներ, պատիւներ ու դիրքեր փնտռել: Եւ այդ բոլորը կը սկսին ներ, աթոռներ, պատիւներ ու դիրքեր փնտռել: Եւ այդ բոլորը կը սկսին ներ, աթոռներ, պատիւներ ու դիրքեր փնտռել: Եւ այդ բոլորը կը սկսին 
շլացնել իր աչքերը եւ պատճառ դառնալ որ մոռնայ թէ ինք ստեղծուածշլացնել իր աչքերը եւ պատճառ դառնալ որ մոռնայ թէ ինք ստեղծուածշլացնել իր աչքերը եւ պատճառ դառնալ որ մոռնայ թէ ինք ստեղծուածշլացնել իր աչքերը եւ պատճառ դառնալ որ մոռնայ թէ ինք ստեղծուած    
է Յիսոէ Յիսոէ Յիսոէ Յիսո´́́́ւսը բարձրացնելու ու մեծարելու համար եւ ուսը բարձրացնելու ու մեծարելու համար եւ ուսը բարձրացնելու ու մեծարելու համար եւ ուսը բարձրացնելու ու մեծարելու համար եւ ո´́́́չ թէ ինքնիր չ թէ ինքնիր չ թէ ինքնիր չ թէ ինքնիր 
անձը:անձը:անձը:անձը:    

Փառք փնտռողը չիՓառք փնտռողը չիՓառք փնտռողը չիՓառք փնտռողը չի´ ´ ´ ´ կրնար փառաւորել զԱստուած: Մեկրնար փառաւորել զԱստուած: Մեկրնար փառաւորել զԱստուած: Մեկրնար փառաւորել զԱստուած: Մեծութիւն ծութիւն ծութիւն ծութիւն 
փնտռողը չիփնտռողը չիփնտռողը չիփնտռողը չի´ ´ ´ ´ կրնար մեծարել զԱստուած: Գովասանք փնտռողը չիկրնար մեծարել զԱստուած: Գովասանք փնտռողը չիկրնար մեծարել զԱստուած: Գովասանք փնտռողը չիկրնար մեծարել զԱստուած: Գովասանք փնտռողը չի´ ´ ´ ´ 
կրնար գովաբանել ու գովերկրնար գովաբանել ու գովերկրնար գովաբանել ու գովերկրնար գովաբանել ու գովերգել զԱստգել զԱստգել զԱստգել զԱստուած:ուած:ուած:ուած:    

    
� Փառք փնտռող մարդը, կը զրկուի զԱստուածՓառք փնտռող մարդը, կը զրկուի զԱստուածՓառք փնտռող մարդը, կը զրկուի զԱստուածՓառք փնտռող մարդը, կը զրկուի զԱստուած    փառաւորելու փառաւորելու փառաւորելու փառաւորելու 

պատիւէն, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ տալիք փառքէն:պատիւէն, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ տալիք փառքէն:պատիւէն, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ տալիք փառքէն:պատիւէն, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ տալիք փառքէն:    
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Քրիստոսով յարութիւն առնողներըՔրիստոսով յարութիւն առնողներըՔրիստոսով յարութիւն առնողներըՔրիստոսով յարութիւն առնողները    
((((Փետրուար 27)Փետրուար 27)Փետրուար 27)Փետրուար 27)    

    
««««Քանի որ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր Քանի որ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր Քանի որ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր Քանի որ յարութիւն առիք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր 

ուշադրութիւնը երկինք դարձուցէք, որովհետեւ հոուշադրութիւնը երկինք դարձուցէք, որովհետեւ հոուշադրութիւնը երկինք դարձուցէք, որովհետեւ հոուշադրութիւնը երկինք դարձուցէք, որովհետեւ հո´́́́ն է Քրիստոս, Հօր ն է Քրիստոս, Հօր ն է Քրիստոս, Հօր ն է Քրիստոս, Հօր 
Աստուծոյ կողմը նստածԱստուծոյ կողմը նստածԱստուծոյ կողմը նստածԱստուծոյ կողմը նստած» » » » (Կողոսացիս 3.1)(Կողոսացիս 3.1)(Կողոսացիս 3.1)(Կողոսացիս 3.1)::::    

Պօղոս առաքեալ նախորդող բաժինին մէջ բացատրելէ ետք, թէ Պօղոս առաքեալ նախորդող բաժինին մէջ բացատրելէ ետք, թէ Պօղոս առաքեալ նախորդող բաժինին մէջ բացատրելէ ետք, թէ Պօղոս առաքեալ նախորդող բաժինին մէջ բացատրելէ ետք, թէ 
««««Քրիստոսի հետ մեռածՔրիստոսի հետ մեռածՔրիստոսի հետ մեռածՔրիստոսի հետ մեռած» » » » հաւատացեալներ պէտք չէ իրենք զիրենք հաւատացեալներ պէտք չէ իրենք զիրենք հաւատացեալներ պէտք չէ իրենք զիրենք հաւատացեալներ պէտք չէ իրենք զիրենք 
ենթակայ դարձնեն ենթակայ դարձնեն ենթակայ դարձնեն ենթակայ դարձնեն ««««մարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններումարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններումարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններումարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններու», », », », 
խօսքը կը շարունակէ քաջալերելու համար զանոնք, որ իրենց խօսքը կը շարունակէ քաջալերելու համար զանոնք, որ իրենց խօսքը կը շարունակէ քաջալերելու համար զանոնք, որ իրենց խօսքը կը շարունակէ քաջալերելու համար զանոնք, որ իրենց 
ուշադրութիւնը երկինք դարձնեն: Առաքեալուշադրութիւնը երկինք դարձնեն: Առաքեալուշադրութիւնը երկինք դարձնեն: Առաքեալուշադրութիւնը երկինք դարձնեն: Առաքեալը ը ը ը այս ընելով, այս ընելով, այս ընելով, այս ընելով, կը փորձէ կը փորձէ կը փորձէ կը փորձէ 
ցոյց տալ մեզի, թէ Օրէնքի անէծքէնցոյց տալ մեզի, թէ Օրէնքի անէծքէնցոյց տալ մեզի, թէ Օրէնքի անէծքէնցոյց տալ մեզի, թէ Օրէնքի անէծքէն    Քրիստոսով ազատագրութիւնը եւ Քրիստոսով ազատագրութիւնը եւ Քրիստոսով ազատագրութիւնը եւ Քրիստոսով ազատագրութիւնը եւ 
մարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններու մեր չենմարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններու մեր չենմարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններու մեր չենմարդոց կողմէ տրուած պատուիրաններու մեր չենթարկուիլը, երբեք թարկուիլը, երբեք թարկուիլը, երբեք թարկուիլը, երբեք 
չենչենչենչեն    նշանակեր թէ ալ ընելիք չունինք. ընդհակառակը, ունինշանակեր թէ ալ ընելիք չունինք. ընդհակառակը, ունինշանակեր թէ ալ ընելիք չունինք. ընդհակառակը, ունինշանակեր թէ ալ ընելիք չունինք. ընդհակառակը, ունի´́́́նք ընելիք. նք ընելիք. նք ընելիք. նք ընելիք. 
ի՞նչ. պէտք է մի՞նչ. պէտք է մի՞նչ. պէտք է մի՞նչ. պէտք է մեր ուշադրութիւնը երկինք դարձնելեր ուշադրութիւնը երկինք դարձնելեր ուշադրութիւնը երկինք դարձնելեր ուշադրութիւնը երկինք դարձնել: : : : ՈրՈրՈրՈրո՞նք կրնան ո՞նք կրնան ո՞նք կրնան ո՞նք կրնան 
իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել: Անոնք` որոնք յարութիւն իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել: Անոնք` որոնք յարութիւն իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել: Անոնք` որոնք յարութիւն իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել: Անոնք` որոնք յարութիւն 
առեր են Քրիստոսի հետ:առեր են Քրիստոսի հետ:առեր են Քրիստոսի հետ:առեր են Քրիստոսի հետ:    Մենք յարութիւն առե՞ր ենք Քրիստոսի հետ: Մենք յարութիւն առե՞ր ենք Քրիստոսի հետ: Մենք յարութիւն առե՞ր ենք Քրիստոսի հետ: Մենք յարութիւն առե՞ր ենք Քրիստոսի հետ: 
Այլ խօսքով, Քրիստոսի յարութեամբ մենք եւս դուրս եկա՞նք մեղքի Այլ խօսքով, Քրիստոսի յարութեամբ մենք եւս դուրս եկա՞նք մեղքի Այլ խօսքով, Քրիստոսի յարութեամբ մենք եւս դուրս եկա՞նք մեղքի Այլ խօսքով, Քրիստոսի յարութեամբ մենք եւս դուրս եկա՞նք մեղքի 
գերեզմանէն: Քրիստոսի հետ յարութիւն առնողները անոնք են, որոնք գերեզմանէն: Քրիստոսի հետ յարութիւն առնողները անոնք են, որոնք գերեզմանէն: Քրիստոսի հետ յարութիւն առնողները անոնք են, որոնք գերեզմանէն: Քրիստոսի հետ յարութիւն առնողները անոնք են, որոնք 
իրենիրենիրենիրենց մեղքերուն համար քաւութիւն ստացեր են Քրիստոսի արիւնով, ց մեղքերուն համար քաւութիւն ստացեր են Քրիստոսի արիւնով, ց մեղքերուն համար քաւութիւն ստացեր են Քրիստոսի արիւնով, ց մեղքերուն համար քաւութիւն ստացեր են Քրիստոսի արիւնով, 
եւ նոր կեանքի զաւակներ դարձեր են Քրիստոսի յարութեամբ: Միայն եւ նոր կեանքի զաւակներ դարձեր են Քրիստոսի յարութեամբ: Միայն եւ նոր կեանքի զաւակներ դարձեր են Քրիստոսի յարութեամբ: Միայն եւ նոր կեանքի զաւակներ դարձեր են Քրիստոսի յարութեամբ: Միայն 
այսպիսիներն են որ կրնան իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել, այսպիսիներն են որ կրնան իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել, այսպիսիներն են որ կրնան իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել, այսպիսիներն են որ կրնան իրենց ուշադրութիւնը երկինք դարձնել, 
այլ խօսքով` իրենց հետաքրքրութեան, սիրոյն ու մտածողութեան այլ խօսքով` իրենց հետաքրքրութեան, սիրոյն ու մտածողութեան այլ խօսքով` իրենց հետաքրքրութեան, սիրոյն ու մտածողութեան այլ խօսքով` իրենց հետաքրքրութեան, սիրոյն ու մտածողութեան 
առարկան դարձնել երկինքնառարկան դարձնել երկինքնառարկան դարձնել երկինքնառարկան դարձնել երկինքն    ու անոր Գահակալը, երկինքն ու անոր ու անոր Գահակալը, երկինքն ու անոր ու անոր Գահակալը, երկինքն ու անոր ու անոր Գահակալը, երկինքն ու անոր 
անպատմելի գեղեցկութիւնը, երկինքն ու անոր անբացատրելի անպատմելի գեղեցկութիւնը, երկինքն ու անոր անբացատրելի անպատմելի գեղեցկութիւնը, երկինքն ու անոր անբացատրելի անպատմելի գեղեցկութիւնը, երկինքն ու անոր անբացատրելի 
երջանկութիւնը: Քրիստոսով նոր արարած դարձած մարդը միայն երջանկութիւնը: Քրիստոսով նոր արարած դարձած մարդը միայն երջանկութիւնը: Քրիստոսով նոր արարած դարձած մարդը միայն երջանկութիւնը: Քրիստոսով նոր արարած դարձած մարդը միայն 
կրնայ սիրել զԱստուած ու անոր սուրբ բնակարանը` երկինքը: Եթէ կրնայ սիրել զԱստուած ու անոր սուրբ բնակարանը` երկինքը: Եթէ կրնայ սիրել զԱստուած ու անոր սուրբ բնակարանը` երկինքը: Եթէ կրնայ սիրել զԱստուած ու անոր սուրբ բնակարանը` երկինքը: Եթէ 
մաքրուած ենք Քրիստոսով ու կը սիրենք Քրիստոսը, պէտք է նմաքրուած ենք Քրիստոսով ու կը սիրենք Քրիստոսը, պէտք է նմաքրուած ենք Քրիստոսով ու կը սիրենք Քրիստոսը, պէտք է նմաքրուած ենք Քրիստոսով ու կը սիրենք Քրիստոսը, պէտք է նայինք այինք այինք այինք 
երկինք, քանի երկինք, քանի երկինք, քանի երկինք, քանի ««««հոհոհոհո´́́́ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կողմը նստածն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կողմը նստածն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կողմը նստածն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ կողմը նստած»:»:»:»:    

    
� Քրիստոս յարութիւն առաւ ու երկինք համբարձաւ, նոյնպէս ալ, Քրիստոս յարութիւն առաւ ու երկինք համբարձաւ, նոյնպէս ալ, Քրիստոս յարութիւն առաւ ու երկինք համբարձաւ, նոյնպէս ալ, Քրիստոս յարութիւն առաւ ու երկինք համբարձաւ, նոյնպէս ալ, 

Քրիստոսով յարութիւն առնողին սիրտը պէտք է երկինք Քրիստոսով յարութիւն առնողին սիրտը պէտք է երկինք Քրիստոսով յարութիւն առնողին սիրտը պէտք է երկինք Քրիստոսով յարութիւն առնողին սիրտը պէտք է երկինք 
բարձրանայ:բարձրանայ:բարձրանայ:բարձրանայ:    
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Տարբեր ըլլալ աշխարհի մարդէնՏարբեր ըլլալ աշխարհի մարդէնՏարբեր ըլլալ աշխարհի մարդէնՏարբեր ըլլալ աշխարհի մարդէն    
((((Փետրուար 28)Փետրուար 28)Փետրուար 28)Փետրուար 28)    

    
««««Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ երկրաւոր չ թէ երկրաւոր չ թէ երկրաւոր չ թէ երկրաւոր 

բաներուբաներուբաներուբաներու» » » » (Կողոսացիս 1.2):(Կողոսացիս 1.2):(Կողոսացիս 1.2):(Կողոսացիս 1.2):    
Պօղոս առաքեալ տեսնելով որ նորադարձ հաւատացեալներ Պօղոս առաքեալ տեսնելով որ նորադարձ հաւատացեալներ Պօղոս առաքեալ տեսնելով որ նորադարձ հաւատացեալներ Պօղոս առաքեալ տեսնելով որ նորադարձ հաւատացեալներ 

կ'ապրին աշխարհի մարդոց նման, կը յիշեցնէ անոնց, թէ քանի կ'ապրին աշխարհի մարդոց նման, կը յիշեցնէ անոնց, թէ քանի կ'ապրին աշխարհի մարդոց նման, կը յիշեցնէ անոնց, թէ քանի կ'ապրին աշխարհի մարդոց նման, կը յիշեցնէ անոնց, թէ քանի 
քրիստոսով յարութիւն առեր են` պէտք է իրենց ուշադրութիւնը քրիստոսով յարութիւն առեր են` պէտք է իրենց ուշադրութիւնը քրիստոսով յարութիւն առեր են` պէտք է իրենց ուշադրութիւնը քրիստոսով յարութիւն առեր են` պէտք է իրենց ուշադրութիւնը 
երկինք դարձնեն եւ պէտք է երկնաւոր բաներու մասին խորերկինք դարձնեն եւ պէտք է երկնաւոր բաներու մասին խորերկինք դարձնեն եւ պէտք է երկնաւոր բաներու մասին խորերկինք դարձնեն եւ պէտք է երկնաւոր բաներու մասին խորհին հին հին հին ««««եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ երկրաւոր բաներութէ երկրաւոր բաներութէ երկրաւոր բաներութէ երկրաւոր բաներու»:»:»:»:    Առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել որ Առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել որ Առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել որ Առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել որ 
Քրիստոսի հետեւորդները` կ'ապրին աշխարհի հետեւորդներուն Քրիստոսի հետեւորդները` կ'ապրին աշխարհի հետեւորդներուն Քրիստոսի հետեւորդները` կ'ապրին աշխարհի հետեւորդներուն Քրիստոսի հետեւորդները` կ'ապրին աշխարհի հետեւորդներուն 
նման: Ան կ'ուզէր որ անոնք տարբեր ըլլային աշխարհի մարդոցմէ. նման: Ան կ'ուզէր որ անոնք տարբեր ըլլային աշխարհի մարդոցմէ. նման: Ան կ'ուզէր որ անոնք տարբեր ըլլային աշխարհի մարդոցմէ. նման: Ան կ'ուզէր որ անոնք տարբեր ըլլային աշխարհի մարդոցմէ. 
տարբեր` իրենց կենցաղով ու կենցաղակերպով, տարբեր` իրենց տարբեր` իրենց կենցաղով ու կենցաղակերպով, տարբեր` իրենց տարբեր` իրենց կենցաղով ու կենցաղակերպով, տարբեր` իրենց տարբեր` իրենց կենցաղով ու կենցաղակերպով, տարբեր` իրենց 
գործերով ու գործգործերով ու գործգործերով ու գործգործերով ու գործելակերպով. տարբեր` իրենց մտածութեամբ ու ելակերպով. տարբեր` իրենց մտածութեամբ ու ելակերպով. տարբեր` իրենց մտածութեամբ ու ելակերպով. տարբեր` իրենց մտածութեամբ ու 
մտածութեան նիւթը եղող առարկաներով:մտածութեան նիւթը եղող առարկաներով:մտածութեան նիւթը եղող առարկաներով:մտածութեան նիւթը եղող առարկաներով:    

Եթէ երբեք առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել հաւատացԵթէ երբեք առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել հաւատացԵթէ երբեք առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել հաւատացԵթէ երբեք առաքեալին համար սրտի ցաւ էր տեսնել հաւատաց----
եալները աշխարհի պատկերով, որքա՜ն աւելի սրտի ցաւ պէտք է ըլլայ եալները աշխարհի պատկերով, որքա՜ն աւելի սրտի ցաւ պէտք է ըլլայ եալները աշխարհի պատկերով, որքա՜ն աւելի սրտի ցաւ պէտք է ըլլայ եալները աշխարհի պատկերով, որքա՜ն աւելի սրտի ցաւ պէտք է ըլլայ 
Յիսուսի համար, տեսնել իր զաւակները, որոնք կ'ապրին ու կը Յիսուսի համար, տեսնել իր զաւակները, որոնք կ'ապրին ու կը Յիսուսի համար, տեսնել իր զաւակները, որոնք կ'ապրին ու կը Յիսուսի համար, տեսնել իր զաւակները, որոնք կ'ապրին ու կը 
գործեն, կը գործեն, կը գործեն, կը գործեն, կը խօսին ու կը վարուին ճիշդ աշխարհի մարդոց նման, խօսին ու կը վարուին ճիշդ աշխարհի մարդոց նման, խօսին ու կը վարուին ճիշդ աշխարհի մարդոց նման, խօսին ու կը վարուին ճիշդ աշխարհի մարդոց նման, 
զԱստուած չճանչցող մարդոց նման, չաղօթող ու անհաւատ մարդոց զԱստուած չճանչցող մարդոց նման, չաղօթող ու անհաւատ մարդոց զԱստուած չճանչցող մարդոց նման, չաղօթող ու անհաւատ մարդոց զԱստուած չճանչցող մարդոց նման, չաղօթող ու անհաւատ մարդոց 
նման: Արդարեւ, ոնման: Արդարեւ, ոնման: Արդարեւ, ոնման: Արդարեւ, ո´́́́չ ոք կրնայ ուրանալ, թէ այսօրուան հաւատացչ ոք կրնայ ուրանալ, թէ այսօրուան հաւատացչ ոք կրնայ ուրանալ, թէ այսօրուան հաւատացչ ոք կրնայ ուրանալ, թէ այսօրուան հաւատացեալեալեալեալ----
ները ու ները ու ները ու ները ու ««««ես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմես ապաշխարած եմ» » » » ըսողները, նոըսողները, նոըսողները, նոըսողները, նո´́́́յնքան դրամասէր են որյնքան դրամասէր են որյնքան դրամասէր են որյնքան դրամասէր են որ----
քան աշխարհի մարդիկը, նոքան աշխարհի մարդիկը, նոքան աշխարհի մարդիկը, նոքան աշխարհի մարդիկը, նո´́́́յյյյնքան անքան անքան անքան աններողամիտ են որքան աշխարններողամիտ են որքան աշխարններողամիտ են որքան աշխարններողամիտ են որքան աշխար----
հի մարդիկը, նոհի մարդիկը, նոհի մարդիկը, նոհի մարդիկը, նո´́́́յնքան անհանդուրժող են որքան անապաշխար յնքան անհանդուրժող են որքան անապաշխար յնքան անհանդուրժող են որքան անապաշխար յնքան անհանդուրժող են որքան անապաշխար 
մարդիկը, նոմարդիկը, նոմարդիկը, նոմարդիկը, նո´́́́յնքան յնքան յնքան յնքան կարծրասիրտ են որքան անզիղջ մարդիկը, կարծրասիրտ են որքան անզիղջ մարդիկը, կարծրասիրտ են որքան անզիղջ մարդիկը, կարծրասիրտ են որքան անզիղջ մարդիկը, 
նոնոնոնո´́́́յնքան հպարտ են որքան զԱստուած չճանչցող մարդիկը, նոյնքան հպարտ են որքան զԱստուած չճանչցող մարդիկը, նոյնքան հպարտ են որքան զԱստուած չճանչցող մարդիկը, նոյնքան հպարտ են որքան զԱստուած չճանչցող մարդիկը, նո´́́́յնքան յնքան յնքան յնքան 
կը սիրեն երկրաւորը որքան երկրապաշտ մարդիկը, նոկը սիրեն երկրաւորը որքան երկրապաշտ մարդիկը, նոկը սիրեն երկրաւորը որքան երկրապաշտ մարդիկը, նոկը սիրեն երկրաւորը որքան երկրապաշտ մարդիկը, նո´́́́յնքան յնքան յնքան յնքան 
նախանձ ու նախանձ ու նախանձ ու նախանձ ու ատելութիւն ունին իրենց սրտին մէջ որքան Չարին ատելութիւն ունին իրենց սրտին մէջ որքան Չարին ատելութիւն ունին իրենց սրտին մէջ որքան Չարին ատելութիւն ունին իրենց սրտին մէջ որքան Չարին 
հետեւորդները:հետեւորդները:հետեւորդները:հետեւորդները:    

    
� Հաւատացեալը անհաւատէն տարբերողը` իր կեանքն է:Հաւատացեալը անհաւատէն տարբերողը` իր կեանքն է:Հաւատացեալը անհաւատէն տարբերողը` իր կեանքն է:Հաւատացեալը անհաւատէն տարբերողը` իր կեանքն է:    
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Յուսալ ու վստահիլ ՏիրոջՅուսալ ու վստահիլ ՏիրոջՅուսալ ու վստահիլ ՏիրոջՅուսալ ու վստահիլ Տիրոջ    
((((Փետրուար 29)Փետրուար 29)Փետրուար 29)Փետրուար 29)    

    
««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´ ´ ´ ´ ինծի, ոինծի, ոինծի, ոինծի, ո´́́́վ Աստուած, ողորմէ ինծի, որովհետեւ իմ անձս վ Աստուած, ողորմէ ինծի, որովհետեւ իմ անձս վ Աստուած, ողորմէ ինծի, որովհետեւ իմ անձս վ Աստուած, ողորմէ ինծի, որովհետեւ իմ անձս 

քեզի կը յուսայ: Քու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի քեզի կը յուսայ: Քու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի քեզի կը յուսայ: Քու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի քեզի կը յուսայ: Քու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի ապաւինիմ, ապաւինիմ, ապաւինիմ, ապաւինիմ, 
մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնինմինչեւ որ թշուառութիւնները անցնինմինչեւ որ թշուառութիւնները անցնինմինչեւ որ թշուառութիւնները անցնին» » » » (Սաղմոս 57.1):(Սաղմոս 57.1):(Սաղմոս 57.1):(Սաղմոս 57.1):    

Դաւիթ մարգարէն այս աղօթքը մատուցեց երբ կը հալածուէր Դաւիթ մարգարէն այս աղօթքը մատուցեց երբ կը հալածուէր Դաւիթ մարգարէն այս աղօթքը մատուցեց երբ կը հալածուէր Դաւիթ մարգարէն այս աղօթքը մատուցեց երբ կը հալածուէր 
Սաւուղին կողմէ: Ան Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեց ընդդէմ անողորմ Սաւուղին կողմէ: Ան Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեց ընդդէմ անողորմ Սաւուղին կողմէ: Ան Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեց ընդդէմ անողորմ Սաւուղին կողմէ: Ան Տիրոջ ողորմութիւնը հայցեց ընդդէմ անողորմ 
Սաւուղին: Ան Տիրոջ գթութեան ապաւինեցաւ, որովհետեւ վախցաւ Սաւուղին: Ան Տիրոջ գթութեան ապաւինեցաւ, որովհետեւ վախցաւ Սաւուղին: Ան Տիրոջ գթութեան ապաւինեցաւ, որովհետեւ վախցաւ Սաւուղին: Ան Տիրոջ գթութեան ապաւինեցաւ, որովհետեւ վախցաւ 
Սաւուղի անգթութենէն: Ան ինքՍաւուղի անգթութենէն: Ան ինքՍաւուղի անգթութենէն: Ան ինքՍաւուղի անգթութենէն: Ան ինքզինք յանձնեց Տիրոջ ձեռքերուն, զինք յանձնեց Տիրոջ ձեռքերուն, զինք յանձնեց Տիրոջ ձեռքերուն, զինք յանձնեց Տիրոջ ձեռքերուն, 
որպէսզի ազատէր Սաւուղին ձեռքէն: Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք եւս որպէսզի ազատէր Սաւուղին ձեռքէն: Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք եւս որպէսզի ազատէր Սաւուղին ձեռքէն: Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք եւս որպէսզի ազատէր Սաւուղին ձեռքէն: Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք եւս 
շրջապատուած ենք Սաւուղներով, այլ խօսքով` մեզի նախանձող ու շրջապատուած ենք Սաւուղներով, այլ խօսքով` մեզի նախանձող ու շրջապատուած ենք Սաւուղներով, այլ խօսքով` մեզի նախանձող ու շրջապատուած ենք Սաւուղներով, այլ խօսքով` մեզի նախանձող ու 
մեզ ատող մարդոցմով: Անոնց ձեռքէն ազատելու համար` պէտք է մեզ ատող մարդոցմով: Անոնց ձեռքէն ազատելու համար` պէտք է մեզ ատող մարդոցմով: Անոնց ձեռքէն ազատելու համար` պէտք է մեզ ատող մարդոցմով: Անոնց ձեռքէն ազատելու համար` պէտք է 
ամուր բռնել Քրիստոսի ձեռքէն:ամուր բռնել Քրիստոսի ձեռքէն:ամուր բռնել Քրիստոսի ձեռքէն:ամուր բռնել Քրիստոսի ձեռքէն:    

««««Ողորմէ ինծի, որովհեՈղորմէ ինծի, որովհեՈղորմէ ինծի, որովհեՈղորմէ ինծի, որովհետեւ իմ անձս քեզի կը յուսայտեւ իմ անձս քեզի կը յուսայտեւ իմ անձս քեզի կը յուսայտեւ իմ անձս քեզի կը յուսայ»: »: »: »: Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
ողորմութիւնը կը վայելեն միայն անոնք` որոնք կը յուսան Տիրոջ, ողորմութիւնը կը վայելեն միայն անոնք` որոնք կը յուսան Տիրոջ, ողորմութիւնը կը վայելեն միայն անոնք` որոնք կը յուսան Տիրոջ, ողորմութիւնը կը վայելեն միայն անոնք` որոնք կը յուսան Տիրոջ, 
որոնց յոյսը Տէրը ինքն է: Տիրոջ յուսացող մարդը` յուսախաբ չ'ըլլար, որոնց յոյսը Տէրը ինքն է: Տիրոջ յուսացող մարդը` յուսախաբ չ'ըլլար, որոնց յոյսը Տէրը ինքն է: Տիրոջ յուսացող մարդը` յուսախաբ չ'ըլլար, որոնց յոյսը Տէրը ինքն է: Տիրոջ յուսացող մարդը` յուսախաբ չ'ըլլար, 
որովհետեւ Տէրը հաւատարմօրէն կը պաշտպանէ այն մարդիկը որոնք որովհետեւ Տէրը հաւատարմօրէն կը պաշտպանէ այն մարդիկը որոնք որովհետեւ Տէրը հաւատարմօրէն կը պաշտպանէ այն մարդիկը որոնք որովհետեւ Տէրը հաւատարմօրէն կը պաշտպանէ այն մարդիկը որոնք 
կ'ապաւինին իր պաշտպանութեան: Այդպիսին կ'ապաւինին իր պաշտպանութեան: Այդպիսին կ'ապաւինին իր պաշտպանութեան: Այդպիսին կ'ապաւինին իր պաշտպանութեան: Այդպիսին էր Դաւիթ մարգարէն: էր Դաւիթ մարգարէն: էր Դաւիթ մարգարէն: էր Դաւիթ մարգարէն: 
Ան կ'ըսէ Տիրոջ. Ան կ'ըսէ Տիրոջ. Ան կ'ըսէ Տիրոջ. Ան կ'ըսէ Տիրոջ. ««««Քու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի ապաւիՔու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի ապաւիՔու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի ապաւիՔու թեւերուդ հովանաւորութեանը պիտի ապաւի----
նիմ, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնիննիմ, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնիննիմ, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնիննիմ, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնին»: »: »: »: Դաւիթ ինքզինք ՍաւուԴաւիթ ինքզինք ՍաւուԴաւիթ ինքզինք ՍաւուԴաւիթ ինքզինք Սաւու----
ղին ու անոր մարդոց կողմէ հալածուած ու թշնամիներով շրջաղին ու անոր մարդոց կողմէ հալածուած ու թշնամիներով շրջաղին ու անոր մարդոց կողմէ հալածուած ու թշնամիներով շրջաղին ու անոր մարդոց կողմէ հալածուած ու թշնամիներով շրջա----
պատուած տեսաւ, բայց այդ բոլորը զինք չվախցուցին, յուսալքութեան պատուած տեսաւ, բայց այդ բոլորը զինք չվախցուցին, յուսալքութեան պատուած տեսաւ, բայց այդ բոլորը զինք չվախցուցին, յուսալքութեան պատուած տեսաւ, բայց այդ բոլորը զինք չվախցուցին, յուսալքութեան 
չչչչմատնեցին, որովհետեւ կը ճանչնար Աստուծոյ թեւերուն զօրութիւնը, մատնեցին, որովհետեւ կը ճանչնար Աստուծոյ թեւերուն զօրութիւնը, մատնեցին, որովհետեւ կը ճանչնար Աստուծոյ թեւերուն զօրութիւնը, մատնեցին, որովհետեւ կը ճանչնար Աստուծոյ թեւերուն զօրութիւնը, 
եւ գիտէր թէ կրնար անոնց հովանաւորութեանը տակ ապաւինիլ ու եւ գիտէր թէ կրնար անոնց հովանաւորութեանը տակ ապաւինիլ ու եւ գիտէր թէ կրնար անոնց հովանաւորութեանը տակ ապաւինիլ ու եւ գիտէր թէ կրնար անոնց հովանաւորութեանը տակ ապաւինիլ ու 
հոն ապաստան գտնել, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնէին: Ամէն հոն ապաստան գտնել, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնէին: Ամէն հոն ապաստան գտնել, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնէին: Ամէն հոն ապաստան գտնել, մինչեւ որ թշուառութիւնները անցնէին: Ամէն 
մարդ իր կեանքին մէջ ունի թշուառութեան օրեր. պէտք է Դաւիթէն մարդ իր կեանքին մէջ ունի թշուառութեան օրեր. պէտք է Դաւիթէն մարդ իր կեանքին մէջ ունի թշուառութեան օրեր. պէտք է Դաւիթէն մարդ իր կեանքին մէջ ունի թշուառութեան օրեր. պէտք է Դաւիթէն 
սորվինք, ապաւինիլ ոսորվինք, ապաւինիլ ոսորվինք, ապաւինիլ ոսորվինք, ապաւինիլ ու վստահիլ Տիրոջ թեւերուն, որպէսզի թշուառոււ վստահիլ Տիրոջ թեւերուն, որպէսզի թշուառոււ վստահիլ Տիրոջ թեւերուն, որպէսզի թշուառոււ վստահիլ Տիրոջ թեւերուն, որպէսզի թշուառու----
թիւնները չկրնան մեզ տապալել:թիւնները չկրնան մեզ տապալել:թիւնները չկրնան մեզ տապալել:թիւնները չկրնան մեզ տապալել:    

    
� Բոլորիս համար տեղ կայ Քրիստոսի թեւերուն տակ: Քրիստոսի Բոլորիս համար տեղ կայ Քրիստոսի թեւերուն տակ: Քրիստոսի Բոլորիս համար տեղ կայ Քրիստոսի թեւերուն տակ: Քրիստոսի Բոլորիս համար տեղ կայ Քրիստոսի թեւերուն տակ: Քրիստոսի 

թեւերը հովանի կ'ըլլան անոնց` որոնք կը դիմեն իրեն:թեւերը հովանի կ'ըլլան անոնց` որոնք կը դիմեն իրեն:թեւերը հովանի կ'ըլլան անոնց` որոնք կը դիմեն իրեն:թեւերը հովանի կ'ըլլան անոնց` որոնք կը դիմեն իրեն:    
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Չվերադառնալ մեր հին ինքնութեանՉվերադառնալ մեր հին ինքնութեանՉվերադառնալ մեր հին ինքնութեանՉվերադառնալ մեր հին ինքնութեան    
((((Մարտ 1)Մարտ 1)Մարտ 1)Մարտ 1)    

    
««««Դուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսԴուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսԴուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսԴուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ զի Քրիստոսի հետ զի Քրիստոսի հետ զի Քրիստոսի հետ 

միասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզի» » » » 
((((Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):    

Միայն Կողոսայի եկեղեցւոյ անդամները չէին որ աշխարհի Միայն Կողոսայի եկեղեցւոյ անդամները չէին որ աշխարհի Միայն Կողոսայի եկեղեցւոյ անդամները չէին որ աշխարհի Միայն Կողոսայի եկեղեցւոյ անդամները չէին որ աշխարհի 
մարդոց նման կ'ապրէին: Այս իրողութիւնը յատուկ էր շատ մը ուրիշ մարդոց նման կ'ապրէին: Այս իրողութիւնը յատուկ էր շատ մը ուրիշ մարդոց նման կ'ապրէին: Այս իրողութիւնը յատուկ էր շատ մը ուրիշ մարդոց նման կ'ապրէին: Այս իրողութիւնը յատուկ էր շատ մը ուրիշ 
եկեղեցիներու անդամներուն նաեւ: Առաքեալը Եփեսոսի եկեղեցւոեկեղեցիներու անդամներուն նաեւ: Առաքեալը Եփեսոսի եկեղեցւոեկեղեցիներու անդամներուն նաեւ: Առաքեալը Եփեսոսի եկեղեցւոեկեղեցիներու անդամներուն նաեւ: Առաքեալը Եփեսոսի եկեղեցւոյ յ յ յ 
հաւատացեալներուն Տիրոջ անունով կ'ազդարարէ ըսելով. հաւատացեալներուն Տիրոջ անունով կ'ազդարարէ ըսելով. հաւատացեալներուն Տիրոջ անունով կ'ազդարարէ ըսելով. հաւատացեալներուն Տիրոջ անունով կ'ազդարարէ ըսելով. ««««Չըլլայ որ Չըլլայ որ Չըլլայ որ Չըլլայ որ 
կրկին դառնաք այն կենցաղին, որով հեթանոսները կ'ապրին կրկին դառնաք այն կենցաղին, որով հեթանոսները կ'ապրին կրկին դառնաք այն կենցաղին, որով հեթանոսները կ'ապրին կրկին դառնաք այն կենցաղին, որով հեթանոսները կ'ապրին 
անմտօրէնանմտօրէնանմտօրէնանմտօրէն» » » » (Եփեսացիս 4.17): Քիչ մը անդին, առաքեալը(Եփեսացիս 4.17): Քիչ մը անդին, առաքեալը(Եփեսացիս 4.17): Քիչ մը անդին, առաքեալը(Եփեսացիս 4.17): Քիչ մը անդին, առաքեալը    կոչ կ'ուղղէ կոչ կ'ուղղէ կոչ կ'ուղղէ կոչ կ'ուղղէ 
իրենց հին ինքնութեան դարձող հաւատացեալներուն` ըսելով. իրենց հին ինքնութեան դարձող հաւատացեալներուն` ըսելով. իրենց հին ինքնութեան դարձող հաւատացեալներուն` ըսելով. իրենց հին ինքնութեան դարձող հաւատացեալներուն` ըսելով. 
««««ՄոռցէՄոռցէՄոռցէՄոռցէ´́́́ք ձեր հին ինքնութիք ձեր հին ինքնութիք ձեր հին ինքնութիք ձեր հին ինքնութիւնը, այսինքն` ձեր նախկին ապրելակերւնը, այսինքն` ձեր նախկին ապրելակերւնը, այսինքն` ձեր նախկին ապրելակերւնը, այսինքն` ձեր նախկին ապրելակեր----
պը, որ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած էր, վերանորոգուեպը, որ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած էր, վերանորոգուեպը, որ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած էր, վերանորոգուեպը, որ խաբուսիկ ցանկութիւններով ապականած էր, վերանորոգուե----
ցէցէցէցէ´́́́ք հոգիով` ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղէք նոր մարդ մը` ք հոգիով` ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղէք նոր մարդ մը` ք հոգիով` ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղէք նոր մարդ մը` ք հոգիով` ձեր մտածելակերպը փոխելով, եղէք նոր մարդ մը` 
Աստուծոյ պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ Աստուծոյ պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ Աստուծոյ պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ Աստուծոյ պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ 
կեանքը` արդարութեամբ եւ սրբութեամբկեանքը` արդարութեամբ եւ սրբութեամբկեանքը` արդարութեամբ եւ սրբութեամբկեանքը` արդարութեամբ եւ սրբութեամբ» » » » (Եփեսացիս 4.2(Եփեսացիս 4.2(Եփեսացիս 4.2(Եփեսացիս 4.22222----24):24):24):24):    Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ Ուրիշ 
տեղ առաքեալը կ'ըսէ. տեղ առաքեալը կ'ըսէ. տեղ առաքեալը կ'ըսէ. տեղ առաքեալը կ'ըսէ. ««««Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը մի´ ´ ´ ´ 
ընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդընդօրինակէք, այլ նորոգուած միտքերով նոր մարդ    եղէքեղէքեղէքեղէք» (» (» (» (Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս Հռոմայեցիս 
12.2):12.2):12.2):12.2):    Այս եւ նման հաստատումներ կու գան ցոյց տալու, թէ առաքԱյս եւ նման հաստատումներ կու գան ցոյց տալու, թէ առաքԱյս եւ նման հաստատումներ կու գան ցոյց տալու, թէ առաքԱյս եւ նման հաստատումներ կու գան ցոյց տալու, թէ առաք----
եալներուն ժամանակ, շատ մարդիկ ընդգրկելէ ետք Քրիստոսի հաեալներուն ժամանակ, շատ մարդիկ ընդգրկելէ ետք Քրիստոսի հաեալներուն ժամանակ, շատ մարդիկ ընդգրկելէ ետք Քրիստոսի հաեալներուն ժամանակ, շատ մարդիկ ընդգրկելէ ետք Քրիստոսի հա----
ւատքը` կը ւատքը` կը ւատքը` կը ւատքը` կը վերադառնային իրենց նախկին կեանքին ու կենցաղակերվերադառնային իրենց նախկին կեանքին ու կենցաղակերվերադառնային իրենց նախկին կեանքին ու կենցաղակերվերադառնային իրենց նախկին կեանքին ու կենցաղակեր----
պին: պին: պին: պին: ՔննեՔննեՔննեՔննե´́́́նք մենք զմեզ: Քանինե՞ր մեզմէ ընդունելէ ետք Քրիստոսը նք մենք զմեզ: Քանինե՞ր մեզմէ ընդունելէ ետք Քրիստոսը նք մենք զմեզ: Քանինե՞ր մեզմէ ընդունելէ ետք Քրիստոսը նք մենք զմեզ: Քանինե՞ր մեզմէ ընդունելէ ետք Քրիստոսը 
ալ բնաւ չդարձան աշխարհին: Քանինե՞ր հաւատարիմ հետեւորդուալ բնաւ չդարձան աշխարհին: Քանինե՞ր հաւատարիմ հետեւորդուալ բնաւ չդարձան աշխարհին: Քանինե՞ր հաւատարիմ հետեւորդուալ բնաւ չդարձան աշխարհին: Քանինե՞ր հաւատարիմ հետեւորդու----
թիւն ուխտեցին ու բնաւ չլքեցին իրենց ուխտը: Քանինե՞ր խոստացան թիւն ուխտեցին ու բնաւ չլքեցին իրենց ուխտը: Քանինե՞ր խոստացան թիւն ուխտեցին ու բնաւ չլքեցին իրենց ուխտը: Քանինե՞ր խոստացան թիւն ուխտեցին ու բնաւ չլքեցին իրենց ուխտը: Քանինե՞ր խոստացան 
աղօթական կեանք ապրիլ ու շարուաղօթական կեանք ապրիլ ու շարուաղօթական կեանք ապրիլ ու շարուաղօթական կեանք ապրիլ ու շարունակեցին ապրիլ ու աճիլ իրենց նակեցին ապրիլ ու աճիլ իրենց նակեցին ապրիլ ու աճիլ իրենց նակեցին ապրիլ ու աճիլ իրենց 
աղօթական կեանքին մէջ: Քանինե՞ր բարեգործութեան սկսանաղօթական կեանքին մէջ: Քանինե՞ր բարեգործութեան սկսանաղօթական կեանքին մէջ: Քանինե՞ր բարեգործութեան սկսանաղօթական կեանքին մէջ: Քանինե՞ր բարեգործութեան սկսան    ու ու ու ու 
մմմմննննաաաացին բարեգործութեան ճամբուն վրայ:ցին բարեգործութեան ճամբուն վրայ:ցին բարեգործութեան ճամբուն վրայ:ցին բարեգործութեան ճամբուն վրայ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հարցը Քրիստոսի ճամբան որդեգրելը չէ. հարցը Քրիստոսի Հարցը Քրիստոսի ճամբան որդեգրելը չէ. հարցը Քրիստոսի Հարցը Քրիստոսի ճամբան որդեգրելը չէ. հարցը Քրիստոսի Հարցը Քրիստոսի ճամբան որդեգրելը չէ. հարցը Քրիստոսի 

ճամբուն մէջ մնալն է:ճամբուն մէջ մնալն է:ճամբուն մէջ մնալն է:ճամբուն մէջ մնալն է:    
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Մեռնիլ աշխարհին համարՄեռնիլ աշխարհին համարՄեռնիլ աշխարհին համարՄեռնիլ աշխարհին համար    
((((Մարտ 2)Մարտ 2)Մարտ 2)Մարտ 2)    

    
««««Դուք այս աշխարհԴուք այս աշխարհԴուք այս աշխարհԴուք այս աշխարհին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ ին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ ին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ ին համար մեռաք, որպէսզի Քրիստոսի հետ 

միասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզիմիասին ապրիք այն կեանքով` որ Աստուած վերապահած է ձեզի» » » » 
((((Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):    

Մենք մեռա՞ծ ենք աշխարհին համար:Մենք մեռա՞ծ ենք աշխարհին համար:Մենք մեռա՞ծ ենք աշխարհին համար:Մենք մեռա՞ծ ենք աշխարհին համար:    Մեռա՞ծ ենք մեղքին Մեռա՞ծ ենք մեղքին Մեռա՞ծ ենք մեղքին Մեռա՞ծ ենք մեղքին 
համար: Այլ բացատրութեամբ մը, մեռա՞ծ է մեր մէջ աշխարհասիրուհամար: Այլ բացատրութեամբ մը, մեռա՞ծ է մեր մէջ աշխարհասիրուհամար: Այլ բացատրութեամբ մը, մեռա՞ծ է մեր մէջ աշխարհասիրուհամար: Այլ բացատրութեամբ մը, մեռա՞ծ է մեր մէջ աշխարհասիրու----
թիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ մեղքի սէրը, դրթիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ մեղքի սէրը, դրթիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ մեղքի սէրը, դրթիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ մեղքի սէրը, դրամասիրութիւնը, նիւթապաշամասիրութիւնը, նիւթապաշամասիրութիւնը, նիւթապաշամասիրութիւնը, նիւթապաշ----
տութիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ նախանձի զգացումն ու ատելութեան տութիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ նախանձի զգացումն ու ատելութեան տութիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ նախանձի զգացումն ու ատելութեան տութիւնը. մեռա՞ծ է մեր մէջ նախանձի զգացումն ու ատելութեան 
ջիղը. մեռա՞ծ է մեր մէջ բամբասող լեզուն ու ջիղը. մեռա՞ծ է մեր մէջ բամբասող լեզուն ու ջիղը. մեռա՞ծ է մեր մէջ բամբասող լեզուն ու ջիղը. մեռա՞ծ է մեր մէջ բամբասող լեզուն ու զրպարտող հոգին:զրպարտող հոգին:զրպարտող հոգին:զրպարտող հոգին:    

Եթէ մենք չմեռցնենք մեղքը` մեղքը իԵթէ մենք չմեռցնենք մեղքը` մեղքը իԵթէ մենք չմեռցնենք մեղքը` մեղքը իԵթէ մենք չմեռցնենք մեղքը` մեղքը ի´́́́նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ 
մենք չմեռցնենք աշխարհասիրութիւնը մեր մէջ` աշխարհասիրութիւմենք չմեռցնենք աշխարհասիրութիւնը մեր մէջ` աշխարհասիրութիւմենք չմեռցնենք աշխարհասիրութիւնը մեր մէջ` աշխարհասիրութիւմենք չմեռցնենք աշխարհասիրութիւնը մեր մէջ` աշխարհասիրութիւ----
նը ինը ինը ինը ի´́́́նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ աշխարհը կ'ապրի մեզի համար, կը նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ աշխարհը կ'ապրի մեզի համար, կը նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ աշխարհը կ'ապրի մեզի համար, կը նք մեզ պիտի մեռցնէ: Եթէ աշխարհը կ'ապրի մեզի համար, կը 
նշանակէ թէ մենք ալ կ'ապրինք աշխարհին համար. իսկ եթէ նշանակէ թէ մենք ալ կ'ապրինք աշխարհին համար. իսկ եթէ նշանակէ թէ մենք ալ կ'ապրինք աշխարհին համար. իսկ եթէ նշանակէ թէ մենք ալ կ'ապրինք աշխարհին համար. իսկ եթէ 
կ'ապրինք աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք մեռած աշխարհին կ'ապրինք աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք մեռած աշխարհին կ'ապրինք աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք մեռած աշխարհին կ'ապրինք աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք մեռած աշխարհին 
համար. իսկ եթէ չենք մեռած աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք համար. իսկ եթէ չենք մեռած աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք համար. իսկ եթէ չենք մեռած աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք համար. իսկ եթէ չենք մեռած աշխարհին համար, կը նշանակէ թէ չենք 
ապրիր ու չենք կրնար ապրիլապրիր ու չենք կրնար ապրիլապրիր ու չենք կրնար ապրիլապրիր ու չենք կրնար ապրիլ    Քրիստոսի համար. իսկ եթէ չենք Քրիստոսի համար. իսկ եթէ չենք Քրիստոսի համար. իսկ եթէ չենք Քրիստոսի համար. իսկ եթէ չենք 
ապրիր Քրիստոսի համար, կը նշանակէ թէ բնաապրիր Քրիստոսի համար, կը նշանակէ թէ բնաապրիր Քրիստոսի համար, կը նշանակէ թէ բնաապրիր Քրիստոսի համար, կը նշանակէ թէ բնա´́́́ւ չենք ապրիր, ւ չենք ապրիր, ւ չենք ապրիր, ւ չենք ապրիր, 
այսինքն` մեռաայսինքն` մեռաայսինքն` մեռաայսինքն` մեռա´́́́ծ ենք:ծ ենք:ծ ենք:ծ ենք:    

««««Որպէսզի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն կեանքով` որ Որպէսզի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն կեանքով` որ Որպէսզի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն կեանքով` որ Որպէսզի Քրիստոսի հետ միասին ապրիք այն կեանքով` որ 
Աստուած վերապահած է ձեզիԱստուած վերապահած է ձեզիԱստուած վերապահած է ձեզիԱստուած վերապահած է ձեզի»: »: »: »: Հաւատացեալին համար Աստուած Հաւատացեալին համար Աստուած Հաւատացեալին համար Աստուած Հաւատացեալին համար Աստուած 
վերապահած է կեանք մը, եւ հաւատվերապահած է կեանք մը, եւ հաւատվերապահած է կեանք մը, եւ հաւատվերապահած է կեանք մը, եւ հաւատացեալը պէտք է այացեալը պէտք է այացեալը պէտք է այացեալը պէտք է այդ կեանքով դ կեանքով դ կեանքով դ կեանքով 
ապրի. այդ կեանքով ապրիլ, կը նշանակէ փորձել երկինքի մէջ վերաապրի. այդ կեանքով ապրիլ, կը նշանակէ փորձել երկինքի մէջ վերաապրի. այդ կեանքով ապրիլ, կը նշանակէ փորձել երկինքի մէջ վերաապրի. այդ կեանքով ապրիլ, կը նշանակէ փորձել երկինքի մէջ վերա----
պահուած կեանքը երկրի վրայ ապրիլ: Այսպէս, օրինակ, մեզի վերապահուած կեանքը երկրի վրայ ապրիլ: Այսպէս, օրինակ, մեզի վերապահուած կեանքը երկրի վրայ ապրիլ: Այսպէս, օրինակ, մեզի վերապահուած կեանքը երկրի վրայ ապրիլ: Այսպէս, օրինակ, մեզի վերա----
պահուած կեանքը սո՞ւրբ կեանք է. մենք պէտք է սուրբ կեանք ապպահուած կեանքը սո՞ւրբ կեանք է. մենք պէտք է սուրբ կեանք ապպահուած կեանքը սո՞ւրբ կեանք է. մենք պէտք է սուրբ կեանք ապպահուած կեանքը սո՞ւրբ կեանք է. մենք պէտք է սուրբ կեանք ապ----
րինք: Այդ կեանքը Աստուածփառաբանութեա՞ն կեանք է. պէտք է րինք: Այդ կեանքը Աստուածփառաբանութեա՞ն կեանք է. պէտք է րինք: Այդ կեանքը Աստուածփառաբանութեա՞ն կեանք է. պէտք է րինք: Այդ կեանքը Աստուածփառաբանութեա՞ն կեանք է. պէտք է 
զԱստուած փառաբզԱստուած փառաբզԱստուած փառաբզԱստուած փառաբանող կեանք ապրինք: Այդ կեանքը Աստուածսիանող կեանք ապրինք: Այդ կեանքը Աստուածսիանող կեանք ապրինք: Այդ կեանքը Աստուածսիանող կեանք ապրինք: Այդ կեանքը Աստուածսի----
րութեա՞ն կեանք է. մենք պէտք է Աստուածսիրութեան կեանք րութեա՞ն կեանք է. մենք պէտք է Աստուածսիրութեան կեանք րութեա՞ն կեանք է. մենք պէտք է Աստուածսիրութեան կեանք րութեա՞ն կեանք է. մենք պէտք է Աստուածսիրութեան կեանք 
ապրինք:ապրինք:ապրինք:ապրինք:    

    
� Աշխարհին համար չմեռնող մարդը, չի կրնար ապրիլ Քրիստոսի Աշխարհին համար չմեռնող մարդը, չի կրնար ապրիլ Քրիստոսի Աշխարհին համար չմեռնող մարդը, չի կրնար ապրիլ Քրիստոսի Աշխարհին համար չմեռնող մարդը, չի կրնար ապրիլ Քրիստոսի 

համար:համար:համար:համար:    
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Ապրեցնել Քրիստոսը մեր մէջԱպրեցնել Քրիստոսը մեր մէջԱպրեցնել Քրիստոսը մեր մէջԱպրեցնել Քրիստոսը մեր մէջ    
((((Մարտ 3)Մարտ 3)Մարտ 3)Մարտ 3)    

    
««««Երբ Քրիստոս` ձեր կեանքը` յայտնուի, այն ատեն դուք ալ փառԵրբ Քրիստոս` ձեր կեանքը` յայտնուի, այն ատեն դուք ալ փառԵրբ Քրիստոս` ձեր կեանքը` յայտնուի, այն ատեն դուք ալ փառԵրբ Քրիստոս` ձեր կեանքը` յայտնուի, այն ատեն դուք ալ փառ----

քով պիտի յայտնուիք անոր հետքով պիտի յայտնուիք անոր հետքով պիտի յայտնուիք անոր հետքով պիտի յայտնուիք անոր հետ» » » » (Կողոսցիս 3.4):(Կողոսցիս 3.4):(Կողոսցիս 3.4):(Կողոսցիս 3.4):    
Պօղոս առաքեալ կոչ ուղղելէ ետք հաւատացեալներունՊօղոս առաքեալ կոչ ուղղելէ ետք հաւատացեալներունՊօղոս առաքեալ կոչ ուղղելէ ետք հաւատացեալներունՊօղոս առաքեալ կոչ ուղղելէ ետք հաւատացեալներուն,,,,    որ իրենց որ իրենց որ իրենց որ իրենց 

ուշադրութիւնը երկինք դարձնենուշադրութիւնը երկինք դարձնենուշադրութիւնը երկինք դարձնենուշադրութիւնը երկինք դարձնեն    եւ եւ եւ եւ երկնաւոր բաներու մասին երկնաւոր բաներու մասին երկնաւոր բաներու մասին երկնաւոր բաներու մասին 
խորհինխորհինխորհինխորհին, , , , եւ պատուիրելէ ետքեւ պատուիրելէ ետքեւ պատուիրելէ ետքեւ պատուիրելէ ետք    թէ պէտք է ապրին այն կեանքով` որ թէ պէտք է ապրին այն կեանքով` որ թէ պէտք է ապրին այն կեանքով` որ թէ պէտք է ապրին այն կեանքով` որ 
Աստուած վերապահած է իրենց համար, կը յիշեԱստուած վերապահած է իրենց համար, կը յիշեԱստուած վերապահած է իրենց համար, կը յիշեԱստուած վերապահած է իրենց համար, կը յիշեցնէ անոնց, ցնէ անոնց, ցնէ անոնց, ցնէ անոնց, թէ թէ թէ թէ երբ երբ երբ երբ 
Քրիստոս` իրենց կեանքը` յայտնուի, այն ատեն իրենք ալ փառքով Քրիստոս` իրենց կեանքը` յայտնուի, այն ատեն իրենք ալ փառքով Քրիստոս` իրենց կեանքը` յայտնուի, այն ատեն իրենք ալ փառքով Քրիստոս` իրենց կեանքը` յայտնուի, այն ատեն իրենք ալ փառքով 
պիտի յայտնուին անոր հետ:պիտի յայտնուին անոր հետ:պիտի յայտնուին անոր հետ:պիտի յայտնուին անոր հետ:    

Համաձայն տուեալ համարին, Քրիստոս կեանքն է հաւատացեաՀամաձայն տուեալ համարին, Քրիստոս կեանքն է հաւատացեաՀամաձայն տուեալ համարին, Քրիստոս կեանքն է հաւատացեաՀամաձայն տուեալ համարին, Քրիստոս կեանքն է հաւատացեա----
լին, եւ ուստի` առանց Քրիստոսի մեռալին, եւ ուստի` առանց Քրիստոսի մեռալին, եւ ուստի` առանց Քրիստոսի մեռալին, եւ ուստի` առանց Քրիստոսի մեռա´́́́ծ է հաւատացեալը: Մենք ծ է հաւատացեալը: Մենք ծ է հաւատացեալը: Մենք ծ է հաւատացեալը: Մենք 
Քրիստոսը մեր կեանքը կը նկատե՞նք: Կրնա՞նք առաքեՔրիստոսը մեր կեանքը կը նկատե՞նք: Կրնա՞նք առաքեՔրիստոսը մեր կեանքը կը նկատե՞նք: Կրնա՞նք առաքեՔրիստոսը մեր կեանքը կը նկատե՞նք: Կրնա՞նք առաքեալին հետ ալին հետ ալին հետ ալին հետ 
ըսել` ըսել` ըսել` ըսել` ««««Ինծի համար կեանքը Քրիստոս էԻնծի համար կեանքը Քրիստոս էԻնծի համար կեանքը Քրիստոս էԻնծի համար կեանքը Քրիստոս է» » » » (Փիլիպպեցիս 1.21):(Փիլիպպեցիս 1.21):(Փիլիպպեցիս 1.21):(Փիլիպպեցիս 1.21):    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
ըսել` ըսել` ըսել` ըսել` ««««Ես չէ որ կ'ապրիմ, այլ` Քրիստոս է որ կ'ապրի իմ մէջսԵս չէ որ կ'ապրիմ, այլ` Քրիստոս է որ կ'ապրի իմ մէջսԵս չէ որ կ'ապրիմ, այլ` Քրիստոս է որ կ'ապրի իմ մէջսԵս չէ որ կ'ապրիմ, այլ` Քրիստոս է որ կ'ապրի իմ մէջս» » » » 
((((Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):    Մարդ արարածը տուն մըն է, եւ այս տունը ունի Մարդ արարածը տուն մըն է, եւ այս տունը ունի Մարդ արարածը տուն մըն է, եւ այս տունը ունի Մարդ արարածը տուն մըն է, եւ այս տունը ունի 
իր բնակիչը, որ Քրիստոս ինքն է: իր բնակիչը, որ Քրիստոս ինքն է: իր բնակիչը, որ Քրիստոս ինքն է: իր բնակիչը, որ Քրիստոս ինքն է: Քրիստոս իր արիւնովը մեզ գնեց ու Քրիստոս իր արիւնովը մեզ գնեց ու Քրիստոս իր արիւնովը մեզ գնեց ու Քրիստոս իր արիւնովը մեզ գնեց ու 
դդդդարձուց իր սեփական տունը: արձուց իր սեփական տունը: արձուց իր սեփական տունը: արձուց իր սեփական տունը: Եթէ Քրիստոս չի բնակիր մեր մէջ, կը Եթէ Քրիստոս չի բնակիր մեր մէջ, կը Եթէ Քրիստոս չի բնակիր մեր մէջ, կը Եթէ Քրիստոս չի բնակիր մեր մէջ, կը 
նշանակէ թէ իբրեւ տուն դատարկ ենք: Ինչպէս չբնակուած տունը նշանակէ թէ իբրեւ տուն դատարկ ենք: Ինչպէս չբնակուած տունը նշանակէ թէ իբրեւ տուն դատարկ ենք: Ինչպէս չբնակուած տունը նշանակէ թէ իբրեւ տուն դատարկ ենք: Ինչպէս չբնակուած տունը 
կրնայ փոշիներով ու սարդոստայններով ծածկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնայ փոշիներով ու սարդոստայններով ծածկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնայ փոշիներով ու սարդոստայններով ծածկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնայ փոշիներով ու սարդոստայններով ծածկուիլ, նոյնպէս ալ, 
Քրիստոսով չբնակուած մարդը անխուսափելիօրէն կը ծածկուի ու կը Քրիստոսով չբնակուած մարդը անխուսափելիօրէն կը ծածկուի ու կը Քրիստոսով չբնակուած մարդը անխուսափելիօրէն կը ծածկուի ու կը Քրիստոսով չբնակուած մարդը անխուսափելիօրէն կը ծածկուի ու կը 
լեցուի մեղքի փոշիներով ոլեցուի մեղքի փոշիներով ոլեցուի մեղքի փոշիներով ոլեցուի մեղքի փոշիներով ու սարդոստայններով: Իսկ Քրիստոսը իր ւ սարդոստայններով: Իսկ Քրիստոսը իր ւ սարդոստայններով: Իսկ Քրիստոսը իր ւ սարդոստայններով: Իսկ Քրիստոսը իր 
մէջ ապրեցնող մարդը, Քրիմէջ ապրեցնող մարդը, Քրիմէջ ապրեցնող մարդը, Քրիմէջ ապրեցնող մարդը, Քրիստոսի նման փառքով պիտի յայտնուի`ստոսի նման փառքով պիտի յայտնուի`ստոսի նման փառքով պիտի յայտնուի`ստոսի նման փառքով պիտի յայտնուի`    իր իր իր իր 
գալստեան ժամանակ: գալստեան ժամանակ: գալստեան ժամանակ: գալստեան ժամանակ: Երբ Երբ Երբ Երբ Քրիստոս իր սեփական փառքով Քրիստոս իր սեփական փառքով Քրիստոս իր սեփական փառքով Քրիստոս իր սեփական փառքով ((((Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
9.26) 9.26) 9.26) 9.26) ու իր Հօրը փառքով յայտնուի (ու իր Հօրը փառքով յայտնուի (ու իր Հօրը փառքով յայտնուի (ու իր Հօրը փառքով յայտնուի (Մարկոս 8.38: Մատթէոս 16.27Մարկոս 8.38: Մատթէոս 16.27Մարկոս 8.38: Մատթէոս 16.27Մարկոս 8.38: Մատթէոս 16.27)))), , , , 
այն ատեն իրեն հաւատացողները նաեւ իր փառքով այն ատեն իրեն հաւատացողները նաեւ իր փառքով այն ատեն իրեն հաւատացողները նաեւ իր փառքով այն ատեն իրեն հաւատացողները նաեւ իր փառքով պիտի յայտնուիպիտի յայտնուիպիտի յայտնուիպիտի յայտնուինննն, , , , 
որովհետեւ իրեն նման պիտի ըլլան (Ա.Յովհաննէս 3.2): Փառքի որովհետեւ իրեն նման պիտի ըլլան (Ա.Յովհաննէս 3.2): Փառքի որովհետեւ իրեն նման պիտի ըլլան (Ա.Յովհաննէս 3.2): Փառքի որովհետեւ իրեն նման պիտի ըլլան (Ա.Յովհաննէս 3.2): Փառքի 
Աստուածը պաշտողները` փառքի որդիներ պիտի ըլլան:Աստուածը պաշտողները` փառքի որդիներ պիտի ըլլան:Աստուածը պաշտողները` փառքի որդիներ պիտի ըլլան:Աստուածը պաշտողները` փառքի որդիներ պիտի ըլլան:    

    
� Քրիստոսի տունը մեՔրիստոսի տունը մեՔրիստոսի տունը մեՔրիստոսի տունը մե´́́́նք ենք (Եբրայեցիս 3.6): Տանտէրը դուրս նք ենք (Եբրայեցիս 3.6): Տանտէրը դուրս նք ենք (Եբրայեցիս 3.6): Տանտէրը դուրս նք ենք (Եբրայեցիս 3.6): Տանտէրը դուրս 

չդնենք:չդնենք:չդնենք:չդնենք:    
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Յիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէ    
((((Մարտ 4)Մարտ 4)Մարտ 4)Մարտ 4)    

    
««««Մինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահարՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահարՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահարՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահարուստներ, ուստներ, ուստներ, ուստներ, 

որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Երբ որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Երբ որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Երբ որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Երբ 
տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց գանձանակին տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց գանձանակին տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց գանձանակին տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց գանձանակին 
մէջ, ըսաւ իր աշակերտներուն.մէջ, ըսաւ իր աշակերտներուն.մէջ, ըսաւ իր աշակերտներուն.մէջ, ըսաւ իր աշակերտներուն.----    

Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց 
գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդգանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդգանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդգանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ    գումարներէն գումարներէն գումարներէն գումարներէն 
նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր 
ամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեց» » » » (Ղուկաս 21.1(Ղուկաս 21.1(Ղուկաս 21.1(Ղուկաս 21.1----4):4):4):4):    

Այրի կնոջ դրուագէն կը քաղենք հետեւեալ դասերը.Այրի կնոջ դրուագէն կը քաղենք հետեւեալ դասերը.Այրի կնոջ դրուագէն կը քաղենք հետեւեալ դասերը.Այրի կնոջ դրուագէն կը քաղենք հետեւեալ դասերը.----    
1) «1) «1) «1) «Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ...Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ...Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ...Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ...»: »: »: »: Այս բառերը ցոյց կու Այս բառերը ցոյց կու Այս բառերը ցոյց կու Այս բառերը ցոյց կու 

տան, թէ Յիսուս կը դիտէ մեզ: Անորտան, թէ Յիսուս կը դիտէ մեզ: Անորտան, թէ Յիսուս կը դիտէ մեզ: Անորտան, թէ Յիսուս կը դիտէ մեզ: Անոր    աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած 
ճամբուն վրայ է: Ան կը դիտէ ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ճամբուն վրայ է: Ան կը դիտէ ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ճամբուն վրայ է: Ան կը դիտէ ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ճամբուն վրայ է: Ան կը դիտէ ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան 
ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող աչքերէն ոչինչ կրնայ ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող աչքերէն ոչինչ կրնայ ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող աչքերէն ոչինչ կրնայ ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող աչքերէն ոչինչ կրնայ 
վրիպիլ, ովրիպիլ, ովրիպիլ, ովրիպիլ, ո´́́́չ մեր գործած բարիքները եւ ոչ մեր գործած բարիքները եւ ոչ մեր գործած բարիքները եւ ոչ մեր գործած բարիքները եւ ո´́́́չ ալ մեր գործած չարիքները, չ ալ մեր գործած չարիքները, չ ալ մեր գործած չարիքները, չ ալ մեր գործած չարիքները, 
ոոոո´́́́չ մեր բարի խօսքերը եւ ոչ մեր բարի խօսքերը եւ ոչ մեր բարի խօսքերը եւ ոչ մեր բարի խօսքերը եւ ո´́́́չ ալ մեր չար խօսքեչ ալ մեր չար խօսքեչ ալ մեր չար խօսքեչ ալ մեր չար խօսքերը:րը:րը:րը:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս կը դիտէ մեզ, Յիսուս կը դիտէ մեզ, Յիսուս կը դիտէ մեզ, Յիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահարուստներն ու ինչպէս դիտեց մեծահարուստներն ու ինչպէս դիտեց մեծահարուստներն ու ինչպէս դիտեց մեծահարուստներն ու 
այրի կինը տուած ատեննին, այրի կինը տուած ատեննին, այրի կինը տուած ատեննին, այրի կինը տուած ատեննին, տեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ ի´́́́նչ կու տանք նչ կու տանք նչ կու տանք նչ կու տանք 
Աստուծոյ փառքին համար, իԱստուծոյ փառքին համար, իԱստուծոյ փառքին համար, իԱստուծոյ փառքին համար, ի´́́́նչ կու տանք աղքատներուն ու նչ կու տանք աղքատներուն ու նչ կու տանք աղքատներուն ու նչ կու տանք աղքատներուն ու 
աղքատախնամ կառոյցներուն, իաղքատախնամ կառոյցներուն, իաղքատախնամ կառոյցներուն, իաղքատախնամ կառոյցներուն, ի´́́́նչ կու տանք չարչարուողին ու նչ կու տանք չարչարուողին ու նչ կու տանք չարչարուողին ու նչ կու տանք չարչարուողին ու 
զրկուածին, իզրկուածին, իզրկուածին, իզրկուածին, ի´́́́նչ կու տանք անտեսուանչ կու տանք անտեսուանչ կու տանք անտեսուանչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:ծին ու տնազուրկին:ծին ու տնազուրկին:ծին ու տնազուրկին:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ թէ անոնք Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ թէ անոնք Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ թէ անոնք Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ թէ անոնք 
Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց անձերուն Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց անձերուն Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց անձերուն Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց անձերուն 
փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու տանք, որպէսզի տեսնէ փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու տանք, որպէսզի տեսնէ փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու տանք, որպէսզի տեսնէ փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու տանք, որպէսզի տեսնէ 
թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ կու տանք. Աստուծո՞յ փառքին համար, թէ` մեր անձերուն ւ կու տանք. Աստուծո՞յ փառքին համար, թէ` մեր անձերուն ւ կու տանք. Աստուծո՞յ փառքին համար, թէ` մեր անձերուն ւ կու տանք. Աստուծո՞յ փառքին համար, թէ` մեր անձերուն 
փառքին փառքին փառքին փառքին համար: Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ համար: Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ համար: Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ համար: Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ 
պիտի առնէ Աստուծմէ: (Շարունակպիտի առնէ Աստուծմէ: (Շարունակպիտի առնէ Աստուծմէ: (Շարունակպիտի առնէ Աստուծմէ: (Շարունակելի):ելի):ելի):ելի):    

    
� Յիսուս կը դիտէ մեր կեանքն ու գործերը: Ոչինչ կրնանք ծածկել Յիսուս կը դիտէ մեր կեանքն ու գործերը: Ոչինչ կրնանք ծածկել Յիսուս կը դիտէ մեր կեանքն ու գործերը: Ոչինչ կրնանք ծածկել Յիսուս կը դիտէ մեր կեանքն ու գործերը: Ոչինչ կրնանք ծածկել 

անոր ամենաթափանց աչքերէն:անոր ամենաթափանց աչքերէն:անոր ամենաթափանց աչքերէն:անոր ամենաթափանց աչքերէն:    
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Յիսուս գիտէ ճշմարտութիւնըՅիսուս գիտէ ճշմարտութիւնըՅիսուս գիտէ ճշմարտութիւնըՅիսուս գիտէ ճշմարտութիւնը    
((((Մարտ 5)Մարտ 5)Մարտ 5)Մարտ 5)    

    
4) 4) 4) 4) Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, որՅիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, որՅիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, որՅիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, որպէսզի պէսզի պէսզի պէսզի 

տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին համապատասխան է թէ տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին համապատասխան է թէ տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին համապատասխան է թէ տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին համապատասխան է թէ 
ոչ: Կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ մեր տուածին քանակը կամ չափը, ոչ: Կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ մեր տուածին քանակը կամ չափը, ոչ: Կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ մեր տուածին քանակը կամ չափը, ոչ: Կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ մեր տուածին քանակը կամ չափը, 
ինչպէս տեսաւ մեծահարուստներուն ու այրի կնոջ տուածին չափը:ինչպէս տեսաւ մեծահարուստներուն ու այրի կնոջ տուածին չափը:ինչպէս տեսաւ մեծահարուստներուն ու այրի կնոջ տուածին չափը:ինչպէս տեսաւ մեծահարուստներուն ու այրի կնոջ տուածին չափը:    

5) 5) 5) 5) Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու ««««տեսաւ մեծահարուստներ, որոնք իրենց տեսաւ մեծահարուստներ, որոնք իրենց տեսաւ մեծահարուստներ, որոնք իրենց տեսաւ մեծահարուստներ, որոնք իրենց 
նուէրները կը նետէին տաճնուէրները կը նետէին տաճնուէրները կը նետէին տաճնուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջարի գանձանակին մէջարի գանձանակին մէջարի գանձանակին մէջ», », », », եւ գիտցաւ անոնց եւ գիտցաւ անոնց եւ գիտցաւ անոնց եւ գիտցաւ անոնց 
դիտումը: Գիտցաւ որ անոնք իրենց նուիրատուութեամբ կ'ուզէին դիտումը: Գիտցաւ որ անոնք իրենց նուիրատուութեամբ կ'ուզէին դիտումը: Գիտցաւ որ անոնք իրենց նուիրատուութեամբ կ'ուզէին դիտումը: Գիտցաւ որ անոնք իրենց նուիրատուութեամբ կ'ուզէին 
մարդոց խօսակցութեան ու հետաքրքրութեան առարկան դառնալ: մարդոց խօսակցութեան ու հետաքրքրութեան առարկան դառնալ: մարդոց խօսակցութեան ու հետաքրքրութեան առարկան դառնալ: մարդոց խօսակցութեան ու հետաքրքրութեան առարկան դառնալ: 
Այսօր եւս, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի Այսօր եւս, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի Այսօր եւս, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի Այսօր եւս, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի 
տեսնէ թէ ինչո՞ւ բարին կը գործենք: Բարին կը գործետեսնէ թէ ինչո՞ւ բարին կը գործենք: Բարին կը գործետեսնէ թէ ինչո՞ւ բարին կը գործենք: Բարին կը գործետեսնէ թէ ինչո՞ւ բարին կը գործենք: Բարին կը գործենք որպէսզի նք որպէսզի նք որպէսզի նք որպէսզի 
մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին, որպէսզի մարդիկ դիտե՞ն մեզ, որպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին, որպէսզի մարդիկ դիտե՞ն մեզ, որպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին, որպէսզի մարդիկ դիտե՞ն մեզ, որպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին, որպէսզի մարդիկ դիտե՞ն մեզ, որպէսզի 
մարդիկ մեզ իրենց հետաքրքրութեան ու ծափահարութեան մարդիկ մեզ իրենց հետաքրքրութեան ու ծափահարութեան մարդիկ մեզ իրենց հետաքրքրութեան ու ծափահարութեան մարդիկ մեզ իրենց հետաքրքրութեան ու ծափահարութեան 
առարկա՞ն դարձնեն:առարկա՞ն դարձնեն:առարկա՞ն դարձնեն:առարկա՞ն դարձնեն:    

6) 6) 6) 6) Ղուկաս Յիսուսի համար կը գործածէ Ղուկաս Յիսուսի համար կը գործածէ Ղուկաս Յիսուսի համար կը գործածէ Ղուկաս Յիսուսի համար կը գործածէ ««««դիտեցդիտեցդիտեցդիտեց» » » » ու ու ու ու ««««տեսաւտեսաւտեսաւտեսաւ», », », », 
բառերը, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան անտարբեր չէ մարդոց բառերը, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան անտարբեր չէ մարդոց բառերը, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան անտարբեր չէ մարդոց բառերը, որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան անտարբեր չէ մարդոց 
գործած գործած գործած գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց կատարած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց կատարած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց կատարած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց կատարած 
զոհողութիւնները, եւ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան կ'ուզէզոհողութիւնները, եւ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան կ'ուզէզոհողութիւնները, եւ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան կ'ուզէզոհողութիւնները, եւ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ան կ'ուզէ´ ´ ´ ´ ու կը ու կը ու կը ու կը 
սպասէսպասէսպասէսպասէ´ ´ ´ ´ որ մարդիկ բարիոր մարդիկ բարիոր մարդիկ բարիոր մարդիկ բարի´́́́ն գործեն իրարու համար, օգնեն գործեն իրարու համար, օգնեն գործեն իրարու համար, օգնեն գործեն իրարու համար, օգնե´́́́ն իրարու:ն իրարու:ն իրարու:ն իրարու:    

7) 7) 7) 7) ««««ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել» » » » բառը կապ ունի նաեւ քննելու հետ: Ուստի, երբ բառը կապ ունի նաեւ քննելու հետ: Ուստի, երբ բառը կապ ունի նաեւ քննելու հետ: Ուստի, երբ բառը կապ ունի նաեւ քննելու հետ: Ուստի, երբ 
կ'ըսուի թէ Յիսուս կ'ըսուի թէ Յիսուս կ'ըսուի թէ Յիսուս կ'ըսուի թէ Յիսուս ««««դիտեցդիտեցդիտեցդիտեց» » » » ու ու ու ու ««««տեսատեսատեսատեսաււււ», », », », կը նշանակէ թէ Յիսուս կը կը նշանակէ թէ Յիսուս կը կը նշանակէ թէ Յիսուս կը կը նշանակէ թէ Յիսուս կը 
քննէ ու ճիքննէ ու ճիքննէ ու ճիքննէ ու ճի´́́́շդը կը տեսնէ, ճշմարիշդը կը տեսնէ, ճշմարիշդը կը տեսնէ, ճշմարիշդը կը տեսնէ, ճշմարի´́́́տը կը տեսնէ, իրականութիտը կը տեսնէ, իրականութիտը կը տեսնէ, իրականութիտը կը տեսնէ, իրականութի´́́́ւնը կը ւնը կը ւնը կը ւնը կը 
տեսնէ: Ան չիտեսնէ: Ան չիտեսնէ: Ան չիտեսնէ: Ան չի´ ´ ´ ´ խաբուիր ու չիխաբուիր ու չիխաբուիր ու չիխաբուիր ու չի´ ´ ´ ´ խաբեր: Մենք կրնանք մարդիկը խաբել, խաբեր: Մենք կրնանք մարդիկը խաբել, խաբեր: Մենք կրնանք մարդիկը խաբել, խաբեր: Մենք կրնանք մարդիկը խաբել, 
բայց չենք կրնար Յիսուսը խաբել: Ան դիտող, քննող ու տեսնող աչք բայց չենք կրնար Յիսուսը խաբել: Ան դիտող, քննող ու տեսնող աչք բայց չենք կրնար Յիսուսը խաբել: Ան դիտող, քննող ու տեսնող աչք բայց չենք կրնար Յիսուսը խաբել: Ան դիտող, քննող ու տեսնող աչք 
ունի: Ան ամենատես ու ներթափաունի: Ան ամենատես ու ներթափաունի: Ան ամենատես ու ներթափաունի: Ան ամենատես ու ներթափանցող տեսողութնցող տեսողութնցող տեսողութնցող տեսողութիւն ունի: իւն ունի: իւն ունի: իւն ունի: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուս կը դիտէ ու կը քննէ մարդոց սիրտերը, ուստի չի Յիսուս կը դիտէ ու կը քննէ մարդոց սիրտերը, ուստի չի Յիսուս կը դիտէ ու կը քննէ մարդոց սիրտերը, ուստի չի Յիսուս կը դիտէ ու կը քննէ մարդոց սիրտերը, ուստի չի 

խաբուիր անոնց խօսքերէն ու գործերէն:խաբուիր անոնց խօսքերէն ու գործերէն:խաբուիր անոնց խօսքերէն ու գործերէն:խաբուիր անոնց խօսքերէն ու գործերէն:    
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Բոլորը մարդիկը ընելիք ու տալիք ունինԲոլորը մարդիկը ընելիք ու տալիք ունինԲոլորը մարդիկը ընելիք ու տալիք ունինԲոլորը մարդիկը ընելիք ու տալիք ունին    
((((Մարտ 6)Մարտ 6)Մարտ 6)Մարտ 6)    

    
8) 8) 8) 8) Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ անոնց տուածը. Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ անոնց տուածը. Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ անոնց տուածը. Յիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ անոնց տուածը. 

ինչպէս նաեւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ անոինչպէս նաեւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ անոինչպէս նաեւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ անոինչպէս նաեւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ անոր տուածը: Ասիկա ցոյց ր տուածը: Ասիկա ցոյց ր տուածը: Ասիկա ցոյց ր տուածը: Ասիկա ցոյց 
կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէկու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէկու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէկու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէ´ ´ ´ ´ հարուստները եւ թէհարուստները եւ թէհարուստները եւ թէհարուստները եւ թէ´ ´ ´ ´ աղքատները, կը աղքատները, կը աղքատները, կը աղքատները, կը 
դիտէ թէդիտէ թէդիտէ թէդիտէ թէ´ ´ ´ ´ ունեցողները եւ թէունեցողները եւ թէունեցողները եւ թէունեցողները եւ թէ´ ´ ´ ´ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ 
ողորմութիւն կը սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ ողորմութիւն կը սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ ողորմութիւն կը սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ ողորմութիւն կը սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ 
ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, եթէ թէ աղքատ, եթէ թէ աղքատ, եթէ թէ աղքատ, եթէ 
երբեք ողորմութիւն տալու անոնց շարժառիթները դրական են:երբեք ողորմութիւն տալու անոնց շարժառիթները դրական են:երբեք ողորմութիւն տալու անոնց շարժառիթները դրական են:երբեք ողորմութիւն տալու անոնց շարժառիթները դրական են:    

9) 9) 9) 9) Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս դիտեց Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս դիտեց Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս դիտեց Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս դիտեց 
մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ որ Տէրը մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ որ Տէրը մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ որ Տէրը մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ որ Տէրը 
խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ բոլորը, անոնք ըլլան խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ բոլորը, անոնք ըլլան խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ բոլորը, անոնք ըլլան խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ բոլորը, անոնք ըլլան 
հարուստ թէ աղքատ, մհարուստ թէ աղքատ, մհարուստ թէ աղքատ, մհարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր, բարձրաստիճան թէ խոնարհ եծ թէ փոքր, բարձրաստիճան թէ խոնարհ եծ թէ փոքր, բարձրաստիճան թէ խոնարհ եծ թէ փոքր, բարձրաստիճան թէ խոնարհ 
դասակարգի մարդիկ, գիտուն թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոդասակարգի մարդիկ, գիտուն թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոդասակարգի մարդիկ, գիտուն թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոդասակարգի մարդիկ, գիտուն թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ո´́́́չ չ չ չ 
հարուստը հարուստ ըլլալուն համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, հարուստը հարուստ ըլլալուն համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, հարուստը հարուստ ըլլալուն համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, հարուստը հարուստ ըլլալուն համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ աղքատը աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ չ ալ աղքատը աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ չ ալ աղքատը աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ չ ալ աղքատը աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ 
նախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ո´́́́չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համաչ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համաչ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համաչ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ յատուկ ր կրնայ յատուկ ր կրնայ յատուկ ր կրնայ յատուկ 
առաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոառաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոառաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոառաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ո´́́́չ ալ անուսը անուս չ ալ անուսը անուս չ ալ անուսը անուս չ ալ անուսը անուս 
ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում չստանալ:ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում չստանալ:ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում չստանալ:ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում չստանալ:    

10) 10) 10) 10) Յիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ո´́́́չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտութիւնը չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտութիւնը չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտութիւնը չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտութիւնը 
գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոգիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոգիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոգիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ո´́́́չ թէ մեր կեանքին մէջ սխալներ գտնելու, չ թէ մեր կեանքին մէջ սխալներ գտնելու, չ թէ մեր կեանքին մէջ սխալներ գտնելու, չ թէ մեր կեանքին մէջ սխալներ գտնելու, 
այլ` մեզ զգայլ` մեզ զգայլ` մեզ զգայլ` մեզ զգուշացնելու եւ փրկելու մեղքէն ու սխալներէն:ուշացնելու եւ փրկելու մեղքէն ու սխալներէն:ուշացնելու եւ փրկելու մեղքէն ու սխալներէն:ուշացնելու եւ փրկելու մեղքէն ու սխալներէն:    

11) 11) 11) 11) Յիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ո´́́́չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով 
հետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է: Արդահետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է: Արդահետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է: Արդահետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է: Արդա----
րեւ, մեր տուածը չէ որ կը հետաքրքրէ զԱստուած, այլ` մեր սիրտը:րեւ, մեր տուածը չէ որ կը հետաքրքրէ զԱստուած, այլ` մեր սիրտը:րեւ, մեր տուածը չէ որ կը հետաքրքրէ զԱստուած, այլ` մեր սիրտը:րեւ, մեր տուածը չէ որ կը հետաքրքրէ զԱստուած, այլ` մեր սիրտը:    

12) 12) 12) 12) Յիսուս կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ թէ իՅիսուս կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ թէ իՅիսուս կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ թէ իՅիսուս կը դիտէ, որպէսզի տեսնէ թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս կուտանք. կուտանք. կուտանք. կուտանք. 
ժլատաբա՞ր, թէ` առատաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ. ժլատաբա՞ր, թէ` առատաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ. ժլատաբա՞ր, թէ` առատաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ. ժլատաբա՞ր, թէ` առատաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ. 
յօժարակամութեա՞մբ, թյօժարակամութեա՞մբ, թյօժարակամութեա՞մբ, թյօժարակամութեա՞մբ, թէ` մեր կամքին հակառակ: (Շարունակելի):է` մեր կամքին հակառակ: (Շարունակելի):է` մեր կամքին հակառակ: (Շարունակելի):է` մեր կամքին հակառակ: (Շարունակելի):    

    
� Քրիստոս ակնկալելիք ունի բոլոր դասակարգի մարդոցմէ:Քրիստոս ակնկալելիք ունի բոլոր դասակարգի մարդոցմէ:Քրիստոս ակնկալելիք ունի բոլոր դասակարգի մարդոցմէ:Քրիստոս ակնկալելիք ունի բոլոր դասակարգի մարդոցմէ:    



 69 

Ընդունելի բարեպաշտութիւնըԸնդունելի բարեպաշտութիւնըԸնդունելի բարեպաշտութիւնըԸնդունելի բարեպաշտութիւնը    
((((Մարտ 7)Մարտ 7)Մարտ 7)Մարտ 7)    

    
13) «13) «13) «13) «Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանԻրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանԻրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանԻրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջակին մէջակին մէջակին մէջ»: »: »: »: 

Յիշեալ գանձանակը, ուր հրեաներ իրենց նուէրները կը նետէին, Յիշեալ գանձանակը, ուր հրեաներ իրենց նուէրները կը նետէին, Յիշեալ գանձանակը, ուր հրեաներ իրենց նուէրները կը նետէին, Յիշեալ գանձանակը, ուր հրեաներ իրենց նուէրները կը նետէին, 
աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած գանձանակն էր: Այս աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած գանձանակն էր: Այս աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած գանձանակն էր: Այս աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած գանձանակն էր: Այս 
իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի 
պէտք է յատուկ գանձանակ մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ պէտք է յատուկ գանձանակ մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ պէտք է յատուկ գանձանակ մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ պէտք է յատուկ գանձանակ մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ 
կարենան նետելկարենան նետելկարենան նետելկարենան նետել    իրենց լումաները, աղքատներուն օգնութեան համարիրենց լումաները, աղքատներուն օգնութեան համարիրենց լումաները, աղքատներուն օգնութեան համարիրենց լումաները, աղքատներուն օգնութեան համար    
((((համեմատէ` Ա.Կորնթացիս 16.1համեմատէ` Ա.Կորնթացիս 16.1համեմատէ` Ա.Կորնթացիս 16.1համեմատէ` Ա.Կորնթացիս 16.1----3)3)3)3)::::    

14) 14) 14) 14) Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճարին մէջ, Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճարին մէջ, Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճարին մէջ, Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճարին մէջ, 
կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ հաւատացեալի: կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ հաւատացեալի: կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ հաւատացեալի: կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ հաւատացեալի: 
Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի մտածել չքաւորներուն Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի մտածել չքաւորներուն Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի մտածել չքաւորներուն Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի մտածել չքաւորներուն 
մասին: Չմասին: Չմասին: Չմասին: Չի բաւեր եկեղեցի գալ եւ զԱստուած պաշտել, առանց բան մը ի բաւեր եկեղեցի գալ եւ զԱստուած պաշտել, առանց բան մը ի բաւեր եկեղեցի գալ եւ զԱստուած պաշտել, առանց բան մը ի բաւեր եկեղեցի գալ եւ զԱստուած պաշտել, առանց բան մը 
ընելու աղքատներուն համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենցընելու աղքատներուն համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենցընելու աղքատներուն համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենցընելու աղքատներուն համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց    մէջ մէջ մէջ մէջ 
չունին աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատչունին աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատչունին աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատչունին աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատ----
ճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: Հաճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: Հաճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: Հաճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: Հա----
ւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ    ինքզինք չ'արտայայտեր բարեինքզինք չ'արտայայտեր բարեինքզինք չ'արտայայտեր բարեինքզինք չ'արտայայտեր բարե----
գործութեամբ ու աղքատասիրութեամբ` մեռագործութեամբ ու աղքատասիրութեամբ` մեռագործութեամբ ու աղքատասիրութեամբ` մեռագործութեամբ ու աղքատասիրութեամբ` մեռա´́́́ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, 
թէ Կոռնելիոս թէ Կոռնելիոս թէ Կոռնելիոս թէ Կոռնելիոս ««««իր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաիր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաիր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաիր ամբողջ ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածա----
վախ. մեծապէս կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւավախ. մեծապէս կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւավախ. մեծապէս կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւավախ. մեծապէս կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւա----
բար կ'աղօթէր Աստուծոյբար կ'աղօթէր Աստուծոյբար կ'աղօթէր Աստուծոյբար կ'աղօթէր Աստուծոյ» » » » (Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանք(Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանք(Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանք(Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն ու ողորմութիւնը անբաժան հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն ու ողորմութիւնը անբաժան հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն ու ողորմութիւնը անբաժան հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն ու ողորմութիւնը անբաժան 
տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ ինչպէս Աստուծոյ հրեշ----
տակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոսին` կ'ըսէ. տակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոսին` կ'ըսէ. տակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոսին` կ'ըսէ. տակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոսին` կ'ըսէ. ««««ԿոռնելիոԿոռնելիոԿոռնելիոԿոռնելիո´́́́ս..., ս..., ս..., ս..., 
Աստուած ընդունեց քու աղօթքներդ ու կատարած ողորմութիւններդԱստուած ընդունեց քու աղօթքներդ ու կատարած ողորմութիւններդԱստուած ընդունեց քու աղօթքներդ ու կատարած ողորմութիւններդԱստուած ընդունեց քու աղօթքներդ ու կատարած ողորմութիւններդ» » » » 
((((Գործք 10.4Գործք 10.4Գործք 10.4Գործք 10.4): ): ): ): Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը Յակոբոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը 
այն անձին, որ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ այն անձին, որ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ այն անձին, որ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ այն անձին, որ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ 
աղքատներուն ու կարօտեալներուն (Յակոբոս 2.14աղքատներուն ու կարօտեալներուն (Յակոբոս 2.14աղքատներուն ու կարօտեալներուն (Յակոբոս 2.14աղքատներուն ու կարօտեալներուն (Յակոբոս 2.14----17):17):17):17):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Անընդունելի է մեր բարեպաշտութիւնն ու պաշտամունքը, երբ Անընդունելի է մեր բարեպաշտութիւնն ու պաշտամունքը, երբ Անընդունելի է մեր բարեպաշտութիւնն ու պաշտամունքը, երբ Անընդունելի է մեր բարեպաշտութիւնն ու պաշտամունքը, երբ 

անոնց չ'ընկերանար աղքատասանոնց չ'ընկերանար աղքատասանոնց չ'ընկերանար աղքատասանոնց չ'ընկերանար աղքատասիրութիւնն ու ողորմութիւնը:իրութիւնն ու ողորմութիւնը:իրութիւնն ու ողորմութիւնը:իրութիւնն ու ողորմութիւնը:    
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Յիսուսի նախընտրածներըՅիսուսի նախընտրածներըՅիսուսի նախընտրածներըՅիսուսի նախընտրածները    
((((Մարտ 8)Մարտ 8)Մարտ 8)Մարտ 8)    

    
15) 15) 15) 15) Ղուկասի 20Ղուկասի 20Ղուկասի 20Ղուկասի 20----րդ գլխու աւարտին, Յիսուս խստիւ դատապարրդ գլխու աւարտին, Յիսուս խստիւ դատապարրդ գլխու աւարտին, Յիսուս խստիւ դատապարրդ գլխու աւարտին, Յիսուս խստիւ դատապար----

տեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այրիներուն հանդէպ, տեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այրիներուն հանդէպ, տեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այրիներուն հանդէպ, տեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այրիներուն հանդէպ, 
իսկ այստեղ կարծէք գիտակցաբար, կը գնահատէ այրի կնոջ մը իսկ այստեղ կարծէք գիտակցաբար, կը գնահատէ այրի կնոջ մը իսկ այստեղ կարծէք գիտակցաբար, կը գնահատէ այրի կնոջ մը իսկ այստեղ կարծէք գիտակցաբար, կը գնահատէ այրի կնոջ մը 
հեզութիւնն ու հեզութիւնն ու հեզութիւնն ու հեզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց տհաւատքը, ցոյց տհաւատքը, ցոյց տհաւատքը, ցոյց տալով թէ ինք կը նախընտրէ հարստաալով թէ ինք կը նախընտրէ հարստաալով թէ ինք կը նախընտրէ հարստաալով թէ ինք կը նախընտրէ հարստա----
հարուած տկար այրին, քան հարստահարող հարուած տկար այրին, քան հարստահարող հարուած տկար այրին, քան հարստահարող հարուած տկար այրին, քան հարստահարող ««««զօրաւորզօրաւորզօրաւորզօրաւոր» » » » մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:    

16) 16) 16) 16) Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած մեծաԴադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած մեծաԴադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած մեծաԴադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած մեծա----
հահահահարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին տաճարի գանձանարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին տաճարի գանձանարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին տաճարի գանձանարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին տաճարի գանձանա----
կին մէջ, այն հրեաներն էին, որոնք ապաւինած էին Մովսիսական կին մէջ, այն հրեաներն էին, որոնք ապաւինած էին Մովսիսական կին մէջ, այն հրեաներն էին, որոնք ապաւինած էին Մովսիսական կին մէջ, այն հրեաներն էին, որոնք ապաւինած էին Մովսիսական 
Օրէնքի գործադրութեան, եւ որոնք կը հպարտանային իրենց կատաՕրէնքի գործադրութեան, եւ որոնք կը հպարտանային իրենց կատաՕրէնքի գործադրութեան, եւ որոնք կը հպարտանային իրենց կատաՕրէնքի գործադրութեան, եւ որոնք կը հպարտանային իրենց կատա----
րած ողորմութեամբ ու բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը րած ողորմութեամբ ու բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը րած ողորմութեամբ ու բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը րած ողորմութեամբ ու բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը 
ներկայացնէ Նոր Կտականերկայացնէ Նոր Կտականերկայացնէ Նոր Կտականերկայացնէ Նոր Կտակարանի եկեղեցին, որուն անդամներուն մեծ րանի եկեղեցին, որուն անդամներուն մեծ րանի եկեղեցին, որուն անդամներուն մեծ րանի եկեղեցին, որուն անդամներուն մեծ 
բաժինը եկան հեթանոսբաժինը եկան հեթանոսբաժինը եկան հեթանոսբաժինը եկան հեթանոսներէն, եւ որոնք այրի ու աղքատ կը սեպուէին, ներէն, եւ որոնք այրի ու աղքատ կը սեպուէին, ներէն, եւ որոնք այրի ու աղքատ կը սեպուէին, ներէն, եւ որոնք այրի ու աղքատ կը սեպուէին, 
այն իմաստով որ անայն իմաստով որ անայն իմաստով որ անայն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ ու անոր օրէնքնեոնք մերկացած էին Աստուծոյ ու անոր օրէնքնեոնք մերկացած էին Աստուծոյ ու անոր օրէնքնեոնք մերկացած էին Աստուծոյ ու անոր օրէնքնե----
րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, որովհետեւ չէին ստացած րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, որովհետեւ չէին ստացած րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, որովհետեւ չէին ստացած րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, որովհետեւ չէին ստացած 
Մովսիսական Օրէնքը, ոՄովսիսական Օրէնքը, ոՄովսիսական Օրէնքը, ոՄովսիսական Օրէնքը, ո´́́́չ ալ ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու չ ալ ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու չ ալ ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու չ ալ ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու 
խոստումները, եւ ոխոստումները, եւ ոխոստումները, եւ ոխոստումները, եւ ո´́́́չ ալ անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու չ ալ անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու չ ալ անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու չ ալ անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու 
մարգարէներ: Ասոնք լոկ երկու լումայ ունէինմարգարէներ: Ասոնք լոկ երկու լումայ ունէինմարգարէներ: Ասոնք լոկ երկու լումայ ունէինմարգարէներ: Ասոնք լոկ երկու լումայ ունէին, , , , որոնք կը ներկայացնեն որոնք կը ներկայացնեն որոնք կը ներկայացնեն որոնք կը ներկայացնեն 
հաւատքը եւ գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով հաւատքը եւ գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով հաւատքը եւ գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով հաւատքը եւ գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով 
արտայայտեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ արտայայտեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ արտայայտեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ արտայայտեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ 
ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու գործը:ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու գործը:ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու գործը:ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու գործը:    

Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք ««««մեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներ», », », », այսինքն` իրենց այսինքն` իրենց այսինքն` իրենց այսինքն` իրենց 
օրինապաօրինապաօրինապաօրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած ողորմութեամբ հութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած ողորմութեամբ հութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած ողորմութեամբ հութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած ողորմութեամբ 
պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործութեամբ յոխորտացողներ: պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործութեամբ յոխորտացողներ: պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործութեամբ յոխորտացողներ: պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործութեամբ յոխորտացողներ: 
Յիսուս այսպիսիները կը խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու Յիսուս այսպիսիները կը խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու Յիսուս այսպիսիները կը խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու Յիսուս այսպիսիները կը խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու 
ըլլայ հաւատացեալ այրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ըլլայ հաւատացեալ այրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ըլլայ հաւատացեալ այրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ըլլայ հաւատացեալ այրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց 
ոչնչութիւնը ճանչցողներուն հետ:ոչնչութիւնը ճանչցողներուն հետ:ոչնչութիւնը ճանչցողներուն հետ:ոչնչութիւնը ճանչցողներուն հետ: ( ( ( (ՇարուՇարուՇարուՇարունակելի):նակելի):նակելի):նակելի):    

    
� Քրիստոսի համար, իսկական մեծահարուստները` իրենց Քրիստոսի համար, իսկական մեծահարուստները` իրենց Քրիստոսի համար, իսկական մեծահարուստները` իրենց Քրիստոսի համար, իսկական մեծահարուստները` իրենց 

ոչնչութիւնը ճանչցողներն են:ոչնչութիւնը ճանչցողներն են:ոչնչութիւնը ճանչցողներն են:ոչնչութիւնը ճանչցողներն են:    
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Յիսուս աննշան գործերը կը տեսնէՅիսուս աննշան գործերը կը տեսնէՅիսուս աննշան գործերը կը տեսնէՅիսուս աննշան գործերը կը տեսնէ    
((((Մարտ 9)Մարտ 9)Մարտ 9)Մարտ 9)    

    
17) «17) «17) «17) «Տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց Տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց Տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց Տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց 

գանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջ» » » » (Ղուկաս 21.2): Յիսուս ո(Ղուկաս 21.2): Յիսուս ո(Ղուկաս 21.2): Յիսուս ո(Ղուկաս 21.2): Յիսուս ո´́́́չ միայն հարուստներուն չ միայն հարուստներուն չ միայն հարուստներուն չ միայն հարուստներուն 
տուածը տեսաւ, ատուածը տեսաւ, ատուածը տեսաւ, ատուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի կնոջ տուածը: Աշխարհի յլ նաեւ տեսաւ այրի կնոջ տուածը: Աշխարհի յլ նաեւ տեսաւ այրի կնոջ տուածը: Աշխարհի յլ նաեւ տեսաւ այրի կնոջ տուածը: Աշխարհի 
մարդիկ միայն հարուստներուն տուածները կը տեսնեն, իսկ մարդիկ միայն հարուստներուն տուածները կը տեսնեն, իսկ մարդիկ միայն հարուստներուն տուածները կը տեսնեն, իսկ մարդիկ միայն հարուստներուն տուածները կը տեսնեն, իսկ 
աղքատներուն տուած չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն աղքատներուն տուած չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն աղքատներուն տուած չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն աղքատներուն տուած չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն 
ուզեր անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղքատ ուզեր անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղքատ ուզեր անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղքատ ուզեր անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղքատ 
մարդուն տուած ամենէն չնչին գումարն անգամ կըմարդուն տուած ամենէն չնչին գումարն անգամ կըմարդուն տուած ամենէն չնչին գումարն անգամ կըմարդուն տուած ամենէն չնչին գումարն անգամ կը    տեսնէ: Յիսուսի տեսնէ: Յիսուսի տեսնէ: Յիսուսի տեսնէ: Յիսուսի 
համար արժէք կը ներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը համար արժէք կը ներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը համար արժէք կը ներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը համար արժէք կը ներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը 
բաւէ որ անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու բաւէ որ անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու բաւէ որ անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու բաւէ որ անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու 
մարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ ճշմարիտ մարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ ճշմարիտ մարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ ճշմարիտ մարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ ճշմարիտ 
է բոլոր պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ կրնան չտեսնել է բոլոր պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ կրնան չտեսնել է բոլոր պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ կրնան չտեսնել է բոլոր պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ կրնան չտեսնել 
մեր մմեր մմեր մմեր մատուցած փոքրիկ ու աննշան ծառայութիւնները, բայց Յիսուս ատուցած փոքրիկ ու աննշան ծառայութիւնները, բայց Յիսուս ատուցած փոքրիկ ու աննշան ծառայութիւնները, բայց Յիսուս ատուցած փոքրիկ ու աննշան ծառայութիւնները, բայց Յիսուս 
զանոնք կը տեսնէ ու անոնց փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստազանոնք կը տեսնէ ու անոնց փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստազանոնք կը տեսնէ ու անոնց փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստազանոնք կը տեսնէ ու անոնց փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստա----
նայ: Յիսուս ծարաւ մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` նայ: Յիսուս ծարաւ մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` նայ: Յիսուս ծարաւ մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` նայ: Յիսուս ծարաւ մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` 
կեանքի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի կեանքի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի կեանքի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի կեանքի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի 
փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կփոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կփոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կփոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող մարդուն արիքի մէջ եղող մարդուն արիքի մէջ եղող մարդուն արիքի մէջ եղող մարդուն 
տրուած պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեծ վարձք կը խոստանայ:տրուած պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեծ վարձք կը խոստանայ:տրուած պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեծ վարձք կը խոստանայ:տրուած պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեծ վարձք կը խոստանայ:    

18) 18) 18) 18) Կարեւոր է նկատի առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի Կարեւոր է նկատի առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի Կարեւոր է նկատի առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի Կարեւոր է նկատի առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի 
կնոջ տուածը տեսաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` կնոջ տուածը տեսաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` կնոջ տուածը տեսաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` կնոջ տուածը տեսաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` ««««տեսաւ տեսաւ տեսաւ տեսաւ 
աղքատ այրի մըն ալաղքատ այրի մըն ալաղքատ այրի մըն ալաղքատ այրի մըն ալ», », », », եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր 
ուշադրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոուշադրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոուշադրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոուշադրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ո´́́́չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր 
տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար կարեւորը տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար կարեւորը տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար կարեւորը տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար կարեւորը 
մեմեմեմե´́́́նք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ո´́́́չ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մե´́́́նք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
տուածը, թանկագինը մետուածը, թանկագինը մետուածը, թանկագինը մետուածը, թանկագինը մե´́́́նք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ո´́́́չ թէ մեր տուածը, թէպէտ չ թէ մեր տուածը, թէպէտ չ թէ մեր տուածը, թէպէտ չ թէ մեր տուածը, թէպէտ 
մարդոց հայեացքով մարդոց հայեացքով մարդոց հայեացքով մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը, արժէքն ու թանկագինը մեր կրնայ կարեւորը, արժէքն ու թանկագինը մեր կրնայ կարեւորը, արժէքն ու թանկագինը մեր կրնայ կարեւորը, արժէքն ու թանկագինը մեր 
ունեցածը ըլլալ եւ ոունեցածը ըլլալ եւ ոունեցածը ըլլալ եւ ոունեցածը ըլլալ եւ ո´́́́չ թէ մենք:չ թէ մենք:չ թէ մենք:չ թէ մենք: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աշխարհի մարդիկ մեծ գումարներ տուողներուն միայն կը Աշխարհի մարդիկ մեծ գումարներ տուողներուն միայն կը Աշխարհի մարդիկ մեծ գումարներ տուողներուն միայն կը Աշխարհի մարդիկ մեծ գումարներ տուողներուն միայն կը 

նային, իսկ Յիսուս աղքատներուն տուած չնչինն ալ կը տեսնէ:նային, իսկ Յիսուս աղքատներուն տուած չնչինն ալ կը տեսնէ:նային, իսկ Յիսուս աղքատներուն տուած չնչինն ալ կը տեսնէ:նային, իսկ Յիսուս աղքատներուն տուած չնչինն ալ կը տեսնէ:    
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Այրի կնոջ քաջութիւնըԱյրի կնոջ քաջութիւնըԱյրի կնոջ քաջութիւնըԱյրի կնոջ քաջութիւնը    
((((Մարտ 10)Մարտ 10)Մարտ 10)Մարտ 10)    

    
19) 19) 19) 19) Ինչ որ գանձանակին մէջ կը Ինչ որ գանձանակին մէջ կը Ինչ որ գանձանակին մէջ կը Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու նետուէր, այրիներուն ու նետուէր, այրիներուն ու նետուէր, այրիներուն ու 

չքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու եւ առնեչքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու եւ առնեչքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու եւ առնեչքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու եւ առնե----
լու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ ի´́́́նք տուաւ (Կիպրիանոս): Մենք կրնա՞նք նք տուաւ (Կիպրիանոս): Մենք կրնա՞նք նք տուաւ (Կիպրիանոս): Մենք կրնա՞նք նք տուաւ (Կիպրիանոս): Մենք կրնա՞նք 
տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:    

20) 20) 20) 20) Կային այրի կիներ, որոնց որոշ հարստութիւն մը թողուած Կային այրի կիներ, որոնց որոշ հարստութիւն մը թողուած Կային այրի կիներ, որոնց որոշ հարստութիւն մը թողուած Կային այրի կիներ, որոնց որոշ հարստութիւն մը թողուած 
կ'ըլլար իրենց ամուսիկ'ըլլար իրենց ամուսիկ'ըլլար իրենց ամուսիկ'ըլլար իրենց ամուսիններուն կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին ններուն կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին ններուն կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին ններուն կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին 
չէր: Ղուկաս եւ Մարկոս կը հաստատեն, թէ անիկա աղքատ էր: չէր: Ղուկաս եւ Մարկոս կը հաստատեն, թէ անիկա աղքատ էր: չէր: Ղուկաս եւ Մարկոս կը հաստատեն, թէ անիկա աղքատ էր: չէր: Ղուկաս եւ Մարկոս կը հաստատեն, թէ անիկա աղքատ էր: 
Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր ամբողջ ունեցածը:Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր ամբողջ ունեցածը:Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր ամբողջ ունեցածը:Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր ամբողջ ունեցածը:    Շատեր կը Շատեր կը Շատեր կը Շատեր կը 
կարծենկարծենկարծենկարծեն    թէ պէտք է հարուստ ըլլանթէ պէտք է հարուստ ըլլանթէ պէտք է հարուստ ըլլանթէ պէտք է հարուստ ըլլան,,,,    որպէսզիորպէսզիորպէսզիորպէսզի    կարենան օգնել ուրիշին: կարենան օգնել ուրիշին: կարենան օգնել ուրիշին: կարենան օգնել ուրիշին: 
Բայց յիշեալԲայց յիշեալԲայց յիշեալԲայց յիշեալ    այրի կինը սորվեցուց մեզի,այրի կինը սորվեցուց մեզի,այրի կինը սորվեցուց մեզի,այրի կինը սորվեցուց մեզի,    թէ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ թէ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ թէ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ թէ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ 
մենք կարիքի մէջ ենք: Կրնանք աղքատ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մենք կարիքի մէջ ենք: Կրնանք աղքատ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մենք կարիքի մէջ ենք: Կրնանք աղքատ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մենք կարիքի մէջ ենք: Կրնանք աղքատ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ 
մը չէ որ չօգնենք մեզմէ աւելի աղքատին: Քրիստոսի համար մեծ մը չէ որ չօգնենք մեզմէ աւելի աղքատին: Քրիստոսի համար մեծ մը չէ որ չօգնենք մեզմէ աւելի աղքատին: Քրիստոսի համար մեծ մը չէ որ չօգնենք մեզմէ աւելի աղքատին: Քրիստոսի համար մեծ 
ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք կ'օգնեն ուրիշ աղքատնեուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք կ'օգնեն ուրիշ աղքատնեուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք կ'օգնեն ուրիշ աղքատնեուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք կ'օգնեն ուրիշ աղքատնե----
րու: Իրեն համար յատուկ արժէք ու կարեւորութիւն ունի աղքրու: Իրեն համար յատուկ արժէք ու կարեւորութիւն ունի աղքրու: Իրեն համար յատուկ արժէք ու կարեւորութիւն ունի աղքրու: Իրեն համար յատուկ արժէք ու կարեւորութիւն ունի աղքատնեատնեատնեատնե----
րուն տուածը: Նման մարդիկ անսահմանօրէն պիտի գնահատուին րուն տուածը: Նման մարդիկ անսահմանօրէն պիտի գնահատուին րուն տուածը: Նման մարդիկ անսահմանօրէն պիտի գնահատուին րուն տուածը: Նման մարդիկ անսահմանօրէն պիտի գնահատուին 
Դատաւորին կողմէ` դատաստանին օրը:Դատաւորին կողմէ` դատաստանին օրը:Դատաւորին կողմէ` դատաստանին օրը:Դատաւորին կողմէ` դատաստանին օրը:    

21) 21) 21) 21) Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք ասիկա: Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք ասիկա: Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք ասիկա: Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք ասիկա: 
Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներէն Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներէն Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներէն Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի ուսուցիչներէն 
ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք քննադատել կաու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք քննադատել կաու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք քննադատել կաու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք քննադատել կամ այպանել, մ այպանել, մ այպանել, մ այպանել, 
շատ պզտիկ գումար մը տալուն համար, կամ իր տուած պզտիկ գուշատ պզտիկ գումար մը տալուն համար, կամ իր տուած պզտիկ գուշատ պզտիկ գումար մը տալուն համար, կամ իր տուած պզտիկ գուշատ պզտիկ գումար մը տալուն համար, կամ իր տուած պզտիկ գու----
մարը Օրէնքի խախտում նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորմարը Օրէնքի խախտում նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորմարը Օրէնքի խախտում նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորմարը Օրէնքի խախտում նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խոր----
հիլ, թէ այրի կինը պէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանահիլ, թէ այրի կինը պէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանահիլ, թէ այրի կինը պէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանահիլ, թէ այրի կինը պէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանակին կին կին կին 
մէմէմէմէջ,ջ,ջ,ջ,    երբ ինք անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ երբ ինք անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ երբ ինք անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ երբ ինք անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ 
այրի կինը այրի կինը այրի կինը այրի կինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որպէսզի տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որպէսզի տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որպէսզի տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որպէսզի 
շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած առնէր:շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած առնէր:շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած առնէր:շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած առնէր:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կրնա՞նք այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաԿրնա՞նք այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաԿրնա՞նք այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաԿրնա՞նք այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաւունքն է ստանալ: ւունքն է ստանալ: ւունքն է ստանալ: ւունքն է ստանալ: 

Կրնա՞նք օգնել երբ մենք օգնութեան կարիքը ունինք:Կրնա՞նք օգնել երբ մենք օգնութեան կարիքը ունինք:Կրնա՞նք օգնել երբ մենք օգնութեան կարիքը ունինք:Կրնա՞նք օգնել երբ մենք օգնութեան կարիքը ունինք:    
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Քրիստոս` մեր դաստիարակըՔրիստոս` մեր դաստիարակըՔրիստոս` մեր դաստիարակըՔրիստոս` մեր դաստիարակը    
((((Մարտ 11)Մարտ 11)Մարտ 11)Մարտ 11)    

    
22222222) ) ) ) Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.---- " " " "Վստահ գիտցէք, որ այդ Վստահ գիտցէք, որ այդ Վստահ գիտցէք, որ այդ Վստահ գիտցէք, որ այդ 

աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ... աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ... աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ... աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ... "» "» "» "» (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս 
21.3): 21.3): 21.3): 21.3): ՈՈՈՈ´́́́չ միայն Յիսուս ինք նկատի առաւ այրի կնոջ ըրած զոհողուչ միայն Յիսուս ինք նկատի առաւ այրի կնոջ ըրած զոհողուչ միայն Յիսուս ինք նկատի առաւ այրի կնոջ ըրած զոհողուչ միայն Յիսուս ինք նկատի առաւ այրի կնոջ ըրած զոհողու----
թիւնը, այլ իր աշակերտներուն ուշադրութեան եւս յանձնեց անոր թիւնը, այլ իր աշակերտներուն ուշադրութեան եւս յանձնեց անոր թիւնը, այլ իր աշակերտներուն ուշադրութեան եւս յանձնեց անոր թիւնը, այլ իր աշակերտներուն ուշադրութեան եւս յանձնեց անոր 
ըրած զոհողութիւնը: Մըրած զոհողութիւնը: Մըրած զոհողութիւնը: Մըրած զոհողութիւնը: Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ արկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ արկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ արկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
մօտը կանչեց իր աշակերտներըմօտը կանչեց իր աշակերտներըմօտը կանչեց իր աշակերտներըմօտը կանչեց իր աշակերտները» » » » եւ խօսեցաւ անոնց այրի կնոջ եւ խօսեցաւ անոնց այրի կնոջ եւ խօսեցաւ անոնց այրի կնոջ եւ խօսեցաւ անոնց այրի կնոջ 
ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43----44): 44): 44): 44): Ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս Ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս Ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս Ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս 
ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան պատահածը, գիտնան այրի կնոջ 
ու անոր տուածին մասին, գիտնան որ անիկա բոլորէու անոր տուածին մասին, գիտնան որ անիկա բոլորէու անոր տուածին մասին, գիտնան որ անիկա բոլորէու անոր տուածին մասին, գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, ն աւելի տուաւ, ն աւելի տուաւ, ն աւելի տուաւ, 
գիտնան որ միւս մեծահարուստները գիտնան որ միւս մեծահարուստները գիտնան որ միւս մեծահարուստները գիտնան որ միւս մեծահարուստները ««««իրենց աւելորդ գումարներէն իրենց աւելորդ գումարներէն իրենց աւելորդ գումարներէն իրենց աւելորդ գումարներէն 
նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր 
ամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեց»: »: »: »: Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.Երկու պատճառներով.----    

ա) Որպէսզի աշակերտներուն սորվեցնէր, թէ արտաքին ա) Որպէսզի աշակերտներուն սորվեցնէր, թէ արտաքին ա) Որպէսզի աշակերտներուն սորվեցնէր, թէ արտաքին ա) Որպէսզի աշակերտներուն սորվեցնէր, թէ արտաքին 
երեւոյթներու վրայ հիմնուելով պերեւոյթներու վրայ հիմնուելով պերեւոյթներու վրայ հիմնուելով պերեւոյթներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին էտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին էտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին էտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին 
երեւոյթները կրնան խաբել: Աշակերտները կրնային տեսնել մեծահաերեւոյթները կրնան խաբել: Աշակերտները կրնային տեսնել մեծահաերեւոյթները կրնան խաբել: Աշակերտները կրնային տեսնել մեծահաերեւոյթները կրնան խաբել: Աշակերտները կրնային տեսնել մեծահա----
րուստներուն գանձանակին մէջ նետած մեծ գումարները եւ խաբուիլ, րուստներուն գանձանակին մէջ նետած մեծ գումարները եւ խաբուիլ, րուստներուն գանձանակին մէջ նետած մեծ գումարները եւ խաբուիլ, րուստներուն գանձանակին մէջ նետած մեծ գումարները եւ խաբուիլ, 
մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ հաւատքի արտայայտութիւն է, մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ հաւատքի արտայայտութիւն է, մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ հաւատքի արտայայտութիւն է, մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ հաւատքի արտայայտութիւն է, 
մոռնալով որ անոնք կրնային փառամոլներ ու մարդոց գովասամոռնալով որ անոնք կրնային փառամոլներ ու մարդոց գովասամոռնալով որ անոնք կրնային փառամոլներ ու մարդոց գովասամոռնալով որ անոնք կրնային փառամոլներ ու մարդոց գովասանանանանա----
կան խօսքերն ու ծափահարութիւնը փնտռող մարդիկ ըլլալ:կան խօսքերն ու ծափահարութիւնը փնտռող մարդիկ ըլլալ:կան խօսքերն ու ծափահարութիւնը փնտռող մարդիկ ըլլալ:կան խօսքերն ու ծափահարութիւնը փնտռող մարդիկ ըլլալ:    

բ) Յիսուս խօսեցաւ աշակերտներուն այրի կնոջ տուած երկու լուբ) Յիսուս խօսեցաւ աշակերտներուն այրի կնոջ տուած երկու լուբ) Յիսուս խօսեցաւ աշակերտներուն այրի կնոջ տուած երկու լուբ) Յիսուս խօսեցաւ աշակերտներուն այրի կնոջ տուած երկու լու----
մային մասին, որպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացմային մասին, որպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացմային մասին, որպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացմային մասին, որպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացքին քին քին քին 
գնահատել փոքր զոհողութիւններն ու աննշան ծառայութիւնները: գնահատել փոքր զոհողութիւններն ու աննշան ծառայութիւնները: գնահատել փոքր զոհողութիւններն ու աննշան ծառայութիւնները: գնահատել փոքր զոհողութիւններն ու աննշան ծառայութիւնները: 
Մենք եւս պէտք է սորվինք գնՄենք եւս պէտք է սորվինք գնՄենք եւս պէտք է սորվինք գնՄենք եւս պէտք է սորվինք գնահատել մարդոց կողմէ մատուցուած ահատել մարդոց կողմէ մատուցուած ահատել մարդոց կողմէ մատուցուած ահատել մարդոց կողմէ մատուցուած 
փոքր ծառայութիւնները: Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, փոքր ծառայութիւնները: Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, փոքր ծառայութիւնները: Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, փոքր ծառայութիւնները: Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, 
օրինակ, գետնէն թուղթի կտոր մը վերցնելը, աւելի մեծին մեր աթոռը օրինակ, գետնէն թուղթի կտոր մը վերցնելը, աւելի մեծին մեր աթոռը օրինակ, գետնէն թուղթի կտոր մը վերցնելը, աւելի մեծին մեր աթոռը օրինակ, գետնէն թուղթի կտոր մը վերցնելը, աւելի մեծին մեր աթոռը 
տալը, ծերուկին ինքնաշարժին դուռը բանալը, եւ այլն:տալը, ծերուկին ինքնաշարժին դուռը բանալը, եւ այլն:տալը, ծերուկին ինքնաշարժին դուռը բանալը, եւ այլն:տալը, ծերուկին ինքնաշարժին դուռը բանալը, եւ այլն:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները արժՔրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները արժՔրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները արժՔրիստոս կ'ուզէ որ իր հետեւորդները արժէք տան աննշան էք տան աննշան էք տան աննշան էք տան աննշան 

ծառայութեանց:ծառայութեանց:ծառայութեանց:ծառայութեանց:    
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Ո՞րն է ընդունելի ընծանՈ՞րն է ընդունելի ընծանՈ՞րն է ընդունելի ընծանՈ՞րն է ընդունելի ընծան    
((((Մարտ 12)Մարտ 12)Մարտ 12)Մարտ 12)    

    
23) 23) 23) 23) Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Տիրոջ Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Տիրոջ Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Տիրոջ Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Տիրոջ 

կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը մեծադիրք, կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը մեծադիրք, կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը մեծադիրք, կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը մեծադիրք, 
մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ պիտի գնահատուին ու մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ պիտի գնահատուին ու մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ պիտի գնահատուին ու մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ պիտի գնահատուին ու 
վարձատրուին, այլ անովարձատրուին, այլ անովարձատրուին, այլ անովարձատրուին, այլ անոնք` որոնք խոնարհ են եւ ունին խոնարհունք` որոնք խոնարհ են եւ ունին խոնարհունք` որոնք խոնարհ են եւ ունին խոնարհունք` որոնք խոնարհ են եւ ունին խոնարհու----
թեան գործեր, հեզ են եւ ունին հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ թեան գործեր, հեզ են եւ ունին հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ թեան գործեր, հեզ են եւ ունին հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ թեան գործեր, հեզ են եւ ունին հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ 
պաշտօն ունցողները չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ պաշտօն ունցողները չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ պաշտօն ունցողները չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ պաշտօն ունցողները չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ 
ունեցողները: Մեծ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, ունեցողները: Մեծ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, ունեցողները: Մեծ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, ունեցողները: Մեծ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, 
այլ` Տիրոջ անուան համբաւը տարածողները:այլ` Տիրոջ անուան համբաւը տարածողները:այլ` Տիրոջ անուան համբաւը տարածողները:այլ` Տիրոջ անուան համբաւը տարածողները:    

24242424) ) ) ) Հարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքա´́́́ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն է, թէ ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն է, թէ ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն է, թէ ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն է, թէ 
որքաորքաորքաորքա´́́́ն պահեց ինքնիր համար: Ան ոչինչ պահեց ինքնիր համար: Շան պահեց ինքնիր համար: Ան ոչինչ պահեց ինքնիր համար: Շան պահեց ինքնիր համար: Ան ոչինչ պահեց ինքնիր համար: Շան պահեց ինքնիր համար: Ան ոչինչ պահեց ինքնիր համար: Շա----
տեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ պահեցին իրետեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ պահեցին իրետեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ պահեցին իրետեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ պահեցին իրե´́́́նց նց նց նց 
համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ պահեց ինքնիր համար համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ պահեց ինքնիր համար համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ պահեց ինքնիր համար համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ պահեց ինքնիր համար 
((((Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):    

25) 25) 25) 25) Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար մեծահարուստներուն տուածը ընդունելի չեղաւ: համար մեծահարուստներուն տուածը ընդունելի չեղաւ: համար մեծահարուստներուն տուածը ընդունելի չեղաւ: համար մեծահարուստներուն տուածը ընդունելի չեղաւ: 
Որովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը հաստատէ, անոնք Որովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը հաստատէ, անոնք Որովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը հաստատէ, անոնք Որովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը հաստատէ, անոնք ««««իրենց աւելորդ իրենց աւելորդ իրենց աւելորդ իրենց աւելորդ 
գումարներէն նուիրեցին Աստուծոյգումարներէն նուիրեցին Աստուծոյգումարներէն նուիրեցին Աստուծոյգումարներէն նուիրեցին Աստուծոյ» » » » (Ղուկաս 21.4): Աստուած (Ղուկաս 21.4): Աստուած (Ղուկաս 21.4): Աստուած (Ղուկաս 21.4): Աստուած 
չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ երբեք անիկա մեր աւելորդ չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ երբեք անիկա մեր աւելորդ չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ երբեք անիկա մեր աւելորդ չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ երբեք անիկա մեր աւելորդ 
գումարներէն տրուած բան մըն է: գումարներէն տրուած բան մըն է: գումարներէն տրուած բան մըն է: գումարներէն տրուած բան մըն է: Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, 
եթէ երբեք անիկա սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք անիկա սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք անիկա սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք անիկա սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, 
եթէ երբեք անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ եթէ երբեք անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ եթէ երբեք անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ եթէ երբեք անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ 
ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն թանկագինը ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն թանկագինը ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն թանկագինը ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն թանկագինը 
չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաներըչէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաներըչէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաներըչէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները, , , , որովհետեւ անոնք իր որովհետեւ անոնք իր որովհետեւ անոնք իր որովհետեւ անոնք իր 
ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, բնագիրը կը հաստատէ, թէ ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, բնագիրը կը հաստատէ, թէ ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, բնագիրը կը հաստատէ, թէ ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, բնագիրը կը հաստատէ, թէ 
Կայէն Կայէն Կայէն Կայէն ««««ժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետո´́́́յ երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւյ երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւյ երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւյ երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւ» » » » 
((((Ծննդոց 4.3), այսինքն` ոԾննդոց 4.3), այսինքն` ոԾննդոց 4.3), այսինքն` ոԾննդոց 4.3), այսինքն` ո´́́́չ թէ երկիրը իր պտուղը տալոչ թէ երկիրը իր պտուղը տալոչ թէ երկիրը իր պտուղը տալոչ թէ երկիրը իր պտուղը տալո´́́́ւն պէս, այլ` ւն պէս, այլ` ւն պէս, այլ` ւն պէս, այլ` 
««««ժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետո´́́́յյյյ», », », », որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքոր կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքոր կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքոր կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը ը ը ը 
ինքնիր համար պահեց:ինքնիր համար պահեց:ինքնիր համար պահեց:ինքնիր համար պահեց: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ: Կատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ: Կատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ: Կատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:     
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Կրնա՞նք անձնուրաց կեանք ապրիլԿրնա՞նք անձնուրաց կեանք ապրիլԿրնա՞նք անձնուրաց կեանք ապրիլԿրնա՞նք անձնուրաց կեանք ապրիլ    
((((Մարտ 13)Մարտ 13)Մարտ 13)Մարտ 13)    

    
26) «26) «26) «26) «Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ 

ապրուստը նետեցապրուստը նետեցապրուստը նետեցապրուստը նետեց» » » » (Ղուկաս 21.4): Մենք կրնա՞նք օգնել կարօտեալնե(Ղուկաս 21.4): Մենք կրնա՞նք օգնել կարօտեալնե(Ղուկաս 21.4): Մենք կրնա՞նք օգնել կարօտեալնե(Ղուկաս 21.4): Մենք կրնա՞նք օգնել կարօտեալնե----
րուն, երբրուն, երբրուն, երբրուն, երբ    մեմեմեմե´́́́նք կարօտի մէջ ենք: Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն նք կարօտի մէջ ենք: Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն նք կարօտի մէջ ենք: Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն նք կարօտի մէջ ենք: Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն 
կարիքը մեկարիքը մեկարիքը մեկարիքը մե´́́́նք ունինք:նք ունինք:նք ունինք:նք ունինք:    Ահա Ահա Ահա Ահա աաաայս է մեր ընկերը մեր անձին պէս սիրելը:յս է մեր ընկերը մեր անձին պէս սիրելը:յս է մեր ընկերը մեր անձին պէս սիրելը:յս է մեր ընկերը մեր անձին պէս սիրելը:    

Նոր Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Նոր Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Նոր Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Նոր Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց 
մասին Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ. մասին Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ. մասին Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ. մասին Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ. ««««Հակառակ կարօտեալ Հակառակ կարօտեալ Հակառակ կարօտեալ Հակառակ կարօտեալ 
ըլլալուն, իր ամբողջ ապըլլալուն, իր ամբողջ ապըլլալուն, իր ամբողջ ապըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը նետեցրուստը նետեցրուստը նետեցրուստը նետեց»: »: »: »: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս այրի Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս այրի Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս այրի Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս այրի 
կնոջ վերաբերմունքը.կնոջ վերաբերմունքը.կնոջ վերաբերմունքը.կնոջ վերաբերմունքը.----    

ա) Ցոյց կու տայ, թէ անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը ա) Ցոյց կու տայ, թէ անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը ա) Ցոյց կու տայ, թէ անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը ա) Ցոյց կու տայ, թէ անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը 
ուրացողը եւ իր եսուրացողը եւ իր եսուրացողը եւ իր եսուրացողը եւ իր ես----ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք օգնութեան ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք օգնութեան ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք օգնութեան ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք օգնութեան 
կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն կատարել, երբ մենք կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն կատարել, երբ մենք կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն կատարել, երբ մենք կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն կատարել, երբ մենք 
կարիքը ունինք ուկարիքը ունինք ուկարիքը ունինք ուկարիքը ունինք ուրիշին բարեգործութեան:րիշին բարեգործութեան:րիշին բարեգործութեան:րիշին բարեգործութեան:    

բ) Ցոյց կու տայ, թէ ան Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ բ) Ցոյց կու տայ, թէ ան Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ բ) Ցոյց կու տայ, թէ ան Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ բ) Ցոյց կու տայ, թէ ան Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ 
շատ մեծ վստահութիւն ունէր: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ շատ մեծ վստահութիւն ունէր: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ շատ մեծ վստահութիւն ունէր: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ շատ մեծ վստահութիւն ունէր: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ 
նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նշանակէ:նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նշանակէ:նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նշանակէ:նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նշանակէ:    

գ) Ցոյց կու տայ, թէ ան գ) Ցոյց կու տայ, թէ ան գ) Ցոյց կու տայ, թէ ան գ) Ցոյց կու տայ, թէ ան ««««բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ 
բոլորէն աւբոլորէն աւբոլորէն աւբոլորէն աւելի նետեցելի նետեցելի նետեցելի նետեց    գանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջ, , , , Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան 
հաւատքոհաւատքոհաւատքոհաւատքո´́́́վ հարուստ էր եւ ով հարուստ էր եւ ով հարուստ էր եւ ով հարուստ էր եւ ո´́́́չ թէ դրամականօրէն: Աստուած դրամ չ թէ դրամականօրէն: Աստուած դրամ չ թէ դրամականօրէն: Աստուած դրամ չ թէ դրամականօրէն: Աստուած դրամ 
չ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատքչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատքչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատքչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատք» » » » (Ամբրոսիոս):(Ամբրոսիոս):(Ամբրոսիոս):(Ամբրոսիոս):    

դ) Ցոյց կու տայ, թէ մարդ արարածը կրնայ տալ նոյնիսկ իր դ) Ցոյց կու տայ, թէ մարդ արարածը կրնայ տալ նոյնիսկ իր դ) Ցոյց կու տայ, թէ մարդ արարածը կրնայ տալ նոյնիսկ իր դ) Ցոյց կու տայ, թէ մարդ արարածը կրնայ տալ նոյնիսկ իր 
կարելիութենէն աւելի, եւ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց ակարելիութենէն աւելի, եւ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց ակարելիութենէն աւելի, եւ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց ակարելիութենէն աւելի, եւ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն: ռատաձեռն: ռատաձեռն: ռատաձեռն: 
Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն մասին, Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն մասին, Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն մասին, Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն մասին, 
որոնք որոնք որոնք որոնք ««««հակառակ իրենց ծայր աստիճան աղքատութեան` չափազանց հակառակ իրենց ծայր աստիճան աղքատութեան` չափազանց հակառակ իրենց ծայր աստիճան աղքատութեան` չափազանց հակառակ իրենց ծայր աստիճան աղքատութեան` չափազանց 
առատաձեռն եղանառատաձեռն եղանառատաձեռն եղանառատաձեռն եղան», », », », եւ ան խօսքը շարունակելով վկայութիւն կու տայ եւ ան խօսքը շարունակելով վկայութիւն կու տայ եւ ան խօսքը շարունակելով վկայութիւն կու տայ եւ ան խօսքը շարունակելով վկայութիւն կու տայ 
ու կ'ըսէ. ու կ'ըսէ. ու կ'ըսէ. ու կ'ըսէ. ««««Ես կը վկայեմ, թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին Ես կը վկայեմ, թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին Ես կը վկայեմ, թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին Ես կը վկայեմ, թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին 
չափ եւչափ եւչափ եւչափ եւ    նոյնիսկ իրենց կարելիութենէն աւելինոյնիսկ իրենց կարելիութենէն աւելինոյնիսկ իրենց կարելիութենէն աւելինոյնիսկ իրենց կարելիութենէն աւելի» » » » (Բ.Կորնթացիս 8.2(Բ.Կորնթացիս 8.2(Բ.Կորնթացիս 8.2(Բ.Կորնթացիս 8.2----3):3):3):3):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել, օգնելու համար զրկուածի մը:Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել, օգնելու համար զրկուածի մը:Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել, օգնելու համար զրկուածի մը:Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել, օգնելու համար զրկուածի մը:    
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Այրի կինը եւ իր երկու լումաներըԱյրի կինը եւ իր երկու լումաներըԱյրի կինը եւ իր երկու լումաներըԱյրի կինը եւ իր երկու լումաները    
((((Մարտ 14)Մարտ 14)Մարտ 14)Մարտ 14)    

    
Վերջին քանի մը մտածումներ այրի կնոջ դրուագին կապակցաՎերջին քանի մը մտածումներ այրի կնոջ դրուագին կապակցաՎերջին քանի մը մտածումներ այրի կնոջ դրուագին կապակցաՎերջին քանի մը մտածումներ այրի կնոջ դրուագին կապակցա----

բար.բար.բար.բար.----    
ա) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցա) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցա) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցա) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցածը յանձնեց Աստուծոյ (Ղուկաս ածը յանձնեց Աստուծոյ (Ղուկաս ածը յանձնեց Աստուծոյ (Ղուկաս ածը յանձնեց Աստուծոյ (Ղուկաս 

21.4): 21.4): 21.4): 21.4): Աշակերտները իրենց ամբողջ ունեցածը` հինգ հացն ու երկու Աշակերտները իրենց ամբողջ ունեցածը` հինգ հացն ու երկու Աշակերտները իրենց ամբողջ ունեցածը` հինգ հացն ու երկու Աշակերտները իրենց ամբողջ ունեցածը` հինգ հացն ու երկու 
ձուկերը յանձնեցին Յիսուսին (Մարկոս 6.38ձուկերը յանձնեցին Յիսուսին (Մարկոս 6.38ձուկերը յանձնեցին Յիսուսին (Մարկոս 6.38ձուկերը յանձնեցին Յիսուսին (Մարկոս 6.38----41): 41): 41): 41): Սարեփթացի որբեՍարեփթացի որբեՍարեփթացի որբեՍարեփթացի որբե----
ւարի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ ալիւրը եւ քիչ մը ւարի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ ալիւրը եւ քիչ մը ւարի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ ալիւրը եւ քիչ մը ւարի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ ալիւրը եւ քիչ մը 
իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրութեան տակ (իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրութեան տակ (իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրութեան տակ (իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրութեան տակ (Գ.Թագաւորաց Գ.Թագաւորաց Գ.Թագաւորաց Գ.Թագաւորաց 
17.12): 17.12): 17.12): 17.12): Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն, որ հաւատացեալԱսոնք մեզի կը սորվեցնեն, որ հաւատացեալԱսոնք մեզի կը սորվեցնեն, որ հաւատացեալԱսոնք մեզի կը սորվեցնեն, որ հաւատացեալներ պէտք է իրենց ներ պէտք է իրենց ներ պէտք է իրենց ներ պէտք է իրենց 
ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:    

բ) Եբբ) Եբբ) Եբբ) Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 2րայական մտայնութեան մէջ թիւ 2րայական մտայնութեան մէջ թիւ 2րայական մտայնութեան մէջ թիւ 2----ն կը խորհրդանշէ` սէրը: ն կը խորհրդանշէ` սէրը: ն կը խորհրդանշէ` սէրը: ն կը խորհրդանշէ` սէրը: 
Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու արարքը, ցոյց կու տայ թէ Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու արարքը, ցոյց կու տայ թէ Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու արարքը, ցոյց կու տայ թէ Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու արարքը, ցոյց կու տայ թէ 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    ուրախութեամբ կ'ընդունի սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր ուրախութեամբ կ'ընդունի սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր ուրախութեամբ կ'ընդունի սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր ուրախութեամբ կ'ընդունի սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր 
բարեգործութիւբարեգործութիւբարեգործութիւբարեգործութիւնները: Նկատի առնելով որ թիւ 2նները: Նկատի առնելով որ թիւ 2նները: Նկատի առնելով որ թիւ 2նները: Նկատի առնելով որ թիւ 2----ն կը խորհրդանշէ` ն կը խորհրդանշէ` ն կը խորհրդանշէ` ն կը խորհրդանշէ` 
սէրը, կրնանք հաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեսէրը, կրնանք հաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեսէրը, կրնանք հաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեսէրը, կրնանք հաստատապէս ըսել, որ երկու լումաները կը րը կը րը կը րը կը 
ներկայացնեն մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիներկայացնեն մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիներկայացնեն մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիներկայացնեն մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիրութիւնն րութիւնն րութիւնն րութիւնն 
ու մարդասիրութիւնը (Օգոստու մարդասիրութիւնը (Օգոստու մարդասիրութիւնը (Օգոստու մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):ինոս):ինոս):ինոս):    

գ) Երկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր Կտակարանգ) Երկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր Կտակարանգ) Երկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր Կտակարանգ) Երկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր Կտակարան----
ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին Ուխտին կողքին, ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին Ուխտին կողքին, ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին Ուխտին կողքին, ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին Ուխտին կողքին, 
ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտը (Որոգինէս):ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտը (Որոգինէս):ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտը (Որոգինէս):ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտը (Որոգինէս):    

դ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք կամաւորապէս դ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք կամաւորապէս դ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք կամաւորապէս դ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք կամաւորապէս 
իրենք զիրենք կ'այրիացիրենք զիրենք կ'այրիացիրենք զիրենք կ'այրիացիրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքն` հեռու կը պահեն աշխարհի նեն, այսինքն` հեռու կը պահեն աշխարհի նեն, այսինքն` հեռու կը պահեն աշխարհի նեն, այսինքն` հեռու կը պահեն աշխարհի 
սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի եւ մարմին, կը նուիրեն սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի եւ մարմին, կը նուիրեն սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի եւ մարմին, կը նուիրեն սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի եւ մարմին, կը նուիրեն 
Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)    

ե) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. ե) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. ե) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. ե) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. 
կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս տեսաւ կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս տեսաւ կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս տեսաւ կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս տեսաւ 
այրի կնոջ տուածը (Դադայրի կնոջ տուածը (Դադայրի կնոջ տուածը (Դադայրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի):րոս Եակոբ Մալդի):րոս Եակոբ Մալդի):րոս Եակոբ Մալդի):    

    
� Կրնա՞նք մենք զմեզ Կրնա՞նք մենք զմեզ Կրնա՞նք մենք զմեզ Կրնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի 

սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:    
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Ապաշխարութիւնը բոլորին համար էԱպաշխարութիւնը բոլորին համար էԱպաշխարութիւնը բոլորին համար էԱպաշխարութիւնը բոլորին համար է    
((((Մարտ 15)Մարտ 15)Մարտ 15)Մարտ 15)    

    
««««ԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէ´́́́ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած ք, որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած 

էէէէ» » » » (Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):(Մատթէոս 4.17):    
Մեր սիրելի ու մեզ սիրող Փրկիչին` ՏէրՄեր սիրելի ու մեզ սիրող Փրկիչին` ՏէրՄեր սիրելի ու մեզ սիրող Փրկիչին` ՏէրՄեր սիրելի ու մեզ սիրող Փրկիչին` Տէր    Յիսուս Քրիստոսի Յիսուս Քրիստոսի Յիսուս Քրիստոսի Յիսուս Քրիստոսի 

հրաւէրն է ասիկա ուղղուած մեզի: Յիսուս կը սիրէ մեզ, շա՜տ կը սիրէ: հրաւէրն է ասիկա ուղղուած մեզի: Յիսուս կը սիրէ մեզ, շա՜տ կը սիրէ: հրաւէրն է ասիկա ուղղուած մեզի: Յիսուս կը սիրէ մեզ, շա՜տ կը սիրէ: հրաւէրն է ասիկա ուղղուած մեզի: Յիսուս կը սիրէ մեզ, շա՜տ կը սիրէ: 
Եւ որովհետեւ կը սիրէ` փրկել կ'ուզէ. իսկ փրկելու համար` ապաշԵւ որովհետեւ կը սիրէ` փրկել կ'ուզէ. իսկ փրկելու համար` ապաշԵւ որովհետեւ կը սիրէ` փրկել կ'ուզէ. իսկ փրկելու համար` ապաշԵւ որովհետեւ կը սիրէ` փրկել կ'ուզէ. իսկ փրկելու համար` ապաշ----
խարութիւնը բացարձակ անհրաժեշտութիւն է: Ի՞նչ է ապաշխարուխարութիւնը բացարձակ անհրաժեշտութիւն է: Ի՞նչ է ապաշխարուխարութիւնը բացարձակ անհրաժեշտութիւն է: Ի՞նչ է ապաշխարուխարութիւնը բացարձակ անհրաժեշտութիւն է: Ի՞նչ է ապաշխարու----
թիւնը: Նախ ըսեմ, թէ ապաշխարութիւնը կապ չունի Բողոքականութիւնը: Նախ ըսեմ, թէ ապաշխարութիւնը կապ չունի Բողոքականութիւնը: Նախ ըսեմ, թէ ապաշխարութիւնը կապ չունի Բողոքականութիւնը: Նախ ըսեմ, թէ ապաշխարութիւնը կապ չունի Բողոքականու----
թթթթեան կամ Աւեեան կամ Աւեեան կամ Աւեեան կամ Աւետարանականութեան հետ, ոտարանականութեան հետ, ոտարանականութեան հետ, ոտարանականութեան հետ, ո´́́́չ ալ կապ ունի ուրիշ ոեւէ չ ալ կապ ունի ուրիշ ոեւէ չ ալ կապ ունի ուրիշ ոեւէ չ ալ կապ ունի ուրիշ ոեւէ 
հոսանքի հետ: Ապաշխարութիւնը մեզ Բողոքական չի դարձներ, այլ հոսանքի հետ: Ապաշխարութիւնը մեզ Բողոքական չի դարձներ, այլ հոսանքի հետ: Ապաշխարութիւնը մեզ Բողոքական չի դարձներ, այլ հոսանքի հետ: Ապաշխարութիւնը մեզ Բողոքական չի դարձներ, այլ 
մեզ կը դարձնէ Աստուծոյ զաւակ, Քրիստոսի հետեւորդ, եւ Սուրբ մեզ կը դարձնէ Աստուծոյ զաւակ, Քրիստոսի հետեւորդ, եւ Սուրբ մեզ կը դարձնէ Աստուծոյ զաւակ, Քրիստոսի հետեւորդ, եւ Սուրբ մեզ կը դարձնէ Աստուծոյ զաւակ, Քրիստոսի հետեւորդ, եւ Սուրբ 
Հոգիի տաճար:Հոգիի տաճար:Հոգիի տաճար:Հոգիի տաճար:    

Քրիստոս երբ ապաշխարել պատուիրեց, այն ատեն ոՔրիստոս երբ ապաշխարել պատուիրեց, այն ատեն ոՔրիստոս երբ ապաշխարել պատուիրեց, այն ատեն ոՔրիստոս երբ ապաշխարել պատուիրեց, այն ատեն ո´́́́չ բողոքաչ բողոքաչ բողոքաչ բողոքա----
կան կար, ոկան կար, ոկան կար, ոկան կար, ո´́́́չ աչ աչ աչ աւետարանական կար, եւ ուետարանական կար, եւ ուետարանական կար, եւ ուետարանական կար, եւ ո´́́́չ ալ քրիստոնէական ոեւէ չ ալ քրիստոնէական ոեւէ չ ալ քրիստոնէական ոեւէ չ ալ քրիստոնէական ոեւէ 
հոսանք, ուղղութիւն, խումբ կամ եկեղեցի կար: Քրիստոս տակաւին կը հոսանք, ուղղութիւն, խումբ կամ եկեղեցի կար: Քրիստոս տակաւին կը հոսանք, ուղղութիւն, խումբ կամ եկեղեցի կար: Քրիստոս տակաւին կը հոսանք, ուղղութիւն, խումբ կամ եկեղեցի կար: Քրիստոս տակաւին կը 
գտնուէր իր առաքելութեան սկիզբին: Իր եկեղեցին տակաւին չէր գտնուէր իր առաքելութեան սկիզբին: Իր եկեղեցին տակաւին չէր գտնուէր իր առաքելութեան սկիզբին: Իր եկեղեցին տակաւին չէր գտնուէր իր առաքելութեան սկիզբին: Իր եկեղեցին տակաւին չէր 
հաստատուած. նոյնիսկ տակաւին չէր սկսած: Հետեւաբար, ապաշխահաստատուած. նոյնիսկ տակաւին չէր սկսած: Հետեւաբար, ապաշխահաստատուած. նոյնիսկ տակաւին չէր սկսած: Հետեւաբար, ապաշխահաստատուած. նոյնիսկ տակաւին չէր սկսած: Հետեւաբար, ապաշխա----
րութիւնը բոլոր մարդոց համար է, բոլորութիւնը բոլոր մարդոց համար է, բոլորութիւնը բոլոր մարդոց համար է, բոլորութիւնը բոլոր մարդոց համար է, բոլոր ազգերուն ու ժողովուրդներ ազգերուն ու ժողովուրդներ ազգերուն ու ժողովուրդներ ազգերուն ու ժողովուրդնե----
րուն համար է, բոլոր կրօններուն համար է:րուն համար է, բոլոր կրօններուն համար է:րուն համար է, բոլոր կրօններուն համար է:րուն համար է, բոլոր կրօններուն համար է:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ապաշխարութիւնը բոլորին համար է: Թող ոապաշխարութիւնը բոլորին համար է: Թող ոապաշխարութիւնը բոլորին համար է: Թող ոապաշխարութիւնը բոլորին համար է: Թող ո´́́́չ ոք կարծէ թէ չ ոք կարծէ թէ չ ոք կարծէ թէ չ ոք կարծէ թէ 
ինք մաքուր կեանք ապրած է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարուինք մաքուր կեանք ապրած է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարուինք մաքուր կեանք ապրած է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարուինք մաքուր կեանք ապրած է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարու----
թեան: Թող ոթեան: Թող ոթեան: Թող ոթեան: Թող ո´́́́չ ոք խորհի թէ ինք քրիստոնեայ կամ հայ ընտանիքի մէջ չ ոք խորհի թէ ինք քրիստոնեայ կամ հայ ընտանիքի մէջ չ ոք խորհի թէ ինք քրիստոնեայ կամ հայ ընտանիքի մէջ չ ոք խորհի թէ ինք քրիստոնեայ կամ հայ ընտանիքի մէջ 
ծնած ու մեծցածծնած ու մեծցածծնած ու մեծցածծնած ու մեծցած    է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարութեան: Թող ոէ, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարութեան: Թող ոէ, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարութեան: Թող ոէ, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարութեան: Թող ո´́́́չ չ չ չ 
ոք մտածէ թէ ուրիշին չարիք չէ ըրած, սուտ չէ խօսած, մէկուն ոք մտածէ թէ ուրիշին չարիք չէ ըրած, սուտ չէ խօսած, մէկուն ոք մտածէ թէ ուրիշին չարիք չէ ըրած, սուտ չէ խօսած, մէկուն ոք մտածէ թէ ուրիշին չարիք չէ ըրած, սուտ չէ խօսած, մէկուն 
իրաւունքը չէ կերած, գողութիւն չէ ըրած, եւ ուստի պէտք չունի ապաշիրաւունքը չէ կերած, գողութիւն չէ ըրած, եւ ուստի պէտք չունի ապաշիրաւունքը չէ կերած, գողութիւն չէ ըրած, եւ ուստի պէտք չունի ապաշիրաւունքը չէ կերած, գողութիւն չէ ըրած, եւ ուստի պէտք չունի ապաշ----
խարութեան: Թող ոխարութեան: Թող ոխարութեան: Թող ոխարութեան: Թող ո´́́́չ ոք խորհի թէ ինք բարեգործութիւն ըրած ու չ ոք խորհի թէ ինք բարեգործութիւն ըրած ու չ ոք խորհի թէ ինք բարեգործութիւն ըրած ու չ ոք խորհի թէ ինք բարեգործութիւն ըրած ու 
ողորմութիւններ տուած է, եւ ուսողորմութիւններ տուած է, եւ ուսողորմութիւններ տուած է, եւ ուսողորմութիւններ տուած է, եւ ուստի պէտք չունի ապաշխարութեան: տի պէտք չունի ապաշխարութեան: տի պէտք չունի ապաշխարութեան: տի պէտք չունի ապաշխարութեան: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հայ ըլլալը, բարիք գործելը, ողորմութիւն տալը, եւ ուրիշ ոեւէ Հայ ըլլալը, բարիք գործելը, ողորմութիւն տալը, եւ ուրիշ ոեւէ Հայ ըլլալը, բարիք գործելը, ողորմութիւն տալը, եւ ուրիշ ոեւէ Հայ ըլլալը, բարիք գործելը, ողորմութիւն տալը, եւ ուրիշ ոեւէ 

բան մեզ չի փրկեր: Մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը փրկէ:բան մեզ չի փրկեր: Մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը փրկէ:բան մեզ չի փրկեր: Մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը փրկէ:բան մեզ չի փրկեր: Մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը փրկէ:    
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Մեր փրկութեան թշնամին` ՍատանանՄեր փրկութեան թշնամին` ՍատանանՄեր փրկութեան թշնամին` ՍատանանՄեր փրկութեան թշնամին` Սատանան    
((((Մարտ 16)Մարտ 16)Մարտ 16)Մարտ 16)    

    
Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութիւնը առաջին հերթին Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութիւնը առաջին հերթին Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութիւնը առաջին հերթին Ի՞նչ է ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութիւնը առաջին հերթին 

մտքի նորոգութիւնն է, որ Սուրբ Հոգիով կը սկսի ու կը կատամտքի նորոգութիւնն է, որ Սուրբ Հոգիով կը սկսի ու կը կատամտքի նորոգութիւնն է, որ Սուրբ Հոգիով կը սկսի ու կը կատամտքի նորոգութիւնն է, որ Սուրբ Հոգիով կը սկսի ու կը կատա----
րելագործուի: Պօղոս առաքեալ կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին` րելագործուի: Պօղոս առաքեալ կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին` րելագործուի: Պօղոս առաքեալ կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին` րելագործուի: Պօղոս առաքեալ կը խօսի մտքի նորոգութեան մասին` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Այս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը միԱյս աշխարհի մարդոց վարմունքը մի´ ´ ´ ´ ընդօրիընդօրիընդօրիընդօրինանանանակէք, այլ կէք, այլ կէք, այլ կէք, այլ 
նորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքնորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքնորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէքնորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք» » » » (Հռոմայեցիս 12.2): Այլուր կը (Հռոմայեցիս 12.2): Այլուր կը (Հռոմայեցիս 12.2): Այլուր կը (Հռոմայեցիս 12.2): Այլուր կը 
խօսի մեր մտածելակխօսի մեր մտածելակխօսի մեր մտածելակխօսի մեր մտածելակերպը փոխելու մասին (Եփեսացիս 4.23): Իսկ ի՞նչ երպը փոխելու մասին (Եփեսացիս 4.23): Իսկ ի՞նչ երպը փոխելու մասին (Եփեսացիս 4.23): Իսկ ի՞նչ երպը փոխելու մասին (Եփեսացիս 4.23): Իսկ ի՞նչ 
կը հասկնանք կը հասկնանք կը հասկնանք կը հասկնանք ««««մտքի նորոգութիւնմտքի նորոգութիւնմտքի նորոգութիւնմտքի նորոգութիւն» » » » կամ կամ կամ կամ ««««մտածելամտածելամտածելամտածելակերպի կերպի կերպի կերպի 
փոփոխութիւնփոփոխութիւնփոփոխութիւնփոփոխութիւն» » » » ըսելով: Մտքի նորոգութիւնը կ'առաջնորդէ մտածելաըսելով: Մտքի նորոգութիւնը կ'առաջնորդէ մտածելաըսելով: Մտքի նորոգութիւնը կ'առաջնորդէ մտածելաըսելով: Մտքի նորոգութիւնը կ'առաջնորդէ մտածելա----
կերպի փոփոխութեան: Այսինքն` երբ Սուրբ Հոգիով մտքի նորոկերպի փոփոխութեան: Այսինքն` երբ Սուրբ Հոգիով մտքի նորոկերպի փոփոխութեան: Այսինքն` երբ Սուրբ Հոգիով մտքի նորոկերպի փոփոխութեան: Այսինքն` երբ Սուրբ Հոգիով մտքի նորո----
գութիւն ապրինք` կը փոխուի մեր մտածելակերպը, եւ գութիւն ապրինք` կը փոխուի մեր մտածելակերպը, եւ գութիւն ապրինք` կը փոխուի մեր մտածելակերպը, եւ գութիւն ապրինք` կը փոխուի մեր մտածելակերպը, եւ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, ինչո՞ւ, 
որովհետեւ կը փոխուի մեր մտածութեան նիւթը ու հետաքրքրութեան որովհետեւ կը փոխուի մեր մտածութեան նիւթը ու հետաքրքրութեան որովհետեւ կը փոխուի մեր մտածութեան նիւթը ու հետաքրքրութեան որովհետեւ կը փոխուի մեր մտածութեան նիւթը ու հետաքրքրութեան 
առարկան: Ոեւէ մարդ որ չէ ապաշխարած ու մտքի նորոգութիւն չէ առարկան: Ոեւէ մարդ որ չէ ապաշխարած ու մտքի նորոգութիւն չէ առարկան: Ոեւէ մարդ որ չէ ապաշխարած ու մտքի նորոգութիւն չէ առարկան: Ոեւէ մարդ որ չէ ապաշխարած ու մտքի նորոգութիւն չէ 
ապրած, անոր միտքը կեդրոնացած կ'ըլլայ աշխարհին ու աշխարապրած, անոր միտքը կեդրոնացած կ'ըլլայ աշխարհին ու աշխարապրած, անոր միտքը կեդրոնացած կ'ըլլայ աշխարհին ու աշխարապրած, անոր միտքը կեդրոնացած կ'ըլլայ աշխարհին ու աշխար----
հայինին վրայ, ժամանակաւորին ու գնայունին վրայ, նիւթին ու հայինին վրայ, ժամանակաւորին ու գնայունին վրայ, նիւթին ու հայինին վրայ, ժամանակաւորին ու գնայունին վրայ, նիւթին ու հայինին վրայ, ժամանակաւորին ու գնայունին վրայ, նիւթին ու 
նիւթականին վրայ, երնիւթականին վրայ, երնիւթականին վրայ, երնիւթականին վրայ, երկրին ու երկրաւորին վրայ: Նման միտք մը կրին ու երկրաւորին վրայ: Նման միտք մը կրին ու երկրաւորին վրայ: Նման միտք մը կրին ու երկրաւորին վրայ: Նման միտք մը 
նորոգութեան կը կարօտի: Այս նորոգութիւնը կը սկսի երբ Սուրբ նորոգութեան կը կարօտի: Այս նորոգութիւնը կը սկսի երբ Սուրբ նորոգութեան կը կարօտի: Այս նորոգութիւնը կը սկսի երբ Սուրբ նորոգութեան կը կարօտի: Այս նորոգութիւնը կը սկսի երբ Սուրբ 
Հոգիին միջոցաւ Հոգիին միջոցաւ Հոգիին միջոցաւ Հոգիին միջոցաւ ««««Աւետարանին բերած լոյսը ծագիԱւետարանին բերած լոյսը ծագիԱւետարանին բերած լոյսը ծագիԱւետարանին բերած լոյսը ծագի» » » » անոր մէջ եւ կաանոր մէջ եւ կաանոր մէջ եւ կաանոր մէջ եւ կա----
րող դառնայ տեսնելու րող դառնայ տեսնելու րող դառնայ տեսնելու րող դառնայ տեսնելու ««««փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ փառքը Քրիստոսի, որ անտեսանելի Աստուծոյ 
պատկերն էպատկերն էպատկերն էպատկերն է»: »: »: »: Աւետարանի լոյսին ծագումը արգԱւետարանի լոյսին ծագումը արգԱւետարանի լոյսին ծագումը արգԱւետարանի լոյսին ծագումը արգիլողը կամ խանգարոիլողը կամ խանգարոիլողը կամ խանգարոիլողը կամ խանգարո----
ղը Սատանան ինքն է, համաձայն առաքեալին իսկ վկայութեան ղը Սատանան ինքն է, համաձայն առաքեալին իսկ վկայութեան ղը Սատանան ինքն է, համաձայն առաքեալին իսկ վկայութեան ղը Սատանան ինքն է, համաձայն առաքեալին իսկ վկայութեան 
((((Բ.Կորնթացիս 4.4): Սատանան ինքն է որ կը դրդէ մեզ յետաձգելու մեր Բ.Կորնթացիս 4.4): Սատանան ինքն է որ կը դրդէ մեզ յետաձգելու մեր Բ.Կորնթացիս 4.4): Սատանան ինքն է որ կը դրդէ մեզ յետաձգելու մեր Բ.Կորնթացիս 4.4): Սատանան ինքն է որ կը դրդէ մեզ յետաձգելու մեր 
ապաշխարութիւնը, որ կրնայ ծնունդ տալ մտքի նորոգութեան: Ապաշապաշխարութիւնը, որ կրնայ ծնունդ տալ մտքի նորոգութեան: Ապաշապաշխարութիւնը, որ կրնայ ծնունդ տալ մտքի նորոգութեան: Ապաշապաշխարութիւնը, որ կրնայ ծնունդ տալ մտքի նորոգութեան: Ապաշ----
խարութիւնը անյետաձգելի գործ է: Ապաշխարութիւնը յետաձգելու խարութիւնը անյետաձգելի գործ է: Ապաշխարութիւնը յետաձգելու խարութիւնը անյետաձգելի գործ է: Ապաշխարութիւնը յետաձգելու խարութիւնը անյետաձգելի գործ է: Ապաշխարութիւնը յետաձգելու 
արարքարարքարարքարարքը անհաշիւ թիւով մարդիկ դժոխք նետած է: (Շարունակելի):ը անհաշիւ թիւով մարդիկ դժոխք նետած է: (Շարունակելի):ը անհաշիւ թիւով մարդիկ դժոխք նետած է: (Շարունակելի):ը անհաշիւ թիւով մարդիկ դժոխք նետած է: (Շարունակելի):    

    
� Մեր ապաշխարութիւնը վաղուան չյետաձգենք, որովհետեւ Մեր ապաշխարութիւնը վաղուան չյետաձգենք, որովհետեւ Մեր ապաշխարութիւնը վաղուան չյետաձգենք, որովհետեւ Մեր ապաշխարութիւնը վաղուան չյետաձգենք, որովհետեւ 

վաղուան տէրը` Տէրը ինքն է, եւ ոչ թէ մենք:վաղուան տէրը` Տէրը ինքն է, եւ ոչ թէ մենք:վաղուան տէրը` Տէրը ինքն է, եւ ոչ թէ մենք:վաղուան տէրը` Տէրը ինքն է, եւ ոչ թէ մենք:    
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Մտքի նորոգութեան մասինՄտքի նորոգութեան մասինՄտքի նորոգութեան մասինՄտքի նորոգութեան մասին    
((((Մարտ 17)Մարտ 17)Մարտ 17)Մարտ 17)    

    
Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը առաջին Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը առաջին Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը առաջին Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ ապաշխարութիւնը առաջին 

հերթին մտքի նորոգութիւնն է: հերթին մտքի նորոգութիւնն է: հերթին մտքի նորոգութիւնն է: հերթին մտքի նորոգութիւնն է: Խօսինք այս մասին: Խօսինք այս մասին: Խօսինք այս մասին: Խօսինք այս մասին: Միտք մը որ Սուրբ Միտք մը որ Սուրբ Միտք մը որ Սուրբ Միտք մը որ Սուրբ 
Հոգիով չէ նորոգուած, իր ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի Հոգիով չէ նորոգուած, իր ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի Հոգիով չէ նորոգուած, իր ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի Հոգիով չէ նորոգուած, իր ամբողջ ուշադրութիւնը կը դարձնէ դէպի 
աշխարհը, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային աշխարհը, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային աշխարհը, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային աշխարհը, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը միայն երկնային 
ճշմարտութեանց վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան ճշմարտութեանց վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան ճշմարտութեանց վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան ճշմարտութեանց վրայ է որ կը կեդրոնանայ, իր սիրոյն առարկան 
միայն Աստուած ինք կը դառնայ, միայն Աստուած ինք կը դառնայ, միայն Աստուած ինք կը դառնայ, միայն Աստուած ինք կը դառնայ, իր մտածութեան նիր մտածութեան նիր մտածութեան նիր մտածութեան նիւթիւթիւթիւթը՝ Աստուծոյ ը՝ Աստուծոյ ը՝ Աստուծոյ ը՝ Աստուծոյ 
խօսքն ու կամքը կ'ըլլան:խօսքն ու կամքը կ'ըլլան:խօսքն ու կամքը կ'ըլլան:խօսքն ու կամքը կ'ըլլան:    

Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, չարագործ մարդոց կորուստը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, չարագործ մարդոց կորուստը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, չարագործ մարդոց կորուստը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, չարագործ մարդոց կորուստը 
կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը` անոնց դարձն ու կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը` անոնց դարձն ու կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը` անոնց դարձն ու կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը` անոնց դարձն ու 
փրկութիւնը տեսնել կը ցանկայ:փրկութիւնը տեսնել կը ցանկայ:փրկութիւնը տեսնել կը ցանկայ:փրկութիւնը տեսնել կը ցանկայ:    

Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, միշտ ժխտական բաներ կը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, միշտ ժխտական բաներ կը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, միշտ ժխտական բաներ կը Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, միշտ ժխտական բաներ կը 
մտածէ ինքնիր մասին եւ մտածէ ինքնիր մասին եւ մտածէ ինքնիր մասին եւ մտածէ ինքնիր մասին եւ ուրիշին մասին, իսկ Սուրբ Հոգիով ուրիշին մասին, իսկ Սուրբ Հոգիով ուրիշին մասին, իսկ Սուրբ Հոգիով ուրիշին մասին, իսկ Սուրբ Հոգիով 
նորոգուած միտքը, միայն աստուածահաճոյ մտածումներ կ'ունենայ նորոգուած միտքը, միայն աստուածահաճոյ մտածումներ կ'ունենայ նորոգուած միտքը, միայն աստուածահաճոյ մտածումներ կ'ունենայ նորոգուած միտքը, միայն աստուածահաճոյ մտածումներ կ'ունենայ 
ինքնիր մասին եւ ուրիշին մասին:ինքնիր մասին եւ ուրիշին մասին:ինքնիր մասին եւ ուրիշին մասին:ինքնիր մասին եւ ուրիշին մասին:    

Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, իր գործակիցները մրցակիցներ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, իր գործակիցները մրցակիցներ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, իր գործակիցները մրցակիցներ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտքը, իր գործակիցները մրցակիցներ 
կը նկատէ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը, զանոնք օգնական կը կը նկատէ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը, զանոնք օգնական կը կը նկատէ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը, զանոնք օգնական կը կը նկատէ, իսկ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը, զանոնք օգնական կը 
նկատէ:նկատէ:նկատէ:նկատէ:    

Սուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ ՀոՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար հաճոյք  է լսել Աստուծոյ գիով նորոգուած մտքին համար հաճոյք  է լսել Աստուծոյ գիով նորոգուած մտքին համար հաճոյք  է լսել Աստուծոյ գիով նորոգուած մտքին համար հաճոյք  է լսել Աստուծոյ 
խօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին հախօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին հախօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին հախօսքին քարոզութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին հա----
մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:մար` տաղտուկ ու ձանձրոյթ է Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:    

Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար ուրախութիՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար ուրախութիՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար ուրախութիՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքին համար ուրախութի´́́́ւն է ւն է ւն է ւն է 
հոգեւոր երգեր լսել, իսկ Սուրբ Հոգիով չնոհոգեւոր երգեր լսել, իսկ Սուրբ Հոգիով չնոհոգեւոր երգեր լսել, իսկ Սուրբ Հոգիով չնոհոգեւոր երգեր լսել, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին համար` րոգուած մտքին համար` րոգուած մտքին համար` րոգուած մտքին համար` 
տառապանք է:տառապանք է:տառապանք է:տառապանք է:    

Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը կը սիրէ ճշմարտութիւնն ու Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը կը սիրէ ճշմարտութիւնն ու Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը կը սիրէ ճշմարտութիւնն ու Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտքը կը սիրէ ճշմարտութիւնն ու 
արդարութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին համար արդարութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին համար արդարութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին համար արդարութիւնը, իսկ Սուրբ Հոգիով չնորոգուած մտքին համար 
ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը զինք խեղդող շղթաներու նման են: ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը զինք խեղդող շղթաներու նման են: ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը զինք խեղդող շղթաներու նման են: ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը զինք խեղդող շղթաներու նման են: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Սուրբ Հոգիով նորոգուած մտքի մը ղեկը ՍոՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքի մը ղեկը ՍոՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքի մը ղեկը ՍոՍուրբ Հոգիով նորոգուած մտքի մը ղեկը Սուրբ Հոգիի ձեռքին ւրբ Հոգիի ձեռքին ւրբ Հոգիի ձեռքին ւրբ Հոգիի ձեռքին 

մէջ է: Վատ մտածումներ չեն կրնար հոն մուտք գործել:մէջ է: Վատ մտածումներ չեն կրնար հոն մուտք գործել:մէջ է: Վատ մտածումներ չեն կրնար հոն մուտք գործել:մէջ է: Վատ մտածումներ չեն կրնար հոն մուտք գործել:    
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Մեզ ապաշխարեցնողը` Սուրբ Հոգին էՄեզ ապաշխարեցնողը` Սուրբ Հոգին էՄեզ ապաշխարեցնողը` Սուրբ Հոգին էՄեզ ապաշխարեցնողը` Սուրբ Հոգին է    
((((Մարտ 18)Մարտ 18)Մարտ 18)Մարտ 18)    

    
Ապաշխարութեան մասին քանի մը կարեւոր նշումներ.Ապաշխարութեան մասին քանի մը կարեւոր նշումներ.Ապաշխարութեան մասին քանի մը կարեւոր նշումներ.Ապաշխարութեան մասին քանի մը կարեւոր նշումներ.----    
----    Երբ Սուրբ Հոգին քեզ ապաշխարութեան կը բերէ՝ ոտքիԵրբ Սուրբ Հոգին քեզ ապաշխարութեան կը բերէ՝ ոտքիԵրբ Սուրբ Հոգին քեզ ապաշխարութեան կը բերէ՝ ոտքիԵրբ Սուրբ Հոգին քեզ ապաշխարութեան կը բերէ՝ ոտքի´ ´ ´ ´ ել ու ել ու ել ու ել ու 

ապաշխարէ: Միապաշխարէ: Միապաշխարէ: Միապաշխարէ: Մի´ ´ ´ ´ յետաձգեր ապաշխարութիւնը: Դյետաձգեր ապաշխարութիւնը: Դյետաձգեր ապաշխարութիւնը: Դյետաձգեր ապաշխարութիւնը: Դուն քեզի միուն քեզի միուն քեզի միուն քեզի մի´ ´ ´ ´ ըսեր, ըսեր, ըսեր, ըսեր, 
««««Երբ ծերանամ՝ կԵրբ ծերանամ՝ կԵրբ ծերանամ՝ կԵրբ ծերանամ՝ կ’’’’ապաշխարեմապաշխարեմապաշխարեմապաշխարեմ»: »: »: »: ԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխարութիւնը Սուրբ Հոգիին րութիւնը Սուրբ Հոգիին րութիւնը Սուրբ Հոգիին րութիւնը Սուրբ Հոգիին 
պարգեւն է: Եթէ Սուրբ Հոգին քեզ չապաշխարեցնէ՝ դուն չես կրնար պարգեւն է: Եթէ Սուրբ Հոգին քեզ չապաշխարեցնէ՝ դուն չես կրնար պարգեւն է: Եթէ Սուրբ Հոգին քեզ չապաշխարեցնէ՝ դուն չես կրնար պարգեւն է: Եթէ Սուրբ Հոգին քեզ չապաշխարեցնէ՝ դուն չես կրնար 
ապաշխարել: Նախ չես գիտեր եթէ երբեք պիտի ծերանաս թէ ոչ: ապաշխարել: Նախ չես գիտեր եթէ երբեք պիտի ծերանաս թէ ոչ: ապաշխարել: Նախ չես գիտեր եթէ երբեք պիտի ծերանաս թէ ոչ: ապաշխարել: Նախ չես գիտեր եթէ երբեք պիտի ծերանաս թէ ոչ: 
Երկրորդ, չես գիտեր եթէ երբեք Սուրբ Հոգին Երկրորդ, չես գիտեր եթէ երբեք Սուրբ Հոգին Երկրորդ, չես գիտեր եթէ երբեք Սուրբ Հոգին Երկրորդ, չես գիտեր եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ծերութեանդ ապաշխածերութեանդ ապաշխածերութեանդ ապաշխածերութեանդ ապաշխա----
րութեարութեարութեարութեան պարգեւն ու արցունքըն պարգեւն ու արցունքըն պարգեւն ու արցունքըն պարգեւն ու արցունքը    պիտի տա՞յ քեզի թէ ոչ: Ապաշխապիտի տա՞յ քեզի թէ ոչ: Ապաշխապիտի տա՞յ քեզի թէ ոչ: Ապաշխապիտի տա՞յ քեզի թէ ոչ: Ապաշխա----
րութիւնը քու որոշումովդ չրութիւնը քու որոշումովդ չրութիւնը քու որոշումովդ չրութիւնը քու որոշումովդ չ’’’’ըլլար, այլ՝ Սուրբ Հոգիին որոշումով, եւ ըլլար, այլ՝ Սուրբ Հոգիին որոշումով, եւ ըլլար, այլ՝ Սուրբ Հոգիին որոշումով, եւ ըլլար, այլ՝ Սուրբ Հոգիին որոշումով, եւ 
Սուրբ Հոգին այդ որոշումը չՍուրբ Հոգին այդ որոշումը չՍուրբ Հոգին այդ որոշումը չՍուրբ Հոգին այդ որոշումը չ’’’’առներ ծերութեանդ տարիներուն, եթէ առներ ծերութեանդ տարիներուն, եթէ առներ ծերութեանդ տարիներուն, եթէ առներ ծերութեանդ տարիներուն, եթէ 
երբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս յետաձգած ես ապաշխաերբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս յետաձգած ես ապաշխաերբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս յետաձգած ես ապաշխաերբեք գիտակցաբար եւ բազմիցս յետաձգած ես ապաշխարութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:րութիւնը:    

Զգոյշ պէտք է ըլլանքԶգոյշ պէտք է ըլլանքԶգոյշ պէտք է ըլլանքԶգոյշ պէտք է ըլլանք    որ որ որ որ մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր մեր երիտասարդութեան օրերն ու մեր 
կեանքին վառվռուն տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ կեանքին վառվռուն տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ կեանքին վառվռուն տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ կեանքին վառվռուն տարիները չապրինք Աստուծմէ հեռու, եւ 
ծերանալէ յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: ծերանալէ յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: ծերանալէ յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: ծերանալէ յետոյ միայն չմտածենք Քրիստոսի յանձնուելու մասին: 
Աստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան օրերուն զինք յիշենք եԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան օրերուն զինք յիշենք եԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան օրերուն զինք յիշենք եԱստուծոյ կամքն է որ մեր երիտասարդութեան օրերուն զինք յիշենք եւ ւ ւ ւ 
իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք իրեն հետ ու իրեն համար ապրինք ((((Ժողովողի 12.1): ՓաԺողովողի 12.1): ՓաԺողովողի 12.1): ՓաԺողովողի 12.1): Փաստուած ստուած ստուած ստուած 
իրողութիւն է, որ մինչեւ ծերութիւն մեղքի կեանք ապրող մարդուն իրողութիւն է, որ մինչեւ ծերութիւն մեղքի կեանք ապրող մարդուն իրողութիւն է, որ մինչեւ ծերութիւն մեղքի կեանք ապրող մարդուն իրողութիւն է, որ մինչեւ ծերութիւն մեղքի կեանք ապրող մարդուն 
համար գրեթէ անկարելի է մեղքէն հրաժարելով դարձի գալ: Որքան համար գրեթէ անկարելի է մեղքէն հրաժարելով դարձի գալ: Որքան համար գրեթէ անկարելի է մեղքէն հրաժարելով դարձի գալ: Որքան համար գրեթէ անկարելի է մեղքէն հրաժարելով դարձի գալ: Որքան 
արմատանայ մեղքը մեր սրտին մէջ, այնքան աւելի դժուար կարմատանայ մեղքը մեր սրտին մէջ, այնքան աւելի դժուար կարմատանայ մեղքը մեր սրտին մէջ, այնքան աւելի դժուար կարմատանայ մեղքը մեր սրտին մէջ, այնքան աւելի դժուար կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
աաաարմատախիլ ընել զանիկա մեր սրտէն: Մրմատախիլ ընել զանիկա մեր սրտէն: Մրմատախիլ ընել զանիկա մեր սրտէն: Մրմատախիլ ընել զանիկա մեր սրտէն: Մէկը պէտք չէ մտածէ, թէ երբ էկը պէտք չէ մտածէ, թէ երբ էկը պէտք չէ մտածէ, թէ երբ էկը պէտք չէ մտածէ, թէ երբ 
ծերանայ` պիտծերանայ` պիտծերանայ` պիտծերանայ` պիտի ապաշխարէ, որովհետեւ իր ապաշխարելը իր ձեռքը ի ապաշխարէ, որովհետեւ իր ապաշխարելը իր ձեռքը ի ապաշխարէ, որովհետեւ իր ապաշխարելը իր ձեռքը ի ապաշխարէ, որովհետեւ իր ապաշխարելը իր ձեռքը 
չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին ձեռքը: Եթէ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին ձեռքը: Եթէ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին ձեռքը: Եթէ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան չէ, այլ` Սուրբ Հոգիին ձեռքը: Եթէ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան 
արցունք չշնորհէ մարդուն` ի զուր են մարդուն ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ մարդուն` ի զուր են մարդուն ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ մարդուն` ի զուր են մարդուն ապաշխարութեան արցունք չշնորհէ մարդուն` ի զուր են մարդուն ապաշխարութեան 
բոլոր որոշումները: Իսկ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք բոլոր որոշումները: Իսկ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք բոլոր որոշումները: Իսկ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք բոլոր որոշումները: Իսկ Սուրբ Հոգին ապաշխարութեան արցունք 
կրնա՞յ չշնորհել մարդուն: Այոկրնա՞յ չշնորհել մարդուն: Այոկրնա՞յ չշնորհել մարդուն: Այոկրնա՞յ չշնորհել մարդուն: Այո´, ´, ´, ´, եթէ մարեթէ մարեթէ մարեթէ մարդը յամառօրէն ու մնայուն դը յամառօրէն ու մնայուն դը յամառօրէն ու մնայուն դը յամառօրէն ու մնայուն 
կերպոկերպոկերպոկերպով յվ յվ յվ յետաձգած է ապաշխարութիւնը, եւ իր ականջները միշտ ետաձգած է ապաշխարութիւնը, եւ իր ականջները միշտ ետաձգած է ապաշխարութիւնը, եւ իր ականջները միշտ ետաձգած է ապաշխարութիւնը, եւ իր ականջները միշտ 
փակած է Սուրբ Հոգիին ներգործութեան դիմաց` Սուրբ Հոգին փակած է Սուրբ Հոգիին ներգործութեան դիմաց` Սուրբ Հոգին փակած է Սուրբ Հոգիին ներգործութեան դիմաց` Սուրբ Հոգին փակած է Սուրբ Հոգիին ներգործութեան դիմաց` Սուրբ Հոգին 
ապաշխարուապաշխարուապաշխարուապաշխարութեան արցունք չի շնորհեր անոր երբ ծերանայ:թեան արցունք չի շնորհեր անոր երբ ծերանայ:թեան արցունք չի շնորհեր անոր երբ ծերանայ:թեան արցունք չի շնորհեր անոր երբ ծերանայ:    

    
� Յարատեւօրէն ու մինչեւ ծերութիւն մեղքի մէջ ապրիլը` ապաշՅարատեւօրէն ու մինչեւ ծերութիւն մեղքի մէջ ապրիլը` ապաշՅարատեւօրէն ու մինչեւ ծերութիւն մեղքի մէջ ապրիլը` ապաշՅարատեւօրէն ու մինչեւ ծերութիւն մեղքի մէջ ապրիլը` ապաշ----

խարութիւնը կը դխարութիւնը կը դխարութիւնը կը դխարութիւնը կը դարձնէ գրեթէ անկարելի:արձնէ գրեթէ անկարելի:արձնէ գրեթէ անկարելի:արձնէ գրեթէ անկարելի:    
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Ապաշխարութեան մասինԱպաշխարութեան մասինԱպաշխարութեան մասինԱպաշխարութեան մասին    
((((Մարտ 19)Մարտ 19)Մարտ 19)Մարտ 19)    

    
----    Ինչպէս եթէ մարդասպանութիւն գործէինք` բանտ պիտի Ինչպէս եթէ մարդասպանութիւն գործէինք` բանտ պիտի Ինչպէս եթէ մարդասպանութիւն գործէինք` բանտ պիտի Ինչպէս եթէ մարդասպանութիւն գործէինք` բանտ պիտի 

նետուէինք ու հոն պիտի ողբայինք, նոյնպէս ալ, պէտք է մենք զմեզ նետուէինք ու հոն պիտի ողբայինք, նոյնպէս ալ, պէտք է մենք զմեզ նետուէինք ու հոն պիտի ողբայինք, նոյնպէս ալ, պէտք է մենք զմեզ նետուէինք ու հոն պիտի ողբայինք, նոյնպէս ալ, պէտք է մենք զմեզ 
նետենք սուգի ու ողբի բանտը եւ դառնօրէն ապաշխարենք, որովնետենք սուգի ու ողբի բանտը եւ դառնօրէն ապաշխարենք, որովնետենք սուգի ու ողբի բանտը եւ դառնօրէն ապաշխարենք, որովնետենք սուգի ու ողբի բանտը եւ դառնօրէն ապաշխարենք, որով----
հետեւ մեր մեղքերով` մեր Տէրը սպաննեցհետեւ մեր մեղքերով` մեր Տէրը սպաննեցհետեւ մեր մեղքերով` մեր Տէրը սպաննեցհետեւ մեր մեղքերով` մեր Տէրը սպաննեցինք:ինք:ինք:ինք:    

----    Հաւատք եւ ապաշխարութիւն միեւնոյն ճշմարտութեան երկու Հաւատք եւ ապաշխարութիւն միեւնոյն ճշմարտութեան երկու Հաւատք եւ ապաշխարութիւն միեւնոյն ճշմարտութեան երկու Հաւատք եւ ապաշխարութիւն միեւնոյն ճշմարտութեան երկու 
տարբեր երեսներն են, բայց անոնք տարբեր են իրարմէ: Ապաշխարուտարբեր երեսներն են, բայց անոնք տարբեր են իրարմէ: Ապաշխարուտարբեր երեսներն են, բայց անոնք տարբեր են իրարմէ: Ապաշխարուտարբեր երեսներն են, բայց անոնք տարբեր են իրարմէ: Ապաշխարու----
թիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, իսկ հաւատքը՝ մեզ կը մօտեցնէ թիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, իսկ հաւատքը՝ մեզ կը մօտեցնէ թիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, իսկ հաւատքը՝ մեզ կը մօտեցնէ թիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, իսկ հաւատքը՝ մեզ կը մօտեցնէ 
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ (John MacArthur):(John MacArthur):(John MacArthur):(John MacArthur):    

----    Թող ապաշխարութեամբ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝Թող ապաշխարութեամբ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝Թող ապաշխարութեամբ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝Թող ապաշխարութեամբ իմ սիրտս կոտրի բոլոր այն բաներով՝    
որոնցմով ես կոտրած եմ Աստուծոյ սիրտը որոնցմով ես կոտրած եմ Աստուծոյ սիրտը որոնցմով ես կոտրած եմ Աստուծոյ սիրտը որոնցմով ես կոտրած եմ Աստուծոյ սիրտը (Bob Pierce):(Bob Pierce):(Bob Pierce):(Bob Pierce):    

----    ԿռուիԿռուիԿռուիԿռուի´́́́ր անապաշխարութեան դէմ, որ անապաշխարութեան դէմ, որ անապաշխարութեան դէմ, որ անապաշխարութեան դէմ, ո´́́́չ թէ որպէսզի գեչ թէ որպէսզի գեչ թէ որպէսզի գեչ թէ որպէսզի գեհեհեհեհենէն նէն նէն նէն 
ազատիս, այլ որովհետեւ անապաշխարութիւնը կը խոազատիս, այլ որովհետեւ անապաշխարութիւնը կը խոազատիս, այլ որովհետեւ անապաշխարութիւնը կը խոազատիս, այլ որովհետեւ անապաշխարութիւնը կը խոցոտէ Յիսուսի ցոտէ Յիսուսի ցոտէ Յիսուսի ցոտէ Յիսուսի 
սիրտը եւ քեզ յաւերժապէս կը հեռացնէ անկէ:սիրտը եւ քեզ յաւերժապէս կը հեռացնէ անկէ:սիրտը եւ քեզ յաւերժապէս կը հեռացնէ անկէ:սիրտը եւ քեզ յաւերժապէս կը հեռացնէ անկէ:    

----    Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսԱպաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսԱպաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոսԱպաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Քրիստոսի խոստտտտոոոո----
վանիլը չէ, այլ Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր վանիլը չէ, այլ Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր վանիլը չէ, այլ Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր վանիլը չէ, այլ Քրիստոսը մեր սրտին Տէրն ու թագաւորը եւ մեր 
կեանքին առաջնորդը խոստովանիլն է:կեանքին առաջնորդը խոստովանիլն է:կեանքին առաջնորդը խոստովանիլն է:կեանքին առաջնորդը խոստովանիլն է:    

----    Մեր մեղքերուն շատ ըլլալը չէ որ կը տրտմեցնէ զԱստՄեր մեղքերուն շատ ըլլալը չէ որ կը տրտմեցնէ զԱստՄեր մեղքերուն շատ ըլլալը չէ որ կը տրտմեցնէ զԱստՄեր մեղքերուն շատ ըլլալը չէ որ կը տրտմեցնէ զԱստուած, այլ ուած, այլ ուած, այլ ուած, այլ 
մեր մեղքերուն հանդէպ մեր անտարբեր ըլլալը եւ անոնց համար մեր մեր մեղքերուն հանդէպ մեր անտարբեր ըլլալը եւ անոնց համար մեր մեր մեղքերուն հանդէպ մեր անտարբեր ըլլալը եւ անոնց համար մեր մեր մեղքերուն հանդէպ մեր անտարբեր ըլլալը եւ անոնց համար մեր 
չզղջալն ու չապաշխարելը:չզղջալն ու չապաշխարելը:չզղջալն ու չապաշխարելը:չզղջալն ու չապաշխարելը:    

----    Ապաշխարութիւն մը Ապաշխարութիւն մը Ապաշխարութիւն մը Ապաշխարութիւն մը որուն չորուն չորուն չորուն չ’’’’ընկերանար մեր գործած մեղընկերանար մեր գործած մեղընկերանար մեր գործած մեղընկերանար մեր գործած մեղ----
քերուն համար ցաւի ու զղջումի զգացումներ՝ քաւութիւն չի բերեր:քերուն համար ցաւի ու զղջումի զգացումներ՝ քաւութիւն չի բերեր:քերուն համար ցաւի ու զղջումի զգացումներ՝ քաւութիւն չի բերեր:քերուն համար ցաւի ու զղջումի զգացումներ՝ քաւութիւն չի բերեր:    

----    Ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերու քաւութեան համար Յիսուսի Ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերու քաւութեան համար Յիսուսի Ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերու քաւութեան համար Յիսուսի Ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերու քաւութեան համար Յիսուսի 
վստահիլ է, իսկ հաւատքը՝ մեր փրկութեան համար Յիսուսի վստահիլ վստահիլ է, իսկ հաւատքը՝ մեր փրկութեան համար Յիսուսի վստահիլ վստահիլ է, իսկ հաւատքը՝ մեր փրկութեան համար Յիսուսի վստահիլ վստահիլ է, իսկ հաւատքը՝ մեր փրկութեան համար Յիսուսի վստահիլ 
է է է է (John Piper):(John Piper):(John Piper):(John Piper):    

Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արՓրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արՓրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արՓրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ մեր դիւնքը չէ, այլ մեր դիւնքը չէ, այլ մեր դիւնքը չէ, այլ մեր 
ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքն է:ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքն է:ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքն է:ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքն է:    

    
� Ապաշխարութիւնը մեզ լաւ ու բարեգործ քրիստոնեաներ չի Ապաշխարութիւնը մեզ լաւ ու բարեգործ քրիստոնեաներ չի Ապաշխարութիւնը մեզ լաւ ու բարեգործ քրիստոնեաներ չի Ապաշխարութիւնը մեզ լաւ ու բարեգործ քրիստոնեաներ չի 

դարձներ պարզապէս, այլ մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:դարձներ պարզապէս, այլ մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:դարձներ պարզապէս, այլ մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:դարձներ պարզապէս, այլ մեզ Աստուծոյ զաւակներ կը դարձնէ:    
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Մտածումներ ապաշխարութեան մասինՄտածումներ ապաշխարութեան մասինՄտածումներ ապաշխարութեան մասինՄտածումներ ապաշխարութեան մասին    
((((Մարտ 20)Մարտ 20)Մարտ 20)Մարտ 20)    

    
----    Հաւատալ որ Յիսուս Տէր է՝ զայն մեր Տէրը չիՀաւատալ որ Յիսուս Տէր է՝ զայն մեր Տէրը չիՀաւատալ որ Յիսուս Տէր է՝ զայն մեր Տէրը չիՀաւատալ որ Յիսուս Տէր է՝ զայն մեր Տէրը չի´ ´ ´ ´ դարձներ: դարձներ: դարձներ: դարձներ: 

Հաւատալ որ Յիսուս Փրկիչ է՝ զայն մեր Փրկիչը չիՀաւատալ որ Յիսուս Փրկիչ է՝ զայն մեր Փրկիչը չիՀաւատալ որ Յիսուս Փրկիչ է՝ զայն մեր Փրկիչը չիՀաւատալ որ Յիսուս Փրկիչ է՝ զայն մեր Փրկիչը չի´ ´ ´ ´ դարձներ: դարձներ: դարձներ: դարձներ: 
Հաւատալ որ Յիսուս Թագաւոր է՝ զայն մեր Թագաւորը չիՀաւատալ որ Յիսուս Թագաւոր է՝ զայն մեր Թագաւորը չիՀաւատալ որ Յիսուս Թագաւոր է՝ զայն մեր Թագաւորը չիՀաւատալ որ Յիսուս Թագաւոր է՝ զայն մեր Թագաւորը չի´ ´ ´ ´ դարձներ: դարձներ: դարձներ: դարձներ: 
Եթէ հաւատքին ընկերանայ ապաշխարութիւնը, այն ատեն միայն Եթէ հաւատքին ընկերանայ ապաշխարութիւնը, այն ատեն միայն Եթէ հաւատքին ընկերանայ ապաշխարութիւնը, այն ատեն միայն Եթէ հաւատքին ընկերանայ ապաշխարութիւնը, այն ատեն միայն 
Յիսուս կը դառնայ մեր Տէրը, մեր Փրկիչը, մեր Թագաւորը:Յիսուս կը դառնայ մեր Տէրը, մեր Փրկիչը, մեր Թագաւորը:Յիսուս կը դառնայ մեր Տէրը, մեր Փրկիչը, մեր Թագաւորը:Յիսուս կը դառնայ մեր Տէրը, մեր Փրկիչը, մեր Թագաւորը:    

----    Ապաշխարութիւնը միայն մԱպաշխարութիւնը միայն մԱպաշխարութիւնը միայն մԱպաշխարութիւնը միայն մեղքի համար ցաւիլը չէ, այլ եղքի համար ցաւիլը չէ, այլ եղքի համար ցաւիլը չէ, այլ եղքի համար ցաւիլը չէ, այլ 
ընդունիլն է որ մենք մեղաւոր ենք, եւ մեր մեղքերով ցաւցուընդունիլն է որ մենք մեղաւոր ենք, եւ մեր մեղքերով ցաւցուընդունիլն է որ մենք մեղաւոր ենք, եւ մեր մեղքերով ցաւցուընդունիլն է որ մենք մեղաւոր ենք, եւ մեր մեղքերով ցաւցուցած ենք ցած ենք ցած ենք ցած ենք 
Աստուծոյ սիրտը:Աստուծոյ սիրտը:Աստուծոյ սիրտը:Աստուծոյ սիրտը:    

----    Պարզ ապաշխարութիւնը մեզ փրկութեան կՊարզ ապաշխարութիւնը մեզ փրկութեան կՊարզ ապաշխարութիւնը մեզ փրկութեան կՊարզ ապաշխարութիւնը մեզ փրկութեան կ’’’’առաջնորդէ, իսկ առաջնորդէ, իսկ առաջնորդէ, իսկ առաջնորդէ, իսկ 
կատարեալ ապաշխարութիւնը՝ սրբութեան: Մեր ապաշկատարեալ ապաշխարութիւնը՝ սրբութեան: Մեր ապաշկատարեալ ապաշխարութիւնը՝ սրբութեան: Մեր ապաշկատարեալ ապաշխարութիւնը՝ սրբութեան: Մեր ապաշխարութեան խարութեան խարութեան խարութեան 
նպատակը պարզապէս փրկուիլը պէտք չէ ըլլայ, անպատակը պարզապէս փրկուիլը պէտք չէ ըլլայ, անպատակը պարզապէս փրկուիլը պէտք չէ ըլլայ, անպատակը պարզապէս փրկուիլը պէտք չէ ըլլայ, այլ ամբողջովին յլ ամբողջովին յլ ամբողջովին յլ ամբողջովին 
սրբուիլը, սուրբ դառնալը:սրբուիլը, սուրբ դառնալը:սրբուիլը, սուրբ դառնալը:սրբուիլը, սուրբ դառնալը:    

----    Ապաշխարութիւնը մեր եւ Աստուծոյ յարաբերութիւնը, պարզաԱպաշխարութիւնը մեր եւ Աստուծոյ յարաբերութիւնը, պարզաԱպաշխարութիւնը մեր եւ Աստուծոյ յարաբերութիւնը, պարզաԱպաշխարութիւնը մեր եւ Աստուծոյ յարաբերութիւնը, պարզա----
պէս Փրկիչի ու փրկուածի յարաբերութեան չի վերապէս Փրկիչի ու փրկուածի յարաբերութեան չի վերապէս Փրկիչի ու փրկուածի յարաբերութեան չի վերապէս Փրկիչի ու փրկուածի յարաբերութեան չի վերածեր, այլ` հայր եւ ծեր, այլ` հայր եւ ծեր, այլ` հայր եւ ծեր, այլ` հայր եւ 
որդիի սիրալիր յարաբերութեան:որդիի սիրալիր յարաբերութեան:որդիի սիրալիր յարաբերութեան:որդիի սիրալիր յարաբերութեան:    

----    Ապաշխարութիւնը միայն մարդուն հագուածքը չի փոԱպաշխարութիւնը միայն մարդուն հագուածքը չի փոԱպաշխարութիւնը միայն մարդուն հագուածքը չի փոԱպաշխարութիւնը միայն մարդուն հագուածքը չի փոխեր, այլ խեր, այլ խեր, այլ խեր, այլ 
նաեւ կը փոխէ անաեւ կը փոխէ անաեւ կը փոխէ անաեւ կը փոխէ անոր սիրտը, միտքը, հոգին: Ապաշնոր սիրտը, միտքը, հոգին: Ապաշնոր սիրտը, միտքը, հոգին: Ապաշնոր սիրտը, միտքը, հոգին: Ապաշխարուխարուխարուխարութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, նախ անոր ներքին աշխարհը կը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, նախ անոր ներքին աշխարհը կը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, նախ անոր ներքին աշխարհը կը մարդուն արտաքինը փոխելէ առաջ, նախ անոր ներքին աշխարհը կը 
փոխէ, անոր կեանքը եւ կեանքը ապրեփոխէ, անոր կեանքը եւ կեանքը ապրեփոխէ, անոր կեանքը եւ կեանքը ապրեփոխէ, անոր կեանքը եւ կեանքը ապրելու եղանալու եղանալու եղանալու եղանակը:կը:կը:կը:    

----    Եթէ մէկը ապաշխարութեամբ հեռանայ մեղքէն բայց չմօտենայ Եթէ մէկը ապաշխարութեամբ հեռանայ մեղքէն բայց չմօտենայ Եթէ մէկը ապաշխարութեամբ հեռանայ մեղքէն բայց չմօտենայ Եթէ մէկը ապաշխարութեամբ հեռանայ մեղքէն բայց չմօտենայ 
Աստուծոյ, շուտով հանդէս պիտի բերէ որ իր մեղքը տակաւին նԱստուծոյ, շուտով հանդէս պիտի բերէ որ իր մեղքը տակաւին նԱստուծոյ, շուտով հանդէս պիտի բերէ որ իր մեղքը տակաւին նԱստուծոյ, շուտով հանդէս պիտի բերէ որ իր մեղքը տակաւին ներկայ երկայ երկայ երկայ 
է, եւ պարզապէս իր անունը փոխած է ու պահուըտած` իր է, եւ պարզապէս իր անունը փոխած է ու պահուըտած` իր է, եւ պարզապէս իր անունը փոխած է ու պահուըտած` իր է, եւ պարզապէս իր անունը փոխած է ու պահուըտած` իր 
հպարտութեան ետին հպարտութեան ետին հպարտութեան ետին հպարտութեան ետին (Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

----    Մարդ չի կրնար ըլլալ այնքան սուրբ որ կարիքը չունենայ Մարդ չի կրնար ըլլալ այնքան սուրբ որ կարիքը չունենայ Մարդ չի կրնար ըլլալ այնքան սուրբ որ կարիքը չունենայ Մարդ չի կրնար ըլլալ այնքան սուրբ որ կարիքը չունենայ 
ապաշխարութեան, ոապաշխարութեան, ոապաշխարութեան, ոապաշխարութեան, ո´́́́չ ալ կրնայ ըլլալ այնքան մեղաւոր որուն համար չ ալ կրնայ ըլլալ այնքան մեղաւոր որուն համար չ ալ կրնայ ըլլալ այնքան մեղաւոր որուն համար չ ալ կրնայ ըլլալ այնքան մեղաւոր որուն համար 
անկարելի ըլլայ ապաշխարութեամբ մաքրուիլ ու սրբաանկարելի ըլլայ ապաշխարութեամբ մաքրուիլ ու սրբաանկարելի ըլլայ ապաշխարութեամբ մաքրուիլ ու սրբաանկարելի ըլլայ ապաշխարութեամբ մաքրուիլ ու սրբանալ:նալ:նալ:նալ:    

    
� ԱԱԱԱպաշխարութեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առպաշխարութեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առպաշխարութեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առպաշխարութեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առջեւ, ջեւ, ջեւ, ջեւ, 

որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր 
առջեւ:առջեւ:առջեւ:առջեւ:    
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Մեր ապաշխարութիւնը`Մեր ապաշխարութիւնը`Մեր ապաշխարութիւնը`Մեր ապաշխարութիւնը`    
արդիւնք արդիւնք արդիւնք արդիւնք Յիսուսի արեանՅիսուսի արեանՅիսուսի արեանՅիսուսի արեան    

((((Մարտ 21)Մարտ 21)Մարտ 21)Մարտ 21)    
    

----    Ճիշդ է որ եթէ ապաշխարենք` կը փրկուինք, բայց եթէ երբեք Ճիշդ է որ եթէ ապաշխարենք` կը փրկուինք, բայց եթէ երբեք Ճիշդ է որ եթէ ապաշխարենք` կը փրկուինք, բայց եթէ երբեք Ճիշդ է որ եթէ ապաշխարենք` կը փրկուինք, բայց եթէ երբեք 
Յիսուս իր արիւնը չթափէր մեր փրկութեաՅիսուս իր արիւնը չթափէր մեր փրկութեաՅիսուս իր արիւնը չթափէր մեր փրկութեաՅիսուս իր արիւնը չթափէր մեր փրկութեան համար` մենք պիտի ն համար` մենք պիտի ն համար` մենք պիտի ն համար` մենք պիտի 
չկրնայինք ապաշխարել ու փրկուիլ:չկրնայինք ապաշխարել ու փրկուիլ:չկրնայինք ապաշխարել ու փրկուիլ:չկրնայինք ապաշխարել ու փրկուիլ:    

----    Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը 
մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով՝ պէտք է մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով՝ պէտք է մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով՝ պէտք է մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով՝ պէտք է 
ապաշխարենք: Աստուածաապաշխարենք: Աստուածաապաշխարենք: Աստուածաապաշխարենք: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ շունչը ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ շունչը ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ շունչը ցոյց կու տայ թէ Աստուծոյ 
արքայութիւնը մօտ էարքայութիւնը մօտ էարքայութիւնը մօտ էարքայութիւնը մօտ է    ըսելով`ըսելով`ըսելով`ըսելով`    պէտք է ապպէտք է ապպէտք է ապպէտք է ապաշաշաշաշխարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. խարենք: Յիսուս չըսաւ. 
««««Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայԱպաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայԱպաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայԱպաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտենայ», », », », այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 
««««Ապաշխարեցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱպաշխարեցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱպաշխարեցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱպաշխարեցէք որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է» » » » 
((((Մատթէոս 4.17)Մատթէոս 4.17)Մատթէոս 4.17)Մատթէոս 4.17): «: «: «: «ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ» » » » բառը ցոյց կու տայ, բառը ցոյց կու տայ, բառը ցոյց կու տայ, բառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշթէ պէտք է ապաշթէ պէտք է ապաշթէ պէտք է ապաշ----
խարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոխարենք՝ քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ո´́́́չ թէչ թէչ թէչ թէ    պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:    

----    Մենք չենք ապաշխարեր որպէսզի մեր անունները գրուին Մենք չենք ապաշխարեր որպէսզի մեր անունները գրուին Մենք չենք ապաշխարեր որպէսզի մեր անունները գրուին Մենք չենք ապաշխարեր որպէսզի մեր անունները գրուին 
Կենաց Գիրքին մէջ, այլ կԿենաց Գիրքին մէջ, այլ կԿենաց Գիրքին մէջ, այլ կԿենաց Գիրքին մէջ, այլ կ’’’’ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները ապաշխարենք՝ որպէսզի մեր անունները 
որոնք արդէն իսկ գրուած են Կենաց Գիրքին մէջ՝ չջնջուինորոնք արդէն իսկ գրուած են Կենաց Գիրքին մէջ՝ չջնջուինորոնք արդէն իսկ գրուած են Կենաց Գիրքին մէջ՝ չջնջուինորոնք արդէն իսկ գրուած են Կենաց Գիրքին մէջ՝ չջնջուին: : : : Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ով որ յաղթանակէ` այսպէս ճերմակ պիտի հագնիՈվ որ յաղթանակէ` այսպէս ճերմակ պիտի հագնիՈվ որ յաղթանակէ` այսպէս ճերմակ պիտի հագնիՈվ որ յաղթանակէ` այսպէս ճերմակ պիտի հագնի. . . . եւ անոր եւ անոր եւ անոր եւ անոր 
անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն...անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն...անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն...անունը պիտի չջնջեմ կեանքի գիրքէն...»»»» (3.5):  (3.5):  (3.5):  (3.5): Երբ Յիսուս իր արիւնը Երբ Յիսուս իր արիւնը Երբ Յիսուս իր արիւնը Երբ Յիսուս իր արիւնը 
թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան Կենաց Գիրքին թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան Կենաց Գիրքին թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան Կենաց Գիրքին թափեց խաչին վրայ, բոլորին անունները գրուեցան Կենաց Գիրքին 
մէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոմէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոմէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ոմէջ: Ուստի, ով որ ապաշխարէ, ո´́́́չ թէ իր անունը պիտի գրուի, այլ չ թէ իր անունը պիտի գրուի, այլ չ թէ իր անունը պիտի գրուի, այլ չ թէ իր անունը պիտի գրուի, այլ 
պարզապէս՝ պիտի չջնջուի:պարզապէս՝ պիտի չջնջուի:պարզապէս՝ պիտի չջնջուի:պարզապէս՝ պիտի չջնջուի:    

----    Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կ'ըսէ. Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կ'ըսէ. Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կ'ըսէ. Տէրը Եսայի մարգարէին բերնով կ'ըսէ. ««««Քու յանցանքներդ` մէգի Քու յանցանքներդ` մէգի Քու յանցանքներդ` մէգի Քու յանցանքներդ` մէգի 
պէս ու քու մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիպէս ու քու մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիպէս ու քու մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծիպէս ու քու մեղքերդ ամպի պէս ջնջեցի: Ինծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ դարձիր, քանզի քեզ դարձիր, քանզի քեզ դարձիր, քանզի քեզ 
փրկեցիփրկեցիփրկեցիփրկեցի» (44.22):» (44.22):» (44.22):» (44.22):    Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ դարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմ», », », », 
այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»: »: »: »: Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք Մենք կը դառնանք 
Յիսուսին, ոՅիսուսին, ոՅիսուսին, ոՅիսուսին, ո´́́́չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզչ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզչ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզչ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ    փրկէ, այլ` փրկէ, այլ` փրկէ, այլ` փրկէ, այլ` 
որպէսզի մեր սեփականութիւնը դարձնէ այն փրկութիւնը որ ան որպէսզի մեր սեփականութիւնը դարձնէ այն փրկութիւնը որ ան որպէսզի մեր սեփականութիւնը դարձնէ այն փրկութիւնը որ ան որպէսզի մեր սեփականութիւնը դարձնէ այն փրկութիւնը որ ան 
իրագործեց խաչին վրայ իր արիւնը թափելով:իրագործեց խաչին վրայ իր արիւնը թափելով:իրագործեց խաչին վրայ իր արիւնը թափելով:իրագործեց խաչին վրայ իր արիւնը թափելով:    

    
� Մեր ապաշխարութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի զոհագործական Մեր ապաշխարութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի զոհագործական Մեր ապաշխարութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի զոհագործական Մեր ապաշխարութիւնը արդիւնքն է Քրիստոսի զոհագործական 

մահուան:մահուան:մահուան:մահուան:    
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Ապաշխարութիւնը կը փոխէԱպաշխարութիւնը կը փոխէԱպաշխարութիւնը կը փոխէԱպաշխարութիւնը կը փոխէ    
մեր կեանքի ընթացքըմեր կեանքի ընթացքըմեր կեանքի ընթացքըմեր կեանքի ընթացքը    

((((Մարտ 22)Մարտ 22)Մարտ 22)Մարտ 22)    
    

----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր մտածելամեր մտածելամեր մտածելամեր մտածելակերպն ու կերպն ու կերպն ու կերպն ու 
վերաբերմունքը ովերաբերմունքը ովերաբերմունքը ովերաբերմունքը ո´́́́չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր նմաններուն չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր նմաններուն չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր նմաններուն չ միայն Աստուծոյ հանդէպ, այլեւ՝ մեր նմաններուն 
հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ չէինք ախորժեր, կը հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ չէինք ախորժեր, կը հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ չէինք ախորժեր, կը հանդէպ: Մարդիկ որոնց չէինք սիրեր եւ որոնցմէ չէինք ախորժեր, կը 
դառնան մեր սիրոյ առարդառնան մեր սիրոյ առարդառնան մեր սիրոյ առարդառնան մեր սիրոյ առարկաները երբ ապրինք իսկական ապաշխակաները երբ ապրինք իսկական ապաշխակաները երբ ապրինք իսկական ապաշխակաները երբ ապրինք իսկական ապաշխա----
րութիւն:րութիւն:րութիւն:րութիւն:    

----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը: ԻՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը: ԻՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը: ԻՃշմարիտ ապաշխարութիւնը կը փոխէ մեր կեանքը: Ինչո՞ւ նչո՞ւ նչո՞ւ նչո՞ւ 
համար: Որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջհամար: Որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջհամար: Որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջհամար: Որովհետեւ կը փոխէ մեր կեանքի առաջնահերթութիւնները, նահերթութիւնները, նահերթութիւնները, նահերթութիւնները, 
երազները, նպատակները: Օրինակ, աշերազները, նպատակները: Օրինակ, աշերազները, նպատակները: Օրինակ, աշերազները, նպատակները: Օրինակ, աշխարհի մարդուն առաջնախարհի մարդուն առաջնախարհի մարդուն առաջնախարհի մարդուն առաջնա----
հերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն է, բայց անգամ հերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն է, բայց անգամ հերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն է, բայց անգամ հերթ նպատակը՝ իր երկրաւոր ապագան ապահովելն է, բայց անգամ 
մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը կը դառնայ՝ իր մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը կը դառնայ՝ իր մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը կը դառնայ՝ իր մը որ ապաշխարէ, իր առաջնահերթ նպատակը կը դառնայ՝ իր 
յաւիտենայաւիտենայաւիտենայաւիտենականուկանուկանուկանութիւնը ապահովեթիւնը ապահովեթիւնը ապահովեթիւնը ապահովելլլլըըըը::::    Աշխարհի մարդուն սիրոյն Աշխարհի մարդուն սիրոյն Աշխարհի մարդուն սիրոյն Աշխարհի մարդուն սիրոյն 
առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխարութենէն ետք` իր սիրոյն ու առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխարութենէն ետք` իր սիրոյն ու առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխարութենէն ետք` իր սիրոյն ու առարկան աշխարհն է, բայց իր ապաշխարութենէն ետք` իր սիրոյն ու 
հետաքրքրութեան առարկան կը դառնայ երկինքը:հետաքրքրութեան առարկան կը դառնայ երկինքը:հետաքրքրութեան առարկան կը դառնայ երկինքը:հետաքրքրութեան առարկան կը դառնայ երկինքը:    

----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կՃշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ կ’’’’առաջնորդէ փոխելու մեր առաջնորդէ փոխելու մեր առաջնորդէ փոխելու մեր առաջնորդէ փոխելու մեր 
կեանքի ընթացքը: Իկեանքի ընթացքը: Իկեանքի ընթացքը: Իկեանքի ընթացքը: Իսկ փոխել մեր կեանքի ընթացքը,սկ փոխել մեր կեանքի ընթացքը,սկ փոխել մեր կեանքի ընթացքը,սկ փոխել մեր կեանքի ընթացքը,    չի նշանակեր չի նշանակեր չի նշանակեր չի նշանակեր 
դադրիլ մեղք գործդադրիլ մեղք գործդադրիլ մեղք գործդադրիլ մեղք գործելէ, այլ՝ մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: ելէ, այլ՝ մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: ելէ, այլ՝ մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: ելէ, այլ՝ մեղքին հակառակ ընթացքը որդեգրել: 
Այսպէս, օրինակ, եթէ սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը Այսպէս, օրինակ, եթէ սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը Այսպէս, օրինակ, եթէ սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը Այսպէս, օրինակ, եթէ սուտ կը խօսինք՝ ապաշխարելէ ետք կը 
դադրեցնենք սուտը ու կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ դադրեցնենք սուտը ու կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ դադրեցնենք սուտը ու կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ դադրեցնենք սուտը ու կը սկսինք ճշմարտութիւնը խօսիլ: Եթէ 
կկկկ’’’’անիծենք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք անիծենք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք անիծենք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք անիծենք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք անէծքը ու կը սկսինք 
օրհնել: Եթէ կը գողնանք՝ ապաշխարելէ ետք կը դաօրհնել: Եթէ կը գողնանք՝ ապաշխարելէ ետք կը դաօրհնել: Եթէ կը գողնանք՝ ապաշխարելէ ետք կը դաօրհնել: Եթէ կը գողնանք՝ ապաշխարելէ ետք կը դադդդդրեցնենք գողուրեցնենք գողուրեցնենք գողուրեցնենք գողու----
թիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ կը բամբասենք՝ թիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ կը բամբասենք՝ թիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ կը բամբասենք՝ թիւնը ու կը սկսինք մենք օգնել ուրիշին: Եթէ կը բամբասենք՝ 
ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք ապաշխարելէ ետք կը դադրեցնենք բամբասանքը ու կը սկսինք 
բարեխօսել: Նոյնն է պարագան բոլոր մեղքերուն:բարեխօսել: Նոյնն է պարագան բոլոր մեղքերուն:բարեխօսել: Նոյնն է պարագան բոլոր մեղքերուն:բարեխօսել: Նոյնն է պարագան բոլոր մեղքերուն:    

    
� Այն ապաշխարութիւնը որ չի փոխեր մեր սիրտը, մեր վերաբերԱյն ապաշխարութիւնը որ չի փոխեր մեր սիրտը, մեր վերաբերԱյն ապաշխարութիւնը որ չի փոխեր մեր սիրտը, մեր վերաբերԱյն ապաշխարութիւնը որ չի փոխեր մեր սիրտը, մեր վերաբեր----

մունքը Աստուծոյ ու մամունքը Աստուծոյ ու մամունքը Աստուծոյ ու մամունքը Աստուծոյ ու մարդոց հանդէրդոց հանդէրդոց հանդէրդոց հանդէպ՝ պ՝ պ՝ պ՝ ճշմարիտ ապաշխարուճշմարիտ ապաշխարուճշմարիտ ապաշխարուճշմարիտ ապաշխարու----
թիւն չէ:թիւն չէ:թիւն չէ:թիւն չէ:    
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Հաւատք եւ ապաշխարութիւնՀաւատք եւ ապաշխարութիւնՀաւատք եւ ապաշխարութիւնՀաւատք եւ ապաշխարութիւն    
((((Մարտ 23)Մարտ 23)Մարտ 23)Մարտ 23)    

    
----    Առանց հաւատքի չկաԱռանց հաւատքի չկաԱռանց հաւատքի չկաԱռանց հաւատքի չկա´́́́յ ճշմարիտ ապաշխարութիւն: Ուր որ յ ճշմարիտ ապաշխարութիւն: Ուր որ յ ճշմարիտ ապաշխարութիւն: Ուր որ յ ճշմարիտ ապաշխարութիւն: Ուր որ 

ճշմարիտ հաւատք կայ՝ հոն կայ ճշմարիտ ապաշխաճշմարիտ հաւատք կայ՝ հոն կայ ճշմարիտ ապաշխաճշմարիտ հաւատք կայ՝ հոն կայ ճշմարիտ ապաշխաճշմարիտ հաւատք կայ՝ հոն կայ ճշմարիտ ապաշխարութիւն: Հաւատք րութիւն: Հաւատք րութիւն: Հաւատք րութիւն: Հաւատք 
եւ ապաշխարութիւն չեն կրնար բաժնուիլ իրարմէ: Անոնք նոյն եւ ապաշխարութիւն չեն կրնար բաժնուիլ իրարմէ: Անոնք նոյն եւ ապաշխարութիւն չեն կրնար բաժնուիլ իրարմէ: Անոնք նոյն եւ ապաշխարութիւն չեն կրնար բաժնուիլ իրարմէ: Անոնք նոյն 
ընթացքին տարբեր երկու երընթացքին տարբեր երկու երընթացքին տարբեր երկու երընթացքին տարբեր երկու երեսներն են եսներն են եսներն են եսներն են (Louis Berkhoff):(Louis Berkhoff):(Louis Berkhoff):(Louis Berkhoff):    

----    Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, Հաւատքն ու ապաշխարութիւնը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, 
բայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իբայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իբայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս իբայց անոնք նոյն բաները չեն: Քրիստոս ի´́́́նքն է որ իրեն հաւատալու նքն է որ իրեն հաւատալու նքն է որ իրեն հաւատալու նքն է որ իրեն հաւատալու 
պարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատպարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատպարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատպարգեւը կու տայ մեզի, իսկ մենք հաւատքի պարգեւը ստանալէ ետք՝ քի պարգեւը ստանալէ ետք՝ քի պարգեւը ստանալէ ետք՝ քի պարգեւը ստանալէ ետք՝ 
հաւատքով կհաւատքով կհաւատքով կհաւատքով կ’’’’ապաշխարենք, այն յոյսով որ Տէրը խաչով իրապաշխարենք, այն յոյսով որ Տէրը խաչով իրապաշխարենք, այն յոյսով որ Տէրը խաչով իրապաշխարենք, այն յոյսով որ Տէրը խաչով իրագործած ագործած ագործած ագործած 
իր քաւութիւնը պիտի շնորհէ մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կիր քաւութիւնը պիտի շնորհէ մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կիր քաւութիւնը պիտի շնորհէ մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կիր քաւութիւնը պիտի շնորհէ մեզի: Եթէ չհաւատանք որ Յիսուս կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
ու կարող է ներել մեզի՝ չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւաու կարող է ներել մեզի՝ չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւաու կարող է ներել մեզի՝ չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւաու կարող է ներել մեզի՝ չենք ապաշխարեր, ուստի նախ հաւա´́́́տքը կու տքը կու տքը կու տքը կու 
գայ, եւ յետոգայ, եւ յետոգայ, եւ յետոգայ, եւ յետո´́́́յ ապաշխարութիւնը:յ ապաշխարութիւնը:յ ապաշխարութիւնը:յ ապաշխարութիւնը:    

----    Ապաշխարեցէք ու հաւատացէք (Մարկոս 1.15: Գործք 2.38, Ապաշխարեցէք ու հաւատացէք (Մարկոս 1.15: Գործք 2.38, Ապաշխարեցէք ու հաւատացէք (Մարկոս 1.15: Գործք 2.38, Ապաշխարեցէք ու հաւատացէք (Մարկոս 1.15: Գործք 2.38, 
20,21): 20,21): 20,21): 20,21): Ասիկա չի նշանակեր թէ ապաշխարութԱսիկա չի նշանակեր թէ ապաշխարութԱսիկա չի նշանակեր թէ ապաշխարութԱսիկա չի նշանակեր թէ ապաշխարութիւնը հաւատքէն առաջ իւնը հաւատքէն առաջ իւնը հաւատքէն առաջ իւնը հաւատքէն առաջ 
կու գայ: Հոս ըսել ուզուածը այն է՝ ապաշկու գայ: Հոս ըսել ուզուածը այն է՝ ապաշկու գայ: Հոս ըսել ուզուածը այն է՝ ապաշկու գայ: Հոս ըսել ուզուածը այն է՝ ապաշխարեցէք ու հաւատացէք որ խարեցէք ու հաւատացէք որ խարեցէք ու հաւատացէք որ խարեցէք ու հաւատացէք որ 
Աստուած ձեզի պիտի ներէ, կամ աւելի ճիշդը՝ հաւատացէք որ Աստուած ձեզի պիտի ներէ, կամ աւելի ճիշդը՝ հաւատացէք որ Աստուած ձեզի պիտի ներէ, կամ աւելի ճիշդը՝ հաւատացէք որ Աստուած ձեզի պիտի ներէ, կամ աւելի ճիշդը՝ հաւատացէք որ 
Աստուած պիտի ներէ ձեր գործած բոլոր մեղքերը, ուստի՝ ապաշխաԱստուած պիտի ներէ ձեր գործած բոլոր մեղքերը, ուստի՝ ապաշխաԱստուած պիտի ներէ ձեր գործած բոլոր մեղքերը, ուստի՝ ապաշխաԱստուած պիտի ներէ ձեր գործած բոլոր մեղքերը, ուստի՝ ապաշխա----
րեցէք:րեցէք:րեցէք:րեցէք:    

----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ Ճշմարիտ ապաշխարութիւն չէ այն ապաշխարութիւնը որ 
ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքէն չէ որ կը բղխի, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաւատք կը Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաւատք կը Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաւատք կը Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը ճշմարիտ հաւատք կը 
սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան սեպուի եթէ երբեք ծնունդ չի տար ապաշխարութեան (C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):    

----    Ապաշխարութիւնը սիրոյ արցունքն է որ կը հոսի խաչուած Ապաշխարութիւնը սիրոյ արցունքն է որ կը հոսի խաչուած Ապաշխարութիւնը սիրոյ արցունքն է որ կը հոսի խաչուած Ապաշխարութիւնը սիրոյ արցունքն է որ կը հոսի խաչուած 
Քրիստոսին վրայ կեդրոնացած հաւատքի Քրիստոսին վրայ կեդրոնացած հաւատքի Քրիստոսին վրայ կեդրոնացած հաւատքի Քրիստոսին վրայ կեդրոնացած հաւատքի աչքէն աչքէն աչքէն աչքէն (Gorham Abbott):(Gorham Abbott):(Gorham Abbott):(Gorham Abbott):    

----    Հաւատալ ու յայտարարել որ Յիսուս Տէր ու թագաւոր է` մեզ չի Հաւատալ ու յայտարարել որ Յիսուս Տէր ու թագաւոր է` մեզ չի Հաւատալ ու յայտարարել որ Յիսուս Տէր ու թագաւոր է` մեզ չի Հաւատալ ու յայտարարել որ Յիսուս Տէր ու թագաւոր է` մեզ չի 
փրկեր, եթէ երբեք ճշմարտապէս չապաշխարենք եւ գործնապէս փրկեր, եթէ երբեք ճշմարտապէս չապաշխարենք եւ գործնապէս փրկեր, եթէ երբեք ճշմարտապէս չապաշխարենք եւ գործնապէս փրկեր, եթէ երբեք ճշմարտապէս չապաշխարենք եւ գործնապէս 
Յիսուսը չդարձնենք մեր սրտի ու կեանքի Տէրն ու թագաւորը:Յիսուսը չդարձնենք մեր սրտի ու կեանքի Տէրն ու թագաւորը:Յիսուսը չդարձնենք մեր սրտի ու կեանքի Տէրն ու թագաւորը:Յիսուսը չդարձնենք մեր սրտի ու կեանքի Տէրն ու թագաւորը:    

    
� Մեր Մեր Մեր Մեր հահահահաւատքը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ւատքը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ւատքը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի, իսկ մեր ւատքը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի, իսկ մեր 

ապաշխարութիւնը` Քրիապաշխարութիւնը` Քրիապաշխարութիւնը` Քրիապաշխարութիւնը` Քրիստոսի փրկութեան: ստոսի փրկութեան: ստոսի փրկութեան: ստոսի փրկութեան:     
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Ապաշխարութիւն եւ դժոխքԱպաշխարութիւն եւ դժոխքԱպաշխարութիւն եւ դժոխքԱպաշխարութիւն եւ դժոխք    
((((Մարտ 24)Մարտ 24)Մարտ 24)Մարտ 24)    

    
----    Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ազատելու Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ազատելու Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ազատելու Մենք պէտք չէ ապաշխարենք պարզապէս դժոխքէն ազատելու 

համար, ոհամար, ոհամար, ոհամար, ո´́́́չ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք մտնելու նպատաչ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք մտնելու նպատաչ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք մտնելու նպատաչ ալ պէտք է ապաշխարենք լոկ երկինք մտնելու նպատա----
կով. մենք պէտք է ապաշխարենք, անոր համար որ վիրաւորած ենք կով. մենք պէտք է ապաշխարենք, անոր համար որ վիրաւորած ենք կով. մենք պէտք է ապաշխարենք, անոր համար որ վիրաւորած ենք կով. մենք պէտք է ապաշխարենք, անոր համար որ վիրաւորած ենք 
սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք մեզ սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք մեզ սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք մեզ սուրբ Աստուած մը, ցաւցուցած ենք մեզ անչափօրէն սիրող Փրկիչ մը:անչափօրէն սիրող Փրկիչ մը:անչափօրէն սիրող Փրկիչ մը:անչափօրէն սիրող Փրկիչ մը:    

----    Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի լաւ է Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի լաւ է Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի լաւ է Լաւ է դժոխքէն վախնալ ու ապաշխարելը, բայց աւելի լաւ է 
զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը:զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը:զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը:զԱստուած սիրել ու ապաշխարելը:    

----    Ան որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշխաԱն որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշխաԱն որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշխաԱն որ դժոխքէն վախնալուն համար իսկական ապաշխարութիւն րութիւն րութիւն րութիւն 
կկկկ’’’’ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր մէջէն կը հանէ ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր մէջէն կը հանէ ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր մէջէն կը հանէ ապրի, ժամանակի ընթացքին Աստուած անոր մէջէն կը հանէ 
դժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ արդժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ արդժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ արդժոխքի վախը եւ անոր մէջ կը հաստատէ արքայութեան սէրը:քայութեան սէրը:քայութեան սէրը:քայութեան սէրը:    

----    Եթէ մեզ տանջող դժոխք չկայ, եթէ մեզ չարչրկող խիղճ ու Եթէ մեզ տանջող դժոխք չկայ, եթէ մեզ չարչրկող խիղճ ու Եթէ մեզ տանջող դժոխք չկայ, եթէ մեզ չարչրկող խիղճ ու Եթէ մեզ տանջող դժոխք չկայ, եթէ մեզ չարչրկող խիղճ ու 
գիտակցութիւն չկայ, եթէ մեզ սարսափեցնող չար ոգիներ չկան, եթէ գիտակցութիւն չկայ, եթէ մեզ սարսափեցնող չար ոգիներ չկան, եթէ գիտակցութիւն չկայ, եթէ մեզ սարսափեցնող չար ոգիներ չկան, եթէ գիտակցութիւն չկայ, եթէ մեզ սարսափեցնող չար ոգիներ չկան, եթէ 
մեզ դատող դատաստան ու դատաւոր չկայ, դարձեալ, պէմեզ դատող դատաստան ու դատաւոր չկայ, դարձեալ, պէմեզ դատող դատաստան ու դատաւոր չկայ, դարձեալ, պէմեզ դատող դատաստան ու դատաւոր չկայ, դարձեալ, պէ´́́́տք է տք է տք է տք է 
ապաշխարել. պէտք է ապաշխարել անոր համար որ ցաւցուցած ենք ապաշխարել. պէտք է ապաշխարել անոր համար որ ցաւցուցած ենք ապաշխարել. պէտք է ապաշխարել անոր համար որ ցաւցուցած ենք ապաշխարել. պէտք է ապաշխարել անոր համար որ ցաւցուցած ենք 
մեզ սիրող, ողորմամեզ սիրող, ողորմամեզ սիրող, ողորմամեզ սիրող, ողորմած ու քաղցր Փրկիչ Յիսուսը ծ ու քաղցր Փրկիչ Յիսուսը ծ ու քաղցր Փրկիչ Յիսուսը ծ ու քաղցր Փրկիչ Յիսուսը (William Perkins):(William Perkins):(William Perkins):(William Perkins):    

----    Մարդիկ կան որ կՄարդիկ կան որ կՄարդիկ կան որ կՄարդիկ կան որ կ’’’’ուրախանան երբ ոճրագործ մարդիկ ուրախանան երբ ոճրագործ մարդիկ ուրախանան երբ ոճրագործ մարդիկ ուրախանան երբ ոճրագործ մարդիկ 
բանտարկուին, բայց կբանտարկուին, բայց կբանտարկուին, բայց կբանտարկուին, բայց կ’’’’ուրախանան ոուրախանան ոուրախանան ոուրախանան ո´́́́չ թէ որովհետեւ արդաչ թէ որովհետեւ արդաչ թէ որովհետեւ արդաչ թէ որովհետեւ արդարութիւնը րութիւնը րութիւնը րութիւնը 
կը սիրեն, այլ՝ որովհետեւ ոճրագործներու բացակը սիրեն, այլ՝ որովհետեւ ոճրագործներու բացակը սիրեն, այլ՝ որովհետեւ ոճրագործներու բացակը սիրեն, այլ՝ որովհետեւ ոճրագործներու բացակայութեան իրենք կայութեան իրենք կայութեան իրենք կայութեան իրենք 
զիրենք աւելի հանգիստ ու ապահով կը զգան: Նոյզիրենք աւելի հանգիստ ու ապահով կը զգան: Նոյզիրենք աւելի հանգիստ ու ապահով կը զգան: Նոյզիրենք աւելի հանգիստ ու ապահով կը զգան: Նոյնն է պարագան նն է պարագան նն է պարագան նն է պարագան 
բոլոր անոնց՝ որոնք կբոլոր անոնց՝ որոնք կբոլոր անոնց՝ որոնք կբոլոր անոնց՝ որոնք կ’’’’ապաշխարեն պարզապէս դժոխք չնետուելու ապաշխարեն պարզապէս դժոխք չնետուելու ապաշխարեն պարզապէս դժոխք չնետուելու ապաշխարեն պարզապէս դժոխք չնետուելու 
համար: Այդպիսիներ կհամար: Այդպիսիներ կհամար: Այդպիսիներ կհամար: Այդպիսիներ կ’’’’աաաապաշխարեն ոպաշխարեն ոպաշխարեն ոպաշխարեն ո´́́́չ թէ որովհետեւ սէչ թէ որովհետեւ սէչ թէ որովհետեւ սէչ թէ որովհետեւ սէ´́́́ր ունին ր ունին ր ունին ր ունին 
Աստուծոյ հանդէպ եւ կը սիրեն անոր հետ անցնել Աստուծոյ հանդէպ եւ կը սիրեն անոր հետ անցնել Աստուծոյ հանդէպ եւ կը սիրեն անոր հետ անցնել Աստուծոյ հանդէպ եւ կը սիրեն անոր հետ անցնել 
յաւիտենականութիւնը, այլ որովհետեւ դժոխք նետուիլ չեն ուզեր:յաւիտենականութիւնը, այլ որովհետեւ դժոխք նետուիլ չեն ուզեր:յաւիտենականութիւնը, այլ որովհետեւ դժոխք նետուիլ չեն ուզեր:յաւիտենականութիւնը, այլ որովհետեւ դժոխք նետուիլ չեն ուզեր:    

----    Շատեր Շատեր Շատեր Շատեր սխալ շարժառիթներսխալ շարժառիթներսխալ շարժառիթներսխալ շարժառիթներէ մղուած ապաշխարած են: է մղուած ապաշխարած են: է մղուած ապաշխարած են: է մղուած ապաշխարած են: Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
մէկը ապաշխարած ըլլալ դժոխքի կրակէն վախնալուն համար, կամ մէկը ապաշխարած ըլլալ դժոխքի կրակէն վախնալուն համար, կամ մէկը ապաշխարած ըլլալ դժոխքի կրակէն վախնալուն համար, կամ մէկը ապաշխարած ըլլալ դժոխքի կրակէն վախնալուն համար, կամ 
Սատանային ձեռքը չիյնալու համար: ԱյսՍատանային ձեռքը չիյնալու համար: ԱյսՍատանային ձեռքը չիյնալու համար: ԱյսՍատանային ձեռքը չիյնալու համար: Այս    ձեւով իրենց ապաշխարած ձեւով իրենց ապաշխարած ձեւով իրենց ապաշխարած ձեւով իրենց ապաշխարած 
ըլլալունըլլալունըլլալունըլլալուն    համար ալ պէտք է ապաշխարենհամար ալ պէտք է ապաշխարենհամար ալ պէտք է ապաշխարենհամար ալ պէտք է ապաշխարեն (William Beveridge): (William Beveridge): (William Beveridge): (William Beveridge):    

    
� Մէկը որ իր ապաշխարութենէն ետք կը շարունակէ վախնալ Մէկը որ իր ապաշխարութենէն ետք կը շարունակէ վախնալ Մէկը որ իր ապաշխարութենէն ետք կը շարունակէ վախնալ Մէկը որ իր ապաշխարութենէն ետք կը շարունակէ վախնալ 

մահէն մահէն մահէն մահէն ու դժոխքէն, կը նշանակէ թէ չէ ապաշխարած:ու դժոխքէն, կը նշանակէ թէ չէ ապաշխարած:ու դժոխքէն, կը նշանակէ թէ չէ ապաշխարած:ու դժոխքէն, կը նշանակէ թէ չէ ապաշխարած:    
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Ապաշխարութիւն եւ մեղքԱպաշխարութիւն եւ մեղքԱպաշխարութիւն եւ մեղքԱպաշխարութիւն եւ մեղք    
((((Մարտ 25)Մարտ 25)Մարտ 25)Մարտ 25)    

    
----    Երբ անձ մը հիւանդ ըլլայ, բժիշկը անոր համար որոշ դեղեր կը Երբ անձ մը հիւանդ ըլլայ, բժիշկը անոր համար որոշ դեղեր կը Երբ անձ մը հիւանդ ըլլայ, բժիշկը անոր համար որոշ դեղեր կը Երբ անձ մը հիւանդ ըլլայ, բժիշկը անոր համար որոշ դեղեր կը 

յանձնարարէ: Ի՞նչն է որ կը բժշկէ հիւանդ մարդը. դե՞ղը, թէ՝ դեղին յանձնարարէ: Ի՞նչն է որ կը բժշկէ հիւանդ մարդը. դե՞ղը, թէ՝ դեղին յանձնարարէ: Ի՞նչն է որ կը բժշկէ հիւանդ մարդը. դե՞ղը, թէ՝ դեղին յանձնարարէ: Ի՞նչն է որ կը բժշկէ հիւանդ մարդը. դե՞ղը, թէ՝ դեղին 
ձեռք երկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յստակ է որ դեղին ձեռձեռք երկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յստակ է որ դեղին ձեռձեռք երկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յստակ է որ դեղին ձեռձեռք երկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յստակ է որ դեղին ձեռք ք ք ք 
երկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յիսուս իերկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յիսուս իերկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յիսուս իերկարելը եւ զայն առնելն ու կլլելը: Յիսուս ի´́́́նքն է մեղքերու նքն է մեղքերու նքն է մեղքերու նքն է մեղքերու 
քաւութեան համար մեր ստանալիք դեղը. բայց եթէ մենք մեր ձեռքը քաւութեան համար մեր ստանալիք դեղը. բայց եթէ մենք մեր ձեռքը քաւութեան համար մեր ստանալիք դեղը. բայց եթէ մենք մեր ձեռքը քաւութեան համար մեր ստանալիք դեղը. բայց եթէ մենք մեր ձեռքը 
չերկարենք դէպի Յիսուս, Յիսուս այդ քաւութիւնը չի շնորհեր մեզի: չերկարենք դէպի Յիսուս, Յիսուս այդ քաւութիւնը չի շնորհեր մեզի: չերկարենք դէպի Յիսուս, Յիսուս այդ քաւութիւնը չի շնորհեր մեզի: չերկարենք դէպի Յիսուս, Յիսուս այդ քաւութիւնը չի շնորհեր մեզի: 
Իսկ ի՞նչպէս կրնանք մեր ձեռքը երկարել դէպի Յիսուս: ԱպաշխարուԻսկ ի՞նչպէս կրնանք մեր ձեռքը երկարել դէպի Յիսուս: ԱպաշխարուԻսկ ի՞նչպէս կրնանք մեր ձեռքը երկարել դէպի Յիսուս: ԱպաշխարուԻսկ ի՞նչպէս կրնանք մեր ձեռքը երկարել դէպի Յիսուս: Ապաշխարու----
թեամբ: Ապաշխարթեամբ: Ապաշխարթեամբ: Ապաշխարթեամբ: Ապաշխարելը, օգնութեան ու փրկութեան համար մեր ելը, օգնութեան ու փրկութեան համար մեր ելը, օգնութեան ու փրկութեան համար մեր ելը, օգնութեան ու փրկութեան համար մեր 
ձեռքերը Տէր Յիսուսին երկարել կը նշանակէ ձեռքերը Տէր Յիսուսին երկարել կը նշանակէ ձեռքերը Տէր Յիսուսին երկարել կը նշանակէ ձեռքերը Տէր Յիսուսին երկարել կը նշանակէ (Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

----    Ապաշխարութիւնը, Տիրոջ ներկայութեան մեր անմաքուր ըլլալը Ապաշխարութիւնը, Տիրոջ ներկայութեան մեր անմաքուր ըլլալը Ապաշխարութիւնը, Տիրոջ ներկայութեան մեր անմաքուր ըլլալը Ապաշխարութիւնը, Տիրոջ ներկայութեան մեր անմաքուր ըլլալը 
յայտարարել է, իսկ հաւատքը՝ Տիրոջ գալ ու անոր ըսել է. յայտարարել է, իսկ հաւատքը՝ Տիրոջ գալ ու անոր ըսել է. յայտարարել է, իսկ հաւատքը՝ Տիրոջ գալ ու անոր ըսել է. յայտարարել է, իսկ հաւատքը՝ Տիրոջ գալ ու անոր ըսել է. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ 
ուզես՝ կրնաս զիս մաքրելուզես՝ կրնաս զիս մաքրելուզես՝ կրնաս զիս մաքրելուզես՝ կրնաս զիս մաքրել» (A.W. Pink):» (A.W. Pink):» (A.W. Pink):» (A.W. Pink):    

----    ԵրբԵրբԵրբԵրբ    մենք լրջօրէն վերաբերինք մեր մեղքերուն հետ, Աստմենք լրջօրէն վերաբերինք մեր մեղքերուն հետ, Աստմենք լրջօրէն վերաբերինք մեր մեղքերուն հետ, Աստմենք լրջօրէն վերաբերինք մեր մեղքերուն հետ, Աստուած ուած ուած ուած 
քաղցրօրէն պիտի վերաբերի մեզի հետ քաղցրօրէն պիտի վերաբերի մեզի հետ քաղցրօրէն պիտի վերաբերի մեզի հետ քաղցրօրէն պիտի վերաբերի մեզի հետ (C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):(C.H. Spurgeon):    

----    Երբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաԵրբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաԵրբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թաԵրբ Աստուծոյ ներկայութեան կենանք եւ արցունք թափենք մեր փենք մեր փենք մեր փենք մեր 
մեղքերուն համար, անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր երեսին մեղքերուն համար, անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր երեսին մեղքերուն համար, անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր երեսին մեղքերուն համար, անկէ ետք, պէտք է ժպիտը մեր երեսին 
վերադառնանք աշխարհին եւ ովերադառնանք աշխարհին եւ ովերադառնանք աշխարհին եւ ովերադառնանք աշխարհին եւ ո´́́́չ թէ տրտումերես ուչ թէ տրտումերես ուչ թէ տրտումերես ուչ թէ տրտումերես ու    սգաւորի նման, սգաւորի նման, սգաւորի նման, սգաւորի նման, 
ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք զղջացեր ենք որ մեր ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք զղջացեր ենք որ մեր ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք զղջացեր ենք որ մեր ուրիշին տալով այն տպաւորութիւնը որ կարծէք զղջացեր ենք որ մեր 
մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք մեղքերը Աստուծոյ յանձներ ենք (Helmut Thielicke):(Helmut Thielicke):(Helmut Thielicke):(Helmut Thielicke):    

----    Կեանքիս ամենէն ուրախ պահերը այն պահերն են, երբ Յիսուսի Կեանքիս ամենէն ուրախ պահերը այն պահերն են, երբ Յիսուսի Կեանքիս ամենէն ուրախ պահերը այն պահերն են, երբ Յիսուսի Կեանքիս ամենէն ուրախ պահերը այն պահերն են, երբ Յիսուսի 
խաչին առջեւ կանգնած՝ կխաչին առջեւ կանգնած՝ կխաչին առջեւ կանգնած՝ կխաչին առջեւ կանգնած՝ կ’’’’արտասուեմ մեղքերուս համար արտասուեմ մեղքերուս համար արտասուեմ մեղքերուս համար արտասուեմ մեղքերուս համար (C.H. (C.H. (C.H. (C.H. 
Spurgeon):Spurgeon):Spurgeon):Spurgeon):    

----    ԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխաԱպաշխարելն ու զղջալը իրարմէ անբաժան են բայց նոյն րելն ու զղջալը իրարմէ անբաժան են բայց նոյն րելն ու զղջալը իրարմէ անբաժան են բայց նոյն րելն ու զղջալը իրարմէ անբաժան են բայց նոյն 
բաները չեն: Մէկը կրնայ զղջալ իր գործած մեղքերուն համար բայց բաները չեն: Մէկը կրնայ զղջալ իր գործած մեղքերուն համար բայց բաները չեն: Մէկը կրնայ զղջալ իր գործած մեղքերուն համար բայց բաները չեն: Մէկը կրնայ զղջալ իր գործած մեղքերուն համար բայց 
չապաշխարել: Յուդա Իսկարիոտացին չապաշխարել: Յուդա Իսկարիոտացին չապաշխարել: Յուդա Իսկարիոտացին չապաշխարել: Յուդա Իսկարիոտացին ««««զղջացզղջացզղջացզղջաց» » » » ու յայու յայու յայու յայտարարեց՝ տարարեց՝ տարարեց՝ տարարեց՝ 
««««Մեղք գործեցի արդար մէկը մատնելուս համարՄեղք գործեցի արդար մէկը մատնելուս համարՄեղք գործեցի արդար մէկը մատնելուս համարՄեղք գործեցի արդար մէկը մատնելուս համար», », », », հակառակ ասոր, հակառակ ասոր, հակառակ ասոր, հակառակ ասոր, 
ան չապաշխարեց (Մատթէոս 27.3ան չապաշխարեց (Մատթէոս 27.3ան չապաշխարեց (Մատթէոս 27.3ան չապաշխարեց (Մատթէոս 27.3----4):4):4):4):    

    
� ԱպաշխարոԱպաշխարոԱպաշխարոԱպաշխարութեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առւթեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առւթեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առւթեամբ մեր մեղքերը շարենք Աստուծոյ առջեւ, ջեւ, ջեւ, ջեւ, 

որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր որպէսզի դատաստանի օրը Աստուած ինք զանոնք չշարէ մեր 
առջեւ:առջեւ:առջեւ:առջեւ:    
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Դարձեալ ապաշխարութեան եւ մեղքի մասինԴարձեալ ապաշխարութեան եւ մեղքի մասինԴարձեալ ապաշխարութեան եւ մեղքի մասինԴարձեալ ապաշխարութեան եւ մեղքի մասին    
((((Մարտ 26)Մարտ 26)Մարտ 26)Մարտ 26)    

    
----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերուն համար 

ճշմարտապէս ցաւիլ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կճշմարտապէս ցաւիլ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կճշմարտապէս ցաւիլ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կճշմարտապէս ցաւիլ ու զղջալ է, իսկ ճշմարիտ ցաւին ու զղջումին կը ը ը ը 
յաջորդէ ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախույաջորդէ ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախույաջորդէ ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախույաջորդէ ճշմարիտ խաղաղութիւն եւ ուրախութիւն թիւն թիւն թիւն (Bryan Chapell):(Bryan Chapell):(Bryan Chapell):(Bryan Chapell):    

----    Ապաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերը խոստովանիլն է ՅիսուԱպաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերը խոստովանիլն է ՅիսուԱպաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերը խոստովանիլն է ՅիսուԱպաշխարութիւնը՝ մեր մեղքերը խոստովանիլն է Յիսուսի սի սի սի 
դիմաց, իսկ խոստովանուած մեղքը՝ ադիմաց, իսկ խոստովանուած մեղքը՝ ադիմաց, իսկ խոստովանուած մեղքը՝ ադիմաց, իսկ խոստովանուած մեղքը՝ ա´́́́լ իշխանուլ իշխանուլ իշխանուլ իշխանութիւն չունի մեր վրայ:թիւն չունի մեր վրայ:թիւն չունի մեր վրայ:թիւն չունի մեր վրայ:    

----    Մարդիկ կան որոնք կՄարդիկ կան որոնք կՄարդիկ կան որոնք կՄարդիկ կան որոնք կ’’’’ապաշխարեն ու կը ցաւին մաքուր կեանք ապաշխարեն ու կը ցաւին մաքուր կեանք ապաշխարեն ու կը ցաւին մաքուր կեանք ապաշխարեն ու կը ցաւին մաքուր կեանք 
մը ապրած չըլլալնուն մը ապրած չըլլալնուն մը ապրած չըլլալնուն մը ապրած չըլլալնուն համար՝ ոհամար՝ ոհամար՝ ոհամար՝ ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրու----
թիւնը, այլ որովհետեւ կը վախնան սուրբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:թիւնը, այլ որովհետեւ կը վախնան սուրբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:թիւնը, այլ որովհետեւ կը վախնան սուրբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:թիւնը, այլ որովհետեւ կը վախնան սուրբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:    

----    Շատեր կը ցաւին իրենց մեղքերուն համար բայց չեն Շատեր կը ցաւին իրենց մեղքերուն համար բայց չեն Շատեր կը ցաւին իրենց մեղքերուն համար բայց չեն Շատեր կը ցաւին իրենց մեղքերուն համար բայց չեն 
ապաշխարեր. կապաշխարեր. կապաշխարեր. կապաշխարեր. կ’’’’արտասուեն իրենց մեղքերուն համար բայց կը արտասուեն իրենց մեղքերուն համար բայց կը արտասուեն իրենց մեղքերուն համար բայց կը արտասուեն իրենց մեղքերուն համար բայց կը 
շարունակեն գործել զանոնք շարունակեն գործել զանոնք շարունակեն գործել զանոնք շարունակեն գործել զանոնք (Matthew Henry):(Matthew Henry):(Matthew Henry):(Matthew Henry):    

----    Երբ մարդը Երբ մարդը Երբ մարդը Երբ մարդը իր սեփական որոշումով ապաշխարէ՝ որոշ ժամաիր սեփական որոշումով ապաշխարէ՝ որոշ ժամաիր սեփական որոշումով ապաշխարէ՝ որոշ ժամաիր սեփական որոշումով ապաշխարէ՝ որոշ ժամա----
նակ ետք դարձեալ կը վերադառնայ իր մեղքի կեանքին, բայց երբ նակ ետք դարձեալ կը վերադառնայ իր մեղքի կեանքին, բայց երբ նակ ետք դարձեալ կը վերադառնայ իր մեղքի կեանքին, բայց երբ նակ ետք դարձեալ կը վերադառնայ իր մեղքի կեանքին, բայց երբ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք ապաշխարեցնէ մարդը՝ հոնք ապաշխարեցնէ մարդը՝ հոնք ապաշխարեցնէ մարդը՝ հոնք ապաշխարեցնէ մարդը՝ հո´́́́ն է որ կը փոխուի մարդուն ն է որ կը փոխուի մարդուն ն է որ կը փոխուի մարդուն ն է որ կը փոխուի մարդուն 
կեանքը:կեանքը:կեանքը:կեանքը:    

----    Ապաշխարութիւնը, անցեալին մէջ մեր գործած մեղքեԱպաշխարութիւնը, անցեալին մէջ մեր գործած մեղքեԱպաշխարութիւնը, անցեալին մէջ մեր գործած մեղքեԱպաշխարութիւնը, անցեալին մէջ մեր գործած մեղքերուն րուն րուն րուն 
համար ցաւիլը ու զանոնք խոստովանիլը չէհամար ցաւիլը ու զանոնք խոստովանիլը չէհամար ցաւիլը ու զանոնք խոստովանիլը չէհամար ցաւիլը ու զանոնք խոստովանիլը չէ    միայն: Ապաշխարութիւնը միայն: Ապաշխարութիւնը միայն: Ապաշխարութիւնը միայն: Ապաշխարութիւնը 
մեր մեր մեր մեր ““““եսեսեսես»»»»ը ուրանալ է, եւ Յիսուսը իբրեւ թագաւոր ընդունիլ ու անոր ը ուրանալ է, եւ Յիսուսը իբրեւ թագաւոր ընդունիլ ու անոր ը ուրանալ է, եւ Յիսուսը իբրեւ թագաւոր ընդունիլ ու անոր ը ուրանալ է, եւ Յիսուսը իբրեւ թագաւոր ընդունիլ ու անոր 
ծառայել է ծառայել է ծառայել է ծառայել է (J. I. Packer):(J. I. Packer):(J. I. Packer):(J. I. Packer):    

----    Ապաշխարութիւնը՝ ատելն է ինչ որ նախապէս կը սիրէիր եւ Ապաշխարութիւնը՝ ատելն է ինչ որ նախապէս կը սիրէիր եւ Ապաշխարութիւնը՝ ատելն է ինչ որ նախապէս կը սիրէիր եւ Ապաշխարութիւնը՝ ատելն է ինչ որ նախապէս կը սիրէիր եւ 
սիրելն է ինչ որ նախապէս կսիրելն է ինչ որ նախապէս կսիրելն է ինչ որ նախապէս կսիրելն է ինչ որ նախապէս կ’’’’ատէիր ատէիր ատէիր ատէիր (Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

----    Ապաշխարութեամբ, մենք մեր մեղքերէն զատ ուրիԱպաշխարութեամբ, մենք մեր մեղքերէն զատ ուրիԱպաշխարութեամբ, մենք մեր մեղքերէն զատ ուրիԱպաշխարութեամբ, մենք մեր մեղքերէն զատ ուրիշ բան չենք շ բան չենք շ բան չենք շ բան չենք 
կրնար տալ Աստուծոյ:կրնար տալ Աստուծոյ:կրնար տալ Աստուծոյ:կրնար տալ Աստուծոյ:    

----    Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը չէ, այլ Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը չէ, այլ Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը չէ, այլ Ապաշխարութիւնը միայն մեր մեղքերը Տիրոջ յանձնելը չէ, այլ 
մեր մեր մեր մեր ““““եսեսեսես»»»»ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ մեր ամբողջ կեանքը ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ մեր ամբողջ կեանքը ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ մեր ամբողջ կեանքը ը, մեր սիրտը, մեր փառամոլութիւնը, եւ մեր ամբողջ կեանքը 
Տիրոջ յանձնելն է:Տիրոջ յանձնելն է:Տիրոջ յանձնելն է:Տիրոջ յանձնելն է:    

    
� Իսկական ապաշխարութիւնը կրնայ մեղքը մեզմէ չհեռացնել, Իսկական ապաշխարութիւնը կրնայ մեղքը մեզմէ չհեռացնել, Իսկական ապաշխարութիւնը կրնայ մեղքը մեզմէ չհեռացնել, Իսկական ապաշխարութիւնը կրնայ մեղքը մեզմէ չհեռացնել, 

բայց անպայման որ կը հեռացնէ մեղքիբայց անպայման որ կը հեռացնէ մեղքիբայց անպայման որ կը հեռացնէ մեղքիբայց անպայման որ կը հեռացնէ մեղքի    սէրը:սէրը:սէրը:սէրը:    
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Այլազան մտածումներԱյլազան մտածումներԱյլազան մտածումներԱյլազան մտածումներ    
ապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասին    

((((Մարտ 27)Մարտ 27)Մարտ 27)Մարտ 27)    
    

----    Ապաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործուԱպաշխարութենէ ետք պէտք է նուիրուիլ բարեգործութեան թեան թեան թեան 
կեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգոկեանքի մը, բայց զգո´́́́յշ պէտք է ըլլանք մտածելու թէ մեր կատարած յշ պէտք է ըլլանք մտածելու թէ մեր կատարած յշ պէտք է ըլլանք մտածելու թէ մեր կատարած յշ պէտք է ըլլանք մտածելու թէ մեր կատարած 
բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: բարի գործերով կրնանք փրկուիլ: ««««ՓրկուՓրկուՓրկուՓրկութիւնը... Աստուծոյ պարգեւն թիւնը... Աստուծոյ պարգեւն թիւնը... Աստուծոյ պարգեւն թիւնը... Աստուծոյ պարգեւն 
էէէէ» » » » (Եփեսացիս 2.8):(Եփեսացիս 2.8):(Եփեսացիս 2.8):(Եփեսացիս 2.8):    

----    Մեր ապաշխարութենէն առաջ մեր կատարած բարեգործուՄեր ապաշխարութենէն առաջ մեր կատարած բարեգործուՄեր ապաշխարութենէն առաջ մեր կատարած բարեգործուՄեր ապաշխարութենէն առաջ մեր կատարած բարեգործութիւնթիւնթիւնթիւն----
ները արժէք չեն ներկայացներ եւ մենք անոնց համար վարձատրուները արժէք չեն ներկայացներ եւ մենք անոնց համար վարձատրուները արժէք չեն ներկայացներ եւ մենք անոնց համար վարձատրուները արժէք չեն ներկայացներ եւ մենք անոնց համար վարձատրու----
թիւն պիտի չստանանք: Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք թիւն պիտի չստանանք: Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք թիւն պիտի չստանանք: Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք թիւն պիտի չստանանք: Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք 
կը ստանան` մեր ապաշխարութենէն ետք միայն:կը ստանան` մեր ապաշխարութենէն ետք միայն:կը ստանան` մեր ապաշխարութենէն ետք միայն:կը ստանան` մեր ապաշխարութենէն ետք միայն:    

----    Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ՝Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ՝Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ՝Փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը չէ, այլ՝    ՅիՅիՅիՅիսուսի սուսի սուսի սուսի 
արեան արդիւնքը: Եթէ փրկութիւնը մեր ապաշխարուարեան արդիւնքը: Եթէ փրկութիւնը մեր ապաշխարուարեան արդիւնքը: Եթէ փրկութիւնը մեր ապաշխարուարեան արդիւնքը: Եթէ փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան արդիւնքը թեան արդիւնքը թեան արդիւնքը թեան արդիւնքը 
ըլլար, ալ պէտք չէինք ունենար Յիսուսի արեան:ըլլար, ալ պէտք չէինք ունենար Յիսուսի արեան:ըլլար, ալ պէտք չէինք ունենար Յիսուսի արեան:ըլլար, ալ պէտք չէինք ունենար Յիսուսի արեան:    

----    Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք կրնար աԵթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք կրնար աԵթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք կրնար աԵթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք կրնար ապաշխարել պաշխարել պաշխարել պաշխարել 
ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր ապաշխաու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր ապաշխաու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր ապաշխաու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր ապաշխարութիւնը եւս Յիսուսի րութիւնը եւս Յիսուսի րութիւնը եւս Յիսուսի րութիւնը եւս Յիսուսի 
արեան արդիւնքն է:արեան արդիւնքն է:արեան արդիւնքն է:արեան արդիւնքն է:    

----    Ան որ կը մտածէ ծերանալ ու յետոյ ապաշխարելով ինքզինք Ան որ կը մտածէ ծերանալ ու յետոյ ապաշխարելով ինքզինք Ան որ կը մտածէ ծերանալ ու յետոյ ապաշխարելով ինքզինք Ան որ կը մտածէ ծերանալ ու յետոյ ապաշխարելով ինքզինք 
նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն թօշնելէն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն թօշնելէն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն թօշնելէն նուիրել Աստուծոյ, կը նմանի այն մարդուն որ վարդերուն թօշնելէն 
ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:ետք՝ զանոնք կը նուիրէ իր մօրը:    

----    Երբ ապաշխարենք` Աստուծոյ բարիք մը ըրած չենք ըլլար, այլ՝ Երբ ապաշխարենք` Աստուծոյ բարիք մը ըրած չենք ըլլար, այլ՝ Երբ ապաշխարենք` Աստուծոյ բարիք մը ըրած չենք ըլլար, այլ՝ Երբ ապաշխարենք` Աստուծոյ բարիք մը ըրած չենք ըլլար, այլ՝ 
մեր անձերուն:մեր անձերուն:մեր անձերուն:մեր անձերուն:    

----    Ապաշխարութիւնը յետաձգելը շատ վտանգաւորԱպաշխարութիւնը յետաձգելը շատ վտանգաւորԱպաշխարութիւնը յետաձգելը շատ վտանգաւորԱպաշխարութիւնը յետաձգելը շատ վտանգաւոր    բան է, բան է, բան է, բան է, 
որովհետեւ ժամանակի ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը որովհետեւ ժամանակի ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը որովհետեւ ժամանակի ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը որովհետեւ ժամանակի ընթացքին մեր սիրտերը կը պաղին ու կը 
կարծրանան, մեր զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կարծրանան, մեր զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կարծրանան, մեր զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը կարծրանան, մեր զգացումները կը բթանան, փոխուելու մեր փափաքը 
կը չքանայ, Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը կը չքանայ, Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը կը չքանայ, Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը կը չքանայ, Սուրբ Հոգիին ձայնը կը նուաղի, անոր ներգործութիւնը 
կրնայ բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխարութիւնը կը կրնայ բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխարութիւնը կը կրնայ բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխարութիւնը կը կրնայ բոլորովին դադրիլ, եւ այն ատեն, ապաշխարութիւնը կը 
դառնայ անկարելի:դառնայ անկարելի:դառնայ անկարելի:դառնայ անկարելի:    

----    Երբ դադրինք ապաշխարելէ՝ կը դադրինք աճելէ Երբ դադրինք ապաշխարելէ՝ կը դադրինք աճելէ Երբ դադրինք ապաշխարելէ՝ կը դադրինք աճելէ Երբ դադրինք ապաշխարելէ՝ կը դադրինք աճելէ (A.W. Pink):(A.W. Pink):(A.W. Pink):(A.W. Pink):    
    

� Մարդուն ապաշխարութիւնը կը սկսի որոշ ժամանակի մը եւ կը Մարդուն ապաշխարութիւնը կը սկսի որոշ ժամանակի մը եւ կը Մարդուն ապաշխարութիւնը կը սկսի որոշ ժամանակի մը եւ կը Մարդուն ապաշխարութիւնը կը սկսի որոշ ժամանակի մը եւ կը 
շարունակուի մինչեւ իր կեանքին վերջին շունչը:շարունակուի մինչեւ իր կեանքին վերջին շունչը:շարունակուի մինչեւ իր կեանքին վերջին շունչը:շարունակուի մինչեւ իր կեանքին վերջին շունչը:    
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Անկեղծ ապաշխարութիւնըԱնկեղծ ապաշխարութիւնըԱնկեղծ ապաշխարութիւնըԱնկեղծ ապաշխարութիւնը    
((((Մարտ 28)Մարտ 28)Մարտ 28)Մարտ 28)    

    
----    Կրնայ ըլլալ ապաշխարես ու որոշ չար գործեր դադրեցԿրնայ ըլլալ ապաշխարես ու որոշ չար գործեր դադրեցԿրնայ ըլլալ ապաշխարես ու որոշ չար գործեր դադրեցԿրնայ ըլլալ ապաշխարես ու որոշ չար գործեր դադրեցնես բայց նես բայց նես բայց նես բայց 

չապաշխչապաշխչապաշխչապաշխարես սրտիդ մէջ: Կրնայ ըլլալ վայելես ապաշխարութեան արես սրտիդ մէջ: Կրնայ ըլլալ վայելես ապաշխարութեան արես սրտիդ մէջ: Կրնայ ըլլալ վայելես ապաշխարութեան արես սրտիդ մէջ: Կրնայ ըլլալ վայելես ապաշխարութեան 
զգացումը առանց վայելելու անոր արդիւնքը: Կրնայ ըլլալ խօսքով զգացումը առանց վայելելու անոր արդիւնքը: Կրնայ ըլլալ խօսքով զգացումը առանց վայելելու անոր արդիւնքը: Կրնայ ըլլալ խօսքով զգացումը առանց վայելելու անոր արդիւնքը: Կրնայ ըլլալ խօսքով 
ապաշխարես բայց գործնաապաշխարես բայց գործնաապաշխարես բայց գործնաապաշխարես բայց գործնապէս չապաշխարես (Մատթէոս 21.29): պէս չապաշխարես (Մատթէոս 21.29): պէս չապաշխարես (Մատթէոս 21.29): պէս չապաշխարես (Մատթէոս 21.29): 
Կրնայ ըլլալ ապաշԿրնայ ըլլալ ապաշԿրնայ ըլլալ ապաշԿրնայ ըլլալ ապաշխարես վրէժ լուծած ըլլալու համար մեղքին ու խարես վրէժ լուծած ըլլալու համար մեղքին ու խարես վրէժ լուծած ըլլալու համար մեղքին ու խարես վրէժ լուծած ըլլալու համար մեղքին ու 
Սատանային դէմ եւ ոՍատանային դէմ եւ ոՍատանային դէմ եւ ոՍատանային դէմ եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ կկկկ’’’’ատես մեղքը ու կը սիրես ատես մեղքը ու կը սիրես ատես մեղքը ու կը սիրես ատես մեղքը ու կը սիրես 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած: Կրնայ ըլլալ հրապարակային կերպով խօսիս մեղքին դէմ ուած: Կրնայ ըլլալ հրապարակային կերպով խօսիս մեղքին դէմ ուած: Կրնայ ըլլալ հրապարակային կերպով խօսիս մեղքին դէմ ուած: Կրնայ ըլլալ հրապարակային կերպով խօսիս մեղքին դէմ 
բայց երբ առանձին ես՝ յանձնուիս մեղքին (Մատթէոս 23.1բայց երբ առանձին ես՝ յանձնուիս մեղքին (Մատթէոս 23.1բայց երբ առանձին ես՝ յանձնուիս մեղքին (Մատթէոս 23.1բայց երբ առանձին ես՝ յանձնուիս մեղքին (Մատթէոս 23.1----3): 3): 3): 3): Կրնայ Կրնայ Կրնայ Կրնայ 
ըլլալ ապաշխարես երկրաւոր բանի մը հասնելու նպատակով եւ ոըլլալ ապաշխարես երկրաւոր բանի մը հասնելու նպատակով եւ ոըլլալ ապաշխարես երկրաւոր բանի մը հասնելու նպատակով եւ ոըլլալ ապաշխարես երկրաւոր բանի մը հասնելու նպատակով եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ երկինքը ժառանգելու նպատակով: Կրնայ ըլլալ ապաշխարթէ երկինքը ժառանգելու նպատակով: Կրնայ ըլլալ ապաշխարթէ երկինքը ժառանգելու նպատակով: Կրնայ ըլլալ ապաշխարթէ երկինքը ժառանգելու նպատակով: Կրնայ ըլլալ ապաշխարես ես ես ես 
ընդհանուր կերպով բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն ընդհանուր կերպով բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն ընդհանուր կերպով բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն ընդհանուր կերպով բայց չապաշխարես այն մասնաւոր մեղքերուն 
համար որոնք քեզ ստրկացուցած են: Կրնայ ըլլալ ապաշխարես որոշ համար որոնք քեզ ստրկացուցած են: Կրնայ ըլլալ ապաշխարես որոշ համար որոնք քեզ ստրկացուցած են: Կրնայ ըլլալ ապաշխարես որոշ համար որոնք քեզ ստրկացուցած են: Կրնայ ըլլալ ապաշխարես որոշ 
անձերու համակրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոանձերու համակրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոանձերու համակրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ոանձերու համակրանքն ու վստահութիւնը շահելու համար եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Աստուծոյ սէրը շահելու համար Աստուծոյ սէրը շահելու համար Աստուծոյ սէրը շահելու համար Աստուծոյ սէրը շահելու համար (Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

----    ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք զգացական ապաշխարութենյշ ըլլանք զգացական ապաշխարութենյշ ըլլանք զգացական ապաշխարութենյշ ըլլանք զգացական ապաշխարութենէն: Շատեր այս կամ էն: Շատեր այս կամ էն: Շատեր այս կամ էն: Շատեր այս կամ 
այդ քարոզիչին խօսքէն ազդուելով կամ ներշնչուելով՝ ոտքի ելլելով այդ քարոզիչին խօսքէն ազդուելով կամ ներշնչուելով՝ ոտքի ելլելով այդ քարոզիչին խօսքէն ազդուելով կամ ներշնչուելով՝ ոտքի ելլելով այդ քարոզիչին խօսքէն ազդուելով կամ ներշնչուելով՝ ոտքի ելլելով 
կամ առջեւ գալով իրենց ապաշխարութիւնը յայտարարած են, մէկկամ առջեւ գալով իրենց ապաշխարութիւնը յայտարարած են, մէկկամ առջեւ գալով իրենց ապաշխարութիւնը յայտարարած են, մէկկամ առջեւ գալով իրենց ապաշխարութիւնը յայտարարած են, մէկ----
երկու օր ետք վերադառնալու համար իրենց նախկին մեղքի կեանքին: երկու օր ետք վերադառնալու համար իրենց նախկին մեղքի կեանքին: երկու օր ետք վերադառնալու համար իրենց նախկին մեղքի կեանքին: երկու օր ետք վերադառնալու համար իրենց նախկին մեղքի կեանքին: 
Զգացական կամ ներշնչումի մէկ պահուն եղած ապաշխարութիւնը՝ Զգացական կամ ներշնչումի մէկ պահուն եղած ապաշխարութիւնը՝ Զգացական կամ ներշնչումի մէկ պահուն եղած ապաշխարութիւնը՝ Զգացական կամ ներշնչումի մէկ պահուն եղած ապաշխարութիւնը՝ 
կկկկ’’’’ըլըլըլըլլայ ժամանակալայ ժամանակալայ ժամանակալայ ժամանակաւոր, խախուտ եւ անիրական:ւոր, խախուտ եւ անիրական:ւոր, խախուտ եւ անիրական:ւոր, խախուտ եւ անիրական:    

----    Սիրել մեղքը եւ ստիպել մեր անձերուն զայն չգործել, եւ ատել Սիրել մեղքը եւ ստիպել մեր անձերուն զայն չգործել, եւ ատել Սիրել մեղքը եւ ստիպել մեր անձերուն զայն չգործել, եւ ատել Սիրել մեղքը եւ ստիպել մեր անձերուն զայն չգործել, եւ ատել 
մեղքը ու զայն չգործել քանի զԱստուած կը սիրենք՝ երկու տարբեր մեղքը ու զայն չգործել քանի զԱստուած կը սիրենք՝ երկու տարբեր մեղքը ու զայն չգործել քանի զԱստուած կը սիրենք՝ երկու տարբեր մեղքը ու զայն չգործել քանի զԱստուած կը սիրենք՝ երկու տարբեր 
բաներ են: Ապաշխարութիւնը երկրորդն է, որովհետեւ իսկական բաներ են: Ապաշխարութիւնը երկրորդն է, որովհետեւ իսկական բաներ են: Ապաշխարութիւնը երկրորդն է, որովհետեւ իսկական բաներ են: Ապաշխարութիւնը երկրորդն է, որովհետեւ իսկական 
ապաշխարութիւնը ոչ միայն մեղք չգործելն է, այլապաշխարութիւնը ոչ միայն մեղք չգործելն է, այլապաշխարութիւնը ոչ միայն մեղք չգործելն է, այլապաշխարութիւնը ոչ միայն մեղք չգործելն է, այլեւ՝ մեղքը ատելն է եւ՝ մեղքը ատելն է եւ՝ մեղքը ատելն է եւ՝ մեղքը ատելն է 
(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

    
� Յիսուսի արիւնը կրնայ մեզ մաքրել միայն այն ատեն՝ երբ զղջուՅիսուսի արիւնը կրնայ մեզ մաքրել միայն այն ատեն՝ երբ զղջուՅիսուսի արիւնը կրնայ մեզ մաքրել միայն այն ատեն՝ երբ զղջուՅիսուսի արիւնը կրնայ մեզ մաքրել միայն այն ատեն՝ երբ զղջու----

մի ու ապաշխարութեան մեր արցունքը կմի ու ապաշխարութեան մեր արցունքը կմի ու ապաշխարութեան մեր արցունքը կմի ու ապաշխարութեան մեր արցունքը կ’’’’ընկերանայ անոր:ընկերանայ անոր:ընկերանայ անոր:ընկերանայ անոր:    
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Վերջին մտածումներՎերջին մտածումներՎերջին մտածումներՎերջին մտածումներ    
ապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասինապաշխարութեան մասին    

((((Մարտ 29)Մարտ 29)Մարտ 29)Մարտ 29)    
    

----    Երբ մտածենք ապաշխարութեամբ մեր սիրտը Քրիստոսի տալ, Երբ մտածենք ապաշխարութեամբ մեր սիրտը Քրիստոսի տալ, Երբ մտածենք ապաշխարութեամբ մեր սիրտը Քրիստոսի տալ, Երբ մտածենք ապաշխարութեամբ մեր սիրտը Քրիստոսի տալ, 
Սատանան հազՍատանան հազՍատանան հազՍատանան հազար տեսակ գաղափար, մտածում, փափաք, երազ ու ար տեսակ գաղափար, մտածում, փափաք, երազ ու ար տեսակ գաղափար, մտածում, փափաք, երազ ու ար տեսակ գաղափար, մտածում, փափաք, երազ ու 
աշխատանք կը դնէ մեր առջեւ: Ամենէն վսեմ աշխատանքներն անգամ աշխատանք կը դնէ մեր առջեւ: Ամենէն վսեմ աշխատանքներն անգամ աշխատանք կը դնէ մեր առջեւ: Ամենէն վսեմ աշխատանքներն անգամ աշխատանք կը դնէ մեր առջեւ: Ամենէն վսեմ աշխատանքներն անգամ 
արժէք չունին Աստուծոյ համար եթէ երբեք անոնք կատարուած են արժէք չունին Աստուծոյ համար եթէ երբեք անոնք կատարուած են արժէք չունին Աստուծոյ համար եթէ երբեք անոնք կատարուած են արժէք չունին Աստուծոյ համար եթէ երբեք անոնք կատարուած են 
անապաշխար մարդու մը ձեռքով:անապաշխար մարդու մը ձեռքով:անապաշխար մարդու մը ձեռքով:անապաշխար մարդու մը ձեռքով:    

----    Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան աւելի կը Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան աւելի կը Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան աւելի կը Որքան յետաձգես ապաշխարութիւնը՝ մեղքը այնքան աւելի կը 
զօրանայ ու կզօրանայ ու կզօրանայ ու կզօրանայ ու կ’’’’արմարմարմարմատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ ընելը՝ այնքան ատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ ընելը՝ այնքան ատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ ընելը՝ այնքան ատանայ մէջդ, եւ զայն արմատախիլ ընելը՝ այնքան 
աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար շաբաթէ մը ի վեր աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար շաբաթէ մը ի վեր աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար շաբաթէ մը ի վեր աւելի դժուար կը դառնայ: Եթէ երբեք չես կրնար շաբաթէ մը ի վեր 
տնկուած պզտիկ ծառ մը (նոր բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, տնկուած պզտիկ ծառ մը (նոր բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, տնկուած պզտիկ ծառ մը (նոր բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, տնկուած պզտիկ ծառ մը (նոր բոյն դրած մեղք մը) արմատախիլ ընել, 
ի՞նչպէս պիտի կարենաս տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած ի՞նչպէս պիտի կարենաս տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած ի՞նչպէս պիտի կարենաս տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած ի՞նչպէս պիտի կարենաս տարիներէ ի վեր տնկուած ու հաստացած 
ծառ մը (մեղք մը) արմատախիլ ընել կեծառ մը (մեղք մը) արմատախիլ ընել կեծառ մը (մեղք մը) արմատախիլ ընել կեծառ մը (մեղք մը) արմատախիլ ընել կեանքէդ:անքէդ:անքէդ:անքէդ:    

----    Ապաշխարութիւնը կը նկատուի իրակաԱպաշխարութիւնը կը նկատուի իրակաԱպաշխարութիւնը կը նկատուի իրակաԱպաշխարութիւնը կը նկատուի իրակա´́́́ն ապաշխարուն ապաշխարուն ապաշխարուն ապաշխարութիւն, թիւն, թիւն, թիւն, 
ոոոո´́́́չ միայն երբ կը խոստովանինք մեր մեղքերը Աստուչ միայն երբ կը խոստովանինք մեր մեղքերը Աստուչ միայն երբ կը խոստովանինք մեր մեղքերը Աստուչ միայն երբ կը խոստովանինք մեր մեղքերը Աստուծոյ առջեւ, այլեւ ծոյ առջեւ, այլեւ ծոյ առջեւ, այլեւ ծոյ առջեւ, այլեւ 
երբ կը խոստովանինք զանոնք այն մարդոց դիմաց՝ որոնց ցաւցուցած երբ կը խոստովանինք զանոնք այն մարդոց դիմաց՝ որոնց ցաւցուցած երբ կը խոստովանինք զանոնք այն մարդոց դիմաց՝ որոնց ցաւցուցած երբ կը խոստովանինք զանոնք այն մարդոց դիմաց՝ որոնց ցաւցուցած 
ենք մեր մեղքերով ենք մեր մեղքերով ենք մեր մեղքերով ենք մեր մեղքերով (Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):(Jim Elliff):    

----    Ապաշխարութիւն բառին համար գործածուած ՅուԱպաշխարութիւն բառին համար գործածուած ՅուԱպաշխարութիւն բառին համար գործածուած ՅուԱպաշխարութիւն բառին համար գործածուած Յունարէն նարէն նարէն նարէն 
««««մեթանոեասմեթանոեասմեթանոեասմեթանոեաս» » » » բառը չի նշանակեր պարզապէս զղջալ ու ցաւիլ, այլ կը բառը չի նշանակեր պարզապէս զղջալ ու ցաւիլ, այլ կը բառը չի նշանակեր պարզապէս զղջալ ու ցաւիլ, այլ կը բառը չի նշանակեր պարզապէս զղջալ ու ցաւիլ, այլ կը 
նշանակէ՝ փոխել մեր ընթացքը, փոխել մեր միտքն ու կամքը: Խօսքը նշանակէ՝ փոխել մեր ընթացքը, փոխել մեր միտքն ու կամքը: Խօսքը նշանակէ՝ փոխել մեր ընթացքը, փոխել մեր միտքն ու կամքը: Խօսքը նշանակէ՝ փոխել մեր ընթացքը, փոխել մեր միտքն ու կամքը: Խօսքը 
պարզ փոփոխութեան մասին չէ, այլ, սխալէն՝ շիտակի, եւ մեղքէն՝ պարզ փոփոխութեան մասին չէ, այլ, սխալէն՝ շիտակի, եւ մեղքէն՝ պարզ փոփոխութեան մասին չէ, այլ, սխալէն՝ շիտակի, եւ մեղքէն՝ պարզ փոփոխութեան մասին չէ, այլ, սխալէն՝ շիտակի, եւ մեղքէն՝ 
արդարութեան գալուն մասին: Ապաշխարութիւնը մեղքերու համար արդարութեան գալուն մասին: Ապաշխարութիւնը մեղքերու համար արդարութեան գալուն մասին: Ապաշխարութիւնը մեղքերու համար արդարութեան գալուն մասին: Ապաշխարութիւնը մեղքերու համար 
ցաւիլ է, այոցաւիլ է, այոցաւիլ է, այոցաւիլ է, այո´,´,´,´,    բայց խօսքը այնպիսի ցաւի մասին է որ մեզ կբայց խօսքը այնպիսի ցաւի մասին է որ մեզ կբայց խօսքը այնպիսի ցաւի մասին է որ մեզ կբայց խօսքը այնպիսի ցաւի մասին է որ մեզ կ’’’’առաջնորառաջնորառաջնորառաջնոր----
դէ մտածելակերպի, փափաքի եւ վերաբերմունքի փոփոխուդէ մտածելակերպի, փափաքի եւ վերաբերմունքի փոփոխուդէ մտածելակերպի, փափաքի եւ վերաբերմունքի փոփոխուդէ մտածելակերպի, փափաքի եւ վերաբերմունքի փոփոխութեան թեան թեան թեան 
(John MacArthur):(John MacArthur):(John MacArthur):(John MacArthur):    

    
� Կան մԿան մԿան մԿան մարդիկ արդիկ արդիկ արդիկ որոնքորոնքորոնքորոնք    կը ցաւին մաքուր կեանք մը ապրած կը ցաւին մաքուր կեանք մը ապրած կը ցաւին մաքուր կեանք մը ապրած կը ցաւին մաքուր կեանք մը ապրած 

չըլլալնուն համար՝ ոչըլլալնուն համար՝ ոչըլլալնուն համար՝ ոչըլլալնուն համար՝ ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրուչ թէ որովհետեւ կը սիրեն մաքրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
այլ որովհետեւ կը վախնան սուայլ որովհետեւ կը վախնան սուայլ որովհետեւ կը վախնան սուայլ որովհետեւ կը վախնան սուրբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:րբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:րբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:րբ Աստուծոյ տալիք պատիժէն:    
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Յիսուս չիՅիսուս չիՅիսուս չիՅիսուս չի´ ´ ´ ´ դատեր մեղաւորըդատեր մեղաւորըդատեր մեղաւորըդատեր մեղաւորը    
((((Մարտ 30)Մարտ 30)Մարտ 30)Մարտ 30)    

    
««««Ես ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնա´ ´ ´ ´ եւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք մի´ ´ ´ ´ մեղանչերմեղանչերմեղանչերմեղանչեր» » » » 

((((Յովհաննէս 8.11):Յովհաննէս 8.11):Յովհաննէս 8.11):Յովհաննէս 8.11):    
Կին մը շնութիւն ըրած ատեն բռնուեցաւ. Օրէնքի ուսուցիչներն ու Կին մը շնութիւն ըրած ատեն բռնուեցաւ. Օրէնքի ուսուցիչներն ու Կին մը շնութիւն ըրած ատեն բռնուեցաւ. Օրէնքի ուսուցիչներն ու Կին մը շնութիւն ըրած ատեն բռնուեցաւ. Օրէնքի ուսուցիչներն ու 

Փարիսեցիները զայն Յիսուսի մօտ բերին, որպէսզի զայն քարկոՓարիսեցիները զայն Յիսուսի մօտ բերին, որպէսզի զայն քարկոՓարիսեցիները զայն Յիսուսի մօտ բերին, որպէսզի զայն քարկոՓարիսեցիները զայն Յիսուսի մօտ բերին, որպէսզի զայն քարկոծելու ծելու ծելու ծելու 
արտօնութիւն ձեռք ձգեն: Յիսուս չարտօնեց զայն քարկոծել եւ ինքն ալ արտօնութիւն ձեռք ձգեն: Յիսուս չարտօնեց զայն քարկոծել եւ ինքն ալ արտօնութիւն ձեռք ձգեն: Յիսուս չարտօնեց զայն քարկոծել եւ ինքն ալ արտօնութիւն ձեռք ձգեն: Յիսուս չարտօնեց զայն քարկոծել եւ ինքն ալ 
չդատեց զայն: Ան ի՞նչպէս կրնար չդատեց զայն: Ան ի՞նչպէս կրնար չդատեց զայն: Ան ի՞նչպէս կրնար չդատեց զայն: Ան ի՞նչպէս կրնար մեղաւոր կինը մեղաւոր կինը մեղաւոր կինը մեղաւոր կինը քարկոծելու արտօքարկոծելու արտօքարկոծելու արտօքարկոծելու արտօ----
նութիւն տալնութիւն տալնութիւն տալնութիւն տալ, , , , ինք` որ աշխարհ եկած էր մեղաւորներու փրկութեան ինք` որ աշխարհ եկած էր մեղաւորներու փրկութեան ինք` որ աշխարհ եկած էր մեղաւորներու փրկութեան ինք` որ աշխարհ եկած էր մեղաւորներու փրկութեան 
համար: Ի՞նչպէս կրնար դատել զայն, ինք` որ մարդեղացած էր համար: Ի՞նչպէս կրնար դատել զայն, ինք` որ մարդեղացած էր համար: Ի՞նչպէս կրնար դատել զայն, ինք` որ մարդեղացած էր համար: Ի՞նչպէս կրնար դատել զայն, ինք` որ մարդեղացած էր 
մարդիկը ազատեմարդիկը ազատեմարդիկը ազատեմարդիկը ազատելու համար յաւիտենական դատապարտութենէն: լու համար յաւիտենական դատապարտութենէն: լու համար յաւիտենական դատապարտութենէն: լու համար յաւիտենական դատապարտութենէն: 
Ի՞նչպէս կրնար թոյլ տալ որ կնոջ արիւնը թափի, երբ ինք եկած էր իր Ի՞նչպէս կրնար թոյլ տալ որ կնոջ արիւնը թափի, երբ ինք եկած էր իր Ի՞նչպէս կրնար թոյլ տալ որ կնոջ արիւնը թափի, երբ ինք եկած էր իր Ի՞նչպէս կրնար թոյլ տալ որ կնոջ արիւնը թափի, երբ ինք եկած էր իր 
սեփական արիւնը թափելու անոր ու բոլորիս փրկութեան համար:սեփական արիւնը թափելու անոր ու բոլորիս փրկութեան համար:սեփական արիւնը թափելու անոր ու բոլորիս փրկութեան համար:սեփական արիւնը թափելու անոր ու բոլորիս փրկութեան համար:    

««««Ես ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնա´ ´ ´ ´ եւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք մի´ ´ ´ ´ մեղանմեղանմեղանմեղան----
չերչերչերչեր»: »: »: »: ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս չբաւարարուեցաւ չդատելով, այլւս չբաւարարուեցաւ չդատելով, այլւս չբաւարարուեցաւ չդատելով, այլւս չբաւարարուեցաւ չդատելով, այլ    քաքաքաքաջալերեց ու պատուիջալերեց ու պատուիջալերեց ու պատուիջալերեց ու պատուի----
րեց կնոջ որ այլեւս չմեղանչէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ րեց կնոջ որ այլեւս չմեղանչէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ րեց կնոջ որ այլեւս չմեղանչէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ րեց կնոջ որ այլեւս չմեղանչէ: Եւ այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ 
Յիսուս չի դատապարտեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Յիսուս չի դատապարտեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Յիսուս չի դատապարտեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` Յիսուս չի դատապարտեր մեզ մեր գործած մեղքերուն համար, այլ` 
կ'օգնէ մեզի ազատագրուելու մեղքի գերութենէն:կ'օգնէ մեզի ազատագրուելու մեղքի գերութենէն:կ'օգնէ մեզի ազատագրուելու մեղքի գերութենէն:կ'օգնէ մեզի ազատագրուելու մեղքի գերութենէն:    Ճիշդ է որ Յիսուս մեզ Ճիշդ է որ Յիսուս մեզ Ճիշդ է որ Յիսուս մեզ Ճիշդ է որ Յիսուս մեզ 
չի դատապարտեր երբ մեղքի մէջ իյնանք, բայց ատիկա պէտչի դատապարտեր երբ մեղքի մէջ իյնանք, բայց ատիկա պէտչի դատապարտեր երբ մեղքի մէջ իյնանք, բայց ատիկա պէտչի դատապարտեր երբ մեղքի մէջ իյնանք, բայց ատիկա պէտք է ք է ք է ք է 
պատճառ դառնայ որ շարունակենք մեղքի մէջ իյնալ: Ան կ'ուզէ ու կը պատճառ դառնայ որ շարունակենք մեղքի մէջ իյնալ: Ան կ'ուզէ ու կը պատճառ դառնայ որ շարունակենք մեղքի մէջ իյնալ: Ան կ'ուզէ ու կը պատճառ դառնայ որ շարունակենք մեղքի մէջ իյնալ: Ան կ'ուզէ ու կը 
պահանջէ որ չմեղանչենք. պահանջէ որ չմեղանչենք. պահանջէ որ չմեղանչենք. պահանջէ որ չմեղանչենք. ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´ ´ ´ ´ եւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք միեւ ասկէ ետք մի´ ´ ´ ´ մեղանմեղանմեղանմեղանչերչերչերչեր»:»:»:»:    

Փարիսեցիները մեղքի ու սխալներու որսորդներ էին. այլ խօսքով, Փարիսեցիները մեղքի ու սխալներու որսորդներ էին. այլ խօսքով, Փարիսեցիները մեղքի ու սխալներու որսորդներ էին. այլ խօսքով, Փարիսեցիները մեղքի ու սխալներու որսորդներ էին. այլ խօսքով, 
անոնք մարդոց կեանքին մէջ սխալներ փնտռող արարածներ էին, անոնք մարդոց կեանքին մէջ սխալներ փնտռող արարածներ էին, անոնք մարդոց կեանքին մէջ սխալներ փնտռող արարածներ էին, անոնք մարդոց կեանքին մէջ սխալներ փնտռող արարածներ էին, 
որպէսզի դատապարտէինորպէսզի դատապարտէինորպէսզի դատապարտէինորպէսզի դատապարտէին    զանոնք, եւ զանոնք դատապարտելով` զանոնք, եւ զանոնք դատապարտելով` զանոնք, եւ զանոնք դատապարտելով` զանոնք, եւ զանոնք դատապարտելով` 
իրենց արդար ըլլալը ցուցնէին մարդոց: Այդպիսին չէր Յիսուս: Ան իրենց արդար ըլլալը ցուցնէին մարդոց: Այդպիսին չէր Յիսուս: Ան իրենց արդար ըլլալը ցուցնէին մարդոց: Այդպիսին չէր Յիսուս: Ան իրենց արդար ըլլալը ցուցնէին մարդոց: Այդպիսին չէր Յիսուս: Ան 
մարդոց կեանքին մէջ սխանլեր ու մեղքեր փնտռող մէկը չէր: Ան երբեք մարդոց կեանքին մէջ սխանլեր ու մեղքեր փնտռող մէկը չէր: Ան երբեք մարդոց կեանքին մէջ սխանլեր ու մեղքեր փնտռող մէկը չէր: Ան երբեք մարդոց կեանքին մէջ սխանլեր ու մեղքեր փնտռող մէկը չէր: Ան երբեք 
չդատապարտեց չդատապարտեց չդատապարտեց չդատապարտեց ու չի դատապարտեր ու չի դատապարտեր ու չի դատապարտեր ու չի դատապարտեր ուրիշը` ինքզինք արդար ուրիշը` ինքզինք արդար ուրիշը` ինքզինք արդար ուրիշը` ինքզինք արդար 
ցուցնելու համար:ցուցնելու համար:ցուցնելու համար:ցուցնելու համար:    

    
� Մեր մեղքերուն համար դատապարտուաՄեր մեղքերուն համար դատապարտուաՄեր մեղքերուն համար դատապարտուաՄեր մեղքերուն համար դատապարտուած Յիսուսը` երբեք չի ծ Յիսուսը` երբեք չի ծ Յիսուսը` երբեք չի ծ Յիսուսը` երբեք չի 

դատապարտեր մեզ մեր մեղքերուն համար, բայց կ'ուզէ որ դատապարտեր մեզ մեր մեղքերուն համար, բայց կ'ուզէ որ դատապարտեր մեզ մեր մեղքերուն համար, բայց կ'ուզէ որ դատապարտեր մեզ մեր մեղքերուն համար, բայց կ'ուզէ որ 
հրաժարինք անոնցմէ:հրաժարինք անոնցմէ:հրաժարինք անոնցմէ:հրաժարինք անոնցմէ:    
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Ի՞նչ ունինք մարդոց տալիքԻ՞նչ ունինք մարդոց տալիքԻ՞նչ ունինք մարդոց տալիքԻ՞նչ ունինք մարդոց տալիք    
((((Մարտ 31)Մարտ 31)Մարտ 31)Մարտ 31)    

    
««««Արծաթ կամ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունիմ` կու տամ քեզի: Արծաթ կամ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունիմ` կու տամ քեզի: Արծաթ կամ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունիմ` կու տամ քեզի: Արծաթ կամ ոսկի չունիմ, բայց ինչ որ ունիմ` կու տամ քեզի: 

Նազովրեցի Յիսուս Քրիստոսի անունով` եՆազովրեցի Յիսուս Քրիստոսի անունով` եՆազովրեցի Յիսուս Քրիստոսի անունով` եՆազովրեցի Յիսուս Քրիստոսի անունով` ե´́́́լ եւ քալէլ եւ քալէլ եւ քալէլ եւ քալէ» » » » (Գործք 3.6):(Գործք 3.6):(Գործք 3.6):(Գործք 3.6):    
Պետրոս առաքՊետրոս առաքՊետրոս առաքՊետրոս առաքեալ արծաթ կամ ոսկի չունէր որպէսզի տար ի ծնէ եալ արծաթ կամ ոսկի չունէր որպէսզի տար ի ծնէ եալ արծաթ կամ ոսկի չունէր որպէսզի տար ի ծնէ եալ արծաթ կամ ոսկի չունէր որպէսզի տար ի ծնէ 

կաղ մարդուն, բայց ունէր անոնցմէ աւելի կարեւորը` Յիսուսը: Այոկաղ մարդուն, բայց ունէր անոնցմէ աւելի կարեւորը` Յիսուսը: Այոկաղ մարդուն, բայց ունէր անոնցմէ աւելի կարեւորը` Յիսուսը: Այոկաղ մարդուն, բայց ունէր անոնցմէ աւելի կարեւորը` Յիսուսը: Այո´, ´, ´, ´, 
ունէր Յիսուսը եւ անոր բժշկարար զօրութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր ունէր Յիսուսը եւ անոր բժշկարար զօրութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր ունէր Յիսուսը եւ անոր բժշկարար զօրութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր ունէր Յիսուսը եւ անոր բժշկարար զօրութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր 
հրաշագործ կարողութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր քաղցրութիւնը, հրաշագործ կարողութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր քաղցրութիւնը, հրաշագործ կարողութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր քաղցրութիւնը, հրաշագործ կարողութիւնը, ունէր Յիսուսը եւ անոր քաղցրութիւնը, 
ունէր Յիսուսը եւ անոր անունէր Յիսուսը եւ անոր անունէր Յիսուսը եւ անոր անունէր Յիսուսը եւ անոր անպատմելի սէրը: Ան այս բոլորը տուաւ ի ծնէ պատմելի սէրը: Ան այս բոլորը տուաւ ի ծնէ պատմելի սէրը: Ան այս բոլորը տուաւ ի ծնէ պատմելի սէրը: Ան այս բոլորը տուաւ ի ծնէ 
կաղ մարդուն:կաղ մարդուն:կաղ մարդուն:կաղ մարդուն:    Եթէ մէկը մեզմէ դրամ ուզէ ու մենք դրամ չունինք, Եթէ մէկը մեզմէ դրամ ուզէ ու մենք դրամ չունինք, Եթէ մէկը մեզմէ դրամ ուզէ ու մենք դրամ չունինք, Եթէ մէկը մեզմէ դրամ ուզէ ու մենք դրամ չունինք, 
արդեօք ուրիշ բան մը ունի՞նք տալիք անոր: արդեօք ուրիշ բան մը ունի՞նք տալիք անոր: արդեօք ուրիշ բան մը ունի՞նք տալիք անոր: արդեօք ուրիշ բան մը ունի՞նք տալիք անոր: Մարդը դրամ ուզեց, բայց Մարդը դրամ ուզեց, բայց Մարդը դրամ ուզեց, բայց Մարդը դրամ ուզեց, բայց 
դրամի փոխարէն բժշկութիւն ստացաւ: Ողորմութիւն ուզեց, բայց դրամի փոխարէն բժշկութիւն ստացաւ: Ողորմութիւն ուզեց, բայց դրամի փոխարէն բժշկութիւն ստացաւ: Ողորմութիւն ուզեց, բայց դրամի փոխարէն բժշկութիւն ստացաւ: Ողորմութիւն ուզեց, բայց 
ողորմութեան փոխարէն Ողորմածին զօրութողորմութեան փոխարէն Ողորմածին զօրութողորմութեան փոխարէն Ողորմածին զօրութողորմութեան փոխարէն Ողորմածին զօրութիւնը վայելեց:իւնը վայելեց:իւնը վայելեց:իւնը վայելեց:    

Պետրոս դրամ չունէր իր գրպանին մէջ, բայց ունէր Յիսուսը իր Պետրոս դրամ չունէր իր գրպանին մէջ, բայց ունէր Յիսուսը իր Պետրոս դրամ չունէր իր գրպանին մէջ, բայց ունէր Յիսուսը իր Պետրոս դրամ չունէր իր գրպանին մէջ, բայց ունէր Յիսուսը իր 
սրտին մէջ, եւ զայն յանձնեց ի ծնէ կաղին: Մենք ի՞նչ ունինք. դրա՞մ, սրտին մէջ, եւ զայն յանձնեց ի ծնէ կաղին: Մենք ի՞նչ ունինք. դրա՞մ, սրտին մէջ, եւ զայն յանձնեց ի ծնէ կաղին: Մենք ի՞նչ ունինք. դրա՞մ, սրտին մէջ, եւ զայն յանձնեց ի ծնէ կաղին: Մենք ի՞նչ ունինք. դրա՞մ, 
թէ` Յիսուսը:թէ` Յիսուսը:թէ` Յիսուսը:թէ` Յիսուսը:    Այսօր մենք աւելի կարիքը ունինք Յիսուսը ունեցող մարԱյսօր մենք աւելի կարիքը ունինք Յիսուսը ունեցող մարԱյսօր մենք աւելի կարիքը ունինք Յիսուսը ունեցող մարԱյսօր մենք աւելի կարիքը ունինք Յիսուսը ունեցող մար----
դոց, քան դրամ ունեցող մարդոց. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ այդոց, քան դրամ ունեցող մարդոց. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ այդոց, քան դրամ ունեցող մարդոց. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ այդոց, քան դրամ ունեցող մարդոց. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ այսօր սօր սօր սօր 
մարդիկ աւելի Յիսուսի կարիքը ունին, քան դրամի:մարդիկ աւելի Յիսուսի կարիքը ունին, քան դրամի:մարդիկ աւելի Յիսուսի կարիքը ունին, քան դրամի:մարդիկ աւելի Յիսուսի կարիքը ունին, քան դրամի:    Այսօր մարդոց Այսօր մարդոց Այսօր մարդոց Այսօր մարդոց 
կեանքին մէջ չկակեանքին մէջ չկակեանքին մէջ չկակեանքին մէջ չկա´́́́յ ուրախութիւն. ո՞վ պիտի տայ անոնց Յիսուսի յ ուրախութիւն. ո՞վ պիտի տայ անոնց Յիսուսի յ ուրախութիւն. ո՞վ պիտի տայ անոնց Յիսուսի յ ուրախութիւն. ո՞վ պիտի տայ անոնց Յիսուսի 
ուրախութիւնը: Այսօր գուրգուրանքի կարօտ մարդոց թիւը շատ է. ո՞վ ուրախութիւնը: Այսօր գուրգուրանքի կարօտ մարդոց թիւը շատ է. ո՞վ ուրախութիւնը: Այսօր գուրգուրանքի կարօտ մարդոց թիւը շատ է. ո՞վ ուրախութիւնը: Այսօր գուրգուրանքի կարօտ մարդոց թիւը շատ է. ո՞վ 
անոնց Յիսուսի գուրգուրանքին արտացոլացումը պիտի ըլլայ:անոնց Յիսուսի գուրգուրանքին արտացոլացումը պիտի ըլլայ:անոնց Յիսուսի գուրգուրանքին արտացոլացումը պիտի ըլլայ:անոնց Յիսուսի գուրգուրանքին արտացոլացումը պիտի ըլլայ:    Այսօր Այսօր Այսօր Այսօր 
մարդիկ անկեղծմարդիկ անկեղծմարդիկ անկեղծմարդիկ անկեղծ    բարեկամի կարիքը ունին. ո՞վ անոնց համար Յիսուբարեկամի կարիքը ունին. ո՞վ անոնց համար Յիսուբարեկամի կարիքը ունին. ո՞վ անոնց համար Յիսուբարեկամի կարիքը ունին. ո՞վ անոնց համար Յիսու----
սի նման անկեղծ բարեկամ պիտի ըլլայ: Այսօր շատ մարդիկ իրարու սի նման անկեղծ բարեկամ պիտի ըլլայ: Այսօր շատ մարդիկ իրարու սի նման անկեղծ բարեկամ պիտի ըլլայ: Այսօր շատ մարդիկ իրարու սի նման անկեղծ բարեկամ պիտի ըլլայ: Այսօր շատ մարդիկ իրարու 
հետ քէն են. ո՞վ Յիսուսի նման հաշտարար պիտի ըլլայ անոնց կեանհետ քէն են. ո՞վ Յիսուսի նման հաշտարար պիտի ըլլայ անոնց կեանհետ քէն են. ո՞վ Յիսուսի նման հաշտարար պիտի ըլլայ անոնց կեանհետ քէն են. ո՞վ Յիսուսի նման հաշտարար պիտի ըլլայ անոնց կեան----
քին մէջ:քին մէջ:քին մէջ:քին մէջ:    

Դրամի կարիքը ունեցող մարդոց դրամ տալը մեր առաքելութիւնն Դրամի կարիքը ունեցող մարդոց դրամ տալը մեր առաքելութիւնն Դրամի կարիքը ունեցող մարդոց դրամ տալը մեր առաքելութիւնն Դրամի կարիքը ունեցող մարդոց դրամ տալը մեր առաքելութիւնն 
է, բայց նաեւ մեր առաքելութէ, բայց նաեւ մեր առաքելութէ, բայց նաեւ մեր առաքելութէ, բայց նաեւ մեր առաքելութիւնն է կարեկցութիւն ու գուրգուրանք իւնն է կարեկցութիւն ու գուրգուրանք իւնն է կարեկցութիւն ու գուրգուրանք իւնն է կարեկցութիւն ու գուրգուրանք 
ցուցաբերել` կարեկցութեան ու գուրգուրանքի կարօտ մարդոց հանցուցաբերել` կարեկցութեան ու գուրգուրանքի կարօտ մարդոց հանցուցաբերել` կարեկցութեան ու գուրգուրանքի կարօտ մարդոց հանցուցաբերել` կարեկցութեան ու գուրգուրանքի կարօտ մարդոց հան----
դէպ:դէպ:դէպ:դէպ:    

    
� Դրամի կարիքը ունեցողին` դրամ տանք, Յիսուսի կարիքը ունեԴրամի կարիքը ունեցողին` դրամ տանք, Յիսուսի կարիքը ունեԴրամի կարիքը ունեցողին` դրամ տանք, Յիսուսի կարիքը ունեԴրամի կարիքը ունեցողին` դրամ տանք, Յիսուսի կարիքը ունե----

ցողին` Յիսուսը պատգամենք:ցողին` Յիսուսը պատգամենք:ցողին` Յիսուսը պատգամենք:ցողին` Յիսուսը պատգամենք:    
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((((Ապրիլ 1)Ապրիլ 1)Ապրիլ 1)Ապրիլ 1)    

    
Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէ    ԱստուածաշԱստուածաշԱստուածաշԱստուածաշոոոունչ կը կարդանք, իսկ ւնչ կը կարդանք, իսկ ւնչ կը կարդանք, իսկ ւնչ կը կարդանք, իսկ 

միւս կողմէմիւս կողմէմիւս կողմէմիւս կողմէ՝ սուրճի գաւաթ ու ձեռքի ափ կը կարդանք:՝ սուրճի գաւաթ ու ձեռքի ափ կը կարդանք:՝ սուրճի գաւաթ ու ձեռքի ափ կը կարդանք:՝ սուրճի գաւաթ ու ձեռքի ափ կը կարդանք:    
Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէ    արցունք կը թափենք Յիսոարցունք կը թափենք Յիսոարցունք կը թափենք Յիսոարցունք կը թափենք Յիսուսի ւսի ւսի ւսի 

խաչին դիմաց, իսկ միւս կողմէխաչին դիմաց, իսկ միւս կողմէխաչին դիմաց, իսկ միւս կողմէխաչին դիմաց, իսկ միւս կողմէ՝ կապար (՝ կապար (՝ կապար (՝ կապար (ղղղղուրշու) կը թափենք իրարու ուրշու) կը թափենք իրարու ուրշու) կը թափենք իրարու ուրշու) կը թափենք իրարու 
գլխուն:գլխուն:գլխուն:գլխուն:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէկողմէկողմէկողմէ    կապոյտ աչքի հսկոկապոյտ աչքի հսկոկապոյտ աչքի հսկոկապոյտ աչքի հսկողութիւնը կը ղութիւնը կը ղութիւնը կը ղութիւնը կը 
խնդրխնդրխնդրխնդրենք, իսկ միւս ենք, իսկ միւս ենք, իսկ միւս ենք, իսկ միւս կողմէկողմէկողմէկողմէ՝ Յիսուսի աչքին հսկողութիւնը:՝ Յիսուսի աչքին հսկողութիւնը:՝ Յիսուսի աչքին հսկողութիւնը:՝ Յիսուսի աչքին հսկողութիւնը:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէկողմէկողմէկողմէ    կը հայցենք կապոյտ հլուններու կը հայցենք կապոյտ հլուններու կը հայցենք կապոյտ հլուններու կը հայցենք կապոյտ հլուններու 
պաշտպանութիւնը, իսկ միւս պաշտպանութիւնը, իսկ միւս պաշտպանութիւնը, իսկ միւս պաշտպանութիւնը, իսկ միւս կողմէկողմէկողմէկողմէ՝ սուրբերու պաշտպանութիւնը:՝ սուրբերու պաշտպանութիւնը:՝ սուրբերու պաշտպանութիւնը:՝ սուրբերու պաշտպանութիւնը:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մէկ կողմէկողմէկողմէկողմէ    ձիու պայտ կը կախենք մեր տունեձիու պայտ կը կախենք մեր տունեձիու պայտ կը կախենք մեր տունեձիու պայտ կը կախենք մեր տունե----
րուն մէջ, իսկ միւս րուն մէջ, իսկ միւս րուն մէջ, իսկ միւս րուն մէջ, իսկ միւս կողմէկողմէկողմէկողմէ՝ խաչեր ՝ խաչեր ՝ խաչեր ՝ խաչեր ու սրբապատու սրբապատու սրբապատու սրբապատկերներ կը կախենք:կերներ կը կախենք:կերներ կը կախենք:կերներ կը կախենք:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ աղօթքով իրարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ աղօթքով իրարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ աղօթքով իրարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ աղօթքով իրար    օգնօգնօգնօգնելուելուելուելու    փոխարէն, թոփոխարէն, թոփոխարէն, թոփոխարէն, թո´́́́ւղթ ւղթ ւղթ ւղթ 
կկկկ’’’’ընենք իրարու համար, որպէսզի իրարու տունը քանդենք:ընենք իրարու համար, որպէսզի իրարու տունը քանդենք:ընենք իրարու համար, որպէսզի իրարու տունը քանդենք:ընենք իրարու համար, որպէսզի իրարու տունը քանդենք:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ բախտագուշակներէն աղօթք կը խնդրենք, Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ բախտագուշակներէն աղօթք կը խնդրենք, Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ բախտագուշակներէն աղօթք կը խնդրենք, Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ բախտագուշակներէն աղօթք կը խնդրենք, 
փոխանակ հաւատացեալնեփոխանակ հաւատացեալնեփոխանակ հաւատացեալնեփոխանակ հաւատացեալներէն աղօթք խնդրելու:րէն աղօթք խնդրելու:րէն աղօթք խնդրելու:րէն աղօթք խնդրելու: 

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կախարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կախարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կախարԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կախարդներու խորհուրդին կը դիմենք, դներու խորհուրդին կը դիմենք, դներու խորհուրդին կը դիմենք, դներու խորհուրդին կը դիմենք, 
փոխանակ դիմելու Աստուծոյ զաւակներուն խորփոխանակ դիմելու Աստուծոյ զաւակներուն խորփոխանակ դիմելու Աստուծոյ զաւակներուն խորփոխանակ դիմելու Աստուծոյ զաւակներուն խորհուրդին:հուրդին:հուրդին:հուրդին:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը փորձենք բախտագուշակներու միջոցաւ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը փորձենք բախտագուշակներու միջոցաւ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը փորձենք բախտագուշակներու միջոցաւ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը փորձենք բախտագուշակներու միջոցաւ 
մեր նմաններուն վրայ ձախորդութիւն բերելու, փոխանակ աղօթքով մեր նմաններուն վրայ ձախորդութիւն բերելու, փոխանակ աղօթքով մեր նմաններուն վրայ ձախորդութիւն բերելու, փոխանակ աղօթքով մեր նմաններուն վրայ ձախորդութիւն բերելու, փոխանակ աղօթքով 
անոնց ձախորդութիւնները փարատելու:անոնց ձախորդութիւնները փարատելու:անոնց ձախորդութիւնները փարատելու:անոնց ձախորդութիւնները փարատելու:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք գԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք գԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք գԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք գուշակներու որպէսզի նայինք թէ ուշակներու որպէսզի նայինք թէ ուշակներու որպէսզի նայինք թէ ուշակներու որպէսզի նայինք թէ 
իիիի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսեն անոնք մեր ապագային մասին, փոխաըսեն անոնք մեր ապագային մասին, փոխաըսեն անոնք մեր ապագային մասին, փոխաըսեն անոնք մեր ապագային մասին, փոխանակ դիմելու նակ դիմելու նակ դիմելու նակ դիմելու 
Աստուածաշունչին եւ նայելու թէ ԱստուածաԱստուածաշունչին եւ նայելու թէ ԱստուածաԱստուածաշունչին եւ նայելու թէ ԱստուածաԱստուածաշունչին եւ նայելու թէ Աստուածաշունչը իշունչը իշունչը իշունչը ի´́́́նք ինչ կնք ինչ կնք ինչ կնք ինչ կ’’’’ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
մեր ապագային ու յաւիտենականումեր ապագային ու յաւիտենականումեր ապագային ու յաւիտենականումեր ապագային ու յաւիտենականութեան մասին:թեան մասին:թեան մասին:թեան մասին:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ մեռելներու հոգիները կը կանչենք, փոխանակ մեռելներու հոգիները կը կանչենք, փոխանակ մեռելներու հոգիները կը կանչենք, փոխանակ մեռելներու հոգիները կը կանչենք, փոխանակ 
մեռած հոգիմեռած հոգիմեռած հոգիմեռած հոգիները կենդանացնող Սուրբ Հոգին կանչելու:ները կենդանացնող Սուրբ Հոգին կանչելու:ները կենդանացնող Սուրբ Հոգին կանչելու:ները կենդանացնող Սուրբ Հոգին կանչելու:    

    
� ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած բախտագուշակներուբախտագուշակներուբախտագուշակներուբախտագուշակներու դիմելըդիմելըդիմելըդիմելը` չարութիւնչարութիւնչարութիւնչարութիւն կըկըկըկը կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ 
(ԲԲԲԲ.ՄնացորդացՄնացորդացՄնացորդացՄնացորդաց 33.6 33.6 33.6 33.6: : : : Դ.Թագաւորաց 17.17Դ.Թագաւորաց 17.17Դ.Թագաւորաց 17.17Դ.Թագաւորաց 17.17): 
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Ամօթ չէ՞ մեզի Ամօթ չէ՞ մեզի Ամօթ չէ՞ մեզի Ամօթ չէ՞ մեզի ((((բ. բաժին)բ. բաժին)բ. բաժին)բ. բաժին)    
((((Ապրիլ 2)Ապրիլ 2)Ապրիլ 2)Ապրիլ 2)    

    
Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դիմենք աստղագուշակներու՝ որպէսզի աստղագուշակներու՝ որպէսզի աստղագուշակներու՝ որպէսզի աստղագուշակներու՝ որպէսզի 

մութ ապագան գիտնանք, փոխանակ դիմելմութ ապագան գիտնանք, փոխանակ դիմելմութ ապագան գիտնանք, փոխանակ դիմելմութ ապագան գիտնանք, փոխանակ դիմելու աստղերու Ստեղծիչին՝ ու աստղերու Ստեղծիչին՝ ու աստղերու Ստեղծիչին՝ ու աստղերու Ստեղծիչին՝ 
որպէսզի սորվեցնէ մեզի մութին մէջ փայլող աստղ դառնալ:որպէսզի սորվեցնէ մեզի մութին մէջ փայլող աստղ դառնալ:որպէսզի սորվեցնէ մեզի մութին մէջ փայլող աստղ դառնալ:որպէսզի սորվեցնէ մեզի մութին մէջ փայլող աստղ դառնալ:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ ականջ կու տանք օրուան աստղերուն փոխաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ ականջ կու տանք օրուան աստղերուն փոխաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ ականջ կու տանք օրուան աստղերուն փոխաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ ականջ կու տանք օրուան աստղերուն փոխա----
նակ Աստուածաշունչ կարդալու եւ օրուան Աստուծոյն ականջ տալու:նակ Աստուածաշունչ կարդալու եւ օրուան Աստուծոյն ականջ տալու:նակ Աստուածաշունչ կարդալու եւ օրուան Աստուծոյն ականջ տալու:նակ Աստուածաշունչ կարդալու եւ օրուան Աստուծոյն ականջ տալու:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ արագօրէն սուտ լուրերը կը տարաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ արագօրէն սուտ լուրերը կը տարաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ արագօրէն սուտ լուրերը կը տարաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ արագօրէն սուտ լուրերը կը տարածենք, բայց ծենք, բայց ծենք, բայց ծենք, բայց 
ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուսի սիրոյ Աւետարանը տարածելու համար՝ մեր տեղէն չենք ւսի սիրոյ Աւետարանը տարածելու համար՝ մեր տեղէն չենք ւսի սիրոյ Աւետարանը տարածելու համար՝ մեր տեղէն չենք ւսի սիրոյ Աւետարանը տարածելու համար՝ մեր տեղէն չենք 
շարժիր ու մեր բերանները ամրօրէն կը փակուին:շարժիր ու մեր բերանները ամրօրէն կը փակուին:շարժիր ու մեր բերանները ամրօրէն կը փակուին:շարժիր ու մեր բերանները ամրօրէն կը փակուին:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ առանց յոգնելու երկար ժամանկ կրնանք մտիկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ առանց յոգնելու երկար ժամանկ կրնանք մտիկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ առանց յոգնելու երկար ժամանկ կրնանք մտիկ Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ առանց յոգնելու երկար ժամանկ կրնանք մտիկ 
ընել աշխարհի դժբախտ լուրերը կամ բամբաընել աշխարհի դժբախտ լուրերը կամ բամբաընել աշխարհի դժբախտ լուրերը կամ բամբաընել աշխարհի դժբախտ լուրերը կամ բամբասանքի խօսքեր, բայց երբ սանքի խօսքեր, բայց երբ սանքի խօսքեր, բայց երբ սանքի խօսքեր, բայց երբ 
քանի մը վայրկեան երկարի Աստուծոյ կենսաբեքանի մը վայրկեան երկարի Աստուծոյ կենսաբեքանի մը վայրկեան երկարի Աստուծոյ կենսաբեքանի մը վայրկեան երկարի Աստուծոյ կենսաբեր խօսքին քարոզուր խօսքին քարոզուր խօսքին քարոզուր խօսքին քարոզու----
թիւնը՝ շուտով կը յոգնինք ու կը ձանձրանանք:թիւնը՝ շուտով կը յոգնինք ու կը ձանձրանանք:թիւնը՝ շուտով կը յոգնինք ու կը ձանձրանանք:թիւնը՝ շուտով կը յոգնինք ու կը ձանձրանանք:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դժուարանանք Աւետարանի մէկ խօսքին Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դժուարանանք Աւետարանի մէկ խօսքին Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դժուարանանք Աւետարանի մէկ խօսքին Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը դժուարանանք Աւետարանի մէկ խօսքին 
մասին խօսելու քանի մը վայրկեան, բայց բնամասին խօսելու քանի մը վայրկեան, բայց բնամասին խօսելու քանի մը վայրկեան, բայց բնամասին խօսելու քանի մը վայրկեան, բայց բնա´́́́ւ չենք դժուարանար ւ չենք դժուարանար ւ չենք դժուարանար ւ չենք դժուարանար 
աշխարհային նիւթի մը մասին խօսելու ժամեր ու ժամեր:աշխարհային նիւթի մը մասին խօսելու ժամեր ու ժամեր:աշխարհային նիւթի մը մասին խօսելու ժամեր ու ժամեր:աշխարհային նիւթի մը մասին խօսելու ժամեր ու ժամեր:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը տրտնջանք ոԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը տրտնջանք ոԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը տրտնջանք ոԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ կը տրտնջանք որ մեր Պատարագը երկար է, ր մեր Պատարագը երկար է, ր մեր Պատարագը երկար է, ր մեր Պատարագը երկար է, 
իսկ անդին, ոչինչ կիսկ անդին, ոչինչ կիսկ անդին, ոչինչ կիսկ անդին, ոչինչ կ’’’’ըսենք օրը 10 ժամ հեռատեսիլի կամ համակարըսենք օրը 10 ժամ հեռատեսիլի կամ համակարըսենք օրը 10 ժամ հեռատեսիլի կամ համակարըսենք օրը 10 ժամ հեռատեսիլի կամ համակար----
գիչի առջեւ նստելու մասին:գիչի առջեւ նստելու մասին:գիչի առջեւ նստելու մասին:գիչի առջեւ նստելու մասին:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը նստինք եւ ժամեր աշխարհային նիւթերու Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը նստինք եւ ժամեր աշխարհային նիւթերու Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը նստինք եւ ժամեր աշխարհային նիւթերու Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ կը նստինք եւ ժամեր աշխարհային նիւթերու 
մասին կը խօսինք առանց Յիսուսի անունը յիշելու, եւ յետոյ կը մասին կը խօսինք առանց Յիսուսի անունը յիշելու, եւ յետոյ կը մասին կը խօսինք առանց Յիսուսի անունը յիշելու, եւ յետոյ կը մասին կը խօսինք առանց Յիսուսի անունը յիշելու, եւ յետոյ կը 
յայտարարենք թէ կը սիրենք Յիսուսյայտարարենք թէ կը սիրենք Յիսուսյայտարարենք թէ կը սիրենք Յիսուսյայտարարենք թէ կը սիրենք Յիսուսը:ը:ը:ը:    

Ամօթ չէ՞ մեզի, երբ թերթերուն մէջ գրուածին կը հաւաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ թերթերուն մէջ գրուածին կը հաւաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ թերթերուն մէջ գրուածին կը հաւաԱմօթ չէ՞ մեզի, երբ թերթերուն մէջ գրուածին կը հաւատանք, իսկ տանք, իսկ տանք, իսկ տանք, իսկ 
Աստուածաշունչին մէջ գրուածին չենք հաւատար:Աստուածաշունչին մէջ գրուածին չենք հաւատար:Աստուածաշունչին մէջ գրուածին չենք հաւատար:Աստուածաշունչին մէջ գրուածին չենք հաւատար:    

Վերջապէս, քեզիՎերջապէս, քեզիՎերջապէս, քեզիՎերջապէս, քեզի´ ´ ´ ´ ալ ամօթ է, սիրելիալ ամօթ է, սիրելիալ ամօթ է, սիրելիալ ամօթ է, սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, եթէ երբեք այս ընթերցող, եթէ երբեք այս ընթերցող, եթէ երբեք այս ընթերցող, եթէ երբեք այս 
գրութիւնս գրութիւնս գրութիւնս գրութիւնս ««««յոռետեսութիւնյոռետեսութիւնյոռետեսութիւնյոռետեսութիւն» » » » կոչկոչկոչկոչեցիր, փոխանակ խոստովանելու թէ եցիր, փոխանակ խոստովանելու թէ եցիր, փոխանակ խոստովանելու թէ եցիր, փոխանակ խոստովանելու թէ 
անանանանիկա իրական ճշմարտախօսութիւն է:իկա իրական ճշմարտախօսութիւն է:իկա իրական ճշմարտախօսութիւն է:իկա իրական ճշմարտախօսութիւն է:    

    
� Կախարդենորւ մօտ երթալը մեզ պիղծ ու գարշելի կը դարձնէ Կախարդենորւ մօտ երթալը մեզ պիղծ ու գարշելի կը դարձնէ Կախարդենորւ մօտ երթալը մեզ պիղծ ու գարշելի կը դարձնէ Կախարդենորւ մօտ երթալը մեզ պիղծ ու գարշելի կը դարձնէ 

((((Ղեւտացիս 19.31: Բ.Օրինաց 18.10Ղեւտացիս 19.31: Բ.Օրինաց 18.10Ղեւտացիս 19.31: Բ.Օրինաց 18.10Ղեւտացիս 19.31: Բ.Օրինաց 18.10----12):12):12):12):    
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Աստուծոյ առաջնորդողԱստուծոյ առաջնորդողԱստուծոյ առաջնորդողԱստուծոյ առաջնորդող    
միակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոս    

((((Ապրիլ 3)Ապրիլ 3)Ապրիլ 3)Ապրիլ 3)    
    

««««Ես եմ ճամբանԵս եմ ճամբանԵս եմ ճամբանԵս եմ ճամբան» » » » (Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):    
1) 1) 1) 1) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » բառերով, ամէն բանէ առաջ, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, ամէն բանէ առաջ, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, ամէն բանէ առաջ, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, ամէն բանէ առաջ, Յիսուս կ'ուզէ 

բացայայտել, թէ իբացայայտել, թէ իբացայայտել, թէ իբացայայտել, թէ ի´́́́նքնքնքնքն է մարդս Աստուծոյ առաջնորդող միակ ն է մարդս Աստուծոյ առաջնորդող միակ ն է մարդս Աստուծոյ առաջնորդող միակ ն է մարդս Աստուծոյ առաջնորդող միակ 
ճամբան, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ճամբան, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ճամբան, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ճամբան, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Միայն ինձմով կարելի է Հօրս Միայն ինձմով կարելի է Հօրս Միայն ինձմով կարելի է Հօրս Միայն ինձմով կարելի է Հօրս 
երթալերթալերթալերթալ» » » » (Յովհաննէս 14.6): Այո(Յովհաննէս 14.6): Այո(Յովհաննէս 14.6): Այո(Յովհաննէս 14.6): Այո´, ´, ´, ´, միայն Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ միայն Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ միայն Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ միայն Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ 
կրնանք Աստուծոյ մօտենալ: Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ էր որ մեզ կրնանք Աստուծոյ մօտենալ: Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ էր որ մեզ կրնանք Աստուծոյ մօտենալ: Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ էր որ մեզ կրնանք Աստուծոյ մօտենալ: Աստուած Քրիստոսի միջոցաւ էր որ մեզ 
««««հաշտեցուց իրեն հետհաշտեցուց իրեն հետհաշտեցուց իրեն հետհաշտեցուց իրեն հետ» » » » (Բ.Կորնթացիս 5.18(Բ.Կորնթացիս 5.18(Բ.Կորնթացիս 5.18(Բ.Կորնթացիս 5.18----19)19)19)19): : : : Աշխարհի մէջ չկաԱշխարհի մէջ չկաԱշխարհի մէջ չկաԱշխարհի մէջ չկա´́́́յ յ յ յ 
երկրորդ հաշտարար մը, եւ ուստի` չկաերկրորդ հաշտարար մը, եւ ուստի` չկաերկրորդ հաշտարար մը, եւ ուստի` չկաերկրորդ հաշտարար մը, եւ ուստի` չկա´́́́յ մեզ Աստուծոյ հետ յ մեզ Աստուծոյ հետ յ մեզ Աստուծոյ հետ յ մեզ Աստուծոյ հետ 
հաշտեցնող երկրորդ Փրկիչ մը:հաշտեցնող երկրորդ Փրկիչ մը:հաշտեցնող երկրորդ Փրկիչ մը:հաշտեցնող երկրորդ Փրկիչ մը:    

Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է    Աստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ Աստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ Աստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ Աստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ 
առաջնորդող ճամբան:առաջնորդող ճամբան:առաջնորդող ճամբան:առաջնորդող ճամբան:    Երբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս իԵրբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս իԵրբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս իԵրբ կը հաստատենք թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
Աստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ առաջնԱստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ առաջնԱստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ առաջնԱստուած մարդուն ու մարդը Աստուծոյ առաջնորդող ճամբորդող ճամբորդող ճամբորդող ճամբան, ըսել ան, ըսել ան, ըսել ան, ըսել 
կ'ուզենք, թէկ'ուզենք, թէկ'ուզենք, թէկ'ուզենք, թէ    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն էր եւ իր եւ իր եւ իր եւ ի´́́́նքն է` նքն է` նքն է` նքն է` մեզ Աստուծոյ հետ մեզ Աստուծոյ հետ մեզ Աստուծոյ հետ մեզ Աստուծոյ հետ 
յարաբերութեան մէջ դնող ճամբան, մեզ Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ դնող ճամբան, մեզ Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ դնող ճամբան, մեզ Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ դնող ճամբան, մեզ Աստուծոյ հետ մտերիմ 
հաղորդակցութեան առաջնորդող ճամբան, Աստուծոյ եւ մեր հաղորդակցութեան առաջնորդող ճամբան, Աստուծոյ եւ մեր հաղորդակցութեան առաջնորդող ճամբան, Աստուծոյ եւ մեր հաղորդակցութեան առաջնորդող ճամբան, Աստուծոյ եւ մեր 
յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութեան վերածող ճամբան:յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութեան վերածող ճամբան:յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութեան վերածող ճամբան:յարաբերութիւնը` հայր եւ որդիի յարաբերութեան վերածող ճամբան:    

Յաճախ կ'ըսուի որ ամէն Յաճախ կ'ըսուի որ ամէն Յաճախ կ'ըսուի որ ամէն Յաճախ կ'ըսուի որ ամէն կրօնք կրնայ Աստուծոյ առաջնորդելկրօնք կրնայ Աստուծոյ առաջնորդելկրօնք կրնայ Աստուծոյ առաջնորդելկրօնք կրնայ Աստուծոյ առաջնորդել: : : : 
Ասիկա շիտակ չէ: Նոյնիսկ եթէ շիտակ ըլլայ, տարբեր կրօնի պատկաԱսիկա շիտակ չէ: Նոյնիսկ եթէ շիտակ ըլլայ, տարբեր կրօնի պատկաԱսիկա շիտակ չէ: Նոյնիսկ եթէ շիտակ ըլլայ, տարբեր կրօնի պատկաԱսիկա շիտակ չէ: Նոյնիսկ եթէ շիտակ ըլլայ, տարբեր կրօնի պատկա----
նող եւ առաքինի կեանք ապրած մարդը, կրնայ նող եւ առաքինի կեանք ապրած մարդը, կրնայ նող եւ առաքինի կեանք ապրած մարդը, կրնայ նող եւ առաքինի կեանք ապրած մարդը, կրնայ ճամբայ ելլել դէպի ճամբայ ելլել դէպի ճամբայ ելլել դէպի ճամբայ ելլել դէպի 
Աստուած,Աստուած,Աստուած,Աստուած,    բայց չի կրնար բայց չի կրնար բայց չի կրնար բայց չի կրնար մօտենալ Աստուծոյ մօտենալ Աստուծոյ մօտենալ Աստուծոյ մօտենալ Աստուծոյ առանց Յիսուսի: Կրնայ առանց Յիսուսի: Կրնայ առանց Յիսուսի: Կրնայ առանց Յիսուսի: Կրնայ 
ճամբայ ելլել դէպի երկինք, բայց չի կրնար հոն ճամբայ ելլել դէպի երկինք, բայց չի կրնար հոն ճամբայ ելլել դէպի երկինք, բայց չի կրնար հոն ճամբայ ելլել դէպի երկինք, բայց չի կրնար հոն հասնիլ առանց Յիսուհասնիլ առանց Յիսուհասնիլ առանց Յիսուհասնիլ առանց Յիսու----
սի ճանապարհորդակցութեան, իսկ եթէ նոյնիսկ կարենայ սի ճանապարհորդակցութեան, իսկ եթէ նոյնիսկ կարենայ սի ճանապարհորդակցութեան, իսկ եթէ նոյնիսկ կարենայ սի ճանապարհորդակցութեան, իսկ եթէ նոյնիսկ կարենայ երկինքի երկինքի երկինքի երկինքի 
դուռին քով հասնիլ, բայց չի կրնար այդ դուռը բանալ առանց Յիսուսը դուռին քով հասնիլ, բայց չի կրնար այդ դուռը բանալ առանց Յիսուսը դուռին քով հասնիլ, բայց չի կրնար այդ դուռը բանալ առանց Յիսուսը դուռին քով հասնիլ, բայց չի կրնար այդ դուռը բանալ առանց Յիսուսը 
դաւանելու: Կրնայ վախնալ Աստուծմէ, բայց չի կրնար սիրել ու դաւանելու: Կրնայ վախնալ Աստուծմէ, բայց չի կրնար սիրել ու դաւանելու: Կրնայ վախնալ Աստուծմէ, բայց չի կրնար սիրել ու դաւանելու: Կրնայ վախնալ Աստուծմէ, բայց չի կրնար սիրել ու 
վայելել սէրը Աստուծոյ: Կրնայ զԱստուած ճանչնալ իբրեւ Աստուած վայելել սէրը Աստուծոյ: Կրնայ զԱստուած ճանչնալ իբրեւ Աստուած վայելել սէրը Աստուծոյ: Կրնայ զԱստուած ճանչնալ իբրեւ Աստուած վայելել սէրը Աստուծոյ: Կրնայ զԱստուած ճանչնալ իբրեւ Աստուած 
ու արարիչ, բայց չի կրնար զայն ճանչնալ իբրեւ քաղցր հայր:ու արարիչ, բայց չի կրնար զայն ճանչնալ իբրեւ քաղցր հայր:ու արարիչ, բայց չի կրնար զայն ճանչնալ իբրեւ քաղցր հայր:ու արարիչ, բայց չի կրնար զայն ճանչնալ իբրեւ քաղցր հայր:    

    
� Ով որ իր արիւնը թափեց Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնելու Ով որ իր արիւնը թափեց Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնելու Ով որ իր արիւնը թափեց Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնելու Ով որ իր արիւնը թափեց Աստուծոյ արդարութիւնը գոհացնելու 

համար` միայն ահամար` միայն ահամար` միայն ահամար` միայն ա´́́́ն կրնայ մեզ Աստուծոյ առաջնորդել:ն կրնայ մեզ Աստուծոյ առաջնորդել:ն կրնայ մեզ Աստուծոյ առաջնորդել:ն կրնայ մեզ Աստուծոյ առաջնորդել:    
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Փրկութեան առաջնորդողՓրկութեան առաջնորդողՓրկութեան առաջնորդողՓրկութեան առաջնորդող    
միակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոսմիակ ճամբան` Քրիստոս    

((((Ապրիլ 4)Ապրիլ 4)Ապրիլ 4)Ապրիլ 4)    
    

2) 2) 2) 2) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ ցոյց տալցոյց տալցոյց տալցոյց տալ,,,,    թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
փրկութեան միակ ճամբան: փրկութեան միակ ճամբան: փրկութեան միակ ճամբան: փրկութեան միակ ճամբան: Քրիստոսէ զատ ուրիշ մէկը իր արիւնը Քրիստոսէ զատ ուրիշ մէկը իր արիւնը Քրիստոսէ զատ ուրիշ մէկը իր արիւնը Քրիստոսէ զատ ուրիշ մէկը իր արիւնը 
չթափեց մեր մեղքերու քաւութեան եւ մեր փրկութեան համար չթափեց մեր մեղքերու քաւութեան եւ մեր փրկութեան համար չթափեց մեր մեղքերու քաւութեան եւ մեր փրկութեան համար չթափեց մեր մեղքերու քաւութեան եւ մեր փրկութեան համար 
((((Ա.Կորնթացիս 15.3: Եբրայեցիս 7.25: Ա.Պետրոս 2.24), եւ ուստի` Ա.Կորնթացիս 15.3: Եբրայեցիս 7.25: Ա.Պետրոս 2.24), եւ ուստի` Ա.Կորնթացիս 15.3: Եբրայեցիս 7.25: Ա.Պետրոս 2.24), եւ ուստի` Ա.Կորնթացիս 15.3: Եբրայեցիս 7.25: Ա.Պետրոս 2.24), եւ ուստի` ուրիշ ուրիշ ուրիշ ուրիշ 
մէկը չիմէկը չիմէկը չիմէկը չի´ ´ ´ ´ կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:կրնար մեզ փրկել:    

Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ինք այԵրբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ինք այԵրբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ինք այԵրբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ինք այն դուռն է որմէ եթէ մէկը ն դուռն է որմէ եթէ մէկը ն դուռն է որմէ եթէ մէկը ն դուռն է որմէ եթէ մէկը 
անցնի` պիտի փրկուի (Յովհաննէս 10.9), բացորոշապէս ցոյց տուած անցնի` պիտի փրկուի (Յովհաննէս 10.9), բացորոշապէս ցոյց տուած անցնի` պիտի փրկուի (Յովհաննէս 10.9), բացորոշապէս ցոյց տուած անցնի` պիտի փրկուի (Յովհաննէս 10.9), բացորոշապէս ցոյց տուած 
կ'ըլլայ, թէ իրմէ զատ չկայ ուրիշ դուռ մը որ կրնայ փրկութեանկ'ըլլայ, թէ իրմէ զատ չկայ ուրիշ դուռ մը որ կրնայ փրկութեանկ'ըլլայ, թէ իրմէ զատ չկայ ուրիշ դուռ մը որ կրնայ փրկութեանկ'ըլլայ, թէ իրմէ զատ չկայ ուրիշ դուռ մը որ կրնայ փրկութեան    
առաջնորդել: Ինք միաառաջնորդել: Ինք միաառաջնորդել: Ինք միաառաջնորդել: Ինք միա´́́́կ ԴՈՒՌՆ է:կ ԴՈՒՌՆ է:կ ԴՈՒՌՆ է:կ ԴՈՒՌՆ է:    

Երբեմն մարդիկ կը յաւակնին ըսելու, թէ բոլոր կրօնքներուն Երբեմն մարդիկ կը յաւակնին ըսելու, թէ բոլոր կրօնքներուն Երբեմն մարդիկ կը յաւակնին ըսելու, թէ բոլոր կրօնքներուն Երբեմն մարդիկ կը յաւակնին ըսելու, թէ բոլոր կրօնքներուն 
ճամբաներն ալ ճամբաներն ալ ճամբաներն ալ ճամբաներն ալ փրկութեան կրնափրկութեան կրնափրկութեան կրնափրկութեան կրնան առաջնորդելն առաջնորդելն առաջնորդելն առաջնորդել: : : : Այս խօսքը ճշմարիտ Այս խօսքը ճշմարիտ Այս խօսքը ճշմարիտ Այս խօսքը ճշմարիտ 
չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ մենք միայն Քրիստոսով չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ մենք միայն Քրիստոսով չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ մենք միայն Քրիստոսով չի կրնար ըլլալ, որովհետեւ մենք միայն Քրիստոսով ««««գտանք մեր գտանք մեր գտանք մեր գտանք մեր 
արդարութիւնը, սրբութիւնը եւ փրկութիւնըարդարութիւնը, սրբութիւնը եւ փրկութիւնըարդարութիւնը, սրբութիւնը եւ փրկութիւնըարդարութիւնը, սրբութիւնը եւ փրկութիւնը»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 1.30): Ա.Կորնթացիս 1.30): Ա.Կորնթացիս 1.30): Ա.Կորնթացիս 1.30): 
ՄէՄէՄէՄէ´́́́կ Փրկիչ կայ, եւ հետեւաբար, փկ Փրկիչ կայ, եւ հետեւաբար, փկ Փրկիչ կայ, եւ հետեւաբար, փկ Փրկիչ կայ, եւ հետեւաբար, փրկութեան մէրկութեան մէրկութեան մէրկութեան մէ´́́́կ ճամբայ կայ միայն: կ ճամբայ կայ միայն: կ ճամբայ կայ միայն: կ ճամբայ կայ միայն: 
Եթէ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ ԱստուծոյԵթէ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ ԱստուծոյԵթէ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ ԱստուծոյԵթէ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ Աստուծոյ    կկկկ’’’’առաջնորդեն, այդ առաջնորդեն, այդ առաջնորդեն, այդ առաջնորդեն, այդ 
պարագային, ինչո՞ւ համար Աստուծոյ Որդին աշխարհ գալով պարագային, ինչո՞ւ համար Աստուծոյ Որդին աշխարհ գալով պարագային, ինչո՞ւ համար Աստուծոյ Որդին աշխարհ գալով պարագային, ինչո՞ւ համար Աստուծոյ Որդին աշխարհ գալով 
մարդեղացաւ: Ինչո՞ւ համար յանձն առաւ ծաղրուիլ ու ձաղկուիլ, մարդեղացաւ: Ինչո՞ւ համար յանձն առաւ ծաղրուիլ ու ձաղկուիլ, մարդեղացաւ: Ինչո՞ւ համար յանձն առաւ ծաղրուիլ ու ձաղկուիլ, մարդեղացաւ: Ինչո՞ւ համար յանձն առաւ ծաղրուիլ ու ձաղկուիլ, 
չարչարուիլ ու խաչուիլ: Եթէ ինք չէ փրկութեան միակ ճամբան, ինչո՞ւ չարչարուիլ ու խաչուիլ: Եթէ ինք չէ փրկութեան միակ ճամբան, ինչո՞ւ չարչարուիլ ու խաչուիլ: Եթէ ինք չէ փրկութեան միակ ճամբան, ինչո՞ւ չարչարուիլ ու խաչուիլ: Եթէ ինք չէ փրկութեան միակ ճամբան, ինչո՞ւ 
համար համար համար համար ««««Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելուՄարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու» » » » ըսաւ ըսաւ ըսաւ ըսաւ 
((((ՂՂՂՂուկաս 19.10): Եթէ ըսենք` ուկաս 19.10): Եթէ ըսենք` ուկաս 19.10): Եթէ ըսենք` ուկաս 19.10): Եթէ ըսենք` ««««բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ բոլոր կրօնքներուն ճամբաներն ալ 
փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան կ'կ'կ'կ'առաջնորդեառաջնորդեառաջնորդեառաջնորդենննն»»»», , , , հերքած կ'ըլլանք Քրիստոսի հերքած կ'ըլլանք Քրիստոսի հերքած կ'ըլլանք Քրիստոսի հերքած կ'ըլլանք Քրիստոսի խօսքերը, խօսքերը, խօսքերը, խօսքերը, եւ եւ եւ եւ 
կասկածի տակ առած կ'ըլլանք փրկութեան վերաբերեալ անոր կատակասկածի տակ առած կ'ըլլանք փրկութեան վերաբերեալ անոր կատակասկածի տակ առած կ'ըլլանք փրկութեան վերաբերեալ անոր կատակասկածի տակ առած կ'ըլլանք փրկութեան վերաբերեալ անոր կատա----
րած բոլոր հաստատումները:րած բոլոր հաստատումները:րած բոլոր հաստատումները:րած բոլոր հաստատումները:    Պետրոս առաքեալ ամենայն յստակուՊետրոս առաքեալ ամենայն յստակուՊետրոս առաքեալ ամենայն յստակուՊետրոս առաքեալ ամենայն յստակու----
թեամբ կը վկայէ, թէ միայնթեամբ կը վկայէ, թէ միայնթեամբ կը վկայէ, թէ միայնթեամբ կը վկայէ, թէ միայն    ՔրիստոսոՔրիստոսոՔրիստոսոՔրիստոսո´́́́վ կրնանք փրկուիլվ կրնանք փրկուիլվ կրնանք փրկուիլվ կրնանք փրկուիլ», », », », եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` եւ թէ` 
««««աշխարհի մէջ միակն է անիաշխարհի մէջ միակն է անիաշխարհի մէջ միակն է անիաշխարհի մէջ միակն է անիկա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, կա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, կա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, կա, որ Աստուած մարդոց տուաւ, 
որպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլորպէսզի անոր անունով կարենանք փրկուիլ»»»» ( ( ( (Գործք 4.12):Գործք 4.12):Գործք 4.12):Գործք 4.12):    

    
� Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է    փրկութեան առաջնորդող ճամբան, եւ իփրկութեան առաջնորդող ճամբան, եւ իփրկութեան առաջնորդող ճամբան, եւ իփրկութեան առաջնորդող ճամբան, եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 

փրկութեան ճամփրկութեան ճամփրկութեան ճամփրկութեան ճամբուն վրայ մեր ճամբորդակիցը:բուն վրայ մեր ճամբորդակիցը:բուն վրայ մեր ճամբորդակիցը:բուն վրայ մեր ճամբորդակիցը:    
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Ապրիլ ՔրիստոսիԱպրիլ ՔրիստոսիԱպրիլ ՔրիստոսիԱպրիլ Քրիստոսի    նմանութեամբնմանութեամբնմանութեամբնմանութեամբ    
((((Ապրիլ 5)Ապրիլ 5)Ապրիլ 5)Ապրիլ 5)    

    
3) «3) «3) «3) «ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » բառերով, Յիսուս ըսել կ'ուզէ, թէ ինքն է բառերով, Յիսուս ըսել կ'ուզէ, թէ ինքն է բառերով, Յիսուս ըսել կ'ուզէ, թէ ինքն է բառերով, Յիսուս ըսել կ'ուզէ, թէ ինքն է 

կեանքի ճամբան` սիրով ու ներողամտութեամբ լեցուն կեանքի կեանքի ճամբան` սիրով ու ներողամտութեամբ լեցուն կեանքի կեանքի ճամբան` սիրով ու ներողամտութեամբ լեցուն կեանքի կեանքի ճամբան` սիրով ու ներողամտութեամբ լեցուն կեանքի 
ճամբան, սրբութեամբ ու մարքութեամբ յատկանշուած կեանքի ճամբան, սրբութեամբ ու մարքութեամբ յատկանշուած կեանքի ճամբան, սրբութեամբ ու մարքութեամբ յատկանշուած կեանքի ճամբան, սրբութեամբ ու մարքութեամբ յատկանշուած կեանքի 
ճամբան: Այլ խօսքով, երբ Յիսուճամբան: Այլ խօսքով, երբ Յիսուճամբան: Այլ խօսքով, երբ Յիսուճամբան: Այլ խօսքով, երբ Յիսուս ս ս ս ««««եեեե´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, ըսել կ'ուզէ. ըսել կ'ուզէ. ըսել կ'ուզէ. ըսել կ'ուզէ. 
««««Ես եմ որ իմ կեանքովս ցոյց տուի ձեզի ներումի ճամբան, մարդաԵս եմ որ իմ կեանքովս ցոյց տուի ձեզի ներումի ճամբան, մարդաԵս եմ որ իմ կեանքովս ցոյց տուի ձեզի ներումի ճամբան, մարդաԵս եմ որ իմ կեանքովս ցոյց տուի ձեզի ներումի ճամբան, մարդա----
սիրութեան ճամբան, համբերութեան ճամբան:սիրութեան ճամբան, համբերութեան ճամբան:սիրութեան ճամբան, համբերութեան ճամբան:սիրութեան ճամբան, համբերութեան ճամբան:    ԴԴԴԴիտեցէիտեցէիտեցէիտեցէ´́́́ք կեանքս: ք կեանքս: ք կեանքս: ք կեանքս: 
Եթէ կ'ուզէք գիտնալ թէ իԵթէ կ'ուզէք գիտնալ թէ իԵթէ կ'ուզէք գիտնալ թէ իԵթէ կ'ուզէք գիտնալ թէ ի´́́́նչ կը նշանակէ քրիստոնէական կեանք նչ կը նշանակէ քրիստոնէական կեանք նչ կը նշանակէ քրիստոնէական կեանք նչ կը նշանակէ քրիստոնէական կեանք 
ապրիլ` դիտեցէք կեանքս ու նայեցէք այն ճանապարհին զոր որդեապրիլ` դիտեցէք կեանքս ու նայեցէք այն ճանապարհին զոր որդեապրիլ` դիտեցէք կեանքս ու նայեցէք այն ճանապարհին զոր որդեապրիլ` դիտեցէք կեանքս ու նայեցէք այն ճանապարհին զոր որդե----
գրեցի նեղութեանց ու դժուարոգրեցի նեղութեանց ու դժուարոգրեցի նեղութեանց ու դժուարոգրեցի նեղութեանց ու դժուարութեանց դիմաց: ւթեանց դիմաց: ւթեանց դիմաց: ւթեանց դիմաց: ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » 
քրիստոնէական կեանք ապրելու: քրիստոնէական կեանք ապրելու: քրիստոնէական կեանք ապրելու: քրիստոնէական կեանք ապրելու: ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » ներումի ու սիրոյ: ներումի ու սիրոյ: ներումի ու սիրոյ: ներումի ու սիրոյ: 
Այլ խօսքով, ես եմ որ երկրի վրայ ապրած իմ կեանքովս ձեզի Այլ խօսքով, ես եմ որ երկրի վրայ ապրած իմ կեանքովս ձեզի Այլ խօսքով, ես եմ որ երկրի վրայ ապրած իմ կեանքովս ձեզի Այլ խօսքով, ես եմ որ երկրի վրայ ապրած իմ կեանքովս ձեզի 
սորվեցուցի թէ ի՞նչ կը նշանակէ կամ ի՞նչպէս կրնանք սիրել ու ներել, սորվեցուցի թէ ի՞նչ կը նշանակէ կամ ի՞նչպէս կրնանք սիրել ու ներել, սորվեցուցի թէ ի՞նչ կը նշանակէ կամ ի՞նչպէս կրնանք սիրել ու ներել, սորվեցուցի թէ ի՞նչ կը նշանակէ կամ ի՞նչպէս կրնանք սիրել ու ներել, 
օգնել ու օրհնել, համբերել ու աղօթելօգնել ու օրհնել, համբերել ու աղօթելօգնել ու օրհնել, համբերել ու աղօթելօգնել ու օրհնել, համբերել ու աղօթել»: »: »: »: ՈւշագրՈւշագրՈւշագրՈւշագրաւ է որ աւ է որ աւ է որ աւ է որ Գործք 9.2Գործք 9.2Գործք 9.2Գործք 9.2----ին ին ին ին 
մէջ մէջ մէջ մէջ քրիստոնէական հաւատքը կը կոչուի` Ճամբանքրիստոնէական հաւատքը կը կոչուի` Ճամբանքրիստոնէական հաւատքը կը կոչուի` Ճամբանքրիստոնէական հաւատքը կը կոչուի` Ճամբան::::    

4) 4) 4) 4) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » հաստատումը, կրնանք հասկնալ նաեւ` հաստատումը, կրնանք հասկնալ նաեւ` հաստատումը, կրնանք հասկնալ նաեւ` հաստատումը, կրնանք հասկնալ նաեւ` ««««ես ես ես ես 
եմ պատասխանն ու լուծումըեմ պատասխանն ու լուծումըեմ պատասխանն ու լուծումըեմ պատասխանն ու լուծումը» » » » իմաստով: Եթէ երբեք այս իմաստով իմաստով: Եթէ երբեք այս իմաստով իմաստով: Եթէ երբեք այս իմաստով իմաստով: Եթէ երբեք այս իմաստով 
առնենք Տիրոջ հաստատումը, ան կարծէք ըսել կ'ուզէ. առնենք Տիրոջ հաստատումը, ան կարծէք ըսել կ'ուզէ. առնենք Տիրոջ հաստատումը, ան կարծէք ըսել կ'ուզէ. առնենք Տիրոջ հաստատումը, ան կարծէք ըսել կ'ուզէ. ««««Եթէ սրտիդ մէջ Եթէ սրտիդ մէջ Եթէ սրտիդ մէջ Եթէ սրտիդ մէջ 
նեղութիւն մը ունեղութիւն մը ունեղութիւն մը ունեղութիւն մը ունիս եւ անկէ ձերբազատուիլ կ'ուզես` ենիս եւ անկէ ձերբազատուիլ կ'ուզես` ենիս եւ անկէ ձերբազատուիլ կ'ուզես` ենիս եւ անկէ ձերբազատուիլ կ'ուզես` ե´́́́ս եմ ճամբան: ս եմ ճամբան: ս եմ ճամբան: ս եմ ճամբան: 
Եթէ հոգիիդ մէջ խռովութիւն մը կայ եւ կ'ուզես զանիկա խաղաղուԵթէ հոգիիդ մէջ խռովութիւն մը կայ եւ կ'ուզես զանիկա խաղաղուԵթէ հոգիիդ մէջ խռովութիւն մը կայ եւ կ'ուզես զանիկա խաղաղուԵթէ հոգիիդ մէջ խռովութիւն մը կայ եւ կ'ուզես զանիկա խաղաղու----
թեամբ փոխանակել` եթեամբ փոխանակել` եթեամբ փոխանակել` եթեամբ փոխանակել` ե´́́́ս եմ լուծումը: Եթէ հարցումներ ունիս ու ս եմ լուծումը: Եթէ հարցումներ ունիս ու ս եմ լուծումը: Եթէ հարցումներ ունիս ու ս եմ լուծումը: Եթէ հարցումներ ունիս ու 
պատասխաններ կը փնտռես` եպատասխաններ կը փնտռես` եպատասխաններ կը փնտռես` եպատասխաններ կը փնտռես` ե´́́́ս եմ պատասխանը: Այոս եմ պատասխանը: Այոս եմ պատասխանը: Այոս եմ պատասխանը: Այո´, ´, ´, ´, զաւակս, զաւակս, զաւակս, զաւակս, 
եեեե´́́́ս եմ ունեցած դժուարութիւններուդ լս եմ ունեցած դժուարութիւններուդ լս եմ ունեցած դժուարութիւններուդ լս եմ ունեցած դժուարութիւններուդ լուծումը: Եուծումը: Եուծումը: Եուծումը: Ե´́́́ս եմ ունեցած հարս եմ ունեցած հարս եմ ունեցած հարս եմ ունեցած հար----
ցերուդ ու հարցումներուդ պատասխանը: Եցերուդ ու հարցումներուդ պատասխանը: Եցերուդ ու հարցումներուդ պատասխանը: Եցերուդ ու հարցումներուդ պատասխանը: Ե´́́́ս եմ առջեւդ ցցուող ս եմ առջեւդ ցցուող ս եմ առջեւդ ցցուող ս եմ առջեւդ ցցուող 
խոչընդոտներդ հարթող ճամբան: Եխոչընդոտներդ հարթող ճամբան: Եխոչընդոտներդ հարթող ճամբան: Եխոչընդոտներդ հարթող ճամբան: Ե´́́́ս եմ քեզ քու անել կացութենէդ ս եմ քեզ քու անել կացութենէդ ս եմ քեզ քու անել կացութենէդ ս եմ քեզ քու անել կացութենէդ 
դուրս բերող ճամբան: Եդուրս բերող ճամբան: Եդուրս բերող ճամբան: Եդուրս բերող ճամբան: Ե´́́́ս եմ քեզ քու ցաւէդ ու նեղութենէդ ազատող ս եմ քեզ քու ցաւէդ ու նեղութենէդ ազատող ս եմ քեզ քու ցաւէդ ու նեղութենէդ ազատող ս եմ քեզ քու ցաւէդ ու նեղութենէդ ազատող 
ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը»:»:»:»:    

    
� Քրիստոսի կեանքը` մեր կեանքը ապրելու ուղեցոյՔրիստոսի կեանքը` մեր կեանքը ապրելու ուղեցոյՔրիստոսի կեանքը` մեր կեանքը ապրելու ուղեցոյՔրիստոսի կեանքը` մեր կեանքը ապրելու ուղեցոյցն է:ցն է:ցն է:ցն է:    
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Փրկութիւնը միայն Յիսուսով էՓրկութիւնը միայն Յիսուսով էՓրկութիւնը միայն Յիսուսով էՓրկութիւնը միայն Յիսուսով է    
((((Ապրիլ 6)Ապրիլ 6)Ապրիլ 6)Ապրիլ 6)    

    
5)5)5)5)    Եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Հին Կտակարանին մէջ, Եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Հին Կտակարանին մէջ, Եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Հին Կտակարանին մէջ, Եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Հին Կտակարանին մէջ, 

հրեաներ կը հաւատային որ կենդանական զոհերու միջոցաւ կրնային հրեաներ կը հաւատային որ կենդանական զոհերու միջոցաւ կրնային հրեաներ կը հաւատային որ կենդանական զոհերու միջոցաւ կրնային հրեաներ կը հաւատային որ կենդանական զոհերու միջոցաւ կրնային 
մօտենալ Աստուծոյ, պարզ կը դառնայ, թէ Յիսուս մօտենալ Աստուծոյ, պարզ կը դառնայ, թէ Յիսուս մօտենալ Աստուծոյ, պարզ կը դառնայ, թէ Յիսուս մօտենալ Աստուծոյ, պարզ կը դառնայ, թէ Յիսուս ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » 
հաստատումով, ուզեց սորվեցնել անոնց եւ մեզհաստատումով, ուզեց սորվեցնել անոնց եւ մեզհաստատումով, ուզեց սորվեցնել անոնց եւ մեզհաստատումով, ուզեց սորվեցնել անոնց եւ մեզի, թէ իի, թէ իի, թէ իի, թէ ի´́́́նքն է այն նքն է այն նքն է այն նքն է այն 
իսկական զոհն ու ճամբան, որուն միջոցաւ կրնանք մօտենալ ու իսկական զոհն ու ճամբան, որուն միջոցաւ կրնանք մօտենալ ու իսկական զոհն ու ճամբան, որուն միջոցաւ կրնանք մօտենալ ու իսկական զոհն ու ճամբան, որուն միջոցաւ կրնանք մօտենալ ու 
հասնիլ երկնաւոր Հօր: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ` հասնիլ երկնաւոր Հօր: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ` հասնիլ երկնաւոր Հօր: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ` հասնիլ երկնաւոր Հօր: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ` ««««Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան մտնելու, որովհետեւ Յիսուս արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան մտնելու, որովհետեւ Յիսուս արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան մտնելու, որովհետեւ Յիսուս արիւնով` այլեւս ազատ ենք Սրբարան մտնելու, որովհետեւ Յիսուս 
ինք մեզի համար բացաւ Աստուծոյ հասնելու այդ նոր եւ կենդանի ինք մեզի համար բացաւ Աստուծոյ հասնելու այդ նոր եւ կենդանի ինք մեզի համար բացաւ Աստուծոյ հասնելու այդ նոր եւ կենդանի ինք մեզի համար բացաւ Աստուծոյ հասնելու այդ նոր եւ կենդանի 
ճամբան`ճամբան`ճամբան`ճամբան`    վարագոյրէն անդին անցնելով, այսինքն` իր մարմինը վարագոյրէն անդին անցնելով, այսինքն` իր մարմինը վարագոյրէն անդին անցնելով, այսինքն` իր մարմինը վարագոյրէն անդին անցնելով, այսինքն` իր մարմինը 
որպէս զոհ մատուցանելով, եւ ատով իսկ Աստուծոյ ժողովուրդին որպէս զոհ մատուցանելով, եւ ատով իսկ Աստուծոյ ժողովուրդին որպէս զոհ մատուցանելով, եւ ատով իսկ Աստուծոյ ժողովուրդին որպէս զոհ մատուցանելով, եւ ատով իսկ Աստուծոյ ժողովուրդին 
Քահանայապետը եղաւՔահանայապետը եղաւՔահանայապետը եղաւՔահանայապետը եղաւ» » » » (Եբրայեցիս 10.19(Եբրայեցիս 10.19(Եբրայեցիս 10.19(Եբրայեցիս 10.19----21):21):21):21):    

Դարձեալ, եթէ յիշենք որ հրեաներ կը հաւատային  որ ՄովսիսաԴարձեալ, եթէ յիշենք որ հրեաներ կը հաւատային  որ ՄովսիսաԴարձեալ, եթէ յիշենք որ հրեաներ կը հաւատային  որ ՄովսիսաԴարձեալ, եթէ յիշենք որ հրեաներ կը հաւատային  որ Մովսիսա----
կան օրէնքներու գործադրութեամբ կրնային փրկուիլ, յստակ կկան օրէնքներու գործադրութեամբ կրնային փրկուիլ, յստակ կկան օրէնքներու գործադրութեամբ կրնային փրկուիլ, յստակ կկան օրէնքներու գործադրութեամբ կրնային փրկուիլ, յստակ կը ը ը ը 
դառնայ, դառնայ, դառնայ, դառնայ, թէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան»»»»    ըսելով, ուզեց բացայայտել ըսելով, ուզեց բացայայտել ըսելով, ուզեց բացայայտել ըսելով, ուզեց բացայայտել 
անոնց, թէ ինք եկած էր ազատագրելու զանոնք Օրէնքի անէծքէն ու անոնց, թէ ինք եկած էր ազատագրելու զանոնք Օրէնքի անէծքէն ու անոնց, թէ ինք եկած էր ազատագրելու զանոնք Օրէնքի անէծքէն ու անոնց, թէ ինք եկած էր ազատագրելու զանոնք Օրէնքի անէծքէն ու 
փրկելու զանոնք: Հրեաներ իրենց փրկութիւնը Մովսիսական օրէնքնեփրկելու զանոնք: Հրեաներ իրենց փրկութիւնը Մովսիսական օրէնքնեփրկելու զանոնք: Հրեաներ իրենց փրկութիւնը Մովսիսական օրէնքնեփրկելու զանոնք: Հրեաներ իրենց փրկութիւնը Մովսիսական օրէնքնե----
րու գործադրութեան մէջ կը տեսնէին, բայց րու գործադրութեան մէջ կը տեսնէին, բայց րու գործադրութեան մէջ կը տեսնէին, բայց րու գործադրութեան մէջ կը տեսնէին, բայց Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան»»»»    
ըսելով, ուզեց ըսելով, ուզեց ըսելով, ուզեց ըսելով, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ իցոյց տալ անոնց, թէ իցոյց տալ անոնց, թէ իցոյց տալ անոնց, թէ ի´́́́նքն էր սպասուած Փրկիչը եւ նքն էր սպասուած Փրկիչը եւ նքն էր սպասուած Փրկիչը եւ նքն էր սպասուած Փրկիչը եւ 
խոստացուած փրկութիւնը բերողը:խոստացուած փրկութիւնը բերողը:խոստացուած փրկութիւնը բերողը:խոստացուած փրկութիւնը բերողը:    

Ոեւէ մէկը որ կը խորհի թէ օրէնքներու գործադրութեամբ, Ոեւէ մէկը որ կը խորհի թէ օրէնքներու գործադրութեամբ, Ոեւէ մէկը որ կը խորհի թէ օրէնքներու գործադրութեամբ, Ոեւէ մէկը որ կը խորհի թէ օրէնքներու գործադրութեամբ, 
պատուիրաններու պահպանութեամբ, աղքատի մը ողորմութիւն պատուիրաններու պահպանութեամբ, աղքատի մը ողորմութիւն պատուիրաններու պահպանութեամբ, աղքատի մը ողորմութիւն պատուիրաններու պահպանութեամբ, աղքատի մը ողորմութիւն 
տալով, տալով, տալով, տալով, կամ ոեւէ այլ բարեգործութեամբ կամ ոեւէ այլ բարեգործութեամբ կամ ոեւէ այլ բարեգործութեամբ կամ ոեւէ այլ բարեգործութեամբ կրնայ փրկուիլկրնայ փրկուիլկրնայ փրկուիլկրնայ փրկուիլ` ` ` ` կը սխալի, եւ կը սխալի, եւ կը սխալի, եւ կը սխալի, եւ 
ոոոո´́́́չ մէկ տարչ մէկ տարչ մէկ տարչ մէկ տարբերութիւն ունի` Յիսուսի արիւնէն աւելի` Մովսիսական բերութիւն ունի` Յիսուսի արիւնէն աւելի` Մովսիսական բերութիւն ունի` Յիսուսի արիւնէն աւելի` Մովսիսական բերութիւն ունի` Յիսուսի արիւնէն աւելի` Մովսիսական 
Օրէնքին ապաւինած հրեաներէնՕրէնքին ապաւինած հրեաներէնՕրէնքին ապաւինած հրեաներէնՕրէնքին ապաւինած հրեաներէն::::    Ով որ կը փորձէ Աստուածաշունչի Ով որ կը փորձէ Աստուածաշունչի Ով որ կը փորձէ Աստուածաշունչի Ով որ կը փորձէ Աստուածաշունչի 
կամ իր կողմէ ստեղծուած օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուիլ` կամ իր կողմէ ստեղծուած օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուիլ` կամ իր կողմէ ստեղծուած օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուիլ` կամ իր կողմէ ստեղծուած օրէնքներու գործադրութեամբ փրկուիլ` 
աաաա´́́́լ Քրիստոսի հետ իր կապը կտրած կ'ըլլայ եւ զրկուած` անոր լ Քրիստոսի հետ իր կապը կտրած կ'ըլլայ եւ զրկուած` անոր լ Քրիստոսի հետ իր կապը կտրած կ'ըլլայ եւ զրկուած` անոր լ Քրիստոսի հետ իր կապը կտրած կ'ըլլայ եւ զրկուած` անոր 
շնորհքէն (Գաղատացիս 5.4):շնորհքէն (Գաղատացիս 5.4):շնորհքէն (Գաղատացիս 5.4):շնորհքէն (Գաղատացիս 5.4):    

    
� Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի Օրէնքի գործադրութիւնը չէ որ մեզ կը փրկէ, այլ` Օրէնքի գործադրութիւնը չէ որ մեզ կը փրկէ, այլ` Օրէնքի գործադրութիւնը չէ որ մեզ կը փրկէ, այլ` Օրէնքի գործադրութիւնը չէ որ մեզ կը փրկէ, այլ` Օրէնքի 

տուիչը` Յիսուս ինք:տուիչը` Յիսուս ինք:տուիչը` Յիսուս ինք:տուիչը` Յիսուս ինք:    
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Վստահելի ճամբան` ՔրիստոսՎստահելի ճամբան` ՔրիստոսՎստահելի ճամբան` ՔրիստոսՎստահելի ճամբան` Քրիստոս    
((((Ապրիլ 7)Ապրիլ 7)Ապրիլ 7)Ապրիլ 7)    

    
6) 6) 6) 6) Բոլոր կրօնքներուն հիմնադիրները քարոզեցին գերեզմանէն Բոլոր կրօնքներուն հիմնադիրները քարոզեցին գերեզմանէն Բոլոր կրօնքներուն հիմնադիրները քարոզեցին գերեզմանէն Բոլոր կրօնքներուն հիմնադիրները քարոզեցին գերեզմանէն 

անդին գոյութիւն ունեցող կեանքին մասին, բոլոր հիմնադիրները անդին գոյութիւն ունեցող կեանքին մասին, բոլոր հիմնադիրները անդին գոյութիւն ունեցող կեանքին մասին, բոլոր հիմնադիրները անդին գոյութիւն ունեցող կեանքին մասին, բոլոր հիմնադիրները 
ճամբաներ որոնեցին ու առաջարկեցին մոլորածճամբաներ որոնեցին ու առաջարկեցին մոլորածճամբաներ որոնեցին ու առաջարկեցին մոլորածճամբաներ որոնեցին ու առաջարկեցին մոլորած    մարդկութեան համարդկութեան համարդկութեան համարդկութեան հա----
մար, որպէսզի կարենային յաղթանակ տմար, որպէսզի կարենային յաղթանակ տմար, որպէսզի կարենային յաղթանակ տմար, որպէսզի կարենային յաղթանակ տանիլ մահուան բերած սարանիլ մահուան բերած սարանիլ մահուան բերած սարանիլ մահուան բերած սար----
սափին դէմսափին դէմսափին դէմսափին դէմ, , , , բայց միայն մէբայց միայն մէբայց միայն մէբայց միայն մէ´́́́կ հոգի՝ Քրիստոս իկ հոգի՝ Քրիստոս իկ հոգի՝ Քրիստոս իկ հոգի՝ Քրիստոս ի´́́́նք, գերեզման նք, գերեզման նք, գերեզման նք, գերեզման 
տարուելէ ետք՝ վերադարձատարուելէ ետք՝ վերադարձատարուելէ ետք՝ վերադարձատարուելէ ետք՝ վերադարձա´́́́ւ գերեզմանէն, վերադարձաւ կենդանաւ գերեզմանէն, վերադարձաւ կենդանաւ գերեզմանէն, վերադարձաւ կենդանաւ գերեզմանէն, վերադարձաւ կենդանա----
ցած ու կենդանացնող Աստուացած ու կենդանացնող Աստուացած ու կենդանացնող Աստուացած ու կենդանացնող Աստուա´́́́ծ իբրեւ, եւ ատով իսկ ան դարձաւ ծ իբրեւ, եւ ատով իսկ ան դարձաւ ծ իբրեւ, եւ ատով իսկ ան դարձաւ ծ իբրեւ, եւ ատով իսկ ան դարձաւ 
միամիամիամիա´́́́կ ճամբան յկ ճամբան յկ ճամբան յկ ճամբան յարութեան ու կեանքի, միաարութեան ու կեանքի, միաարութեան ու կեանքի, միաարութեան ու կեանքի, միա´́́́կ ճամբան անմահուկ ճամբան անմահուկ ճամբան անմահուկ ճամբան անմահու----
թեան ու յաւիտենականութեան, միաթեան ու յաւիտենականութեան, միաթեան ու յաւիտենականութեան, միաթեան ու յաւիտենականութեան, միա´́́́կ ճամբան փառքի ու փրկուկ ճամբան փառքի ու փրկուկ ճամբան փառքի ու փրկուկ ճամբան փառքի ու փրկու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    

Աշխարհի պատմութիւնը կերտող մարդիկ խօսեցան տեսակԱշխարհի պատմութիւնը կերտող մարդիկ խօսեցան տեսակԱշխարհի պատմութիւնը կերտող մարդիկ խօսեցան տեսակԱշխարհի պատմութիւնը կերտող մարդիկ խօսեցան տեսակ----
տեսակ ճամբաներու մասին, բայց անոնցմէ ոտեսակ ճամբաներու մասին, բայց անոնցմէ ոտեսակ ճամբաներու մասին, բայց անոնցմէ ոտեսակ ճամբաներու մասին, բայց անոնցմէ ո´́́́չ ոք համարձակեցաւ չ ոք համարձակեցաւ չ ոք համարձակեցաւ չ ոք համարձակեցաւ 
ինքզինք ինքզինք ինքզինք ինքզինք ««««ճամբայճամբայճամբայճամբայ» » » » կոչել, Քրիստոս սակայն, առաջնորդըկոչել, Քրիստոս սակայն, առաջնորդըկոչել, Քրիստոս սակայն, առաջնորդըկոչել, Քրիստոս սակայն, առաջնորդը    աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի 
պատմութեան, չխօսեցաւ ճամբու մը կամ ճամբաներու մասին, այլ պատմութեան, չխօսեցաւ ճամբու մը կամ ճամբաներու մասին, այլ պատմութեան, չխօսեցաւ ճամբու մը կամ ճամբաներու մասին, այլ պատմութեան, չխօսեցաւ ճամբու մը կամ ճամբաներու մասին, այլ 
ինքզինք հռչակեց իբրեւ ՃԱՄԲԱՆ, եւ անով իսկ ստիպեց աշխարհի ինքզինք հռչակեց իբրեւ ՃԱՄԲԱՆ, եւ անով իսկ ստիպեց աշխարհի ինքզինք հռչակեց իբրեւ ՃԱՄԲԱՆ, եւ անով իսկ ստիպեց աշխարհի ինքզինք հռչակեց իբրեւ ՃԱՄԲԱՆ, եւ անով իսկ ստիպեց աշխարհի 
բոլոր մարդոց, խօսելու իր մասին եւ զինք ներկայացնելու իբրեւ Ճամբոլոր մարդոց, խօսելու իր մասին եւ զինք ներկայացնելու իբրեւ Ճամբոլոր մարդոց, խօսելու իր մասին եւ զինք ներկայացնելու իբրեւ Ճամբոլոր մարդոց, խօսելու իր մասին եւ զինք ներկայացնելու իբրեւ Ճամ----
բան բոլոր ճամբաներուն, Ճամբան բոլորին՝ մեծին ու փոքրին, բան բոլոր ճամբաներուն, Ճամբան բոլորին՝ մեծին ու փոքրին, բան բոլոր ճամբաներուն, Ճամբան բոլորին՝ մեծին ու փոքրին, բան բոլոր ճամբաներուն, Ճամբան բոլորին՝ մեծին ու փոքրին, 
հարուստին ու ահարուստին ու ահարուստին ու ահարուստին ու աղքղքղքղքատին, իմաստունին ու տգէտին, ուսեալին եւ ատին, իմաստունին ու տգէտին, ուսեալին եւ ատին, իմաստունին ու տգէտին, ուսեալին եւ ատին, իմաստունին ու տգէտին, ուսեալին եւ 
անուսին:անուսին:անուսին:անուսին:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, եթէ փնտռածդ փրկութիւնն է, եկոընթերցող, եթէ փնտռածդ փրկութիւնն է, եկոընթերցող, եթէ փնտռածդ փրկութիւնն է, եկոընթերցող, եթէ փնտռածդ փրկութիւնն է, եկո´́́́ւր Յիսոււր Յիսոււր Յիսոււր Յիսու----
սին. իսին. իսին. իսին. ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է քեզ փրկողը, եւ միաժամանակ` իքեզ փրկողը, եւ միաժամանակ` իքեզ փրկողը, եւ միաժամանակ` իքեզ փրկողը, եւ միաժամանակ` ի´́́́նքն է փրկութիւնդ: Եթէ նքն է փրկութիւնդ: Եթէ նքն է փրկութիւնդ: Եթէ նքն է փրկութիւնդ: Եթէ 
փնտռածդ անմահութիւնն է, եկոփնտռածդ անմահութիւնն է, եկոփնտռածդ անմահութիւնն է, եկոփնտռածդ անմահութիւնն է, եկո´́́́ւր անմահ Աստուծոյդ` Յիսոււր անմահ Աստուծոյդ` Յիսոււր անմահ Աստուծոյդ` Յիսոււր անմահ Աստուծոյդ` Յիսուսին. սին. սին. սին. 
իիիի´́́́նքն է պարգեւիչը անմահակնքն է պարգեւիչը անմահակնքն է պարգեւիչը անմահակնքն է պարգեւիչը անմահական կեանքին, եւ միաժամանակ` իան կեանքին, եւ միաժամանակ` իան կեանքին, եւ միաժամանակ` իան կեանքին, եւ միաժամանակ` ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է անմահական կեանքը որ քեզի պիտի պարգեւուի:է անմահական կեանքը որ քեզի պիտի պարգեւուի:է անմահական կեանքը որ քեզի պիտի պարգեւուի:է անմահական կեանքը որ քեզի պիտի պարգեւուի:    Հաւատայ ինծի, Հաւատայ ինծի, Հաւատայ ինծի, Հաւատայ ինծի, 
իիիի´́́́նքն է փնտռած ճամբադ, սիրելինքն է փնտռած ճամբադ, սիրելինքն է փնտռած ճամբադ, սիրելինքն է փնտռած ճամբադ, սիրելի´ ´ ´ ´ ճամբան, վստահելիճամբան, վստահելիճամբան, վստահելիճամբան, վստահելի´ ´ ´ ´ ճամբան, ճամբան, ճամբան, ճամբան, 
ապահոապահոապահոապահո´́́́վ ճամբան:վ ճամբան:վ ճամբան:վ ճամբան:    

    
� Մահացած եւ իբրեւ անմահ Աստուած յարութիւն առած Յիսուսը Մահացած եւ իբրեւ անմահ Աստուած յարութիւն առած Յիսուսը Մահացած եւ իբրեւ անմահ Աստուած յարութիւն առած Յիսուսը Մահացած եւ իբրեւ անմահ Աստուած յարութիւն առած Յիսուսը 

միայն կրնայ վստահելի ճամբայ ըլլալ:միայն կրնայ վստահելի ճամբայ ըլլալ:միայն կրնայ վստահելի ճամբայ ըլլալ:միայն կրնայ վստահելի ճամբայ ըլլալ:    
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Յիսուս բացարձակ ճշմարտութիւն էՅիսուս բացարձակ ճշմարտութիւն էՅիսուս բացարձակ ճշմարտութիւն էՅիսուս բացարձակ ճշմարտութիւն է    
((((Ապրիլ 8)Ապրիլ 8)Ապրիլ 8)Ապրիլ 8)    

    
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):    Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.----    
1) 1) 1) 1) Իր այս յայտարարութեամբ, Իր այս յայտարարութեամբ, Իր այս յայտարարութեամբ, Իր այս յայտարարութեամբ, Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ցոյց տուաւ թէ ինք ցոյց տուաւ թէ ինք ցոյց տուաւ թէ ինք ցոյց տուաւ թէ ինք 

ճշմարտութիւնն է, ճշմարտութիւնն է, ճշմարտութիւնն է, ճշմարտութիւնն է, եւ թէ իրեն կապուած ամէն բան` ճշմարիտ է: եւ թէ իրեն կապուած ամէն բան` ճշմարիտ է: եւ թէ իրեն կապուած ամէն բան` ճշմարիտ է: եւ թէ իրեն կապուած ամէն բան` ճշմարիտ է: 
Արդարեւ, ճշմարիտ են իր խօսքերը, ճշմարիտ են իԱրդարեւ, ճշմարիտ են իր խօսքերը, ճշմարիտ են իԱրդարեւ, ճշմարիտ են իր խօսքերը, ճշմարիտ են իԱրդարեւ, ճշմարիտ են իր խօսքերը, ճշմարիտ են իր ր ր ր վկայութիւնները, վկայութիւնները, վկայութիւնները, վկայութիւնները, 
ճշմարիտճշմարիտճշմարիտճշմարիտ        են իր են իր են իր են իր յայտարարութիւնները, ճշմարիտյայտարարութիւնները, ճշմարիտյայտարարութիւնները, ճշմարիտյայտարարութիւնները, ճշմարիտ        են իր խոստումնեեն իր խոստումնեեն իր խոստումնեեն իր խոստումնե----
րը: րը: րը: րը: ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»»    յայտարարող Աստուածորյայտարարող Աստուածորյայտարարող Աստուածորյայտարարող Աստուածորդին սուտ չի դին սուտ չի դին սուտ չի դին սուտ չի 
խօսիր: Իխօսիր: Իխօսիր: Իխօսիր: Ի´́́́նքն իսկ վկայեցնքն իսկ վկայեցնքն իսկ վկայեցնքն իսկ վկայեց    ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Ես՝ Տէրս, արդարութիւն կը խօսիմ Ես՝ Տէրս, արդարութիւն կը խօսիմ Ես՝ Տէրս, արդարութիւն կը խօսիմ Ես՝ Տէրս, արդարութիւն կը խօսիմ 
եւ ճշմարիտ բաներ կը յայտնեմեւ ճշմարիտ բաներ կը յայտնեմեւ ճշմարիտ բաներ կը յայտնեմեւ ճշմարիտ բաներ կը յայտնեմ»»»» ( ( ( (Եսայի 45.19): Ինչ որ կը յԵսայի 45.19): Ինչ որ կը յԵսայի 45.19): Ինչ որ կը յԵսայի 45.19): Ինչ որ կը յայտնէ ու այտնէ ու այտնէ ու այտնէ ու 
ինչ որ կինչ որ կինչ որ կինչ որ կ’’’’ըսէ Տէրը՝ ճշմարիտ են: Ճշմարիտ են ապագային վերաբերեալ ըսէ Տէրը՝ ճշմարիտ են: Ճշմարիտ են ապագային վերաբերեալ ըսէ Տէրը՝ ճշմարիտ են: Ճշմարիտ են ապագային վերաբերեալ ըսէ Տէրը՝ ճշմարիտ են: Ճշմարիտ են ապագային վերաբերեալ 
իր բոլոր ըսածները: Ճշմարիտ են յաւիտենական կեանքին ու դժոխքին իր բոլոր ըսածները: Ճշմարիտ են յաւիտենական կեանքին ու դժոխքին իր բոլոր ըսածները: Ճշմարիտ են յաւիտենական կեանքին ու դժոխքին իր բոլոր ըսածները: Ճշմարիտ են յաւիտենական կեանքին ու դժոխքին 
կապակցաբար իր բոլոր հաստատումները: Ճշմարիտ են իր երկրորդ կապակցաբար իր բոլոր հաստատումները: Ճշմարիտ են իր երկրորդ կապակցաբար իր բոլոր հաստատումները: Ճշմարիտ են իր երկրորդ կապակցաբար իր բոլոր հաստատումները: Ճշմարիտ են իր երկրորդ 
գալուստին մասին իր կատարած յայտարարութիւնները: Ճշմարիտ են գալուստին մասին իր կատարած յայտարարութիւնները: Ճշմարիտ են գալուստին մասին իր կատարած յայտարարութիւնները: Ճշմարիտ են գալուստին մասին իր կատարած յայտարարութիւնները: Ճշմարիտ են 
յարութեանյարութեանյարութեանյարութեան    ու դատու դատու դատու դատաստանին մասին իր հաստատումները:աստանին մասին իր հաստատումները:աստանին մասին իր հաստատումները:աստանին մասին իր հաստատումները:    

Տակաւին,Տակաւին,Տակաւին,Տակաւին,    ճշմարիտ է իր մարդասիրութիւնըճշմարիտ է իր մարդասիրութիւնըճշմարիտ է իր մարդասիրութիւնըճշմարիտ է իր մարդասիրութիւնը, , , , իր անկեղծութիւնը, իր անկեղծութիւնը, իր անկեղծութիւնը, իր անկեղծութիւնը, 
իր բարեկամութիւնը: Ճշմարիտ է մարդիկը փրկելու իր փափաքը: իր բարեկամութիւնը: Ճշմարիտ է մարդիկը փրկելու իր փափաքը: իր բարեկամութիւնը: Ճշմարիտ է մարդիկը փրկելու իր փափաքը: իր բարեկամութիւնը: Ճշմարիտ է մարդիկը փրկելու իր փափաքը: 
Ճշմարիտ է իր բերած ազատութիւնը: Ճշմարիտ են իր տուած Ճշմարիտ է իր բերած ազատութիւնը: Ճշմարիտ են իր տուած Ճշմարիտ է իր բերած ազատութիւնը: Ճշմարիտ են իր տուած Ճշմարիտ է իր բերած ազատութիւնը: Ճշմարիտ են իր տուած 
ուրախութիւնն ու սրտի գոհունակութիւնը:ուրախութիւնն ու սրտի գոհունակութիւնը:ուրախութիւնն ու սրտի գոհունակութիւնը:ուրախութիւնն ու սրտի գոհունակութիւնը:    

ՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտՃշմարիտ    էին Գեէին Գեէին Գեէին Գեթսեմանիիթսեմանիիթսեմանիիթսեմանիի    պարտէզին մէջ իրպարտէզին մէջ իրպարտէզին մէջ իրպարտէզին մէջ իր    թափած քրթափած քրթափած քրթափած քրտինքտինքտինքտինք----
ներն ու արցունքները,ներն ու արցունքները,ներն ու արցունքները,ներն ու արցունքները,    ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարիտ էտ էտ էտ էինինինին    իրիրիրիր    զոհողութիւնն ու տագնապը, զոհողութիւնն ու տագնապը, զոհողութիւնն ու տագնապը, զոհողութիւնն ու տագնապը, 
ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարիտ էտ էտ էտ էր ր ր ր իրիրիրիր    տառապանքը Գողգոթայի բարձունքին,տառապանքը Գողգոթայի բարձունքին,տառապանքը Գողգոթայի բարձունքին,տառապանքը Գողգոթայի բարձունքին,    ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարիտ էտ էտ էտ էր ր ր ր 
իր համբերատարութիւնը, իր համբերատարութիւնը, իր համբերատարութիւնը, իր համբերատարութիւնը, ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարիտ էտ էտ էտ էրրրր    իրիրիրիր    խաչն ու խաչելութիւնըխաչն ու խաչելութիւնըխաչն ու խաչելութիւնըխաչն ու խաչելութիւնը, , , , 
ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարիտ էտ էտ էտ էրրրր    իրիրիրիր    յարութիւնը:յարութիւնը:յարութիւնը:յարութիւնը:    

ՃշմարիՃշմարիՃշմարիՃշմարիտ է աշխարհտ է աշխարհտ է աշխարհտ է աշխարհ    բերած իբերած իբերած իբերած իր փրկութիւնը մեզի համար, ճշմար փրկութիւնը մեզի համար, ճշմար փրկութիւնը մեզի համար, ճշմար փրկութիւնը մեզի համար, ճշմա----
րիրիրիրիտ է իր սէտ է իր սէտ է իր սէտ է իր սէ´́́́րը մեզի հանդէպ, իրրը մեզի հանդէպ, իրրը մեզի հանդէպ, իրրը մեզի հանդէպ, իր    մամամամա´́́́հըհըհըհը    մեր սիրոյն ու մեր փոխարէն, մեր սիրոյն ու մեր փոխարէն, մեր սիրոյն ու մեր փոխարէն, մեր սիրոյն ու մեր փոխարէն, 
իրիրիրիր    յարութիյարութիյարութիյարութի´́́́ւնը մեւնը մեւնը մեւնը մեր արդարացման համար, ր արդարացման համար, ր արդարացման համար, ր արդարացման համար, իրիրիրիր    զօրութիւնը մեր զօրութիւնը մեր զօրութիւնը մեր զօրութիւնը մեր 
կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:    

    
� Ճշմարիտ է Յիսուս եւ ճշմարիտ են իր բոլոր խօսքերն ու գորՃշմարիտ է Յիսուս եւ ճշմարիտ են իր բոլոր խօսքերն ու գորՃշմարիտ է Յիսուս եւ ճշմարիտ են իր բոլոր խօսքերն ու գորՃշմարիտ է Յիսուս եւ ճշմարիտ են իր բոլոր խօսքերն ու գոր----

ծերը, որոնք կ'առաջնորդեն մարդ ծերը, որոնք կ'առաջնորդեն մարդ ծերը, որոնք կ'առաջնորդեն մարդ ծերը, որոնք կ'առաջնորդեն մարդ արարածը ճշմարտութեան:արարածը ճշմարտութեան:արարածը ճշմարտութեան:արարածը ճշմարտութեան:    
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Փնտռուած ճշմարտութիւնը` ՅիսուսՓնտռուած ճշմարտութիւնը` ՅիսուսՓնտռուած ճշմարտութիւնը` ՅիսուսՓնտռուած ճշմարտութիւնը` Յիսուս    
((((Ապրիլ 9)Ապրիլ 9)Ապրիլ 9)Ապրիլ 9)    

    
2) 2) 2) 2) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»»::::    Թափանցելու համար այս խօսքին Թափանցելու համար այս խօսքին Թափանցելու համար այս խօսքին Թափանցելու համար այս խօսքին 

ճշգրիտ իմաստին, պէտք էճշգրիտ իմաստին, պէտք էճշգրիտ իմաստին, պէտք էճշգրիտ իմաստին, պէտք է    մեր աչքին դիմաց ունենամեր աչքին դիմաց ունենամեր աչքին դիմաց ունենամեր աչքին դիմաց ունենանքնքնքնք    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
ժամանակակից մարդիկը, յատկապէս հրեաներու ղեկավար դասաժամանակակից մարդիկը, յատկապէս հրեաներու ղեկավար դասաժամանակակից մարդիկը, յատկապէս հրեաներու ղեկավար դասաժամանակակից մարդիկը, յատկապէս հրեաներու ղեկավար դասա----
կարգը` Փարիսեցիներն ու Օրէկարգը` Փարիսեցիներն ու Օրէկարգը` Փարիսեցիներն ու Օրէկարգը` Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները եւ անոնց կեանքն ու նքի ուսուցիչները եւ անոնց կեանքն ու նքի ուսուցիչները եւ անոնց կեանքն ու նքի ուսուցիչները եւ անոնց կեանքն ու 
կենցաղակերպը:կենցաղակերպը:կենցաղակերպը:կենցաղակերպը:    

Հրեայ ժողովուրդը խստօրէն կարիքը ունէր լսելու Տիրոջ բերանէն Հրեայ ժողովուրդը խստօրէն կարիքը ունէր լսելու Տիրոջ բերանէն Հրեայ ժողովուրդը խստօրէն կարիքը ունէր լսելու Տիրոջ բերանէն Հրեայ ժողովուրդը խստօրէն կարիքը ունէր լսելու Տիրոջ բերանէն 
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը» » » » յայտարարութիւնը, որովհետեւ անոնք կը յայտարարութիւնը, որովհետեւ անոնք կը յայտարարութիւնը, որովհետեւ անոնք կը յայտարարութիւնը, որովհետեւ անոնք կը 
փնտռէիփնտռէիփնտռէիփնտռէի´́́́ն ճշմարտութիւնը, կ'ուզէին գիտնան ճշմարտութիւնը, կ'ուզէին գիտնան ճշմարտութիւնը, կ'ուզէին գիտնան ճշմարտութիւնը, կ'ուզէին գիտնա´́́́լ ճշմարտութիւնը, լ ճշմարտութիւնը, լ ճշմարտութիւնը, լ ճշմարտութիւնը, 
կ'ուզէին հետեւիկ'ուզէին հետեւիկ'ուզէին հետեւիկ'ուզէին հետեւի´́́́լ ճշմարտութեան. լ ճշմարտութեան. լ ճշմարտութեան. լ ճշմարտութեան. բայց իրենց ղեկավարներէն` բայց իրենց ղեկավարներէն` բայց իրենց ղեկավարներէն` բայց իրենց ղեկավարներէն` 
իրենց ամբողջ լսածն ու տեսածը լոկ կեղծիքն էր, սուտն էր:իրենց ամբողջ լսածն ու տեսածը լոկ կեղծիքն էր, սուտն էր:իրենց ամբողջ լսածն ու տեսածը լոկ կեղծիքն էր, սուտն էր:իրենց ամբողջ լսածն ու տեսածը լոկ կեղծիքն էր, սուտն էր:    

Անոնք ձանձրացած էին Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԱնոնք ձանձրացած էին Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԱնոնք ձանձրացած էին Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԱնոնք ձանձրացած էին Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչնե----
րուն խօսքերէն, որոնց ետին րուն խօսքերէն, որոնց ետին րուն խօսքերէն, որոնց ետին րուն խօսքերէն, որոնց ետին ոոոո´́́́չ կեանք կար, ոչ կեանք կար, ոչ կեանք կար, ոչ կեանք կար, ո´́́́չ գործչ գործչ գործչ գործ    կար եւ ոկար եւ ոկար եւ ոկար եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անկեղծութիւն. ուստի անոնք անկեղծութիւն. ուստի անոնք անկեղծութիւն. ուստի անոնք անկեղծութիւն. ուստի անոնք կը փնտռէին նոր քարոզիչ մը, որ կը փնտռէին նոր քարոզիչ մը, որ կը փնտռէին նոր քարոզիչ մը, որ կը փնտռէին նոր քարոզիչ մը, որ իր իր իր իր 
գործերով կանգնէր իր խօսքերուն ետին: Բայց որպէսզի մարդիկ զինք գործերով կանգնէր իր խօսքերուն ետին: Բայց որպէսզի մարդիկ զինք գործերով կանգնէր իր խօսքերուն ետին: Բայց որպէսզի մարդիկ զինք գործերով կանգնէր իր խօսքերուն ետին: Բայց որպէսզի մարդիկ զինք 
ամէն ամէն ամէն ամէն Փարիսեցիի նման` Փարիսեցի մը, եւ ամէն Փարիսեցիի նման` Փարիսեցի մը, եւ ամէն Փարիսեցիի նման` Փարիսեցի մը, եւ ամէն Փարիսեցիի նման` Փարիսեցի մը, եւ ամէն Օրէնքի ուսուցիչի Օրէնքի ուսուցիչի Օրէնքի ուսուցիչի Օրէնքի ուսուցիչի 
նման` սովորական ուսուցիչ մը չկարծէին, Յիսնման` սովորական ուսուցիչ մը չկարծէին, Յիսնման` սովորական ուսուցիչ մը չկարծէին, Յիսնման` սովորական ուսուցիչ մը չկարծէին, Յիսուս ստիպուած էր ուս ստիպուած էր ուս ստիպուած էր ուս ստիպուած էր 
յայտարարելու` յայտարարելու` յայտարարելու` յայտարարելու` ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Հրեաներ զզուած էին Փարիսեցիներուն ու ՕՀրեաներ զզուած էին Փարիսեցիներուն ու ՕՀրեաներ զզուած էին Փարիսեցիներուն ու ՕՀրեաներ զզուած էին Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներէնքի ուսուցիչներէնքի ուսուցիչներէնքի ուսուցիչնե----
րուն անհոգի խօսքերէն, անխինդ պատուէրներէն, անկեանք օրէնքներուն անհոգի խօսքերէն, անխինդ պատուէրներէն, անկեանք օրէնքներուն անհոգի խօսքերէն, անխինդ պատուէրներէն, անկեանք օրէնքներուն անհոգի խօսքերէն, անխինդ պատուէրներէն, անկեանք օրէնքնե----
րէն, սառն թելադրութիւններէն, կեղծիքով լեցուն վերաբերմունքէն ու րէն, սառն թելադրութիւններէն, կեղծիքով լեցուն վերաբերմունքէն ու րէն, սառն թելադրութիւններէն, կեղծիքով լեցուն վերաբերմունքէն ու րէն, սառն թելադրութիւններէն, կեղծիքով լեցուն վերաբերմունքէն ու 
կենցաղակերպէն: Արդարեւ, կեղծաւորնեկենցաղակերպէն: Արդարեւ, կեղծաւորնեկենցաղակերպէն: Արդարեւ, կեղծաւորնեկենցաղակերպէն: Արդարեւ, կեղծաւորնե´́́́ր էին Օրէնքի ուսուցիչներն ր էին Օրէնքի ուսուցիչներն ր էին Օրէնքի ուսուցիչներն ր էին Օրէնքի ուսուցիչներն 
ու Փարիսեցիներըու Փարիսեցիներըու Փարիսեցիներըու Փարիսեցիները, , , , եեեեւ կեղծիւ կեղծիւ կեղծիւ կեղծի´́́́ք էին անոնց քարոզները (Մատթէոսք էին անոնց քարոզները (Մատթէոսք էին անոնց քարոզները (Մատթէոսք էին անոնց քարոզները (Մատթէոս    
23.13, 14, 15, 23, 25, 29, 27): 23.13, 14, 15, 23, 25, 29, 27): 23.13, 14, 15, 23, 25, 29, 27): 23.13, 14, 15, 23, 25, 29, 27): ՍտախօսնեՍտախօսնեՍտախօսնեՍտախօսնե´́́́ր էին անոնք ու սոր էին անոնք ու սոր էին անոնք ու սոր էին անոնք ու սո´́́́ւտ էր ւտ էր ւտ էր ւտ էր 
անոնց բարեանոնց բարեանոնց բարեանոնց բարեպաշտութիւնը (Մատթէոս 6.5, 23.14:պաշտութիւնը (Մատթէոս 6.5, 23.14:պաշտութիւնը (Մատթէոս 6.5, 23.14:պաշտութիւնը (Մատթէոս 6.5, 23.14:    Յովհաննէս 8.44): Յովհաննէս 8.44): Յովհաննէս 8.44): Յովհաննէս 8.44): 
Յիմարներ էին անոնք ու յիմարութիւն էր անոնց քարոզութիւնը Յիմարներ էին անոնք ու յիմարութիւն էր անոնց քարոզութիւնը Յիմարներ էին անոնք ու յիմարութիւն էր անոնց քարոզութիւնը Յիմարներ էին անոնք ու յիմարութիւն էր անոնց քարոզութիւնը 
((((Մատթէոս 23.16Մատթէոս 23.16Մատթէոս 23.16Մատթէոս 23.16----22):22):22):22):    

    
� ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը» » » » ըսաւըսաւըսաւըսաւ    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս, , , , որպէսզի ճշմարտուորպէսզի ճշմարտուորպէսզի ճշմարտուորպէսզի ճշմարտու----

թեան կարթեան կարթեան կարթեան կարօտ ու ծարաւ մարդիկը իրեն դիմէին ու դիմեն:օտ ու ծարաւ մարդիկը իրեն դիմէին ու դիմեն:օտ ու ծարաւ մարդիկը իրեն դիմէին ու դիմեն:օտ ու ծարաւ մարդիկը իրեն դիմէին ու դիմեն:    
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Միայն Քրիստոսի քովն է ճշմարտութիւնըՄիայն Քրիստոսի քովն է ճշմարտութիւնըՄիայն Քրիստոսի քովն է ճշմարտութիւնըՄիայն Քրիստոսի քովն է ճշմարտութիւնը    
((((Ապրիլ 10)Ապրիլ 10)Ապրիլ 10)Ապրիլ 10)    

    
3) 3) 3) 3) Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»»    ըսաւ, որպէսզի ինքզինք ըսաւ, որպէսզի ինքզինք ըսաւ, որպէսզի ինքզինք ըսաւ, որպէսզի ինքզինք 

զատորոշէր կեղծազատորոշէր կեղծազատորոշէր կեղծազատորոշէր կեղծաւոր ւոր ւոր ւոր ՓարիսեցիՓարիսեցիՓարիսեցիՓարիսեցիներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն:ներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն:ներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն:ներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն:    
Այսօր մեր շրջապատին մէջ չունինք ՓարիսեցԱյսօր մեր շրջապատին մէջ չունինք ՓարիսեցԱյսօր մեր շրջապատին մէջ չունինք ՓարիսեցԱյսօր մեր շրջապատին մէջ չունինք Փարիսեցիներ ու Օրէնքի իներ ու Օրէնքի իներ ու Օրէնքի իներ ու Օրէնքի 
ուսուցիչներ, բայց ունինք Փարիսեցիներուն կեղծ հոգիով լեցուն ուսուցիչներ, բայց ունինք Փարիսեցիներուն կեղծ հոգիով լեցուն ուսուցիչներ, բայց ունինք Փարիսեցիներուն կեղծ հոգիով լեցուն ուսուցիչներ, բայց ունինք Փարիսեցիներուն կեղծ հոգիով լեցուն 
մարդիկ, անոնք ըլլան հոգեւորական թէ հոգեւոր:մարդիկ, անոնք ըլլան հոգեւորական թէ հոգեւոր:մարդիկ, անոնք ըլլան հոգեւորական թէ հոգեւոր:մարդիկ, անոնք ըլլան հոգեւորական թէ հոգեւոր:    

Երբ կը նայինք մեր Երբ կը նայինք մեր Երբ կը նայինք մեր Երբ կը նայինք մեր չորս կողմը ու կը տեսնենք մարդիկ,չորս կողմը ու կը տեսնենք մարդիկ,չորս կողմը ու կը տեսնենք մարդիկ,չորս կողմը ու կը տեսնենք մարդիկ,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
Քրիստոսի անունը կը կրեն, բայց Քրիստոսի սէրն ու հաւատքը չունին Քրիստոսի անունը կը կրեն, բայց Քրիստոսի սէրն ու հաւատքը չունին Քրիստոսի անունը կը կրեն, բայց Քրիստոսի սէրն ու հաւատքը չունին Քրիստոսի անունը կը կրեն, բայց Քրիստոսի սէրն ու հաւատքը չունին 
իրենց սրտին մէջ, որիրենց սրտին մէջ, որիրենց սրտին մէջ, որիրենց սրտին մէջ, որքա՜ն կը փափաքինք լսել ձայնը Տիրոջ. քա՜ն կը փափաքինք լսել ձայնը Տիրոջ. քա՜ն կը փափաքինք լսել ձայնը Տիրոջ. քա՜ն կը փափաքինք լսել ձայնը Տիրոջ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ 
ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Երբ կը հանդիպինք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւորնեԵրբ կը հանդիպինք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւորնեԵրբ կը հանդիպինք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւորնեԵրբ կը հանդիպինք անկեղծութեան մասին խօսող կեղծաւորնե----
րու եւ ճշմարտութեան մասին խօսող ստախօսներու, որքա՜ն խորունկ րու եւ ճշմարտութեան մասին խօսող ստախօսներու, որքա՜ն խորունկ րու եւ ճշմարտութեան մասին խօսող ստախօսներու, որքա՜ն խորունկ րու եւ ճշմարտութեան մասին խօսող ստախօսներու, որքա՜ն խորունկ 
կերպով կ'ուզենք լսել պատգամը Տիրոջ. կերպով կ'ուզենք լսել պատգամը Տիրոջ. կերպով կ'ուզենք լսել պատգամը Տիրոջ. կերպով կ'ուզենք լսել պատգամը Տիրոջ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Երբ կը տեսնենք հոգեւորուԵրբ կը տեսնենք հոգեւորուԵրբ կը տեսնենք հոգեւորուԵրբ կը տեսնենք հոգեւորութիւն քարոզող հոգեւորներու ու թիւն քարոզող հոգեւորներու ու թիւն քարոզող հոգեւորներու ու թիւն քարոզող հոգեւորներու ու 
հոգեւորականներու կեանքը, դարձեալ, ի խորոց սրտի կը ցանկանք հոգեւորականներու կեանքը, դարձեալ, ի խորոց սրտի կը ցանկանք հոգեւորականներու կեանքը, դարձեալ, ի խորոց սրտի կը ցանկանք հոգեւորականներու կեանքը, դարձեալ, ի խորոց սրտի կը ցանկանք 
լսել խօսքը Տիրոջ. լսել խօսքը Տիրոջ. լսել խօսքը Տիրոջ. լսել խօսքը Տիրոջ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Երբ անկեղծօրէն կը մօտենանք մարդոց ու մարդիկ կ'օտագործեն Երբ անկեղծօրէն կը մօտենանք մարդոց ու մարդիկ կ'օտագործեն Երբ անկեղծօրէն կը մօտենանք մարդոց ու մարդիկ կ'օտագործեն Երբ անկեղծօրէն կը մօտենանք մարդոց ու մարդիկ կ'օտագործեն 
մեր անկեղծութիւնը, երբ մեր անկեղծութիւնը, երբ մեր անկեղծութիւնը, երբ մեր անկեղծութիւնը, երբ չենք խաբեր բայց կը խաբուինք, չենք խաբեր բայց կը խաբուինք, չենք խաբեր բայց կը խաբուինք, չենք խաբեր բայց կը խաբուինք, որքա՜ն որքա՜ն որքա՜ն որքա՜ն 
կ'ուզենք լսեկ'ուզենք լսեկ'ուզենք լսեկ'ուզենք լսել վկայութիւնը Տիրոջ. լ վկայութիւնը Տիրոջ. լ վկայութիւնը Տիրոջ. լ վկայութիւնը Տիրոջ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Երբ կը հանդիպինք Աստուածսիրութիւն քարոզող երկրասէրնեԵրբ կը հանդիպինք Աստուածսիրութիւն քարոզող երկրասէրնեԵրբ կը հանդիպինք Աստուածսիրութիւն քարոզող երկրասէրնեԵրբ կը հանդիպինք Աստուածսիրութիւն քարոզող երկրասէրնե----
րու, Քրիստոսի անունով վկայող բայց իրենց կեանքով Քրիստոսի րու, Քրիստոսի անունով վկայող բայց իրենց կեանքով Քրիստոսի րու, Քրիստոսի անունով վկայող բայց իրենց կեանքով Քրիստոսի րու, Քրիստոսի անունով վկայող բայց իրենց կեանքով Քրիստոսի 
անունը անարանունը անարանունը անարանունը անարգողներուգողներուգողներուգողներու, , , , որքա՜ն կ'ըղձանք լսել հաստատումը Տիրոջ. որքա՜ն կ'ըղձանք լսել հաստատումը Տիրոջ. որքա՜ն կ'ըղձանք լսել հաստատումը Տիրոջ. որքա՜ն կ'ըղձանք լսել հաստատումը Տիրոջ. 
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

Աշխարհ լի է կեղծիԱշխարհ լի է կեղծիԱշխարհ լի է կեղծիԱշխարհ լի է կեղծիքներով ու կեղծաւորներով, սուտերով ու քներով ու կեղծաւորներով, սուտերով ու քներով ու կեղծաւորներով, սուտերով ու քներով ու կեղծաւորներով, սուտերով ու 
ստախօսներով, զրպարտութիւններով ու զրպարտիչներով, այս բոլորը ստախօսներով, զրպարտութիւններով ու զրպարտիչներով, այս բոլորը ստախօսներով, զրպարտութիւններով ու զրպարտիչներով, այս բոլորը ստախօսներով, զրպարտութիւններով ու զրպարտիչներով, այս բոլորը 
տեսնելով՝ ճշմարտութիւնը սիրող ու փնտռող հաւատացեալ մարդուն տեսնելով՝ ճշմարտութիւնը սիրող ու փնտռող հաւատացեալ մարդուն տեսնելով՝ ճշմարտութիւնը սիրող ու փնտռող հաւատացեալ մարդուն տեսնելով՝ ճշմարտութիւնը սիրող ու փնտռող հաւատացեալ մարդուն 
հոգին կը տոչորի, եւ աւելի ուժգնօրէն կը փարի ոտքերուն անոր որ հոգին կը տոչորի, եւ աւելի ուժգնօրէն կը փարի ոտքերուն անոր որ հոգին կը տոչորի, եւ աւելի ուժգնօրէն կը փարի ոտքերուն անոր որ հոգին կը տոչորի, եւ աւելի ուժգնօրէն կը փարի ոտքերուն անոր որ 
յայտարարեցյայտարարեցյայտարարեցյայտարարեց. «. «. «. «ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    

    
� ԿեԿեԿեԿեղծիքով լի այս աշխարհին մէջ, ականջ տանք մեր Տիրոջ ղծիքով լի այս աշխարհին մէջ, ականջ տանք մեր Տիրոջ ղծիքով լի այս աշխարհին մէջ, ականջ տանք մեր Տիրոջ ղծիքով լի այս աշխարհին մէջ, ականջ տանք մեր Տիրոջ 

ձայնին. ձայնին. ձայնին. ձայնին. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    
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Ճշմարտութիւնը ՔրիստոսէՃշմարտութիւնը ՔրիստոսէՃշմարտութիւնը ՔրիստոսէՃշմարտութիւնը Քրիստոսէ    
տարբեր բան մը չէտարբեր բան մը չէտարբեր բան մը չէտարբեր բան մը չէ    

((((Ապրիլ 11)Ապրիլ 11)Ապրիլ 11)Ապրիլ 11)    
    

4444) ) ) ) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»»: : : : ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է ճշմարտունքն է ճշմարտունքն է ճշմարտունքն է ճշմարտու----
թիւնը: Առանց Քրիստոսի եւ Քրիստոսէ հեռու՝ ամէն բան սոթիւնը: Առանց Քրիստոսի եւ Քրիստոսէ հեռու՝ ամէն բան սոթիւնը: Առանց Քրիստոսի եւ Քրիստոսէ հեռու՝ ամէն բան սոթիւնը: Առանց Քրիստոսի եւ Քրիստոսէ հեռու՝ ամէն բան սո´́́́ւտ ու ւտ ու ւտ ու ւտ ու 
դատադատադատադատա´́́́րկ է, ամէն բան փորկ է, ամէն բան փորկ է, ամէն բան փորկ է, ամէն բան փո´́́́ւճ ու կեւճ ու կեւճ ու կեւճ ու կե´́́́ղծ է: Քրիստոսէ հեռու եղող ղծ է: Քրիստոսէ հեռու եղող ղծ է: Քրիստոսէ հեռու եղող ղծ է: Քրիստոսէ հեռու եղող 
մարդը՝ հեռոմարդը՝ հեռոմարդը՝ հեռոմարդը՝ հեռո´́́́ւ է ճշմարտութենէն:ւ է ճշմարտութենէն:ւ է ճշմարտութենէն:ւ է ճշմարտութենէն:    

Եթէ սիրենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ սիրենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ սիրենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ սիրենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստո´́́́ս է որ սիրած կս է որ սիրած կս է որ սիրած կս է որ սիրած կ’’’’ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, ըլլանք, 
որովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս ի´́́́նքն է սիրելինքն է սիրելինքն է սիրելինքն է սիրելի´ ´ ´ ´ ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:    

Եթէ հալածենք ճշմարտութիւնը՝ Քրիստոսի սիԵթէ հալածենք ճշմարտութիւնը՝ Քրիստոսի սիԵթէ հալածենք ճշմարտութիւնը՝ Քրիստոսի սիԵթէ հալածենք ճշմարտութիւնը՝ Քրիստոսի սի´́́́րտն է որ արիւրտն է որ արիւրտն է որ արիւրտն է որ արիւ----
նած կնած կնած կնած կ’’’’ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք, , , , որովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս իորովհետեւ Քրիստոս ի´́́́նքն է սինքն է սինքն է սինքն է սի´́́́րտը ճշմարտութիւնը:րտը ճշմարտութիւնը:րտը ճշմարտութիւնը:րտը ճշմարտութիւնը:    

Եթէ քարոզենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ քարոզենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ քարոզենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստոԵթէ քարոզենք ճշմարտութիւնը՝ զՔրիստո´́́́ս է որ փառաւորած ս է որ փառաւորած ս է որ փառաւորած ս է որ փառաւորած 
կկկկ’’’’ըլլանք, որովհետեւ Քրիստոս իըլլանք, որովհետեւ Քրիստոս իըլլանք, որովհետեւ Քրիստոս իըլլանք, որովհետեւ Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է քարոզուելու արժանի փառաքարոզուելու արժանի փառաքարոզուելու արժանի փառաքարոզուելու արժանի փառա----
ւորւորւորւոր    ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:    

Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. Քրիստոս չըսաւ. ««««Ես ճշմարտութեան մասին կը խօսիմԵս ճշմարտութեան մասին կը խօսիմԵս ճշմարտութեան մասին կը խօսիմԵս ճշմարտութեան մասին կը խօսիմ», », », », եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ես ճշմարԵս ճշմարԵս ճշմարԵս ճշմարտութիւնը կը խօսիմտութիւնը կը խօսիմտութիւնը կը խօսիմտութիւնը կը խօսիմ», », », », այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. այլ ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտուս եմ ճշմարտուս եմ ճշմարտուս եմ ճշմարտու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»: »: »: »: Ճշմարտութիւնը Քրիստոսի անձէն տարբեր բան մը չէ, որովՃշմարտութիւնը Քրիստոսի անձէն տարբեր բան մը չէ, որովՃշմարտութիւնը Քրիստոսի անձէն տարբեր բան մը չէ, որովՃշմարտութիւնը Քրիստոսի անձէն տարբեր բան մը չէ, որով----
հետեւ ճշմարտութիւնը Քրիստոհետեւ ճշմարտութիւնը Քրիստոհետեւ ճշմարտութիւնը Քրիստոհետեւ ճշմարտութիւնը Քրիստո´́́́ս է եւ Քրիստոս ճշմարտութիւնն է: ս է եւ Քրիստոս ճշմարտութիւնն է: ս է եւ Քրիստոս ճշմարտութիւնն է: ս է եւ Քրիստոս ճշմարտութիւնն է: 
Հետեւաբար, ընդունիլ ճշմարտութիւնը, կը նշանակէ` ընդունիլ ՔրիսՀետեւաբար, ընդունիլ ճշմարտութիւնը, կը նշանակէ` ընդունիլ ՔրիսՀետեւաբար, ընդունիլ ճշմարտութիւնը, կը նշանակէ` ընդունիլ ՔրիսՀետեւաբար, ընդունիլ ճշմարտութիւնը, կը նշանակէ` ընդունիլ Քրիս----
տոսը, եւ ընդունիլ Քրիստոսը, կտոսը, եւ ընդունիլ Քրիստոսը, կտոսը, եւ ընդունիլ Քրիստոսը, կտոսը, եւ ընդունիլ Քրիստոսը, կը նշանակէ` ընդունիլ ճշմարտութիւը նշանակէ` ընդունիլ ճշմարտութիւը նշանակէ` ընդունիլ ճշմարտութիւը նշանակէ` ընդունիլ ճշմարտութիւ----
նը:նը:նը:նը:    

Ամէն մարդ կրնայ խօսիլ ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը յանդգնի Ամէն մարդ կրնայ խօսիլ ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը յանդգնի Ամէն մարդ կրնայ խօսիլ ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը յանդգնի Ամէն մարդ կրնայ խօսիլ ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը յանդգնի 
ըսել` ըսել` ըսել` ըսել` ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը»»»»: : : : Ամէն մարդ կրնայ յայտարարել Ամէն մարդ կրնայ յայտարարել Ամէն մարդ կրնայ յայտարարել Ամէն մարդ կրնայ յայտարարել 
ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը համարձակի կամ պէտք է համարձակի ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը համարձակի կամ պէտք է համարձակի ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը համարձակի կամ պէտք է համարձակի ճշմարտութիւնը, բայց ոչ ոք կը համարձակի կամ պէտք է համարձակի 
ըսել, թէ իր կատարած յայտարարութիւնը` բացարձաըսել, թէ իր կատարած յայտարարութիւնը` բացարձաըսել, թէ իր կատարած յայտարարութիւնը` բացարձաըսել, թէ իր կատարած յայտարարութիւնը` բացարձակ ճշմարտուկ ճշմարտուկ ճշմարտուկ ճշմարտու----
թիւնն է: Այսօր շատե՜ր ճշմարտութեան անունով կը խօսին, բայց թիւնն է: Այսօր շատե՜ր ճշմարտութեան անունով կը խօսին, բայց թիւնն է: Այսօր շատե՜ր ճշմարտութեան անունով կը խօսին, բայց թիւնն է: Այսօր շատե՜ր ճշմարտութեան անունով կը խօսին, բայց 
ճշմարտութիւնը չեն խօսիր: Շատե՜ր ճշմարտութեան մասին կը ճշմարտութիւնը չեն խօսիր: Շատե՜ր ճշմարտութեան մասին կը ճշմարտութիւնը չեն խօսիր: Շատե՜ր ճշմարտութեան մասին կը ճշմարտութիւնը չեն խօսիր: Շատե՜ր ճշմարտութեան մասին կը 
խօսին, բայց ճշմարտութիւնը չեն խօսիր:խօսին, բայց ճշմարտութիւնը չեն խօսիր:խօսին, բայց ճշմարտութիւնը չեն խօսիր:խօսին, բայց ճշմարտութիւնը չեն խօսիր:    

    
� Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է այն այն այն այն ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը,,,,    որ օր մը պիտի որ օր մը պիտի որ օր մը պիտի որ օր մը պիտի 

տարածուտարածուտարածուտարածուի երկրի վրայ ու ծածկէ զայն:ի երկրի վրայ ու ծածկէ զայն:ի երկրի վրայ ու ծածկէ զայն:ի երկրի վրայ ու ծածկէ զայն:    
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ԳործնապէԳործնապէԳործնապէԳործնապէս արտայայտենք մեր ս արտայայտենք մեր ս արտայայտենք մեր ս արտայայտենք մեր 
ճշմարտասիրութիւնըճշմարտասիրութիւնըճշմարտասիրութիւնըճշմարտասիրութիւնը    

((((Ապրիլ 12)Ապրիլ 12)Ապրիլ 12)Ապրիլ 12)    
    

5555) ) ) ) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»»»»::::    Ան որ կը հաւատայ Ան որ կը հաւատայ Ան որ կը հաւատայ Ան որ կը հաւատայ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
գոյութեան` պատուած գոյութեան` պատուած գոյութեան` պատուած գոյութեան` պատուած չչչչ’’’’ըլլար զԱստուած:ըլլար զԱստուած:ըլլար զԱստուած:ըլլար զԱստուած:    Պատուած կ'ըլլանք Պատուած կ'ըլլանք Պատուած կ'ըլլանք Պատուած կ'ըլլանք 
զԱստուած միայն այն ատեն` երբ ընդունինք իր Որդին իբրեւ մեր զԱստուած միայն այն ատեն` երբ ընդունինք իր Որդին իբրեւ մեր զԱստուած միայն այն ատեն` երբ ընդունինք իր Որդին իբրեւ մեր զԱստուած միայն այն ատեն` երբ ընդունինք իր Որդին իբրեւ մեր 
ազատարար ճշմարտութիւնը:ազատարար ճշմարտութիւնը:ազատարար ճշմարտութիւնը:ազատարար ճշմարտութիւնը:    

Ան որ կ'ընդունի ԱստԱն որ կ'ընդունի ԱստԱն որ կ'ընդունի ԱստԱն որ կ'ընդունի Աստուծոյ մեծութիւնը` մեծարած չուծոյ մեծութիւնը` մեծարած չուծոյ մեծութիւնը` մեծարած չուծոյ մեծութիւնը` մեծարած չ’’’’ըլլար ըլլար ըլլար ըլլար 
զԱստուած: ԶԱստուած մեծարած կ'ըլլանք միայն այն ատեն` երբ զԱստուած: ԶԱստուած մեծարած կ'ըլլանք միայն այն ատեն` երբ զԱստուած: ԶԱստուած մեծարած կ'ըլլանք միայն այն ատեն` երբ զԱստուած: ԶԱստուած մեծարած կ'ըլլանք միայն այն ատեն` երբ 
հռչակենք Յիսուսը իբրեւ մեր մեհռչակենք Յիսուսը իբրեւ մեր մեհռչակենք Յիսուսը իբրեւ մեր մեհռչակենք Յիսուսը իբրեւ մեր մե´́́́ծ ու միած ու միած ու միած ու միա´́́́կ ճշմարիտ Տէրը:կ ճշմարիտ Տէրը:կ ճշմարիտ Տէրը:կ ճշմարիտ Տէրը:    

Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ օգուտ երբ կը հաւատանք թէ Քրիստոսօգուտ երբ կը հաւատանք թէ Քրիստոսօգուտ երբ կը հաւատանք թէ Քրիստոսօգուտ երբ կը հաւատանք թէ Քրիստոս    ճշմարիտ է ու ճշմարիտ է ու ճշմարիտ է ու ճշմարիտ է ու 
ճշմարտութիւն, բայց մեր կեանքն ու գործը անհճշմարտութիւն, բայց մեր կեանքն ու գործը անհճշմարտութիւն, բայց մեր կեանքն ու գործը անհճշմարտութիւն, բայց մեր կեանքն ու գործը անհունօրէն հեռոունօրէն հեռոունօրէն հեռոունօրէն հեռո´́́́ւ են ւ են ւ են ւ են 
Ճշմարիտէն ու Ճշմարտութենէն:Ճշմարիտէն ու Ճշմարտութենէն:Ճշմարիտէն ու Ճշմարտութենէն:Ճշմարիտէն ու Ճշմարտութենէն:    

Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ օգուտ երբ կը խօսինք ճշմարտութիւնը, բայց չենք ապրիր օգուտ երբ կը խօսինք ճշմարտութիւնը, բայց չենք ապրիր օգուտ երբ կը խօսինք ճշմարտութիւնը, բայց չենք ապրիր օգուտ երբ կը խօսինք ճշմարտութիւնը, բայց չենք ապրիր 
ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:ճշմարտութիւնը:    

Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ օգուտ երբ գիտենք որ Յիսուսի սէրը ճշմարիտ է, բայց օգուտ երբ գիտենք որ Յիսուսի սէրը ճշմարիտ է, բայց օգուտ երբ գիտենք որ Յիսուսի սէրը ճշմարիտ է, բայց օգուտ երբ գիտենք որ Յիսուսի սէրը ճշմարիտ է, բայց մենք մենք մենք մենք 
չենք ճաշակած իր սէրը, ոչենք ճաշակած իր սէրը, ոչենք ճաշակած իր սէրը, ոչենք ճաշակած իր սէրը, ո´́́́չ ալ թոյլ տուած ենք որ իչ ալ թոյլ տուած ենք որ իչ ալ թոյլ տուած ենք որ իչ ալ թոյլ տուած ենք որ ի´́́́նք ճաշակէ մեր նք ճաշակէ մեր նք ճաշակէ մեր նք ճաշակէ մեր 
սէրը, եւ ոսէրը, եւ ոսէրը, եւ ոսէրը, եւ ո´́́́չ ալ փորձած ենք դառնալ իչ ալ փորձած ենք դառնալ իչ ալ փորձած ենք դառնալ իչ ալ փորձած ենք դառնալ իր սիրոյն արտացոլացումը ր սիրոյն արտացոլացումը ր սիրոյն արտացոլացումը ր սիրոյն արտացոլացումը 
մարդոց կեանքին մէջ:մարդոց կեանքին մէջ:մարդոց կեանքին մէջ:մարդոց կեանքին մէջ:    

Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Քրիստոսի ճշմարտութիւնը` Քրիստոսը սիրողներուս Քրիստոսի ճշմարտութիւնը` Քրիստոսը սիրողներուս Քրիստոսի ճշմարտութիւնը` Քրիստոսը սիրողներուս Քրիստոսի ճշմարտութիւնը` Քրիստոսը սիրողներուս 
կեանքին մէջ: կեանքին մէջ: կեանքին մէջ: կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Աստուծոյ ճշմարտութիւնը` Աստուծոյ ճշմարՈ՞ւր է Աստուծոյ ճշմարտութիւնը` Աստուծոյ ճշմարՈ՞ւր է Աստուծոյ ճշմարտութիւնը` Աստուծոյ ճշմարՈ՞ւր է Աստուծոյ ճշմարտութիւնը` Աստուծոյ ճշմար----
տութեան հաւատացողներուս կեանքին մէջ: Ո՞ւր է մեր կեանքերուն տութեան հաւատացողներուս կեանքին մէջ: Ո՞ւր է մեր կեանքերուն տութեան հաւատացողներուս կեանքին մէջ: Ո՞ւր է մեր կեանքերուն տութեան հաւատացողներուս կեանքին մէջ: Ո՞ւր է մեր կեանքերուն 
մէջ` Աստուծոյ ճշմարտութեան Հոգին. այն Հոգինմէջ` Աստուծոյ ճշմարտութեան Հոգին. այն Հոգինմէջ` Աստուծոյ ճշմարտութեան Հոգին. այն Հոգինմէջ` Աստուծոյ ճշմարտութեան Հոգին. այն Հոգին՝ որ մեր յարաբերու՝ որ մեր յարաբերու՝ որ մեր յարաբերու՝ որ մեր յարաբերու----
թիւնները Աստուծոյ եւ մեր նմաններուն հետ կը դարձնէթիւնները Աստուծոյ եւ մեր նմաններուն հետ կը դարձնէթիւնները Աստուծոյ եւ մեր նմաններուն հետ կը դարձնէթիւնները Աստուծոյ եւ մեր նմաններուն հետ կը դարձնէ    ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարի´́́́տ, տ, տ, տ, 
իրակաիրակաիրակաիրակա´́́́ն, խորոն, խորոն, խորոն, խորո´́́́ւնկ, ւնկ, ւնկ, ւնկ, ջեջեջեջե´́́́րմ ու անկերմ ու անկերմ ու անկերմ ու անկե´́́́ղծ:ղծ:ղծ:ղծ: 

Աստուծոյ Հոգիին ճշմարտութեամբ տոգորուած ու համակուած Աստուծոյ Հոգիին ճշմարտութեամբ տոգորուած ու համակուած Աստուծոյ Հոգիին ճշմարտութեամբ տոգորուած ու համակուած Աստուծոյ Հոգիին ճշմարտութեամբ տոգորուած ու համակուած 
հաւատացեալը՝ պէտք է Յիսուսի ճշմարիհաւատացեալը՝ պէտք է Յիսուսի ճշմարիհաւատացեալը՝ պէտք է Յիսուսի ճշմարիհաւատացեալը՝ պէտք է Յիսուսի ճշմարի´́́́տ սիրոյ` ճշմարիտ սիրոյ` ճշմարիտ սիրոյ` ճշմարիտ սիրոյ` ճշմարի´́́́տ ճառատ ճառատ ճառատ ճառա----
գայթումը դառնայ, ճիշդ այնպէս՝գայթումը դառնայ, ճիշդ այնպէս՝գայթումը դառնայ, ճիշդ այնպէս՝գայթումը դառնայ, ճիշդ այնպէս՝    ինչպէս արեւին լոյսով լեցուած ինչպէս արեւին լոյսով լեցուած ինչպէս արեւին լոյսով լեցուած ինչպէս արեւին լոյսով լեցուած 
լուսինը՝ լոյս կը սփռէ իր չորս դին:լուսինը՝ լոյս կը սփռէ իր չորս դին:լուսինը՝ լոյս կը սփռէ իր չորս դին:լուսինը՝ լոյս կը սփռէ իր չորս դին:    

    
� Ճշմարտութիւնը գիտնալը եւ խօսիլը փրկութիւն չի բերեր մեզի: Ճշմարտութիւնը գիտնալը եւ խօսիլը փրկութիւն չի բերեր մեզի: Ճշմարտութիւնը գիտնալը եւ խօսիլը փրկութիւն չի բերեր մեզի: Ճշմարտութիւնը գիտնալը եւ խօսիլը փրկութիւն չի բերեր մեզի: 

Քրիստոսի ճՔրիստոսի ճՔրիստոսի ճՔրիստոսի ճշմարտութիւնը սիրելն ու ապրիլն էշմարտութիւնը սիրելն ու ապրիլն էշմարտութիւնը սիրելն ու ապրիլն էշմարտութիւնը սիրելն ու ապրիլն է    որ մեզ կը փրկէ:որ մեզ կը փրկէ:որ մեզ կը փրկէ:որ մեզ կը փրկէ:    
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ՎկաՎկաՎկաՎկա´́́́յ ըլլալ ճշմարտութեանյ ըլլալ ճշմարտութեանյ ըլլալ ճշմարտութեանյ ըլլալ ճշմարտութեան    
((((Ապրիլ 13)Ապրիլ 13)Ապրիլ 13)Ապրիլ 13)    

    
6666) ) ) ) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնըս եմ ճշմարտութիւնը»:»:»:»:    ՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայՔրիստոնեայ    մարդը պէտք է վկամարդը պէտք է վկամարդը պէտք է վկամարդը պէտք է վկա´́́́ն ն ն ն 

ըլլայ այս ճշմարտութեան, Քրիստոսիըլլայ այս ճշմարտութեան, Քրիստոսիըլլայ այս ճշմարտութեան, Քրիստոսիըլլայ այս ճշմարտութեան, Քրիստոսի´ ´ ´ ´ ճշմարտութեան: Պէտք է ճշմարտութեան: Պէտք է ճշմարտութեան: Պէտք է ճշմարտութեան: Պէտք է 
քաջօրէքաջօրէքաջօրէքաջօրէ´́́́ն յայտարարէ Քրիստոսի ճշմարտութիւնը: Եւ ասիկա դիւրին ն յայտարարէ Քրիստոսի ճշմարտութիւնը: Եւ ասիկա դիւրին ն յայտարարէ Քրիստոսի ճշմարտութիւնը: Եւ ասիկա դիւրին ն յայտարարէ Քրիստոսի ճշմարտութիւնը: Եւ ասիկա դիւրին 
գործ չէ: Այոգործ չէ: Այոգործ չէ: Այոգործ չէ: Այո´, ´, ´, ´, դիւրին չէ վկայել ճշմարտութեան համար, երբ մենք դիւրին չէ վկայել ճշմարտութեան համար, երբ մենք դիւրին չէ վկայել ճշմարտութեան համար, երբ մենք դիւրին չէ վկայել ճշմարտութեան համար, երբ մենք 
կ'ապրինք սուտով ու ստախօսներով լեցուն աշխարհի մը մէջ: Դիւրին կ'ապրինք սուտով ու ստախօսներով լեցուն աշխարհի մը մէջ: Դիւրին կ'ապրինք սուտով ու ստախօսներով լեցուն աշխարհի մը մէջ: Դիւրին կ'ապրինք սուտով ու ստախօսներով լեցուն աշխարհի մը մէջ: Դիւրին 
չէ վկաները ըլլալ մեր հաւատքի Հիմնադիրին, երբ մարդիկ չեն ուզեր չէ վկաները ըլլալ մեր հաւատքի Հիմնադիրին, երբ մարդիկ չեն ուզեր չէ վկաները ըլլալ մեր հաւատքի Հիմնադիրին, երբ մարդիկ չեն ուզեր չէ վկաները ըլլալ մեր հաւատքի Հիմնադիրին, երբ մարդիկ չեն ուզեր 
լսել հաւատքի մասին: Դիւրին չէ խօսիլ Անտեսանելիին մասին, երբ լսել հաւատքի մասին: Դիւրին չէ խօսիլ Անտեսանելիին մասին, երբ լսել հաւատքի մասին: Դիւրին չէ խօսիլ Անտեսանելիին մասին, երբ լսել հաւատքի մասին: Դիւրին չէ խօսիլ Անտեսանելիին մասին, երբ 
մարդիկ միայն իրենց տեսածին կը հաւատան:մարդիկ միայն իրենց տեսածին կը հաւատան:մարդիկ միայն իրենց տեսածին կը հաւատան:մարդիկ միայն իրենց տեսածին կը հաւատան:    

Ան որ Ան որ Ան որ Ան որ իսկապէս ճշմարտութեան վկան է, մնայուն կերպով պէտք իսկապէս ճշմարտութեան վկան է, մնայուն կերպով պէտք իսկապէս ճշմարտութեան վկան է, մնայուն կերպով պէտք իսկապէս ճշմարտութեան վկան է, մնայուն կերպով պէտք 
ակնկալէ բաղխում ունենալ ակնկալէ բաղխում ունենալ ակնկալէ բաղխում ունենալ ակնկալէ բաղխում ունենալ աշխարհին հետ: աշխարհին հետ: աշխարհին հետ: աշխարհին հետ: ԲաԲաԲաԲաղխում ղխում ղխում ղխում ունենալը ունենալը ունենալը ունենալը 
աշխարհին հետ՝ անխուսափելի է: Մեզի կը մնայ քաջութիւնը ունենալ աշխարհին հետ՝ անխուսափելի է: Մեզի կը մնայ քաջութիւնը ունենալ աշխարհին հետ՝ անխուսափելի է: Մեզի կը մնայ քաջութիւնը ունենալ աշխարհին հետ՝ անխուսափելի է: Մեզի կը մնայ քաջութիւնը ունենալ 
ոտքիոտքիոտքիոտքի´ ´ ´ ´ կանգնելու ի խնդիր ճշմարտութեան, որպէսզի մարգարէին կանգնելու ի խնդիր ճշմարտութեան, որպէսզի մարգարէին կանգնելու ի խնդիր ճշմարտութեան, որպէսզի մարգարէին կանգնելու ի խնդիր ճշմարտութեան, որպէսզի մարգարէին 
ըսած խօսքը մեզի համար նաեւ ըսուած չըլլայ. ըսած խօսքը մեզի համար նաեւ ըսուած չըլլայ. ըսած խօսքը մեզի համար նաեւ ըսուած չըլլայ. ըսած խօսքը մեզի համար նաեւ ըսուած չըլլայ. ««««Ճշմարտութեան հաՃշմարտութեան հաՃշմարտութեան հաՃշմարտութեան հա----
մար երկրի վրայ քաջութիւն չունինմար երկրի վրայ քաջութիւն չունինմար երկրի վրայ քաջութիւն չունինմար երկրի վրայ քաջութիւն չունին»»»» ( ( ( (Երեմիա 9.3):Երեմիա 9.3):Երեմիա 9.3):Երեմիա 9.3):    Որպէսզի կարեՈրպէսզի կարեՈրպէսզի կարեՈրպէսզի կարե----
նանք նանք նանք նանք ճշմարտութեան համար քաջութեամբ ոտքի կանգնիլ, բացարճշմարտութեան համար քաջութեամբ ոտքի կանգնիլ, բացարճշմարտութեան համար քաջութեամբ ոտքի կանգնիլ, բացարճշմարտութեան համար քաջութեամբ ոտքի կանգնիլ, բացար----
ձակ պայման է նորոգուած ըլլալ Քրիստոսի խաչով: Քրիստոս իձակ պայման է նորոգուած ըլլալ Քրիստոսի խաչով: Քրիստոս իձակ պայման է նորոգուած ըլլալ Քրիստոսի խաչով: Քրիստոս իձակ պայման է նորոգուած ըլլալ Քրիստոսի խաչով: Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ մեր մէջ ապրելով, զօրութիոր մեր մէջ ապրելով, զօրութիոր մեր մէջ ապրելով, զօրութիոր մեր մէջ ապրելով, զօրութի´́́́ւն կու տայ մեզի բարձրաղաղակ ւն կու տայ մեզի բարձրաղաղակ ւն կու տայ մեզի բարձրաղաղակ ւն կու տայ մեզի բարձրաղաղակ 
յայտարարելու ճշմարտութիւնը: Ոյայտարարելու ճշմարտութիւնը: Ոյայտարարելու ճշմարտութիւնը: Ոյայտարարելու ճշմարտութիւնը: Ո´́́́չ ոք կրնայ Քրիստոսի պարգեւած չ ոք կրնայ Քրիստոսի պարգեւած չ ոք կրնայ Քրիստոսի պարգեւած չ ոք կրնայ Քրիստոսի պարգեւած 
ազատութեան վկաազատութեան վկաազատութեան վկաազատութեան վկա´́́́ն ըլլալ, երբ ինն ըլլալ, երբ ինն ըլլալ, երբ ինն ըլլալ, երբ ինք ստրուկ մըն է մեղքին:ք ստրուկ մըն է մեղքին:ք ստրուկ մըն է մեղքին:ք ստրուկ մըն է մեղքին:    ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո----
սով ազատագրուող մասով ազատագրուող մասով ազատագրուող մասով ազատագրուող մա´́́́րդը միայն կրնայրդը միայն կրնայրդը միայն կրնայրդը միայն կրնայ    մեծ մեծ մեծ մեծ վկավկավկավկա´́́́ն դառնալ հոգեւոր ն դառնալ հոգեւոր ն դառնալ հոգեւոր ն դառնալ հոգեւոր 
ազատագրութեան: Իսկ Քրիստոսով ազատագրուելու համար, պէտք է ազատագրութեան: Իսկ Քրիստոսով ազատագրուելու համար, պէտք է ազատագրութեան: Իսկ Քրիստոսով ազատագրուելու համար, պէտք է ազատագրութեան: Իսկ Քրիստոսով ազատագրուելու համար, պէտք է 
ճանչնալ ճշմարտութիւնը, համաձայն նոյնինքն Ազատարարին խօսճանչնալ ճշմարտութիւնը, համաձայն նոյնինքն Ազատարարին խօսճանչնալ ճշմարտութիւնը, համաձայն նոյնինքն Ազատարարին խօսճանչնալ ճշմարտութիւնը, համաձայն նոյնինքն Ազատարարին խօս----
քին. քին. քին. քին. ««««Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզՃշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզՃշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզՃշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ    պիտի պիտի պիտի պիտի 
ազատէազատէազատէազատէ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):Յովհաննէս 8.32):    Ի՞նչն է ազատաբեր այն ճշմարտութիւնը Ի՞նչն է ազատաբեր այն ճշմարտութիւնը Ի՞նչն է ազատաբեր այն ճշմարտութիւնը Ի՞նչն է ազատաբեր այն ճշմարտութիւնը 
որ մարդը պէտք է ճանչնայ: Մարդը պէտք է որ մարդը պէտք է ճանչնայ: Մարդը պէտք է որ մարդը պէտք է ճանչնայ: Մարդը պէտք է որ մարդը պէտք է ճանչնայ: Մարդը պէտք է ճանչնայ իր մեղաւոճանչնայ իր մեղաւոճանչնայ իր մեղաւոճանչնայ իր մեղաւորուրուրուրու----
թիւնը, եւ ճանչնայ Քրիստոսըթիւնը, եւ ճանչնայ Քրիստոսըթիւնը, եւ ճանչնայ Քրիստոսըթիւնը, եւ ճանչնայ Քրիստոսը    իբրեւ իր Տէրն ու Փրկիչը:իբրեւ իր Տէրն ու Փրկիչը:իբրեւ իր Տէրն ու Փրկիչը:իբրեւ իր Տէրն ու Փրկիչը:    

    
� Քրիստոսով ազատագրուած ու փրկուած Քրիստոսով ազատագրուած ու փրկուած Քրիստոսով ազատագրուած ու փրկուած Քրիստոսով ազատագրուած ու փրկուած մարդը,մարդը,մարդը,մարդը,    պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է    վկավկավկավկա´́́́ն ն ն ն 

ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի ըլլայ Քրիստոսի ազատագրուազատագրուազատագրուազատագրութեան ու փրկութեան:թեան ու փրկութեան:թեան ու փրկութեան:թեան ու փրկութեան:    
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Քրիստոսը չունեցողը` չունիՔրիստոսը չունեցողը` չունիՔրիստոսը չունեցողը` չունիՔրիստոսը չունեցողը` չունի´ ´ ´ ´ կեանքկեանքկեանքկեանք    
((((Ապրիլ 14)Ապրիլ 14)Ապրիլ 14)Ապրիլ 14)    

    
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):Յովհաննէս 14.6):    
1) 1) 1) 1) Աշխարհի մարդիկ իրենց կեանքն ու կեանքի ապահովութիւնը Աշխարհի մարդիկ իրենց կեանքն ու կեանքի ապահովութիւնը Աշխարհի մարդիկ իրենց կեանքն ու կեանքի ապահովութիւնը Աշխարհի մարդիկ իրենց կեանքն ու կեանքի ապահովութիւնը 

կը տեսնեն իրենց ունեցած դրամին ու հարստութեան մէջ: Այսպիսիկը տեսնեն իրենց ունեցած դրամին ու հարստութեան մէջ: Այսպիսիկը տեսնեն իրենց ունեցած դրամին ու հարստութեան մէջ: Այսպիսիկը տեսնեն իրենց ունեցած դրամին ու հարստութեան մէջ: Այսպիսի----
ները կը մոռնան ները կը մոռնան ները կը մոռնան ները կը մոռնան որ առանց Քրիստոսիոր առանց Քրիստոսիոր առանց Քրիստոսիոր առանց Քրիստոսի    չկաչկաչկաչկա´́́́յ կեանյ կեանյ կեանյ կեանք, որովհետեւ Քրիսք, որովհետեւ Քրիսք, որովհետեւ Քրիսք, որովհետեւ Քրիս----
տոս իտոս իտոս իտոս ի´́́́նքն է կեանքը: Եթէ Քրիստոս է կեանքը, ուրեմն Քրիստոսը ունքն է կեանքը: Եթէ Քրիստոս է կեանքը, ուրեմն Քրիստոսը ունքն է կեանքը: Եթէ Քրիստոս է կեանքը, ուրեմն Քրիստոսը ունքն է կեանքը: Եթէ Քրիստոս է կեանքը, ուրեմն Քրիստոսը ու----
նեցող մարդը` կեանեցող մարդը` կեանեցող մարդը` կեանեցող մարդը` կեա´́́́նք ունի, իսկ Քրիստոսը չունեցող մարդը` չունինք ունի, իսկ Քրիստոսը չունեցող մարդը` չունինք ունի, իսկ Քրիստոսը չունեցող մարդը` չունինք ունի, իսկ Քրիստոսը չունեցող մարդը` չունի´ ´ ´ ´ 
կեանք: Ինչպէս զաւակ մը չի կրնար գոյութիւն ունենալ առանց զինք կեանք: Ինչպէս զաւակ մը չի կրնար գոյութիւն ունենալ առանց զինք կեանք: Ինչպէս զաւակ մը չի կրնար գոյութիւն ունենալ առանց զինք կեանք: Ինչպէս զաւակ մը չի կրնար գոյութիւն ունենալ առանց զինք 
ծնող անձի մը, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար կեանք ունենալծնող անձի մը, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար կեանք ունենալծնող անձի մը, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար կեանք ունենալծնող անձի մը, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար կեանք ունենալ    առանց առանց առանց առանց 
Քրիստոսի, որովհետեւ կեանքին ծնունդ տուողը, կեանքը գոյութեան Քրիստոսի, որովհետեւ կեանքին ծնունդ տուողը, կեանքը գոյութեան Քրիստոսի, որովհետեւ կեանքին ծնունդ տուողը, կեանքը գոյութեան Քրիստոսի, որովհետեւ կեանքին ծնունդ տուողը, կեանքը գոյութեան 
բերողը, կեանքը իրականութեան վերածողը, Քրիստոս իբերողը, կեանքը իրականութեան վերածողը, Քրիստոս իբերողը, կեանքը իրականութեան վերածողը, Քրիստոս իբերողը, կեանքը իրականութեան վերածողը, Քրիստոս ի´́́́նքն է: նքն է: նքն է: նքն է: 
Ապերախտութիւն է սիրել կեանքըԱպերախտութիւն է սիրել կեանքըԱպերախտութիւն է սիրել կեանքըԱպերախտութիւն է սիրել կեանքը,,,,    բայց ուրանալ Տուիչը կեանքին:բայց ուրանալ Տուիչը կեանքին:բայց ուրանալ Տուիչը կեանքին:բայց ուրանալ Տուիչը կեանքին:    

Ապերախտութիւն է ապրիլ այս կեանքը, բայց զանիկա չապրիլԱպերախտութիւն է ապրիլ այս կեանքը, բայց զանիկա չապրիլԱպերախտութիւն է ապրիլ այս կեանքը, բայց զանիկա չապրիլԱպերախտութիւն է ապրիլ այս կեանքը, բայց զանիկա չապրիլ`̀̀̀    
զայն Պարգեւողին փառքիզայն Պարգեւողին փառքիզայն Պարգեւողին փառքիզայն Պարգեւողին փառքին համար: Ի՞նչ պիտի ընէինք մենք, եթէ ն համար: Ի՞նչ պիտի ընէինք մենք, եթէ ն համար: Ի՞նչ պիտի ընէինք մենք, եթէ ն համար: Ի՞նչ պիտի ընէինք մենք, եթէ 
երբեք մեր տունը տայինք անձի մը եւ անիկա յետոյ ուրանար մեզ ու երբեք մեր տունը տայինք անձի մը եւ անիկա յետոյ ուրանար մեզ ու երբեք մեր տունը տայինք անձի մը եւ անիկա յետոյ ուրանար մեզ ու երբեք մեր տունը տայինք անձի մը եւ անիկա յետոյ ուրանար մեզ ու 
մեր տուածը, ուրանար որ տունը մեր սեփականութիւնն է, եւ ոչ թէ` մեր տուածը, ուրանար որ տունը մեր սեփականութիւնն է, եւ ոչ թէ` մեր տուածը, ուրանար որ տունը մեր սեփականութիւնն է, եւ ոչ թէ` մեր տուածը, ուրանար որ տունը մեր սեփականութիւնն է, եւ ոչ թէ` 
իր: Այս կեանքը տուն մըն է Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած, եւ մենք իր: Այս կեանքը տուն մըն է Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած, եւ մենք իր: Այս կեանքը տուն մըն է Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած, եւ մենք իր: Այս կեանքը տուն մըն է Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած, եւ մենք 
անոր մէջ է որ կ'ապրինք: Շատ մարդիկ կանոր մէջ է որ կ'ապրինք: Շատ մարդիկ կանոր մէջ է որ կ'ապրինք: Շատ մարդիկ կանոր մէջ է որ կ'ապրինք: Շատ մարդիկ կան, որոնք կ'ուրանան ան, որոնք կ'ուրանան ան, որոնք կ'ուրանան ան, որոնք կ'ուրանան 
Քրիստոսը իբրեւ տանտէրը իրենց տան` որ այս կեանքն է: Շատեր Քրիստոսը իբրեւ տանտէրը իրենց տան` որ այս կեանքն է: Շատեր Քրիստոսը իբրեւ տանտէրը իրենց տան` որ այս կեանքն է: Շատեր Քրիստոսը իբրեւ տանտէրը իրենց տան` որ այս կեանքն է: Շատեր 
նոյնիսկ դուրս դրած կամ վտարած են Քրիստոսը իրենց կեանքի նոյնիսկ դուրս դրած կամ վտարած են Քրիստոսը իրենց կեանքի նոյնիսկ դուրս դրած կամ վտարած են Քրիստոսը իրենց կեանքի նոյնիսկ դուրս դրած կամ վտարած են Քրիստոսը իրենց կեանքի 
տունէն: Մեզմէ ո՞վ պիտի ընդունէր կամ հանդուրժէրտունէն: Մեզմէ ո՞վ պիտի ընդունէր կամ հանդուրժէրտունէն: Մեզմէ ո՞վ պիտի ընդունէր կամ հանդուրժէրտունէն: Մեզմէ ո՞վ պիտի ընդունէր կամ հանդուրժէր, , , , որ ուրիշ մը գար որ ուրիշ մը գար որ ուրիշ մը գար որ ուրիշ մը գար 
եւ զինք իր տունէն դուրս դնէր: Արդ, իեւ զինք իր տունէն դուրս դնէր: Արդ, իեւ զինք իր տունէն դուրս դնէր: Արդ, իեւ զինք իր տունէն դուրս դնէր: Արդ, ինչպէս նչպէս նչպէս նչպէս մենք պիտի չուզէինքմենք պիտի չուզէինքմենք պիտի չուզէինքմենք պիտի չուզէինք    որ որ որ որ 
մէկը մեզ մեր տունէն դուրս դնէր, նոյնպէս ալ մենք, զգոյշ պէտք է մէկը մեզ մեր տունէն դուրս դնէր, նոյնպէս ալ մենք, զգոյշ պէտք է մէկը մեզ մեր տունէն դուրս դնէր, նոյնպէս ալ մենք, զգոյշ պէտք է մէկը մեզ մեր տունէն դուրս դնէր, նոյնպէս ալ մենք, զգոյշ պէտք է 
ըլլանք մեր մեղքերով դուրս չդնելու Քրիստոսը մեր կեանքի տունէն: ըլլանք մեր մեղքերով դուրս չդնելու Քրիստոսը մեր կեանքի տունէն: ըլլանք մեր մեղքերով դուրս չդնելու Քրիստոսը մեր կեանքի տունէն: ըլլանք մեր մեղքերով դուրս չդնելու Քրիստոսը մեր կեանքի տունէն: 
ՏՏՏՏանտէրըանտէրըանտէրըանտէրը    դուրս դնելը դաւաճանութիւն ու անզգամութիւն է, եւ դուրս դնելը դաւաճանութիւն ու անզգամութիւն է, եւ դուրս դնելը դաւաճանութիւն ու անզգամութիւն է, եւ դուրս դնելը դաւաճանութիւն ու անզգամութիւն է, եւ 
միաժամանակ` անմտութիւն, որովհետեւ, եթէ Տանտէրը տէր չկենայ միաժամանակ` անմտութիւն, որովհետեւ, եթէ Տանտէրը տէր չկենայ միաժամանակ` անմտութիւն, որովհետեւ, եթէ Տանտէրը տէր չկենայ միաժամանակ` անմտութիւն, որովհետեւ, եթէ Տանտէրը տէր չկենայ 
մեզի` ո՞վ պիտիմեզի` ո՞վ պիտիմեզի` ո՞վ պիտիմեզի` ո՞վ պիտի    կարենայ տէր կենալ մեզի:կարենայ տէր կենալ մեզի:կարենայ տէր կենալ մեզի:կարենայ տէր կենալ մեզի:    

    
� Քրիստոս շունչն է կեանքին:Քրիստոս շունչն է կեանքին:Քրիստոս շունչն է կեանքին:Քրիստոս շունչն է կեանքին:    Ինչպէս մէկը չի կրնար առանց Ինչպէս մէկը չի կրնար առանց Ինչպէս մէկը չի կրնար առանց Ինչպէս մէկը չի կրնար առանց 

շունչի ապրիլ, նոյնպէս ալ, առանց Քրիստոսի ապրիլը անկարեշունչի ապրիլ, նոյնպէս ալ, առանց Քրիստոսի ապրիլը անկարեշունչի ապրիլ, նոյնպէս ալ, առանց Քրիստոսի ապրիլը անկարեշունչի ապրիլ, նոյնպէս ալ, առանց Քրիստոսի ապրիլը անկարե----
լի է:լի է:լի է:լի է:    
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Քրիստոսի բերած կեանքըՔրիստոսի բերած կեանքըՔրիստոսի բերած կեանքըՔրիստոսի բերած կեանքը    
((((Ապրիլ 15)Ապրիլ 15)Ապրիլ 15)Ապրիլ 15)    

    
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»»::::    
2) 2) 2) 2) Հրեայ ժողովուրդը կը սպասէր նոր կեանքի մը, որ երկրաւոր Հրեայ ժողովուրդը կը սպասէր նոր կեանքի մը, որ երկրաւոր Հրեայ ժողովուրդը կը սպասէր նոր կեանքի մը, որ երկրաւոր Հրեայ ժողովուրդը կը սպասէր նոր կեանքի մը, որ երկրաւոր 

հանգստահանգստահանգստահանգստաւէտ պայմաններով յատկանշուած պիտի ըլլար, եւ ասիկա, ւէտ պայմաններով յատկանշուած պիտի ըլլար, եւ ասիկա, ւէտ պայմաններով յատկանշուած պիտի ըլլար, եւ ասիկա, ւէտ պայմաններով յատկանշուած պիտի ըլլար, եւ ասիկա, 
ըստ իրենց, պիտի իրականանար խոստացեալ Մեսիային յայտնութեըստ իրենց, պիտի իրականանար խոստացեալ Մեսիային յայտնութեըստ իրենց, պիտի իրականանար խոստացեալ Մեսիային յայտնութեըստ իրենց, պիտի իրականանար խոստացեալ Մեսիային յայտնութե----
նէն ու անոր միջոցաւ Հռոմէական տիրապետութեան կործանումէն եւ նէն ու անոր միջոցաւ Հռոմէական տիրապետութեան կործանումէն եւ նէն ու անոր միջոցաւ Հռոմէական տիրապետութեան կործանումէն եւ նէն ու անոր միջոցաւ Հռոմէական տիրապետութեան կործանումէն եւ 
Դաւիթի թագաւորական գահի վերահաստատումէն ետք միայն: Այս Դաւիթի թագաւորական գահի վերահաստատումէն ետք միայն: Այս Դաւիթի թագաւորական գահի վերահաստատումէն ետք միայն: Այս Դաւիթի թագաւորական գահի վերահաստատումէն ետք միայն: Այս 
իմաստով, համաձայն իրենց մտածողութեանիմաստով, համաձայն իրենց մտածողութեանիմաստով, համաձայն իրենց մտածողութեանիմաստով, համաձայն իրենց մտածողութեան, , , , խոստացեալ Մեսիային խոստացեալ Մեսիային խոստացեալ Մեսիային խոստացեալ Մեսիային 
բերելիք ազատագրութիւնն ու կեանքը, զուտ նիւթական, այլ խօսքով` բերելիք ազատագրութիւնն ու կեանքը, զուտ նիւթական, այլ խօսքով` բերելիք ազատագրութիւնն ու կեանքը, զուտ նիւթական, այլ խօսքով` բերելիք ազատագրութիւնն ու կեանքը, զուտ նիւթական, այլ խօսքով` 
երկրային հասկացողութիւն ունէր: Բայց Քրիստոս, երկրային հասկացողութիւն ունէր: Բայց Քրիստոս, երկրային հասկացողութիւն ունէր: Բայց Քրիստոս, երկրային հասկացողութիւն ունէր: Բայց Քրիստոս, յայտարարելով` յայտարարելով` յայտարարելով` յայտարարելով` 
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»», , , , ուզեց պարզել թէ իր բերած կեանքը նիւթական ու ուզեց պարզել թէ իր բերած կեանքը նիւթական ու ուզեց պարզել թէ իր բերած կեանքը նիւթական ու ուզեց պարզել թէ իր բերած կեանքը նիւթական ու 
երկրային երկրային երկրային երկրային հասկացողութիւն չունէրհասկացողութիւն չունէրհասկացողութիւն չունէրհասկացողութիւն չունէր, , , , այլ` հոգեւոր հասկացողոայլ` հոգեւոր հասկացողոայլ` հոգեւոր հասկացողոայլ` հոգեւոր հասկացողութիւն:ւթիւն:ւթիւն:ւթիւն:    

Հրեաներ երկրի վրայ ազատ, հանգիստ եւ ուրախ ապրելու Հրեաներ երկրի վրայ ազատ, հանգիստ եւ ուրախ ապրելու Հրեաներ երկրի վրայ ազատ, հանգիստ եւ ուրախ ապրելու Հրեաներ երկրի վրայ ազատ, հանգիստ եւ ուրախ ապրելու 
երազներ կը փայփայէին, եւ չէին գտակցեր, թէ Մեսիային բերելիքը` երազներ կը փայփայէին, եւ չէին գտակցեր, թէ Մեսիային բերելիքը` երազներ կը փայփայէին, եւ չէին գտակցեր, թէ Մեսիային բերելիքը` երազներ կը փայփայէին, եւ չէին գտակցեր, թէ Մեսիային բերելիքը` 
ոոոո´́́́չ թէ երկրաւոր հանգստաւէտ ու երջանկալից կեանքն էր, այլ` երկրի չ թէ երկրաւոր հանգստաւէտ ու երջանկալից կեանքն էր, այլ` երկրի չ թէ երկրաւոր հանգստաւէտ ու երջանկալից կեանքն էր, այլ` երկրի չ թէ երկրաւոր հանգստաւէտ ու երջանկալից կեանքն էր, այլ` երկրի 
վրայ` երկնայիվրայ` երկնայիվրայ` երկնայիվրայ` երկնայի´́́́ն կեանքն էր, հոգեւոն կեանքն էր, հոգեւոն կեանքն էր, հոգեւոն կեանքն էր, հոգեւո´́́́ր կեանքն էր, յաւիտենակար կեանքն էր, յաւիտենակար կեանքն էր, յաւիտենակար կեանքն էր, յաւիտենակա´́́́ն ն ն ն 
կեանքն  էր: Իսկկեանքն  էր: Իսկկեանքն  էր: Իսկկեանքն  էր: Իսկ    ի՞նչ է մեի՞նչ է մեի՞նչ է մեի՞նչ է մե´́́́ր փնտռածը. երկրաւոր հանգստաւէր ր փնտռածը. երկրաւոր հանգստաւէր ր փնտռածը. երկրաւոր հանգստաւէր ր փնտռածը. երկրաւոր հանգստաւէր 
կեա՞նքը, թէ` հոգեւոր ու Աստուծոյ հաճելի կեանքը:կեա՞նքը, թէ` հոգեւոր ու Աստուծոյ հաճելի կեանքը:կեա՞նքը, թէ` հոգեւոր ու Աստուծոյ հաճելի կեանքը:կեա՞նքը, թէ` հոգեւոր ու Աստուծոյ հաճելի կեանքը:    

Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ Հռոմէական տիրապետութենէն ազատագրուիլ կը Հռոմէական տիրապետութենէն ազատագրուիլ կը Հռոմէական տիրապետութենէն ազատագրուիլ կը Հռոմէական տիրապետութենէն ազատագրուիլ կը 
սպասէին, եւ չէին անդրադառնար, թէ Մեսիան պիտի գար եւ զիրենք սպասէին, եւ չէին անդրադառնար, թէ Մեսիան պիտի գար եւ զիրենք սպասէին, եւ չէին անդրադառնար, թէ Մեսիան պիտի գար եւ զիրենք սպասէին, եւ չէին անդրադառնար, թէ Մեսիան պիտի գար եւ զիրենք 
ազաազաազաազատագրէր մեղքի տիրապետութենէն, եւ ոտագրէր մեղքի տիրապետութենէն, եւ ոտագրէր մեղքի տիրապետութենէն, եւ ոտագրէր մեղքի տիրապետութենէն, եւ ո´́́́չ թէ Հռոմէական տիրաչ թէ Հռոմէական տիրաչ թէ Հռոմէական տիրաչ թէ Հռոմէական տիրա----
պպպպեեեետութենէն:տութենէն:տութենէն:տութենէն:    Անոնք Իսրայէլի թագաւորութեան վերականգնումը կը Անոնք Իսրայէլի թագաւորութեան վերականգնումը կը Անոնք Իսրայէլի թագաւորութեան վերականգնումը կը Անոնք Իսրայէլի թագաւորութեան վերականգնումը կը 
սպասէին, եւ չէին գիտեր, թէ Մեսիան պիտի գար Աստուծոսպասէին, եւ չէին գիտեր, թէ Մեսիան պիտի գար Աստուծոսպասէին, եւ չէին գիտեր, թէ Մեսիան պիտի գար Աստուծոսպասէին, եւ չէին գիտեր, թէ Մեսիան պիտի գար Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
թագաւորութիւնը հաստատելու, եւ ոթագաւորութիւնը հաստատելու, եւ ոթագաւորութիւնը հաստատելու, եւ ոթագաւորութիւնը հաստատելու, եւ ո´́́́չ թէ Իսրայէլի թագաւորութիւնը:չ թէ Իսրայէլի թագաւորութիւնը:չ թէ Իսրայէլի թագաւորութիւնը:չ թէ Իսրայէլի թագաւորութիւնը:    
Անոնց սպասածը զինուորական յաղթանակն էր, իսկ Յիսուսի Անոնց սպասածը զինուորական յաղթանակն էր, իսկ Յիսուսի Անոնց սպասածը զինուորական յաղթանակն էր, իսկ Յիսուսի Անոնց սպասածը զինուորական յաղթանակն էր, իսկ Յիսուսի 
բերածը` հոգեւոր յաղթանակն էր: Աբերածը` հոգեւոր յաղթանակն էր: Աբերածը` հոգեւոր յաղթանակն էր: Աբերածը` հոգեւոր յաղթանակն էր: Անոնց ակնկալածը Հռոմէական նոնց ակնկալածը Հռոմէական նոնց ակնկալածը Հռոմէական նոնց ակնկալածը Հռոմէական 
թագաւորութեան տապալումն էր, բայց Յիսուսի իրագործածը` Չարին թագաւորութեան տապալումն էր, բայց Յիսուսի իրագործածը` Չարին թագաւորութեան տապալումն էր, բայց Յիսուսի իրագործածը` Չարին թագաւորութեան տապալումն էր, բայց Յիսուսի իրագործածը` Չարին 
թագաւորութեան տապալումն էր:թագաւորութեան տապալումն էր:թագաւորութեան տապալումն էր:թագաւորութեան տապալումն էր:    

    
� Երկրի վրայ հանգիստ միԵրկրի վրայ հանգիստ միԵրկրի վրայ հանգիստ միԵրկրի վրայ հանգիստ մի´ ´ ´ ´ փնտռեր, եթէ քու փնտռածդ երկինքի փնտռեր, եթէ քու փնտռածդ երկինքի փնտռեր, եթէ քու փնտռածդ երկինքի փնտռեր, եթէ քու փնտռածդ երկինքի 

հանգիստն է:հանգիստն է:հանգիստն է:հանգիստն է:    
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Քրիստոս` մեղաւորին կեանքըՔրիստոս` մեղաւորին կեանքըՔրիստոս` մեղաւորին կեանքըՔրիստոս` մեղաւորին կեանքը    
((((Ապրիլ 16)Ապրիլ 16)Ապրիլ 16)Ապրիլ 16)    

    
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»»::::    
3)3)3)3)    Տէրը իր այս խօսքըՏէրը իր այս խօսքըՏէրը իր այս խօսքըՏէրը իր այս խօսքը    կ'ուղղէ մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: կ'ուղղէ մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: կ'ուղղէ մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: կ'ուղղէ մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: 

Մեռնելու վրայ եղող անձը, ուրիշ ի՞նչ բան կը ցանկայ եթէ ոչ կեանք: Մեռնելու վրայ եղող անձը, ուրիշ ի՞նչ բան կը ցանկայ եթէ ոչ կեանք: Մեռնելու վրայ եղող անձը, ուրիշ ի՞նչ բան կը ցանկայ եթէ ոչ կեանք: Մեռնելու վրայ եղող անձը, ուրիշ ի՞նչ բան կը ցանկայ եթէ ոչ կեանք: 
««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»»    իր յայտարարութեամբ, Տէրը ըսել ուզեց.իր յայտարարութեամբ, Տէրը ըսել ուզեց.իր յայտարարութեամբ, Տէրը ըսել ուզեց.իր յայտարարութեամբ, Տէրը ըսել ուզեց.---- « « « «ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ս եմ ս եմ ս եմ 
մեղաւոր մարդկութեան կեանքը: Եմեղաւոր մարդկութեան կեանքը: Եմեղաւոր մարդկութեան կեանքը: Եմեղաւոր մարդկութեան կեանքը: Ե´́́́ս եմ մեղքի մէջ մեռած մարդիկը ս եմ մեղքի մէջ մեռած մարդիկը ս եմ մեղքի մէջ մեռած մարդիկը ս եմ մեղքի մէջ մեռած մարդիկը 
կենդանացնողը: Եկենդանացնողը: Եկենդանացնողը: Եկենդանացնողը: Ե´́́́ս եմ մարդիկը իրենս եմ մարդիկը իրենս եմ մարդիկը իրենս եմ մարդիկը իրենց մեռելութենէն դուրս բերողը ց մեռելութենէն դուրս բերողը ց մեռելութենէն դուրս բերողը ց մեռելութենէն դուրս բերողը 
եւ զանոնք կեանքի ու յարութեան զաւակներ դարձնողը: Եեւ զանոնք կեանքի ու յարութեան զաւակներ դարձնողը: Եեւ զանոնք կեանքի ու յարութեան զաւակներ դարձնողը: Եեւ զանոնք կեանքի ու յարութեան զաւակներ դարձնողը: Ե´́́́ս եմ այն ս եմ այն ս եմ այն ս եմ այն 
Բարի Սամարացին որ կիսամահ վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը Բարի Սամարացին որ կիսամահ վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը Բարի Սամարացին որ կիսամահ վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը Բարի Սամարացին որ կիսամահ վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը 
կը կանգնեմ: Եկը կանգնեմ: Եկը կանգնեմ: Եկը կանգնեմ: Ե´́́́ս եմ որ մահուան փոսին մէջ իյնալու վրայ եղողը կը ս եմ որ մահուան փոսին մէջ իյնալու վրայ եղողը կը ս եմ որ մահուան փոսին մէջ իյնալու վրայ եղողը կը ս եմ որ մահուան փոսին մէջ իյնալու վրայ եղողը կը 
վերականգնեմ: Եվերականգնեմ: Եվերականգնեմ: Եվերականգնեմ: Ե´́́́ս եմ կեանքը ու կենսատուն: Ես եմ կեանքը ու կենսատուն: Ես եմ կեանքը ու կենսատուն: Ես եմ կեանքը ու կենսատուն: Ե´́́́ս եմ կես եմ կես եմ կես եմ կենդանին ու նդանին ու նդանին ու նդանին ու 
կենդանարարը: կենդանարարը: կենդանարարը: կենդանարարը: ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքի տէրն ու տուիչը: ս եմ կեանքի տէրն ու տուիչը: ս եմ կեանքի տէրն ու տուիչը: ս եմ կեանքի տէրն ու տուիչը: ԵԵԵԵ´́́́ս եմ յաւերժ ս եմ յաւերժ ս եմ յաւերժ ս եմ յաւերժ 
ապրողն ու յաւերժօրէն ապրեցնողըապրողն ու յաւերժօրէն ապրեցնողըապրողն ու յաւերժօրէն ապրեցնողըապրողն ու յաւերժօրէն ապրեցնողը»:»:»:»:    

Մեղքը կը մեռցնէ մարդը, որովհետեւ անիկա Անմահին դէմ կը Մեղքը կը մեռցնէ մարդը, որովհետեւ անիկա Անմահին դէմ կը Մեղքը կը մեռցնէ մարդը, որովհետեւ անիկա Անմահին դէմ կը Մեղքը կը մեռցնէ մարդը, որովհետեւ անիկա Անմահին դէմ կը 
գործուի: Անմահին դէմ գործուած մեղքը` մահուան կ'առաջնորդէ: գործուի: Անմահին դէմ գործուած մեղքը` մահուան կ'առաջնորդէ: գործուի: Անմահին դէմ գործուած մեղքը` մահուան կ'առաջնորդէ: գործուի: Անմահին դէմ գործուած մեղքը` մահուան կ'առաջնորդէ: 
ԱԱԱԱռաքեալռաքեալռաքեալռաքեալին իսկ վկայութեամբ.ին իսկ վկայութեամբ.ին իսկ վկայութեամբ.ին իսկ վկայութեամբ. « « « «Մեղքին վարձատրուՄեղքին վարձատրուՄեղքին վարձատրուՄեղքին վարձատրութիւնը մահ էթիւնը մահ էթիւնը մահ էթիւնը մահ է» » » » 
((((Հռոմայեցիս 6.23Հռոմայեցիս 6.23Հռոմայեցիս 6.23Հռոմայեցիս 6.23: : : : Եզեկիէլ 3.20Եզեկիէլ 3.20Եզեկիէլ 3.20Եզեկիէլ 3.20):):):):    ՄեղքՄեղքՄեղքՄեղքըըըը    կը մեռցնէկը մեռցնէկը մեռցնէկը մեռցնէ, , , , ահա թէ ինչու մեր ահա թէ ինչու մեր ահա թէ ինչու մեր ահա թէ ինչու մեր 
մեղքերը սրբելմեղքերը սրբելմեղքերը սրբելմեղքերը սրբելու համար Քրիստոս պէտք էր մեռնէր: Աստուածաշունու համար Քրիստոս պէտք էր մեռնէր: Աստուածաշունու համար Քրիստոս պէտք էր մեռնէր: Աստուածաշունու համար Քրիստոս պէտք էր մեռնէր: Աստուածաշուն----
չը յաճախ մեղքին մասին խօսած ժամանակ` կը խօսի նաեւ Քրիստոսի չը յաճախ մեղքին մասին խօսած ժամանակ` կը խօսի նաեւ Քրիստոսի չը յաճախ մեղքին մասին խօսած ժամանակ` կը խօսի նաեւ Քրիստոսի չը յաճախ մեղքին մասին խօսած ժամանակ` կը խօսի նաեւ Քրիստոսի 
մահուան մասին: Այսպէս, օրինակ.մահուան մասին: Այսպէս, օրինակ.մահուան մասին: Այսպէս, օրինակ.մահուան մասին: Այսպէս, օրինակ.---- « « « «Երբ տակաւին մեր մեղքերունԵրբ տակաւին մեր մեղքերունԵրբ տակաւին մեր մեղքերունԵրբ տակաւին մեր մեղքերուն    
մէջ էինք` Քրիստոս մեզի համար մեռաւմէջ էինք` Քրիստոս մեզի համար մեռաւմէջ էինք` Քրիստոս մեզի համար մեռաւմէջ էինք` Քրիստոս մեզի համար մեռաւ» » » » (Հռոմայեցիս 5.8):(Հռոմայեցիս 5.8):(Հռոմայեցիս 5.8):(Հռոմայեցիս 5.8): « « « «Տէրը հաՏէրը հաՏէրը հաՏէրը հա----
ճեցաւ, որ ան... իր անձը մեղքի համար ողջակիզէճեցաւ, որ ան... իր անձը մեղքի համար ողջակիզէճեցաւ, որ ան... իր անձը մեղքի համար ողջակիզէճեցաւ, որ ան... իր անձը մեղքի համար ողջակիզէ» » » » (Եսայի 53.10): (Եսայի 53.10): (Եսայի 53.10): (Եսայի 53.10): ««««Մեր Մեր Մեր Մեր 
մեղքերը իմեղքերը իմեղքերը իմեղքերը ի´́́́նք կրեց իր մարմինով` խաչին վրայնք կրեց իր մարմինով` խաչին վրայնք կրեց իր մարմինով` խաչին վրայնք կրեց իր մարմինով` խաչին վրայ» » » » (Ա.Պետրոս 2.24): (Ա.Պետրոս 2.24): (Ա.Պետրոս 2.24): (Ա.Պետրոս 2.24): 
««««Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւՔրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռաւ» » » » (Ա.Կորնթացիս 15.3): (Ա.Կորնթացիս 15.3): (Ա.Կորնթացիս 15.3): (Ա.Կորնթացիս 15.3): ««««Իր Իր Իր Իր 
արիւնոարիւնոարիւնոարիւնով մեր մեղքերուն շղթաները փշրեցվ մեր մեղքերուն շղթաները փշրեցվ մեր մեղքերուն շղթաները փշրեցվ մեր մեղքերուն շղթաները փշրեց» » » » (Յայտնութիւն 1.5): Եւլն:(Յայտնութիւն 1.5): Եւլն:(Յայտնութիւն 1.5): Եւլն:(Յայտնութիւն 1.5): Եւլն:    

    
� ««««Մահուան խայթոցը մեղքն էՄահուան խայթոցը մեղքն էՄահուան խայթոցը մեղքն էՄահուան խայթոցը մեղքն է» » » » ((((Ա.Կորնթացիս 15.56)Ա.Կորնթացիս 15.56)Ա.Կորնթացիս 15.56)Ա.Կորնթացիս 15.56): : : : Մեղքը եթէ Մեղքը եթէ Մեղքը եթէ Մեղքը եթէ 

խայթէ մարդուն` մարդը կը մեռնի, իսկ մարդը մահէն ազատող խայթէ մարդուն` մարդը կը մեռնի, իսկ մարդը մահէն ազատող խայթէ մարդուն` մարդը կը մեռնի, իսկ մարդը մահէն ազատող խայթէ մարդուն` մարդը կը մեռնի, իսկ մարդը մահէն ազատող 
դեղը` Յիսուսի արիւնն է:դեղը` Յիսուսի արիւնն է:դեղը` Յիսուսի արիւնն է:դեղը` Յիսուսի արիւնն է:    
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Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է խոստացուած կեանքընքն է խոստացուած կեանքընքն է խոստացուած կեանքընքն է խոստացուած կեանքը    
((((Ապրիլ 17)Ապրիլ 17)Ապրիլ 17)Ապրիլ 17)    

    
4) 4) 4) 4) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքս եմ կեանքս եմ կեանքս եմ կեանքըըըը»»»»::::    
Այս խօսքով Յիսուս կ'ակնարկէ նաեւ յԱյս խօսքով Յիսուս կ'ակնարկէ նաեւ յԱյս խօսքով Յիսուս կ'ակնարկէ նաեւ յԱյս խօսքով Յիսուս կ'ակնարկէ նաեւ յաւիտենաաւիտենաաւիտենաաւիտենական կեանքինկան կեանքինկան կեանքինկան կեանքին::::    

Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի մասին` կ'ըսէ. Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի մասին` կ'ըսէ. Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի մասին` կ'ըսէ. Յովհաննէս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի մասին` կ'ըսէ. ««««Անիկա Անիկա Անիկա Անիկա 
նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, 
ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն` յաւիտենական կեանքին ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն` յաւիտենական կեանքին ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն` յաւիտենական կեանքին ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն` յաւիտենական կեանքին 
մասին, որ Հօրը հետ էր եւմասին, որ Հօրը հետ էր եւմասին, որ Հօրը հետ էր եւմասին, որ Հօրը հետ էր եւ    այժմ մեզի յայտնուեցաւայժմ մեզի յայտնուեցաւայժմ մեզի յայտնուեցաւայժմ մեզի յայտնուեցաւ» » » » (Ա.Յովհաննէս (Ա.Յովհաննէս (Ա.Յովհաննէս (Ա.Յովհաննէս 
1.2): 1.2): 1.2): 1.2): Իսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ երկինքի մէջ մեզի համար Իսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ երկինքի մէջ մեզի համար Իսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ երկինքի մէջ մեզի համար Իսկ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ երկինքի մէջ մեզի համար 
պահուած կեանքը որ ժամանակներու աւարտին պիտի յայտնուի` պահուած կեանքը որ ժամանակներու աւարտին պիտի յայտնուի` պահուած կեանքը որ ժամանակներու աւարտին պիտի յայտնուի` պահուած կեանքը որ ժամանակներու աւարտին պիտի յայտնուի` 
դարձեալ, Քրիստոս ինքն է դարձեալ, Քրիստոս ինքն է դարձեալ, Քրիստոս ինքն է դարձեալ, Քրիստոս ինքն է ((((Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):Կողոսացիս 3.3):    Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, 
համաձայն Յովհաննէս առաքեալինհամաձայն Յովհաննէս առաքեալինհամաձայն Յովհաննէս առաքեալինհամաձայն Յովհաննէս առաքեալին, , , , կեանքը որ յայտնուեցկեանքը որ յայտնուեցկեանքը որ յայտնուեցկեանքը որ յայտնուեցաւ` աւ` աւ` աւ` 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն էր, իսկ համաձայն Պօղոս առաքեալին, նքն էր, իսկ համաձայն Պօղոս առաքեալին, նքն էր, իսկ համաձայն Պօղոս առաքեալին, նքն էր, իսկ համաձայն Պօղոս առաքեալին, կեանքը որ կեանքը որ կեանքը որ կեանքը որ 
պիտիպիտիպիտիպիտի    յայտնուի` դարձեալ Քրիստոս իյայտնուի` դարձեալ Քրիստոս իյայտնուի` դարձեալ Քրիստոս իյայտնուի` դարձեալ Քրիստոս ի´́́́նքն է:նքն է:նքն է:նքն է:    

Հետեւաբար, խՀետեւաբար, խՀետեւաբար, խՀետեւաբար, խոստացուած յաւիտենական կեանքը Քրիստոսոստացուած յաւիտենական կեանքը Քրիստոսոստացուած յաւիտենական կեանքը Քրիստոսոստացուած յաւիտենական կեանքը Քրիստոսի ի ի ի 
անձէն տարբեր բան չէ, այլանձէն տարբեր բան չէ, այլանձէն տարբեր բան չէ, այլանձէն տարբեր բան չէ, այլ    նոյնինքն Քրիստոսի անձն է:նոյնինքն Քրիստոսի անձն է:նոյնինքն Քրիստոսի անձն է:նոյնինքն Քրիստոսի անձն է:    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն է յաւիտենական կեանքնքն է յաւիտենական կեանքնքն է յաւիտենական կեանքնքն է յաւիտենական կեանք    տուողը եւ իտուողը եւ իտուողը եւ իտուողը եւ ի´́́́նքն է տնքն է տնքն է տնքն է տրուելիքրուելիքրուելիքրուելիք    յաւիտեյաւիտեյաւիտեյաւիտե----
նանանանական կեանքը: Քրիստոս իկան կեանքը: Քրիստոս իկան կեանքը: Քրիստոս իկան կեանքը: Քրիստոս ի´́́́նքն է արքայութիւն պարգեւողը եւ ինքն է արքայութիւն պարգեւողը եւ ինքն է արքայութիւն պարգեւողը եւ ինքն է արքայութիւն պարգեւողը եւ ի´́́́ննննքն քն քն քն 
է պարգեւուելիք արքայութիւնը: է պարգեւուելիք արքայութիւնը: է պարգեւուելիք արքայութիւնը: է պարգեւուելիք արքայութիւնը: Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է արքայութիւնընքն է արքայութիւնընքն է արքայութիւնընքն է արքայութիւնը, , , , 
իիիի´́́́նքն  նքն  նքն  նքն  է է է է ԱրքանԱրքանԱրքանԱրքան    եւեւեւեւ    իիիի´́́́նքն է Արքան իր արքայութեան:նքն է Արքան իր արքայութեան:նքն է Արքան իր արքայութեան:նքն է Արքան իր արքայութեան:    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էէէէ    թագաւորութիւնը, իթագաւորութիւնը, իթագաւորութիւնը, իթագաւորութիւնը, ի´́́́նքն է Թագաւորը եւնքն է Թագաւորը եւնքն է Թագաւորը եւնքն է Թագաւորը եւ    իիիի´́́́նքն է Թագաւորը իր նքն է Թագաւորը իր նքն է Թագաւորը իր նքն է Թագաւորը իր 
թագաւորութեան:թագաւորութեան:թագաւորութեան:թագաւորութեան:    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է փրկութիւնը եւ իփրկութիւնը եւ իփրկութիւնը եւ իփրկութիւնը եւ ի´́́́նքն է Փրկիչը,նքն է Փրկիչը,նքն է Փրկիչը,նքն է Փրկիչը,    
իիիի´́́́նքն է փրկութիւն շնորհողը եւ ինքն է փրկութիւն շնորհողը եւ ինքն է փրկութիւն շնորհողը եւ ինքն է փրկութիւն շնորհողը եւ ի´́́́նքն է շնորհուած փրկութիւնը:նքն է շնորհուած փրկութիւնը:նքն է շնորհուած փրկութիւնը:նքն է շնորհուած փրկութիւնը:    

Արքայութեան մէջ մեր կեանքն ու կեանքի Արքայութեան մէջ մեր կեանքն ու կեանքի Արքայութեան մէջ մեր կեանքն ու կեանքի Արքայութեան մէջ մեր կեանքն ու կեանքի լեցունլեցունլեցունլեցունութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:    Արքայութեան մէջ մեզ ուրախացնողն ու Արքայութեան մէջ մեզ ուրախացնողն ու Արքայութեան մէջ մեզ ուրախացնողն ու Արքայութեան մէջ մեզ ուրախացնողն ու 
մեզմով ուրախացողըմեզմով ուրախացողըմեզմով ուրախացողըմեզմով ուրախացողը, , , , մեզ կմեզ կմեզ կմեզ կշտացնողն ու մեզմով կշտացողըշտացնողն ու մեզմով կշտացողըշտացնողն ու մեզմով կշտացողըշտացնողն ու մեզմով կշտացողը, , , , մեր մեր մեր մեր 
կողմէ փառաւորուողն ու մեզ փառաւորողը, կողմէ փառաւորուողն ու մեզ փառաւորողը, կողմէ փառաւորուողն ու մեզ փառաւորողը, կողմէ փառաւորուողն ու մեզ փառաւորողը, եւ եւ եւ եւ մեր կողմէ մեծարուողն մեր կողմէ մեծարուողն մեր կողմէ մեծարուողն մեր կողմէ մեծարուողն 
ու մեզ մեծարողըու մեզ մեծարողըու մեզ մեծարողըու մեզ մեծարողը    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:նք պիտի ըլլայ:    

    
� ««««Աստուած յաւիտենական կեանք տուաւ մեզի, եւ այդ կեանքին Աստուած յաւիտենական կեանք տուաւ մեզի, եւ այդ կեանքին Աստուած յաւիտենական կեանք տուաւ մեզի, եւ այդ կեանքին Աստուած յաւիտենական կեանք տուաւ մեզի, եւ այդ կեանքին 

աղբիւրը Որդին ինքն էաղբիւրը Որդին ինքն էաղբիւրը Որդին ինքն էաղբիւրը Որդին ինքն է» » » » (Ա.Յովհաննէս 5.11):(Ա.Յովհաննէս 5.11):(Ա.Յովհաննէս 5.11):(Ա.Յովհաննէս 5.11):    
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Քրիստոսի կեանքը` մեր կՔրիստոսի կեանքը` մեր կՔրիստոսի կեանքը` մեր կՔրիստոսի կեանքը` մեր կեանքին մէջեանքին մէջեանքին մէջեանքին մէջ    
((((Ապրիլ 18)Ապրիլ 18)Ապրիլ 18)Ապրիլ 18)    

    
5) 5) 5) 5) ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը»»»»::::    
Քրիստոսի կեանքը մեղքին ընդդէմ յաղթական կեանք մը եղաւ: Քրիստոսի կեանքը մեղքին ընդդէմ յաղթական կեանք մը եղաւ: Քրիստոսի կեանքը մեղքին ընդդէմ յաղթական կեանք մը եղաւ: Քրիստոսի կեանքը մեղքին ընդդէմ յաղթական կեանք մը եղաւ: 

Քրիստոսը իբրեւ կեանք ընդունող մարդը, պէտք է կռուի մեղքին դէմ Քրիստոսը իբրեւ կեանք ընդունող մարդը, պէտք է կռուի մեղքին դէմ Քրիստոսը իբրեւ կեանք ընդունող մարդը, պէտք է կռուի մեղքին դէմ Քրիստոսը իբրեւ կեանք ընդունող մարդը, պէտք է կռուի մեղքին դէմ 
ու յաղթէ անոր:ու յաղթէ անոր:ու յաղթէ անոր:ու յաղթէ անոր:    Քրիստոս մեզ յաղթական կեանքի մը կը կանչէ:Քրիստոս մեզ յաղթական կեանքի մը կը կանչէ:Քրիստոս մեզ յաղթական կեանքի մը կը կանչէ:Քրիստոս մեզ յաղթական կեանքի մը կը կանչէ:    

Քրիստոսի կեանքը Չարին դէմ պայքարով յատկանշՔրիստոսի կեանքը Չարին դէմ պայքարով յատկանշՔրիստոսի կեանքը Չարին դէմ պայքարով յատկանշՔրիստոսի կեանքը Չարին դէմ պայքարով յատկանշուած կեանք ուած կեանք ուած կեանք ուած կեանք 
մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող մարդը, պէտք է մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող մարդը, պէտք է մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող մարդը, պէտք է մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող մարդը, պէտք է 
Չարին ու անոր չար կամքին դէմ պայքարող ըլլայ:Չարին ու անոր չար կամքին դէմ պայքարող ըլլայ:Չարին ու անոր չար կամքին դէմ պայքարող ըլլայ:Չարին ու անոր չար կամքին դէմ պայքարող ըլլայ:    

Քրիստոսի կեանքը խոնարհութեան կեանք մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի կեանքը խոնարհութեան կեանք մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի կեանքը խոնարհութեան կեանք մը եղաւ: Ինքզինք Քրիստոսի կեանքը խոնարհութեան կեանք մը եղաւ: Ինքզինք 
Քրիստոսի աշակերտ ճանչցող մարդը, պէտք է ապրի խոնարհութեան Քրիստոսի աշակերտ ճանչցող մարդը, պէտք է ապրի խոնարհութեան Քրիստոսի աշակերտ ճանչցող մարդը, պէտք է ապրի խոնարհութեան Քրիստոսի աշակերտ ճանչցող մարդը, պէտք է ապրի խոնարհութեան 
ու հեզութեան կեանք մը:ու հեզութեան կեանք մը:ու հեզութեան կեանք մը:ու հեզութեան կեանք մը:    

Քրիստոսի կեՔրիստոսի կեՔրիստոսի կեՔրիստոսի կեանքըանքըանքըանքը    մարդասիրութեան կեանք եղաւ: Ինքզինք մարդասիրութեան կեանք եղաւ: Ինքզինք մարդասիրութեան կեանք եղաւ: Ինքզինք մարդասիրութեան կեանք եղաւ: Ինքզինք 
Քրիստոսի զաւակ նկատող մարդը, պէտք է ապրի մարդասիրութեան Քրիստոսի զաւակ նկատող մարդը, պէտք է ապրի մարդասիրութեան Քրիստոսի զաւակ նկատող մարդը, պէտք է ապրի մարդասիրութեան Քրիստոսի զաւակ նկատող մարդը, պէտք է ապրի մարդասիրութեան 
կեանք: Մարդասիրութիւնը ապացոյց է որ մենք կեանք: Մարդասիրութիւնը ապացոյց է որ մենք կեանք: Մարդասիրութիւնը ապացոյց է որ մենք կեանք: Մարդասիրութիւնը ապացոյց է որ մենք ««««մահէն կեանքի մահէն կեանքի մահէն կեանքի մահէն կեանքի 
անցած ենքանցած ենքանցած ենքանցած ենք» (» (» (» (Ա.Յովհաննէս 3.14):Ա.Յովհաննէս 3.14):Ա.Յովհաննէս 3.14):Ա.Յովհաննէս 3.14):    

Մենք չենք կրնար ապրիլ այն կեանքը որ Քրիստոս ինք ապրեցաւ Մենք չենք կրնար ապրիլ այն կեանքը որ Քրիստոս ինք ապրեցաւ Մենք չենք կրնար ապրիլ այն կեանքը որ Քրիստոս ինք ապրեցաւ Մենք չենք կրնար ապրիլ այն կեանքը որ Քրիստոս ինք ապրեցաւ 
երկրի վրայ, եթէ երերկրի վրայ, եթէ երերկրի վրայ, եթէ երերկրի վրայ, եթէ երբեք իրեն միացած չըլլանք ու չմնանք, որովհետեւ բեք իրեն միացած չըլլանք ու չմնանք, որովհետեւ բեք իրեն միացած չըլլանք ու չմնանք, որովհետեւ բեք իրեն միացած չըլլանք ու չմնանք, որովհետեւ 
ինքն իսկ բացայայտեց, որ եթէ երբեք ինքն իսկ բացայայտեց, որ եթէ երբեք ինքն իսկ բացայայտեց, որ եթէ երբեք ինքն իսկ բացայայտեց, որ եթէ երբեք միացած չըլլանք իրեն` ինչպէս միացած չըլլանք իրեն` ինչպէս միացած չըլլանք իրեն` ինչպէս միացած չըլլանք իրեն` ինչպէս 
ճիւղը որթատունկին միացած է, ճիւղը որթատունկին միացած է, ճիւղը որթատունկին միացած է, ճիւղը որթատունկին միացած է, մենք ոչինչ կրնանք ընել մենք ոչինչ կրնանք ընել մենք ոչինչ կրնանք ընել մենք ոչինչ կրնանք ընել եւ ոչ մէկ եւ ոչ մէկ եւ ոչ մէկ եւ ոչ մէկ 
պտուղ կրնանք բերել (Յովհաննէս 15.5): Օրինակ, չեպտուղ կրնանք բերել (Յովհաննէս 15.5): Օրինակ, չեպտուղ կրնանք բերել (Յովհաննէս 15.5): Օրինակ, չեպտուղ կրնանք բերել (Յովհաննէս 15.5): Օրինակ, չե´́́́նք կրնար սիրել նք կրնար սիրել նք կրնար սիրել նք կրնար սիրել 
մարդիկը, եթէ մարդասէր Յիսմարդիկը, եթէ մարդասէր Յիսմարդիկը, եթէ մարդասէր Յիսմարդիկը, եթէ մարդասէր Յիսուսը չի բնակիր մեր մէջ: Չեուսը չի բնակիր մեր մէջ: Չեուսը չի բնակիր մեր մէջ: Չեուսը չի բնակիր մեր մէջ: Չե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
ներել մեզ ցաւցնողներուն, եթէ Յիսուսի ներող հոգին տեղ չէ գտած մեր ներել մեզ ցաւցնողներուն, եթէ Յիսուսի ներող հոգին տեղ չէ գտած մեր ներել մեզ ցաւցնողներուն, եթէ Յիսուսի ներող հոգին տեղ չէ գտած մեր ներել մեզ ցաւցնողներուն, եթէ Յիսուսի ներող հոգին տեղ չէ գտած մեր 
մէջ: Չեմէջ: Չեմէջ: Չեմէջ: Չե´́́́նք կրնար յաղթել մեղքին, եթէ մեղքին յաղթող Յիսուսին չենք նք կրնար յաղթել մեղքին, եթէ մեղքին յաղթող Յիսուսին չենք նք կրնար յաղթել մեղքին, եթէ մեղքին յաղթող Յիսուսին չենք նք կրնար յաղթել մեղքին, եթէ մեղքին յաղթող Յիսուսին չենք 
կապուած: Հետեւաբար, պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուս իկապուած: Հետեւաբար, պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուս իկապուած: Հետեւաբար, պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուս իկապուած: Հետեւաբար, պէտք է թոյլ տանք որ Յիսուս ի´́́́նք ապրի մեր նք ապրի մեր նք ապրի մեր նք ապրի մեր 
կեանքին մէջ եւ իկեանքին մէջ եւ իկեանքին մէջ եւ իկեանքին մէջ եւ ի´́́́նք գործէ մեր նք գործէ մեր նք գործէ մեր նք գործէ մեր միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ: : : : Պէտք է թոյլ տանք որ իր Պէտք է թոյլ տանք որ իր Պէտք է թոյլ տանք որ իր Պէտք է թոյլ տանք որ իր 
իիիի´́́́նք ըլլայ կեանքը` մեր կեանքին, եւ ինք ըլլայ կեանքը` մեր կեանքին, եւ ինք ըլլայ կեանքը` մեր կեանքին, եւ ինք ըլլայ կեանքը` մեր կեանքին, եւ ի´́́́նք ապրի իր կեանքը` մեր նք ապրի իր կեանքը` մեր նք ապրի իր կեանքը` մեր նք ապրի իր կեանքը` մեր 
կեանքին մէջ, այն ատեն միայն Աստուած կրնայ փառաւորուիլ մեր կեանքին մէջ, այն ատեն միայն Աստուած կրնայ փառաւորուիլ մեր կեանքին մէջ, այն ատեն միայն Աստուած կրնայ փառաւորուիլ մեր կեանքին մէջ, այն ատեն միայն Աստուած կրնայ փառաւորուիլ մեր 
կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:    

    
� Կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ (Յովհաննէս 1.4): Կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ (Յովհաննէս 1.4): Կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ (Յովհաննէս 1.4): Կեանքը Քրիստոսով սկիզբ առաւ (Յովհաննէս 1.4): Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, 

առանց առանց առանց առանց Քրիստոսի` Քրիստոսի` Քրիստոսի` Քրիստոսի` չկայ կեանք:չկայ կեանք:չկայ կեանք:չկայ կեանք:    
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Արդարացում Արդարացում Արդարացում Արդարացում եւ Սրբագործումեւ Սրբագործումեւ Սրբագործումեւ Սրբագործում    
((((Ապրիլ 19)Ապրիլ 19)Ապրիլ 19)Ապրիլ 19)    

    
----    Արդարացումը` կ'իրագործուի Յիսուսի վէրքերը ընդունելով, Արդարացումը` կ'իրագործուի Յիսուսի վէրքերը ընդունելով, Արդարացումը` կ'իրագործուի Յիսուսի վէրքերը ընդունելով, Արդարացումը` կ'իրագործուի Յիսուսի վէրքերը ընդունելով, 

իսկ սրբագործումը` կ'իրագործուի Յիսուսի համար վէրքեր ընդունեիսկ սրբագործումը` կ'իրագործուի Յիսուսի համար վէրքեր ընդունեիսկ սրբագործումը` կ'իրագործուի Յիսուսի համար վէրքեր ընդունեիսկ սրբագործումը` կ'իրագործուի Յիսուսի համար վէրքեր ընդունե----
լով:լով:լով:լով:    

----    Քրիստոս սրբելէ ետք մեր մեղքերը` մեզ կը յանձնէ իր Հօրը. Քրիստոս սրբելէ ետք մեր մեղքերը` մեզ կը յանձնէ իր Հօրը. Քրիստոս սրբելէ ետք մեր մեղքերը` մեզ կը յանձնէ իր Հօրը. Քրիստոս սրբելէ ետք մեր մեղքերը` մեզ կը յանձնէ իր Հօրը. 
Հայրը կ'որդեգրէ մեզ եւ ապա կը յանձնէ Հայրը կ'որդեգրէ մեզ եւ ապա կը յանձնէ Հայրը կ'որդեգրէ մեզ եւ ապա կը յանձնէ Հայրը կ'որդեգրէ մեզ եւ ապա կը յանձնէ Սուրբ Հոգիին. Սուրբ Հոգիին. Սուրբ Հոգիին. Սուրբ Հոգիին. այս այս այս այս 
հանգրուանհանգրուանհանգրուանհանգրուանէն սկսեալէն սկսեալէն սկսեալէն սկսեալ, , , , Սուրբ Հոգին կը սկսի մեզ սրբագործելու եւ Սուրբ Հոգին կը սկսի մեզ սրբագործելու եւ Սուրբ Հոգին կը սկսի մեզ սրբագործելու եւ Սուրբ Հոգին կը սկսի մեզ սրբագործելու եւ 
Քրիստոսի հարազատ պատկերը դարձնելու աշխատանքին:Քրիստոսի հարազատ պատկերը դարձնելու աշխատանքին:Քրիստոսի հարազատ պատկերը դարձնելու աշխատանքին:Քրիստոսի հարազատ պատկերը դարձնելու աշխատանքին:    

----    Հայրը կը կամենայ մեր մեղքերուն սրբուիլը, Որդին կը սրբէ մեր Հայրը կը կամենայ մեր մեղքերուն սրբուիլը, Որդին կը սրբէ մեր Հայրը կը կամենայ մեր մեղքերուն սրբուիլը, Որդին կը սրբէ մեր Հայրը կը կամենայ մեր մեղքերուն սրբուիլը, Որդին կը սրբէ մեր 
մեղքերը, իսկ Սուրբ Հոգին մեզ կը սրբացնէ:մեղքերը, իսկ Սուրբ Հոգին մեզ կը սրբացնէ:մեղքերը, իսկ Սուրբ Հոգին մեզ կը սրբացնէ:մեղքերը, իսկ Սուրբ Հոգին մեզ կը սրբացնէ:    

----    Հաւատացեալը կ'արդարանայ իր հաւատքով, եւ կՀաւատացեալը կ'արդարանայ իր հաւատքով, եւ կՀաւատացեալը կ'արդարանայ իր հաւատքով, եւ կՀաւատացեալը կ'արդարանայ իր հաւատքով, եւ կը ը ը ը 
սրբագործուի` իր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերով:սրբագործուի` իր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերով:սրբագործուի` իր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերով:սրբագործուի` իր հաւատքին արտայայտութիւնը եղող գործերով:    

----    Երբ դարձ ապրինք` կ'արդարանանք, իսկ երբ կեանքը ապրինք` Երբ դարձ ապրինք` կ'արդարանանք, իսկ երբ կեանքը ապրինք` Երբ դարձ ապրինք` կ'արդարանանք, իսկ երբ կեանքը ապրինք` Երբ դարձ ապրինք` կ'արդարանանք, իսկ երբ կեանքը ապրինք` 
կը սրբագործուինք:կը սրբագործուինք:կը սրբագործուինք:կը սրբագործուինք:    

----    Կ'արդարանանք` եթէ հաւատանք Քրիստոսի (Հռոմայեցիս 3.22), Կ'արդարանանք` եթէ հաւատանք Քրիստոսի (Հռոմայեցիս 3.22), Կ'արդարանանք` եթէ հաւատանք Քրիստոսի (Հռոմայեցիս 3.22), Կ'արդարանանք` եթէ հաւատանք Քրիստոսի (Հռոմայեցիս 3.22), 
եւ կը սրբագործուինք` եթէ հնազանդինք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` եթէ հնազանդինք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` եթէ հնազանդինք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` եթէ հնազանդինք Քրիստոսի:    

----    Կ'արդարանանք` եթէ հԿ'արդարանանք` եթէ հԿ'արդարանանք` եթէ հԿ'արդարանանք` եթէ հաւատանք որ Քրիստոս մեռաւ աւատանք որ Քրիստոս մեռաւ աւատանք որ Քրիստոս մեռաւ աւատանք որ Քրիստոս մեռաւ 
աշխարհին ու մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` եթէ մեաշխարհին ու մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` եթէ մեաշխարհին ու մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` եթէ մեաշխարհին ու մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` եթէ մե´́́́նք նք նք նք 
մեռնինք աշխարհին ու մեր անձերուն համար:մեռնինք աշխարհին ու մեր անձերուն համար:մեռնինք աշխարհին ու մեր անձերուն համար:մեռնինք աշխարհին ու մեր անձերուն համար:    

----    Կ'արդարանանք` երբ ընդունինք ու հաւատանք որ Քրիստոս իր Կ'արդարանանք` երբ ընդունինք ու հաւատանք որ Քրիստոս իր Կ'արդարանանք` երբ ընդունինք ու հաւատանք որ Քրիստոս իր Կ'արդարանանք` երբ ընդունինք ու հաւատանք որ Քրիստոս իր 
կեանքը տուաւ մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` երբ մեկեանքը տուաւ մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` երբ մեկեանքը տուաւ մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` երբ մեկեանքը տուաւ մեզի համար, եւ կը սրբագործուինք` երբ մե´́́́նք մեր նք մեր նք մեր նք մեր 
կեանքը տանք Քրիստոսիկեանքը տանք Քրիստոսիկեանքը տանք Քրիստոսիկեանքը տանք Քրիստոսի, , , , եւ թոյլ տանք որ զայն սրբէ ու սրբագործէ:եւ թոյլ տանք որ զայն սրբէ ու սրբագործէ:եւ թոյլ տանք որ զայն սրբէ ու սրբագործէ:եւ թոյլ տանք որ զայն սրբէ ու սրբագործէ:    

----    Կ'արդարանանԿ'արդարանանԿ'արդարանանԿ'արդարանանք` երբ կը միանանք Քրիստոսի (Բ.Կորնթացիսք` երբ կը միանանք Քրիստոսի (Բ.Կորնթացիսք` երբ կը միանանք Քրիստոսի (Բ.Կորնթացիսք` երբ կը միանանք Քրիստոսի (Բ.Կորնթացիս    
5.21), 5.21), 5.21), 5.21), եւ կը սրբագործուինք` երբ միացած կը մնանք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` երբ միացած կը մնանք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` երբ միացած կը մնանք Քրիստոսի:եւ կը սրբագործուինք` երբ միացած կը մնանք Քրիստոսի:    

----    Կ'արդարանանք` եթէ յանձնուինք Քրիստոսի ձեռքերուն, կը Կ'արդարանանք` եթէ յանձնուինք Քրիստոսի ձեռքերուն, կը Կ'արդարանանք` եթէ յանձնուինք Քրիստոսի ձեռքերուն, կը Կ'արդարանանք` եթէ յանձնուինք Քրիստոսի ձեռքերուն, կը 
սրբագործուինք` եթէ մնանք Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ:սրբագործուինք` եթէ մնանք Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ:սրբագործուինք` եթէ մնանք Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ:սրբագործուինք` եթէ մնանք Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ:    

    
� Արդարացումը` ձրի պարգեւ է, իսկ սրբագործումը` իր գինը Արդարացումը` ձրի պարգեւ է, իսկ սրբագործումը` իր գինը Արդարացումը` ձրի պարգեւ է, իսկ սրբագործումը` իր գինը Արդարացումը` ձրի պարգեւ է, իսկ սրբագործումը` իր գինը 

ունի, զորս ամէն օր պէտք է վճարենք:ունի, զորս ամէն օր պէտք է վճարենք:ունի, զորս ամէն օր պէտք է վճարենք:ունի, զորս ամէն օր պէտք է վճարենք:    
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Ըլլալ հաւատքի զօրավարԸլլալ հաւատքի զօրավարԸլլալ հաւատքի զօրավարԸլլալ հաւատքի զօրավար    
((((Ապրիլ 20)Ապրիլ 20)Ապրիլ 20)Ապրիլ 20)    

    
Մարդիկ կրնան արդարանալ եւ երկինք մտնել առանց Մարդիկ կրնան արդարանալ եւ երկինք մտնել առանց Մարդիկ կրնան արդարանալ եւ երկինք մտնել առանց Մարդիկ կրնան արդարանալ եւ երկինք մտնել առանց 

սրբագործուելու: Ինչպէ՞ս. եթէ մէկը հաւատայ Քրիստոսի մահուան, սրբագործուելու: Ինչպէ՞ս. եթէ մէկը հաւատայ Քրիստոսի մահուան, սրբագործուելու: Ինչպէ՞ս. եթէ մէկը հաւատայ Քրիստոսի մահուան, սրբագործուելու: Ինչպէ՞ս. եթէ մէկը հաւատայ Քրիստոսի մահուան, 
ճշմարիտ դարձ ապրի եւ ապաշխաճշմարիտ դարձ ապրի եւ ապաշխաճշմարիտ դարձ ապրի եւ ապաշխաճշմարիտ դարձ ապրի եւ ապաշխարութեամբ մեղքերու քաւութիւն րութեամբ մեղքերու քաւութիւն րութեամբ մեղքերու քաւութիւն րութեամբ մեղքերու քաւութիւն 
հայցէ` անմիջապէս կ'արդարանայ: Այս արդարացման կը յաջորդէ հայցէ` անմիջապէս կ'արդարանայ: Այս արդարացման կը յաջորդէ հայցէ` անմիջապէս կ'արդարանայ: Այս արդարացման կը յաջորդէ հայցէ` անմիջապէս կ'արդարանայ: Այս արդարացման կը յաջորդէ 
սրբագործման ընթացք մը, որ կը տարածուի կեանքի բոլոր օրերուն սրբագործման ընթացք մը, որ կը տարածուի կեանքի բոլոր օրերուն սրբագործման ընթացք մը, որ կը տարածուի կեանքի բոլոր օրերուն սրբագործման ընթացք մը, որ կը տարածուի կեանքի բոլոր օրերուն 
վրայ եւ ատիկա կ'իրագործուի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Բայց եթէ դարձ վրայ եւ ատիկա կ'իրագործուի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Բայց եթէ դարձ վրայ եւ ատիկա կ'իրագործուի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Բայց եթէ դարձ վրայ եւ ատիկա կ'իրագործուի Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Բայց եթէ դարձ 
ու ապաշխարութիւն ապրած անձը, ամբողջապէս չյանձնուի ու ապաշխարութիւն ապրած անձը, ամբողջապէս չյանձնուի ու ապաշխարութիւն ապրած անձը, ամբողջապէս չյանձնուի ու ապաշխարութիւն ապրած անձը, ամբողջապէս չյանձնուի Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
կամքին, չնուիրուի Աստուծոյ կամքին կատարման եւ պատրաստ կամքին, չնուիրուի Աստուծոյ կամքին կատարման եւ պատրաստ կամքին, չնուիրուի Աստուծոյ կամքին կատարման եւ պատրաստ կամքին, չնուիրուի Աստուծոյ կամքին կատարման եւ պատրաստ 
չըլլայ ամէն նեղութիւն ու զոհողութիւն յանձն առնելու Քրիստոսի չըլլայ ամէն նեղութիւն ու զոհողութիւն յանձն առնելու Քրիստոսի չըլլայ ամէն նեղութիւն ու զոհողութիւն յանձն առնելու Քրիստոսի չըլլայ ամէն նեղութիւն ու զոհողութիւն յանձն առնելու Քրիստոսի 
փառքին ու իր անձին մաքրման ու սրբագործման համար` ճիփառքին ու իր անձին մաքրման ու սրբագործման համար` ճիփառքին ու իր անձին մաքրման ու սրբագործման համար` ճիփառքին ու իր անձին մաքրման ու սրբագործման համար` ճի´́́́շդ է որ շդ է որ շդ է որ շդ է որ 
կրնակրնակրնակրնա´́́́յ փրկուիլ ու երկինք մտնել, քանի կը պահէ իր հաւատքը, բայց յ փրկուիլ ու երկինք մտնել, քանի կը պահէ իր հաւատքը, բայց յ փրկուիլ ու երկինք մտնել, քանի կը պահէ իր հաւատքը, բայց յ փրկուիլ ու երկինք մտնել, քանի կը պահէ իր հաւատքը, բայց 
սրբագործուած ոսրբագործուած ոսրբագործուած ոսրբագործուած ու փոխակերպուած չ'ըլլար այնւ փոխակերպուած չ'ըլլար այնւ փոխակերպուած չ'ըլլար այնւ փոխակերպուած չ'ըլլար այնպէս` ինչպէս պէս` ինչպէս պէս` ինչպէս պէս` ինչպէս որ որ որ որ 
Աստուած կ'ուզէ որ ան ըլլայ:Աստուած կ'ուզէ որ ան ըլլայ:Աստուած կ'ուզէ որ ան ըլլայ:Աստուած կ'ուզէ որ ան ըլլայ:    

Այն վայրկեանին որ մարդը հաւատայ Քրիստոսի` անմիջապէս Այն վայրկեանին որ մարդը հաւատայ Քրիստոսի` անմիջապէս Այն վայրկեանին որ մարդը հաւատայ Քրիստոսի` անմիջապէս Այն վայրկեանին որ մարդը հաւատայ Քրիստոսի` անմիջապէս 
կ'արդարանայ եւ Քրիստոսի զինուորը կը դառնայ. բայց անոր կ'արդարանայ եւ Քրիստոսի զինուորը կը դառնայ. բայց անոր կ'արդարանայ եւ Քրիստոսի զինուորը կը դառնայ. բայց անոր կ'արդարանայ եւ Քրիստոսի զինուորը կը դառնայ. բայց անոր 
նպատակը, լոկ Քրիստոսի զինուորը դառնալն ու մնալը պէտք չէ ըլլայ, նպատակը, լոկ Քրիստոսի զինուորը դառնալն ու մնալը պէտք չէ ըլլայ, նպատակը, լոկ Քրիստոսի զինուորը դառնալն ու մնալը պէտք չէ ըլլայ, նպատակը, լոկ Քրիստոսի զինուորը դառնալն ու մնալը պէտք չէ ըլլայ, 
այլ` զօրանալն ու աայլ` զօրանալն ու աայլ` զօրանալն ու աայլ` զօրանալն ու աճիլը եւ Քրիստոսի զօրավարճիլը եւ Քրիստոսի զօրավարճիլը եւ Քրիստոսի զօրավարճիլը եւ Քրիստոսի զօրավարը դառնալը: ը դառնալը: ը դառնալը: ը դառնալը: 
Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի պարզ մէկ զինուորը ըլլալը եւ արքայութիւն մտնելը ուրիշ պարզ մէկ զինուորը ըլլալը եւ արքայութիւն մտնելը ուրիշ պարզ մէկ զինուորը ըլլալը եւ արքայութիւն մտնելը ուրիշ պարզ մէկ զինուորը ըլլալը եւ արքայութիւն մտնելը ուրիշ 
բան է, եւ Քրիստոսի հզօր մէկ զօրավարը դառնալը եւ արքայութիւն բան է, եւ Քրիստոսի հզօր մէկ զօրավարը դառնալը եւ արքայութիւն բան է, եւ Քրիստոսի հզօր մէկ զօրավարը դառնալը եւ արքայութիւն բան է, եւ Քրիստոսի հզօր մէկ զօրավարը դառնալը եւ արքայութիւն 
մտնելը` ուրիշ բան:մտնելը` ուրիշ բան:մտնելը` ուրիշ բան:մտնելը` ուրիշ բան:    Քրիստոսի զինուորը կրնաՔրիստոսի զինուորը կրնաՔրիստոսի զինուորը կրնաՔրիստոսի զինուորը կրնա´́́́յ յաղթել մեղքին, բայց յ յաղթել մեղքին, բայց յ յաղթել մեղքին, բայց յ յաղթել մեղքին, բայց 
Քրիստոսի զՔրիստոսի զՔրիստոսի զՔրիստոսի զօրավարօրավարօրավարօրավարըըըը    ոոոո´́́́չ միայն ինք կը չ միայն ինք կը չ միայն ինք կը չ միայն ինք կը յաղթէ մեղքին, այլ նաեւ յաղթէ մեղքին, այլ նաեւ յաղթէ մեղքին, այլ նաեւ յաղթէ մեղքին, այլ նաեւ 
ուրիշներն ալ կ'առաջնորդէ մեղքին յաղթելու: ուրիշներն ալ կ'առաջնորդէ մեղքին յաղթելու: ուրիշներն ալ կ'առաջնորդէ մեղքին յաղթելու: ուրիշներն ալ կ'առաջնորդէ մեղքին յաղթելու: Զօրավար կը սեպուին Զօրավար կը սեպուին Զօրավար կը սեպուին Զօրավար կը սեպուին 
անոնք` որոնք մնայուն կերպով կ'ապրին Սուրբ Հոգիին ներգործուանոնք` որոնք մնայուն կերպով կ'ապրին Սուրբ Հոգիին ներգործուանոնք` որոնք մնայուն կերպով կ'ապրին Սուրբ Հոգիին ներգործուանոնք` որոնք մնայուն կերպով կ'ապրին Սուրբ Հոգիին ներգործու----
թիւնը, որ զիրենք կ'առաջնորդէ սրբագործման:թիւնը, որ զիրենք կ'առաջնորդէ սրբագործման:թիւնը, որ զիրենք կ'առաջնորդէ սրբագործման:թիւնը, որ զիրենք կ'առաջնորդէ սրբագործման:    

    
� Հաւատարիմ զինուորներն են որ զինուորի աստիճանէն` զօրաՀաւատարիմ զինուորներն են որ զինուորի աստիճանէն` զօրաՀաւատարիմ զինուորներն են որ զինուորի աստիճանէն` զօրաՀաւատարիմ զինուորներն են որ զինուորի աստիճանէն` զօրա----

վարի աստիճանին կըվարի աստիճանին կըվարի աստիճանին կըվարի աստիճանին կը    բարձրանան, այլ խօսքով` արդարացուբարձրանան, այլ խօսքով` արդարացուբարձրանան, այլ խօսքով` արդարացուբարձրանան, այլ խօսքով` արդարացու----
մէն` սրբագործումի:մէն` սրբագործումի:մէն` սրբագործումի:մէն` սրբագործումի:    
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Կ'ուզե՞նք տառապիլ Քրիստոսի համարԿ'ուզե՞նք տառապիլ Քրիստոսի համարԿ'ուզե՞նք տառապիլ Քրիստոսի համարԿ'ուզե՞նք տառապիլ Քրիստոսի համար    
((((Ապրիլ 21)Ապրիլ 21)Ապրիլ 21)Ապրիլ 21)    

    
Ի՞նչ պիտի մտածէիք մէկու մը մասին, որ Տիրոջ դիմելով` կ'աղօթէ Ի՞նչ պիտի մտածէիք մէկու մը մասին, որ Տիրոջ դիմելով` կ'աղօթէ Ի՞նչ պիտի մտածէիք մէկու մը մասին, որ Տիրոջ դիմելով` կ'աղօթէ Ի՞նչ պիտի մտածէիք մէկու մը մասին, որ Տիրոջ դիմելով` կ'աղօթէ 

ոոոու կ'ըսէ. ւ կ'ըսէ. ւ կ'ըսէ. ւ կ'ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, սրբէ մեղքերս, բայց զիս միր Յիսուս, սրբէ մեղքերս, բայց զիս միր Յիսուս, սրբէ մեղքերս, բայց զիս միր Յիսուս, սրբէ մեղքերս, բայց զիս մի´ ´ ´ ´ սրբագործեր: սրբագործեր: սրբագործեր: սրբագործեր: 
ԱրդարացոԱրդարացոԱրդարացոԱրդարացո´́́́ւր զիս քու արդարութեամբդ,ւր զիս քու արդարութեամբդ,ւր զիս քու արդարութեամբդ,ւր զիս քու արդարութեամբդ,    բայց ես չեմ ուզեր բայց ես չեմ ուզեր բայց ես չեմ ուզեր բայց ես չեմ ուզեր 
արդարութեան գործեր գործելարդարութեան գործեր գործելարդարութեան գործեր գործելարդարութեան գործեր գործել»: »: »: »: Տէրը կ'ընդունի՞ նման աղօթք: ՈՏէրը կ'ընդունի՞ նման աղօթք: ՈՏէրը կ'ընդունի՞ նման աղօթք: ՈՏէրը կ'ընդունի՞ նման աղօթք: Ո´́́́չ: չ: չ: չ: 
Տէրը չի սրբեր մեզ, եթէ երբեք իր մտքին մէջ չունի մեզ սրբագործելու Տէրը չի սրբեր մեզ, եթէ երբեք իր մտքին մէջ չունի մեզ սրբագործելու Տէրը չի սրբեր մեզ, եթէ երբեք իր մտքին մէջ չունի մեզ սրբագործելու Տէրը չի սրբեր մեզ, եթէ երբեք իր մտքին մէջ չունի մեզ սրբագործելու 
ծրագիրը: Տէրը չ'արդարացներ մեզ, եթէ երբեք մենք չենք ոծրագիրը: Տէրը չ'արդարացներ մեզ, եթէ երբեք մենք չենք ոծրագիրը: Տէրը չ'արդարացներ մեզ, եթէ երբեք մենք չենք ոծրագիրը: Տէրը չ'արդարացներ մեզ, եթէ երբեք մենք չենք ուզեր ւզեր ւզեր ւզեր 
արդարութեան գործեր գործել:արդարութեան գործեր գործել:արդարութեան գործեր գործել:արդարութեան գործեր գործել:    

Արդարացումն ու սրբագործումԱրդարացումն ու սրբագործումԱրդարացումն ու սրբագործումԱրդարացումն ու սրբագործումը չեն բաժնուիր իրարմէ, ճիշդ ը չեն բաժնուիր իրարմէ, ճիշդ ը չեն բաժնուիր իրարմէ, ճիշդ ը չեն բաժնուիր իրարմէ, ճիշդ 
ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն բաժնուիր իրարմէ: Եւ սակայն, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն բաժնուիր իրարմէ: Եւ սակայն, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն բաժնուիր իրարմէ: Եւ սակայն, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն բաժնուիր իրարմէ: Եւ սակայն, 
արդարացումն ու սրբագործումը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, բայց արդարացումն ու սրբագործումը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, բայց արդարացումն ու սրբագործումը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, բայց արդարացումն ու սրբագործումը թէպէտ չեն բաժնուիր իրարմէ, բայց 
անոնք նոյն բաները չեն, ճիշդ ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն անոնք նոյն բաները չեն, ճիշդ ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն անոնք նոյն բաները չեն, ճիշդ ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն անոնք նոյն բաները չեն, ճիշդ ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը չեն 
բաբաբաբաժնուիր իրարմէ, բայց անոնք երկուժնուիր իրարմէ, բայց անոնք երկուժնուիր իրարմէ, բայց անոնք երկուժնուիր իրարմէ, բայց անոնք երկու    տարբեր բաներ են:տարբեր բաներ են:տարբեր բաներ են:տարբեր բաներ են:    Մենք Մենք Մենք Մենք 
Քրիստոսի տաք արիւնովը փրկուեցանք ու արդարացանք, բայց Քրիստոսի տաք արիւնովը փրկուեցանք ու արդարացանք, բայց Քրիստոսի տաք արիւնովը փրկուեցանք ու արդարացանք, բայց Քրիստոսի տաք արիւնովը փրկուեցանք ու արդարացանք, բայց 
փորձութեանց կրակն է որ մեզ պիտի սրբագործէ:փորձութեանց կրակն է որ մեզ պիտի սրբագործէ:փորձութեանց կրակն է որ մեզ պիտի սրբագործէ:փորձութեանց կրակն է որ մեզ պիտի սրբագործէ:    

Արդարացումն ու սրբագործումը անբաժան են, բայց շատ է թիւը Արդարացումն ու սրբագործումը անբաժան են, բայց շատ է թիւը Արդարացումն ու սրբագործումը անբաժան են, բայց շատ է թիւը Արդարացումն ու սրբագործումը անբաժան են, բայց շատ է թիւը 
այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուզեն սրբուիլ իրենց մեղքերէն այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուզեն սրբուիլ իրենց մեղքերէն այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուզեն սրբուիլ իրենց մեղքերէն այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուզեն սրբուիլ իրենց մեղքերէն 
Յիսուսի արիւնով, բայց պատրաստ չեն կամ չՅիսուսի արիւնով, բայց պատրաստ չեն կամ չՅիսուսի արիւնով, բայց պատրաստ չեն կամ չՅիսուսի արիւնով, բայց պատրաստ չեն կամ չեն ուզեր սրբագործուիլ են ուզեր սրբագործուիլ են ուզեր սրբագործուիլ են ուզեր սրբագործուիլ 
Քրիստոսի ու Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կեանքի փորձութեանց ու Քրիստոսի ու Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կեանքի փորձութեանց ու Քրիստոսի ու Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կեանքի փորձութեանց ու Քրիստոսի ու Սուրբ Հոգիին միջոցաւ կեանքի փորձութեանց ու 
նեղութեանց կրակներուն ընդմէջէն:նեղութեանց կրակներուն ընդմէջէն:նեղութեանց կրակներուն ընդմէջէն:նեղութեանց կրակներուն ընդմէջէն:    

Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսով բարձրացուիլ մեղքի փոսէն, բայց չեն Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսով բարձրացուիլ մեղքի փոսէն, բայց չեն Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսով բարձրացուիլ մեղքի փոսէն, բայց չեն Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսով բարձրացուիլ մեղքի փոսէն, բայց չեն 
ուզեր ծաղրուիլ Բարձրեալ Քրիստոսի սիրոյն:ուզեր ծաղրուիլ Բարձրեալ Քրիստոսի սիրոյն:ուզեր ծաղրուիլ Բարձրեալ Քրիստոսի սիրոյն:ուզեր ծաղրուիլ Բարձրեալ Քրիստոսի սիրոյն:    

Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսի զոհագործութեամբ մաքրուիլ,Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսի զոհագործութեամբ մաքրուիլ,Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսի զոհագործութեամբ մաքրուիլ,Շատեր կ'ուզեն Քրիստոսի զոհագործութեամբ մաքրուիլ,    բայց կը բայց կը բայց կը բայց կը 
վախնան Քրիստոսի համար զոհողութիւններ յանձն առնելու:վախնան Քրիստոսի համար զոհողութիւններ յանձն առնելու:վախնան Քրիստոսի համար զոհողութիւններ յանձն առնելու:վախնան Քրիստոսի համար զոհողութիւններ յանձն առնելու:    

Նման մարդիկ, կ'ուզեն իրենց մեղքերուն համար ներում ստանալ, Նման մարդիկ, կ'ուզեն իրենց մեղքերուն համար ներում ստանալ, Նման մարդիկ, կ'ուզեն իրենց մեղքերուն համար ներում ստանալ, Նման մարդիկ, կ'ուզեն իրենց մեղքերուն համար ներում ստանալ, 
արդարանալ եւ արքայութիւն մտնել, բայց չեն ուզեր Արքային ու անոր արդարանալ եւ արքայութիւն մտնել, բայց չեն ուզեր Արքային ու անոր արդարանալ եւ արքայութիւն մտնել, բայց չեն ուզեր Արքային ու անոր արդարանալ եւ արքայութիւն մտնել, բայց չեն ուզեր Արքային ու անոր 
արքայութեան համար տառապանք ու հալածանք կրել, եւ անոնց արքայութեան համար տառապանք ու հալածանք կրել, եւ անոնց արքայութեան համար տառապանք ու հալածանք կրել, եւ անոնց արքայութեան համար տառապանք ու հալածանք կրել, եւ անոնց 
ընդմէջէն սրբագործուիընդմէջէն սրբագործուիընդմէջէն սրբագործուիընդմէջէն սրբագործուիլ ու Քրիստոսի նմանութիւնը դառնալ:լ ու Քրիստոսի նմանութիւնը դառնալ:լ ու Քրիստոսի նմանութիւնը դառնալ:լ ու Քրիստոսի նմանութիւնը դառնալ:    

    
� Քրիստոսը սիրողը` Քրիստոսի համար տառապիլն ալ պէտք է Քրիստոսը սիրողը` Քրիստոսի համար տառապիլն ալ պէտք է Քրիստոսը սիրողը` Քրիստոսի համար տառապիլն ալ պէտք է Քրիստոսը սիրողը` Քրիստոսի համար տառապիլն ալ պէտք է 

սիրէ:սիրէ:սիրէ:սիրէ:    
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ՉիՉիՉիՉի´ ´ ´ ´ բաւերբաւերբաւերբաւեր    արդարանալ Քրիստոսովարդարանալ Քրիստոսովարդարանալ Քրիստոսովարդարանալ Քրիստոսով    
((((Ապրիլ 22)Ապրիլ 22)Ապրիլ 22)Ապրիլ 22)    

    
----    Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ մեզի համար Քրիստոսի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ մեզի համար Քրիստոսի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ մեզի համար Քրիստոսի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ մեզի համար Քրիստոսի 

կատարած գործովը, իսկ սրբագործումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի կատարած գործովը, իսկ սրբագործումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի կատարած գործովը, իսկ սրբագործումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի կատարած գործովը, իսկ սրբագործումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի 
համար մեհամար մեհամար մեհամար մե´́́́ր կր կր կր կատարած գործերովը:ատարած գործերովը:ատարած գործերովը:ատարած գործերովը:    

----    Արդարացումը տեղի կ'ունենայ խոնարհաբար մեր Արդարացումը տեղի կ'ունենայ խոնարհաբար մեր Արդարացումը տեղի կ'ունենայ խոնարհաբար մեր Արդարացումը տեղի կ'ունենայ խոնարհաբար մեր 
մեղաւորութիւնը խոստովանելով, իսկ սրբագործումը` Յիսուսի նման մեղաւորութիւնը խոստովանելով, իսկ սրբագործումը` Յիսուսի նման մեղաւորութիւնը խոստովանելով, իսկ սրբագործումը` Յիսուսի նման մեղաւորութիւնը խոստովանելով, իսկ սրբագործումը` Յիսուսի նման 
խոնարհութեան կեանք ապրելով:խոնարհութեան կեանք ապրելով:խոնարհութեան կեանք ապրելով:խոնարհութեան կեանք ապրելով:    

----    Արդարացումը` մէկ վայրկեանի ընթացքին տեղի կ'ունենայ, երբ Արդարացումը` մէկ վայրկեանի ընթացքին տեղի կ'ունենայ, երբ Արդարացումը` մէկ վայրկեանի ընթացքին տեղի կ'ունենայ, երբ Արդարացումը` մէկ վայրկեանի ընթացքին տեղի կ'ունենայ, երբ 
խոստովանինք մեր մեղքերը եւ ընդգրկենք Քրիստոսի հախոստովանինք մեր մեղքերը եւ ընդգրկենք Քրիստոսի հախոստովանինք մեր մեղքերը եւ ընդգրկենք Քրիստոսի հախոստովանինք մեր մեղքերը եւ ընդգրկենք Քրիստոսի հաւատքը. իսկ ւատքը. իսկ ւատքը. իսկ ւատքը. իսկ 
սրբագործումը` ամբողջ կեանքի տեւողութեան ընթացքին, երբ սրբագործումը` ամբողջ կեանքի տեւողութեան ընթացքին, երբ սրբագործումը` ամբողջ կեանքի տեւողութեան ընթացքին, երբ սրբագործումը` ամբողջ կեանքի տեւողութեան ընթացքին, երբ 
կ'ապրինք քրիստոնէական կեանքը:կ'ապրինք քրիստոնէական կեանքը:կ'ապրինք քրիստոնէական կեանքը:կ'ապրինք քրիստոնէական կեանքը:    

----    Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի սիրովը մեզի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի սիրովը մեզի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի սիրովը մեզի Արդարացումը` տեղի կ'ունենայ Քրիստոսի սիրովը մեզի 
հանդէպ եւ անոր զոհողութեամբը մեզի համար, իսկ սրբագործումը` հանդէպ եւ անոր զոհողութեամբը մեզի համար, իսկ սրբագործումը` հանդէպ եւ անոր զոհողութեամբը մեզի համար, իսկ սրբագործումը` հանդէպ եւ անոր զոհողութեամբը մեզի համար, իսկ սրբագործումը` 
տեղի կ'ունենայ մետեղի կ'ունենայ մետեղի կ'ունենայ մետեղի կ'ունենայ մե´́́́ր սիրովը Քրիստոսի հանդէպ եւ մեր սիրովը Քրիստոսի հանդէպ եւ մեր սիրովը Քրիստոսի հանդէպ եւ մեր սիրովը Քրիստոսի հանդէպ եւ մե´́́́ր ր ր ր 
զոհողութեամբը իրեն համար:զոհողութեամբը իրեն համար:զոհողութեամբը իրեն համար:զոհողութեամբը իրեն համար:    

----    Արդար յայտարարուիլը ուրիշ բան է, արդարի Արդար յայտարարուիլը ուրիշ բան է, արդարի Արդար յայտարարուիլը ուրիշ բան է, արդարի Արդար յայտարարուիլը ուրիշ բան է, արդարի 
փոխակերպուիլը` ուրիշ բան: Արդար կը յայտարարուինք Քրիստոսի փոխակերպուիլը` ուրիշ բան: Արդար կը յայտարարուինք Քրիստոսի փոխակերպուիլը` ուրիշ բան: Արդար կը յայտարարուինք Քրիստոսի փոխակերպուիլը` ուրիշ բան: Արդար կը յայտարարուինք Քրիստոսի 
կողմէ երբ հաւատանք իրեն եւ երբ տակաւին արդարութեան գործեր կողմէ երբ հաւատանք իրեն եւ երբ տակաւին արդարութեան գործեր կողմէ երբ հաւատանք իրեն եւ երբ տակաւին արդարութեան գործեր կողմէ երբ հաւատանք իրեն եւ երբ տակաւին արդարութեան գործեր 
չենք կատարած, իսկ արդարի կը փոխակերպուինք Սուրբ Հոգիին չենք կատարած, իսկ արդարի կը փոխակերպուինք Սուրբ Հոգիին չենք կատարած, իսկ արդարի կը փոխակերպուինք Սուրբ Հոգիին չենք կատարած, իսկ արդարի կը փոխակերպուինք Սուրբ Հոգիին 
կողմէ, երբ հաւատակողմէ, երբ հաւատակողմէ, երբ հաւատակողմէ, երբ հաւատարիմ մնանք Քրիստոսի եւ արդարութեան գործեր րիմ մնանք Քրիստոսի եւ արդարութեան գործեր րիմ մնանք Քրիստոսի եւ արդարութեան գործեր րիմ մնանք Քրիստոսի եւ արդարութեան գործեր 
կատարենք:կատարենք:կատարենք:կատարենք:    

----    Շատ կարեւոր է որ արդարացումն ու սրբագործումը չշփոթենք Շատ կարեւոր է որ արդարացումն ու սրբագործումը չշփոթենք Շատ կարեւոր է որ արդարացումն ու սրբագործումը չշփոթենք Շատ կարեւոր է որ արդարացումն ու սրբագործումը չշփոթենք 
իրարու հետ: Մենք չենք սրբագործուիր եթէ հաւատանք Քրիստոսի, եւ իրարու հետ: Մենք չենք սրբագործուիր եթէ հաւատանք Քրիստոսի, եւ իրարու հետ: Մենք չենք սրբագործուիր եթէ հաւատանք Քրիստոսի, եւ իրարու հետ: Մենք չենք սրբագործուիր եթէ հաւատանք Քրիստոսի, եւ 
չենք արդարանար եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման: չենք արդարանար եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման: չենք արդարանար եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման: չենք արդարանար եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման: 
Հակառակը, կ'արդարանանք եթէ հաւՀակառակը, կ'արդարանանք եթէ հաւՀակառակը, կ'արդարանանք եթէ հաւՀակառակը, կ'արդարանանք եթէ հաւատանք Քրիստոսի, եւ կը ատանք Քրիստոսի, եւ կը ատանք Քրիստոսի, եւ կը ատանք Քրիստոսի, եւ կը 
սրբագործուինք եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման:սրբագործուինք եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման:սրբագործուինք եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման:սրբագործուինք եթէ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին գործադրման:    

    
� Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` ապահով ճամբու մէջ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` ապահով ճամբու մէջ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` ապահով ճամբու մէջ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` ապահով ճամբու մէջ 

կ'ըլլանք, բայց երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` կ'ըլլանք, բայց երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` կ'ըլլանք, բայց երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` կ'ըլլանք, բայց երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` 
սրբութեան ճամբուն մէջ կ'ըլլանք:սրբութեան ճամբուն մէջ կ'ըլլանք:սրբութեան ճամբուն մէջ կ'ըլլանք:սրբութեան ճամբուն մէջ կ'ըլլանք:    
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Սուրբ Հոգիի դերը մեր սրբագործման մէջՍուրբ Հոգիի դերը մեր սրբագործման մէջՍուրբ Հոգիի դերը մեր սրբագործման մէջՍուրբ Հոգիի դերը մեր սրբագործման մէջ    
((((Ապրիլ 23)Ապրիլ 23)Ապրիլ 23)Ապրիլ 23)    

    
----    Արդարացումը եւ սրբագործումը, երկուքն ալ Աստուծոյ կողմէ Արդարացումը եւ սրբագործումը, երկուքն ալ Աստուծոյ կողմէ Արդարացումը եւ սրբագործումը, երկուքն ալ Աստուծոյ կողմէ Արդարացումը եւ սրբագործումը, երկուքն ալ Աստուծոյ կողմէ 

մեզի տրուած պարգեւներ են: Արդարացումը պարգեւ է այն իմաստով, մեզի տրուած պարգեւներ են: Արդարացումը պարգեւ է այն իմաստով, մեզի տրուած պարգեւներ են: Արդարացումը պարգեւ է այն իմաստով, մեզի տրուած պարգեւներ են: Արդարացումը պարգեւ է այն իմաստով, 
որ երբ հաւատանք Քրիստոսի` կ'արդարանանք, իսկ սրբագործումը որ երբ հաւատանք Քրիստոսի` կ'արդարանանք, իսկ սրբագործումը որ երբ հաւատանք Քրիստոսի` կ'արդարանանք, իսկ սրբագործումը որ երբ հաւատանք Քրիստոսի` կ'արդարանանք, իսկ սրբագործումը 
պարգեւ է այն իմաստով, որ առանց Սուրբ Հոգիին ներգործութեան ու պարգեւ է այն իմաստով, որ առանց Սուրբ Հոգիին ներգործութեան ու պարգեւ է այն իմաստով, որ առանց Սուրբ Հոգիին ներգործութեան ու պարգեւ է այն իմաստով, որ առանց Սուրբ Հոգիին ներգործութեան ու 
գործունէութեան, օգնգործունէութեան, օգնգործունէութեան, օգնգործունէութեան, օգնութեան ու առաջնորդութեան, մենք չենք կրնար ութեան ու առաջնորդութեան, մենք չենք կրնար ութեան ու առաջնորդութեան, մենք չենք կրնար ութեան ու առաջնորդութեան, մենք չենք կրնար 
սրբուիլ, սրբացուիլ ու սրբագործուիլ, եւ Քրիստոսի պատկերը սրբուիլ, սրբացուիլ ու սրբագործուիլ, եւ Քրիստոսի պատկերը սրբուիլ, սրբացուիլ ու սրբագործուիլ, եւ Քրիստոսի պատկերը սրբուիլ, սրբացուիլ ու սրբագործուիլ, եւ Քրիստոսի պատկերը 
դառնալ:դառնալ:դառնալ:դառնալ:    Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է    որ մեր մէջ ու մեր միջոցաւ կը գործէ, եւ որ մեր մէջ ու մեր միջոցաւ կը գործէ, եւ որ մեր մէջ ու մեր միջոցաւ կը գործէ, եւ որ մեր մէջ ու մեր միջոցաւ կը գործէ, եւ 
իիիի´́́́նքն է որ մեզ կ'առաջնորդէ բարեգործութեան, ինքն է որ մեզ կ'առաջնորդէ բարեգործութեան, ինքն է որ մեզ կ'առաջնորդէ բարեգործութեան, ինքն է որ մեզ կ'առաջնորդէ բարեգործութեան, ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ կարող կը կարող կը կարող կը կարող կը 
դարձնէ մեզդարձնէ մեզդարձնէ մեզդարձնէ մեզ    սուրբ կեանք ապրելսուրբ կեանք ապրելսուրբ կեանք ապրելսուրբ կեանք ապրելու, իու, իու, իու, ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ զօրութիւն կու տայ զօրութիւն կու տայ զօրութիւն կու տայ զօրութիւն կու տայ 
մեզի տոկուն մնալու կեանքի փորձութեանց դիմաց, մեզի տոկուն մնալու կեանքի փորձութեանց դիմաց, մեզի տոկուն մնալու կեանքի փորձութեանց դիմաց, մեզի տոկուն մնալու կեանքի փորձութեանց դիմաց, իիիի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
հակառակորդներուն համար հակառակորդներուն համար հակառակորդներուն համար հակառակորդներուն համար աղօթել, աղօթել, աղօթել, աղօթել, թշնամութիւն ընողները թշնամութիւն ընողները թշնամութիւն ընողները թշնամութիւն ընողները սիրել սիրել սիրել սիրել 
եւ մեզ խոցողներուն եւ մեզ խոցողներուն եւ մեզ խոցողներուն եւ մեզ խոցողներուն ներել կը սորվեցնէ: Ուստի, եթէ Յիսուս մեզ ներել կը սորվեցնէ: Ուստի, եթէ Յիսուս մեզ ներել կը սորվեցնէ: Ուստի, եթէ Յիսուս մեզ ներել կը սորվեցնէ: Ուստի, եթէ Յիսուս մեզ 
չարդարացնէ` մենք չենք կրնար արդարանալ, եւ եթէ Սուչարդարացնէ` մենք չենք կրնար արդարանալ, եւ եթէ Սուչարդարացնէ` մենք չենք կրնար արդարանալ, եւ եթէ Սուչարդարացնէ` մենք չենք կրնար արդարանալ, եւ եթէ Սուրբ Հոգին ինք րբ Հոգին ինք րբ Հոգին ինք րբ Հոգին ինք 
մեզ չսրբագործէ` մենք չենք կրնար սրբագործուիլ:մեզ չսրբագործէ` մենք չենք կրնար սրբագործուիլ:մեզ չսրբագործէ` մենք չենք կրնար սրբագործուիլ:մեզ չսրբագործէ` մենք չենք կրնար սրբագործուիլ:    

----    Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` Աստուած կ'ուրախանայ, եւ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` Աստուած կ'ուրախանայ, եւ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` Աստուած կ'ուրախանայ, եւ Երբ Քրիստոսով կ'արդարանանք` Աստուած կ'ուրախանայ, եւ 
երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` Աստուած կը փառաւորուի: երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` Աստուած կը փառաւորուի: երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` Աստուած կը փառաւորուի: երբ Սուրբ Հոգիով կը սրբագործուինք` Աստուած կը փառաւորուի: 
Մեր նպատակը զԱստուած ուրախացնելը պէտք չէ ըլլայ միայն, այլ` Մեր նպատակը զԱստուած ուրախացնելը պէտք չէ ըլլայ միայն, այլ` Մեր նպատակը զԱստուած ուրախացնելը պէտք չէ ըլլայ միայն, այլ` Մեր նպատակը զԱստուած ուրախացնելը պէտք չէ ըլլայ միայն, այլ` 
զԱստուած փառաւորելը: Իսկ զզԱստուած փառաւորելը: Իսկ զզԱստուած փառաւորելը: Իսկ զզԱստուած փառաւորելը: Իսկ զԱստուած փառաւորելու համար, չի Աստուած փառաւորելու համար, չի Աստուած փառաւորելու համար, չի Աստուած փառաւորելու համար, չի 
բաւեր Քրիստոսի դիմել եւ անոր արիւնով արդարանալ, այլ պէտք է բաւեր Քրիստոսի դիմել եւ անոր արիւնով արդարանալ, այլ պէտք է բաւեր Քրիստոսի դիմել եւ անոր արիւնով արդարանալ, այլ պէտք է բաւեր Քրիստոսի դիմել եւ անոր արիւնով արդարանալ, այլ պէտք է 
ամբողջապէս յանձնուիլ Քրիստոսի կամքին ու Սուրբ Հոգիին գործին` ամբողջապէս յանձնուիլ Քրիստոսի կամքին ու Սուրբ Հոգիին գործին` ամբողջապէս յանձնուիլ Քրիստոսի կամքին ու Սուրբ Հոգիին գործին` ամբողջապէս յանձնուիլ Քրիստոսի կամքին ու Սուրբ Հոգիին գործին` 
որպէսզի մեզ սրբագործեն եւ մեզմով Աստուած փառաւորուի, եւ մեր որպէսզի մեզ սրբագործեն եւ մեզմով Աստուած փառաւորուի, եւ մեր որպէսզի մեզ սրբագործեն եւ մեզմով Աստուած փառաւորուի, եւ մեր որպէսզի մեզ սրբագործեն եւ մեզմով Աստուած փառաւորուի, եւ մեր 
պատճառով, մարդիկ Աստուծոյ փառքը գովերգեն:պատճառով, մարդիկ Աստուծոյ փառքը գովերգեն:պատճառով, մարդիկ Աստուծոյ փառքը գովերգեն:պատճառով, մարդիկ Աստուծոյ փառքը գովերգեն:    

----    ԱրԱրԱրԱրդարանալու համար` պէտք է հաւատալ Քրիստոսի, իսկ դարանալու համար` պէտք է հաւատալ Քրիստոսի, իսկ դարանալու համար` պէտք է հաւատալ Քրիստոսի, իսկ դարանալու համար` պէտք է հաւատալ Քրիստոսի, իսկ 
սրբագործուելու համար` պէտք է յանձն առնել սիրով գործել ու սրբագործուելու համար` պէտք է յանձն առնել սիրով գործել ու սրբագործուելու համար` պէտք է յանձն առնել սիրով գործել ու սրբագործուելու համար` պէտք է յանձն առնել սիրով գործել ու 
տառապիլ Քրիստոսի համար:տառապիլ Քրիստոսի համար:տառապիլ Քրիստոսի համար:տառապիլ Քրիստոսի համար:    

    
� Կ'արդարանանք` Քրիստոսի գործովը մեզի համար, եւ կը Կ'արդարանանք` Քրիստոսի գործովը մեզի համար, եւ կը Կ'արդարանանք` Քրիստոսի գործովը մեզի համար, եւ կը Կ'արդարանանք` Քրիստոսի գործովը մեզի համար, եւ կը 

սրբագործուինք` Քրիստոսի գործովը մեր մէջ սրբագործուինք` Քրիստոսի գործովը մեր մէջ սրբագործուինք` Քրիստոսի գործովը մեր մէջ սրբագործուինք` Քրիստոսի գործովը մեր մէջ (C.J Mahaney):(C.J Mahaney):(C.J Mahaney):(C.J Mahaney):    
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Ապրիլ քսանչորսի մարտահրԱպրիլ քսանչորսի մարտահրԱպրիլ քսանչորսի մարտահրԱպրիլ քսանչորսի մարտահրաւէրըաւէրըաւէրըաւէրը    
((((Ապրիլ 24)Ապրիլ 24)Ապրիլ 24)Ապրիլ 24)    

    
Թէ իԹէ իԹէ իԹէ ի´́́́նչ ըրաւ թուրքը մեզի` մոռցուելիք բան չէ, բայց եկէք պահ մը նչ ըրաւ թուրքը մեզի` մոռցուելիք բան չէ, բայց եկէք պահ մը նչ ըրաւ թուրքը մեզի` մոռցուելիք բան չէ, բայց եկէք պահ մը նչ ըրաւ թուրքը մեզի` մոռցուելիք բան չէ, բայց եկէք պահ մը 

մոռնանք անոնց ըրածը եւ նայինք թէ մենք իմոռնանք անոնց ըրածը եւ նայինք թէ մենք իմոռնանք անոնց ըրածը եւ նայինք թէ մենք իմոռնանք անոնց ըրածը եւ նայինք թէ մենք ի´́́́նչ ըրինք ու ինչ ըրինք ու ինչ ըրինք ու ինչ ըրինք ու ի´́́́նչ կ'ընենք, նչ կ'ընենք, նչ կ'ընենք, նչ կ'ընենք, 
թոյլ չտալու համար որ ցեղասպան թուրքը հասած ըլլայ իր երազին ու թոյլ չտալու համար որ ցեղասպան թուրքը հասած ըլլայ իր երազին ու թոյլ չտալու համար որ ցեղասպան թուրքը հասած ըլլայ իր երազին ու թոյլ չտալու համար որ ցեղասպան թուրքը հասած ըլլայ իր երազին ու 
նպատակին:նպատակին:նպատակին:նպատակին:    Մենք Ապրիլ 24Մենք Ապրիլ 24Մենք Ապրիլ 24Մենք Ապրիլ 24----ի առիթով յաճախ կը լսենք ի առիթով յաճախ կը լսենք ի առիթով յաճախ կը լսենք ի առիթով յաճախ կը լսենք տարբերտարբերտարբերտարբեր----
տարբեր լոզունգներ: Այսպէս, օրինակ.տարբեր լոզունգներ: Այսպէս, օրինակ.տարբեր լոզունգներ: Այսպէս, օրինակ.տարբեր լոզունգներ: Այսպէս, օրինակ.----    

Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` ««««Թուրքը կրցաւ խլել հայրենիքը մեզմէ, բայց չկրցաւ խլել Թուրքը կրցաւ խլել հայրենիքը մեզմէ, բայց չկրցաւ խլել Թուրքը կրցաւ խլել հայրենիքը մեզմէ, բայց չկրցաւ խլել Թուրքը կրցաւ խլել հայրենիքը մեզմէ, բայց չկրցաւ խլել 
մեր սրտէն հայրենիքի սէրըմեր սրտէն հայրենիքի սէրըմեր սրտէն հայրենիքի սէրըմեր սրտէն հայրենիքի սէրը»: »: »: »: Ո՞ւր է այսօր հայրենիքի սէրը` հայրեՈ՞ւր է այսօր հայրենիքի սէրը` հայրեՈ՞ւր է այսօր հայրենիքի սէրը` հայրեՈ՞ւր է այսօր հայրենիքի սէրը` հայրե----
նիքի մէջ ու հայրենիքէն դուրս ապրող հայորդիներուս սրտին մէջ:նիքի մէջ ու հայրենիքէն դուրս ապրող հայորդիներուս սրտին մէջ:նիքի մէջ ու հայրենիքէն դուրս ապրող հայորդիներուս սրտին մէջ:նիքի մէջ ու հայրենիքէն դուրս ապրող հայորդիներուս սրտին մէջ:    

Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` ««««Թուրքը կրցաւ քանդելԹուրքը կրցաւ քանդելԹուրքը կրցաւ քանդելԹուրքը կրցաւ քանդել    մեր եկեղեցիները, բայց չկրցաւ մեր եկեղեցիները, բայց չկրցաւ մեր եկեղեցիները, բայց չկրցաւ մեր եկեղեցիները, բայց չկրցաւ 
հեռացնել մեզմէ եկեղեցւոյ սէրըհեռացնել մեզմէ եկեղեցւոյ սէրըհեռացնել մեզմէ եկեղեցւոյ սէրըհեռացնել մեզմէ եկեղեցւոյ սէրը»: »: »: »: ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ ուրանալ, թէ չ ոք կրնայ ուրանալ, թէ չ ոք կրնայ ուրանալ, թէ չ ոք կրնայ ուրանալ, թէ 
Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, մեր ժողովուրդին մեծ տոկոսը կապուած Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, մեր ժողովուրդին մեծ տոկոսը կապուած Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, մեր ժողովուրդին մեծ տոկոսը կապուած Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ, մեր ժողովուրդին մեծ տոկոսը կապուած 
չէ իր եկեղեցիին, իսկ մեծ թիւով հայորդիներ, լքած են իրենց մայրենի չէ իր եկեղեցիին, իսկ մեծ թիւով հայորդիներ, լքած են իրենց մայրենի չէ իր եկեղեցիին, իսկ մեծ թիւով հայորդիներ, լքած են իրենց մայրենի չէ իր եկեղեցիին, իսկ մեծ թիւով հայորդիներ, լքած են իրենց մայրենի 
եկեղեցին եւ իրենց սնունդը եկեղեցին եւ իրենց սնունդը եկեղեցին եւ իրենց սնունդը եկեղեցին եւ իրենց սնունդը կկկկը փնտռենը փնտռենը փնտռենը փնտռեն    օտար հոօտար հոօտար հոօտար հոսանքներու մօտ:սանքներու մօտ:սանքներու մօտ:սանքներու մօտ:    

Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` ««««Թուրքը ուզեց փակել Աստուածաշունչը հայ անհատին Թուրքը ուզեց փակել Աստուածաշունչը հայ անհատին Թուրքը ուզեց փակել Աստուածաշունչը հայ անհատին Թուրքը ուզեց փակել Աստուածաշունչը հայ անհատին 
ձեռքին մէջ, բայց չկրցաւձեռքին մէջ, բայց չկրցաւձեռքին մէջ, բայց չկրցաւձեռքին մէջ, բայց չկրցաւ»: »: »: »: Այսօր քանիԱյսօր քանիԱյսօր քանիԱյսօր քանի՞ հայեր ունինք որոնք՞ հայեր ունինք որոնք՞ հայեր ունինք որոնք՞ հայեր ունինք որոնք    ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա----
ծածածածաշունչ կը կարդանշունչ կը կարդանշունչ կը կարդանշունչ կը կարդան, , , , որոնք սակայն պահած են իրենց առաքելական որոնք սակայն պահած են իրենց առաքելական որոնք սակայն պահած են իրենց առաքելական որոնք սակայն պահած են իրենց առաքելական 
հաւատքը, եւհաւատքը, եւհաւատքը, եւհաւատքը, եւ    չեն դարձչեն դարձչեն դարձչեն դարձած կրօնական տարբեր ուղղութեանց ու ած կրօնական տարբեր ուղղութեանց ու ած կրօնական տարբեր ուղղութեանց ու ած կրօնական տարբեր ուղղութեանց ու 
դրութեանցդրութեանցդրութեանցդրութեանց    հետեւորդ:հետեւորդ:հետեւորդ:հետեւորդ:    

Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` ««««Թուրքը կործանեց մեր դպրոցները, բայց մեր մայրերը Թուրքը կործանեց մեր դպրոցները, բայց մեր մայրերը Թուրքը կործանեց մեր դպրոցները, բայց մեր մայրերը Թուրքը կործանեց մեր դպրոցները, բայց մեր մայրերը 
Տէրզօրի անապատները դպրոցի վերածեցինՏէրզօրի անապատները դպրոցի վերածեցինՏէրզօրի անապատները դպրոցի վերածեցինՏէրզօրի անապատները դպրոցի վերածեցին»»»»: : : : Այսօր որքա՜ն հայ Այսօր որքա՜ն հայ Այսօր որքա՜ն հայ Այսօր որքա՜ն հայ 
մայրեր իրենց զաւակները օտար ու օտարացնող դպրոցներ կը ղրկեն:մայրեր իրենց զաւակները օտար ու օտարացնող դպրոցներ կը ղրկեն:մայրեր իրենց զաւակները օտար ու օտարացնող դպրոցներ կը ղրկեն:մայրեր իրենց զաւակները օտար ու օտարացնող դպրոցներ կը ղրկեն:    

Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` Կ'ըսենք` ««««Թուրքը պարտադրեց որ հայը հեռանայ հայրենիքէն, Թուրքը պարտադրեց որ հայը հեռանայ հայրենիքէն, Թուրքը պարտադրեց որ հայը հեռանայ հայրենիքէն, Թուրքը պարտադրեց որ հայը հեռանայ հայրենիքէն, 
բայց հայ մարդը բայց հայ մարդը բայց հայ մարդը բայց հայ մարդը կակակակառչած մնաց հայրենի հողինռչած մնաց հայրենի հողինռչած մնաց հայրենի հողինռչած մնաց հայրենի հողին»:»:»:»:    Այսօր հայրենիքիԱյսօր հայրենիքիԱյսօր հայրենիքիԱյսօր հայրենիքի    թէ թէ թէ թէ 
Միջին աՄիջին աՄիջին աՄիջին արեւելքին մէջ ապրող հայուն ոչ ոք կըրեւելքին մէջ ապրող հայուն ոչ ոք կըրեւելքին մէջ ապրող հայուն ոչ ոք կըրեւելքին մէջ ապրող հայուն ոչ ոք կը    պարտադրէ հեռանալ ու պարտադրէ հեռանալ ու պարտադրէ հեռանալ ու պարտադրէ հեռանալ ու 
երթալ ծովէն անդին: Գացողը իր ազատ կամքով է որ կ'երթայ:երթալ ծովէն անդին: Գացողը իր ազատ կամքով է որ կ'երթայ:երթալ ծովէն անդին: Գացողը իր ազատ կամքով է որ կ'երթայ:երթալ ծովէն անդին: Գացողը իր ազատ կամքով է որ կ'երթայ:    

    
� Որպէսզի թուրքը իր նպատակին հասած չըլլայ, պէտք է արծարծ Որպէսզի թուրքը իր նպատակին հասած չըլլայ, պէտք է արծարծ Որպէսզի թուրքը իր նպատակին հասած չըլլայ, պէտք է արծարծ Որպէսզի թուրքը իր նպատակին հասած չըլլայ, պէտք է արծարծ 

պահել մեր մէջ Աստուծոյ ու Աստուածապարգպահել մեր մէջ Աստուծոյ ու Աստուածապարգպահել մեր մէջ Աստուծոյ ու Աստուածապարգպահել մեր մէջ Աստուծոյ ու Աստուածապարգեւ հայրենիքին եւ հայրենիքին եւ հայրենիքին եւ հայրենիքին 
սէրը:սէրը:սէրը:սէրը:    
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Հաւատքի մասինՀաւատքի մասինՀաւատքի մասինՀաւատքի մասին    
((((Ապրիլ 25)Ապրիլ 25)Ապրիլ 25)Ապրիլ 25)    

    
----    Հաւատքը չիՀաւատքը չիՀաւատքը չիՀաւատքը չի´ ´ ´ ´ հեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, այլ մեզ յաղթոհեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, այլ մեզ յաղթոհեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, այլ մեզ յաղթոհեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, այլ մեզ յաղթո´́́́ղ ղ ղ ղ 

կը դարձնէ փորձութեան դէմ:կը դարձնէ փորձութեան դէմ:կը դարձնէ փորձութեան դէմ:կը դարձնէ փորձութեան դէմ:    
----    Հաւատքը չիՀաւատքը չիՀաւատքը չիՀաւատքը չի´ ´ ´ ´ վերցներ նեղութիւնը մեր կեանքէն, այլ վերցներ նեղութիւնը մեր կեանքէն, այլ վերցներ նեղութիւնը մեր կեանքէն, այլ վերցներ նեղութիւնը մեր կեանքէն, այլ 

նեղութիւնը սիրով եւ համբերութեամբ տանիլ կը սորվեցնէ:նեղութիւնը սիրով եւ համբերութեամբ տանիլ կը սորվեցնէ:նեղութիւնը սիրով եւ համբերութեամբ տանիլ կը սորվեցնէ:նեղութիւնը սիրով եւ համբերութեամբ տանիլ կը սորվեցնէ:    
----    Հաւատքը կեանքի փոթորՀաւատքը կեանքի փոթորՀաւատքը կեանքի փոթորՀաւատքը կեանքի փոթորկալից ալիքները չիկալից ալիքները չիկալից ալիքները չիկալից ալիքները չի´ ´ ´ ´ հանդարհանդարհանդարհանդարտեցներ, տեցներ, տեցներ, տեցներ, 

այլ այդ ալիքներուն վրայէն յաղթականօրէն քալել կը սորվեցնէ:այլ այդ ալիքներուն վրայէն յաղթականօրէն քալել կը սորվեցնէ:այլ այդ ալիքներուն վրայէն յաղթականօրէն քալել կը սորվեցնէ:այլ այդ ալիքներուն վրայէն յաղթականօրէն քալել կը սորվեցնէ:    
----    Հաւատքը կեանքի փուշերը արմատախիլ չ'ըներ, այլ` անոնց Հաւատքը կեանքի փուշերը արմատախիլ չ'ըներ, այլ` անոնց Հաւատքը կեանքի փուշերը արմատախիլ չ'ըներ, այլ` անոնց Հաւատքը կեանքի փուշերը արմատախիլ չ'ըներ, այլ` անոնց 

ետին արքայութեան վարդեր տեսնել կը սորվեցնէ:ետին արքայութեան վարդեր տեսնել կը սորվեցնէ:ետին արքայութեան վարդեր տեսնել կը սորվեցնէ:ետին արքայութեան վարդեր տեսնել կը սորվեցնէ:    
----    Հաւատքը արտաքին դժուարութիւնները չի վերցներ, բայց Հաւատքը արտաքին դժուարութիւնները չի վերցներ, բայց Հաւատքը արտաքին դժուարութիւնները չի վերցներ, բայց Հաւատքը արտաքին դժուարութիւնները չի վերցներ, բայց 

զանոնք ներքին զանոնք ներքին զանոնք ներքին զանոնք ներքին խաղաղութեամբ տանելու զօրութիւն կու տայ:խաղաղութեամբ տանելու զօրութիւն կու տայ:խաղաղութեամբ տանելու զօրութիւն կու տայ:խաղաղութեամբ տանելու զօրութիւն կու տայ:    
----    Հաւատայ այն բաներուն զորս չես տեսներ, եւ դուն պիտի Հաւատայ այն բաներուն զորս չես տեսներ, եւ դուն պիտի Հաւատայ այն բաներուն զորս չես տեսներ, եւ դուն պիտի Հաւատայ այն բաներուն զորս չես տեսներ, եւ դուն պիտի 

տեսնես այն բաները որոնց կը հաւատաս (Օգոստինոս):տեսնես այն բաները որոնց կը հաւատաս (Օգոստինոս):տեսնես այն բաները որոնց կը հաւատաս (Օգոստինոս):տեսնես այն բաները որոնց կը հաւատաս (Օգոստինոս):    
----    ««««Ինչպէս մարմնեղէն գոյութիւնը կը հասկցուի եւ կ'իրագործուի Ինչպէս մարմնեղէն գոյութիւնը կը հասկցուի եւ կ'իրագործուի Ինչպէս մարմնեղէն գոյութիւնը կը հասկցուի եւ կ'իրագործուի Ինչպէս մարմնեղէն գոյութիւնը կը հասկցուի եւ կ'իրագործուի 

նիւթեղէն տարրերէն եկող սնունդով, այնպէս ալ հոգեղէն գոյունիւթեղէն տարրերէն եկող սնունդով, այնպէս ալ հոգեղէն գոյունիւթեղէն տարրերէն եկող սնունդով, այնպէս ալ հոգեղէն գոյունիւթեղէն տարրերէն եկող սնունդով, այնպէս ալ հոգեղէն գոյութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
իր իմաստը եւ կեանքը կը զգենու հաւատքի զօրութեամբըիր իմաստը եւ կեանքը կը զգենու հաւատքի զօրութեամբըիր իմաստը եւ կեանքը կը զգենու հաւատքի զօրութեամբըիր իմաստը եւ կեանքը կը զգենու հաւատքի զօրութեամբը» » » » (Գարեգին (Գարեգին (Գարեգին (Գարեգին 
Բ. Կաթողիկոս Սարգիսեան):Բ. Կաթողիկոս Սարգիսեան):Բ. Կաթողիկոս Սարգիսեան):Բ. Կաթողիկոս Սարգիսեան):    

----    Ապաշխարութիւնը կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց հաւա´́́́տքն է որ տքն է որ տքն է որ տքն է որ 
մեր անունները գրել կու տայ Կենաց Գիրքին մէջ:մեր անունները գրել կու տայ Կենաց Գիրքին մէջ:մեր անունները գրել կու տայ Կենաց Գիրքին մէջ:մեր անունները գրել կու տայ Կենաց Գիրքին մէջ:    

----    Ուժեղ հաւատքը` արմատախիլ կ'ընէ ուժեղ արգելքները:Ուժեղ հաւատքը` արմատախիլ կ'ընէ ուժեղ արգելքները:Ուժեղ հաւատքը` արմատախիլ կ'ընէ ուժեղ արգելքները:Ուժեղ հաւատքը` արմատախիլ կ'ընէ ուժեղ արգելքները:    ՀաՀաՀաՀա----
ւատւատւատւատքով տքով տքով տքով տկար եղողներն են, որկար եղողներն են, որկար եղողներն են, որկար եղողներն են, որ    կը սասանին դժուարութեանց դիմաց:կը սասանին դժուարութեանց դիմաց:կը սասանին դժուարութեանց դիմաց:կը սասանին դժուարութեանց դիմաց:    

----    Կը նախընտրեմ հաւատալ Քրիստոսի եւ մեռնիլ հաւատԿը նախընտրեմ հաւատալ Քրիստոսի եւ մեռնիլ հաւատԿը նախընտրեմ հաւատալ Քրիստոսի եւ մեռնիլ հաւատԿը նախընտրեմ հաւատալ Քրիստոսի եւ մեռնիլ հաւատքիս հաքիս հաքիս հաքիս հա----
մար, քան չհաւատալ ու ապրիլ անհաւատութեանս մէջ մար, քան չհաւատալ ու ապրիլ անհաւատութեանս մէջ մար, քան չհաւատալ ու ապրիլ անհաւատութեանս մէջ մար, քան չհաւատալ ու ապրիլ անհաւատութեանս մէջ (Stanley (Stanley (Stanley (Stanley 
Baldwin):Baldwin):Baldwin):Baldwin):    

----    Ապաշխարութիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, բայց հաւաԱպաշխարութիւնը մեզ կը հեռացնէ մեղքէն, բայց հաւա´́́́տքն է տքն է տքն է տքն է 
որ մեզ կը մօտեցնէ Աստուծոյ (որ մեզ կը մօտեցնէ Աստուծոյ (որ մեզ կը մօտեցնէ Աստուծոյ (որ մեզ կը մօտեցնէ Աստուծոյ (John MacArthur):John MacArthur):John MacArthur):John MacArthur):    

----    Եթէ մարդը հաւատք չունի Քրիստոսի հանդէպ, իր կատաԵթէ մարդը հաւատք չունի Քրիստոսի հանդէպ, իր կատաԵթէ մարդը հաւատք չունի Քրիստոսի հանդէպ, իր կատաԵթէ մարդը հաւատք չունի Քրիստոսի հանդէպ, իր կատարած րած րած րած 
մեծ ու բարի գործերը՝ մեծ մեղք ու չարիք են մեծ ու բարի գործերը՝ մեծ մեղք ու չարիք են մեծ ու բարի գործերը՝ մեծ մեղք ու չարիք են մեծ ու բարի գործերը՝ մեծ մեղք ու չարիք են (Thomas Brooks):(Thomas Brooks):(Thomas Brooks):(Thomas Brooks):    

    
� Հաւատքը չի հեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, բայց երբ փորձուՀաւատքը չի հեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, բայց երբ փորձուՀաւատքը չի հեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, բայց երբ փորձուՀաւատքը չի հեռացներ մեզմէ փորձութիւնը, բայց երբ փորձու----

թիւթիւթիւթիւնը գայ, հաւատքով կրնանք զայն մեզմէ հեռացնել:նը գայ, հաւատքով կրնանք զայն մեզմէ հեռացնել:նը գայ, հաւատքով կրնանք զայն մեզմէ հեռացնել:նը գայ, հաւատքով կրնանք զայն մեզմէ հեռացնել:    
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Ի՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքըԻ՞նչ է հաւատքը    
((((ԱպրիԱպրիԱպրիԱպրիլ 26)լ 26)լ 26)լ 26)    

    
««««Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ վստահ ըլլալ այն 

բաներուն` որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն` բաներուն` որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն` բաներուն` որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն` բաներուն` որոնց կը յուսանք, եւ համոզուած ըլլալ այն բաներուն` 
որոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիր» » » » (Եբրայեցիս 11.1): Համաձայն առաքեալին այս (Եբրայեցիս 11.1): Համաձայն առաքեալին այս (Եբրայեցիս 11.1): Համաձայն առաքեալին այս (Եբրայեցիս 11.1): Համաձայն առաքեալին այս 
բառերուն, հաւատքը` նոյնինքն վստահութիւնն է. վստահութիւն բառերուն, հաւատքը` նոյնինքն վստահութիւնն է. վստահութիւն բառերուն, հաւատքը` նոյնինքն վստահութիւնն է. վստահութիւն բառերուն, հաւատքը` նոյնինքն վստահութիւնն է. վստահութիւն ««««այն այն այն այն 
բաներուն` որոնց բաներուն` որոնց բաներուն` որոնց բաներուն` որոնց կը յուսանքկը յուսանքկը յուսանքկը յուսանք»: »: »: »: Մենք ունի՞նք վստահութիւն Մենք ունի՞նք վստահութիւն Մենք ունի՞նք վստահութիւն Մենք ունի՞նք վստահութիւն ««««այն բաայն բաայն բաայն բա----
ներուն` որոնց կը յուսանքներուն` որոնց կը յուսանքներուն` որոնց կը յուսանքներուն` որոնց կը յուսանք»: »: »: »: Օրինակ, վստա՞հ ենք երկինքի գոյութեան Օրինակ, վստա՞հ ենք երկինքի գոյութեան Օրինակ, վստա՞հ ենք երկինքի գոյութեան Օրինակ, վստա՞հ ենք երկինքի գոյութեան 
որուն կապած ենք մեր յոյսը: Վստա՞հ ենք Տիրոջ յաղթական որուն կապած ենք մեր յոյսը: Վստա՞հ ենք Տիրոջ յաղթական որուն կապած ենք մեր յոյսը: Վստա՞հ ենք Տիրոջ յաղթական որուն կապած ենք մեր յոյսը: Վստա՞հ ենք Տիրոջ յաղթական 
գալուստին, որուն կը սպասենք անհամբեր: Վստա՞հ ենք Տիրոջ գալուստին, որուն կը սպասենք անհամբեր: Վստա՞հ ենք Տիրոջ գալուստին, որուն կը սպասենք անհամբեր: Վստա՞հ ենք Տիրոջ գալուստին, որուն կը սպասենք անհամբեր: Վստա՞հ ենք Տիրոջ 
զօրակցուզօրակցուզօրակցուզօրակցութեան Չարին դէմ պայքարի ժամանակթեան Չարին դէմ պայքարի ժամանակթեան Չարին դէմ պայքարի ժամանակթեան Չարին դէմ պայքարի ժամանակ::::    

Համարին երկրորդ բաժինով առաքեալը միաժամանակ կը վկայէ Համարին երկրորդ բաժինով առաքեալը միաժամանակ կը վկայէ Համարին երկրորդ բաժինով առաքեալը միաժամանակ կը վկայէ Համարին երկրորդ բաժինով առաքեալը միաժամանակ կը վկայէ 
թէ հաւատքը համոզուածութիւն է: Համոզուածութիւն թէ հաւատքը համոզուածութիւն է: Համոզուածութիւն թէ հաւատքը համոզուածութիւն է: Համոզուածութիւն թէ հաւատքը համոզուածութիւն է: Համոզուածութիւն ««««այն բաներուն` այն բաներուն` այն բաներուն` այն բաներուն` 
որոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիրորոնք չեն երեւիր»: »: »: »: Մենք համոզուա՞ծ ենք որ կան այն բաները որոնց Մենք համոզուա՞ծ ենք որ կան այն բաները որոնց Մենք համոզուա՞ծ ենք որ կան այն բաները որոնց Մենք համոզուա՞ծ ենք որ կան այն բաները որոնց 
մասին կը խօսինք, սակայն չենք տեսած: Օրինակ, համոզուա՞ծ ենք որ մասին կը խօսինք, սակայն չենք տեսած: Օրինակ, համոզուա՞ծ ենք որ մասին կը խօսինք, սակայն չենք տեսած: Օրինակ, համոզուա՞ծ ենք որ մասին կը խօսինք, սակայն չենք տեսած: Օրինակ, համոզուա՞ծ ենք որ 
դատաստանի օր կադատաստանի օր կադատաստանի օր կադատաստանի օր կայ, համոզուա՞ծ ենք որ գործերու համաձայն յ, համոզուա՞ծ ենք որ գործերու համաձայն յ, համոզուա՞ծ ենք որ գործերու համաձայն յ, համոզուա՞ծ ենք որ գործերու համաձայն 
վարձատրութիւն ու հատուցումվարձատրութիւն ու հատուցումվարձատրութիւն ու հատուցումվարձատրութիւն ու հատուցում    կայ, իսկապէս համոզուա՞ծ ենք որ կայ, իսկապէս համոզուա՞ծ ենք որ կայ, իսկապէս համոզուա՞ծ ենք որ կայ, իսկապէս համոզուա՞ծ ենք որ 
բոլոր մեռելները մարմինով յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնցմէ ոբոլոր մեռելները մարմինով յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնցմէ ոբոլոր մեռելները մարմինով յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնցմէ ոբոլոր մեռելները մարմինով յարութիւն պիտի առնեն եւ անոնցմէ ո´́́́չ չ չ չ 
ոք պոք պոք պոք պիտի կարենայ իր մեղքերը ծածկել:իտի կարենայ իր մեղքերը ծածկել:իտի կարենայ իր մեղքերը ծածկել:իտի կարենայ իր մեղքերը ծածկել:    

Ըսինք, որ հաւատքը համոզուածութիւն  է Ըսինք, որ հաւատքը համոզուածութիւն  է Ըսինք, որ հաւատքը համոզուածութիւն  է Ըսինք, որ հաւատքը համոզուածութիւն  է ««««այն բաներուն` որոնք այն բաներուն` որոնք այն բաներուն` որոնք այն բաներուն` որոնք 
չեն եչեն եչեն եչեն երեւիրրեւիրրեւիրրեւիր»: »: »: »: ՀրեշտակնեՀրեշտակնեՀրեշտակնեՀրեշտակները չեն երեւիր, մենք սակայն համոզուա՞ծ ենք րը չեն երեւիր, մենք սակայն համոզուա՞ծ ենք րը չեն երեւիր, մենք սակայն համոզուա՞ծ ենք րը չեն երեւիր, մենք սակայն համոզուա՞ծ ենք 
որ անոնք կան եւ որ անոնք կան եւ որ անոնք կան եւ որ անոնք կան եւ ««««կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` որոնք կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` որոնք կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` որոնք կը ղրկուին օգնելու համար անոնց` որոնք 
փրկութիւնը պիտի ժառանփրկութիւնը պիտի ժառանփրկութիւնը պիտի ժառանփրկութիւնը պիտի ժառանգենգենգենգեն» » » » (Եբրայեցիս 1.14): Սուրբերուն (Եբրայեցիս 1.14): Սուրբերուն (Եբրայեցիս 1.14): Սուրբերուն (Եբրայեցիս 1.14): Սուրբերուն 
կատարած բարեխօսութիւնները չենք տեսներ, բայց կը հաւատա՞նք որ կատարած բարեխօսութիւնները չենք տեսներ, բայց կը հաւատա՞նք որ կատարած բարեխօսութիւնները չենք տեսներ, բայց կը հաւատա՞նք որ կատարած բարեխօսութիւնները չենք տեսներ, բայց կը հաւատա՞նք որ 
անոնք անդադար կը բարեխօսեանոնք անդադար կը բարեխօսեանոնք անդադար կը բարեխօսեանոնք անդադար կը բարեխօսեն: Միշտ չէ որ Սուրբ Հոգիին գործերը ն: Միշտ չէ որ Սուրբ Հոգիին գործերը ն: Միշտ չէ որ Սուրբ Հոգիին գործերը ն: Միշտ չէ որ Սուրբ Հոգիին գործերը 
կը տեսնենք մեր կեանքին մէջ, բայց կը հաւատա՞նք որ Սուրբ Հոգին կը տեսնենք մեր կեանքին մէջ, բայց կը հաւատա՞նք որ Սուրբ Հոգին կը տեսնենք մեր կեանքին մէջ, բայց կը հաւատա՞նք որ Սուրբ Հոգին կը տեսնենք մեր կեանքին մէջ, բայց կը հաւատա՞նք որ Սուրբ Հոգին 
միմիմիմի´́́́շտ կը գործէ մեր կեանքին մէջ:շտ կը գործէ մեր կեանքին մէջ:շտ կը գործէ մեր կեանքին մէջ:շտ կը գործէ մեր կեանքին մէջ:    

    
� Մարդ ինչ բանի որ կը հաւատայ՝ այդ բանն է որ կՄարդ ինչ բանի որ կը հաւատայ՝ այդ բանն է որ կՄարդ ինչ բանի որ կը հաւատայ՝ այդ բանն է որ կՄարդ ինչ բանի որ կը հաւատայ՝ այդ բանն է որ կ’’’’ընէ, ուստի, ընէ, ուստի, ընէ, ուստի, ընէ, ուստի, 

զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ըլլանք թէ ինչ բանի կը հաւատանք:յշ ըլլանք թէ ինչ բանի կը հաւատանք:յշ ըլլանք թէ ինչ բանի կը հաւատանք:յշ ըլլանք թէ ինչ բանի կը հաւատանք:    
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Ուժեղ հաւատքի մասինՈւժեղ հաւատքի մասինՈւժեղ հաւատքի մասինՈւժեղ հաւատքի մասին    
((((Ապրիլ 27)Ապրիլ 27)Ապրիլ 27)Ապրիլ 27)    

    
----    Յոբ իր հանգիստին հետ միասին իր հաւատքն ալ չկորսնցուց, Յոբ իր հանգիստին հետ միասին իր հաւատքն ալ չկորսնցուց, Յոբ իր հանգիստին հետ միասին իր հաւատքն ալ չկորսնցուց, Յոբ իր հանգիստին հետ միասին իր հաւատքն ալ չկորսնցուց, 

որովհետեւ իր հաւատքը իր հանգիստով չէր պայմանաւորուած, այլ որովհետեւ իր հաւատքը իր հանգիստով չէր պայմանաւորուած, այլ որովհետեւ իր հաւատքը իր հանգիստով չէր պայմանաւորուած, այլ որովհետեւ իր հաւատքը իր հանգիստով չէր պայմանաւորուած, այլ 
պայմանաւորուած էր այն ջերմ սիրով որ ունէր Աստուծոյ հանդէպ: պայմանաւորուած էր այն ջերմ սիրով որ ունէր Աստուծոյ հանդէպ: պայմանաւորուած էր այն ջերմ սիրով որ ունէր Աստուծոյ հանդէպ: պայմանաւորուած էր այն ջերմ սիրով որ ունէր Աստուծոյ հանդէպ: 
Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք երբ իրենց Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք երբ իրենց Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք երբ իրենց Անհամար է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք երբ իրենց 
հանգիստը կորսնցնեն՝ իրենց հահանգիստը կորսնցնեն՝ իրենց հահանգիստը կորսնցնեն՝ իրենց հահանգիստը կորսնցնեն՝ իրենց հաւատքն ալ կը կորսնցնեն: Ճշմարիտ ւատքն ալ կը կորսնցնեն: Ճշմարիտ ւատքն ալ կը կորսնցնեն: Ճշմարիտ ւատքն ալ կը կորսնցնեն: Ճշմարիտ 
հաւատացեալին պատասխանը Յոբին պատասխանէն տարբեր պէտք հաւատացեալին պատասխանը Յոբին պատասխանէն տարբեր պէտք հաւատացեալին պատասխանը Յոբին պատասխանէն տարբեր պէտք հաւատացեալին պատասխանը Յոբին պատասխանէն տարբեր պէտք 
չէ ըլլայ փորձութեանց ընթացքին. չէ ըլլայ փորձութեանց ընթացքին. չէ ըլլայ փորձութեանց ընթացքին. չէ ըլլայ փորձութեանց ընթացքին. ««««Թէեւ անիկա զիս սպաննէ, ես Թէեւ անիկա զիս սպաննէ, ես Թէեւ անիկա զիս սպաննէ, ես Թէեւ անիկա զիս սպաննէ, ես 
անոր պիտի յուսամանոր պիտի յուսամանոր պիտի յուսամանոր պիտի յուսամ»»»» ( ( ( (Յոբ 13.15):Յոբ 13.15):Յոբ 13.15):Յոբ 13.15):    

----    Հաւատքը կը բանայ փակ դռները: Հաւատքը կը հարթէ անողորկ Հաւատքը կը բանայ փակ դռները: Հաւատքը կը հարթէ անողորկ Հաւատքը կը բանայ փակ դռները: Հաւատքը կը հարթէ անողորկ Հաւատքը կը բանայ փակ դռները: Հաւատքը կը հարթէ անողորկ 
ճամբաները: Հաւատքը մէջտեղէն ճամբաները: Հաւատքը մէջտեղէն ճամբաները: Հաւատքը մէջտեղէն ճամբաները: Հաւատքը մէջտեղէն կը վերցնէ խոչընկը վերցնէ խոչընկը վերցնէ խոչընկը վերցնէ խոչընդոտները: Զօրաւոր դոտները: Զօրաւոր դոտները: Զօրաւոր դոտները: Զօրաւոր 
հաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքհաւատքը կը հեռացնէ զօրաւոր արգելքնենենեները: Մենք ունի՞նք այսպիսի րը: Մենք ունի՞նք այսպիսի րը: Մենք ունի՞նք այսպիսի րը: Մենք ունի՞նք այսպիսի 
հաւատք: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց կը հաւատք: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց կը հաւատք: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց կը հաւատք: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն զօրութեան դիմաց կը 
շղթայուին չար ոգիները: Ուշղթայուին չար ոգիները: Ուշղթայուին չար ոգիները: Ուշղթայուին չար ոգիները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն նի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն նի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն նի՞նք այնպիսի հաւատք մը, որուն 
զօրութեան դիմաց շուարուզօրութեան դիմաց շուարուզօրութեան դիմաց շուարուզօրութեան դիմաց շուարումի կը մատնուին հակառմի կը մատնուին հակառմի կը մատնուին հակառմի կը մատնուին հակառակորդները, ակորդները, ակորդները, ակորդները, 
ոսոխոսոխոսոխոսոխները, հաւատքի ծաղները, հաւատքի ծաղները, հաւատքի ծաղները, հաւատքի ծաղրածուները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, րածուները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, րածուները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, րածուները: Ունի՞նք այնպիսի հաւատք մը, 
որ կը շարժէ անոր կը շարժէ անոր կը շարժէ անոր կը շարժէ անշարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը կը շարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը կը շարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը կը շարժ գահը Աստուծոյ եւ անկէ կեանքի Ջուրը կը 
հոսեցնէ:հոսեցնէ:հոսեցնէ:հոսեցնէ:    

----    ««««ՀաՀաՀաՀաւատւատւատւատքի վստաքի վստաքի վստաքի վստահուհուհուհութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը ուզեզեզեզեցէք Ասցէք Ասցէք Ասցէք Աստուծտուծտուծտուծմէ, ոմէ, ոմէ, ոմէ, ո´́́́վ մարվ մարվ մարվ մարդիկ. թող դիկ. թող դիկ. թող դիկ. թող 
այդ վստաայդ վստաայդ վստաայդ վստահուհուհուհութիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցթիւնը լեցնէ ձեր սրտենէ ձեր սրտենէ ձեր սրտենէ ձեր սրտերը, որովրը, որովրը, որովրը, որովհեհեհեհետեւտեւտեւտեւ    անիանիանիանիկա խակա խակա խակա խաղաղաղաղաղուղուղուղու----
թիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բեթիւն կը բերէ մտքերէ մտքերէ մտքերէ մտքերունրունրունրուն» » » » (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

----    Երբ վերջ դնես մտահԵրբ վերջ դնես մտահԵրբ վերջ դնես մտահԵրբ վերջ դնես մտահոգութեանդ՝ սկիզբ կոգութեանդ՝ սկիզբ կոգութեանդ՝ սկիզբ կոգութեանդ՝ սկիզբ կ’’’’առնէ հաւատառնէ հաւատառնէ հաւատառնէ հաւատքքքքդ, եւ դ, եւ դ, եւ դ, եւ 
երբ վերջ դնես հաւատքիդ՝ սկիզբ կերբ վերջ դնես հաւատքիդ՝ սկիզբ կերբ վերջ դնես հաւատքիդ՝ սկիզբ կերբ վերջ դնես հաւատքիդ՝ սկիզբ կ’’’’առնէ մտահոգուառնէ մտահոգուառնէ մտահոգուառնէ մտահոգութիւնդ թիւնդ թիւնդ թիւնդ (George (George (George (George 
Mueller):Mueller):Mueller):Mueller):    

----    ««««Դրամ կորսնցնողը` քիչ կը կորսնցնէ, ընկեր կորսնցնողը` շատ Դրամ կորսնցնողը` քիչ կը կորսնցնէ, ընկեր կորսնցնողը` շատ Դրամ կորսնցնողը` քիչ կը կորսնցնէ, ընկեր կորսնցնողը` շատ Դրամ կորսնցնողը` քիչ կը կորսնցնէ, ընկեր կորսնցնողը` շատ 
կըկըկըկը    կորսնցնէ, իսկ հաւատք կորսնցնողը` ամէն ինչ կը կորսնցնէկորսնցնէ, իսկ հաւատք կորսնցնողը` ամէն ինչ կը կորսնցնէկորսնցնէ, իսկ հաւատք կորսնցնողը` ամէն ինչ կը կորսնցնէկորսնցնէ, իսկ հաւատք կորսնցնողը` ամէն ինչ կը կորսնցնէ» » » » 
(Eleanor Roosevelt):(Eleanor Roosevelt):(Eleanor Roosevelt):(Eleanor Roosevelt):    

    
� Կը հաւատա՞ս որ Կը հաւատա՞ս որ Կը հաւատա՞ս որ Կը հաւատա՞ս որ ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    կրնայ փոխել սիրտդ եւ թշնամին սիկրնայ փոխել սիրտդ եւ թշնամին սիկրնայ փոխել սիրտդ եւ թշնամին սիկրնայ փոխել սիրտդ եւ թշնամին սիրող րող րող րող 

ու ու ու ու անոր անոր անոր անոր փրկութեան համար արցունք թափող սիրտ տալ քեփրկութեան համար արցունք թափող սիրտ տալ քեփրկութեան համար արցունք թափող սիրտ տալ քեփրկութեան համար արցունք թափող սիրտ տալ քեզի:զի:զի:զի:    
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Ի՞նչ ընել երբ մեզի դէմ մեղք կը գործուիԻ՞նչ ընել երբ մեզի դէմ մեղք կը գործուիԻ՞նչ ընել երբ մեզի դէմ մեղք կը գործուիԻ՞նչ ընել երբ մեզի դէմ մեղք կը գործուի    
((((Ապրիլ 28)Ապրիլ 28)Ապրիլ 28)Ապրիլ 28)    

    
Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ սխալիլ ուրիշին դէմ. բայց քաջութիւնը պէտք է սխալիլ ուրիշին դէմ. բայց քաջութիւնը պէտք է սխալիլ ուրիշին դէմ. բայց քաջութիւնը պէտք է սխալիլ ուրիշին դէմ. բայց քաջութիւնը պէտք է 

ունենալ այդ սխալը կամ անհասկացողութիւնը լուծելու, իսկ լուծելու ունենալ այդ սխալը կամ անհասկացողութիւնը լուծելու, իսկ լուծելու ունենալ այդ սխալը կամ անհասկացողութիւնը լուծելու, իսկ լուծելու ունենալ այդ սխալը կամ անհասկացողութիւնը լուծելու, իսկ լուծելու 
միակ կերպը քովմիակ կերպը քովմիակ կերպը քովմիակ կերպը քով----քովի գալն ու պատահածին մասին խօսիլն է: Աքովի գալն ու պատահածին մասին խօսիլն է: Աքովի գալն ու պատահածին մասին խօսիլն է: Աքովի գալն ու պատահածին մասին խօսիլն է: Ա´́́́յս է յս է յս է յս է 
ինչ որ Յիսուս կը պատուիրէ. ինչ որ Յիսուս կը պատուիրէ. ինչ որ Յիսուս կը պատուիրէ. ինչ որ Յիսուս կը պատուիրէ. ««««Եթէ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա Եթէ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա Եթէ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա Եթէ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա 
յանդիմանէ զայն, երբ որ երկոյանդիմանէ զայն, երբ որ երկոյանդիմանէ զայն, երբ որ երկոյանդիմանէ զայն, երբ որ երկուքդ առանձին էք: Եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ ւքդ առանձին էք: Եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ ւքդ առանձին էք: Եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ ւքդ առանձին էք: Եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ 
եղբայրդ շահած կեղբայրդ շահած կեղբայրդ շահած կեղբայրդ շահած կ’’’’ըլլասըլլասըլլասըլլաս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 18.15):Մատթէոս 18.15):Մատթէոս 18.15):Մատթէոս 18.15):    

Քիչ մը վերեւ Յիսուս կը բացատրէ թէ գայթակղութիւններ Քիչ մը վերեւ Յիսուս կը բացատրէ թէ գայթակղութիւններ Քիչ մը վերեւ Յիսուս կը բացատրէ թէ գայթակղութիւններ Քիչ մը վերեւ Յիսուս կը բացատրէ թէ գայթակղութիւններ 
անպայման պիտի գան (Մատթէոս 18.7): Յիսուս գիտէ մեր բնութեան անպայման պիտի գան (Մատթէոս 18.7): Յիսուս գիտէ մեր բնութեան անպայման պիտի գան (Մատթէոս 18.7): Յիսուս գիտէ մեր բնութեան անպայման պիտի գան (Մատթէոս 18.7): Յիսուս գիտէ մեր բնութեան 
տկարութիւնը: Եւ գիտէ որ մեր բնութեան տկարութեան հետեւանքով տկարութիւնը: Եւ գիտէ որ մեր բնութեան տկարութեան հետեւանքով տկարութիւնը: Եւ գիտէ որ մեր բնութեան տկարութեան հետեւանքով տկարութիւնը: Եւ գիտէ որ մեր բնութեան տկարութեան հետեւանքով 
կրնանք մեղանկրնանք մեղանկրնանք մեղանկրնանք մեղանչել իրարու դէմ ու վիրաւորել իրար, եւ ճիշդ անոր չել իրարու դէմ ու վիրաւորել իրար, եւ ճիշդ անոր չել իրարու դէմ ու վիրաւորել իրար, եւ ճիշդ անոր չել իրարու դէմ ու վիրաւորել իրար, եւ ճիշդ անոր 
համար ալ, ան լուծումի ճամբան ցոյց կու տայ մեզի ըսելով. համար ալ, ան լուծումի ճամբան ցոյց կու տայ մեզի ըսելով. համար ալ, ան լուծումի ճամբան ցոյց կու տայ մեզի ըսելով. համար ալ, ան լուծումի ճամբան ցոյց կու տայ մեզի ըսելով. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա յանդիմանէ զայն, երբ որ երկուքդ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա յանդիմանէ զայն, երբ որ երկուքդ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա յանդիմանէ զայն, երբ որ երկուքդ եղբայրդ քեզի դէմ մեղանչէ, գնա յանդիմանէ զայն, երբ որ երկուքդ 
առանձին էքառանձին էքառանձին էքառանձին էք»:»:»:»:    

Ճշմարիտ քրիստոնեան իր դէմ գործուած մեղքին մասին աջին ու Ճշմարիտ քրիստոնեան իր դէմ գործուած մեղքին մասին աջին ու Ճշմարիտ քրիստոնեան իր դէմ գործուած մեղքին մասին աջին ու Ճշմարիտ քրիստոնեան իր դէմ գործուած մեղքին մասին աջին ու 
ձախին չի խօսիր, այլձախին չի խօսիր, այլձախին չի խօսիր, այլձախին չի խօսիր, այլ    կ'երթայ ու կը խօսի նոյնինքն այն անձին` որ կ'երթայ ու կը խօսի նոյնինքն այն անձին` որ կ'երթայ ու կը խօսի նոյնինքն այն անձին` որ կ'երթայ ու կը խօսի նոյնինքն այն անձին` որ 
մեղք գործած է իրեն դէմ: Մարդիկ չեն հնազանդիր Քրիստոսի մեղք գործած է իրեն դէմ: Մարդիկ չեն հնազանդիր Քրիստոսի մեղք գործած է իրեն դէմ: Մարդիկ չեն հնազանդիր Քրիստոսի մեղք գործած է իրեն դէմ: Մարդիկ չեն հնազանդիր Քրիստոսի 
պատուէրին: Իրարու դէմ մեղք գործողները՝ իրարու քով գալու եւ պատուէրին: Իրարու դէմ մեղք գործողները՝ իրարու քով գալու եւ պատուէրին: Իրարու դէմ մեղք գործողները՝ իրարու քով գալու եւ պատուէրին: Իրարու դէմ մեղք գործողները՝ իրարու քով գալու եւ 
իրարու հետ խօսելու փոխարէն, ուրիշներուն քով կիրարու հետ խօսելու փոխարէն, ուրիշներուն քով կիրարու հետ խօսելու փոխարէն, ուրիշներուն քով կիրարու հետ խօսելու փոխարէն, ուրիշներուն քով կ’’’’երթան եւ ուրիշերթան եւ ուրիշերթան եւ ուրիշերթան եւ ուրիշ----
նենենեներուն հետ կը խօսին, եւ հարցը անկասկածրուն հետ կը խօսին, եւ հարցը անկասկածրուն հետ կը խօսին, եւ հարցը անկասկածրուն հետ կը խօսին, եւ հարցը անկասկած    աւելի կը վատթարանայ:աւելի կը վատթարանայ:աւելի կը վատթարանայ:աւելի կը վատթարանայ:    

Հարցը որու հետ որ է, աՀարցը որու հետ որ է, աՀարցը որու հետ որ է, աՀարցը որու հետ որ է, ա´́́́յդ անձին պէտք է երթալ եւ ոյդ անձին պէտք է երթալ եւ ոյդ անձին պէտք է երթալ եւ ոյդ անձին պէտք է երթալ եւ ո´́́́չ թէ ուրիչ թէ ուրիչ թէ ուրիչ թէ ուրի----
շին: Ուրիշին խօսելով՝ հարցը աւելի կը բարդանայ: Եւ Յիսուս գիշին: Ուրիշին խօսելով՝ հարցը աւելի կը բարդանայ: Եւ Յիսուս գիշին: Ուրիշին խօսելով՝ հարցը աւելի կը բարդանայ: Եւ Յիսուս գիշին: Ուրիշին խօսելով՝ հարցը աւելի կը բարդանայ: Եւ Յիսուս գիտէր տէր տէր տէր 
ասիկա, ահա թէ ինչոասիկա, ահա թէ ինչոասիկա, ահա թէ ինչոասիկա, ահա թէ ինչո´́́́ւ ոչ միայն պատուիրեց մեզի դէմ մեղք գորւ ոչ միայն պատուիրեց մեզի դէմ մեղք գորւ ոչ միայն պատուիրեց մեզի դէմ մեղք գորւ ոչ միայն պատուիրեց մեզի դէմ մեղք գործողին ծողին ծողին ծողին 
երթալ, այլեւ պատուիրեց որ հետը խօսինք երբ առաներթալ, այլեւ պատուիրեց որ հետը խօսինք երբ առաներթալ, այլեւ պատուիրեց որ հետը խօսինք երբ առաներթալ, այլեւ պատուիրեց որ հետը խօսինք երբ առանձին ենք, այլ ձին ենք, այլ ձին ենք, այլ ձին ենք, այլ 
խօսքով՝ գաղտնաբար, առանց որ մէկը գիտնայ: Սա ցոյց կու տայ թէ խօսքով՝ գաղտնաբար, առանց որ մէկը գիտնայ: Սա ցոյց կու տայ թէ խօսքով՝ գաղտնաբար, առանց որ մէկը գիտնայ: Սա ցոյց կու տայ թէ խօսքով՝ գաղտնաբար, առանց որ մէկը գիտնայ: Սա ցոյց կու տայ թէ 
Յիսուս կը յարգէ մարդուն արժանապատուութիւնը: Յիսուս կը յարգէ մարդուն արժանապատուութիւնը: Յիսուս կը յարգէ մարդուն արժանապատուութիւնը: Յիսուս կը յարգէ մարդուն արժանապատուութիւնը: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հարցեր կը լուծուին, երբ իրարու հետ հարց ունեցողներ` իրաՀարցեր կը լուծուին, երբ իրարու հետ հարց ունեցողներ` իրաՀարցեր կը լուծուին, երբ իրարու հետ հարց ունեցողներ` իրաՀարցեր կը լուծուին, երբ իրարու հետ հարց ունեցողներ` իրա----

րորորորո´́́́ւ հետ կը խօսին ւ հետ կը խօսին ւ հետ կը խօսին ւ հետ կը խօսին իրենց հարցին մասին իրենց հարցին մասին իրենց հարցին մասին իրենց հարցին մասին եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ ուրիշներուն չ թէ ուրիշներուն չ թէ ուրիշներուն չ թէ ուրիշներուն 
հետ:հետ:հետ:հետ:    
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ՉհՉհՉհՉհրապարակել ուրիշներուն մեղքերըրապարակել ուրիշներուն մեղքերըրապարակել ուրիշներուն մեղքերըրապարակել ուրիշներուն մեղքերը    
((((Ապրիլ 29)Ապրիլ 29)Ապրիլ 29)Ապրիլ 29)    

    
Յիսուս գիտէ որ մարդ արարածը կրնայ վիրաւորուիլ երբ զինք Յիսուս գիտէ որ մարդ արարածը կրնայ վիրաւորուիլ երբ զինք Յիսուս գիտէ որ մարդ արարածը կրնայ վիրաւորուիլ երբ զինք Յիսուս գիտէ որ մարդ արարածը կրնայ վիրաւորուիլ երբ զինք 

յանդիմանենք ուրիշին դիմաց, ահա թէ ինչու կը թելադրէ գաղտնաբար յանդիմանենք ուրիշին դիմաց, ահա թէ ինչու կը թելադրէ գաղտնաբար յանդիմանենք ուրիշին դիմաց, ահա թէ ինչու կը թելադրէ գաղտնաբար յանդիմանենք ուրիշին դիմաց, ահա թէ ինչու կը թելադրէ գաղտնաբար 
կատարել յանդիմանութիւնը: Եւ կատարել յանդիմանութիւնը: Եւ կատարել յանդիմանութիւնը: Եւ կատարել յանդիմանութիւնը: Եւ ««««յանդիմանելյանդիմանելյանդիմանելյանդիմանել» » » » չի նշանակեր խայտաչի նշանակեր խայտաչի նշանակեր խայտաչի նշանակեր խայտա----
ռակել եւ պոռալ ու կանչել. ռակել եւ պոռալ ու կանչել. ռակել եւ պոռալ ու կանչել. ռակել եւ պոռալ ու կանչել. ««««յանդիմանյանդիմանյանդիմանյանդիման» » » » բաբաբաբառը հայերէն լեզուի մէջ կը ռը հայերէն լեզուի մէջ կը ռը հայերէն լեզուի մէջ կը ռը հայերէն լեզուի մէջ կը 
նշանակէ՝ դիմացը, դէմ առ դէմ: Յիսուսի ըսել ուզածը հետեւաբար, այն նշանակէ՝ դիմացը, դէմ առ դէմ: Յիսուսի ըսել ուզածը հետեւաբար, այն նշանակէ՝ դիմացը, դէմ առ դէմ: Յիսուսի ըսել ուզածը հետեւաբար, այն նշանակէ՝ դիմացը, դէմ առ դէմ: Յիսուսի ըսել ուզածը հետեւաբար, այն 
է, որ ցոյց տանք մեր նմանին իր սխալը, իր սխալը դիմացը դնենք, է, որ ցոյց տանք մեր նմանին իր սխալը, իր սխալը դիմացը դնենք, է, որ ցոյց տանք մեր նմանին իր սխալը, իր սխալը դիմացը դնենք, է, որ ցոյց տանք մեր նմանին իր սխալը, իր սխալը դիմացը դնենք, 
գիտցնենք իրեն, յայտնենք իրեն. եւ անգամ մը որ ենթական համոզուի գիտցնենք իրեն, յայտնենք իրեն. եւ անգամ մը որ ենթական համոզուի գիտցնենք իրեն, յայտնենք իրեն. եւ անգամ մը որ ենթական համոզուի գիտցնենք իրեն, յայտնենք իրեն. եւ անգամ մը որ ենթական համոզուի 
իր սխալած ըլլալուն, դիւրին կիր սխալած ըլլալուն, դիւրին կիր սխալած ըլլալուն, դիւրին կիր սխալած ըլլալուն, դիւրին կ’’’’ըլլայ իրեն համարըլլայ իրեն համարըլլայ իրեն համարըլլայ իրեն համար    ձերբազատիլ իր ձերբազատիլ իր ձերբազատիլ իր ձերբազատիլ իր 
մեղքերէն:մեղքերէն:մեղքերէն:մեղքերէն:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, գագագագա´́́́ղտնաբար պէտք է կատարուի հաւատակիցի մը ղտնաբար պէտք է կատարուի հաւատակիցի մը ղտնաբար պէտք է կատարուի հաւատակիցի մը ղտնաբար պէտք է կատարուի հաւատակիցի մը 
յանդիմանութիւնը: Աշխարհ պէտք չէ գիտնայ որ Քրիսյանդիմանութիւնը: Աշխարհ պէտք չէ գիտնայ որ Քրիսյանդիմանութիւնը: Աշխարհ պէտք չէ գիտնայ որ Քրիսյանդիմանութիւնը: Աշխարհ պէտք չէ գիտնայ որ Քրիստոսով իրարու տոսով իրարու տոսով իրարու տոսով իրարու 
եղբայր ու քոյր դարձած անհատներ իրարու հետ խնդիր ունին, որեղբայր ու քոյր դարձած անհատներ իրարու հետ խնդիր ունին, որեղբայր ու քոյր դարձած անհատներ իրարու հետ խնդիր ունին, որեղբայր ու քոյր դարձած անհատներ իրարու հետ խնդիր ունին, որ----
պէսզի անոնք պատճառ չըլլան որ Աստուծոյ անունը անարգուի: Բայց պէսզի անոնք պատճառ չըլլան որ Աստուծոյ անունը անարգուի: Բայց պէսզի անոնք պատճառ չըլլան որ Աստուծոյ անունը անարգուի: Բայց պէսզի անոնք պատճառ չըլլան որ Աստուծոյ անունը անարգուի: Բայց 
դժբախտդժբախտդժբախտդժբախտաբար, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ աշխարհ շա՜տ աւելին գիտէ աբար, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ աշխարհ շա՜տ աւելին գիտէ աբար, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ աշխարհ շա՜տ աւելին գիտէ աբար, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ աշխարհ շա՜տ աւելին գիտէ 
հաւատացեալներուն մասին: Աշխարհ շատ լաւ գիտէ որ կան շատ հաւատացեալներուն մասին: Աշխարհ շատ լաւ գիտէ որ կան շատ հաւատացեալներուն մասին: Աշխարհ շատ լաւ գիտէ որ կան շատ հաւատացեալներուն մասին: Աշխարհ շատ լաւ գիտէ որ կան շատ 
հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր, որոնք իրար չեն սիրեր, իրար չեն հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր, որոնք իրար չեն սիրեր, իրար չեն հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր, որոնք իրար չեն սիրեր, իրար չեն հաւատացեալ եղբայրներ ու քոյրեր, որոնք իրար չեն սիրեր, իրար չեն 
հանդուրժեր, եւ նոյնիսկ իրար կհանդուրժեր, եւ նոյնիսկ իրար կհանդուրժեր, եւ նոյնիսկ իրար կհանդուրժեր, եւ նոյնիսկ իրար կ’’’’ատեն եւ իրարու կը նախանձին:ատեն եւ իրարու կը նախանձին:ատեն եւ իրարու կը նախանձին:ատեն եւ իրարու կը նախանձին:    

Ինչո՞ւ համար Յիսուս կԻնչո՞ւ համար Յիսուս կԻնչո՞ւ համար Յիսուս կԻնչո՞ւ համար Յիսուս կ’’’’ուզէ ոուզէ ոուզէ ոուզէ որ խօսինք մեր եղբօր հետ երբ ր խօսինք մեր եղբօր հետ երբ ր խօսինք մեր եղբօր հետ երբ ր խօսինք մեր եղբօր հետ երբ 
առանձին ենք: Յիսուսի բուն նպատակը ոառանձին ենք: Յիսուսի բուն նպատակը ոառանձին ենք: Յիսուսի բուն նպատակը ոառանձին ենք: Յիսուսի բուն նպատակը ո´́́́չ թէ գաղտնի հաշտութիւն չ թէ գաղտնի հաշտութիւն չ թէ գաղտնի հաշտութիւն չ թէ գաղտնի հաշտութիւն 
գոյացնելն է, այլ մեզի դէմ մեղք գործող մեր եղբօր մեղքը գաղտնի գոյացնելն է, այլ մեզի դէմ մեղք գործող մեր եղբօր մեղքը գաղտնի գոյացնելն է, այլ մեզի դէմ մեղք գործող մեր եղբօր մեղքը գաղտնի գոյացնելն է, այլ մեզի դէմ մեղք գործող մեր եղբօր մեղքը գաղտնի 
պահելն է: Քրիստոսի կամքին հակառակ բան է, հրապարակել մեր պահելն է: Քրիստոսի կամքին հակառակ բան է, հրապարակել մեր պահելն է: Քրիստոսի կամքին հակառակ բան է, հրապարակել մեր պահելն է: Քրիստոսի կամքին հակառակ բան է, հրապարակել մեր 
եղբօր կամ քրոջ մեղքը: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք խայտառաեղբօր կամ քրոջ մեղքը: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք խայտառաեղբօր կամ քրոջ մեղքը: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք խայտառաեղբօր կամ քրոջ մեղքը: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք խայտառակ կ կ կ 
կկկկ’’’’ընեն իրենց դէմ մեղք գործող անձերը, անոնց մեղքին մասին ընեն իրենց դէմ մեղք գործող անձերը, անոնց մեղքին մասին ընեն իրենց դէմ մեղք գործող անձերը, անոնց մեղքին մասին ընեն իրենց դէմ մեղք գործող անձերը, անոնց մեղքին մասին 
խօսելով աջին ու ձախին: Մեր նմաններուն մեղքերը հրապարակելով խօսելով աջին ու ձախին: Մեր նմաններուն մեղքերը հրապարակելով խօսելով աջին ու ձախին: Մեր նմաններուն մեղքերը հրապարակելով խօսելով աջին ու ձախին: Մեր նմաններուն մեղքերը հրապարակելով 
անկարելի է աանկարելի է աանկարելի է աանկարելի է անոնց հետ հաշտուիլ: Առաքինի անձը այն անձն է, որ նոնց հետ հաշտուիլ: Առաքինի անձը այն անձն է, որ նոնց հետ հաշտուիլ: Առաքինի անձը այն անձն է, որ նոնց հետ հաշտուիլ: Առաքինի անձը այն անձն է, որ 
վիրաւորուելով հանդերձ՝ գաղտնի կը պահէ իր դէմ մեղք գործողին վիրաւորուելով հանդերձ՝ գաղտնի կը պահէ իր դէմ մեղք գործողին վիրաւորուելով հանդերձ՝ գաղտնի կը պահէ իր դէմ մեղք գործողին վիրաւորուելով հանդերձ՝ գաղտնի կը պահէ իր դէմ մեղք գործողին 
մեղքը: մեղքը: մեղքը: մեղքը: ((((Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)::::    

    
� Յիսուս չի ծածկեր մեր մեղքերը, երբ մենք կը հրապարակենք Յիսուս չի ծածկեր մեր մեղքերը, երբ մենք կը հրապարակենք Յիսուս չի ծածկեր մեր մեղքերը, երբ մենք կը հրապարակենք Յիսուս չի ծածկեր մեր մեղքերը, երբ մենք կը հրապարակենք 

ուրիշներունը:ուրիշներունը:ուրիշներունը:ուրիշներունը:    
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Շահելու համար մեր եղբայրը...Շահելու համար մեր եղբայրը...Շահելու համար մեր եղբայրը...Շահելու համար մեր եղբայրը...    
((((Ապրիլ 30)Ապրիլ 30)Ապրիլ 30)Ապրիլ 30)    

    
Յիսուսի պատուէրն է որ սխալին մասին՝ սխալողիՅիսուսի պատուէրն է որ սխալին մասին՝ սխալողիՅիսուսի պատուէրն է որ սխալին մասին՝ սխալողիՅիսուսի պատուէրն է որ սխալին մասին՝ սխալողի´́́́ն խօսինք, եւ ն խօսինք, եւ ն խօսինք, եւ ն խօսինք, եւ 

ոչ թէ ուրիշին: Եւ եթէ այդպէս ընենք, հաւանական է որ ան լսէ մեզ, ոչ թէ ուրիշին: Եւ եթէ այդպէս ընենք, հաւանական է որ ան լսէ մեզ, ոչ թէ ուրիշին: Եւ եթէ այդպէս ընենք, հաւանական է որ ան լսէ մեզ, ոչ թէ ուրիշին: Եւ եթէ այդպէս ընենք, հաւանական է որ ան լսէ մեզ, 
անդրադառնայ իր սխալին, անդրադառնայ իր սխալին, անդրադառնայ իր սխալին, անդրադառնայ իր սխալին, եւ ներողութիւն խնդրէ ու հաշտութեան եւ ներողութիւն խնդրէ ու հաշտութեան եւ ներողութիւն խնդրէ ու հաշտութեան եւ ներողութիւն խնդրէ ու հաշտութեան 
ձեռք երկարէ, եւ այդ ձեւով մենք շահած կձեռք երկարէ, եւ այդ ձեւով մենք շահած կձեռք երկարէ, եւ այդ ձեւով մենք շահած կձեռք երկարէ, եւ այդ ձեւով մենք շահած կ’’’’ըլլանք զինք, ինչպէս մեր ըլլանք զինք, ինչպէս մեր ըլլանք զինք, ինչպէս մեր ըլլանք զինք, ինչպէս մեր 
Տէրը ըսաւ. Տէրը ըսաւ. Տէրը ըսաւ. Տէրը ըսաւ. ««««Եթէ մտիկ ընէ քեզի՝ եղբայրդ շահած կԵթէ մտիկ ընէ քեզի՝ եղբայրդ շահած կԵթէ մտիկ ընէ քեզի՝ եղբայրդ շահած կԵթէ մտիկ ընէ քեզի՝ եղբայրդ շահած կ’’’’ըլլասըլլասըլլասըլլաս» » » » ((((Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
18.15): 18.15): 18.15): 18.15): Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ ««««շահած կշահած կշահած կշահած կ’’’’ըլլասըլլասըլլասըլլաս» » » » ըսելով, Յիսուս երկու բան ըսել կըսելով, Յիսուս երկու բան ըսել կըսելով, Յիսուս երկու բան ըսել կըսելով, Յիսուս երկու բան ըսել կ’’’’ուզէ, ուզէ, ուզէ, ուզէ, 
նախ այն՝ թէ զինք շահած կնախ այն՝ թէ զինք շահած կնախ այն՝ թէ զինք շահած կնախ այն՝ թէ զինք շահած կ’’’’ըըըըլլանք իբրեւ եղբայր, եւ երկրորդ, շահած լլանք իբրեւ եղբայր, եւ երկրորդ, շահած լլանք իբրեւ եղբայր, եւ երկրորդ, շահած լլանք իբրեւ եղբայր, եւ երկրորդ, շահած 
կկկկ’’’’ըլլանք անոր հոգին արքայութեան համար:ըլլանք անոր հոգին արքայութեան համար:ըլլանք անոր հոգին արքայութեան համար:ըլլանք անոր հոգին արքայութեան համար:    

Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը պատուիրէ որ գաղտնաբար խօսինք Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը պատուիրէ որ գաղտնաբար խօսինք Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը պատուիրէ որ գաղտնաբար խօսինք Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը պատուիրէ որ գաղտնաբար խօսինք 
մեզի դէմ մեղք գործող անձին հետ, իր նպատակը տուեալ անձը մեզի դէմ մեղք գործող անձին հետ, իր նպատակը տուեալ անձը մեզի դէմ մեղք գործող անձին հետ, իր նպատակը տուեալ անձը մեզի դէմ մեղք գործող անձին հետ, իր նպատակը տուեալ անձը 
փրկութեան առաջնորդելն է: Եւ ասիկա բնական երեւոյթ է: Եթէ մեզի փրկութեան առաջնորդելն է: Եւ ասիկա բնական երեւոյթ է: Եթէ մեզի փրկութեան առաջնորդելն է: Եւ ասիկա բնական երեւոյթ է: Եթէ մեզի փրկութեան առաջնորդելն է: Եւ ասիկա բնական երեւոյթ է: Եթէ մեզի 
դէմ մեղանդէմ մեղանդէմ մեղանդէմ մեղանչողին մեղքերուն մասին խօսինք՝ երբեք օգնած չենք ըլլար չողին մեղքերուն մասին խօսինք՝ երբեք օգնած չենք ըլլար չողին մեղքերուն մասին խօսինք՝ երբեք օգնած չենք ըլլար չողին մեղքերուն մասին խօսինք՝ երբեք օգնած չենք ըլլար 
անոր գալու Քրիստոսի: Եթէ կանոր գալու Քրիստոսի: Եթէ կանոր գալու Քրիստոսի: Եթէ կանոր գալու Քրիստոսի: Եթէ կ’’’’ուզենք որ մարդիկ Քրիստոսի գան եւ ուզենք որ մարդիկ Քրիստոսի գան եւ ուզենք որ մարդիկ Քրիստոսի գան եւ ուզենք որ մարդիկ Քրիստոսի գան եւ 
հետը առանձնանան, պէտք է մենք անոնց երթանք եւ անոնց հետ հետը առանձնանան, պէտք է մենք անոնց երթանք եւ անոնց հետ հետը առանձնանան, պէտք է մենք անոնց երթանք եւ անոնց հետ հետը առանձնանան, պէտք է մենք անոնց երթանք եւ անոնց հետ 
առանձնանանք եւ հետերնին խօսինք քաղցրութեամբ:առանձնանանք եւ հետերնին խօսինք քաղցրութեամբ:առանձնանանք եւ հետերնին խօսինք քաղցրութեամբ:առանձնանանք եւ հետերնին խօսինք քաղցրութեամբ:    

Իսկութեան մէջ, հետեւաբար, գաղտնի խօսելուն նԻսկութեան մէջ, հետեւաբար, գաղտնի խօսելուն նԻսկութեան մէջ, հետեւաբար, գաղտնի խօսելուն նԻսկութեան մէջ, հետեւաբար, գաղտնի խօսելուն նպատակը, պատակը, պատակը, պատակը, 
մեղաւորը չգայթակղեցնելն է, ընդհակառակը, զայն քաջալերելն է որ մեղաւորը չգայթակղեցնելն է, ընդհակառակը, զայն քաջալերելն է որ մեղաւորը չգայթակղեցնելն է, ընդհակառակը, զայն քաջալերելն է որ մեղաւորը չգայթակղեցնելն է, ընդհակառակը, զայն քաջալերելն է որ 
Քրիստոսի գայ: Եթէ մարդուն հոգին թանկագին չըլլար Յիսուսի հաՔրիստոսի գայ: Եթէ մարդուն հոգին թանկագին չըլլար Յիսուսի հաՔրիստոսի գայ: Եթէ մարդուն հոգին թանկագին չըլլար Յիսուսի հաՔրիստոսի գայ: Եթէ մարդուն հոգին թանկագին չըլլար Յիսուսի հա----
մար, Յիսուս նման պատուէր պիտի չտար մարդուն: Ուստի, սիրելի մար, Յիսուս նման պատուէր պիտի չտար մարդուն: Ուստի, սիրելի մար, Յիսուս նման պատուէր պիտի չտար մարդուն: Ուստի, սիրելի մար, Յիսուս նման պատուէր պիտի չտար մարդուն: Ուստի, սիրելի 
հաւատակիցներ, լաւ գիտցէք, որ դուք Յիսուսի փրկութեան գործն է որ հաւատակիցներ, լաւ գիտցէք, որ դուք Յիսուսի փրկութեան գործն է որ հաւատակիցներ, լաւ գիտցէք, որ դուք Յիսուսի փրկութեան գործն է որ հաւատակիցներ, լաւ գիտցէք, որ դուք Յիսուսի փրկութեան գործն է որ 
կը շարոկը շարոկը շարոկը շարունակէք: Ինչպէս Յիսուս իւնակէք: Ինչպէս Յիսուս իւնակէք: Ինչպէս Յիսուս իւնակէք: Ինչպէս Յիսուս ի´́́́նք մեզի եկաւ եւ վերջ դրաւ մեր նք մեզի եկաւ եւ վերջ դրաւ մեր նք մեզի եկաւ եւ վերջ դրաւ մեր նք մեզի եկաւ եւ վերջ դրաւ մեր 
մեղքերուն, այնպէս ալ, մեմեղքերուն, այնպէս ալ, մեմեղքերուն, այնպէս ալ, մեմեղքերուն, այնպէս ալ, մե´́́́նք երթանք մեզի դէմ մեղք գործողներուն՝ նք երթանք մեզի դէմ մեղք գործողներուն՝ նք երթանք մեզի դէմ մեղք գործողներուն՝ նք երթանք մեզի դէմ մեղք գործողներուն՝ 
վերջ դնելու համար մեղքին, եւ ովերջ դնելու համար մեղքին, եւ ովերջ դնելու համար մեղքին, եւ ովերջ դնելու համար մեղքին, եւ ո´́́́չ թէ մեղք գործողին: Յիշեցէք որ չ թէ մեղք գործողին: Յիշեցէք որ չ թէ մեղք գործողին: Յիշեցէք որ չ թէ մեղք գործողին: Յիշեցէք որ 
Յիսուս պատուիրեց որ մեՅիսուս պատուիրեց որ մեՅիսուս պատուիրեց որ մեՅիսուս պատուիրեց որ մե´́́́նք պարտինք երթալ եւ հաշտութեան ձեռք նք պարտինք երթալ եւ հաշտութեան ձեռք նք պարտինք երթալ եւ հաշտութեան ձեռք նք պարտինք երթալ եւ հաշտութեան ձեռք 
երկարել ուրիշին, ներկարել ուրիշին, ներկարել ուրիշին, ներկարել ուրիշին, նոյնիսկ եթէ ուրիշն է մեզի դէմ մեղք գործողը ոյնիսկ եթէ ուրիշն է մեզի դէմ մեղք գործողը ոյնիսկ եթէ ուրիշն է մեզի դէմ մեղք գործողը ոյնիսկ եթէ ուրիշն է մեզի դէմ մեղք գործողը 
((((Մատթէոս 5.23Մատթէոս 5.23Մատթէոս 5.23Մատթէոս 5.23----24):24):24):24):    

    
� ԵԵԵԵրբ քաղցրութեամբ խօսիս քեզի չարիք ընողին, կրնաս անոր րբ քաղցրութեամբ խօսիս քեզի չարիք ընողին, կրնաս անոր րբ քաղցրութեամբ խօսիս քեզի չարիք ընողին, կրնաս անոր րբ քաղցրութեամբ խօսիս քեզի չարիք ընողին, կրնաս անոր 

հոգին փրկել:հոգին փրկել:հոգին փրկել:հոգին փրկել:    
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Հնազանդիլ Աստուծոյ եւ դէմ դնել ՉարինՀնազանդիլ Աստուծոյ եւ դէմ դնել ՉարինՀնազանդիլ Աստուծոյ եւ դէմ դնել ՉարինՀնազանդիլ Աստուծոյ եւ դէմ դնել Չարին    
((((Մայիս 1)Մայիս 1)Մայիս 1)Մայիս 1)    

    
««««ՀնազանդեցէՀնազանդեցէՀնազանդեցէՀնազանդեցէ´́́́ք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանաք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանաք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանաք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանա----

յին, եւ հեռու պիտի փախչի յին, եւ հեռու պիտի փախչի յին, եւ հեռու պիտի փախչի յին, եւ հեռու պիտի փախչի ձեզմէձեզմէձեզմէձեզմէ»»»» ( ( ( (Յակոբոս 4.7Յակոբոս 4.7Յակոբոս 4.7Յակոբոս 4.7----8):8):8):8):    
Ինչո՞ւ համար Յակոբոս առաքեալ պատուիրելէ ետք որ պէտք է Ինչո՞ւ համար Յակոբոս առաքեալ պատուիրելէ ետք որ պէտք է Ինչո՞ւ համար Յակոբոս առաքեալ պատուիրելէ ետք որ պէտք է Ինչո՞ւ համար Յակոբոս առաքեալ պատուիրելէ ետք որ պէտք է 

հնազանդիլ Աստուծոյ, անմիջապէս կհնազանդիլ Աստուծոյ, անմիջապէս կհնազանդիլ Աստուծոյ, անմիջապէս կհնազանդիլ Աստուծոյ, անմիջապէս կ’’’’աւելցնէ ըսելով.աւելցնէ ըսելով.աւելցնէ ըսելով.աւելցնէ ըսելով. « « « «Եւ դէմ դրէք Եւ դէմ դրէք Եւ դէմ դրէք Եւ դէմ դրէք 
չարախօսին՝ Սատանայինչարախօսին՝ Սատանայինչարախօսին՝ Սատանայինչարախօսին՝ Սատանային»:»:»:»:    Առաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կԱռաքեալը կ’’’’ուզէ մեր ուշադրութեան ուզէ մեր ուշադրութեան ուզէ մեր ուշադրութեան ուզէ մեր ուշադրութեան 
յանձնել, որ Աստուծոյ հնազանդիլը՝ ինքնին Սատանային դէմ դնել կըյանձնել, որ Աստուծոյ հնազանդիլը՝ ինքնին Սատանային դէմ դնել կըյանձնել, որ Աստուծոյ հնազանդիլը՝ ինքնին Սատանային դէմ դնել կըյանձնել, որ Աստուծոյ հնազանդիլը՝ ինքնին Սատանային դէմ դնել կը    
նշանակէ:նշանակէ:նշանակէ:նշանակէ:    

Արդ, ի՞նչ կրնանք ընել, որպէսզի հնազանդած ըլլանք Աստուծոյ Արդ, ի՞նչ կրնանք ընել, որպէսզի հնազանդած ըլլանք Աստուծոյ Արդ, ի՞նչ կրնանք ընել, որպէսզի հնազանդած ըլլանք Աստուծոյ Արդ, ի՞նչ կրնանք ընել, որպէսզի հնազանդած ըլլանք Աստուծոյ 
եւ դէեւ դէեւ դէեւ դէ´́́́մ դրած ըլլանք Սատանային:մ դրած ըլլանք Սատանային:մ դրած ըլլանք Սատանային:մ դրած ըլլանք Սատանային:    

Երբ կը ներենք մեզ վիրաւորող մարդոց` հնազանդած կ'ըլլանք Երբ կը ներենք մեզ վիրաւորող մարդոց` հնազանդած կ'ըլլանք Երբ կը ներենք մեզ վիրաւորող մարդոց` հնազանդած կ'ըլլանք Երբ կը ներենք մեզ վիրաւորող մարդոց` հնազանդած կ'ըլլանք 
Աստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:    

Երբ կը սիրենք մեր թշնամիները ու կ'օրհնենք մեզ անիծողները` Երբ կը սիրենք մեր թշնամիները ու կ'օրհնենք մեզ անիծողները` Երբ կը սիրենք մեր թշնամիները ու կ'օրհնենք մեզ անիծողները` Երբ կը սիրենք մեր թշնամիները ու կ'օրհնենք մեզ անիծողները` 
հնահնահնահնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէզանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէզանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէզանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:    

Երբ բարիք կ'ընենք մեզ ատողներուն եւ լաւը կը ցանկանք մեզի Երբ բարիք կ'ընենք մեզ ատողներուն եւ լաւը կը ցանկանք մեզի Երբ բարիք կ'ընենք մեզ ատողներուն եւ լաւը կը ցանկանք մեզի Երբ բարիք կ'ընենք մեզ ատողներուն եւ լաւը կը ցանկանք մեզի 
գէշութիւն ցանկացողներուն` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէգէշութիւն ցանկացողներուն` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէգէշութիւն ցանկացողներուն` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէգէշութիւն ցանկացողներուն` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէ´́́́մ մ մ մ 
դրած կ'ըլլանք Սատանային:դրած կ'ըլլանք Սատանային:դրած կ'ըլլանք Սատանային:դրած կ'ըլլանք Սատանային:    

Երբ կ'աղօթենք մեզ դժբախտացնել ուզողներուն երջանկութեանԵրբ կ'աղօթենք մեզ դժբախտացնել ուզողներուն երջանկութեանԵրբ կ'աղօթենք մեզ դժբախտացնել ուզողներուն երջանկութեանԵրբ կ'աղօթենք մեզ դժբախտացնել ուզողներուն երջանկութեան    
հահահահամար` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէմար` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէմար` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէմար` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք 
Սատանային:Սատանային:Սատանային:Սատանային:    

Երբ կը տրտմինք մեր հակառակորդներուն անկման համար ու Երբ կը տրտմինք մեր հակառակորդներուն անկման համար ու Երբ կը տրտմինք մեր հակառակորդներուն անկման համար ու Երբ կը տրտմինք մեր հակառակորդներուն անկման համար ու 
կ'ուրախանանք անոնց բարձրացումին համար` հնազանդած կ'ըլլանք կ'ուրախանանք անոնց բարձրացումին համար` հնազանդած կ'ըլլանք կ'ուրախանանք անոնց բարձրացումին համար` հնազանդած կ'ըլլանք կ'ուրախանանք անոնց բարձրացումին համար` հնազանդած կ'ըլլանք 
Աստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէԱստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:    

Երբ կը համբերենք անիրաւութեան ու զԵրբ կը համբերենք անիրաւութեան ու զԵրբ կը համբերենք անիրաւութեան ու զԵրբ կը համբերենք անիրաւութեան ու զրկանքի` հնազանդած րկանքի` հնազանդած րկանքի` հնազանդած րկանքի` հնազանդած 
կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէկ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէկ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէկ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:մ դրած կ'ըլլանք Սատանային:    

Երբ ամէն բանի մէջ կ'ընտրենք հեզութեան ու խոնարհութեան Երբ ամէն բանի մէջ կ'ընտրենք հեզութեան ու խոնարհութեան Երբ ամէն բանի մէջ կ'ընտրենք հեզութեան ու խոնարհութեան Երբ ամէն բանի մէջ կ'ընտրենք հեզութեան ու խոնարհութեան 
ճամճամճամճամբան` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէբան` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէբան` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէբան` հնազանդած կ'ըլլանք Աստուծոյ եւ դէ´́́́մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք մ դրած կ'ըլլանք 
Սատանային:Սատանային:Սատանային:Սատանային:    

    
� Սատանային դէմ դնելու լաւագոյն կերպը, Աստուծոյ կամքին Սատանային դէմ դնելու լաւագոյն կերպը, Աստուծոյ կամքին Սատանային դէմ դնելու լաւագոյն կերպը, Աստուծոյ կամքին Սատանային դէմ դնելու լաւագոյն կերպը, Աստուծոյ կամքին 

գործադրմագործադրմագործադրմագործադրման նուիրուիլն է:ն նուիրուիլն է:ն նուիրուիլն է:ն նուիրուիլն է:    
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Մարդուն ողորմիլը` Աստուծոյ ողորմիլ էՄարդուն ողորմիլը` Աստուծոյ ողորմիլ էՄարդուն ողորմիլը` Աստուծոյ ողորմիլ էՄարդուն ողորմիլը` Աստուծոյ ողորմիլ է    
((((Մայիս 2)Մայիս 2)Մայիս 2)Մայիս 2)    

    
Ժամանակին կԺամանակին կԺամանակին կԺամանակին կ’’’’ապրէր Մովսէս անունով աստուածասէր եւ հիւապրէր Մովսէս անունով աստուածասէր եւ հիւապրէր Մովսէս անունով աստուածասէր եւ հիւապրէր Մովսէս անունով աստուածասէր եւ հիւ----

րասէր մարդ մը: Օր մը այս մարդը երբ կրասէր մարդ մը: Օր մը այս մարդը երբ կրասէր մարդ մը: Օր մը այս մարդը երբ կրասէր մարդ մը: Օր մը այս մարդը երբ կ’’’’աղօթէր, խնդրեց Աստուծմէ աղօթէր, խնդրեց Աստուծմէ աղօթէր, խնդրեց Աստուծմէ աղօթէր, խնդրեց Աստուծմէ 
որ իրեն այցելէ, քովը ճաշոր իրեն այցելէ, քովը ճաշոր իրեն այցելէ, քովը ճաշոր իրեն այցելէ, քովը ճաշ    ուտէ եւ իրմէ նուէրներ ընդունի: ուտէ եւ իրմէ նուէրներ ընդունի: ուտէ եւ իրմէ նուէրներ ընդունի: ուտէ եւ իրմէ նուէրներ ընդունի: Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ընդունեց հրաւէընդունեց հրաւէընդունեց հրաւէընդունեց հրաւէրը: Մովսէս սկսաւ պատրաստութիւններ տեսնել: Ան րը: Մովսէս սկսաւ պատրաստութիւններ տեսնել: Ան րը: Մովսէս սկսաւ պատրաստութիւններ տեսնել: Ան րը: Մովսէս սկսաւ պատրաստութիւններ տեսնել: Ան 
նոր վրան մը կանգնեց եւ անոր մէջ ընտիր մորթերէ շինուած բազմոցնոր վրան մը կանգնեց եւ անոր մէջ ընտիր մորթերէ շինուած բազմոցնոր վրան մը կանգնեց եւ անոր մէջ ընտիր մորթերէ շինուած բազմոցնոր վրան մը կանգնեց եւ անոր մէջ ընտիր մորթերէ շինուած բազմոց----
ներ դրաւ: Պարարտ հորթեր մորթեց եւ համադամ խորտիկներ պատներ դրաւ: Պարարտ հորթեր մորթեց եւ համադամ խորտիկներ պատներ դրաւ: Պարարտ հորթեր մորթեց եւ համադամ խորտիկներ պատներ դրաւ: Պարարտ հորթեր մորթեց եւ համադամ խորտիկներ պատ----
րաստեց եւ ապա դրան սեմին նստաւ, սպասելով իր մեծ Հիւրին՝ րաստեց եւ ապա դրան սեմին նստաւ, սպասելով իր մեծ Հիւրին՝ րաստեց եւ ապա դրան սեմին նստաւ, սպասելով իր մեծ Հիւրին՝ րաստեց եւ ապա դրան սեմին նստաւ, սպասելով իր մեծ Հիւրին՝ 
Աստուծոյ գալուն:Աստուծոյ գալուն:Աստուծոյ գալուն:Աստուծոյ գալուն:    

Կէսօր եղաւ եւ ԱստուածԿէսօր եղաւ եւ ԱստուածԿէսօր եղաւ եւ ԱստուածԿէսօր եղաւ եւ Աստուած    տակաւին չէր եկած: Կէսօրէ ետք սատակաւին չէր եկած: Կէսօրէ ետք սատակաւին չէր եկած: Կէսօրէ ետք սատակաւին չէր եկած: Կէսօրէ ետք սա----
կայն քանի մը ճամբորդներ քովը եկան որոնք շատ յոգնած ու անօթի կայն քանի մը ճամբորդներ քովը եկան որոնք շատ յոգնած ու անօթի կայն քանի մը ճամբորդներ քովը եկան որոնք շատ յոգնած ու անօթի կայն քանի մը ճամբորդներ քովը եկան որոնք շատ յոգնած ու անօթի 
էին: Մովսէս սիրայօժար կերպով կերակրեց զանոնք եւ վրանէն ներս էին: Մովսէս սիրայօժար կերպով կերակրեց զանոնք եւ վրանէն ներս էին: Մովսէս սիրայօժար կերպով կերակրեց զանոնք եւ վրանէն ներս էին: Մովսէս սիրայօժար կերպով կերակրեց զանոնք եւ վրանէն ներս 
առաւ որպէսզի հանգիստ ընեն: Զանոնք ճամբելէ քիչ ետք, քանի մը առաւ որպէսզի հանգիստ ընեն: Զանոնք ճամբելէ քիչ ետք, քանի մը առաւ որպէսզի հանգիստ ընեն: Զանոնք ճամբելէ քիչ ետք, քանի մը առաւ որպէսզի հանգիստ ընեն: Զանոնք ճամբելէ քիչ ետք, քանի մը 
հովիւներ եկան որոնք դարձեալ անօթի ու ծարաւ էհովիւներ եկան որոնք դարձեալ անօթի ու ծարաւ էհովիւներ եկան որոնք դարձեալ անօթի ու ծարաւ էհովիւներ եկան որոնք դարձեալ անօթի ու ծարաւ էին եւ զիրենք ալ ին եւ զիրենք ալ ին եւ զիրենք ալ ին եւ զիրենք ալ 
կերակրեց եւ առատ ջուր տուաւ:կերակրեց եւ առատ ջուր տուաւ:կերակրեց եւ առատ ջուր տուաւ:կերակրեց եւ առատ ջուր տուաւ:    

Իրիկուան մօտ անոր քով եկան գաղթականներ, որոնց դիմաց Իրիկուան մօտ անոր քով եկան գաղթականներ, որոնց դիմաց Իրիկուան մօտ անոր քով եկան գաղթականներ, որոնց դիմաց Իրիկուան մօտ անոր քով եկան գաղթականներ, որոնց դիմաց 
Մովսէս դրաւ ինչ ուտելիք որ մնացած էր: Անոնց մեկնումէն ետք, Մովսէս դրաւ ինչ ուտելիք որ մնացած էր: Անոնց մեկնումէն ետք, Մովսէս դրաւ ինչ ուտելիք որ մնացած էր: Անոնց մեկնումէն ետք, Մովսէս դրաւ ինչ ուտելիք որ մնացած էր: Անոնց մեկնումէն ետք, 
Մովսէս տեսաւ որ Աստուծոյ համար իր պատրաստած համադամ Մովսէս տեսաւ որ Աստուծոյ համար իր պատրաստած համադամ Մովսէս տեսաւ որ Աստուծոյ համար իր պատրաստած համադամ Մովսէս տեսաւ որ Աստուծոյ համար իր պատրաստած համադամ 
կերակուրները սպառած էին եւ իր կանգնած վրանն ալ՝ կերակուրները սպառած էին եւ իր կանգնած վրանն ալ՝ կերակուրները սպառած էին եւ իր կանգնած վրանն ալ՝ կերակուրները սպառած էին եւ իր կանգնած վրանն ալ՝ տակնուվրայ տակնուվրայ տակնուվրայ տակնուվրայ 
եղած: Ան ծունկի եկաւ եւ աղօթեց ըսելով. եղած: Ան ծունկի եկաւ եւ աղօթեց ըսելով. եղած: Ան ծունկի եկաւ եւ աղօթեց ըսելով. եղած: Ան ծունկի եկաւ եւ աղօթեց ըսելով. ««««ԿԿԿԿ’’’’աղաչեմ քեզի, ոաղաչեմ քեզի, ոաղաչեմ քեզի, ոաղաչեմ քեզի, ո´́́́վ Տէր վ Տէր վ Տէր վ Տէր 
Աստուած, ուրիշ օր մը եկուր, որովհետեւ եթէ հիմա գալու ըլլաս՝ բան Աստուած, ուրիշ օր մը եկուր, որովհետեւ եթէ հիմա գալու ըլլաս՝ բան Աստուած, ուրիշ օր մը եկուր, որովհետեւ եթէ հիմա գալու ըլլաս՝ բան Աստուած, ուրիշ օր մը եկուր, որովհետեւ եթէ հիմա գալու ըլլաս՝ բան 
մը չունիմ քեզի հրամցնելիքմը չունիմ քեզի հրամցնելիքմը չունիմ քեզի հրամցնելիքմը չունիմ քեզի հրամցնելիք»:»:»:»:    

Աստուած անոր պատասխանեց. Աստուած անոր պատասխանեց. Աստուած անոր պատասխանեց. Աստուած անոր պատասխանեց. ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ նեղուիր ու մինեղուիր ու մինեղուիր ու մինեղուիր ու մի´ ´ ´ ´ վշտանար վշտանար վշտանար վշտանար 
ՄոՄոՄոՄո´́́́վսէս: Դուն շատ լաւ ըրիր որ անօթիինվսէս: Դուն շատ լաւ ըրիր որ անօթիինվսէս: Դուն շատ լաւ ըրիր որ անօթիինվսէս: Դուն շատ լաւ ըրիր որ անօթիին` ` ` ` կերակուր, ծարաւին՝ ջուր, կերակուր, ծարաւին՝ ջուր, կերակուր, ծարաւին՝ ջուր, կերակուր, ծարաւին՝ ջուր, 
եւ յոգնածին՝ հանգիստ տուիր: Ինչ որ անոնց ըրիր՝ ինծի ըրած եղար, եւ յոգնածին՝ հանգիստ տուիր: Ինչ որ անոնց ըրիր՝ ինծի ըրած եղար, եւ յոգնածին՝ հանգիստ տուիր: Ինչ որ անոնց ըրիր՝ ինծի ըրած եղար, եւ յոգնածին՝ հանգիստ տուիր: Ինչ որ անոնց ըրիր՝ ինծի ըրած եղար, 
որովհետեւ ես անոնց մէջ էի երբ անոնք քեզի ներկայացան: Անոնց որովհետեւ ես անոնց մէջ էի երբ անոնք քեզի ներկայացան: Անոնց որովհետեւ ես անոնց մէջ էի երբ անոնք քեզի ներկայացան: Անոնց որովհետեւ ես անոնց մէջ էի երբ անոնք քեզի ներկայացան: Անոնց 
ընդմէջէն եընդմէջէն եընդմէջէն եընդմէջէն ե´́́́ս էի ս էի ս էի ս էի որ քովդ եկայ եւ հիւրասիրուեցայոր քովդ եկայ եւ հիւրասիրուեցայոր քովդ եկայ եւ հիւրասիրուեցայոր քովդ եկայ եւ հիւրասիրուեցայ» » » » ((((Մատթէոս 25.37Մատթէոս 25.37Մատթէոս 25.37Մատթէոս 25.37----
40):40):40):40):    

    
� Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ մաԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ մաԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ մաԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ թէ մարդուն եղած բարիք րդուն եղած բարիք րդուն եղած բարիք րդուն եղած բարիք 

մը՝ Աստուած իրեմը՝ Աստուած իրեմը՝ Աստուած իրեմը՝ Աստուած իրե´́́́ն եղած բարիք մը կը նկատէն եղած բարիք մը կը նկատէն եղած բարիք մը կը նկատէն եղած բարիք մը կը նկատէ::::    
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Մարդը կրնաՄարդը կրնաՄարդը կրնաՄարդը կրնա´́́́յ զԱստուած ճանչնալյ զԱստուած ճանչնալյ զԱստուած ճանչնալյ զԱստուած ճանչնալ    
((((Մայիս 3)Մայիս 3)Մայիս 3)Մայիս 3)    

    
««««Աստուած մարդուն մտքին մէջ յաւիտենականութիւնը ճանչնաԱստուած մարդուն մտքին մէջ յաւիտենականութիւնը ճանչնաԱստուած մարդուն մտքին մէջ յաւիտենականութիւնը ճանչնաԱստուած մարդուն մտքին մէջ յաւիտենականութիւնը ճանչնա----

լու փափաքը դրաւլու փափաքը դրաւլու փափաքը դրաւլու փափաքը դրաւ»»»» ( ( ( (Ժողովող 3.11):Ժողովող 3.11):Ժողովող 3.11):Ժողովող 3.11):    
Համաձայն Սողոմոնի այս հաստատումին, Աստուած իՀամաձայն Սողոմոնի այս հաստատումին, Աստուած իՀամաձայն Սողոմոնի այս հաստատումին, Աստուած իՀամաձայն Սողոմոնի այս հաստատումին, Աստուած ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 

մարդուն մէջ մարդուն մէջ մարդուն մէջ մարդուն մէջ ««««յայայայաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքը» » » » դրած է: դրած է: դրած է: դրած է: 
Ի՞նչ պէտք է հասկնալ տուեալ հաստատումով: Երկու բան.Ի՞նչ պէտք է հասկնալ տուեալ հաստատումով: Երկու բան.Ի՞նչ պէտք է հասկնալ տուեալ հաստատումով: Երկու բան.Ի՞նչ պէտք է հասկնալ տուեալ հաստատումով: Երկու բան.----    

ա) ա) ա) ա) Մարդուն մէջ Մարդուն մէջ Մարդուն մէջ Մարդուն մէջ ««««յաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըյաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըյաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքըյաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքը» » » » 
դնել, կը նշանակէ` զայն յաւիտենականութիւնը ճանչնալու կարողուդնել, կը նշանակէ` զայն յաւիտենականութիւնը ճանչնալու կարողուդնել, կը նշանակէ` զայն յաւիտենականութիւնը ճանչնալու կարողուդնել, կը նշանակէ` զայն յաւիտենականութիւնը ճանչնալու կարողու----
թեամբ ու փափաքով ստեղծած ըլլալ: Իսկ մարդը յաւիտեթեամբ ու փափաքով ստեղծած ըլլալ: Իսկ մարդը յաւիտեթեամբ ու փափաքով ստեղծած ըլլալ: Իսկ մարդը յաւիտեթեամբ ու փափաքով ստեղծած ըլլալ: Իսկ մարդը յաւիտենականունականունականունականու----
թիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծած ըլլալ, կը նշանակէ` զայն թիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծած ըլլալ, կը նշանակէ` զայն թիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծած ըլլալ, կը նշանակէ` զայն թիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծած ըլլալ, կը նշանակէ` զայն 
յաւիտենականութեան համար ստեղծած ըլլալ, այլ խօսյաւիտենականութեան համար ստեղծած ըլլալ, այլ խօսյաւիտենականութեան համար ստեղծած ըլլալ, այլ խօսյաւիտենականութեան համար ստեղծած ըլլալ, այլ խօսքով` Աստուծոյ քով` Աստուծոյ քով` Աստուծոյ քով` Աստուծոյ 
ու աստուածայինին համար, երկնքին ու երկնայինին համար: Սողոու աստուածայինին համար, երկնքին ու երկնայինին համար: Սողոու աստուածայինին համար, երկնքին ու երկնայինին համար: Սողոու աստուածայինին համար, երկնքին ու երկնայինին համար: Սողո----
մոն անուղղակի կերպով, կը յիշեցնէ մարդուն, թէ Աստուծոյ համար մոն անուղղակի կերպով, կը յիշեցնէ մարդուն, թէ Աստուծոյ համար մոն անուղղակի կերպով, կը յիշեցնէ մարդուն, թէ Աստուծոյ համար մոն անուղղակի կերպով, կը յիշեցնէ մարդուն, թէ Աստուծոյ համար 
ստեղծուած մարստեղծուած մարստեղծուած մարստեղծուած մարդը` պէտք է Աստուծոյ համար ապրի. երկնքին համար դը` պէտք է Աստուծոյ համար ապրի. երկնքին համար դը` պէտք է Աստուծոյ համար ապրի. երկնքին համար դը` պէտք է Աստուծոյ համար ապրի. երկնքին համար 
ստեղծուած մարդը` պէտք է երկնքի տեսիլքով ապրի: Հաւատացեալ ստեղծուած մարդը` պէտք է երկնքի տեսիլքով ապրի: Հաւատացեալ ստեղծուած մարդը` պէտք է երկնքի տեսիլքով ապրի: Հաւատացեալ ստեղծուած մարդը` պէտք է երկնքի տեսիլքով ապրի: Հաւատացեալ 
մարդուն կոչումն է, երկրի վրայ քալել` բայց դէպի երկինք քալել:մարդուն կոչումն է, երկրի վրայ քալել` բայց դէպի երկինք քալել:մարդուն կոչումն է, երկրի վրայ քալել` բայց դէպի երկինք քալել:մարդուն կոչումն է, երկրի վրայ քալել` բայց դէպի երկինք քալել:    

բ) Յաւիտենականութիւնը Աստուծոյ ամենէն գլխաւոր յատկանիշբ) Յաւիտենականութիւնը Աստուծոյ ամենէն գլխաւոր յատկանիշբ) Յաւիտենականութիւնը Աստուծոյ ամենէն գլխաւոր յատկանիշբ) Յաւիտենականութիւնը Աստուծոյ ամենէն գլխաւոր յատկանիշ----
նենենեներէն մին է: Աստուած ինքն է յաւիտենարէն մին է: Աստուած ինքն է յաւիտենարէն մին է: Աստուած ինքն է յաւիտենարէն մին է: Աստուած ինքն է յաւիտենականութիւնը: Հետեւաբար, կանութիւնը: Հետեւաբար, կանութիւնը: Հետեւաբար, կանութիւնը: Հետեւաբար, 
յաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծուած ըլլալը` յաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծուած ըլլալը` յաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծուած ըլլալը` յաւիտենականութիւնը ճանչնալու փափաքով ստեղծուած ըլլալը` 
զԱստուած ճանչնալու կարողութեամբ ստեղծուած ըլլալ կը նշանակէ: զԱստուած ճանչնալու կարողութեամբ ստեղծուած ըլլալ կը նշանակէ: զԱստուած ճանչնալու կարողութեամբ ստեղծուած ըլլալ կը նշանակէ: զԱստուած ճանչնալու կարողութեամբ ստեղծուած ըլլալ կը նշանակէ: 
Ո՞ր մարդ արարածը չ'ուզեր ճանչնալ իր Արարիչը: Սողոմոն իր վերոՈ՞ր մարդ արարածը չ'ուզեր ճանչնալ իր Արարիչը: Սողոմոն իր վերոՈ՞ր մարդ արարածը չ'ուզեր ճանչնալ իր Արարիչը: Սողոմոն իր վերոՈ՞ր մարդ արարածը չ'ուզեր ճանչնալ իր Արարիչը: Սողոմոն իր վերո----
յիշեալ վկայութեամբ կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք կարոյիշեալ վկայութեամբ կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք կարոյիշեալ վկայութեամբ կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք կարոյիշեալ վկայութեամբ կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք կարո´́́́ղ ենք ճաղ ենք ճաղ ենք ճաղ ենք ճանչնալ նչնալ նչնալ նչնալ 
զԱստուած. կարոզԱստուած. կարոզԱստուած. կարոզԱստուած. կարո´́́́ղ ենք` որովհետեւ այդ կարողութիւնը Աստուած ղ ենք` որովհետեւ այդ կարողութիւնը Աստուած ղ ենք` որովհետեւ այդ կարողութիւնը Աստուած ղ ենք` որովհետեւ այդ կարողութիւնը Աստուած 
իիիի´́́́նք դրած է մեր մէջ: Իսկ զԱստուած ճանչնալը` անոր հետ հաղորնք դրած է մեր մէջ: Իսկ զԱստուած ճանչնալը` անոր հետ հաղորնք դրած է մեր մէջ: Իսկ զԱստուած ճանչնալը` անոր հետ հաղորնք դրած է մեր մէջ: Իսկ զԱստուած ճանչնալը` անոր հետ հաղոր----
դակցութեան մէջ մտնելով միայն կ'ըլլայ: Այդ հաղորդակդակցութեան մէջ մտնելով միայն կ'ըլլայ: Այդ հաղորդակդակցութեան մէջ մտնելով միայն կ'ըլլայ: Այդ հաղորդակդակցութեան մէջ մտնելով միայն կ'ըլլայ: Այդ հաղորդակցութիւնը ցութիւնը ցութիւնը ցութիւնը 
սկիզբ կ'առնէ, երբ իր Որդիին միջոցաւ հաշտուինք իրեն հետ:սկիզբ կ'առնէ, երբ իր Որդիին միջոցաւ հաշտուինք իրեն հետ:սկիզբ կ'առնէ, երբ իր Որդիին միջոցաւ հաշտուինք իրեն հետ:սկիզբ կ'առնէ, երբ իր Որդիին միջոցաւ հաշտուինք իրեն հետ:    

    
� Յաւիտենական ԱստուՅաւիտենական ԱստուՅաւիտենական ԱստուՅաւիտենական Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, պէտք ծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, պէտք ծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, պէտք ծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը, պէտք 

է յաւիտենական Աստուծոյ փառքին համար ապրի ու գործէ:է յաւիտենական Աստուծոյ փառքին համար ապրի ու գործէ:է յաւիտենական Աստուծոյ փառքին համար ապրի ու գործէ:է յաւիտենական Աստուծոյ փառքին համար ապրի ու գործէ:    
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է մեր հովիւըրն է մեր հովիւըրն է մեր հովիւըրն է մեր հովիւը    
((((Մայիս 4)Մայիս 4)Մայիս 4)Մայիս 4)    

    
««««Տէրը իմ հովիւս է. ես բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամՏէրը իմ հովիւս է. ես բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամՏէրը իմ հովիւս է. ես բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամՏէրը իմ հովիւս է. ես բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամ» » » » 

((((Սաղմոս 23.1Սաղմոս 23.1Սաղմոս 23.1Սաղմոս 23.1):):):):    ՉորսՉորսՉորսՉորս    ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.----    
ա) ա) ա) ա) Դաւիթ մարգարէն կը հաստատէԴաւիթ մարգարէն կը հաստատէԴաւիթ մարգարէն կը հաստատէԴաւիթ մարգարէն կը հաստատէ,,,,    թէ ինք չթէ ինք չթէ ինք չթէ ինք չի կրնարի կրնարի կրնարի կրնար    կարիքը կարիքը կարիքը կարիքը 

ունենալ ոեւէ բանիունենալ ոեւէ բանիունենալ ոեւէ բանիունենալ ոեւէ բանի, , , , եւ կ'ըսէ թէ ինչոեւ կ'ըսէ թէ ինչոեւ կ'ըսէ թէ ինչոեւ կ'ըսէ թէ ինչո´́́́ւ. որովհետեւ ւ. որովհետեւ ւ. որովհետեւ ւ. որովհետեւ ««««Տէրը իմ հովիւս էՏէրը իմ հովիւս էՏէրը իմ հովիւս էՏէրը իմ հովիւս է»: »: »: »: 
««««Բանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամԲանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամԲանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամԲանի մը կարօտութիւն պիտի չունենամ» » » » ըսելով, Դաւիթ կ'ակնարկէ ըսելով, Դաւիթ կ'ակնարկէ ըսելով, Դաւիթ կ'ակնարկէ ըսելով, Դաւիթ կ'ակնարկէ 
իր անհրաժեշտ պիտոյքներուն: Ան չի խօսիր իր սրտին ուզածը ստաիր անհրաժեշտ պիտոյքներուն: Ան չի խօսիր իր սրտին ուզածը ստաիր անհրաժեշտ պիտոյքներուն: Ան չի խօսիր իր սրտին ուզածը ստաիր անհրաժեշտ պիտոյքներուն: Ան չի խօսիր իր սրտին ուզածը ստա----
նալու մասին, այլ` իրեն անհրաժեշտը, իրեն պէտք եղածը ստանալու նալու մասին, այլ` իրեն անհրաժեշտը, իրեն պէտք եղածը ստանալու նալու մասին, այլ` իրեն անհրաժեշտը, իրեն պէտք եղածը ստանալու նալու մասին, այլ` իրեն անհրաժեշտը, իրեն պէտք եղածը ստանալու 
մասին: Եթէ մեր խնդրածը չենք ստանար, կը նշանակէ թէ անիկա մասին: Եթէ մեր խնդրածը չենք ստանար, կը նշանակէ թէ անիկա մասին: Եթէ մեր խնդրածը չենք ստանար, կը նշանակէ թէ անիկա մասին: Եթէ մեր խնդրածը չենք ստանար, կը նշանակէ թէ անիկա 
օգտակար կամ յարմար չէ մեզի համար, եւ կամ, տակաւին զայն օգտակար կամ յարմար չէ մեզի համար, եւ կամ, տակաւին զայն օգտակար կամ յարմար չէ մեզի համար, եւ կամ, տակաւին զայն օգտակար կամ յարմար չէ մեզի համար, եւ կամ, տակաւին զայն 
ստանալու ժամանակը չէ եկած:ստանալու ժամանակը չէ եկած:ստանալու ժամանակը չէ եկած:ստանալու ժամանակը չէ եկած:    ԴաւիթԴաւիթԴաւիթԴաւիթ    զԱստուած զԱստուած զԱստուած զԱստուած կը կը կը կը ներկաներկաներկաներկայացնէ իր յացնէ իր յացնէ իր յացնէ իր 
կարօտութիւնը գոհացնող ու իր կարիքները հոգացող հովիւ իբրեւ, կարօտութիւնը գոհացնող ու իր կարիքները հոգացող հովիւ իբրեւ, կարօտութիւնը գոհացնող ու իր կարիքները հոգացող հովիւ իբրեւ, կարօտութիւնը գոհացնող ու իր կարիքները հոգացող հովիւ իբրեւ, 
ցոյց տալու համար մեզի, թէ ցոյց տալու համար մեզի, թէ ցոյց տալու համար մեզի, թէ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Աստուած հոգատար հովիւ է: Ան Աստուած հոգատար հովիւ է: Ան Աստուած հոգատար հովիւ է: Ան Աստուած հոգատար հովիւ է: Ան հոգ կը հոգ կը հոգ կը հոգ կը 
տանի իր զաւակներուն:տանի իր զաւակներուն:տանի իր զաւակներուն:տանի իր զաւակներուն:    

բ) բ) բ) բ) Եթէ Տէրը մեր հովիւն է, կը նշանակէ թէ մեր կերակրիչն է, իսկ Եթէ Տէրը մեր հովիւն է, կը նշանակէ թէ մեր կերակրիչն է, իսկ Եթէ Տէրը մեր հովիւն է, կը նշանակէ թէ մեր կերակրիչն է, իսկ Եթէ Տէրը մեր հովիւն է, կը նշանակէ թէ մեր կերակրիչն է, իսկ 
եթէ մեր կերակրիչն է, ուրեմն մեզեթէ մեր կերակրիչն է, ուրեմն մեզեթէ մեր կերակրիչն է, ուրեմն մեզեթէ մեր կերակրիչն է, ուրեմն մեզ    կշտացնողն է, յագեցնողն էկշտացնողն է, յագեցնողն էկշտացնողն է, յագեցնողն էկշտացնողն է, յագեցնողն է: : : : Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Տէրն է մեր կերակրիչը, մենք չենք կրնար բանի մը կարօտութիւն ունեՏէրն է մեր կերակրիչը, մենք չենք կրնար բանի մը կարօտութիւն ունեՏէրն է մեր կերակրիչը, մենք չենք կրնար բանի մը կարօտութիւն ունեՏէրն է մեր կերակրիչը, մենք չենք կրնար բանի մը կարօտութիւն ունե----
նալ: Եթէ Տէրն նալ: Եթէ Տէրն նալ: Եթէ Տէրն նալ: Եթէ Տէրն է մերէ մերէ մերէ մեր    հոգատարհոգատարհոգատարհոգատար    հովիւը, մենք պէտք չէ հոգ հովիւը, մենք պէտք չէ հոգ հովիւը, մենք պէտք չէ հոգ հովիւը, մենք պէտք չէ հոգ ընենք:ընենք:ընենք:ընենք:    

գ) գ) գ) գ) Եթէ Տէրը մեր հովիւնԵթէ Տէրը մեր հովիւնԵթէ Տէրը մեր հովիւնԵթէ Տէրը մեր հովիւն    է, է, է, է, մենք ալ պէտք է իր ոչխարները ըլլանք:մենք ալ պէտք է իր ոչխարները ըլլանք:մենք ալ պէտք է իր ոչխարները ըլլանք:մենք ալ պէտք է իր ոչխարները ըլլանք:    
Տէրը գթՏէրը գթՏէրը գթՏէրը գթառատ հովիւ է. իր ոչխարները նաեւ իրեն պէս գթառատ պէտք առատ հովիւ է. իր ոչխարները նաեւ իրեն պէս գթառատ պէտք առատ հովիւ է. իր ոչխարները նաեւ իրեն պէս գթառատ պէտք առատ հովիւ է. իր ոչխարները նաեւ իրեն պէս գթառատ պէտք 
է ըլլան: Ոչխարը անվնաս կենդանի էէ ըլլան: Ոչխարը անվնաս կենդանի էէ ըլլան: Ոչխարը անվնաս կենդանի էէ ըլլան: Ոչխարը անվնաս կենդանի է. . . . հաւատացեալ մարդն ալ հաւատացեալ մարդն ալ հաւատացեալ մարդն ալ հաւատացեալ մարդն ալ 
անվնաս պէտք անվնաս պէտք անվնաս պէտք անվնաս պէտք է է է է ըլլայ, այսինքն` պէտքըլլայ, այսինքն` պէտքըլլայ, այսինքն` պէտքըլլայ, այսինքն` պէտք    չէ ուրիշին վնաս հասցնէչէ ուրիշին վնաս հասցնէչէ ուրիշին վնաս հասցնէչէ ուրիշին վնաս հասցնէ::::    

դ) դ) դ) դ) Վստահ երբ Դաւիթ Տէրը կը կոչէՎստահ երբ Դաւիթ Տէրը կը կոչէՎստահ երբ Դաւիթ Տէրը կը կոչէՎստահ երբ Դաւիթ Տէրը կը կոչէրրրր    հովիւ, կը յիշէր նաեւ թէ հովիւ, կը յիշէր նաեւ թէ հովիւ, կը յիշէր նաեւ թէ հովիւ, կը յիշէր նաեւ թէ 
ժամանակին ինք հովիւ էր: Եւ ան փորձառաբար գիտէր թէ իժամանակին ինք հովիւ էր: Եւ ան փորձառաբար գիտէր թէ իժամանակին ինք հովիւ էր: Եւ ան փորձառաբար գիտէր թէ իժամանակին ինք հովիւ էր: Եւ ան փորձառաբար գիտէր թէ ի´́́́նչ կը նչ կը նչ կը նչ կը 
նշանակէր ըլլալ կարեկից հովիւ,նշանակէր ըլլալ կարեկից հովիւ,նշանակէր ըլլալ կարեկից հովիւ,նշանակէր ըլլալ կարեկից հովիւ,    գթառատ հովիւ:գթառատ հովիւ:գթառատ հովիւ:գթառատ հովիւ:    Դաւիթ առիթով մը Դաւիթ առիթով մը Դաւիթ առիթով մը Դաւիթ առիթով մը 
իր կեանքը վտանգի ենթարկեց, ազատելու համար իր ոչխարներիր կեանքը վտանգի ենթարկեց, ազատելու համար իր ոչխարներիր կեանքը վտանգի ենթարկեց, ազատելու համար իր ոչխարներիր կեանքը վտանգի ենթարկեց, ազատելու համար իր ոչխարներըըըը::::    
Յիսուս ինքն է այն իսկական քաջ հովիւըՅիսուս ինքն է այն իսկական քաջ հովիւըՅիսուս ինքն է այն իսկական քաջ հովիւըՅիսուս ինքն է այն իսկական քաջ հովիւը,,,,    որ իր կեանքը զոհեց իր որ իր կեանքը զոհեց իր որ իր կեանքը զոհեց իր որ իր կեանքը զոհեց իր 
ոչխարներուն համար (Յովհաննէս 10.11):ոչխարներուն համար (Յովհաննէս 10.11):ոչխարներուն համար (Յովհաննէս 10.11):ոչխարներուն համար (Յովհաննէս 10.11):    

    
� Չենք կրնար անհրաժեշտ բանի մը կարիքը ունենալ, երբ Չենք կրնար անհրաժեշտ բանի մը կարիքը ունենալ, երբ Չենք կրնար անհրաժեշտ բանի մը կարիքը ունենալ, երբ Չենք կրնար անհրաժեշտ բանի մը կարիքը ունենալ, երբ 

անկարօտն Աստուած ինքն է մեր հոգատարը:անկարօտն Աստուած ինքն է մեր հոգատարը:անկարօտն Աստուած ինքն է մեր հոգատարը:անկարօտն Աստուած ինքն է մեր հոգատարը:    
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Յիսուսի սէրը կը փոխէ մեզՅիսուսի սէրը կը փոխէ մեզՅիսուսի սէրը կը փոխէ մեզՅիսուսի սէրը կը փոխէ մեզ    
((((Մայիս 5)Մայիս 5)Մայիս 5)Մայիս 5)    

    
««««ՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէՍիրեցէ´́́́ք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք ձեր թշնամիները, օրհնեցէ´́́́ք ձեզ անիծողները, բարիք ք ձեզ անիծողները, բարիք ք ձեզ անիծողները, բարիք ք ձեզ անիծողները, բարիք 

ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց համար, որոնք ձեզ կը ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց համար, որոնք ձեզ կը ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց համար, որոնք ձեզ կը ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց համար, որոնք ձեզ կը 
չարչարեն ու կը հալածենչարչարեն ու կը հալածենչարչարեն ու կը հալածենչարչարեն ու կը հալածեն»»»» ( ( ( (Մատթէոս 5.44):Մատթէոս 5.44):Մատթէոս 5.44):Մատթէոս 5.44):    

Կրնա՞նք սիրել մեր թշնամիները: ԱյոԿրնա՞նք սիրել մեր թշնամիները: ԱյոԿրնա՞նք սիրել մեր թշնամիները: ԱյոԿրնա՞նք սիրել մեր թշնամիները: Այո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք 
սորվինք աղօթել անոնց համար: Աղօթքը մեզ մարդասէր կը դարձնէ: սորվինք աղօթել անոնց համար: Աղօթքը մեզ մարդասէր կը դարձնէ: սորվինք աղօթել անոնց համար: Աղօթքը մեզ մարդասէր կը դարձնէ: սորվինք աղօթել անոնց համար: Աղօթքը մեզ մարդասէր կը դարձնէ: 
Քրիստոնեայ մարդուն չՔրիստոնեայ մարդուն չՔրիստոնեայ մարդուն չՔրիստոնեայ մարդուն չի վայելեր ատելութիւն եւ դառնութիւն սնուի վայելեր ատելութիւն եւ դառնութիւն սնուի վայելեր ատելութիւն եւ դառնութիւն սնուի վայելեր ատելութիւն եւ դառնութիւն սնու----
ցանել իր սրտին մէջ: Սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն կայ, հոնկէ չի ցանել իր սրտին մէջ: Սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն կայ, հոնկէ չի ցանել իր սրտին մէջ: Սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն կայ, հոնկէ չի ցանել իր սրտին մէջ: Սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն կայ, հոնկէ չի 
կրնար Աստուծոյ հաճելի աղօթք բղխիլ: Ուստի, նախ պէտք է աղօթել կրնար Աստուծոյ հաճելի աղօթք բղխիլ: Ուստի, նախ պէտք է աղօթել կրնար Աստուծոյ հաճելի աղօթք բղխիլ: Ուստի, նախ պէտք է աղօթել կրնար Աստուծոյ հաճելի աղօթք բղխիլ: Ուստի, նախ պէտք է աղօթել 
որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ ամէն դառն զգացում, ամէն ատեոր Աստուած հեռացնէ մեզմէ ամէն դառն զգացում, ամէն ատեոր Աստուած հեռացնէ մեզմէ ամէն դառն զգացում, ամէն ատեոր Աստուած հեռացնէ մեզմէ ամէն դառն զգացում, ամէն ատելութիւն, լութիւն, լութիւն, լութիւն, 
եւ մեզ իր սիրովը լեցնէ ու վառէ,եւ մեզ իր սիրովը լեցնէ ու վառէ,եւ մեզ իր սիրովը լեցնէ ու վառէ,եւ մեզ իր սիրովը լեցնէ ու վառէ,    որպէսզի սէորպէսզի սէորպէսզի սէորպէսզի սէ´́́́ր ճառագայթենք մեր ր ճառագայթենք մեր ր ճառագայթենք մեր ր ճառագայթենք մեր 
չորս դին:չորս դին:չորս դին:չորս դին:    

Կրնա՞նք օրհնել մեզ անիծողները: ԱյոԿրնա՞նք օրհնել մեզ անիծողները: ԱյոԿրնա՞նք օրհնել մեզ անիծողները: ԱյոԿրնա՞նք օրհնել մեզ անիծողները: Այո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք 
վայելած ենք Աստուծոյ օրհնութիւնը, վայելած ենք Աստուծոյ օրհնութիւնը, վայելած ենք Աստուծոյ օրհնութիւնը, վայելած ենք Աստուծոյ օրհնութիւնը, եւ եւ եւ եւ եթէ երբեք լսած ենք Յիսուսի եթէ երբեք լսած ենք Յիսուսի եթէ երբեք լսած ենք Յիսուսի եթէ երբեք լսած ենք Յիսուսի 
խօսքը մեր սիրտերուն մէջ թռթռացող. խօսքը մեր սիրտերուն մէջ թռթռացող. խօսքը մեր սիրտերուն մէջ թռթռացող. խօսքը մեր սիրտերուն մէջ թռթռացող. ««««ԵկէԵկէԵկէԵկէ´́́́ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ ք, Հօրս կողմէ 
օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը,օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը,օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը,օրհնեալներ, եւ ժառանգեցէք այն արքայութիւնը,    որ ձեզի համար որ ձեզի համար որ ձեզի համար որ ձեզի համար 
աշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էաշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էաշխարհի սկիզբէն պատրաստուած էաշխարհի սկիզբէն պատրաստուած է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 25.34):Մատթէոս 25.34):Մատթէոս 25.34):Մատթէոս 25.34):    

Կրնա՞նք բարիք ընել մեզ ատողներուն: ԱյոԿրնա՞նք բարիք ընել մեզ ատողներուն: ԱյոԿրնա՞նք բարիք ընել մեզ ատողներուն: ԱյոԿրնա՞նք բարիք ընել մեզ ատողներուն: Այո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք նք, եթէ երբեք 
մտաբերենք այն բարիքը որ Յիսուս ըրաւ մեզի՝ մեր կատարած մտաբերենք այն բարիքը որ Յիսուս ըրաւ մեզի՝ մեր կատարած մտաբերենք այն բարիքը որ Յիսուս ըրաւ մեզի՝ մեր կատարած մտաբերենք այն բարիքը որ Յիսուս ըրաւ մեզի՝ մեր կատարած 
չարիքներուն փոխարէն: Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը չարիքներուն փոխարէն: Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը չարիքներուն փոխարէն: Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը չարիքներուն փոխարէն: Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ««««իր Որդիին իր Որդիին իր Որդիին իր Որդիին 
մահովը մեզ իր հետ հաշտեցմահովը մեզ իր հետ հաշտեցմահովը մեզ իր հետ հաշտեցմահովը մեզ իր հետ հաշտեցուց դեռ այն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի ուց դեռ այն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի ուց դեռ այն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի ուց դեռ այն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի 
էինք իրենէինք իրենէինք իրենէինք իրեն»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 5.10),  5.10),  5.10),  5.10), մենք ինչո՞ւ չկարենանք բարիք ընել մեզ մենք ինչո՞ւ չկարենանք բարիք ընել մեզ մենք ինչո՞ւ չկարենանք բարիք ընել մեզ մենք ինչո՞ւ չկարենանք բարիք ընել մեզ 
ատողներուն եւ մեզի չարիք ընողներուն:ատողներուն եւ մեզի չարիք ընողներուն:ատողներուն եւ մեզի չարիք ընողներուն:ատողներուն եւ մեզի չարիք ընողներուն:    

Վերջապէս, կՎերջապէս, կՎերջապէս, կՎերջապէս, կրնա՞նք աղօթել րնա՞նք աղօթել րնա՞նք աղօթել րնա՞նք աղօթել մեզ չարչարողներուն ու մեզ չարչարողներուն ու մեզ չարչարողներուն ու մեզ չարչարողներուն ու 
հալածողներուն համար: հալածողներուն համար: հալածողներուն համար: հալածողներուն համար: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք, եթէ երբեք յիշենք որ մենք եւս նք, եթէ երբեք յիշենք որ մենք եւս նք, եթէ երբեք յիշենք որ մենք եւս նք, եթէ երբեք յիշենք որ մենք եւս 
կը կը կը կը չարչարենք ու կը հալածենք Քրիստոսը մեր մեղքերով:չարչարենք ու կը հալածենք Քրիստոսը մեր մեղքերով:չարչարենք ու կը հալածենք Քրիստոսը մեր մեղքերով:չարչարենք ու կը հալածենք Քրիստոսը մեր մեղքերով:    

    
� Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը չճաշակած մարդը` չի կրնար Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը չճաշակած մարդը` չի կրնար Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը չճաշակած մարդը` չի կրնար Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը չճաշակած մարդը` չի կրնար 

սիրել իր հակառակորդները եւ աղօթել անոնց համար:սիրել իր հակառակորդները եւ աղօթել անոնց համար:սիրել իր հակառակորդները եւ աղօթել անոնց համար:սիրել իր հակառակորդները եւ աղօթել անոնց համար:    
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Տէրը ինքն է մեր պահապանըՏէրը ինքն է մեր պահապանըՏէրը ինքն է մեր պահապանըՏէրը ինքն է մեր պահապանը    
((((Մայիս 6)Մայիս 6)Մայիս 6)Մայիս 6)    

    
««««Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ կ'աշխատին անոր շինողները: Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ կ'աշխատին անոր շինողները: Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ կ'աշխատին անոր շինողները: Եթէ Տէրը չշինէ տունը, զուր տեղ կ'աշխատին անոր շինողները: 

Եթէ Տէրը չպԵթէ Տէրը չպԵթէ Տէրը չպԵթէ Տէրը չպահպանէ քաղաքը, զուր տեղ կը հսկեն պահապաններըահպանէ քաղաքը, զուր տեղ կը հսկեն պահապաններըահպանէ քաղաքը, զուր տեղ կը հսկեն պահապաններըահպանէ քաղաքը, զուր տեղ կը հսկեն պահապանները» » » » 
((((Սաղմոս 127.1Սաղմոս 127.1Սաղմոս 127.1Սաղմոս 127.1):):):):    

ՍողոմոնՍողոմոնՍողոմոնՍողոմոն,,,,    իմաստուն ու հարուստ անձ մըն էր, բայց ան բնաւ իմաստուն ու հարուստ անձ մըն էր, բայց ան բնաւ իմաստուն ու հարուստ անձ մըն էր, բայց ան բնաւ իմաստուն ու հարուստ անձ մըն էր, բայց ան բնաւ 
չվստահեցաւ իր իմաստութեան կամ հարստութեան: Ան խորապէս կը չվստահեցաւ իր իմաստութեան կամ հարստութեան: Ան խորապէս կը չվստահեցաւ իր իմաստութեան կամ հարստութեան: Ան խորապէս կը չվստահեցաւ իր իմաստութեան կամ հարստութեան: Ան խորապէս կը 
գիտակցէր, որ եթէ երբեք Տէրը ինք չշինէր իր տունը եւ իր ազգին գիտակցէր, որ եթէ երբեք Տէրը ինք չշինէր իր տունը եւ իր ազգին գիտակցէր, որ եթէ երբեք Տէրը ինք չշինէր իր տունը եւ իր ազգին գիտակցէր, որ եթէ երբեք Տէրը ինք չշինէր իր տունը եւ իր ազգին 
տունը, զուր տեղ աշխատածտունը, զուր տեղ աշխատածտունը, զուր տեղ աշխատածտունը, զուր տեղ աշխատած    պիտի ըլլային զանոնք շինողները, եւ եթէ պիտի ըլլային զանոնք շինողները, եւ եթէ պիտի ըլլային զանոնք շինողները, եւ եթէ պիտի ըլլային զանոնք շինողները, եւ եթէ 
երբեք չպահպանէր Երուսաղէմ քաղաքը, զուր տեղ հսկած պիտի երբեք չպահպանէր Երուսաղէմ քաղաքը, զուր տեղ հսկած պիտի երբեք չպահպանէր Երուսաղէմ քաղաքը, զուր տեղ հսկած պիտի երբեք չպահպանէր Երուսաղէմ քաղաքը, զուր տեղ հսկած պիտի 
ըլլային անոր պահապանները:ըլլային անոր պահապանները:ըլլային անոր պահապանները:ըլլային անոր պահապանները:    

Սողոմոն կը գիտակցէրՍողոմոն կը գիտակցէրՍողոմոն կը գիտակցէրՍողոմոն կը գիտակցէր,,,,    որ Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած ի´́́́նք շինեց իր տունը: նք շինեց իր տունը: նք շինեց իր տունը: նք շինեց իր տունը: 
««««ՏունՏունՏունՏուն» » » » ըսելով կ'ակնարկուիըսելով կ'ակնարկուիըսելով կ'ակնարկուիըսելով կ'ակնարկուի    իր թագաւորական տունին, այսինքն` իր իր թագաւորական տունին, այսինքն` իր իր թագաւորական տունին, այսինքն` իր իր թագաւորական տունին, այսինքն` իր 
թագաւորական դիրքինթագաւորական դիրքինթագաւորական դիրքինթագաւորական դիրքին::::    Ան Ան Ան Ան գիտէր եգիտէր եգիտէր եգիտէր եւ ահա կը յայտարարէրւ ահա կը յայտարարէրւ ահա կը յայտարարէրւ ահա կը յայտարարէր,,,,    թէ թէ թէ թէ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք զինք հասցուց թագաւորական գահին:նք զինք հասցուց թագաւորական գահին:նք զինք հասցուց թագաւորական գահին:նք զինք հասցուց թագաւորական գահին:    Ան գիտէր նաեւ Ան գիտէր նաեւ Ան գիտէր նաեւ Ան գիտէր նաեւ 
որ Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած իոր Աստուած ի´́́́նք Երուսաղէմ քաղաքը ընտրեց ու զայն թագաւորանք Երուսաղէմ քաղաքը ընտրեց ու զայն թագաւորանք Երուսաղէմ քաղաքը ընտրեց ու զայն թագաւորանք Երուսաղէմ քաղաքը ընտրեց ու զայն թագաւորա----
նիստ քաղաքի վերածեց, եւ յաճախակի առիթներով զայն պաշտպանիստ քաղաքի վերածեց, եւ յաճախակի առիթներով զայն պաշտպանիստ քաղաքի վերածեց, եւ յաճախակի առիթներով զայն պաշտպանիստ քաղաքի վերածեց, եւ յաճախակի առիթներով զայն պաշտպա----
նեց ընդդէմ թշնամիներու յարձակումներուն:նեց ընդդէմ թշնամիներու յարձակումներուն:նեց ընդդէմ թշնամիներու յարձակումներուն:նեց ընդդէմ թշնամիներու յարձակումներուն:    

Սողոմոն իր տուՍողոմոն իր տուՍողոմոն իր տուՍողոմոն իր տուեալ բառերով մեզ կը հրաւիրէ մեր ուեալ բառերով մեզ կը հրաւիրէ մեր ուեալ բառերով մեզ կը հրաւիրէ մեր ուեալ բառերով մեզ կը հրաւիրէ մեր ուշշշշադրութիւադրութիւադրութիւադրութիւ----
նը կեդրոնացնելու Աստուծոյ վրայ եւ վստահելու անոր նախախնանը կեդրոնացնելու Աստուծոյ վրայ եւ վստահելու անոր նախախնանը կեդրոնացնելու Աստուծոյ վրայ եւ վստահելու անոր նախախնանը կեդրոնացնելու Աստուծոյ վրայ եւ վստահելու անոր նախախնա----
մութեանմութեանմութեանմութեան, , , , պահպանութեան ու պաշտպապահպանութեան ու պաշտպապահպանութեան ու պաշտպապահպանութեան ու պաշտպանութեան, առանց որոնց, նութեան, առանց որոնց, նութեան, առանց որոնց, նութեան, առանց որոնց, ոոոո´́́́չ չ չ չ 
մեր մեր մեր մեր իմաստութիւնը իմաստութիւնը իմաստութիւնը իմաստութիւնը եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ մեր հարստութիւնը կրնանչ ալ մեր հարստութիւնը կրնանչ ալ մեր հարստութիւնը կրնանչ ալ մեր հարստութիւնը կրնան    օգնել մեզիօգնել մեզիօգնել մեզիօգնել մեզի    
իրագործելու ոեւէ բան մեր կեանքին մէջ:իրագործելու ոեւէ բան մեր կեանքին մէջ:իրագործելու ոեւէ բան մեր կեանքին մէջ:իրագործելու ոեւէ բան մեր կեանքին մէջ:    

Սիրելի ըՍիրելի ըՍիրելի ըՍիրելի ընթերցող, եթէ երբեք ունիս տուննթերցող, եթէ երբեք ունիս տուննթերցող, եթէ երբեք ունիս տուննթերցող, եթէ երբեք ունիս տուն, , , , դիրք, հանգամանք, դիրք, հանգամանք, դիրք, հանգամանք, դիրք, հանգամանք, 
պաշտօն, աստիճան, հարստութիւն, պաշտօն, աստիճան, հարստութիւն, պաշտօն, աստիճան, հարստութիւն, պաշտօն, աստիճան, հարստութիւն, լաւ գիտցիր որ ատլաւ գիտցիր որ ատլաւ գիտցիր որ ատլաւ գիտցիր որ ատոնքոնքոնքոնք    քեզի քեզի քեզի քեզի 
շնորհողը Տէրը ինքն է:շնորհողը Տէրը ինքն է:շնորհողը Տէրը ինքն է:շնորհողը Տէրը ինքն է:    Քու իմաստութիւնդ չէ որ քեզ տեղ մը կը Քու իմաստութիւնդ չէ որ քեզ տեղ մը կը Քու իմաստութիւնդ չէ որ քեզ տեղ մը կը Քու իմաստութիւնդ չէ որ քեզ տեղ մը կը 
հասցնէ, այլ` Տէրը ինք: Քու զօրութիւնդ կամ հարստութիւնդ չեն որ հասցնէ, այլ` Տէրը ինք: Քու զօրութիւնդ կամ հարստութիւնդ չեն որ հասցնէ, այլ` Տէրը ինք: Քու զօրութիւնդ կամ հարստութիւնդ չեն որ հասցնէ, այլ` Տէրը ինք: Քու զօրութիւնդ կամ հարստութիւնդ չեն որ 
քեզ կը բարձրացնեն ու ապքեզ կը բարձրացնեն ու ապքեզ կը բարձրացնեն ու ապքեզ կը բարձրացնեն ու ապահովութիւն կու տան քեզի, այլ` Տէրը ինք:ահովութիւն կու տան քեզի, այլ` Տէրը ինք:ահովութիւն կու տան քեզի, այլ` Տէրը ինք:ահովութիւն կու տան քեզի, այլ` Տէրը ինք:    

    
� Մեր բարձրացումն ու ապահովութիւնը, Աստուծոյ հանդէպ մեր Մեր բարձրացումն ու ապահովութիւնը, Աստուծոյ հանդէպ մեր Մեր բարձրացումն ու ապահովութիւնը, Աստուծոյ հանդէպ մեր Մեր բարձրացումն ու ապահովութիւնը, Աստուծոյ հանդէպ մեր 

ունեցած վստահութեան մէջ կը կայանայ:ունեցած վստահութեան մէջ կը կայանայ:ունեցած վստահութեան մէջ կը կայանայ:ունեցած վստահութեան մէջ կը կայանայ:    
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Կանուխ արթնցողներն ու ուշ հանգչողներըԿանուխ արթնցողներն ու ուշ հանգչողներըԿանուխ արթնցողներն ու ուշ հանգչողներըԿանուխ արթնցողներն ու ուշ հանգչողները    
((((Մայիս 7)Մայիս 7)Մայիս 7)Մայիս 7)    

    
««««Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու 

ցաւով հաց ուտելը: ցաւով հաց ուտելը: ցաւով հաց ուտելը: ցաւով հաց ուտելը: ԱրդարեւԱրդարեւԱրդարեւԱրդարեւ,,,,    Աստուած իր սիրելիին քուն կու տայԱստուած իր սիրելիին քուն կու տայԱստուած իր սիրելիին քուն կու տայԱստուած իր սիրելիին քուն կու տայ» » » » 
((((Սաղմոս 127.2Սաղմոս 127.2Սաղմոս 127.2Սաղմոս 127.2):):):):    

Սողոմոն կ'ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, թէ կանուխ ելլելով Սողոմոն կ'ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, թէ կանուխ ելլելով Սողոմոն կ'ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, թէ կանուխ ելլելով Սողոմոն կ'ուզէ մեր ուշադրութեան յանձնել, թէ կանուխ ելլելով 
եւ ուշ հանգչելով չէ որ կը հարստանանք, տուներ կը շինենք, դիրքերու եւ ուշ հանգչելով չէ որ կը հարստանանք, տուներ կը շինենք, դիրքերու եւ ուշ հանգչելով չէ որ կը հարստանանք, տուներ կը շինենք, դիրքերու եւ ուշ հանգչելով չէ որ կը հարստանանք, տուներ կը շինենք, դիրքերու 
կը տիրանանք:կը տիրանանք:կը տիրանանք:կը տիրանանք: « « « «Կանուխ ելլելԿանուխ ելլելԿանուխ ելլելԿանուխ ելլել» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ուշ հանգչիլուշ հանգչիլուշ հանգչիլուշ հանգչիլ» » » » բառերով, Սողոմոն բառերով, Սողոմոն բառերով, Սողոմոն բառերով, Սողոմոն 
կ'ակնարկէ ակ'ակնարկէ ակ'ակնարկէ ակ'ակնարկէ այն մարդոց, որոնք իրենց տքնաջան աշխատանքին ու յն մարդոց, որոնք իրենց տքնաջան աշխատանքին ու յն մարդոց, որոնք իրենց տքնաջան աշխատանքին ու յն մարդոց, որոնք իրենց տքնաջան աշխատանքին ու 
թափած քրտինքին կը վստահին, փոխանակ վստահելու Աստուծոյ թափած քրտինքին կը վստահին, փոխանակ վստահելու Աստուծոյ թափած քրտինքին կը վստահին, փոխանակ վստահելու Աստուծոյ թափած քրտինքին կը վստահին, փոխանակ վստահելու Աստուծոյ 
նախախնամութեան ու օրհնութեան:նախախնամութեան ու օրհնութեան:նախախնամութեան ու օրհնութեան:նախախնամութեան ու օրհնութեան:    

Սովորաբար անոնք որոնք ուշ կը քնանան` կանուխ չեն Սովորաբար անոնք որոնք ուշ կը քնանան` կանուխ չեն Սովորաբար անոնք որոնք ուշ կը քնանան` կանուխ չեն Սովորաբար անոնք որոնք ուշ կը քնանան` կանուխ չեն 
արթննար, կամ անոնք որոնք կանուխ կ'արթննան` կանուխ ալ կը արթննար, կամ անոնք որոնք կանուխ կ'արթննան` կանուխ ալ կը արթննար, կամ անոնք որոնք կանուխ կ'արթննան` կանուխ ալ կը արթննար, կամ անոնք որոնք կանուխ կ'արթննան` կանուխ ալ կը 
քնանան: Բայց այստեղ, Սոքնանան: Բայց այստեղ, Սոքնանան: Բայց այստեղ, Սոքնանան: Բայց այստեղ, Սողոմոն կը խօսի այնպիսի մարդոց մասին, ղոմոն կը խօսի այնպիսի մարդոց մասին, ղոմոն կը խօսի այնպիսի մարդոց մասին, ղոմոն կը խօսի այնպիսի մարդոց մասին, 
որոնք ուշ կը քնանան ու կանուխ կ'արթննան: Այսպիսիները բնաւ որոնք ուշ կը քնանան ու կանուխ կ'արթննան: Այսպիսիները բնաւ որոնք ուշ կը քնանան ու կանուխ կ'արթննան: Այսպիսիները բնաւ որոնք ուշ կը քնանան ու կանուխ կ'արթննան: Այսպիսիները բնաւ 
հանգիստ չեն տար ոհանգիստ չեն տար ոհանգիստ չեն տար ոհանգիստ չեն տար ո´́́́չ իրենց մարմիններուն, ոչ իրենց մարմիններուն, ոչ իրենց մարմիններուն, ոչ իրենց մարմիններուն, ո´́́́չ իրենց հոգիներուն եւ չ իրենց հոգիներուն եւ չ իրենց հոգիներուն եւ չ իրենց հոգիներուն եւ 
ոոոո´́́́չ ալ իրենց միտքերուն: Որո՞նք են ասոնք: Ասոնք աշխարհին, նիւչ ալ իրենց միտքերուն: Որո՞նք են ասոնք: Ասոնք աշխարհին, նիւչ ալ իրենց միտքերուն: Որո՞նք են ասոնք: Ասոնք աշխարհին, նիւչ ալ իրենց միտքերուն: Որո՞նք են ասոնք: Ասոնք աշխարհին, նիւ----
թին ու նիւթականին կապուած թին ու նիւթականին կապուած թին ու նիւթականին կապուած թին ու նիւթականին կապուած մարդիկն մարդիկն մարդիկն մարդիկն են,են,են,են,    որ չեն կրնար կանուխ որ չեն կրնար կանուխ որ չեն կրնար կանուխ որ չեն կրնար կանուխ 
քնանալ եւ հանգիստ քուն մը վայելել, եւ ոքնանալ եւ հանգիստ քուն մը վայելել, եւ ոքնանալ եւ հանգիստ քուն մը վայելել, եւ ոքնանալ եւ հանգիստ քուն մը վայելել, եւ ո´́́́չ ալ կրնան քիչ մը ուշ չ ալ կրնան քիչ մը ուշ չ ալ կրնան քիչ մը ուշ չ ալ կրնան քիչ մը ուշ 
արթննալ, որպէսզի իրենց մարմինները անհրարթննալ, որպէսզի իրենց մարմինները անհրարթննալ, որպէսզի իրենց մարմինները անհրարթննալ, որպէսզի իրենց մարմինները անհրաաաաժեշտ հանգիստը ունեժեշտ հանգիստը ունեժեշտ հանգիստը ունեժեշտ հանգիստը ունե----
ցած ըլլայ:ցած ըլլայ:ցած ըլլայ:ցած ըլլայ:    

Կանուխ արթնցող եւ ուշ հանգչող մարդիկը` աշխարհով մտահոգ Կանուխ արթնցող եւ ուշ հանգչող մարդիկը` աշխարհով մտահոգ Կանուխ արթնցող եւ ուշ հանգչող մարդիկը` աշխարհով մտահոգ Կանուխ արթնցող եւ ուշ հանգչող մարդիկը` աշխարհով մտահոգ 
մարդիկն են, որոնք չեն վայելեր ու չեն կրնար վայելեմարդիկն են, որոնք չեն վայելեր ու չեն կրնար վայելեմարդիկն են, որոնք չեն վայելեր ու չեն կրնար վայելեմարդիկն են, որոնք չեն վայելեր ու չեն կրնար վայելել այս կեանքին լ այս կեանքին լ այս կեանքին լ այս կեանքին 
բարիքները, Աստուծոյ տուած գիշերուայ հանգիստ քունը, առաւօտբարիքները, Աստուծոյ տուած գիշերուայ հանգիստ քունը, առաւօտբարիքները, Աստուծոյ տուած գիշերուայ հանգիստ քունը, առաւօտբարիքները, Աստուծոյ տուած գիշերուայ հանգիստ քունը, առաւօտ----
եան խաղաղութիւնը, նախաճաշը: եան խաղաղութիւնը, նախաճաշը: եան խաղաղութիւնը, նախաճաշը: եան խաղաղութիւնը, նախաճաշը: ««««Պարապ բան է... ցաւով հաց ուտեՊարապ բան է... ցաւով հաց ուտեՊարապ բան է... ցաւով հաց ուտեՊարապ բան է... ցաւով հաց ուտե----
լըլըլըլը»: »: »: »: Աշխարհին ու նիւթին կապուած մարդիկը, չեն կրնար առաւօտուն Աշխարհին ու նիւթին կապուած մարդիկը, չեն կրնար առաւօտուն Աշխարհին ու նիւթին կապուած մարդիկը, չեն կրնար առաւօտուն Աշխարհին ու նիւթին կապուած մարդիկը, չեն կրնար առաւօտուն 
հանգիստ միտքով պատառ մը հաց ուտել, ընդհակառակը` ցաւով հաց հանգիստ միտքով պատառ մը հաց ուտել, ընդհակառակը` ցաւով հաց հանգիստ միտքով պատառ մը հաց ուտել, ընդհակառակը` ցաւով հաց հանգիստ միտքով պատառ մը հաց ուտել, ընդհակառակը` ցաւով հաց 
կ'ուտեկ'ուտեկ'ուտեկ'ուտեն, որովհետեւ իրենց ն, որովհետեւ իրենց ն, որովհետեւ իրենց ն, որովհետեւ իրենց միտքը խանութն է, գործին քովն է:միտքը խանութն է, գործին քովն է:միտքը խանութն է, գործին քովն է:միտքը խանութն է, գործին քովն է:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աշխարհասիրութիւնը թոյլ չի տար որ վայելենք Աստուծոյ Աշխարհասիրութիւնը թոյլ չի տար որ վայելենք Աստուծոյ Աշխարհասիրութիւնը թոյլ չի տար որ վայելենք Աստուծոյ Աշխարհասիրութիւնը թոյլ չի տար որ վայելենք Աստուծոյ 

տուած բարիքները:տուած բարիքները:տուած բարիքները:տուած բարիքները:        
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Երբ Տիրոջ սիրելիները ըլլանք...Երբ Տիրոջ սիրելիները ըլլանք...Երբ Տիրոջ սիրելիները ըլլանք...Երբ Տիրոջ սիրելիները ըլլանք...    
((((Մայիս 8)Մայիս 8)Մայիս 8)Մայիս 8)    

    
««««Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու Պարապ բան է ձեզի համար կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը ու 

ցաւով հաց ուտելը: Արցաւով հաց ուտելը: Արցաւով հաց ուտելը: Արցաւով հաց ուտելը: Արդարեւ, Աստուած իր սիրելիին քուն կու տայդարեւ, Աստուած իր սիրելիին քուն կու տայդարեւ, Աստուած իր սիրելիին քուն կու տայդարեւ, Աստուած իր սիրելիին քուն կու տայ» » » » 
((((Սաղմոս 127.2):Սաղմոս 127.2):Սաղմոս 127.2):Սաղմոս 127.2):    

Անոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած ու կը սիրուին Աստուծոյ կողԱնոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած ու կը սիրուին Աստուծոյ կողԱնոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած ու կը սիրուին Աստուծոյ կողԱնոնք որոնք կը սիրեն զԱստուած ու կը սիրուին Աստուծոյ կող----
մէ` Աստուած անոնց հանգիստ քուն կու տայ: ԶԱստուած սիրող ու մէ` Աստուած անոնց հանգիստ քուն կու տայ: ԶԱստուած սիրող ու մէ` Աստուած անոնց հանգիստ քուն կու տայ: ԶԱստուած սիրող ու մէ` Աստուած անոնց հանգիստ քուն կու տայ: ԶԱստուած սիրող ու 
Աստուծոյ վստահող մարդիկը զերծ են այն մտահոգութիւններէն զորս Աստուծոյ վստահող մարդիկը զերծ են այն մտահոգութիւններէն զորս Աստուծոյ վստահող մարդիկը զերծ են այն մտահոգութիւններէն զորս Աստուծոյ վստահող մարդիկը զերծ են այն մտահոգութիւններէն զորս 
յատուկ են աշխարհասէր ու յատուկ են աշխարհասէր ու յատուկ են աշխարհասէր ու յատուկ են աշխարհասէր ու նիւթասէր մարդոց: Անոնք կը վայելեն նիւթասէր մարդոց: Անոնք կը վայելեն նիւթասէր մարդոց: Անոնք կը վայելեն նիւթասէր մարդոց: Անոնք կը վայելեն 
Աստուծոյ պարգեւները` գիշերուայ քունը, կերակուրները, Աստուծոյ պարգեւները` գիշերուայ քունը, կերակուրները, Աստուծոյ պարգեւները` գիշերուայ քունը, կերակուրները, Աստուծոյ պարգեւները` գիշերուայ քունը, կերակուրները, մարմինի մարմինի մարմինի մարմինի 
հանգստութիւնը: հանգստութիւնը: հանգստութիւնը: հանգստութիւնը: ««««Գիշերուայ քունըԳիշերուայ քունըԳիշերուայ քունըԳիշերուայ քունը» » » » ըսելով կը հասկնանք նաեւ` ըսելով կը հասկնանք նաեւ` ըսելով կը հասկնանք նաեւ` ըսելով կը հասկնանք նաեւ` 
մտքի հանգստութիւնը, հոգեկան խաղաղութիւնը, սրտի մխիթարումտքի հանգստութիւնը, հոգեկան խաղաղութիւնը, սրտի մխիթարումտքի հանգստութիւնը, հոգեկան խաղաղութիւնը, սրտի մխիթարումտքի հանգստութիւնը, հոգեկան խաղաղութիւնը, սրտի մխիթարու----
թիւնը: Այս բոլորթիւնը: Այս բոլորթիւնը: Այս բոլորթիւնը: Այս բոլորըըըը    Տիրոջ պարգեւներն են, զորս ան կՏիրոջ պարգեւներն են, զորս ան կՏիրոջ պարգեւներն են, զորս ան կՏիրոջ պարգեւներն են, զորս ան կը շնորհէ զինք ը շնորհէ զինք ը շնորհէ զինք ը շնորհէ զինք 
սիրողներուն:սիրողներուն:սիրողներուն:սիրողներուն:    Աստուած իր սիրելիին, հետեւաբար, Աստուած իր սիրելիին, հետեւաբար, Աստուած իր սիրելիին, հետեւաբար, Աստուած իր սիրելիին, հետեւաբար, ոոոոչ միայն քոչ միայն քոչ միայն քոչ միայն քո´́́́ւն կու ւն կու ւն կու ւն կու 
տայ, այլ տայ, այլ տայ, այլ տայ, այլ նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ կու տայ բոլոր այն անհրաժեշտ բաները, որոնց կարիքը կու տայ բոլոր այն անհրաժեշտ բաները, որոնց կարիքը կու տայ բոլոր այն անհրաժեշտ բաները, որոնց կարիքը կու տայ բոլոր այն անհրաժեշտ բաները, որոնց կարիքը 
ունիունիունիունի,,,,    իր կեանքը խաղաղուիր կեանքը խաղաղուիր կեանքը խաղաղուիր կեանքը խաղաղութեամբ ու յաղթականօրէն ապրելու:թեամբ ու յաղթականօրէն ապրելու:թեամբ ու յաղթականօրէն ապրելու:թեամբ ու յաղթականօրէն ապրելու:    

Սողոմոն սիրեՍողոմոն սիրեՍողոմոն սիրեՍողոմոն սիրելին էր Աստուծոյ: լին էր Աստուծոյ: լին էր Աստուծոյ: լին էր Աստուծոյ: ««««Տէրը զանիկա սիրեցՏէրը զանիկա սիրեցՏէրը զանիկա սիրեցՏէրը զանիկա սիրեց», », », », եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ միչ միչ միչ մի----
այն սիրեց, այլեւ պատուէր տուաւ Նաթան մարգարէին, երթալու Դաայն սիրեց, այլեւ պատուէր տուաւ Նաթան մարգարէին, երթալու Դաայն սիրեց, այլեւ պատուէր տուաւ Նաթան մարգարէին, երթալու Դաայն սիրեց, այլեւ պատուէր տուաւ Նաթան մարգարէին, երթալու Դա----
ւիթին քով եւ նուիթին քով եւ նուիթին քով եւ նուիթին քով եւ նորածին Սողոմոնը րածին Սողոմոնը րածին Սողոմոնը րածին Սողոմոնը ««««Տիրոջը համարՏիրոջը համարՏիրոջը համարՏիրոջը համար» » » » Յեդիդիա կոչելու Յեդիդիա կոչելու Յեդիդիա կոչելու Յեդիդիա կոչելու 
((((Բ.Թագաւորաց 12.24Բ.Թագաւորաց 12.24Բ.Թագաւորաց 12.24Բ.Թագաւորաց 12.24----25): 25): 25): 25): Յեդիդիա կը նշանակէ` Յեդիդիա կը նշանակէ` Յեդիդիա կը նշանակէ` Յեդիդիա կը նշանակէ` ««««Տիրոջը սիրելինՏիրոջը սիրելինՏիրոջը սիրելինՏիրոջը սիրելին»:»:»:»:    

Զուր էր Աբիսողոմին համար Զուր էր Աբիսողոմին համար Զուր էր Աբիսողոմին համար Զուր էր Աբիսողոմին համար ««««կանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլըկանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլըկանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլըկանուխ ելլելը եւ ուշ հանգչիլը» » » » եւ եւ եւ եւ 
թագաւոր ըլլաթագաւոր ըլլաթագաւոր ըլլաթագաւոր ըլլալու ծրագիրներ մշակելը, լու ծրագիրներ մշակելը, լու ծրագիրներ մշակելը, լու ծրագիրներ մշակելը, երբ Տէրը սիրած էր Սողոմոնը երբ Տէրը սիրած էր Սողոմոնը երբ Տէրը սիրած էր Սողոմոնը երբ Տէրը սիրած էր Սողոմոնը 
իր ծնունդէն սկսեալ եւ արդէն որոշած էր զայն թագաւորական գահ իր ծնունդէն սկսեալ եւ արդէն որոշած էր զայն թագաւորական գահ իր ծնունդէն սկսեալ եւ արդէն որոշած էր զայն թագաւորական գահ իր ծնունդէն սկսեալ եւ արդէն որոշած էր զայն թագաւորական գահ 
բարձրացնել:բարձրացնել:բարձրացնել:բարձրացնել:    Զուր էր ՍաւուղԶուր էր ՍաւուղԶուր էր ՍաւուղԶուր էր Սաւուղ    թագաւորթագաւորթագաւորթագաւորին համար ին համար ին համար ին համար ««««կանուխ ելլելը եւ կանուխ ելլելը եւ կանուխ ելլելը եւ կանուխ ելլելը եւ 
ուշ հանգչիլըուշ հանգչիլըուշ հանգչիլըուշ հանգչիլը» » » » եւ իր շուրջ համակիրներ հաւաքելը Դաւիթը սպաննեեւ իր շուրջ համակիրներ հաւաքելը Դաւիթը սպաննեեւ իր շուրջ համակիրներ հաւաքելը Դաւիթը սպաննեեւ իր շուրջ համակիրներ հաւաքելը Դաւիթը սպաննե----
լու համար, երբ Տէրը արդէն լու համար, երբ Տէրը արդէն լու համար, երբ Տէրը արդէն լու համար, երբ Տէրը արդէն կակակակամեցած էր Դաւիթը թագաւոր դարձնել:մեցած էր Դաւիթը թագաւոր դարձնել:մեցած էր Դաւիթը թագաւոր դարձնել:մեցած էր Դաւիթը թագաւոր դարձնել:    
Սիրելիներ, եթէ դառնանք Աստուծոյ սիրելիները եւ կատարենք անոր Սիրելիներ, եթէ դառնանք Աստուծոյ սիրելիները եւ կատարենք անոր Սիրելիներ, եթէ դառնանք Աստուծոյ սիրելիները եւ կատարենք անոր Սիրելիներ, եթէ դառնանք Աստուծոյ սիրելիները եւ կատարենք անոր 
կամքը, մարդիկ զուր տեղ պիտի աշխատինկամքը, մարդիկ զուր տեղ պիտի աշխատինկամքը, մարդիկ զուր տեղ պիտի աշխատինկամքը, մարդիկ զուր տեղ պիտի աշխատին    վնասել ու քանդել մեզ:վնասել ու քանդել մեզ:վնասել ու քանդել մեզ:վնասել ու քանդել մեզ:    

    
� Երբ Տէրը սիրէ քեզ, ոԵրբ Տէրը սիրէ քեզ, ոԵրբ Տէրը սիրէ քեզ, ոԵրբ Տէրը սիրէ քեզ, ո´́́́չ ոք կրնայ խափանել քեզի համար անոր չ ոք կրնայ խափանել քեզի համար անոր չ ոք կրնայ խափանել քեզի համար անոր չ ոք կրնայ խափանել քեզի համար անոր 

ունեցած ծրագիրը:ունեցած ծրագիրը:ունեցած ծրագիրը:ունեցած ծրագիրը:    
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Խոնարհութեան մասինԽոնարհութեան մասինԽոնարհութեան մասինԽոնարհութեան մասին    
((((Մայիս 9)Մայիս 9)Մայիս 9)Մայիս 9)    

    
Ինչո՞ւ բոլոր գետերը դէպի ծովերը կը վազեն: Որովհետեւ ծովերը Ինչո՞ւ բոլոր գետերը դէպի ծովերը կը վազեն: Որովհետեւ ծովերը Ինչո՞ւ բոլոր գետերը դէպի ծովերը կը վազեն: Որովհետեւ ծովերը Ինչո՞ւ բոլոր գետերը դէպի ծովերը կը վազեն: Որովհետեւ ծովերը 

անոնցմէ աւելի խոնարհ են, աւելի ցած են մակերեսով: Դուն ալ խոանոնցմէ աւելի խոնարհ են, աւելի ցած են մակերեսով: Դուն ալ խոանոնցմէ աւելի խոնարհ են, աւելի ցած են մակերեսով: Դուն ալ խոանոնցմէ աւելի խոնարհ են, աւելի ցած են մակերեսով: Դուն ալ խո----
նարհ եղիր, եւ տես թէ ինչպէս մարդիկը դէպի քեզ պիտի քաշես եւ անարհ եղիր, եւ տես թէ ինչպէս մարդիկը դէպի քեզ պիտի քաշես եւ անարհ եղիր, եւ տես թէ ինչպէս մարդիկը դէպի քեզ պիտի քաշես եւ անարհ եղիր, եւ տես թէ ինչպէս մարդիկը դէպի քեզ պիտի քաշես եւ ա----
ռիթը պիտի ունենաս վկայելու անոնց Տէր Յիսուսի մասին (անծանօթ):ռիթը պիտի ունենաս վկայելու անոնց Տէր Յիսուսի մասին (անծանօթ):ռիթը պիտի ունենաս վկայելու անոնց Տէր Յիսուսի մասին (անծանօթ):ռիթը պիտի ունենաս վկայելու անոնց Տէր Յիսուսի մասին (անծանօթ):    

Թզենիին հարցԹզենիին հարցԹզենիին հարցԹզենիին հարցուցին. ուցին. ուցին. ուցին. ««««Ինչո՞ւ համար ճիւղերդ կը տարածես Ինչո՞ւ համար ճիւղերդ կը տարածես Ինչո՞ւ համար ճիւղերդ կը տարածես Ինչո՞ւ համար ճիւղերդ կը տարածես 
գետնի վրայգետնի վրայգետնի վրայգետնի վրայ»: »: »: »: Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. Անիկա պատասխանեց. ««««Որովհետեւ շատ են ճիւղերուս Որովհետեւ շատ են ճիւղերուս Որովհետեւ շատ են ճիւղերուս Որովհետեւ շատ են ճիւղերուս 
վրայ նստող թռչունները. ես ճիւղերս կը խոնարհեցնեմ անոնց առջեւ, վրայ նստող թռչունները. ես ճիւղերս կը խոնարհեցնեմ անոնց առջեւ, վրայ նստող թռչունները. ես ճիւղերս կը խոնարհեցնեմ անոնց առջեւ, վրայ նստող թռչունները. ես ճիւղերս կը խոնարհեցնեմ անոնց առջեւ, 
որպէսզի ճիւղերս չկոտրենորպէսզի ճիւղերս չկոտրենորպէսզի ճիւղերս չկոտրենորպէսզի ճիւղերս չկոտրեն» » » » (Մխիթար Գօշ):(Մխիթար Գօշ):(Մխիթար Գօշ):(Մխիթար Գօշ):    

««««Սորվեցուր լեզուիդ ըսել.Սորվեցուր լեզուիդ ըսել.Սորվեցուր լեզուիդ ըսել.Սորվեցուր լեզուիդ ըսել.---- « « « «ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի», », », », եւ դուն կը խոնարեւ դուն կը խոնարեւ դուն կը խոնարեւ դուն կը խոնարհիս. հիս. հիս. հիս. 
այդպիսի խոնարհութիւն մը կը քանդէ Սատանային բոլոր այդպիսի խոնարհութիւն մը կը քանդէ Սատանային բոլոր այդպիսի խոնարհութիւն մը կը քանդէ Սատանային բոլոր այդպիսի խոնարհութիւն մը կը քանդէ Սատանային բոլոր 
խարդաւանքներըխարդաւանքներըխարդաւանքներըխարդաւանքները» » » » (Անտոն Անապատական):(Անտոն Անապատական):(Անտոն Անապատական):(Անտոն Անապատական):    

««««Խոնարհութիւնը` մեծ ըլլալով հանդերձ ուրիշին առջեւ ծունկի Խոնարհութիւնը` մեծ ըլլալով հանդերձ ուրիշին առջեւ ծունկի Խոնարհութիւնը` մեծ ըլլալով հանդերձ ուրիշին առջեւ ծունկի Խոնարհութիւնը` մեծ ըլլալով հանդերձ ուրիշին առջեւ ծունկի 
գալով ծառայել գիտնալն է, զանոնք ալ բարձրացնելու առաջադրուգալով ծառայել գիտնալն է, զանոնք ալ բարձրացնելու առաջադրուգալով ծառայել գիտնալն է, զանոնք ալ բարձրացնելու առաջադրուգալով ծառայել գիտնալն է, զանոնք ալ բարձրացնելու առաջադրու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ» » » » ((((Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

««««Խոնարհող մարդիկը առԽոնարհող մարդիկը առԽոնարհող մարդիկը առԽոնարհող մարդիկը առանց բարի գործերու ալ կ'արդարաանց բարի գործերու ալ կ'արդարաանց բարի գործերու ալ կ'արդարաանց բարի գործերու ալ կ'արդարանան, նան, նան, նան, 
իսկ արդարները, իրենց ձեռք բերածն ալ կը կորսնցնեն իսկ արդարները, իրենց ձեռք բերածն ալ կը կորսնցնեն իսկ արդարները, իրենց ձեռք բերածն ալ կը կորսնցնեն իսկ արդարները, իրենց ձեռք բերածն ալ կը կորսնցնեն 
հպարտութեան պատճառովհպարտութեան պատճառովհպարտութեան պատճառովհպարտութեան պատճառով» » » » (Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):    

««««Ճշմարիտ խոնարհութիւնը այն է, որ խոնարհինք բոլորին առջեւ, Ճշմարիտ խոնարհութիւնը այն է, որ խոնարհինք բոլորին առջեւ, Ճշմարիտ խոնարհութիւնը այն է, որ խոնարհինք բոլորին առջեւ, Ճշմարիտ խոնարհութիւնը այն է, որ խոնարհինք բոլորին առջեւ, 
որովհետեւ եթէ միայն ոմանց առջեւ խոնարհինք, կը նշանակէ թէ մեր որովհետեւ եթէ միայն ոմանց առջեւ խոնարհինք, կը նշանակէ թէ մեր որովհետեւ եթէ միայն ոմանց առջեւ խոնարհինք, կը նշանակէ թէ մեր որովհետեւ եթէ միայն ոմանց առջեւ խոնարհինք, կը նշանակէ թէ մեր 
խոնարհութիւխոնարհութիւխոնարհութիւխոնարհութիւնը կեղծ էնը կեղծ էնը կեղծ էնը կեղծ է» » » » (Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):    

««««Երբ հոգին կը խոնարհի, միայն այն ատեն կը սկսի պտուղ տալԵրբ հոգին կը խոնարհի, միայն այն ատեն կը սկսի պտուղ տալԵրբ հոգին կը խոնարհի, միայն այն ատեն կը սկսի պտուղ տալԵրբ հոգին կը խոնարհի, միայն այն ատեն կը սկսի պտուղ տալ» » » » 
((((Աբբա Դորոթէոս):Աբբա Դորոթէոս):Աբբա Դորոթէոս):Աբբա Դորոթէոս):    

Խոնարհութիւն կը պահանջէ տեսնել ու գնահատել ուրիշին մէջ Խոնարհութիւն կը պահանջէ տեսնել ու գնահատել ուրիշին մէջ Խոնարհութիւն կը պահանջէ տեսնել ու գնահատել ուրիշին մէջ Խոնարհութիւն կը պահանջէ տեսնել ու գնահատել ուրիշին մէջ 
այն ինչ որ մենք չունինք:այն ինչ որ մենք չունինք:այն ինչ որ մենք չունինք:այն ինչ որ մենք չունինք:    

Պահէ խոնարհութիւնդ երբ կը բարձրանաս, որպէսզի երբ Պահէ խոնարհութիւնդ երբ կը բարձրանաս, որպէսզի երբ Պահէ խոնարհութիւնդ երբ կը բարձրանաս, որպէսզի երբ Պահէ խոնարհութիւնդ երբ կը բարձրանաս, որպէսզի երբ 
խոնարհիս` չկորսնցնես բարխոնարհիս` չկորսնցնես բարխոնարհիս` չկորսնցնես բարխոնարհիս` չկորսնցնես բարձրութիւնդ:ձրութիւնդ:ձրութիւնդ:ձրութիւնդ:    

    
� ««««Առաքինութիւնները կը բաղխեն Աստուծոյ սրտին դուռը, բայց Առաքինութիւնները կը բաղխեն Աստուծոյ սրտին դուռը, բայց Առաքինութիւնները կը բաղխեն Աստուծոյ սրտին դուռը, բայց Առաքինութիւնները կը բաղխեն Աստուծոյ սրտին դուռը, բայց 

խոնարհութիւնն է որ զայն կը բանայխոնարհութիւնն է որ զայն կը բանայխոնարհութիւնն է որ զայն կը բանայխոնարհութիւնն է որ զայն կը բանայ» » » » (Օգոստինոս):(Օգոստինոս):(Օգոստինոս):(Օգոստինոս):    
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Մեր աչքերը Աստուծոյ յառելՄեր աչքերը Աստուծոյ յառելՄեր աչքերը Աստուծոյ յառելՄեր աչքերը Աստուծոյ յառել    
((((Մայիս 10)Մայիս 10)Մայիս 10)Մայիս 10)    

    
««««Քեզի կը բարձրացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մէջ ԲնակողՔեզի կը բարձրացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մէջ ԲնակողՔեզի կը բարձրացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մէջ ԲնակողՔեզի կը բարձրացնեմ իմ աչքերս, ով երկնքի մէջ Բնակող» » » » 

((((Սաղմոս 123.1):Սաղմոս 123.1):Սաղմոս 123.1):Սաղմոս 123.1):    ԱԱԱԱմփոփ նշումներ.մփոփ նշումներ.մփոփ նշումներ.մփոփ նշումներ.----    
ա) ա) ա) ա) Նեղութեան մէջ Նեղութեան մէջ Նեղութեան մէջ Նեղութեան մէջ էր էր էր էր ՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրըՍաղմոսագիրը    երբ երբ երբ երբ այս խօսքայս խօսքայս խօսքայս խօսքը ըսաը ըսաը ըսաը ըսաւ: ւ: ւ: ւ: Ան Ան Ան Ան կը կը կը կը 

սորվեցսորվեցսորվեցսորվեցնէնէնէնէ    մեզի, թէ մեր հոգիի աչքերը պէտք է Աստուծոյ վրայ կեդրոմեզի, թէ մեր հոգիի աչքերը պէտք է Աստուծոյ վրայ կեդրոմեզի, թէ մեր հոգիի աչքերը պէտք է Աստուծոյ վրայ կեդրոմեզի, թէ մեր հոգիի աչքերը պէտք է Աստուծոյ վրայ կեդրո----
նացնել երբնացնել երբնացնել երբնացնել երբ    նեղութեան մէջ ըլլանք:նեղութեան մէջ ըլլանք:նեղութեան մէջ ըլլանք:նեղութեան մէջ ըլլանք:    Երբ փորձութիւնը հարուածէ մեր Երբ փորձութիւնը հարուածէ մեր Երբ փորձութիւնը հարուածէ մեր Երբ փորձութիւնը հարուածէ մեր 
կեանքի նաւը, պէտք է մեր ուշադրութիւնը մեր Նաւապետին վրայ կեանքի նաւը, պէտք է մեր ուշադրութիւնը մեր Նաւապետին վրայ կեանքի նաւը, պէտք է մեր ուշադրութիւնը մեր Նաւապետին վրայ կեանքի նաւը, պէտք է մեր ուշադրութիւնը մեր Նաւապետին վրայ 
կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:    

բ) Տուեալ իր բառերովբ) Տուեալ իր բառերովբ) Տուեալ իր բառերովբ) Տուեալ իր բառերով, , , , Սաղմոսագիրը կը սորվեցնէ մեզի, նեղուՍաղմոսագիրը կը սորվեցնէ մեզի, նեղուՍաղմոսագիրը կը սորվեցնէ մեզի, նեղուՍաղմոսագիրը կը սորվեցնէ մեզի, նեղու----
թեան ժամանակ Աստուծոթեան ժամանակ Աստուծոթեան ժամանակ Աստուծոթեան ժամանակ Աստուծո´́́́յ նայիլ եւ ոյ նայիլ եւ ոյ նայիլ եւ ոյ նայիլ եւ ո´́́́չ թէչ թէչ թէչ թէ    մարդոց:մարդոց:մարդոց:մարդոց:    Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ Հաւատացեալ 
մարդուն աչքերը միմարդուն աչքերը միմարդուն աչքերը միմարդուն աչքերը մի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն երկինք յառած պէտք է ըլլան, այն երկինք յառած պէտք է ըլլան, այն երկինք յառած պէտք է ըլլան, այն երկինք յառած պէտք է ըլլան, 
միմիմիմի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն Աստուծոյ պէտք է նային: Իր նման մարդու այն Աստուծոյ պէտք է նային: Իր նման մարդու այն Աստուծոյ պէտք է նային: Իր նման մարդու այն Աստուծոյ պէտք է նային: Իր նման մարդու 
ապաւինողը անիծեալ է (Երեմիա 17.5), որովհետեւ Աստապաւինողը անիծեալ է (Երեմիա 17.5), որովհետեւ Աստապաւինողը անիծեալ է (Երեմիա 17.5), որովհետեւ Աստապաւինողը անիծեալ է (Երեմիա 17.5), որովհետեւ Աստուծոյ ուծոյ ուծոյ ուծոյ 
փոխարէն մարդու ապաւինիլը` զԱստուած անարգել կը նշանակէ:փոխարէն մարդու ապաւինիլը` զԱստուած անարգել կը նշանակէ:փոխարէն մարդու ապաւինիլը` զԱստուած անարգել կը նշանակէ:փոխարէն մարդու ապաւինիլը` զԱստուած անարգել կը նշանակէ:    

գ) գ) գ) գ) Մեր աչքերը Աստուծոյ բարձրացնելը` Աստուծոյ յուսալ կը Մեր աչքերը Աստուծոյ բարձրացնելը` Աստուծոյ յուսալ կը Մեր աչքերը Աստուծոյ բարձրացնելը` Աստուծոյ յուսալ կը Մեր աչքերը Աստուծոյ բարձրացնելը` Աստուծոյ յուսալ կը 
նշանակէ, Աստուծոյ օգնութիւնը ակնկալել կը նշանակէ:նշանակէ, Աստուծոյ օգնութիւնը ակնկալել կը նշանակէ:նշանակէ, Աստուծոյ օգնութիւնը ակնկալել կը նշանակէ:նշանակէ, Աստուծոյ օգնութիւնը ակնկալել կը նշանակէ:    ՀաւատացՀաւատացՀաւատացՀաւատաց----
եալին հոգիի աչքերը` ակնկալոեալին հոգիի աչքերը` ակնկալոեալին հոգիի աչքերը` ակնկալոեալին հոգիի աչքերը` ակնկալո´́́́ղ աչքեր պէտք է ըլլան: Դէպի երկինք ղ աչքեր պէտք է ըլլան: Դէպի երկինք ղ աչքեր պէտք է ըլլան: Դէպի երկինք ղ աչքեր պէտք է ըլլան: Դէպի երկինք 
բարձրացող անոր ձեռքեբարձրացող անոր ձեռքեբարձրացող անոր ձեռքեբարձրացող անոր ձեռքերը` յոյսով ու ակնկալութեամբ լեցուն պէտք է րը` յոյսով ու ակնկալութեամբ լեցուն պէտք է րը` յոյսով ու ակնկալութեամբ լեցուն պէտք է րը` յոյսով ու ակնկալութեամբ լեցուն պէտք է 
ըլլան:ըլլան:ըլլան:ըլլան:    Աստուծոյ դիմողը` չիԱստուծոյ դիմողը` չիԱստուծոյ դիմողը` չիԱստուծոյ դիմողը` չի´́́́    կրնար ձեռնունայն դառնալ: Կեանքի կրնար ձեռնունայն դառնալ: Կեանքի կրնար ձեռնունայն դառնալ: Կեանքի կրնար ձեռնունայն դառնալ: Կեանքի 
Աղբիւրին եկողը` չիԱղբիւրին եկողը` չիԱղբիւրին եկողը` չիԱղբիւրին եկողը` չի´́́́    կրնար ծարաւ տուն դառնալ:կրնար ծարաւ տուն դառնալ:կրնար ծարաւ տուն դառնալ:կրնար ծարաւ տուն դառնալ:    

դ) Սաղմոսագիրը նեղութեան մէջ եղած ժամանակ, իր աչքերը դ) Սաղմոսագիրը նեղութեան մէջ եղած ժամանակ, իր աչքերը դ) Սաղմոսագիրը նեղութեան մէջ եղած ժամանակ, իր աչքերը դ) Սաղմոսագիրը նեղութեան մէջ եղած ժամանակ, իր աչքերը 
Աստուծոյ կը բարձրացնէ եւ զայն կը կոչէ` Աստուծոյ կը բարձրացնէ եւ զայն կը կոչէ` Աստուծոյ կը բարձրացնէ եւ զայն կը կոչէ` Աստուծոյ կը բարձրացնէ եւ զայն կը կոչէ` ««««երկինքի մէջ բնակերկինքի մէջ բնակերկինքի մէջ բնակերկինքի մէջ բնակողողողող», », », », 
որպէսզի ցոյց տայ մեզի, որ ան թէպէտ երկինքի մէջ է, բայց կը տեսնէ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, որ ան թէպէտ երկինքի մէջ է, բայց կը տեսնէ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, որ ան թէպէտ երկինքի մէջ է, բայց կը տեսնէ որպէսզի ցոյց տայ մեզի, որ ան թէպէտ երկինքի մէջ է, բայց կը տեսնէ 
երկրի վրայ ապրող իր երկրի վրայ ապրող իր երկրի վրայ ապրող իր երկրի վրայ ապրող իր զաւակներունզաւակներունզաւակներունզաւակներուն    նեղութիւնն ու տառապանքը:նեղութիւնն ու տառապանքը:նեղութիւնն ու տառապանքը:նեղութիւնն ու տառապանքը:    

ե) Երկիե) Երկիե) Երկիե) Երկինքը անսահմանօրէն բարձր է երկրէն, եւ ուստի անմիջանքը անսահմանօրէն բարձր է երկրէն, եւ ուստի անմիջանքը անսահմանօրէն բարձր է երկրէն, եւ ուստի անմիջանքը անսահմանօրէն բարձր է երկրէն, եւ ուստի անմիջա----
կան աղերս չունի երկրին հետ: կան աղերս չունի երկրին հետ: կան աղերս չունի երկրին հետ: կան աղերս չունի երկրին հետ: Սաղմոսագիրը զԱստուած երկՍաղմոսագիրը զԱստուած երկՍաղմոսագիրը զԱստուած երկՍաղմոսագիրը զԱստուած երկնաբնակ նաբնակ նաբնակ նաբնակ 
կոչելով, մեղքինկոչելով, մեղքինկոչելով, մեղքինկոչելով, մեղքին    համար անոր անձեռնմխելի ըլլալն է որ կը պարզէ:համար անոր անձեռնմխելի ըլլալն է որ կը պարզէ:համար անոր անձեռնմխելի ըլլալն է որ կը պարզէ:համար անոր անձեռնմխելի ըլլալն է որ կը պարզէ:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Նեղութեան ատեն նայինք Աննմանին եւ ոչ թէ մեր նմանին. մեր Նեղութեան ատեն նայինք Աննմանին եւ ոչ թէ մեր նմանին. մեր Նեղութեան ատեն նայինք Աննմանին եւ ոչ թէ մեր նմանին. մեր Նեղութեան ատեն նայինք Աննմանին եւ ոչ թէ մեր նմանին. մեր 

աչքերը բարձրացնենք Անհաւասարին եւ ոչ թէ մեր հաւասարին:աչքերը բարձրացնենք Անհաւասարին եւ ոչ թէ մեր հաւասարին:աչքերը բարձրացնենք Անհաւասարին եւ ոչ թէ մեր հաւասարին:աչքերը բարձրացնենք Անհաւասարին եւ ոչ թէ մեր հաւասարին:    
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ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ նայիլյ նայիլյ նայիլյ նայիլ    
((((Մայիս 11)Մայիս 11)Մայիս 11)Մայիս 11)    

    
««««Ահա ինչպէս ծառաներուն աչքերը իրենց տիրոջը ձեռքին կը Ահա ինչպէս ծառաներուն աչքերը իրենց տիրոջը ձեռքին կը Ահա ինչպէս ծառաներուն աչքերը իրենց տիրոջը ձեռքին կը Ահա ինչպէս ծառաներուն աչքերը իրենց տիրոջը ձեռքին կը 

ննննային ու ինչպէս աղախինին աչքերը` իր տիկնոջ ձեռքին, այնպէս ալ ային ու ինչպէս աղախինին աչքերը` իր տիկնոջ ձեռքին, այնպէս ալ ային ու ինչպէս աղախինին աչքերը` իր տիկնոջ ձեռքին, այնպէս ալ ային ու ինչպէս աղախինին աչքերը` իր տիկնոջ ձեռքին, այնպէս ալ 
մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ մեզի մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ մեզի մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ մեզի մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ մեզի 
ողորմիողորմիողորմիողորմի» » » » ((((Սաղմոս 123.2):Սաղմոս 123.2):Սաղմոս 123.2):Սաղմոս 123.2):    

Սաղմոսագիրը այստեղ կու տայ օրինակը ծառաներու, որոնք Սաղմոսագիրը այստեղ կու տայ օրինակը ծառաներու, որոնք Սաղմոսագիրը այստեղ կու տայ օրինակը ծառաներու, որոնք Սաղմոսագիրը այստեղ կու տայ օրինակը ծառաներու, որոնք 
««««իրենց տիրոջը ձեռքին կը նայինիրենց տիրոջը ձեռքին կը նայինիրենց տիրոջը ձեռքին կը նայինիրենց տիրոջը ձեռքին կը նային», », », », եւ օրինակը աղախինին, որ եւ օրինակը աղախինին, որ եւ օրինակը աղախինին, որ եւ օրինակը աղախինին, որ ««««իր իր իր իր 
տիկնոջ ձեռքինտիկնոջ ձեռքինտիկնոջ ձեռքինտիկնոջ ձեռքին» » » » կը նայի: Մարդու մը ձեռքին նայիլը, ծառայի կը նայի: Մարդու մը ձեռքին նայիլը, ծառայի կը նայի: Մարդու մը ձեռքին նայիլը, ծառայի կը նայի: Մարդու մը ձեռքին նայիլը, ծառայի եւ աշեւ աշեւ աշեւ աշ----
խատաւորի խատաւորի խատաւորի խատաւորի հոգեբանութիւն է: Ծառանհոգեբանութիւն է: Ծառանհոգեբանութիւն է: Ծառանհոգեբանութիւն է: Ծառան    միշտ իր տիրոջ ձեռքին կը միշտ իր տիրոջ ձեռքին կը միշտ իր տիրոջ ձեռքին կը միշտ իր տիրոջ ձեռքին կը 
նայի, որովհետեւ միշտ անկէ բան մը կը սպասէ: Բայց Սաղմոսագիրին նայի, որովհետեւ միշտ անկէ բան մը կը սպասէ: Բայց Սաղմոսագիրին նայի, որովհետեւ միշտ անկէ բան մը կը սպասէ: Բայց Սաղմոսագիրին նայի, որովհետեւ միշտ անկէ բան մը կը սպասէ: Բայց Սաղմոսագիրին 
աչքերը աչքերը աչքերը աչքերը ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ Տիրոջ ձեռքինՏիրոջ ձեռքինՏիրոջ ձեռքինՏիրոջ ձեռքին, , , , այլ` այլ` այլ` այլ` ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջ կը նային. ջ կը նային. ջ կը նային. ջ կը նային. ««««ՄՄՄՄեր աչքերը եր աչքերը եր աչքերը եր աչքերը 
Տիրոջը` մեր ԱստՏիրոջը` մեր ԱստՏիրոջը` մեր ԱստՏիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նայինուծոյն պիտի նայինուծոյն պիտի նայինուծոյն պիտի նային»: »: »: »: ՍաղմոսագիրՍաղմոսագիրՍաղմոսագիրՍաղմոսագիրըըըը    կը հրաւիրէ կը հրաւիրէ կը հրաւիրէ կը հրաւիրէ 
հաւատացեալը ձերբազատելու ծառայի հոգեբանութենէն եւ նայելու հաւատացեալը ձերբազատելու ծառայի հոգեբանութենէն եւ նայելու հաւատացեալը ձերբազատելու ծառայի հոգեբանութենէն եւ նայելու հաւատացեալը ձերբազատելու ծառայի հոգեբանութենէն եւ նայելու 
ոոոո´́́́չ թէ Տիրոջ ձեռքին, այլ` նոյնինքն Տիրոջ:չ թէ Տիրոջ ձեռքին, այլ` նոյնինքն Տիրոջ:չ թէ Տիրոջ ձեռքին, այլ` նոյնինքն Տիրոջ:չ թէ Տիրոջ ձեռքին, այլ` նոյնինքն Տիրոջ:    ՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալը իր ուշաը իր ուշաը իր ուշաը իր ուշա----
դրութիւնը պէտք է Աստուծոդրութիւնը պէտք է Աստուծոդրութիւնը պէտք է Աստուծոդրութիւնը պէտք է Աստուծո´́́́յ վրայ կեդրոնացնէ եւ ոյ վրայ կեդրոնացնէ եւ ոյ վրայ կեդրոնացնէ եւ ոյ վրայ կեդրոնացնէ եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ 
տուածին վրայ: Պէտք է իր սիրտը Տտուածին վրայ: Պէտք է իր սիրտը Տտուածին վրայ: Պէտք է իր սիրտը Տտուածին վրայ: Պէտք է իր սիրտը Տիրոիրոիրոիրո´́́́ջ կապէ եւ ոջ կապէ եւ ոջ կապէ եւ ոջ կապէ եւ ո´́́́չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր չ թէ անոր 
պարգեւներուն: Պէտք է իր հետաքրքրութեան ու սիրոյն առարկան պարգեւներուն: Պէտք է իր հետաքրքրութեան ու սիրոյն առարկան պարգեւներուն: Պէտք է իր հետաքրքրութեան ու սիրոյն առարկան պարգեւներուն: Պէտք է իր հետաքրքրութեան ու սիրոյն առարկան 
ողորմածն Աստուած իողորմածն Աստուած իողորմածն Աստուած իողորմածն Աստուած ի´́́́նք ըլլայ եւ ոնք ըլլայ եւ ոնք ըլլայ եւ ոնք ըլլայ եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ ողորմութիւնները:չ թէ Աստուծոյ ողորմութիւնները:չ թէ Աստուծոյ ողորմութիւնները:չ թէ Աստուծոյ ողորմութիւնները:    

««««Մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ Մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ Մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ Մեր աչքերը Տիրոջը` մեր Աստուծոյն պիտի նային, մինչեւ որ 
մեզի ողորմիմեզի ողորմիմեզի ողորմիմեզի ողորմի»: »: »: »: Այս անողորմ աշխարհին մէջ, հաւատացեալ մաԱյս անողորմ աշխարհին մէջ, հաւատացեալ մաԱյս անողորմ աշխարհին մէջ, հաւատացեալ մաԱյս անողորմ աշխարհին մէջ, հաւատացեալ մարդը իր րդը իր րդը իր րդը իր 
հայեացքը Աստուծոյ պէտք է դարձնէ եւ անոր ողորմութիւնը հայցէ: հայեացքը Աստուծոյ պէտք է դարձնէ եւ անոր ողորմութիւնը հայցէ: հայեացքը Աստուծոյ պէտք է դարձնէ եւ անոր ողորմութիւնը հայցէ: հայեացքը Աստուծոյ պէտք է դարձնէ եւ անոր ողորմութիւնը հայցէ: 
Աշխարհի մարդը` աշխարհի մարդոց ձեռքին կը նայի, եւ այդ ձեռքէն Աշխարհի մարդը` աշխարհի մարդոց ձեռքին կը նայի, եւ այդ ձեռքէն Աշխարհի մարդը` աշխարհի մարդոց ձեռքին կը նայի, եւ այդ ձեռքէն Աշխարհի մարդը` աշխարհի մարդոց ձեռքին կը նայի, եւ այդ ձեռքէն 
կը սպասէ օրհնութիւն, պաշտպանութիւն, վարձատրութիւն, օգնուկը սպասէ օրհնութիւն, պաշտպանութիւն, վարձատրութիւն, օգնուկը սպասէ օրհնութիւն, պաշտպանութիւն, վարձատրութիւն, օգնուկը սպասէ օրհնութիւն, պաշտպանութիւն, վարձատրութիւն, օգնու----
թիւն ու բարիք, բայց թիւն ու բարիք, բայց թիւն ու բարիք, բայց թիւն ու բարիք, բայց Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ մարդը` պէտք է Աստուծոմարդը` պէտք է Աստուծոմարդը` պէտք է Աստուծոմարդը` պէտք է Աստուծո´́́́յ նայի, եւ յ նայի, եւ յ նայի, եւ յ նայի, եւ 
անկէանկէանկէանկէ´́́́    սպասսպասսպասսպասէ իսկական օրհնութիւնը, ճշմարիտ ողորմութիւնը,է իսկական օրհնութիւնը, ճշմարիտ ողորմութիւնը,է իսկական օրհնութիւնը, ճշմարիտ ողորմութիւնը,է իսկական օրհնութիւնը, ճշմարիտ ողորմութիւնը,    մնամնամնամնա----
յուն պաշյուն պաշյուն պաշյուն պաշտպանութիւնը, սրտի ուրախութիւնը եւ ներքին խաղաղուտպանութիւնը, սրտի ուրախութիւնը եւ ներքին խաղաղուտպանութիւնը, սրտի ուրախութիւնը եւ ներքին խաղաղուտպանութիւնը, սրտի ուրախութիւնը եւ ներքին խաղաղու----
թիթիթիթիւնը: ւնը: ւնը: ւնը: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հետամուտ եղէք բարին Աստուծոյ եւ ոՀետամուտ եղէք բարին Աստուծոյ եւ ոՀետամուտ եղէք բարին Աստուծոյ եւ ոՀետամուտ եղէք բարին Աստուծոյ եւ ո´́́́չ թէ անոր բարիքներուն, չ թէ անոր բարիքներուն, չ թէ անոր բարիքներուն, չ թէ անոր բարիքներուն, 

Պարգեւաբաշխին եւ ոՊարգեւաբաշխին եւ ոՊարգեւաբաշխին եւ ոՊարգեւաբաշխին եւ ո´́́́չ թէ բաշխուած պարգեւներուն:չ թէ բաշխուած պարգեւներուն:չ թէ բաշխուած պարգեւներուն:չ թէ բաշխուած պարգեւներուն:    
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Աշխարհի մարդուն ամբարտԱշխարհի մարդուն ամբարտԱշխարհի մարդուն ամբարտԱշխարհի մարդուն ամբարտաւանութիւնըաւանութիւնըաւանութիւնըաւանութիւնը    
((((Մայիս 12)Մայիս 12)Մայիս 12)Մայիս 12)    

    
««««ՈղորմէՈղորմէՈղորմէՈղորմէ´ ´ ´ ´ մեզի, ոմեզի, ոմեզի, ոմեզի, ո´́́́վ Տէր, ողորմէվ Տէր, ողորմէվ Տէր, ողորմէվ Տէր, ողորմէ´ ´ ´ ´ մեզի, որովհետեւ խիստ լեցուեմեզի, որովհետեւ խիստ լեցուեմեզի, որովհետեւ խիստ լեցուեմեզի, որովհետեւ խիստ լեցուե----

ցանք անարգանքով: Խիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեցանք անարգանքով: Խիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեցանք անարգանքով: Խիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեցանք անարգանքով: Խիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնե----
րուն նախատինքովը ու ամբարտաւաններուն անարգանքովըրուն նախատինքովը ու ամբարտաւաններուն անարգանքովըրուն նախատինքովը ու ամբարտաւաններուն անարգանքովըրուն նախատինքովը ու ամբարտաւաններուն անարգանքովը» » » » 
((((Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 123.3123.3123.3123.3----4444):):):):    

Այստեղ Սաղմոսագիրը Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցԱյստեղ Սաղմոսագիրը Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցԱյստեղ Սաղմոսագիրը Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցԱյստեղ Սաղմոսագիրը Տիրոջ ողորմութիւնը կը հայցէ ընդդէմ է ընդդէմ է ընդդէմ է ընդդէմ 
««««հանգիստ վայելողներուն... ու ամբարտաւաններունհանգիստ վայելողներուն... ու ամբարտաւաններունհանգիստ վայելողներուն... ու ամբարտաւաններունհանգիստ վայելողներուն... ու ամբարտաւաններուն»: »: »: »: Որո՞նք են Որո՞նք են Որո՞նք են Որո՞նք են 
հանգիստ վայելողներըհանգիստ վայելողներըհանգիստ վայելողներըհանգիստ վայելողները....    հանգիստ վայելողները անոնք են,հանգիստ վայելողները անոնք են,հանգիստ վայելողները անոնք են,հանգիստ վայելողները անոնք են,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
կապուած են աշխարհին, նիւթին ու նիւթականին, եւ որոնք իրենց կապուած են աշխարհին, նիւթին ու նիւթականին, եւ որոնք իրենց կապուած են աշխարհին, նիւթին ու նիւթականին, եւ որոնք իրենց կապուած են աշխարհին, նիւթին ու նիւթականին, եւ որոնք իրենց 
հանգիստն ու վայելքը, իրենց երջանկութիւնն ու հաճոյքը կը գտնեն հանգիստն ու վայելքը, իրենց երջանկութիւնն ու հաճոյքը կը գտնեն հանգիստն ու վայելքը, իրենց երջանկութիւնն ու հաճոյքը կը գտնեն հանգիստն ու վայելքը, իրենց երջանկութիւնն ու հաճոյքը կը գտնեն 
անոնց մէջ: Իսանոնց մէջ: Իսանոնց մէջ: Իսանոնց մէջ: Իսկ որո՞նք են ամբարտաւաններըկ որո՞նք են ամբարտաւաններըկ որո՞նք են ամբարտաւաններըկ որո՞նք են ամբարտաւանները. . . . աաաամբարտաւանները մբարտաւանները մբարտաւանները մբարտաւանները 
յիշեալ նոյն մարդիկն են, այսինքն`յիշեալ նոյն մարդիկն են, այսինքն`յիշեալ նոյն մարդիկն են, այսինքն`յիշեալ նոյն մարդիկն են, այսինքն`աշխարհին կապուած ու աշխարհը աշխարհին կապուած ու աշխարհը աշխարհին կապուած ու աշխարհը աշխարհին կապուած ու աշխարհը 
սիրող եւ աշխարհայինին հետամուտ եղող մարդիկն են, նիւթին ու սիրող եւ աշխարհայինին հետամուտ եղող մարդիկն են, նիւթին ու սիրող եւ աշխարհայինին հետամուտ եղող մարդիկն են, նիւթին ու սիրող եւ աշխարհայինին հետամուտ եղող մարդիկն են, նիւթին ու 
նիւթականին հետեւորդներն ու երկրպագուներն են: Այսպիսիները նիւթականին հետեւորդներն ու երկրպագուներն են: Այսպիսիները նիւթականին հետեւորդներն ու երկրպագուներն են: Այսպիսիները նիւթականին հետեւորդներն ու երկրպագուներն են: Այսպիսիները 
սովորաբար սովորաբար սովորաբար սովորաբար ամբարտաւան մարդիկ ամբարտաւան մարդիկ ամբարտաւան մարդիկ ամբարտաւան մարդիկ կ'ըլլանկ'ըլլանկ'ըլլանկ'ըլլան: : : : ԱԱԱԱյոյոյոյո´, ´, ´, ´, նիւթին ու նիւթանիւթին ու նիւթանիւթին ու նիւթանիւթին ու նիւթա----
կանին ետեւէն գացող մարդիկը ամբարտաւան կ'ըլլան, որովհետեւ կանին ետեւէն գացող մարդիկը ամբարտաւան կ'ըլլան, որովհետեւ կանին ետեւէն գացող մարդիկը ամբարտաւան կ'ըլլան, որովհետեւ կանին ետեւէն գացող մարդիկը ամբարտաւան կ'ըլլան, որովհետեւ 
իրենց ապահովութիւնը անոնց մէջ է որ կը տեսնեն: Հարուստը միշտ իրենց ապահովութիւնը անոնց մէջ է որ կը տեսնեն: Հարուստը միշտ իրենց ապահովութիւնը անոնց մէջ է որ կը տեսնեն: Հարուստը միշտ իրենց ապահովութիւնը անոնց մէջ է որ կը տեսնեն: Հարուստը միշտ 
ինքզինք ապահով ու ուժեղ կը զգայ: Դրամ դիզած մարդը կարիքը չոինքզինք ապահով ու ուժեղ կը զգայ: Դրամ դիզած մարդը կարիքը չոինքզինք ապահով ու ուժեղ կը զգայ: Դրամ դիզած մարդը կարիքը չոինքզինք ապահով ու ուժեղ կը զգայ: Դրամ դիզած մարդը կարիքը չոււււ----
նի եւ ոչ ալ կարիքը կը զգայ Աստուծոյ կամնի եւ ոչ ալ կարիքը կը զգայ Աստուծոյ կամնի եւ ոչ ալ կարիքը կը զգայ Աստուծոյ կամնի եւ ոչ ալ կարիքը կը զգայ Աստուծոյ կամ    մարդոց: Նման մէկըմարդոց: Նման մէկըմարդոց: Նման մէկըմարդոց: Նման մէկը    անանանան----
պայմանպայմանպայմանպայմանօրէն ամբարտաւան կ'ըլլայ: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդիկն են որ օրէն ամբարտաւան կ'ըլլայ: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդիկն են որ օրէն ամբարտաւան կ'ըլլայ: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդիկն են որ օրէն ամբարտաւան կ'ըլլայ: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդիկն են որ 
կ'անարգեն տկարը, կը նախատեն աղքատըկ'անարգեն տկարը, կը նախատեն աղքատըկ'անարգեն տկարը, կը նախատեն աղքատըկ'անարգեն տկարը, կը նախատեն աղքատը,,,,    կ'անտեսեն հաւատացկ'անտեսեն հաւատացկ'անտեսեն հաւատացկ'անտեսեն հաւատաց----
եալը: Սաղմոսագիրը այսպիսի մարդոց համար է որ կը բողոքէ Տիրոջեալը: Սաղմոսագիրը այսպիսի մարդոց համար է որ կը բողոքէ Տիրոջեալը: Սաղմոսագիրը այսպիսի մարդոց համար է որ կը բողոքէ Տիրոջեալը: Սաղմոսագիրը այսպիսի մարդոց համար է որ կը բողոքէ Տիրոջ` ` ` ` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Խիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեԽիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեԽիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողնեԽիստ լեցուած է մեր անձը հանգիստ վայելողներուն նախարուն նախարուն նախարուն նախա----
տինքովը ու ամբատինքովը ու ամբատինքովը ու ամբատինքովը ու ամբարտաւաններուն անարգանքովըրտաւաններուն անարգանքովըրտաւաններուն անարգանքովըրտաւաններուն անարգանքովը»: »: »: »: Երկրաւոր հանԵրկրաւոր հանԵրկրաւոր հանԵրկրաւոր հան----
գիստը փնտռող մարդիկգիստը փնտռող մարդիկգիստը փնտռող մարդիկգիստը փնտռող մարդիկ,,,,    միշտ անարմիշտ անարմիշտ անարմիշտ անարգանքով կը վարուին երկինքի գանքով կը վարուին երկինքի գանքով կը վարուին երկինքի գանքով կը վարուին երկինքի 
հանգհանգհանգհանգիսիսիսիստը փնտռողներուն հետ:տը փնտռողներուն հետ:տը փնտռողներուն հետ:տը փնտռողներուն հետ:    Այսպիսիները ամբարտաւան կ'ըլլան Այսպիսիները ամբարտաւան կ'ըլլան Այսպիսիները ամբարտաւան կ'ըլլան Այսպիսիները ամբարտաւան կ'ըլլան 
ու կը նախատեն Տիրոջ հեզ զաւակները:ու կը նախատեն Տիրոջ հեզ զաւակները:ու կը նախատեն Տիրոջ հեզ զաւակները:ու կը նախատեն Տիրոջ հեզ զաւակները:    

    
� Աշխարհ միշտ անողորմ ու անարգական կ'ըլլայ` Աստուծոյ աԱշխարհ միշտ անողորմ ու անարգական կ'ըլլայ` Աստուծոյ աԱշխարհ միշտ անողորմ ու անարգական կ'ըլլայ` Աստուծոյ աԱշխարհ միշտ անողորմ ու անարգական կ'ըլլայ` Աստուծոյ ա----

պաւինած ու Ապաւինած ու Ապաւինած ու Ապաւինած ու Աստուծոյ ողորմութիւնը հայցող մարդոց հանդէպ:ստուծոյ ողորմութիւնը հայցող մարդոց հանդէպ:ստուծոյ ողորմութիւնը հայցող մարդոց հանդէպ:ստուծոյ ողորմութիւնը հայցող մարդոց հանդէպ:    
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Փոս փորողներն ու քար գլորողներըՓոս փորողներն ու քար գլորողներըՓոս փորողներն ու քար գլորողներըՓոս փորողներն ու քար գլորողները    
((((Մայիս 13)Մայիս 13)Մայիս 13)Մայիս 13)    

    
««««Փոս փորողը իՓոս փորողը իՓոս փորողը իՓոս փորողը ի´́́́նք մէջը պիտի իյնայ, եւ ան որ քար կը գլորէ՝ նք մէջը պիտի իյնայ, եւ ան որ քար կը գլորէ՝ նք մէջը պիտի իյնայ, եւ ան որ քար կը գլորէ՝ նք մէջը պիտի իյնայ, եւ ան որ քար կը գլորէ՝ 

իրեիրեիրեիրե´́́́ն պիտի դառնայն պիտի դառնայն պիտի դառնայն պիտի դառնայ» » » » (Առակաց 26.27: Սաղմոս 7.15):(Առակաց 26.27: Սաղմոս 7.15):(Առակաց 26.27: Սաղմոս 7.15):(Առակաց 26.27: Սաղմոս 7.15):    
Այնքան ատեն որ նախանձողներ կան մեր շուրջ, միԱյնքան ատեն որ նախանձողներ կան մեր շուրջ, միԱյնքան ատեն որ նախանձողներ կան մեր շուրջ, միԱյնքան ատեն որ նախանձողներ կան մեր շուրջ, մի´́́́շտ ալ շտ ալ շտ ալ շտ ալ ««««փոս փոս փոս փոս 

փորողնեփորողնեփորողնեփորողներրրր» » » » ու ու ու ու ««««քար գլորողներքար գլորողներքար գլորողներքար գլորողներ» » » » պիտի ըլլան: Ինչո՞ւ համար Աստուապիտի ըլլան: Ինչո՞ւ համար Աստուապիտի ըլլան: Ինչո՞ւ համար Աստուապիտի ըլլան: Ինչո՞ւ համար Աստուա----
ծաշունչը մեզի վնասել ուզող մարդիկը կը նմանցնէ փոս փորողներու ծաշունչը մեզի վնասել ուզող մարդիկը կը նմանցնէ փոս փորողներու ծաշունչը մեզի վնասել ուզող մարդիկը կը նմանցնէ փոս փորողներու ծաշունչը մեզի վնասել ուզող մարդիկը կը նմանցնէ փոս փորողներու 
ու քար գլորողներու: Ցոյց տալու համար երեք բան.ու քար գլորողներու: Ցոյց տալու համար երեք բան.ու քար գլորողներու: Ցոյց տալու համար երեք բան.ու քար գլորողներու: Ցոյց տալու համար երեք բան.----    

1) 1) 1) 1) Փոս փորելն ու քար գլորելը իրարու հետ կապ ունին: Մենք Փոս փորելն ու քար գլորելը իրարու հետ կապ ունին: Մենք Փոս փորելն ու քար գլորելը իրարու հետ կապ ունին: Մենք Փոս փորելն ու քար գլորելը իրարու հետ կապ ունին: Մենք 
գիտենք որ մեռած մարդը կը դնենք փորուագիտենք որ մեռած մարդը կը դնենք փորուագիտենք որ մեռած մարդը կը դնենք փորուագիտենք որ մեռած մարդը կը դնենք փորուած փոսի մէջ եւ անոր վրայ ծ փոսի մէջ եւ անոր վրայ ծ փոսի մէջ եւ անոր վրայ ծ փոսի մէջ եւ անոր վրայ 
քար մը կը դնենք: Ուստի, քար մը կը դնենք: Ուստի, քար մը կը դնենք: Ուստի, քար մը կը դնենք: Ուստի, ««««փոս փորելփոս փորելփոս փորելփոս փորել» » » » եւ եւ եւ եւ ««««քար գլորելքար գլորելքար գլորելքար գլորել» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թիւնները ցոյց կու տան, որ մեզմէ նախանձող ու մեզ ատող մարդիկը, թիւնները ցոյց կու տան, որ մեզմէ նախանձող ու մեզ ատող մարդիկը, թիւնները ցոյց կու տան, որ մեզմէ նախանձող ու մեզ ատող մարդիկը, թիւնները ցոյց կու տան, որ մեզմէ նախանձող ու մեզ ատող մարդիկը, 
մեր մահն ու փճացումը կը ցանկան:մեր մահն ու փճացումը կը ցանկան:մեր մահն ու փճացումը կը ցանկան:մեր մահն ու փճացումը կը ցանկան:    

2) 2) 2) 2) Փոս փորելն ու քար գլորելը անցեալի պայմաններով ծանր աշՓոս փորելն ու քար գլորելը անցեալի պայմաններով ծանր աշՓոս փորելն ու քար գլորելը անցեալի պայմաններով ծանր աշՓոս փորելն ու քար գլորելը անցեալի պայմաններով ծանր աշ----
խատանք էր, ուստի, խատանք էր, ուստի, խատանք էր, ուստի, խատանք էր, ուստի, ««««փփփփոս փորելոս փորելոս փորելոս փորել» » » » եւ եւ եւ եւ ««««քար գլորելքար գլորելքար գլորելքար գլորել» » » » բացատրութիւնբացատրութիւնբացատրութիւնբացատրութիւն----
ները կը բացայայտեն, թէ մեզ ատող մարդիկը որքա՜ն ճիգ կը թափեն ները կը բացայայտեն, թէ մեզ ատող մարդիկը որքա՜ն ճիգ կը թափեն ները կը բացայայտեն, թէ մեզ ատող մարդիկը որքա՜ն ճիգ կը թափեն ները կը բացայայտեն, թէ մեզ ատող մարդիկը որքա՜ն ճիգ կը թափեն 
եւ որքա՜ն աշխատանք կը տանին մեզ կործանելու համար:եւ որքա՜ն աշխատանք կը տանին մեզ կործանելու համար:եւ որքա՜ն աշխատանք կը տանին մեզ կործանելու համար:եւ որքա՜ն աշխատանք կը տանին մեզ կործանելու համար:    

3) 3) 3) 3) Յիշենք որ անցեալին լեռներու վրայ բնակող մարդիկ, կարենալ Յիշենք որ անցեալին լեռներու վրայ բնակող մարդիկ, կարենալ Յիշենք որ անցեալին լեռներու վրայ բնակող մարդիկ, կարենալ Յիշենք որ անցեալին լեռներու վրայ բնակող մարդիկ, կարենալ 
դէմ դնելու համար իրենց թշնամիներուն, փոսեր կը փոդէմ դնելու համար իրենց թշնամիներուն, փոսեր կը փոդէմ դնելու համար իրենց թշնամիներուն, փոսեր կը փոդէմ դնելու համար իրենց թշնամիներուն, փոսեր կը փորէին իրենց րէին իրենց րէին իրենց րէին իրենց 
բնակած լեռներուն ստորոտը եւ զանոնք դիւրավառ նիւթերով կը բնակած լեռներուն ստորոտը եւ զանոնք դիւրավառ նիւթերով կը բնակած լեռներուն ստորոտը եւ զանոնք դիւրավառ նիւթերով կը բնակած լեռներուն ստորոտը եւ զանոնք դիւրավառ նիւթերով կը 
լեցնէին, իբրեւ ծուղակ դէպի լեռ մագլցիլ ուզող թշնամիներուն, լեցնէին, իբրեւ ծուղակ դէպի լեռ մագլցիլ ուզող թշնամիներուն, լեցնէին, իբրեւ ծուղակ դէպի լեռ մագլցիլ ուզող թշնամիներուն, լեցնէին, իբրեւ ծուղակ դէպի լեռ մագլցիլ ուզող թշնամիներուն, 
որպէսզի այրէին զանոնք, եւ անոնք որոնք այդ ծուղակներէն որպէսզի այրէին զանոնք, եւ անոնք որոնք այդ ծուղակներէն որպէսզի այրէին զանոնք, եւ անոնք որոնք այդ ծուղակներէն որպէսզի այրէին զանոնք, եւ անոնք որոնք այդ ծուղակներէն 
ազատելով սկսէին լեռ բարձրանալ, լեռնաբնակներ անոնց վրայ ազատելով սկսէին լեռ բարձրանալ, լեռնաբնակներ անոնց վրայ ազատելով սկսէին լեռ բարձրանալ, լեռնաբնակներ անոնց վրայ ազատելով սկսէին լեռ բարձրանալ, լեռնաբնակներ անոնց վրայ 
քարեր կը սկսէին գլորեքարեր կը սկսէին գլորեքարեր կը սկսէին գլորեքարեր կը սկսէին գլորել, զանոնք ճզմելու համար: Եթէ նկատի առնենք լ, զանոնք ճզմելու համար: Եթէ նկատի առնենք լ, զանոնք ճզմելու համար: Եթէ նկատի առնենք լ, զանոնք ճզմելու համար: Եթէ նկատի առնենք 
անցեալի այս սովորութիւնը, յստակ կը դառնայ թէ անցեալի այս սովորութիւնը, յստակ կը դառնայ թէ անցեալի այս սովորութիւնը, յստակ կը դառնայ թէ անցեալի այս սովորութիւնը, յստակ կը դառնայ թէ ««««փոս փորելփոս փորելփոս փորելփոս փորել» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««քար գլորելքար գլորելքար գլորելքար գլորել» » » » բացատրութիւններով, Աստուած կբացատրութիւններով, Աստուած կբացատրութիւններով, Աստուած կբացատրութիւններով, Աստուած կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի թէ 
նախանձով, դառնութեամբ եւ ատելութեամբ լեցուն մարդիկը, իրենց նախանձով, դառնութեամբ եւ ատելութեամբ լեցուն մարդիկը, իրենց նախանձով, դառնութեամբ եւ ատելութեամբ լեցուն մարդիկը, իրենց նախանձով, դառնութեամբ եւ ատելութեամբ լեցուն մարդիկը, իրենց 
ամբողջ սրտով կամբողջ սրտով կամբողջ սրտով կամբողջ սրտով կ’’’’ուզեն վառել ու ճուզեն վառել ու ճուզեն վառել ու ճուզեն վառել ու ճզմել մեզ: զմել մեզ: զմել մեզ: զմել մեզ: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հեռու կենանք նախանձէն ու ատելութենէն, որովհետեւ անոնք Հեռու կենանք նախանձէն ու ատելութենէն, որովհետեւ անոնք Հեռու կենանք նախանձէն ու ատելութենէն, որովհետեւ անոնք Հեռու կենանք նախանձէն ու ատելութենէն, որովհետեւ անոնք 

մեր մէջ ուրիշին մահը ցանկալու ախտը կ'արթնցնեն:մեր մէջ ուրիշին մահը ցանկալու ախտը կ'արթնցնեն:մեր մէջ ուրիշին մահը ցանկալու ախտը կ'արթնցնեն:մեր մէջ ուրիշին մահը ցանկալու ախտը կ'արթնցնեն:    
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Փոս փորողը` իՓոս փորողը` իՓոս փորողը` իՓոս փորողը` ի´́́́նք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կ’’’’իյնայ իյնայ իյնայ իյնայ ((((աաաա. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Մայիս 14)Մայիս 14)Մայիս 14)Մայիս 14)    

    
ՈՈՈՈ´́́́վ բարեկամ, լսա՞ծ ես այն պարտիզպանին խօսքը որ կվ բարեկամ, լսա՞ծ ես այն պարտիզպանին խօսքը որ կվ բարեկամ, լսա՞ծ ես այն պարտիզպանին խօսքը որ կվ բարեկամ, լսա՞ծ ես այն պարտիզպանին խօսքը որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 

««««Փոս կը փորէի եւ յանկՓոս կը փորէի եւ յանկՓոս կը փորէի եւ յանկՓոս կը փորէի եւ յանկարծ հողը պարպուեցաւ ոտքիս տակ, եւ արծ հողը պարպուեցաւ ոտքիս տակ, եւ արծ հողը պարպուեցաւ ոտքիս տակ, եւ արծ հողը պարպուեցաւ ոտքիս տակ, եւ 
սահելով իմ փորած փոսիս մէջ ինկայսահելով իմ փորած փոսիս մէջ ինկայսահելով իմ փորած փոսիս մէջ ինկայսահելով իմ փորած փոսիս մէջ ինկայ»: »: »: »: Կամ լսա՞ծ ես այն գիւղացիին Կամ լսա՞ծ ես այն գիւղացիին Կամ լսա՞ծ ես այն գիւղացիին Կամ լսա՞ծ ես այն գիւղացիին 
մասին որ պատմելով թէ ինչպէս իր մէկ ոտքը կորսնցուց՝ կմասին որ պատմելով թէ ինչպէս իր մէկ ոտքը կորսնցուց՝ կմասին որ պատմելով թէ ինչպէս իր մէկ ոտքը կորսնցուց՝ կմասին որ պատմելով թէ ինչպէս իր մէկ ոտքը կորսնցուց՝ կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. 
««««Ոտքս պզտիկ քարի կտորի մը կռթնեցՈտքս պզտիկ քարի կտորի մը կռթնեցՈտքս պզտիկ քարի կտորի մը կռթնեցՈտքս պզտիկ քարի կտորի մը կռթնեցնելով՝ կը փորձէի մեծ քար մը նելով՝ կը փորձէի մեծ քար մը նելով՝ կը փորձէի մեծ քար մը նելով՝ կը փորձէի մեծ քար մը 
գլորել եւ ահա յանկարծ ոտքիս տակի քարը սագլորել եւ ահա յանկարծ ոտքիս տակի քարը սագլորել եւ ահա յանկարծ ոտքիս տակի քարը սագլորել եւ ահա յանկարծ ոտքիս տակի քարը սահեցաւ եւ իմ գլորած հեցաւ եւ իմ գլորած հեցաւ եւ իմ գլորած հեցաւ եւ իմ գլորած 
մեծ քարս դէպի ինծի դաձաւ եւ ոտքս կտրեցմեծ քարս դէպի ինծի դաձաւ եւ ոտքս կտրեցմեծ քարս դէպի ինծի դաձաւ եւ ոտքս կտրեցմեծ քարս դէպի ինծի դաձաւ եւ ոտքս կտրեց»: »: »: »: Ամբողջ ԱստուածաԱմբողջ ԱստուածաԱմբողջ ԱստուածաԱմբողջ Աստուածա----
շունչը ցոյց կու տայ, թէ ինչ որ ցանկաս կամ ընես ուրիշին՝ նոյնը շունչը ցոյց կու տայ, թէ ինչ որ ցանկաս կամ ընես ուրիշին՝ նոյնը շունչը ցոյց կու տայ, թէ ինչ որ ցանկաս կամ ընես ուրիշին՝ նոյնը շունչը ցոյց կու տայ, թէ ինչ որ ցանկաս կամ ընես ուրիշին՝ նոյնը 
պիտի ըլլայ քեզի:պիտի ըլլայ քեզի:պիտի ըլլայ քեզի:պիտի ըլլայ քեզի:    

Այսպէս, օրինակ, եգիպտացիները ջուրի մէջ կը նետէին Եբրայեցի Այսպէս, օրինակ, եգիպտացիները ջուրի մէջ կը նետէին Եբրայեցի Այսպէս, օրինակ, եգիպտացիները ջուրի մէջ կը նետէին Եբրայեցի Այսպէս, օրինակ, եգիպտացիները ջուրի մէջ կը նետէին Եբրայեցի 
նորածին արուները (Ելից 1.22), եւ իրենք ալ ինորածին արուները (Ելից 1.22), եւ իրենք ալ ինորածին արուները (Ելից 1.22), եւ իրենք ալ ինորածին արուները (Ելից 1.22), եւ իրենք ալ իրենց կարգին Կարմիր րենց կարգին Կարմիր րենց կարգին Կարմիր րենց կարգին Կարմիր 
ծովու ջուրերուն մէջ խեղդուեցան (Ելից 14.28):ծովու ջուրերուն մէջ խեղդուեցան (Ելից 14.28):ծովու ջուրերուն մէջ խեղդուեցան (Ելից 14.28):ծովու ջուրերուն մէջ խեղդուեցան (Ելից 14.28):    

Ադոնիբեզեկ կտրեց եօթանասուն թագաւորներու ձեռքերուն ու Ադոնիբեզեկ կտրեց եօթանասուն թագաւորներու ձեռքերուն ու Ադոնիբեզեկ կտրեց եօթանասուն թագաւորներու ձեռքերուն ու Ադոնիբեզեկ կտրեց եօթանասուն թագաւորներու ձեռքերուն ու 
ոտքերուն մեծ մատերը (Դատաւորաց 1.7), եւ ուրիշներ ալ իոտքերուն մեծ մատերը (Դատաւորաց 1.7), եւ ուրիշներ ալ իոտքերուն մեծ մատերը (Դատաւորաց 1.7), եւ ուրիշներ ալ իոտքերուն մեծ մատերը (Դատաւորաց 1.7), եւ ուրիշներ ալ ի´́́́ր ր ր ր 
ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրեցին (Դատաւորաց 1.6):ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրեցին (Դատաւորաց 1.6):ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրեցին (Դատաւորաց 1.6):ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրեցին (Դատաւորաց 1.6):    

Աբիմելէք սպաննեց իր 70 խԱբիմելէք սպաննեց իր 70 խԱբիմելէք սպաննեց իր 70 խԱբիմելէք սպաննեց իր 70 խորթ եղբայրները (Դատաւորաց 9.5), եւ որթ եղբայրները (Դատաւորաց 9.5), եւ որթ եղբայրները (Դատաւորաց 9.5), եւ որթ եղբայրները (Դատաւորաց 9.5), եւ 
իր կարգին սպաննուեցաւ կնոջ մը կողմէ (Դատաւորաց 9.53իր կարգին սպաննուեցաւ կնոջ մը կողմէ (Դատաւորաց 9.53իր կարգին սպաննուեցաւ կնոջ մը կողմէ (Դատաւորաց 9.53իր կարգին սպաննուեցաւ կնոջ մը կողմէ (Դատաւորաց 9.53----56):56):56):56):    

Սաւուղ ջարդել տուաւ 85 քահանաներ եւ Գաբաւոնացիներ Սաւուղ ջարդել տուաւ 85 քահանաներ եւ Գաբաւոնացիներ Սաւուղ ջարդել տուաւ 85 քահանաներ եւ Գաբաւոնացիներ Սաւուղ ջարդել տուաւ 85 քահանաներ եւ Գաբաւոնացիներ 
((((Ա.Թագաւորաց 22.18: Բ.Թագաւորաց 21.1), եւ ինքն ալ իր կարգին, իր Ա.Թագաւորաց 22.18: Բ.Թագաւորաց 21.1), եւ ինքն ալ իր կարգին, իր Ա.Թագաւորաց 22.18: Բ.Թագաւորաց 21.1), եւ ինքն ալ իր կարգին, իր Ա.Թագաւորաց 22.18: Բ.Թագաւորաց 21.1), եւ ինքն ալ իր կարգին, իր 
տասը որդիներուն, իր կապարճակիրներուն եւ իր բոլոր մտասը որդիներուն, իր կապարճակիրներուն եւ իր բոլոր մտասը որդիներուն, իր կապարճակիրներուն եւ իր բոլոր մտասը որդիներուն, իր կապարճակիրներուն եւ իր բոլոր մարդոց հետ արդոց հետ արդոց հետ արդոց հետ 
ջարդուեցաւ (Ա.Թագաւորաց 31.2ջարդուեցաւ (Ա.Թագաւորաց 31.2ջարդուեցաւ (Ա.Թագաւորաց 31.2ջարդուեցաւ (Ա.Թագաւորաց 31.2----6: 6: 6: 6: Բ.Թագաւորաց 21.8Բ.Թագաւորաց 21.8Բ.Թագաւորաց 21.8Բ.Թագաւորաց 21.8----9):9):9):9):    

Աբեններ սպաննեց Ասայէլը (Բ.Թագաւորաց 2Աբեններ սպաննեց Ասայէլը (Բ.Թագաւորաց 2Աբեններ սպաննեց Ասայէլը (Բ.Թագաւորաց 2Աբեններ սպաննեց Ասայէլը (Բ.Թագաւորաց 2.22.22.22.22----23), 23), 23), 23), իր կարիր կարիր կարիր կարգին գին գին գին 
սպաննուեցաւ Ասայէլին եղբօր՝ Յովաբին կողմէ (Բ.Թագաւորաց 3.27):սպաննուեցաւ Ասայէլին եղբօր՝ Յովաբին կողմէ (Բ.Թագաւորաց 3.27):սպաննուեցաւ Ասայէլին եղբօր՝ Յովաբին կողմէ (Բ.Թագաւորաց 3.27):սպաննուեցաւ Ասայէլին եղբօր՝ Յովաբին կողմէ (Բ.Թագաւորաց 3.27):    

Աբիսողոմ սպաննել տուաւ իր խորթ եղբայրը՝ Ամնոնը Աբիսողոմ սպաննել տուաւ իր խորթ եղբայրը՝ Ամնոնը Աբիսողոմ սպաննել տուաւ իր խորթ եղբայրը՝ Ամնոնը Աբիսողոմ սպաննել տուաւ իր խորթ եղբայրը՝ Ամնոնը 
((((Բ.Թագաւորաց 13.28Բ.Թագաւորաց 13.28Բ.Թագաւորաց 13.28Բ.Թագաւորաց 13.28----29), 29), 29), 29), եւեւեւեւ    ինքն ալ սպաննուեցաւ Յովաբին կողմէ ինքն ալ սպաննուեցաւ Յովաբին կողմէ ինքն ալ սպաննուեցաւ Յովաբին կողմէ ինքն ալ սպաննուեցաւ Յովաբին կողմէ 
((((Բ.Թագաւորաց 18.14Բ.Թագաւորաց 18.14Բ.Թագաւորաց 18.14Բ.Թագաւորաց 18.14----15):15):15):15):    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Բարիք գտնելու համար Աստուծմէ ու մարդոցմէ, պէտք է բարին Բարիք գտնելու համար Աստուծմէ ու մարդոցմէ, պէտք է բարին Բարիք գտնելու համար Աստուծմէ ու մարդոցմէ, պէտք է բարին Բարիք գտնելու համար Աստուծմէ ու մարդոցմէ, պէտք է բարին 

ցանկանք ու գործենք բոլորին համար:ցանկանք ու գործենք բոլորին համար:ցանկանք ու գործենք բոլորին համար:ցանկանք ու գործենք բոլորին համար:    
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Փոս փորողը` իՓոս փորողը` իՓոս փորողը` իՓոս փորողը` ի´́́́նք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կ’’’’իյնայ իյնայ իյնայ իյնայ ((((բբբբ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Մայիս 15)Մայիս 15)Մայիս 15)Մայիս 15)    

    
Հերովդէս Ագրիպպաս Ա. թագաւորը սուրով սՀերովդէս Ագրիպպաս Ա. թագաւորը սուրով սՀերովդէս Ագրիպպաս Ա. թագաւորը սուրով սՀերովդէս Ագրիպպաս Ա. թագաւորը սուրով սպաննել տուաւ պաննել տուաւ պաննել տուաւ պաննել տուաւ 

Զեբեդէոսի որդին՝ Յակոբոսը (Գործք 12.1Զեբեդէոսի որդին՝ Յակոբոսը (Գործք 12.1Զեբեդէոսի որդին՝ Յակոբոսը (Գործք 12.1Զեբեդէոսի որդին՝ Յակոբոսը (Գործք 12.1----2), 2), 2), 2), եւ իր կարգին եւ իր կարգին եւ իր կարգին եւ իր կարգին 
սպաննուեցաւ Տիրոջ հրեշտակին ձեռքով (Գործք 12.21սպաննուեցաւ Տիրոջ հրեշտակին ձեռքով (Գործք 12.21սպաննուեցաւ Տիրոջ հրեշտակին ձեռքով (Գործք 12.21սպաննուեցաւ Տիրոջ հրեշտակին ձեռքով (Գործք 12.21----23):23):23):23):    

Համան պատրաստեց Համան պատրաստեց Համան պատրաստեց Համան պատրաստեց ««««յիսուն կանգուն բարձր փայտյիսուն կանգուն բարձր փայտյիսուն կանգուն բարձր փայտյիսուն կանգուն բարձր փայտ» » » » մը, մը, մը, մը, 
որպէսզի Մուրթքէն կախուի անոր վրայ, բայց թագաւորը զիորպէսզի Մուրթքէն կախուի անոր վրայ, բայց թագաւորը զիորպէսզի Մուրթքէն կախուի անոր վրայ, բայց թագաւորը զիորպէսզի Մուրթքէն կախուի անոր վրայ, բայց թագաւորը զի´́́́նք կախել նք կախել նք կախել նք կախել 
տուաւ անոր վրայ (Եսթեր 7.9տուաւ անոր վրայ (Եսթեր 7.9տուաւ անոր վրայ (Եսթեր 7.9տուաւ անոր վրայ (Եսթեր 7.9----10):10):10):10):    

Պարսկաստանի Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները դրդուած Պարսկաստանի Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները դրդուած Պարսկաստանի Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները դրդուած Պարսկաստանի Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները դրդուած 
Համանին կողմէ, կը պատրաստուէին հրեաները ջարդելու, բայց Համանին կողմէ, կը պատրաստուէին հրեաները ջարդելու, բայց Համանին կողմէ, կը պատրաստուէին հրեաները ջարդելու, բայց Համանին կողմէ, կը պատրաստուէին հրեաները ջարդելու, բայց 
Ասուերոս Ա. Թագաւորը հրամայեց որ հրեաներ իրեԱսուերոս Ա. Թագաւորը հրամայեց որ հրեաներ իրեԱսուերոս Ա. Թագաւորը հրամայեց որ հրեաներ իրեԱսուերոս Ա. Թագաւորը հրամայեց որ հրեաներ իրե´́́́նք ջարդեն նք ջարդեն նք ջարդեն նք ջարդեն 
Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները եւ այդպէս եղաւ (Եսթեր 9):Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները եւ այդպէս եղաւ (Եսթեր 9):Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները եւ այդպէս եղաւ (Եսթեր 9):Շուշան մայրաքաղաքի բնակիչները եւ այդպէս եղաւ (Եսթեր 9):    

Նաբուգոդոնոսորի կուսակալներէն ոմանՆաբուգոդոնոսորի կուսակալներէն ոմանՆաբուգոդոնոսորի կուսակալներէն ոմանՆաբուգոդոնոսորի կուսակալներէն ոմանք ուզեցին Դանիէլի վրայ ք ուզեցին Դանիէլի վրայ ք ուզեցին Դանիէլի վրայ ք ուզեցին Դանիէլի վրայ 
սխալ մը գտնել որպէսզի առիւծներու գուբը նետուի (Դանիէլ 6.5սխալ մը գտնել որպէսզի առիւծներու գուբը նետուի (Դանիէլ 6.5սխալ մը գտնել որպէսզի առիւծներու գուբը նետուի (Դանիէլ 6.5սխալ մը գտնել որպէսզի առիւծներու գուբը նետուի (Դանիէլ 6.5----7), 7), 7), 7), 
բայց իրենք նետուեցան առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ 6.24):բայց իրենք նետուեցան առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ 6.24):բայց իրենք նետուեցան առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ 6.24):բայց իրենք նետուեցան առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ 6.24):    

Կայէն սպաննեց իր Աբէլ եղբայրը (Ծննդոց 4.8), եւ յետոյ ինք Կայէն սպաննեց իր Աբէլ եղբայրը (Ծննդոց 4.8), եւ յետոյ ինք Կայէն սպաննեց իր Աբէլ եղբայրը (Ծննդոց 4.8), եւ յետոյ ինք Կայէն սպաննեց իր Աբէլ եղբայրը (Ծննդոց 4.8), եւ յետոյ ինք 
մնայուն կերպով սպաննուելու վախով ապրեցաւ (Ծննդոց 4.14):մնայուն կերպով սպաննուելու վախով ապրեցաւ (Ծննդոց 4.14):մնայուն կերպով սպաննուելու վախով ապրեցաւ (Ծննդոց 4.14):մնայուն կերպով սպաննուելու վախով ապրեցաւ (Ծննդոց 4.14):    

Ղամէք սպաննեց մարդ մը (Ծննդոց 4.23), եւ յետոյ իր ամբողջ Ղամէք սպաննեց մարդ մը (Ծննդոց 4.23), եւ յետոյ իր ամբողջ Ղամէք սպաննեց մարդ մը (Ծննդոց 4.23), եւ յետոյ իր ամբողջ Ղամէք սպաննեց մարդ մը (Ծննդոց 4.23), եւ յետոյ իր ամբողջ 
կեանքը ուրիշին կողմէ սպաննուելու վախով անցուց (Ծննդոց 4.24):կեանքը ուրիշին կողմէ սպաննուելու վախով անցուց (Ծննդոց 4.24):կեանքը ուրիշին կողմէ սպաննուելու վախով անցուց (Ծննդոց 4.24):կեանքը ուրիշին կողմէ սպաննուելու վախով անցուց (Ծննդոց 4.24):    

Յովսէփին եղբայրները չարիք հասցուցին Յովսէփին (Ծննդոց Յովսէփին եղբայրները չարիք հասցուցին Յովսէփին (Ծննդոց Յովսէփին եղբայրները չարիք հասցուցին Յովսէփին (Ծննդոց Յովսէփին եղբայրները չարիք հասցուցին Յովսէփին (Ծննդոց 
37.2337.2337.2337.23----28), 28), 28), 28), եւ յետոյ վախցան որ Յովսէփ իր կարգին չարիք հասցնէ եւ յետոյ վախցան որ Յովսէփ իր կարգին չարիք հասցնէ եւ յետոյ վախցան որ Յովսէփ իր կարգին չարիք հասցնէ եւ յետոյ վախցան որ Յովսէփ իր կարգին չարիք հասցնէ 
իրենց (Ծննդոց 50.15):իրենց (Ծննդոց 50.15):իրենց (Ծննդոց 50.15):իրենց (Ծննդոց 50.15):    

ՅուդՅուդՅուդՅուդա Իսկարիոտացին պատճառ եղաւ որ Յիսուս փայտէ մը ա Իսկարիոտացին պատճառ եղաւ որ Յիսուս փայտէ մը ա Իսկարիոտացին պատճառ եղաւ որ Յիսուս փայտէ մը ա Իսկարիոտացին պատճառ եղաւ որ Յիսուս փայտէ մը 
կախուի (Մատթէոս 27.35), եւ ինքն ալ իր կարգին փայտէ մը կախուի (Մատթէոս 27.35), եւ ինքն ալ իր կարգին փայտէ մը կախուի (Մատթէոս 27.35), եւ ինքն ալ իր կարգին փայտէ մը կախուի (Մատթէոս 27.35), եւ ինքն ալ իր կարգին փայտէ մը 
կախուեցաւ (Մատթէոս 27.5):կախուեցաւ (Մատթէոս 27.5):կախուեցաւ (Մատթէոս 27.5):կախուեցաւ (Մատթէոս 27.5):    

Սիրելի ընթերցող, այս բոլորը գիտնալէ ետք, հրաժարէՍիրելի ընթերցող, այս բոլորը գիտնալէ ետք, հրաժարէՍիրելի ընթերցող, այս բոլորը գիտնալէ ետք, հրաժարէՍիրելի ընթերցող, այս բոլորը գիտնալէ ետք, հրաժարէ´ ´ ´ ´ մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն 
վնաս հասցնելու ցանկութենէդ, թէկուզ անիկա շատ ցաւցուցած ըլլայ վնաս հասցնելու ցանկութենէդ, թէկուզ անիկա շատ ցաւցուցած ըլլայ վնաս հասցնելու ցանկութենէդ, թէկուզ անիկա շատ ցաւցուցած ըլլայ վնաս հասցնելու ցանկութենէդ, թէկուզ անիկա շատ ցաւցուցած ըլլայ 
քեզի: Դատդ քեզի: Դատդ քեզի: Դատդ քեզի: Դատդ դիր ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ, եւ դիր ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ, եւ դիր ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ, եւ դիր ամենակալ Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ, եւ 
դուն յաղթական դուրս պիտի գաս:դուն յաղթական դուրս պիտի գաս:դուն յաղթական դուրս պիտի գաս:դուն յաղթական դուրս պիտի գաս:    

    
� Եթէ կ'ուզենք Եթէ կ'ուզենք Եթէ կ'ուզենք Եթէ կ'ուզենք Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած պաշտպանէ մեզ ընդդէմ մեր հակառապաշտպանէ մեզ ընդդէմ մեր հակառապաշտպանէ մեզ ընդդէմ մեր հակառապաշտպանէ մեզ ընդդէմ մեր հակառա----

կորդներուն, դադրիկորդներուն, դադրիկորդներուն, դադրիկորդներուն, դադրի´́́́նք մենք զմեզ նք մենք զմեզ նք մենք զմեզ նք մենք զմեզ պաշտպանելպաշտպանելպաշտպանելպաշտպանելէէէէ::::    
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Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը    
((((Մայիս 16)Մայիս 16)Մայիս 16)Մայիս 16)    

    
Ամերիկայի մէջ որոշ եկեղեցիներ իրԱմերիկայի մէջ որոշ եկեղեցիներ իրԱմերիկայի մէջ որոշ եկեղեցիներ իրԱմերիկայի մէջ որոշ եկեղեցիներ իրենց դռներուն կողքին դրած ենց դռներուն կողքին դրած ենց դռներուն կողքին դրած ենց դռներուն կողքին դրած 

ունին տուփեր, որպէսզի եթէ եկեղեցւոյ անդամներէն մէկը դիտողուունին տուփեր, որպէսզի եթէ եկեղեցւոյ անդամներէն մէկը դիտողուունին տուփեր, որպէսզի եթէ եկեղեցւոյ անդամներէն մէկը դիտողուունին տուփեր, որպէսզի եթէ եկեղեցւոյ անդամներէն մէկը դիտողու----
թիւն, հարցում, կամ առաջարկ ունենայ, թուղթի մը վրայ արձանագրէ թիւն, հարցում, կամ առաջարկ ունենայ, թուղթի մը վրայ արձանագրէ թիւն, հարցում, կամ առաջարկ ունենայ, թուղթի մը վրայ արձանագրէ թիւն, հարցում, կամ առաջարկ ունենայ, թուղթի մը վրայ արձանագրէ 
եւ այդ տուփին մէջ նետէ: Կը պատմուի որ քարոզիչին մէկը, անգամ մը եւ այդ տուփին մէջ նետէ: Կը պատմուի որ քարոզիչին մէկը, անգամ մը եւ այդ տուփին մէջ նետէ: Կը պատմուի որ քարոզիչին մէկը, անգամ մը եւ այդ տուփին մէջ նետէ: Կը պատմուի որ քարոզիչին մէկը, անգամ մը 
կը քարոզէր իր եկեղեցիին բեմէն, նիւթ ունենալով. կը քարոզէր իր եկեղեցիին բեմէն, նիւթ ունենալով. կը քարոզէր իր եկեղեցիին բեմէն, նիւթ ունենալով. կը քարոզէր իր եկեղեցիին բեմէն, նիւթ ունենալով. ««««Մեր բարեկամՄեր բարեկամՄեր բարեկամՄեր բարեկամ----
ները պիտի ճանչնանք երկինքի մէջները պիտի ճանչնանք երկինքի մէջները պիտի ճանչնանք երկինքի մէջները պիտի ճանչնանք երկինքի մէջ»:»:»:»:    Յաջորդ շաբաթ, ունկնդիրներէն Յաջորդ շաբաթ, ունկնդիրներէն Յաջորդ շաբաթ, ունկնդիրներէն Յաջորդ շաբաթ, ունկնդիրներէն 
մէկը դիտողութիւն մը արձանագրեց թուղթի մը վրայ եւ եկեղեցւոյ մէկը դիտողութիւն մը արձանագրեց թուղթի մը վրայ եւ եկեղեցւոյ մէկը դիտողութիւն մը արձանագրեց թուղթի մը վրայ եւ եկեղեցւոյ մէկը դիտողութիւն մը արձանագրեց թուղթի մը վրայ եւ եկեղեցւոյ 
դրան քով կախուած դրան քով կախուած դրան քով կախուած դրան քով կախուած ««««հարցում պատասխանհարցում պատասխանհարցում պատասխանհարցում պատասխան»»»»ի տուփին մէջ ի տուփին մէջ ի տուփին մէջ ի տուփին մէջ նետեց:նետեց:նետեց:նետեց:    

Ան թուղթին վրայ հետեւեալը գրած էր. Ան թուղթին վրայ հետեւեալը գրած էր. Ան թուղթին վրայ հետեւեալը գրած էր. Ան թուղթին վրայ հետեւեալը գրած էր. ««««ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ վերապատուելի, վերապատուելի, վերապատուելի, վերապատուելի, 
եթէ կարելիեթէ կարելիեթէ կարելիեթէ կարելի    է, Կիրակի մըն ալ պաշտամունքի ընթացքին քարոզեցէք է, Կիրակի մըն ալ պաշտամունքի ընթացքին քարոզեցէք է, Կիրակի մըն ալ պաշտամունքի ընթացքին քարոզեցէք է, Կիրակի մըն ալ պաշտամունքի ընթացքին քարոզեցէք 
""""երկրի վրայ բարեկամներ ճանչնալու" մասին, քանի որ վեց ամիսներէ երկրի վրայ բարեկամներ ճանչնալու" մասին, քանի որ վեց ամիսներէ երկրի վրայ բարեկամներ ճանչնալու" մասին, քանի որ վեց ամիսներէ երկրի վրայ բարեկամներ ճանչնալու" մասին, քանի որ վեց ամիսներէ 
ի վեր կը յաճախեմ ձեր եկեղեցին եւ մէկը ինծի չմօտեցաւ բարեւ տալու ի վեր կը յաճախեմ ձեր եկեղեցին եւ մէկը ինծի չմօտեցաւ բարեւ տալու ի վեր կը յաճախեմ ձեր եկեղեցին եւ մէկը ինծի չմօտեցաւ բարեւ տալու ի վեր կը յաճախեմ ձեր եկեղեցին եւ մէկը ինծի չմօտեցաւ բարեւ տալու 
կամ բառ մը փոխանակելուկամ բառ մը փոխանակելուկամ բառ մը փոխանակելուկամ բառ մը փոխանակելու    հետսհետսհետսհետս»:»:»:»:    

Այս պատմութենէն կը սորվինք երեք կարեւոր իրողութիւննԱյս պատմութենէն կը սորվինք երեք կարեւոր իրողութիւննԱյս պատմութենէն կը սորվինք երեք կարեւոր իրողութիւննԱյս պատմութենէն կը սորվինք երեք կարեւոր իրողութիւններ.եր.եր.եր.----    
1)1)1)1)    Կը սորվինք թէ Քրիստոսով իրարու եղբայր ու քոյր դարձած Կը սորվինք թէ Քրիստոսով իրարու եղբայր ու քոյր դարձած Կը սորվինք թէ Քրիստոսով իրարու եղբայր ու քոյր դարձած Կը սորվինք թէ Քրիստոսով իրարու եղբայր ու քոյր դարձած 

հաւատացեալներ, պէտք է իրարհաւատացեալներ, պէտք է իրարհաւատացեալներ, պէտք է իրարհաւատացեալներ, պէտք է իրարու հետ հոգեւոր հաղորդակցութեան ու հետ հոգեւոր հաղորդակցութեան ու հետ հոգեւոր հաղորդակցութեան ու հետ հոգեւոր հաղորդակցութեան 
ոոոու յարաբերութեան մէջ ըլլան:ւ յարաբերութեան մէջ ըլլան:ւ յարաբերութեան մէջ ըլլան:ւ յարաբերութեան մէջ ըլլան:    

2)2)2)2)    Կը սորվինք թէ Կը սորվինք թէ Կը սորվինք թէ Կը սորվինք թէ երբերբերբերբ    նոր անդամ մը կը մասնակցի մեր պաշտանոր անդամ մը կը մասնակցի մեր պաշտանոր անդամ մը կը մասնակցի մեր պաշտանոր անդամ մը կը մասնակցի մեր պաշտա----
մունքներուն, անհրաժեշտ է մօտենալ անոր, հմունքներուն, անհրաժեշտ է մօտենալ անոր, հմունքներուն, անհրաժեշտ է մօտենալ անոր, հմունքներուն, անհրաժեշտ է մօտենալ անոր, հետը ծանօթանալ ետը ծանօթանալ ետը ծանօթանալ ետը ծանօթանալ եւ եւ եւ եւ 
բարի գալուստի եբարի գալուստի եբարի գալուստի եբարի գալուստի եւ քաջալերանքի խօսք մը ըսել անոր: Ցաւալի է տեսւ քաջալերանքի խօսք մը ըսել անոր: Ցաւալի է տեսւ քաջալերանքի խօսք մը ըսել անոր: Ցաւալի է տեսւ քաջալերանքի խօսք մը ըսել անոր: Ցաւալի է տես----
նել երկա՜ր տնել երկա՜ր տնել երկա՜ր տնել երկա՜ր տարիներէ ի վեր միեւնոյն եկեղեցին յաճախողարիներէ ի վեր միեւնոյն եկեղեցին յաճախողարիներէ ի վեր միեւնոյն եկեղեցին յաճախողարիներէ ի վեր միեւնոյն եկեղեցին յաճախող    եւ եւ եւ եւ միեւնոյն միեւնոյն միեւնոյն միեւնոյն 
նստարանին վրայ՝ քովնստարանին վրայ՝ քովնստարանին վրայ՝ քովնստարանին վրայ՝ քով----քովի նստող հաւատացեալներ, որքովի նստող հաւատացեալներ, որքովի նստող հաւատացեալներ, որքովի նստող հաւատացեալներ, որոնք չեն ոնք չեն ոնք չեն ոնք չեն 
ճանչնար իրարճանչնար իրարճանչնար իրարճանչնար իրար    եւ չեն փորձեր ճանչնալ:եւ չեն փորձեր ճանչնալ:եւ չեն փորձեր ճանչնալ:եւ չեն փորձեր ճանչնալ:    

3)3)3)3)    Միշտ պէտք է մտածելՄիշտ պէտք է մտածելՄիշտ պէտք է մտածելՄիշտ պէտք է մտածել,,,,    որ եկեղեցիին որ եկեղեցիին որ եկեղեցիին որ եկեղեցիին մէջ մեր քովը նստողը մէջ մեր քովը նստողը մէջ մեր քովը նստողը մէջ մեր քովը նստողը 
մէկն է որուն հետ կրնայ ըլլալ ամբողջ յաւիտենականութիւն մը մէկն է որուն հետ կրնայ ըլլալ ամբողջ յաւիտենականութիւն մը մէկն է որուն հետ կրնայ ըլլալ ամբողջ յաւիտենականութիւն մը մէկն է որուն հետ կրնայ ըլլալ ամբողջ յաւիտենականութիւն մը 
անցնենք. ուրեմն, լաւ կանցնենք. ուրեմն, լաւ կանցնենք. ուրեմն, լաւ կանցնենք. ուրեմն, լաւ կ’’’’ըլլայ, եթէ ոչ մտերմութիըլլայ, եթէ ոչ մտերմութիըլլայ, եթէ ոչ մտերմութիըլլայ, եթէ ոչ մտերմութիւն գոնէ բարեւ մը ւն գոնէ բարեւ մը ւն գոնէ բարեւ մը ւն գոնէ բարեւ մը 
ըլլայ մեր եւ անորըլլայ մեր եւ անորըլլայ մեր եւ անորըլլայ մեր եւ անոր    միջեւ:միջեւ:միջեւ:միջեւ:    

    
� Հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալը` Հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալը` Հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալը` Հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցութեան մէջ ըլլալը` 

կ'ուրախացնէ Յիսուսի սիրտը:կ'ուրախացնէ Յիսուսի սիրտը:կ'ուրախացնէ Յիսուսի սիրտը:կ'ուրախացնէ Յիսուսի սիրտը:    
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ՄարդուՄարդուՄարդուՄարդուն անգթութիւնը եւ Աստուծոյ գութըն անգթութիւնը եւ Աստուծոյ գութըն անգթութիւնը եւ Աստուծոյ գութըն անգթութիւնը եւ Աստուծոյ գութը    
((((Մայիս 17)Մայիս 17)Մայիս 17)Մայիս 17)    

    
««««Իսրայէլը թող ըսէ.Իսրայէլը թող ըսէ.Իսրայէլը թող ըսէ.Իսրայէլը թող ըսէ.----    Եթէ Տէրը մեզի հետ չըլլար, երբ մարդիկ մեր Եթէ Տէրը մեզի հետ չըլլար, երբ մարդիկ մեր Եթէ Տէրը մեզի հետ չըլլար, երբ մարդիկ մեր Եթէ Տէրը մեզի հետ չըլլար, երբ մարդիկ մեր 

վրայ ելան, այն ատեն վրայ ելան, այն ատեն վրայ ելան, այն ատեն վրայ ելան, այն ատեն ողջողջողջողջ----ողջ պիտի կլլէին մեզ, երբ անոնց բարկուողջ պիտի կլլէին մեզ, երբ անոնց բարկուողջ պիտի կլլէին մեզ, երբ անոնց բարկուողջ պիտի կլլէին մեզ, երբ անոնց բարկու----
թիւնը մեր վրայ բորբոքած էրթիւնը մեր վրայ բորբոքած էրթիւնը մեր վրայ բորբոքած էրթիւնը մեր վրայ բորբոքած էր...: ...: ...: ...: Օրհնեալ ըլլայ Տէրը, որ մեզ անոնց Օրհնեալ ըլլայ Տէրը, որ մեզ անոնց Օրհնեալ ըլլայ Տէրը, որ մեզ անոնց Օրհնեալ ըլլայ Տէրը, որ մեզ անոնց 
ակռաներուն որս չտուաւակռաներուն որս չտուաւակռաներուն որս չտուաւակռաներուն որս չտուաւ» (» (» (» (ՍՍՍՍաղմոս 124.1աղմոս 124.1աղմոս 124.1աղմոս 124.1----2222, 6, 6, 6, 6):):):):    Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.Ամփոփ նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) Դաւիթ մարգարէնԴաւիթ մարգարէնԴաւիթ մարգարէնԴաւիթ մարգարէն    իր այս բառերով, Իսրայէլի ժողովուրդը կը իր այս բառերով, Իսրայէլի ժողովուրդը կը իր այս բառերով, Իսրայէլի ժողովուրդը կը իր այս բառերով, Իսրայէլի ժողովուրդը կը 
հրաւիրէհրաւիրէհրաւիրէհրաւիրէ    օրհնելու ու փառաբանելու Տէրը այն պաշտպանութեան ու օրհնելու ու փառաբանելու Տէրը այն պաշտպանութեան ու օրհնելու ու փառաբանելու Տէրը այն պաշտպանութեան ու օրհնելու ու փառաբանելու Տէրը այն պաշտպանութեան ու 
յաղթանակին համար որ շնորհեց իրենց` ընդդէմ իրենց թշնամինեյաղթանակին համար որ շնորհեց իրենց` ընդդէմ իրենց թշնամինեյաղթանակին համար որ շնորհեց իրենց` ընդդէմ իրենց թշնամինեյաղթանակին համար որ շնորհեց իրենց` ընդդէմ իրենց թշնամինե----
րուն: րուն: րուն: րուն: Ամէն հաւատացեալ մնայուն կերպով պէտք է օրհնԱմէն հաւատացեալ մնայուն կերպով պէտք է օրհնԱմէն հաւատացեալ մնայուն կերպով պէտք է օրհնԱմէն հաւատացեալ մնայուն կերպով պէտք է օրհնէ ու փառաէ ու փառաէ ու փառաէ ու փառա----
բանէ զԱստուած, որովհետեւ ան է որ զանոնք կը պաշտպանէ անոնց բանէ զԱստուած, որովհետեւ ան է որ զանոնք կը պաշտպանէ անոնց բանէ զԱստուած, որովհետեւ ան է որ զանոնք կը պաշտպանէ անոնց բանէ զԱստուած, որովհետեւ ան է որ զանոնք կը պաշտպանէ անոնց 
հակառակորդներուն դէմ: Աստուած կը խոստանայ թիկնապահը հակառակորդներուն դէմ: Աստուած կը խոստանայ թիկնապահը հակառակորդներուն դէմ: Աստուած կը խոստանայ թիկնապահը հակառակորդներուն դէմ: Աստուած կը խոստանայ թիկնապահը 
դառնալ ամէն մէկ հաւատացեալի. դառնալ ամէն մէկ հաւատացեալի. դառնալ ամէն մէկ հաւատացեալի. դառնալ ամէն մէկ հաւատացեալի. ««««Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, 
Իսրայէլի Աստուածը ձեզի թիկնապահ պիտի ըլլայԻսրայէլի Աստուածը ձեզի թիկնապահ պիտի ըլլայԻսրայէլի Աստուածը ձեզի թիկնապահ պիտի ըլլայԻսրայէլի Աստուածը ձեզի թիկնապահ պիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):    

բ)բ)բ)բ)    124124124124----րդ Սաղմոսը րդ Սաղմոսը րդ Սաղմոսը րդ Սաղմոսը ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ մմմմարդուն անգթութիւնը իր նման արդուն անգթութիւնը իր նման արդուն անգթութիւնը իր նման արդուն անգթութիւնը իր նման 
մարդուն հանդէպ:մարդուն հանդէպ:մարդուն հանդէպ:մարդուն հանդէպ:    Դաւիթ կը բացայայտէ թէ մարդը կրնայ ողջ ողջ Դաւիթ կը բացայայտէ թէ մարդը կրնայ ողջ ողջ Դաւիթ կը բացայայտէ թէ մարդը կրնայ ողջ ողջ Դաւիթ կը բացայայտէ թէ մարդը կրնայ ողջ ողջ 
կուլ տալ իր նմանը: Ողջ ողջ կուլ տալը, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ կուլ տալ իր նմանը: Ողջ ողջ կուլ տալը, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ կուլ տալ իր նմանը: Ողջ ողջ կուլ տալը, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ կուլ տալ իր նմանը: Ողջ ողջ կուլ տալը, ուրիշ բան չի նշանակեր եթէ 
ոչ` բնաջնջումը մարդուն, անոր ամբողջական խորտակումը, անոր ոչ` բնաջնջումը մարդուն, անոր ամբողջական խորտակումը, անոր ոչ` բնաջնջումը մարդուն, անոր ամբողջական խորտակումը, անոր ոչ` բնաջնջումը մարդուն, անոր ամբողջական խորտակումը, անոր 
երկրի երեսէն վերցուիլը, անոր հետքին երկրի երեսէն վերցուիլը, անոր հետքին երկրի երեսէն վերցուիլը, անոր հետքին երկրի երեսէն վերցուիլը, անոր հետքին չձգուիլը: Միայն չձգուիլը: Միայն չձգուիլը: Միայն չձգուիլը: Միայն վայրի վայրի վայրի վայրի 
գազաններն են որ կրնան ողջգազաններն են որ կրնան ողջգազաններն են որ կրնան ողջգազաններն են որ կրնան ողջ----ողջ կուլ տալ իրենցմէ աւելի փոքրիկն ողջ կուլ տալ իրենցմէ աւելի փոքրիկն ողջ կուլ տալ իրենցմէ աւելի փոքրիկն ողջ կուլ տալ իրենցմէ աւելի փոքրիկն 
ու տկարը: Դաւիթ կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ անհաւատ ու զԱստուած ու տկարը: Դաւիթ կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ անհաւատ ու զԱստուած ու տկարը: Դաւիթ կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ անհաւատ ու զԱստուած ու տկարը: Դաւիթ կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ անհաւատ ու զԱստուած 
չճանչցող մարդը գազանի նման է, եւ աւելի գէշ քան գազանը:չճանչցող մարդը գազանի նման է, եւ աւելի գէշ քան գազանը:չճանչցող մարդը գազանի նման է, եւ աւելի գէշ քան գազանը:չճանչցող մարդը գազանի նման է, եւ աւելի գէշ քան գազանը:    

գ) Դաւիթ կ'ըսէ թէ թշնամիները ողջգ) Դաւիթ կ'ըսէ թէ թշնամիները ողջգ) Դաւիթ կ'ըսէ թէ թշնամիները ողջգ) Դաւիթ կ'ըսէ թէ թշնամիները ողջ----ողջ պիտի կլլէին զիրենք, ողջ պիտի կլլէին զիրենք, ողջ պիտի կլլէին զիրենք, ողջ պիտի կլլէին զիրենք, երբ երբ երբ երբ 
անոնց բարկութիւնը իրենց վրայ բորբոքած էրանոնց բարկութիւնը իրենց վրայ բորբոքած էրանոնց բարկութիւնը իրենց վրայ բորբոքած էրանոնց բարկութիւնը իրենց վրայ բորբոքած էր»: »: »: »: Սաստիկ բարկութիւՍաստիկ բարկութիւՍաստիկ բարկութիւՍաստիկ բարկութիւ----
նը սպանութեան կ'առաջնորդէ:նը սպանութեան կ'առաջնորդէ:նը սպանութեան կ'առաջնորդէ:նը սպանութեան կ'առաջնորդէ:    Ուստի հեռացնենք մեզմէ բարկութիւՈւստի հեռացնենք մեզմէ բարկութիւՈւստի հեռացնենք մեզմէ բարկութիւՈւստի հեռացնենք մեզմէ բարկութիւ----
նը: Որո՞նք են հոս յիշուած բարկացողները: Անոնք ճշմարիտ նը: Որո՞նք են հոս յիշուած բարկացողները: Անոնք ճշմարիտ նը: Որո՞նք են հոս յիշուած բարկացողները: Անոնք ճշմարիտ նը: Որո՞նք են հոս յիշուած բարկացողները: Անոնք ճշմարիտ 
Աստուածը չճանչցող մարդիկն են: Այսպիսիները Աստուածը չճանչցող մարդիկն են: Այսպիսիները Աստուածը չճանչցող մարդիկն են: Այսպիսիները Աստուածը չճանչցող մարդիկն են: Այսպիսիները միշտ բարկացած միշտ բարկացած միշտ բարկացած միշտ բարկացած 
կ'ըլլան հաւատացեալներուկ'ըլլան հաւատացեալներուկ'ըլլան հաւատացեալներուկ'ըլլան հաւատացեալներուն հանդէպ:ն հանդէպ:ն հանդէպ:ն հանդէպ:    

    
� ԶԱստուած չճանչցող մարդիկը, կ'ուզեն աշխարհի երեսէն ԶԱստուած չճանչցող մարդիկը, կ'ուզեն աշխարհի երեսէն ԶԱստուած չճանչցող մարդիկը, կ'ուզեն աշխարհի երեսէն ԶԱստուած չճանչցող մարդիկը, կ'ուզեն աշխարհի երեսէն 

վերցուած տեսնել զԱստուած ճանչցող մարդիկը:վերցուած տեսնել զԱստուած ճանչցող մարդիկը:վերցուած տեսնել զԱստուած ճանչցող մարդիկը:վերցուած տեսնել զԱստուած ճանչցող մարդիկը:    
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Տէրը մեր լոյսն ու փրկութիւնն էՏէրը մեր լոյսն ու փրկութիւնն էՏէրը մեր լոյսն ու փրկութիւնն էՏէրը մեր լոյսն ու փրկութիւնն է    
((((Մայիս 18)Մայիս 18)Մայիս 18)Մայիս 18)    

    
««««Տէրը իմ լոյսս ու փրկութիւնս է, ես որմէ՞ պիտի վախնամ: Տէրը իմ Տէրը իմ լոյսս ու փրկութիւնս է, ես որմէ՞ պիտի վախնամ: Տէրը իմ Տէրը իմ լոյսս ու փրկութիւնս է, ես որմէ՞ պիտի վախնամ: Տէրը իմ Տէրը իմ լոյսս ու փրկութիւնս է, ես որմէ՞ պիտի վախնամ: Տէրը իմ 

կեանքիս ապաւէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամկեանքիս ապաւէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամկեանքիս ապաւէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամկեանքիս ապաւէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամ»»»» ( ( ( (ՍաղմոսՍաղմոսՍաղմոսՍաղմոս 27.1): 27.1): 27.1): 27.1):    
Աստուծոյ հանդէպ ուժեղ հաւատքի ու բացարձակ վստահութեան Աստուծոյ հանդէպ ուժեղ հաւատքի ու բացարձակ վստահութեան Աստուծոյ հանդէպ ուժեղ հաւատքի ու բացարձակ վստահութեան Աստուծոյ հանդէպ ուժեղ հաւատքի ու բացարձակ վստահութեան 

արտայայտութիւն են Դաւիթին այս բառերը:արտայայտութիւն են Դաւիթին այս բառերը:արտայայտութիւն են Դաւիթին այս բառերը:արտայայտութիւն են Դաւիթին այս բառերը:    Դաւիթ մարգարէին Դաւիթ մարգարէին Դաւիթ մարգարէին Դաւիթ մարգարէին 
դիմացդիմացդիմացդիմաց    ճամբան մութ ու խաւար էճամբան մութ ու խաւար էճամբան մութ ու խաւար էճամբան մութ ու խաւար էրրրր, , , , բայց Դաւիթ մտահոգ չէբայց Դաւիթ մտահոգ չէբայց Դաւիթ մտահոգ չէբայց Դաւիթ մտահոգ չէր, ր, ր, ր, 
որովհետեւ ան կը ճանչնարորովհետեւ ան կը ճանչնարորովհետեւ ան կը ճանչնարորովհետեւ ան կը ճանչնար    Տէրը իբրեւ լոյս: Գալիքը մտահոգիչ ու Տէրը իբրեւ լոյս: Գալիքը մտահոգիչ ու Տէրը իբրեւ լոյս: Գալիքը մտահոգիչ ու Տէրը իբրեւ լոյս: Գալիքը մտահոգիչ ու 
վախնալիք էվախնալիք էվախնալիք էվախնալիք էրրրր, , , , բայց ան բայց ան բայց ան բայց ան չէրչէրչէրչէր    վվվվախնար, որովհետեւ ախնար, որովհետեւ ախնար, որովհետեւ ախնար, որովհետեւ կը ճանչնարկը ճանչնարկը ճանչնարկը ճանչնար    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
իբրեւ իր անձին Փրկիչն ու փրկութիւնը:իբրեւ իր անձին Փրկիչն ու փրկութիւնը:իբրեւ իր անձին Փրկիչն ու փրկութիւնը:իբրեւ իր անձին Փրկիչն ու փրկութիւնը:    

Երբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէ`̀̀̀    լոլոլոլո´́́́յսյսյսյս,,,,    անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, 
թէ թէ թէ թէ Աստուած լոԱստուած լոԱստուած լոԱստուած լո´́́́յսն է իր հետեւորդներուն: յսն է իր հետեւորդներուն: յսն է իր հետեւորդներուն: յսն է իր հետեւորդներուն: ԱստուԱստուԱստուԱստուծծծծոյոյոյոյ    լոլոլոլո´́́́յսն յսն յսն յսն է որ ցոյց է որ ցոյց է որ ցոյց է որ ցոյց 
կու տայ ճշմարտութեան ճամբան իր զաւակներունկու տայ ճշմարտութեան ճամբան իր զաւակներունկու տայ ճշմարտութեան ճամբան իր զաւակներունկու տայ ճշմարտութեան ճամբան իր զաւակներուն,,,,    երբ անոնք կը երբ անոնք կը երբ անոնք կը երբ անոնք կը 
մոմոմոմոլորին:լորին:լորին:լորին:    Աստուծոյ լոԱստուծոյ լոԱստուծոյ լոԱստուծոյ լո´́́́յսն է յսն է յսն է յսն է որ ցոյց կու տայ որ ցոյց կու տայ որ ցոյց կու տայ որ ցոյց կու տայ երկերկերկերկիիիինքի ճամբան նքի ճամբան նքի ճամբան նքի ճամբան իր իր իր իր 
հետեւորդներուն, հետեւորդներուն, հետեւորդներուն, հետեւորդներուն, երբ անոնք երբ անոնք երբ անոնք երբ անոնք կը կը կը կը կորսուին:կորսուին:կորսուին:կորսուին:    

Երբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէ` փրկութիԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէ` փրկութիԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէ` փրկութիԵրբ Դաւիթ զԱստուած կը կոչէ` փրկութի´́́́ւն, անով կ'ուզէ ցոյց ւն, անով կ'ուզէ ցոյց ւն, անով կ'ուզէ ցոյց ւն, անով կ'ուզէ ցոյց 
տալ մեզի, թէ Աստուած իտալ մեզի, թէ Աստուած իտալ մեզի, թէ Աստուած իտալ մեզի, թէ Աստուած ի´́́́նքն է հաւատացեալին փրկութիւնը, այլ նքն է հաւատացեալին փրկութիւնը, այլ նքն է հաւատացեալին փրկութիւնը, այլ նքն է հաւատացեալին փրկութիւնը, այլ 
խօսքով` ապահովութիւնը: Արդարեւ, խօսքով` ապահովութիւնը: Արդարեւ, խօսքով` ապահովութիւնը: Արդարեւ, խօսքով` ապահովութիւնը: Արդարեւ, Տէրը մեր փրՏէրը մեր փրՏէրը մեր փրՏէրը մեր փրկութիւնն է, եւ մենք կութիւնն է, եւ մենք կութիւնն է, եւ մենք կութիւնն է, եւ մենք 
անոր մէջ էանոր մէջ էանոր մէջ էանոր մէջ է    որ կը գտնենք մեր ապահովութիւնը, մեր վստահութիւնը, որ կը գտնենք մեր ապահովութիւնը, մեր վստահութիւնը, որ կը գտնենք մեր ապահովութիւնը, մեր վստահութիւնը, որ կը գտնենք մեր ապահովութիւնը, մեր վստահութիւնը, 
մեր անվտանգութիւնը, մեր խաղաղութիւնը:մեր անվտանգութիւնը, մեր խաղաղութիւնը:մեր անվտանգութիւնը, մեր խաղաղութիւնը:մեր անվտանգութիւնը, մեր խաղաղութիւնը:    

««««Ես որմէ՞ պիտի վախնամԵս որմէ՞ պիտի վախնամԵս որմէ՞ պիտի վախնամԵս որմէ՞ պիտի վախնամ»: »: »: »: Եթէ Տէրը ըլլայ մեր լոյսը, մենք չենք Եթէ Տէրը ըլլայ մեր լոյսը, մենք չենք Եթէ Տէրը ըլլայ մեր լոյսը, մենք չենք Եթէ Տէրը ըլլայ մեր լոյսը, մենք չենք 
վախնար մեղքի խաւարէն: Եթէ Տէրը ըլլայ մեր փրկութիւնը, մենք չենք վախնար մեղքի խաւարէն: Եթէ Տէրը ըլլայ մեր փրկութիւնը, մենք չենք վախնար մեղքի խաւարէն: Եթէ Տէրը ըլլայ մեր փրկութիւնը, մենք չենք վախնար մեղքի խաւարէն: Եթէ Տէրը ըլլայ մեր փրկութիւնը, մենք չենք 
վախնար կորուստվախնար կորուստվախնար կորուստվախնար կորուստէն ու կորուսիչէն: Հաւատացեալ մարդը անվախ էն ու կորուսիչէն: Հաւատացեալ մարդը անվախ էն ու կորուսիչէն: Հաւատացեալ մարդը անվախ էն ու կորուսիչէն: Հաւատացեալ մարդը անվախ 
պէտք է ըլլայ, որովհետեւ, վախը կ'անդամալուծէ Աստուածապարգեւ պէտք է ըլլայ, որովհետեւ, վախը կ'անդամալուծէ Աստուածապարգեւ պէտք է ըլլայ, որովհետեւ, վախը կ'անդամալուծէ Աստուածապարգեւ պէտք է ըլլայ, որովհետեւ, վախը կ'անդամալուծէ Աստուածապարգեւ 
իր կարողութիւններն ու շնորհքները եւ զանոնք անպտուղիր կարողութիւններն ու շնորհքները եւ զանոնք անպտուղիր կարողութիւններն ու շնորհքները եւ զանոնք անպտուղիր կարողութիւններն ու շնորհքները եւ զանոնք անպտուղ    կը դարձնէ: կը դարձնէ: կը դարձնէ: կը դարձնէ: 
Վախը Աստուծոյ հանդէպՎախը Աստուծոյ հանդէպՎախը Աստուծոյ հանդէպՎախը Աստուծոյ հանդէպ    վստահութեան պակասի հետեւանք է, եւ վստահութեան պակասի հետեւանք է, եւ վստահութեան պակասի հետեւանք է, եւ վստահութեան պակասի հետեւանք է, եւ 
ուստի` մեղք կը սեպուի: Ինչո՞ւ կամ ինչէ՞ուստի` մեղք կը սեպուի: Ինչո՞ւ կամ ինչէ՞ուստի` մեղք կը սեպուի: Ինչո՞ւ կամ ինչէ՞ուստի` մեղք կը սեպուի: Ինչո՞ւ կամ ինչէ՞ն վախնալ, երբ ամենական վախնալ, երբ ամենական վախնալ, երբ ամենական վախնալ, երբ ամենակա----
րող Աստուածը մեր կողքին էրող Աստուածը մեր կողքին էրող Աստուածը մեր կողքին էրող Աստուածը մեր կողքին է    ընդդէմ մեր հակառակորդներուն:ընդդէմ մեր հակառակորդներուն:ընդդէմ մեր հակառակորդներուն:ընդդէմ մեր հակառակորդներուն:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եթէ Տէրն է մեր լոյսը` մենք յաղթած ենք խաւարին: Եթէ Տէրն է Եթէ Տէրն է մեր լոյսը` մենք յաղթած ենք խաւարին: Եթէ Տէրն է Եթէ Տէրն է մեր լոյսը` մենք յաղթած ենք խաւարին: Եթէ Տէրն է Եթէ Տէրն է մեր լոյսը` մենք յաղթած ենք խաւարին: Եթէ Տէրն է 

մեր փրկութիւնը` մենք յաղթած ենք դժոխքին: մեր փրկութիւնը` մենք յաղթած ենք դժոխքին: մեր փրկութիւնը` մենք յաղթած ենք դժոխքին: մեր փրկութիւնը` մենք յաղթած ենք դժոխքին:     
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է ապաւէնը մեր կեանքինրն է ապաւէնը մեր կեանքինրն է ապաւէնը մեր կեանքինրն է ապաւէնը մեր կեանքին    
((((Մայիս 19)Մայիս 19)Մայիս 19)Մայիս 19)    

    
Տէրը իմ կեանքիս ապաւՏէրը իմ կեանքիս ապաւՏէրը իմ կեանքիս ապաւՏէրը իմ կեանքիս ապաւէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամէնն է, ես որմէ՞ պիտի դողամ» » » » (Սաղմոս (Սաղմոս (Սաղմոս (Սաղմոս 

27.1):27.1):27.1):27.1):    
Դաւիթ մարգարէն կը յայտարարէ թէ ՏԴաւիթ մարգարէն կը յայտարարէ թէ ՏԴաւիթ մարգարէն կը յայտարարէ թէ ՏԴաւիթ մարգարէն կը յայտարարէ թէ Տէրը իէրը իէրը իէրը ի´́́́նքն է ապաւէնը իր նքն է ապաւէնը իր նքն է ապաւէնը իր նքն է ապաւէնը իր 

կեանքին, եւ այդ իսկ պատճառով մէկէ մը չէր վախնար ու չէր դողար: կեանքին, եւ այդ իսկ պատճառով մէկէ մը չէր վախնար ու չէր դողար: կեանքին, եւ այդ իսկ պատճառով մէկէ մը չէր վախնար ու չէր դողար: կեանքին, եւ այդ իսկ պատճառով մէկէ մը չէր վախնար ու չէր դողար: 
Վտանգներ կային զոր կը սպառնային իր կեանքին, բայց այդ վտանգՎտանգներ կային զոր կը սպառնային իր կեանքին, բայց այդ վտանգՎտանգներ կային զոր կը սպառնային իր կեանքին, բայց այդ վտանգՎտանգներ կային զոր կը սպառնային իր կեանքին, բայց այդ վտանգ----
ները իրեն համար կարեւորութիւն չէին նեները իրեն համար կարեւորութիւն չէին նեները իրեն համար կարեւորութիւն չէին նեները իրեն համար կարեւորութիւն չէին ներկայացներ, որովհետեւ ան րկայացներ, որովհետեւ ան րկայացներ, որովհետեւ ան րկայացներ, որովհետեւ ան 
զԱստուած կը ճանչնար իբրեւ ապաւէնն ու պաշտպանը իր կեանքին:զԱստուած կը ճանչնար իբրեւ ապաւէնն ու պաշտպանը իր կեանքին:զԱստուած կը ճանչնար իբրեւ ապաւէնն ու պաշտպանը իր կեանքին:զԱստուած կը ճանչնար իբրեւ ապաւէնն ու պաշտպանը իր կեանքին:    

Դաւիթ մարգարէն կը հրաւիրէ հաւատացեալները, ընդունելու ու Դաւիթ մարգարէն կը հրաւիրէ հաւատացեալները, ընդունելու ու Դաւիթ մարգարէն կը հրաւիրէ հաւատացեալները, ընդունելու ու Դաւիթ մարգարէն կը հրաւիրէ հաւատացեալները, ընդունելու ու 
ճանչնալու զԱստուած իբրեւ ապաւէնը իրենց կեանքին: Արդարեւ, ճանչնալու զԱստուած իբրեւ ապաւէնը իրենց կեանքին: Արդարեւ, ճանչնալու զԱստուած իբրեւ ապաւէնը իրենց կեանքին: Արդարեւ, ճանչնալու զԱստուած իբրեւ ապաւէնը իրենց կեանքին: Արդարեւ, 
Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը իիիի´́́́նքն է մեր կեանքին ապաւէնընքն է մեր կեանքին ապաւէնընքն է մեր կեանքին ապաւէնընքն է մեր կեանքին ապաւէնը, , , , այսինքնայսինքնայսինքնայսինքն`̀̀̀    պաշտպանն ու պապաշտպանն ու պապաշտպանն ու պապաշտպանն ու պա----
հապհապհապհապանը: Երբ կեանքի Տէրն ու տուիչը` Քրիստոս իանը: Երբ կեանքի Տէրն ու տուիչը` Քրիստոս իանը: Երբ կեանքի Տէրն ու տուիչը` Քրիստոս իանը: Երբ կեանքի Տէրն ու տուիչը` Քրիստոս ի´́́́նք ըլլայ ապաւէնը նք ըլլայ ապաւէնը նք ըլլայ ապաւէնը նք ըլլայ ապաւէնը 
մեր կեանքին` ո՞վ կրնայ վտանգել մեր կեանքը:մեր կեանքին` ո՞վ կրնայ վտանգել մեր կեանքը:մեր կեանքին` ո՞վ կրնայ վտանգել մեր կեանքը:մեր կեանքին` ո՞վ կրնայ վտանգել մեր կեանքը:    

Կեանք մը որուն ապաւէնը Աստուած չէ, այդ կեանքը վտանգի մէջ Կեանք մը որուն ապաւէնը Աստուած չէ, այդ կեանքը վտանգի մէջ Կեանք մը որուն ապաւէնը Աստուած չէ, այդ կեանքը վտանգի մէջ Կեանք մը որուն ապաւէնը Աստուած չէ, այդ կեանքը վտանգի մէջ 
է: Սիրտ մը որուն պահապանը է: Սիրտ մը որուն պահապանը է: Սիրտ մը որուն պահապանը է: Սիրտ մը որուն պահապանը ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    չէ, ենթակայ է կողոպտուեչէ, ենթակայ է կողոպտուեչէ, ենթակայ է կողոպտուեչէ, ենթակայ է կողոպտուելու իր լու իր լու իր լու իր 
բոլոր առաքինութիւններէն: Հոգի մը որբոլոր առաքինութիւններէն: Հոգի մը որբոլոր առաքինութիւններէն: Հոգի մը որբոլոր առաքինութիւններէն: Հոգի մը որուն պաշտպանը Աստուած չէ, ուն պաշտպանը Աստուած չէ, ուն պաշտպանը Աստուած չէ, ուն պաշտպանը Աստուած չէ, 
ենթակայ է խոցոտուելու Չարին արձակած նետերուն կողմէ:ենթակայ է խոցոտուելու Չարին արձակած նետերուն կողմէ:ենթակայ է խոցոտուելու Չարին արձակած նետերուն կողմէ:ենթակայ է խոցոտուելու Չարին արձակած նետերուն կողմէ:    

««««Ես որմէ՞ պիտի դողամԵս որմէ՞ պիտի դողամԵս որմէ՞ պիտի դողամԵս որմէ՞ պիտի դողամ»:»:»:»:    Դաւիթ չէր վախնար մարդոցմէ, Դաւիթ չէր վախնար մարդոցմէ, Դաւիթ չէր վախնար մարդոցմէ, Դաւիթ չէր վախնար մարդոցմէ, 
որովհետեւ Աստուած իրեն հետ էր:որովհետեւ Աստուած իրեն հետ էր:որովհետեւ Աստուած իրեն հետ էր:որովհետեւ Աստուած իրեն հետ էր:    Չէր դողար արարածներէն, Չէր դողար արարածներէն, Չէր դողար արարածներէն, Չէր դողար արարածներէն, 
որովհետեւ Արարիչը իր կողքին էր: Անկարող մարդիկ ի՞նչ կրնան որովհետեւ Արարիչը իր կողքին էր: Անկարող մարդիկ ի՞նչ կրնան որովհետեւ Արարիչը իր կողքին էր: Անկարող մարդիկ ի՞նչ կրնան որովհետեւ Արարիչը իր կողքին էր: Անկարող մարդիկ ի՞նչ կրնան 
ընել մեզի, եթէ Ամընել մեզի, եթէ Ամընել մեզի, եթէ Ամընել մեզի, եթէ Ամենակարողը մեզի հետ է:ենակարողը մեզի հետ է:ենակարողը մեզի հետ է:ենակարողը մեզի հետ է:    Տկար մարդիկ ի՞նչ կրնան Տկար մարդիկ ի՞նչ կրնան Տկար մարդիկ ի՞նչ կրնան Տկար մարդիկ ի՞նչ կրնան 
ընել մեզի, եթէ Ամենազօրը մեզ առած է իր ափերուն մէջ:ընել մեզի, եթէ Ամենազօրը մեզ առած է իր ափերուն մէջ:ընել մեզի, եթէ Ամենազօրը մեզ առած է իր ափերուն մէջ:ընել մեզի, եթէ Ամենազօրը մեզ առած է իր ափերուն մէջ:    

Եթէ մեր կեանքերը յանձնած ենք Տէր Յիսուսին, պէտք չունինք Եթէ մեր կեանքերը յանձնած ենք Տէր Յիսուսին, պէտք չունինք Եթէ մեր կեանքերը յանձնած ենք Տէր Յիսուսին, պէտք չունինք Եթէ մեր կեանքերը յանձնած ենք Տէր Յիսուսին, պէտք չունինք 
վախնալու ոեւէ բանէ եւ ոեւէ անձէ: Քրիստոսի յանձնուած կեանք մը` վախնալու ոեւէ բանէ եւ ոեւէ անձէ: Քրիստոսի յանձնուած կեանք մը` վախնալու ոեւէ բանէ եւ ոեւէ անձէ: Քրիստոսի յանձնուած կեանք մը` վախնալու ոեւէ բանէ եւ ոեւէ անձէ: Քրիստոսի յանձնուած կեանք մը` 
Քրիստոսի պաշտպանութիւնն է որ կը վայելէ:Քրիստոսի պաշտպանութիւնն է որ կը վայելէ:Քրիստոսի պաշտպանութիւնն է որ կը վայելէ:Քրիստոսի պաշտպանութիւնն է որ կը վայելէ:    

ԹԹԹԹող Տէրը ող Տէրը ող Տէրը ող Տէրը ըլլայ մեր կեանքը ու կեանքին ապաւէնըլլայ մեր կեանքը ու կեանքին ապաւէնըլլայ մեր կեանքը ու կեանքին ապաւէնըլլայ մեր կեանքը ու կեանքին ապաւէնը, որպէսզի ը, որպէսզի ը, որպէսզի ը, որպէսզի 
կարենանքկարենանքկարենանքկարենանք    արի վկայութեան կեանք մը ապրիլ:արի վկայութեան կեանք մը ապրիլ:արի վկայութեան կեանք մը ապրիլ:արի վկայութեան կեանք մը ապրիլ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Չարն ու չարագործ մարդիկ ոչինչ կրնան ընել մեզի, եթէ երբեք Չարն ու չարագործ մարդիկ ոչինչ կրնան ընել մեզի, եթէ երբեք Չարն ու չարագործ մարդիկ ոչինչ կրնան ընել մեզի, եթէ երբեք Չարն ու չարագործ մարդիկ ոչինչ կրնան ընել մեզի, եթէ երբեք 

բարին ու բարերարն Աստուած պաշտպանն է մեր կեանքին:բարին ու բարերարն Աստուած պաշտպանն է մեր կեանքին:բարին ու բարերարն Աստուած պաշտպանն է մեր կեանքին:բարին ու բարերարն Աստուած պաշտպանն է մեր կեանքին:    
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Մեր մարմինները Մեր մարմինները Մեր մարմինները Մեր մարմինները ««««ուտողներուտողներուտողներուտողներըըըը»»»»    
((((Մայիս 20)Մայիս 20)Մայիս 20)Մայիս 20)    

    
««««Չարերուն իմ մարմինս ուտելու համար ինծի մօտեցած ատենը` Չարերուն իմ մարմինս ուտելու համար ինծի մօտեցած ատենը` Չարերուն իմ մարմինս ուտելու համար ինծի մօտեցած ատենը` Չարերուն իմ մարմինս ուտելու համար ինծի մօտեցած ատենը` 

իմ նեղիչներս ու թշնամիներս սահեցան ու ինկանիմ նեղիչներս ու թշնամիներս սահեցան ու ինկանիմ նեղիչներս ու թշնամիներս սահեցան ու ինկանիմ նեղիչներս ու թշնամիներս սահեցան ու ինկան» » » » (Սաղմոս 27.2(Սաղմոս 27.2(Սաղմոս 27.2(Սաղմոս 27.2):):):):    
Դաւիթ մարգարէն կը խօսի այնպիսի չար մարդոց մասին, որոնք Դաւիթ մարգարէն կը խօսի այնպիսի չար մարդոց մասին, որոնք Դաւիթ մարգարէն կը խօսի այնպիսի չար մարդոց մասին, որոնք Դաւիթ մարգարէն կը խօսի այնպիսի չար մարդոց մասին, որոնք 

իր մարմինը ուտելու համար իրեն մօտեցած ատենը` սահեցան ու իր մարմինը ուտելու համար իրեն մօտեցած ատենը` սահեցան ու իր մարմինը ուտելու համար իրեն մօտեցած ատենը` սահեցան ու իր մարմինը ուտելու համար իրեն մօտեցած ատենը` սահեցան ու 
ինկան: ինկան: ինկան: ինկան: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««մարմինը ուտելմարմինը ուտելմարմինը ուտելմարմինը ուտել» » » » բացատրութեամբ, եւ բացատրութեամբ, եւ բացատրութեամբ, եւ բացատրութեամբ, եւ 
որո՞նք են իր մարմինը ուտողներըորո՞նք են իր մարմինը ուտողներըորո՞նք են իր մարմինը ուտողներըորո՞նք են իր մարմինը ուտողները....----    

ա) ա) ա) ա) ««««Մարմինը ուտելՄարմինը ուտելՄարմինը ուտելՄարմինը ուտել» » » » բացատրութեամբ կը հասկցուին անոնք, բացատրութեամբ կը հասկցուին անոնք, բացատրութեամբ կը հասկցուին անոնք, բացատրութեամբ կը հասկցուին անոնք, 
որոնք սաստիկ կերպով կը նեղէին ու կը հալածէին Դաւիթ մարգարէն:որոնք սաստիկ կերպով կը նեղէին ու կը հալածէին Դաւիթ մարգարէն:որոնք սաստիկ կերպով կը նեղէին ու կը հալածէին Դաւիթ մարգարէն:որոնք սաստիկ կերպով կը նեղէին ու կը հալածէին Դաւիթ մարգարէն:    
Թերեւս քու ալ մարմինդ ուտող մարդիկ կան շուրջդ, այլ խօսքով` Թերեւս քու ալ մարմինդ ուտող մարդիկ կան շուրջդ, այլ խօսքով` Թերեւս քու ալ մարմինդ ուտող մարդիկ կան շուրջդ, այլ խօսքով` Թերեւս քու ալ մարմինդ ուտող մարդիկ կան շուրջդ, այլ խօսքով` 
սաստիկ կերպով քեզսաստիկ կերպով քեզսաստիկ կերպով քեզսաստիկ կերպով քեզ    նեղացնողներ ու հալածողներ: Վստահ եղիր որ նեղացնողներ ու հալածողներ: Վստահ եղիր որ նեղացնողներ ու հալածողներ: Վստահ եղիր որ նեղացնողներ ու հալածողներ: Վստահ եղիր որ 
անոնք պիտի սահին ու իյնան, եթէ Տէրը դարձուցած ես ապաւէնդ:անոնք պիտի սահին ու իյնան, եթէ Տէրը դարձուցած ես ապաւէնդ:անոնք պիտի սահին ու իյնան, եթէ Տէրը դարձուցած ես ապաւէնդ:անոնք պիտի սահին ու իյնան, եթէ Տէրը դարձուցած ես ապաւէնդ:    

բ) բ) բ) բ) ««««Մարմինը ուտելՄարմինը ուտելՄարմինը ուտելՄարմինը ուտել» » » » բացատրութեամբ կը հասկցուին բացատրութեամբ կը հասկցուին բացատրութեամբ կը հասկցուին բացատրութեամբ կը հասկցուին նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ 
անոնք, որոնք կ'ուզէանոնք, որոնք կ'ուզէանոնք, որոնք կ'ուզէանոնք, որոնք կ'ուզէիիիին ու կ'աշխն ու կ'աշխն ու կ'աշխն ու կ'աշխաաաատէին սպաննել Դաւիթը:տէին սպաննել Դաւիթը:տէին սպաննել Դաւիթը:տէին սպաննել Դաւիթը:    Գուցէ քու Գուցէ քու Գուցէ քու Գուցէ քու 
ալ մարմինդ ուտել ուզողներ կան, այսինքն`քեզ ալ մարմինդ ուտել ուզողներ կան, այսինքն`քեզ ալ մարմինդ ուտել ուզողներ կան, այսինքն`քեզ ալ մարմինդ ուտել ուզողներ կան, այսինքն`քեզ սպաննել, քեզ սպաննել, քեզ սպաննել, քեզ սպաննել, քեզ 
մէջտեղէն վերցնելմէջտեղէն վերցնելմէջտեղէն վերցնելմէջտեղէն վերցնել, , , , կեանքդ խլել ուզկեանքդ խլել ուզկեանքդ խլել ուզկեանքդ խլել ուզոոոողներ: Ողներ: Ողներ: Ողներ: Ո´́́́չ ոք կրնայ կեանքդ խլել, չ ոք կրնայ կեանքդ խլել, չ ոք կրնայ կեանքդ խլել, չ ոք կրնայ կեանքդ խլել, 
եթէ երբեք կեանք գտած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք կեանք գտած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք կեանք գտած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք կեանք գտած ես Քրիստոսով:    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ քեզ սպաննել, չ ոք կրնայ քեզ սպաննել, չ ոք կրնայ քեզ սպաննել, չ ոք կրնայ քեզ սպաննել, 
եթէ երբեք յարութիւն առած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք յարութիւն առած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք յարութիւն առած ես Քրիստոսով:եթէ երբեք յարութիւն առած ես Քրիստոսով:    

գ) գ) գ) գ) ««««ՈւտելՈւտելՈւտելՈւտել» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ չարագործ մարդիկ մեղքով է որ բառը ցոյց կու տայ, թէ չարագործ մարդիկ մեղքով է որ բառը ցոյց կու տայ, թէ չարագործ մարդիկ մեղքով է որ բառը ցոյց կու տայ, թէ չարագործ մարդիկ մեղքով է որ 
կ'ապրին:կ'ապրին:կ'ապրին:կ'ապրին:    Այս իմաԱյս իմաԱյս իմաԱյս իմաստով, Դաւիթ կ'ակնարկէ այնպիսի մարդոց, որոնց ստով, Դաւիթ կ'ակնարկէ այնպիսի մարդոց, որոնց ստով, Դաւիթ կ'ակնարկէ այնպիսի մարդոց, որոնց ստով, Դաւիթ կ'ակնարկէ այնպիսի մարդոց, որոնց 
արիւնախանձ հոգին չէր կրնար յագենալ մինչեւ որ զինք չըսպաննէին: արիւնախանձ հոգին չէր կրնար յագենալ մինչեւ որ զինք չըսպաննէին: արիւնախանձ հոգին չէր կրնար յագենալ մինչեւ որ զինք չըսպաննէին: արիւնախանձ հոգին չէր կրնար յագենալ մինչեւ որ զինք չըսպաննէին: 
Մեր շուրջն ալ կան մարդիկ, որոնք չեն կրնար կշտանալ ու դադրիլ Մեր շուրջն ալ կան մարդիկ, որոնք չեն կրնար կշտանալ ու դադրիլ Մեր շուրջն ալ կան մարդիկ, որոնք չեն կրնար կշտանալ ու դադրիլ Մեր շուրջն ալ կան մարդիկ, որոնք չեն կրնար կշտանալ ու դադրիլ 
մեր մեր մեր մեր ««««միսը ուտելէմիսը ուտելէմիսը ուտելէմիսը ուտելէ», », », », մինչեւ որ լաւ մը չչարչարեն մեզ: մինչեւ որ լաւ մը չչարչարեն մեզ: մինչեւ որ լաւ մը չչարչարեն մեզ: մինչեւ որ լաւ մը չչարչարեն մեզ:     

դ) դ) դ) դ) ««««Սահեցան ու ինկանՍահեցան ու ինկանՍահեցան ու ինկանՍահեցան ու ինկան»: »: »: »: Անոնք որոնք փորԱնոնք որոնք փորԱնոնք որոնք փորԱնոնք որոնք փորձեցին սպաննել Դաւիձեցին սպաննել Դաւիձեցին սպաննել Դաւիձեցին սպաննել Դաւի----
թը թը թը թը ««««սահեցան ու ինկանսահեցան ու ինկանսահեցան ու ինկանսահեցան ու ինկան», », », », այսինքն, իրենց չար ծրագիրը յաջողութիւն այսինքն, իրենց չար ծրագիրը յաջողութիւն այսինքն, իրենց չար ծրագիրը յաջողութիւն այսինքն, իրենց չար ծրագիրը յաջողութիւն 
չգտաւ: Զինուորները երբ եկան Յիսուսը ձերբակալելու, իրենք եւս գեչգտաւ: Զինուորները երբ եկան Յիսուսը ձերբակալելու, իրենք եւս գեչգտաւ: Զինուորները երբ եկան Յիսուսը ձերբակալելու, իրենք եւս գեչգտաւ: Զինուորները երբ եկան Յիսուսը ձերբակալելու, իրենք եւս գե----
տին ինկան տին ինկան տին ինկան տին ինկան ((((Յովհաննէս 18.6):Յովհաննէս 18.6):Յովհաննէս 18.6):Յովհաննէս 18.6):    Չկայ յաղթանակ անոնց համարՉկայ յաղթանակ անոնց համարՉկայ յաղթանակ անոնց համարՉկայ յաղթանակ անոնց համար`̀̀̀    որոնք որոնք որոնք որոնք 
կը պայքարին Աստուծոյ կը պայքարին Աստուծոյ կը պայքարին Աստուծոյ կը պայքարին Աստուծոյ եւ անոր եւ անոր եւ անոր եւ անոր զաւակներուն դէմ:զաւակներուն դէմ:զաւակներուն դէմ:զաւակներուն դէմ:    ((((ՇարոՇարոՇարոՇարունակելի):ւնակելի):ւնակելի):ւնակելի):    

    
� Անոնք որոնք կը պայքարին Աստուծոյ զաւակներուն դէմ, անոնց Անոնք որոնք կը պայքարին Աստուծոյ զաւակներուն դէմ, անոնց Անոնք որոնք կը պայքարին Աստուծոյ զաւակներուն դէմ, անոնց Անոնք որոնք կը պայքարին Աստուծոյ զաւակներուն դէմ, անոնց 

սահիլը, իյնալն ու պարտուիլը անխուսափելի է:սահիլը, իյնալն ու պարտուիլը անխուսափելի է:սահիլը, իյնալն ու պարտուիլը անխուսափելի է:սահիլը, իյնալն ու պարտուիլը անխուսափելի է:    
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Եթէ երբեք Աստուած մեր կողքին ըլլայԵթէ երբեք Աստուած մեր կողքին ըլլայԵթէ երբեք Աստուած մեր կողքին ըլլայԵթէ երբեք Աստուած մեր կողքին ըլլայ............    
((((Մայիս 21)Մայիս 21)Մայիս 21)Մայիս 21)    

    
««««Եթէ վրաս զօրքի բանակ ելլէ, սիրտս պիտի չվախնայ: Եթէ ինծի Եթէ վրաս զօրքի բանակ ելլէ, սիրտս պիտի չվախնայ: Եթէ ինծի Եթէ վրաս զօրքի բանակ ելլէ, սիրտս պիտի չվախնայ: Եթէ ինծի Եթէ վրաս զօրքի բանակ ելլէ, սիրտս պիտի չվախնայ: Եթէ ինծի 

դէմ պատերազմի պատրաստութիւն ըլլայ, դարդէմ պատերազմի պատրաստութիւն ըլլայ, դարդէմ պատերազմի պատրաստութիւն ըլլայ, դարդէմ պատերազմի պատրաստութիւն ըլլայ, դարձեալ ես վստահ պիտի ձեալ ես վստահ պիտի ձեալ ես վստահ պիտի ձեալ ես վստահ պիտի 
ըլլամըլլամըլլամըլլամ» (» (» (» (Սաղմոս 27.3):Սաղմոս 27.3):Սաղմոս 27.3):Սաղմոս 27.3):    

Դաւիթ մարգարէն չէր վախնար զօրքերէն ու անոնց բանակներէն, Դաւիթ մարգարէն չէր վախնար զօրքերէն ու անոնց բանակներէն, Դաւիթ մարգարէն չէր վախնար զօրքերէն ու անոնց բանակներէն, Դաւիթ մարգարէն չէր վախնար զօրքերէն ու անոնց բանակներէն, 
որովհետեւ զօրքերու ու բանակներու Աստուածը իր կողքին էր, եւ ինք որովհետեւ զօրքերու ու բանակներու Աստուածը իր կողքին էր, եւ ինք որովհետեւ զօրքերու ու բանակներու Աստուածը իր կողքին էր, եւ ինք որովհետեւ զօրքերու ու բանակներու Աստուածը իր կողքին էր, եւ ինք 
մեծ վստահութիւն ունէր անոր հանդէպ:մեծ վստահութիւն ունէր անոր հանդէպ:մեծ վստահութիւն ունէր անոր հանդէպ:մեծ վստահութիւն ունէր անոր հանդէպ:    

Զօրքերը չեն կրնար վնաս հասցնել մեզի, եթէ երբեք զօրքերու Տէր Զօրքերը չեն կրնար վնաս հասցնել մեզի, եթէ երբեք զօրքերու Տէր Զօրքերը չեն կրնար վնաս հասցնել մեզի, եթէ երբեք զօրքերու Տէր Զօրքերը չեն կրնար վնաս հասցնել մեզի, եթէ երբեք զօրքերու Տէր 
ԱԱԱԱստուածը մեր կողքին է:ստուածը մեր կողքին է:ստուածը մեր կողքին է:ստուածը մեր կողքին է:    Պատերազմի մէջ չենք կրնար պարտութիւն Պատերազմի մէջ չենք կրնար պարտութիւն Պատերազմի մէջ չենք կրնար պարտութիւն Պատերազմի մէջ չենք կրնար պարտութիւն 
կրել, եթէ երբեք պատերազմի Աստուածը մեր կրել, եթէ երբեք պատերազմի Աստուածը մեր կրել, եթէ երբեք պատերազմի Աստուածը մեր կրել, եթէ երբեք պատերազմի Աստուածը մեր առաջնորդն է:առաջնորդն է:առաջնորդն է:առաջնորդն է:    

Երկրաւոր բանակները չեն կրնար մեզ վախցնել, եթէ երբեք երկԵրկրաւոր բանակները չեն կրնար մեզ վախցնել, եթէ երբեք երկԵրկրաւոր բանակները չեն կրնար մեզ վախցնել, եթէ երբեք երկԵրկրաւոր բանակները չեն կրնար մեզ վախցնել, եթէ երբեք երկ----
նաւոր բանակներուն յանձնուած է մեր պաշտպանութիւնը:նաւոր բանակներուն յանձնուած է մեր պաշտպանութիւնը:նաւոր բանակներուն յանձնուած է մեր պաշտպանութիւնը:նաւոր բանակներուն յանձնուած է մեր պաշտպանութիւնը:    ԱշխարԱշխարԱշխարԱշխար----
հիկ զինուորները ոչինչ կրնան ընել մհիկ զինուորները ոչինչ կրնան ընել մհիկ զինուորները ոչինչ կրնան ընել մհիկ զինուորները ոչինչ կրնան ընել մեզի, եթէ երբեք եզի, եթէ երբեք եզի, եթէ երբեք եզի, եթէ երբեք Քրիստոս մեր Քրիստոս մեր Քրիստոս մեր Քրիստոս մեր 
զօրավարն է, զօրավարն է, զօրավարն է, զօրավարն է, եւ մենք իր զինուորներն ենք:եւ մենք իր զինուորներն ենք:եւ մենք իր զինուորներն ենք:եւ մենք իր զինուորներն ենք:    

Ո՞վ կրնայ պատերազմի պատրաստութիւն տեսնել մեզի դէմ, եթէ Ո՞վ կրնայ պատերազմի պատրաստութիւն տեսնել մեզի դէմ, եթէ Ո՞վ կրնայ պատերազմի պատրաստութիւն տեսնել մեզի դէմ, եթէ Ո՞վ կրնայ պատերազմի պատրաստութիւն տեսնել մեզի դէմ, եթէ 
երբեք Տէրը իերբեք Տէրը իերբեք Տէրը իերբեք Տէրը ի´́́́նք պատրաստած է մեզ յաղթական պատերազմ մը նք պատրաստած է մեզ յաղթական պատերազմ մը նք պատրաստած է մեզ յաղթական պատերազմ մը նք պատրաստած է մեզ յաղթական պատերազմ մը 
մղելու:մղելու:մղելու:մղելու:    ՈՈՈՈ՞վ կրնայ պատերազմիլ մեր դէմ, եթէ երբեք պատերազմի մեր ՞վ կրնայ պատերազմիլ մեր դէմ, եթէ երբեք պատերազմի մեր ՞վ կրնայ պատերազմիլ մեր դէմ, եթէ երբեք պատերազմի մեր ՞վ կրնայ պատերազմիլ մեր դէմ, եթէ երբեք պատերազմի մեր 
պահապան վահանը Տէրըպահապան վահանը Տէրըպահապան վահանը Տէրըպահապան վահանը Տէրը    ինքն է:ինքն է:ինքն է:ինքն է:    Կամ ո՞վ կրնայ պարտութեան Կամ ո՞վ կրնայ պարտութեան Կամ ո՞վ կրնայ պարտութեան Կամ ո՞վ կրնայ պարտութեան 
մատնել մեզ, եթէ Տէրը որոշած է յաղթանակի պսակով պսակել մեզ:մատնել մեզ, եթէ Տէրը որոշած է յաղթանակի պսակով պսակել մեզ:մատնել մեզ, եթէ Տէրը որոշած է յաղթանակի պսակով պսակել մեզ:մատնել մեզ, եթէ Տէրը որոշած է յաղթանակի պսակով պսակել մեզ:    

Դաւիթ իր ապահովութիւնը իր ունեցած զինուորական բանակնեԴաւիթ իր ապահովութիւնը իր ունեցած զինուորական բանակնեԴաւիթ իր ապահովութիւնը իր ունեցած զինուորական բանակնեԴաւիթ իր ապահովութիւնը իր ունեցած զինուորական բանակնե----
րուն եւ իր զինակիրներուն ու սրակիրներուն մէջ չտեսաւ, այլ` Ասրուն եւ իր զինակիրներուն ու սրակիրներուն մէջ չտեսաւ, այլ` Ասրուն եւ իր զինակիրներուն ու սրակիրներուն մէջ չտեսաւ, այլ` Ասրուն եւ իր զինակիրներուն ու սրակիրներուն մէջ չտեսաւ, այլ` Աս----
տուծոյ մէջ:տուծոյ մէջ:տուծոյ մէջ:տուծոյ մէջ: 

««««Ես վստահ պիտի ըլլամԵս վստահ պիտի ըլլամԵս վստահ պիտի ըլլամԵս վստահ պիտի ըլլամ»: »: »: »: Այս բառերով, Այս բառերով, Այս բառերով, Այս բառերով, Դաւիթ ըսել կ'ուզէր թէ Դաւիթ ըսել կ'ուզէր թէ Դաւիթ ըսել կ'ուզէր թէ Դաւիթ ըսել կ'ուզէր թէ 
ինք վստահ էր իր յաղթանակին:ինք վստահ էր իր յաղթանակին:ինք վստահ էր իր յաղթանակին:ինք վստահ էր իր յաղթանակին:    Տակաւին չյաղթած` Դաւիթ արդէն իր Տակաւին չյաղթած` Դաւիթ արդէն իր Տակաւին չյաղթած` Դաւիթ արդէն իր Տակաւին չյաղթած` Դաւիթ արդէն իր 
յաղթանակն էր որ կը յայտարարէր, եւ ասիկա կը բացայայտէ այն յաղթանակն էր որ կը յայտարարէր, եւ ասիկա կը բացայայտէ այն յաղթանակն էր որ կը յայտարարէր, եւ ասիկա կը բացայայտէ այն յաղթանակն էր որ կը յայտարարէր, եւ ասիկա կը բացայայտէ այն 
բացարձակ վստահութիւնը որ ան ունէր Աստուծոյ հանդէպ: Մենք բացարձակ վստահութիւնը որ ան ունէր Աստուծոյ հանդէպ: Մենք բացարձակ վստահութիւնը որ ան ունէր Աստուծոյ հանդէպ: Մենք բացարձակ վստահութիւնը որ ան ունէր Աստուծոյ հանդէպ: Մենք 
կրնա՞նք յաղթողի նման ապրիլ ու գործել, թէկուզ տակաւին չենք կրնա՞նք յաղթողի նման ապրիլ ու գործել, թէկուզ տակաւին չենք կրնա՞նք յաղթողի նման ապրիլ ու գործել, թէկուզ տակաւին չենք կրնա՞նք յաղթողի նման ապրիլ ու գործել, թէկուզ տակաւին չենք 
յաղյաղյաղյաղթած մեղքի աշխարհին: թած մեղքի աշխարհին: թած մեղքի աշխարհին: թած մեղքի աշխարհին: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ վախնայ աշխարհէն, քանի Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ վախնայ աշխարհէն, քանի Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ վախնայ աշխարհէն, քանի Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ վախնայ աշխարհէն, քանի 

աշխարհի Տէրն ու Ստեղծիչը իր կողքին է եւ իր պաշտպանն է:աշխարհի Տէրն ու Ստեղծիչը իր կողքին է եւ իր պաշտպանն է:աշխարհի Տէրն ու Ստեղծիչը իր կողքին է եւ իր պաշտպանն է:աշխարհի Տէրն ու Ստեղծիչը իր կողքին է եւ իր պաշտպանն է:    
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Խաղաղ հոգիով զԱստուած պաշտելԽաղաղ հոգիով զԱստուած պաշտելԽաղաղ հոգիով զԱստուած պաշտելԽաղաղ հոգիով զԱստուած պաշտել    
((((Մայիս 22)Մայիս 22)Մայիս 22)Մայիս 22)    

    
««««Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս 

բոլոր օրերը Տիրոջ տաբոլոր օրերը Տիրոջ տաբոլոր օրերը Տիրոջ տաբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնենը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնենը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնենը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնե----
լու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար» » » » (Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):    

Դաւիթ կը գտնուէր պատերազմներու մէջ: Փղշտացիներու զօրքեր Դաւիթ կը գտնուէր պատերազմներու մէջ: Փղշտացիներու զօրքեր Դաւիթ կը գտնուէր պատերազմներու մէջ: Փղշտացիներու զօրքեր Դաւիթ կը գտնուէր պատերազմներու մէջ: Փղշտացիներու զօրքեր 
իրեն դէմ կը պատերազմէին մնայուն կերպով: Ան ամբողջ սրտով իրեն դէմ կը պատերազմէին մնայուն կերպով: Ան ամբողջ սրտով իրեն դէմ կը պատերազմէին մնայուն կերպով: Ան ամբողջ սրտով իրեն դէմ կը պատերազմէին մնայուն կերպով: Ան ամբողջ սրտով 
կարծէք կը փափաքէր որ բոլոր պատերազմները դակարծէք կը փափաքէր որ բոլոր պատերազմները դակարծէք կը փափաքէր որ բոլոր պատերազմները դակարծէք կը փափաքէր որ բոլոր պատերազմները դադրէին, ոդրէին, ոդրէին, ոդրէին, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ պատերազմներէն կը վախնար, կամ ոորովհետեւ պատերազմներէն կը վախնար, կամ ոորովհետեւ պատերազմներէն կը վախնար, կամ ոորովհետեւ պատերազմներէն կը վախնար, կամ ո´́́́չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ 
հանգիստ ու հեզասահ կեանք մը կը փնտռէր, այլ` որովհետեւ կը հանգիստ ու հեզասահ կեանք մը կը փնտռէր, այլ` որովհետեւ կը հանգիստ ու հեզասահ կեանք մը կը փնտռէր, այլ` որովհետեւ կը հանգիստ ու հեզասահ կեանք մը կը փնտռէր, այլ` որովհետեւ կը 
փափաքէր փափաքէր փափաքէր փափաքէր ««««Տիրոջ տանը մէջ բնակիլՏիրոջ տանը մէջ բնակիլՏիրոջ տանը մէջ բնակիլՏիրոջ տանը մէջ բնակիլ», », », », այլ խօսքով` Տիրոջ հետ ժամաայլ խօսքով` Տիրոջ հետ ժամաայլ խօսքով` Տիրոջ հետ ժամաայլ խօսքով` Տիրոջ հետ ժամա----
նակ անցնել, Տիրոջ ներկայութեան մէջ ըլլալ, Տիրոջ քաղցրութիւնը նակ անցնել, Տիրոջ ներկայութեան մէջ ըլլալ, Տիրոջ քաղցրութիւնը նակ անցնել, Տիրոջ ներկայութեան մէջ ըլլալ, Տիրոջ քաղցրութիւնը նակ անցնել, Տիրոջ ներկայութեան մէջ ըլլալ, Տիրոջ քաղցրութիւնը 
ճաշակել,ճաշակել,ճաշակել,ճաշակել,    Տիրոջ հետ փոխադարձ հաղորդակցութեան մէջ մտնել, եւ Տիրոջ հետ փոխադարձ հաղորդակցութեան մէջ մտնել, եւ Տիրոջ հետ փոխադարձ հաղորդակցութեան մէջ մտնել, եւ Տիրոջ հետ փոխադարձ հաղորդակցութեան մէջ մտնել, եւ 
իր մասնակցութիւնը բերել միւս հրեաներու աղօթական ու պաշտաիր մասնակցութիւնը բերել միւս հրեաներու աղօթական ու պաշտաիր մասնակցութիւնը բերել միւս հրեաներու աղօթական ու պաշտաիր մասնակցութիւնը բերել միւս հրեաներու աղօթական ու պաշտա----
մունքային կեանքին: Բաներ, զորս ան չէր կրնար ընել պայմաններու մունքային կեանքին: Բաներ, զորս ան չէր կրնար ընել պայմաններու մունքային կեանքին: Բաներ, զորս ան չէր կրնար ընել պայմաններու մունքային կեանքին: Բաներ, զորս ան չէր կրնար ընել պայմաններու 
բերումով, իր հանգամանքին բերումով. ան իբրեւ թագաւոր, բերումով, իր հանգամանքին բերումով. ան իբրեւ թագաւոր, բերումով, իր հանգամանքին բերումով. ան իբրեւ թագաւոր, բերումով, իր հանգամանքին բերումով. ան իբրեւ թագաւոր, 
ստիպուած էր միշտ պատերազմներու մէջ ստիպուած էր միշտ պատերազմներու մէջ ստիպուած էր միշտ պատերազմներու մէջ ստիպուած էր միշտ պատերազմներու մէջ ըլլալ իր ժողովուրդի ըլլալ իր ժողովուրդի ըլլալ իր ժողովուրդի ըլլալ իր ժողովուրդի 
պաշտպանութեան համար, եւ ուստի, առիթ չունէր իր ակնկալած պաշտպանութեան համար, եւ ուստի, առիթ չունէր իր ակնկալած պաշտպանութեան համար, եւ ուստի, առիթ չունէր իր ակնկալած պաշտպանութեան համար, եւ ուստի, առիթ չունէր իր ակնկալած 
ժամանակը Տիրոջ հետ անցնելու:ժամանակը Տիրոջ հետ անցնելու:ժամանակը Տիրոջ հետ անցնելու:ժամանակը Տիրոջ հետ անցնելու:    

Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ալ կը փափաքի՞նք որ մեր եւ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ալ կը փափաքի՞նք որ մեր եւ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ալ կը փափաքի՞նք որ մեր եւ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ալ կը փափաքի՞նք որ մեր եւ 
ուրիշին միջեւ տեղի ունեցող պայքարները դադրին, ըսիուրիշին միջեւ տեղի ունեցող պայքարները դադրին, ըսիուրիշին միջեւ տեղի ունեցող պայքարները դադրին, ըսիուրիշին միջեւ տեղի ունեցող պայքարները դադրին, ըսի----ըսաւները ըսաւները ըսաւները ըսաւները 
վերջ գտնեն, քէնութիւնը վերցուի, դառնութիվերջ գտնեն, քէնութիւնը վերցուի, դառնութիվերջ գտնեն, քէնութիւնը վերցուի, դառնութիվերջ գտնեն, քէնութիւնը վերցուի, դառնութիւնը հեռացուի, նախանձն ւնը հեռացուի, նախանձն ւնը հեռացուի, նախանձն ւնը հեռացուի, նախանձն 
ու ատելութիւնը ջնջուի, որպէսզի կարենանք նուիրուիլ Աստուծոյ, ու ատելութիւնը ջնջուի, որպէսզի կարենանք նուիրուիլ Աստուծոյ, ու ատելութիւնը ջնջուի, որպէսզի կարենանք նուիրուիլ Աստուծոյ, ու ատելութիւնը ջնջուի, որպէսզի կարենանք նուիրուիլ Աստուծոյ, 
որպէսզի կարենանք հանգիստ սրտով որպէսզի կարենանք հանգիստ սրտով որպէսզի կարենանք հանգիստ սրտով որպէսզի կարենանք հանգիստ սրտով պաշտել զԱստուածպաշտել զԱստուածպաշտել զԱստուածպաշտել զԱստուած    եւ եւ եւ եւ խաղաղ խաղաղ խաղաղ խաղաղ 
հոգիովհոգիովհոգիովհոգիով    փառաբանել զայնփառաբանել զայնփառաբանել զայնփառաբանել զայն::::    Ճիշդ է որ մենք կրնանք նուիրուիլ ԱստուՃիշդ է որ մենք կրնանք նուիրուիլ ԱստուՃիշդ է որ մենք կրնանք նուիրուիլ ԱստուՃիշդ է որ մենք կրնանք նուիրուիլ Աստու----
ծոյ պաշտամունքին, թէկուզ խնդիրներու մէջ ըլլանք, բայց կարեծոյ պաշտամունքին, թէկուզ խնդիրներու մէջ ըլլանք, բայց կարեծոյ պաշտամունքին, թէկուզ խնդիրներու մէջ ըլլանք, բայց կարեծոյ պաշտամունքին, թէկուզ խնդիրներու մէջ ըլլանք, բայց կարեւորը ւորը ւորը ւորը 
խնդիր ստեղծողը մենք չըլլանք, ուրիշին հանդէպ ատելութիւն խնդիր ստեղծողը մենք չըլլանք, ուրիշին հանդէպ ատելութիւն խնդիր ստեղծողը մենք չըլլանք, ուրիշին հանդէպ ատելութիւն խնդիր ստեղծողը մենք չըլլանք, ուրիշին հանդէպ ատելութիւն 
սնուցանողը մենք չըլլանք: սնուցանողը մենք չըլլանք: սնուցանողը մենք չըլլանք: սնուցանողը մենք չըլլանք: Եթէ ուրիշն է որ մեզ կ'ատէ, բայց մենք Եթէ ուրիշն է որ մեզ կ'ատէ, բայց մենք Եթէ ուրիշն է որ մեզ կ'ատէ, բայց մենք Եթէ ուրիշն է որ մեզ կ'ատէ, բայց մենք 
փոխարէնը զայն կը սիրենք` անպարտ ենք: փոխարէնը զայն կը սիրենք` անպարտ ենք: փոխարէնը զայն կը սիրենք` անպարտ ենք: փոխարէնը զայն կը սիրենք` անպարտ ենք: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Սիրտ մը որ լեցուն է դառնութեամբ եւ ըսիՍիրտ մը որ լեցուն է դառնութեամբ եւ ըսիՍիրտ մը որ լեցուն է դառնութեամբ եւ ըսիՍիրտ մը որ լեցուն է դառնութեամբ եւ ըսի----ըսաւըսաւըսաւըսաւ----ներով` չի ներով` չի ներով` չի ներով` չի 

կրնար Աստուծոյ պաշտամունքինկրնար Աստուծոյ պաշտամունքինկրնար Աստուծոյ պաշտամունքինկրնար Աստուծոյ պաշտամունքին    նուիրուիլ:նուիրուիլ:նուիրուիլ:նուիրուիլ:    



 146 

Միակ բանը զոր պէտք է խնդրենքՄիակ բանը զոր պէտք է խնդրենքՄիակ բանը զոր պէտք է խնդրենքՄիակ բանը զոր պէտք է խնդրենք    
((((Մայիս 23)Մայիս 23)Մայիս 23)Մայիս 23)    

    
««««Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս 

բոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնե----
լու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար» » » » (Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):    

««««Բան մը կը խնդրեմԲան մը կը խնդրեմԲան մը կը խնդրեմԲան մը կը խնդրեմ»: «»: «»: «»: «ԲանԲանԲանԲան    մըմըմըմը» » » » ըսելով, պէտք է հասկնալ` միայն ըսելով, պէտք է հասկնալ` միայն ըսելով, պէտք է հասկնալ` միայն ըսելով, պէտք է հասկնալ` միայն 
մէմէմէմէ´́́́կ բան, այսինքն` Դաւիթին խնդրած մէկ բան, այսինքն` Դաւիթին խնդրած մէկ բան, այսինքն` Դաւիթին խնդրած մէկ բան, այսինքն` Դաւիթին խնդրած մէ´́́́կ ու միակ ու միակ ու միակ ու միա´́́́կ բանըկ բանըկ բանըկ բանը, , , , եւ անոր եւ անոր եւ անոր եւ անոր 
խնդրած խնդրած խնդրած խնդրած միամիամիամիա´́́́կ բանըկ բանըկ բանըկ բանը`̀̀̀    Տիրոջ տանը մէջ բնակիլն էր, Տիրոջ տանը մէջ բնակիլն էր, Տիրոջ տանը մէջ բնակիլն էր, Տիրոջ տանը մէջ բնակիլն էր, այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ 
ներկայութեան մէջ ապրիլն էր, ներկայութեան մէջ ապրիլն էր, ներկայութեան մէջ ապրիլն էր, ներկայութեան մէջ ապրիլն էր, որպէսզի Տիրոջը վայելչութիւնը որպէսզի Տիրոջը վայելչութիւնը որպէսզի Տիրոջը վայելչութիւնը որպէսզի Տիրոջը վայելչութիւնը 
տեսնէր ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրէր:տեսնէր ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրէր:տեսնէր ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրէր:տեսնէր ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրէր:    ԳԳԳԳալով մեզի, մենք ի՞նչ ալով մեզի, մենք ի՞նչ ալով մեզի, մենք ի՞նչ ալով մեզի, մենք ի՞նչ 
կը խնդրենք Տիրոջմէ: Եթէ մկը խնդրենք Տիրոջմէ: Եթէ մկը խնդրենք Տիրոջմէ: Եթէ մկը խնդրենք Տիրոջմէ: Եթէ մեզի առիթը տրուէր մէկ բան ուզելու եզի առիթը տրուէր մէկ բան ուզելու եզի առիթը տրուէր մէկ բան ուզելու եզի առիթը տրուէր մէկ բան ուզելու 
Տիրոջմէ, ի՞Տիրոջմէ, ի՞Տիրոջմէ, ի՞Տիրոջմէ, ի՞նչ պիտի ուզէինքնչ պիտի ուզէինքնչ պիտի ուզէինքնչ պիտի ուզէինք: : : : Եթէ Աստուծոյ սէրը կը բնակի Եթէ Աստուծոյ սէրը կը բնակի Եթէ Աստուծոյ սէրը կը բնակի Եթէ Աստուծոյ սէրը կը բնակի մեր մեր մեր մեր 
սրտին մէջ, զԱստուասրտին մէջ, զԱստուասրտին մէջ, զԱստուասրտին մէջ, զԱստուա´́́́ծ է որ պիտի ուզենք, Աստուծոյ հետ ըլլած է որ պիտի ուզենք, Աստուծոյ հետ ըլլած է որ պիտի ուզենք, Աստուծոյ հետ ըլլած է որ պիտի ուզենք, Աստուծոյ հետ ըլլա´́́́լ լ լ լ 
պիտի ուզենքպիտի ուզենքպիտի ուզենքպիտի ուզենք, , , , ԱԱԱԱստուծոյ սիրով լեցուիստուծոյ սիրով լեցուիստուծոյ սիրով լեցուիստուծոյ սիրով լեցուի´́́́լ պիտի ուզենքլ պիտի ուզենքլ պիտի ուզենքլ պիտի ուզենք, , , , իսկ եթէ իսկ եթէ իսկ եթէ իսկ եթէ 
աաաաշխարհի սէրն է որ կայ շխարհի սէրն է որ կայ շխարհի սէրն է որ կայ շխարհի սէրն է որ կայ մեր մէջմեր մէջմեր մէջմեր մէջ` ` ` ` աշխարհը իաշխարհը իաշխարհը իաշխարհը ի´́́́նք պիտի ընք պիտի ընք պիտի ընք պիտի ըլլայ այն լլայ այն լլայ այն լլայ այն 
միակ բանը որ պիտի ուզենք ու փափաքինք, փնտռենքմիակ բանը որ պիտի ուզենք ու փափաքինք, փնտռենքմիակ բանը որ պիտի ուզենք ու փափաքինք, փնտռենքմիակ բանը որ պիտի ուզենք ու փափաքինք, փնտռենք    ու ու ու ու սիրենք, սիրենք, սիրենք, սիրենք, 
պաշտենք ու պատուենքպաշտենք ու պատուենքպաշտենք ու պատուենքպաշտենք ու պատուենք::::    Երբ Յիսուս այցելեց Մարիամի եւ Մարթայի, Երբ Յիսուս այցելեց Մարիամի եւ Մարթայի, Երբ Յիսուս այցելեց Մարիամի եւ Մարթայի, Երբ Յիսուս այցելեց Մարիամի եւ Մարթայի, 
Մարիամ եկաւ եւ Մարիամ եկաւ եւ Մարիամ եկաւ եւ Մարիամ եկաւ եւ ««««Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր 
խօսքերը մտիկ ընել, մինչ Մախօսքերը մտիկ ընել, մինչ Մախօսքերը մտիկ ընել, մինչ Մախօսքերը մտիկ ընել, մինչ Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ րթա սեղանի պատրաստութեամբ րթա սեղանի պատրաստութեամբ րթա սեղանի պատրաստութեամբ 
չափազանց զբաղած էրչափազանց զբաղած էրչափազանց զբաղած էրչափազանց զբաղած էր»: »: »: »: Երբ Մարթա գանգատեցաւ որ Մարիամ չէր Երբ Մարթա գանգատեցաւ որ Մարիամ չէր Երբ Մարթա գանգատեցաւ որ Մարիամ չէր Երբ Մարթա գանգատեցաւ որ Մարիամ չէր 
օգներ օգներ օգներ օգներ իրեն` իր գործին մէջ, Յիսուս անոր ըսաւ. իրեն` իր գործին մէջ, Յիսուս անոր ըսաւ. իրեն` իր գործին մէջ, Յիսուս անոր ըսաւ. իրեն` իր գործին մէջ, Յիսուս անոր ըսաւ. ««««ՄարթաՄարթաՄարթաՄարթա´, ´, ´, ´, ՄարթաՄարթաՄարթաՄարթա´, ´, ´, ´, 
դուն շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն դուն շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն դուն շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն դուն շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն 
մէկ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը` որ մէկ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը` որ մէկ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը` որ մէկ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը` որ բնաւ բնաւ բնաւ բնաւ 
պիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէ» » » » (Ղուկաս 38(Ղուկաս 38(Ղուկաս 38(Ղուկաս 38----42):42):42):42):    Դաւիթի նման, Մարիամ ինք Դաւիթի նման, Մարիամ ինք Դաւիթի նման, Մարիամ ինք Դաւիթի նման, Մարիամ ինք 
եւս ընտրած էր Տիրոջ հետ ըլլալ, Տիրոջ խօսքերը լսել, Տիրոջ եւս ընտրած էր Տիրոջ հետ ըլլալ, Տիրոջ խօսքերը լսել, Տիրոջ եւս ընտրած էր Տիրոջ հետ ըլլալ, Տիրոջ խօսքերը լսել, Տիրոջ եւս ընտրած էր Տիրոջ հետ ըլլալ, Տիրոջ խօսքերը լսել, Տիրոջ 
վայելչութիւնը ըմբոշխնել: Տէրը գնահատեց անոր հաւատքն ու վայելչութիւնը ըմբոշխնել: Տէրը գնահատեց անոր հաւատքն ու վայելչութիւնը ըմբոշխնել: Տէրը գնահատեց անոր հաւատքն ու վայելչութիւնը ըմբոշխնել: Տէրը գնահատեց անոր հաւատքն ու 
կապուածութիւնը իրեն հանդէպ: Տէրը կը գնահատէ հաւատքը բոլոր կապուածութիւնը իրեն հանդէպ: Տէրը կը գնահատէ հաւատքը բոլոր կապուածութիւնը իրեն հանդէպ: Տէրը կը գնահատէ հաւատքը բոլոր կապուածութիւնը իրեն հանդէպ: Տէրը կը գնահատէ հաւատքը բոլոր 
անոնց` որոնք զիանոնց` որոնք զիանոնց` որոնք զիանոնց` որոնք զի´́́́նք կ'ընք կ'ընք կ'ընք կ'ընտրեն, իրեն հետ ըլլալ ու իր դէմքին նայիլ ու նտրեն, իրեն հետ ըլլալ ու իր դէմքին նայիլ ու նտրեն, իրեն հետ ըլլալ ու իր դէմքին նայիլ ու նտրեն, իրեն հետ ըլլալ ու իր դէմքին նայիլ ու 
անով կշտանալ կ'ուզեն: անով կշտանալ կ'ուզեն: անով կշտանալ կ'ուզեն: անով կշտանալ կ'ուզեն: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Զգոյշ ըլլանք թէ իԶգոյշ ըլլանք թէ իԶգոյշ ըլլանք թէ իԶգոյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ կը խնդրենք ու ինչ կը խնդրենք ու ինչ կը խնդրենք ու ինչ կը խնդրենք ու ի´́́́նչ կը փնտռենք, որովհենչ կը փնտռենք, որովհենչ կը փնտռենք, որովհենչ կը փնտռենք, որովհե----

տեւ ատիկա ցոյց կու տայ թէ իտեւ ատիկա ցոյց կու տայ թէ իտեւ ատիկա ցոյց կու տայ թէ իտեւ ատիկա ցոյց կու տայ թէ ի´́́́նչ բանով լեցուն է մեր սիրտը:նչ բանով լեցուն է մեր սիրտը:նչ բանով լեցուն է մեր սիրտը:նչ բանով լեցուն է մեր սիրտը:    
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Ինչո՞ւ պէտք է գալ ԱստուծոյԻնչո՞ւ պէտք է գալ ԱստուծոյԻնչո՞ւ պէտք է գալ ԱստուծոյԻնչո՞ւ պէտք է գալ Աստուծոյ    
((((Մայիս 24)Մայիս 24)Մայիս 24)Մայիս 24)    

    
««««Բան մը կը խնդրեմ Բան մը կը խնդրեմ Բան մը կը խնդրեմ Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս 

բոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնե----
լու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար» » » » (Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):    

Ինչո՞ւ համար Դաւիթ մարգարէն կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ինչո՞ւ համար Դաւիթ մարգարէն կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ինչո՞ւ համար Դաւիթ մարգարէն կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ինչո՞ւ համար Դաւիթ մարգարէն կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: 
Որպէսզի քահանաներուն երգե՞րը լսէր, որՈրպէսզի քահանաներուն երգե՞րը լսէր, որՈրպէսզի քահանաներուն երգե՞րը լսէր, որՈրպէսզի քահանաներուն երգե՞րը լսէր, որպէսզի անոնց կողմէ պէսզի անոնց կողմէ պէսզի անոնց կողմէ պէսզի անոնց կողմէ 
կատարուող օրհներգութիւննե՞րը ունկնդրէր, որպէսզի Վկայութեան կատարուող օրհներգութիւննե՞րը ունկնդրէր, որպէսզի Վկայութեան կատարուող օրհներգութիւննե՞րը ունկնդրէր, որպէսզի Վկայութեան կատարուող օրհներգութիւննե՞րը ունկնդրէր, որպէսզի Վկայութեան 
Խորանի սրահներուն մէջ զոհուող ոչխարներուն կամ այլ կենդանինեԽորանի սրահներուն մէջ զոհուող ոչխարներուն կամ այլ կենդանինեԽորանի սրահներուն մէջ զոհուող ոչխարներուն կամ այլ կենդանինեԽորանի սրահներուն մէջ զոհուող ոչխարներուն կամ այլ կենդանինե----
րու միսէ՞ն ուտէր, կամ արդեօք, որպէսզի հոն հանգի՞ստ ընէր, պատերու միսէ՞ն ուտէր, կամ արդեօք, որպէսզի հոն հանգի՞ստ ընէր, պատերու միսէ՞ն ուտէր, կամ արդեօք, որպէսզի հոն հանգի՞ստ ընէր, պատերու միսէ՞ն ուտէր, կամ արդեօք, որպէսզի հոն հանգի՞ստ ընէր, պատե----
րազմներէն հեռո՞ւ ըլլար. րազմներէն հեռո՞ւ ըլլար. րազմներէն հեռո՞ւ ըլլար. րազմներէն հեռո՞ւ ըլլար. ասո՞նք էինասո՞նք էինասո՞նք էինասո՞նք էին    այն պատճառները որոնց այն պատճառները որոնց այն պատճառները որոնց այն պատճառները որոնց 
հհհհամար Դաւիթ կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ոամար Դաւիթ կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ոամար Դաւիթ կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ոամար Դաւիթ կ'ուզէր բնակիլ Տիրոջ տանը մէջ: Ո´́́́չ: Համարը ինք չ: Համարը ինք չ: Համարը ինք չ: Համարը ինք 
մեզի կ'ըսէ թէ ինչոմեզի կ'ըսէ թէ ինչոմեզի կ'ըսէ թէ ինչոմեզի կ'ըսէ թէ ինչո´́́́ւ ան բնակիլ կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ: Բնակիլ ւ ան բնակիլ կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ: Բնակիլ ւ ան բնակիլ կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ: Բնակիլ ւ ան բնակիլ կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ: Բնակիլ 
կ'ուզէր, որովհետեւ կ'ուզէր, որովհետեւ կ'ուզէր, որովհետեւ կ'ուզէր, որովհետեւ ««««Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնելլլլ» » » » ու ու ու ու ««««անոր անոր անոր անոր 
տաճարին մէջ զինք խնդրելտաճարին մէջ զինք խնդրելտաճարին մէջ զինք խնդրելտաճարին մէջ զինք խնդրել» » » » կ'ուզէր:կ'ուզէր:կ'ուզէր:կ'ուզէր:    

Դաւիթ չփափաքեցաւ բնակիլ տաճարի սրահներուն մԴաւիթ չփափաքեցաւ բնակիլ տաճարի սրահներուն մԴաւիթ չփափաքեցաւ բնակիլ տաճարի սրահներուն մԴաւիթ չփափաքեցաւ բնակիլ տաճարի սրահներուն մէջ պարզաէջ պարզաէջ պարզաէջ պարզա----
պէս որպէսզի վտանգները իրմէ հեռու ըլլային, այլ փափաքեցաւ` պէս որպէսզի վտանգները իրմէ հեռու ըլլային, այլ փափաքեցաւ` պէս որպէսզի վտանգները իրմէ հեռու ըլլային, այլ փափաքեցաւ` պէս որպէսզի վտանգները իրմէ հեռու ըլլային, այլ փափաքեցաւ` 
որովհետեւ կը սիրէր Տիրոջ ու ցանկար անոր գեղեցկութիւնը տեսնել: որովհետեւ կը սիրէր Տիրոջ ու ցանկար անոր գեղեցկութիւնը տեսնել: որովհետեւ կը սիրէր Տիրոջ ու ցանկար անոր գեղեցկութիւնը տեսնել: որովհետեւ կը սիրէր Տիրոջ ու ցանկար անոր գեղեցկութիւնը տեսնել: 
Եթէ մենք եկեղեցի կ'երթանք` ինչո՞ւ կ'երթանք, կամ եթէ կ'աղօթենք` Եթէ մենք եկեղեցի կ'երթանք` ինչո՞ւ կ'երթանք, կամ եթէ կ'աղօթենք` Եթէ մենք եկեղեցի կ'երթանք` ինչո՞ւ կ'երթանք, կամ եթէ կ'աղօթենք` Եթէ մենք եկեղեցի կ'երթանք` ինչո՞ւ կ'երթանք, կամ եթէ կ'աղօթենք` 
ինչո՞ւ կ'աղօթենքինչո՞ւ կ'աղօթենքինչո՞ւ կ'աղօթենքինչո՞ւ կ'աղօթենք. . . . պարզապէս որպէսզի Տէրը մեզ վտանգներէ փրկէ՞, պարզապէս որպէսզի Տէրը մեզ վտանգներէ փրկէ՞, պարզապէս որպէսզի Տէրը մեզ վտանգներէ փրկէ՞, պարզապէս որպէսզի Տէրը մեզ վտանգներէ փրկէ՞, 
կամ կամ կամ կամ որպէսզի հիւանդութիւններն ու փորձութիւնները մեզմէ հեռո՞ւ որպէսզի հիւանդութիւններն ու փորձութիւնները մեզմէ հեռո՞ւ որպէսզի հիւանդութիւններն ու փորձութիւնները մեզմէ հեռո՞ւ որպէսզի հիւանդութիւններն ու փորձութիւնները մեզմէ հեռո՞ւ 
մնան. թէ` կ'երթանք, որովհետեւ կը սիրենք Տիրոջ, կը սիրենք մնան. թէ` կ'երթանք, որովհետեւ կը սիրենք Տիրոջ, կը սիրենք մնան. թէ` կ'երթանք, որովհետեւ կը սիրենք Տիրոջ, կը սիրենք մնան. թէ` կ'երթանք, որովհետեւ կը սիրենք Տիրոջ, կը սիրենք 
գովերգել զինք, կը սիրենք վայելել իր փառքն ու անոր վկաները ըլլալ: գովերգել զինք, կը սիրենք վայելել իր փառքն ու անոր վկաները ըլլալ: գովերգել զինք, կը սիրենք վայելել իր փառքն ու անոր վկաները ըլլալ: գովերգել զինք, կը սիրենք վայելել իր փառքն ու անոր վկաները ըլլալ: 
Աստուծոյ սէԱստուծոյ սէԱստուծոյ սէԱստուծոյ սէ´́́́րն է որն է որն է որն է որ պէտք է մեզ Աստուծոյ առաջնորդէ, եւ ոչ թէ ր պէտք է մեզ Աստուծոյ առաջնորդէ, եւ ոչ թէ ր պէտք է մեզ Աստուծոյ առաջնորդէ, եւ ոչ թէ ր պէտք է մեզ Աստուծոյ առաջնորդէ, եւ ոչ թէ 
փորձութեան մը սարսփորձութեան մը սարսփորձութեան մը սարսփորձութեան մը սարսափը:ափը:ափը:ափը:    Մենք պէտք չէ գանք Աստուծոյ` որովՄենք պէտք չէ գանք Աստուծոյ` որովՄենք պէտք չէ գանք Աստուծոյ` որովՄենք պէտք չէ գանք Աստուծոյ` որով----
հետեւ բանի մը կարիքը ունինք, նոյնիսկ պէտք չէ գանք որովհետեւ հետեւ բանի մը կարիքը ունինք, նոյնիսկ պէտք չէ գանք որովհետեւ հետեւ բանի մը կարիքը ունինք, նոյնիսկ պէտք չէ գանք որովհետեւ հետեւ բանի մը կարիքը ունինք, նոյնիսկ պէտք չէ գանք որովհետեւ 
իիիի´́́́ր կարիքը ունինք, այլ պէտք է գանք` սիրոյ ու կապուածութեան ր կարիքը ունինք, այլ պէտք է գանք` սիրոյ ու կապուածութեան ր կարիքը ունինք, այլ պէտք է գանք` սիրոյ ու կապուածութեան ր կարիքը ունինք, այլ պէտք է գանք` սիրոյ ու կապուածութեան 
իբրեւ արտայայտութիւն:իբրեւ արտայայտութիւն:իբրեւ արտայայտութիւն:իբրեւ արտայայտութիւն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ քաղցրութիւնն է որ պէտք է մեզ քաշէ դէպի Աստուած Աստուծոյ քաղցրութիւնն է որ պէտք է մեզ քաշէ դէպի Աստուած Աստուծոյ քաղցրութիւնն է որ պէտք է մեզ քաշէ դէպի Աստուած Աստուծոյ քաղցրութիւնն է որ պէտք է մեզ քաշէ դէպի Աստուած 

եւ ոչեւ ոչեւ ոչեւ ոչ    թէ վտանգներու սարսափը:թէ վտանգներու սարսափը:թէ վտանգներու սարսափը:թէ վտանգներու սարսափը:    
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Փնտռել Տիրոջ ներկայութիւնըՓնտռել Տիրոջ ներկայութիւնըՓնտռել Տիրոջ ներկայութիւնըՓնտռել Տիրոջ ներկայութիւնը    
((((Մայիս 25)Մայիս 25)Մայիս 25)Մայիս 25)    

    
««««Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս Բան մը կը խնդրեմ Տիրոջմէ ու ասիկա կ'աղաչեմ, որ կեանքիս 

բոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեբոլոր օրերը Տիրոջ տանը մէջ բնակիմ` Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնե----
լու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համարլու ու անոր տաճարին մէջ զինք խնդրելու համար» » » » (Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):(Սաղմոս 27.4):    

ա) Դաւիթ ոչ միա) Դաւիթ ոչ միա) Դաւիթ ոչ միա) Դաւիթ ոչ միայն կ'ուզէր այն կ'ուզէր այն կ'ուզէր այն կ'ուզէր ««««Տիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնեՏիրոջը վայելչութիւնը տեսնելլլլ», », », », այլեւ այլեւ այլեւ այլեւ 
կ'ուզէր զինք խնդրել: Տէրը խնդրել, կը նշանակէ` Տէրը փնտռել, Տիրոջ կ'ուզէր զինք խնդրել: Տէրը խնդրել, կը նշանակէ` Տէրը փնտռել, Տիրոջ կ'ուզէր զինք խնդրել: Տէրը խնդրել, կը նշանակէ` Տէրը փնտռել, Տիրոջ կ'ուզէր զինք խնդրել: Տէրը խնդրել, կը նշանակէ` Տէրը փնտռել, Տիրոջ 
մասին խոկալ, մտածել, խորհրդածել: Մենք մեր առօրեայ կեանքի մասին խոկալ, մտածել, խորհրդածել: Մենք մեր առօրեայ կեանքի մասին խոկալ, մտածել, խորհրդածել: Մենք մեր առօրեայ կեանքի մասին խոկալ, մտածել, խորհրդածել: Մենք մեր առօրեայ կեանքի 
ընթացքին կը փնտռե՞նք Տէրը, կը փնտռե՞նք անոր ներկայութիւնը մեր ընթացքին կը փնտռե՞նք Տէրը, կը փնտռե՞նք անոր ներկայութիւնը մեր ընթացքին կը փնտռե՞նք Տէրը, կը փնտռե՞նք անոր ներկայութիւնը մեր ընթացքին կը փնտռե՞նք Տէրը, կը փնտռե՞նք անոր ներկայութիւնը մեր 
խօսքերուն ու գործերունխօսքերուն ու գործերունխօսքերուն ու գործերունխօսքերուն ու գործերուն    մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

բ)բ)բ)բ) « « « «Կեանքիս բոլոր օրերըԿեանքիս բոլոր օրերըԿեանքիս բոլոր օրերըԿեանքիս բոլոր օրերը»: »: »: »: Դաւիթ ոԴաւիթ ոԴաւիթ ոԴաւիթ ո´́́́չ թէ երբեմն, այլ` միշտ, ոչ թէ երբեմն, այլ` միշտ, ոչ թէ երբեմն, այլ` միշտ, ոչ թէ երբեմն, այլ` միշտ, ո´́́́չ չ չ չ 
թէ ժամանակ առ ժամանակ, այլ` մնայուն կերպով կ'ուզէր բնակիլ թէ ժամանակ առ ժամանակ, այլ` մնայուն կերպով կ'ուզէր բնակիլ թէ ժամանակ առ ժամանակ, այլ` մնայուն կերպով կ'ուզէր բնակիլ թէ ժամանակ առ ժամանակ, այլ` մնայուն կերպով կ'ուզէր բնակիլ 
Աստուծոյ տան մէջ:Աստուծոյ տան մէջ:Աստուծոյ տան մէջ:Աստուծոյ տան մէջ:    Մենք եւս, ժամանակ առ ժամանակ չէ որ պէտք է Մենք եւս, ժամանակ առ ժամանակ չէ որ պէտք է Մենք եւս, ժամանակ առ ժամանակ չէ որ պէտք է Մենք եւս, ժամանակ առ ժամանակ չէ որ պէտք է 
աղօթենք ու Տիրոջ ներկայութիւնը փնտռենք, այլ` յարատեւօրէն:աղօթենք ու Տիրոջ ներկայութիւնը փնտռենք, այլ` յարատեւօրէն:աղօթենք ու Տիրոջ ներկայութիւնը փնտռենք, այլ` յարատեւօրէն:աղօթենք ու Տիրոջ ներկայութիւնը փնտռենք, այլ` յարատեւօրէն:    

գ) գ) գ) գ) Դաւիթ կ'ըԴաւիթ կ'ըԴաւիթ կ'ըԴաւիթ կ'ըսէ թէ ինք կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ բնակիլ, որպէսզի սէ թէ ինք կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ բնակիլ, որպէսզի սէ թէ ինք կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ բնակիլ, որպէսզի սէ թէ ինք կ'ուզէր Տիրոջ տանը մէջ բնակիլ, որպէսզի 
Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնէր: Անոնք որոնք Տիրոջ տանը, այլ խօսքով` Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնէր: Անոնք որոնք Տիրոջ տանը, այլ խօսքով` Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնէր: Անոնք որոնք Տիրոջ տանը, այլ խօսքով` Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնէր: Անոնք որոնք Տիրոջ տանը, այլ խօսքով` 
Տիրոջ ներկայութեան մէջ կը բնակին, Տիրոջ հետ ժամանակ կ'անցնեն` Տիրոջ ներկայութեան մէջ կը բնակին, Տիրոջ հետ ժամանակ կ'անցնեն` Տիրոջ ներկայութեան մէջ կը բնակին, Տիրոջ հետ ժամանակ կ'անցնեն` Տիրոջ ներկայութեան մէջ կը բնակին, Տիրոջ հետ ժամանակ կ'անցնեն` 
միայն անոմիայն անոմիայն անոմիայն անո´́́́նք կրնան Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնել: Ի՞նչ բանի մէջ կը նք կրնան Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնել: Ի՞նչ բանի մէջ կը նք կրնան Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնել: Ի՞նչ բանի մէջ կը նք կրնան Տիրոջ վայելչութիւնը տեսնել: Ի՞նչ բանի մէջ կը 
կայանայ Տիրոջ վկայանայ Տիրոջ վկայանայ Տիրոջ վկայանայ Տիրոջ վայայայայելչութիւնը:ելչութիւնը:ելչութիւնը:ելչութիւնը:    Անոր վայելչութիւնը կը կայանայ իր Անոր վայելչութիւնը կը կայանայ իր Անոր վայելչութիւնը կը կայանայ իր Անոր վայելչութիւնը կը կայանայ իր 
ողորմութեան մէջ, իր սիրոյն ու գթութեան մէջ, իր կատարած մեծամեծ ողորմութեան մէջ, իր սիրոյն ու գթութեան մէջ, իր կատարած մեծամեծ ողորմութեան մէջ, իր սիրոյն ու գթութեան մէջ, իր կատարած մեծամեծ ողորմութեան մէջ, իր սիրոյն ու գթութեան մէջ, իր կատարած մեծամեծ 
գործերուն մէջ, իր շնորհած անպայման քաւութեան ու ներումին մէջ:գործերուն մէջ, իր շնորհած անպայման քաւութեան ու ներումին մէջ:գործերուն մէջ, իր շնորհած անպայման քաւութեան ու ներումին մէջ:գործերուն մէջ, իր շնորհած անպայման քաւութեան ու ներումին մէջ:    

դդդդ) ) ) ) ԴաւիթԴաւիթԴաւիթԴաւիթին խօսքը ցոյց կու տայ թէ իր նպատակըին խօսքը ցոյց կու տայ թէ իր նպատակըին խօսքը ցոյց կու տայ թէ իր նպատակըին խօսքը ցոյց կու տայ թէ իր նպատակը    Տիրոջ տաճարըՏիրոջ տաճարըՏիրոջ տաճարըՏիրոջ տաճարը    
չէ, այլ` տաճարին Տէրը: Ան մեզչէ, այլ` տաճարին Տէրը: Ան մեզչէ, այլ` տաճարին Տէրը: Ան մեզչէ, այլ` տաճարին Տէրը: Ան մեզի կը սորվեցնէ մեր ուշադրութիւնը ի կը սորվեցնէ մեր ուշադրութիւնը ի կը սորվեցնէ մեր ուշադրութիւնը ի կը սորվեցնէ մեր ուշադրութիւնը 
կեդրոնացնել Տիրոկեդրոնացնել Տիրոկեդրոնացնել Տիրոկեդրոնացնել Տիրո´́́́ջ վրայ եւ ոչ թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին վրայ:ջ վրայ եւ ոչ թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին վրայ:ջ վրայ եւ ոչ թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին վրայ:ջ վրայ եւ ոչ թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին վրայ:    

եեեե))))    ««««ԿԿԿԿը խնդրեմ Տիրոջմէը խնդրեմ Տիրոջմէը խնդրեմ Տիրոջմէը խնդրեմ Տիրոջմէ»: »: »: »: Դաւիթ Տիրոջմէ է որ կը խնդրէ եւ ոչ թէ Դաւիթ Տիրոջմէ է որ կը խնդրէ եւ ոչ թէ Դաւիթ Տիրոջմէ է որ կը խնդրէ եւ ոչ թէ Դաւիթ Տիրոջմէ է որ կը խնդրէ եւ ոչ թէ 
ուրիշէն: Տիրոջ ներկայութեան մէջ ապրիլը` Տիրոջ կողմէ մեուրիշէն: Տիրոջ ներկայութեան մէջ ապրիլը` Տիրոջ կողմէ մեուրիշէն: Տիրոջ ներկայութեան մէջ ապրիլը` Տիրոջ կողմէ մեուրիշէն: Տիրոջ ներկայութեան մէջ ապրիլը` Տիրոջ կողմէ մեզի զի զի զի 
տրուած պարգեւ մըն է.տրուած պարգեւ մըն է.տրուած պարգեւ մըն է.տրուած պարգեւ մըն է.    Տէրը ինքն է որ մեզ իր ներՏէրը ինքն է որ մեզ իր ներՏէրը ինքն է որ մեզ իր ներՏէրը ինքն է որ մեզ իր ներկայութեան մէջ կայութեան մէջ կայութեան մէջ կայութեան մէջ 
կ'առնէ, Տէրը ինքն է որ մեզ իրեն կը մօտեցնէ, Տէրը ինքն է որ ինքզինք կ'առնէ, Տէրը ինքն է որ մեզ իրեն կը մօտեցնէ, Տէրը ինքն է որ ինքզինք կ'առնէ, Տէրը ինքն է որ մեզ իրեն կը մօտեցնէ, Տէրը ինքն է որ ինքզինք կ'առնէ, Տէրը ինքն է որ մեզ իրեն կը մօտեցնէ, Տէրը ինքն է որ ինքզինք 
մեզի ճանաչելի կը դարձնէ:մեզի ճանաչելի կը դարձնէ:մեզի ճանաչելի կը դարձնէ:մեզի ճանաչելի կը դարձնէ:    

    
� Տիրոջ հետ աղօթքով երկար ժամանակ անցնողները միայն Տիրոջ հետ աղօթքով երկար ժամանակ անցնողները միայն Տիրոջ հետ աղօթքով երկար ժամանակ անցնողները միայն Տիրոջ հետ աղօթքով երկար ժամանակ անցնողները միայն 

կրնան ականատես վկաները ըլլալ Տիրոջ վայելչութեան:կրնան ականատես վկաները ըլլալ Տիրոջ վայելչութեան:կրնան ականատես վկաները ըլլալ Տիրոջ վայելչութեան:կրնան ականատես վկաները ըլլալ Տիրոջ վայելչութեան:    
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Աբէլ եւ մենքԱբէլ եւ մենքԱբէլ եւ մենքԱբէլ եւ մենք    
((((Մայիս 26)Մայիս 26)Մայիս 26)Մայիս 26)    

    
Ստեղծագործութեան առաջին հՍտեղծագործութեան առաջին հՍտեղծագործութեան առաջին հՍտեղծագործութեան առաջին հանգրուանը ունէր իր հաւատքի անգրուանը ունէր իր հաւատքի անգրուանը ունէր իր հաւատքի անգրուանը ունէր իր հաւատքի 

ախոյեանը եւ անիկա Աբէլն էր: Ծննդոց գիրքը կը վկայէ թէ Աբէլ ախոյեանը եւ անիկա Աբէլն էր: Ծննդոց գիրքը կը վկայէ թէ Աբէլ ախոյեանը եւ անիկա Աբէլն էր: Ծննդոց գիրքը կը վկայէ թէ Աբէլ ախոյեանը եւ անիկա Աբէլն էր: Ծննդոց գիրքը կը վկայէ թէ Աբէլ ««««իր իր իր իր 
ոչխարներուն անդրանիկներէն ու անոնց պարարտներէն բերաւ ոչխարներուն անդրանիկներէն ու անոնց պարարտներէն բերաւ ոչխարներուն անդրանիկներէն ու անոնց պարարտներէն բերաւ ոչխարներուն անդրանիկներէն ու անոնց պարարտներէն բերաւ 
Տիրոջ: Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային նայեցաւՏիրոջ: Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային նայեցաւՏիրոջ: Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային նայեցաւՏիրոջ: Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային նայեցաւ» (4.4): » (4.4): » (4.4): » (4.4): ««««ԱնդրանիկԱնդրանիկԱնդրանիկԱնդրանիկ» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««պարարտպարարտպարարտպարարտ» » » » բառերը ցոյց կու տան, թէ Աբէլ իր ոչխարներբառերը ցոյց կու տան, թէ Աբէլ իր ոչխարներբառերը ցոյց կու տան, թէ Աբէլ իր ոչխարներբառերը ցոյց կու տան, թէ Աբէլ իր ոչխարներուն առաջինուն առաջինուն առաջինուն առաջին----
ներէն, այլ խօսքով` անոնց լաւագոյններէն, պարարտագոյններէն, ներէն, այլ խօսքով` անոնց լաւագոյններէն, պարարտագոյններէն, ներէն, այլ խօսքով` անոնց լաւագոյններէն, պարարտագոյններէն, ներէն, այլ խօսքով` անոնց լաւագոյններէն, պարարտագոյններէն, 
ամենէն ընտիրներէն ու աղէկներէն ընծայեց Տիրոջ: Աբէլ իր ունեցաամենէն ընտիրներէն ու աղէկներէն ընծայեց Տիրոջ: Աբէլ իր ունեցաամենէն ընտիրներէն ու աղէկներէն ընծայեց Տիրոջ: Աբէլ իր ունեցաամենէն ընտիրներէն ու աղէկներէն ընծայեց Տիրոջ: Աբէլ իր ունեցա----
ծին առաջինն ու գեղեցկագոյնը Աստուծոյ ընծայեց, որովհետեւ իրեն ծին առաջինն ու գեղեցկագոյնը Աստուծոյ ընծայեց, որովհետեւ իրեն ծին առաջինն ու գեղեցկագոյնը Աստուծոյ ընծայեց, որովհետեւ իրեն ծին առաջինն ու գեղեցկագոյնը Աստուծոյ ընծայեց, որովհետեւ իրեն 
համար Աստուած առաջնահերթ էր: Իր լաւագոյնը Աստուծոյ նուիրեց, համար Աստուած առաջնահերթ էր: Իր լաւագոյնը Աստուծոյ նուիրեց, համար Աստուած առաջնահերթ էր: Իր լաւագոյնը Աստուծոյ նուիրեց, համար Աստուած առաջնահերթ էր: Իր լաւագոյնը Աստուծոյ նուիրեց, 
որովհորովհորովհորովհետեւ իրեն համար Աստուած ամենէն սիրելին էր: Եթէ երբեք ետեւ իրեն համար Աստուած ամենէն սիրելին էր: Եթէ երբեք ետեւ իրեն համար Աստուած ամենէն սիրելին էր: Եթէ երբեք ետեւ իրեն համար Աստուած ամենէն սիրելին էր: Եթէ երբեք 
Աստուած մեզի համար առաջնահեԱստուած մեզի համար առաջնահեԱստուած մեզի համար առաջնահեԱստուած մեզի համար առաջնահե´́́́րթ է, սիրելիրթ է, սիրելիրթ է, սիրելիրթ է, սիրելի´́́́    է, գերադաէ, գերադաէ, գերադաէ, գերադա´́́́ս է, ս է, ս է, ս է, 
պէտք է Աբէլի նման տանք անոր մեր լաւագոպէտք է Աբէլի նման տանք անոր մեր լաւագոպէտք է Աբէլի նման տանք անոր մեր լաւագոպէտք է Աբէլի նման տանք անոր մեր լաւագո´́́́յնը, մեր գեղեցկագոյնը, մեր գեղեցկագոյնը, մեր գեղեցկագոյնը, մեր գեղեցկագո´́́́յնը, յնը, յնը, յնը, 
մեր ամենէն թանկագիմեր ամենէն թանկագիմեր ամենէն թանկագիմեր ամենէն թանկագի´́́́նն ու ընտինն ու ընտինն ու ընտինն ու ընտի´́́́րը: Եթէ մեզի համար ամենէն րը: Եթէ մեզի համար ամենէն րը: Եթէ մեզի համար ամենէն րը: Եթէ մեզի համար ամենէն 
թանկագինը մեր սեփական կեանքթանկագինը մեր սեփական կեանքթանկագինը մեր սեփական կեանքթանկագինը մեր սեփական կեանքն է, զայն պէտք է ընծայենք ամենէն ն է, զայն պէտք է ընծայենք ամենէն ն է, զայն պէտք է ընծայենք ամենէն ն է, զայն պէտք է ընծայենք ամենէն 
թանկագինին` Աստուծոյ:թանկագինին` Աստուծոյ:թանկագինին` Աստուծոյ:թանկագինին` Աստուծոյ:    Եթէ մեզի համար ամենէն մեծ արժէքը մեր Եթէ մեզի համար ամենէն մեծ արժէքը մեր Եթէ մեզի համար ամենէն մեծ արժէքը մեր Եթէ մեզի համար ամենէն մեծ արժէքը մեր 
զաւակներուն կեանքն ու ապագան է, պէտք է զանոնք Աստուծոյ զաւակներուն կեանքն ու ապագան է, պէտք է զանոնք Աստուծոյ զաւակներուն կեանքն ու ապագան է, պէտք է զանոնք Աստուծոյ զաւակներուն կեանքն ու ապագան է, պէտք է զանոնք Աստուծոյ 
ընծայենք, հաւատալով, որ ինչպէս ընծայենք, հաւատալով, որ ինչպէս ընծայենք, հաւատալով, որ ինչպէս ընծայենք, հաւատալով, որ ինչպէս ««««Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային Տէրը Աբէլին ու անոր ընծային 
նայեցաւնայեցաւնայեցաւնայեցաւ», », », », նոյնպէս ալ պիտի նայի բոլոր այն բաներուննոյնպէս ալ պիտի նայի բոլոր այն բաներուննոյնպէս ալ պիտի նայի բոլոր այն բաներուննոյնպէս ալ պիտի նայի բոլոր այն բաներուն    կամ անձերուն կամ անձերուն կամ անձերուն կամ անձերուն 
զորս իրեն կը նուիրենք ու կը յանձնենք:զորս իրեն կը նուիրենք ու կը յանձնենք:զորս իրեն կը նուիրենք ու կը յանձնենք:զորս իրեն կը նուիրենք ու կը յանձնենք:    

««««Թէպէտ Աբէլ մեռաւ, բայց իր հաւատքին օրինակը խօսուն կը Թէպէտ Աբէլ մեռաւ, բայց իր հաւատքին օրինակը խօսուն կը Թէպէտ Աբէլ մեռաւ, բայց իր հաւատքին օրինակը խօսուն կը Թէպէտ Աբէլ մեռաւ, բայց իր հաւատքին օրինակը խօսուն կը 
մնայ միշտմնայ միշտմնայ միշտմնայ միշտ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 11.4): Աբէլի նման, մենք եւս ապրինք աԵբրայեցիս 11.4): Աբէլի նման, մենք եւս ապրինք աԵբրայեցիս 11.4): Աբէլի նման, մենք եւս ապրինք աԵբրայեցիս 11.4): Աբէլի նման, մենք եւս ապրինք ա´́́́յնպիյնպիյնպիյնպի----
սի հաւատքի կեանք մը, որ երբ մեկնինք այս աշխարհէն՝ մեր հաւատսի հաւատքի կեանք մը, որ երբ մեկնինք այս աշխարհէն՝ մեր հաւատսի հաւատքի կեանք մը, որ երբ մեկնինք այս աշխարհէն՝ մեր հաւատսի հաւատքի կեանք մը, որ երբ մեկնինք այս աշխարհէն՝ մեր հաւատ----
քիքիքիքի    օրինակը շարունակէ մեր բօրինակը շարունակէ մեր բօրինակը շարունակէ մեր բօրինակը շարունակէ մեր բացակայութեան խօսիլ մարդոց սիրտեացակայութեան խօսիլ մարդոց սիրտեացակայութեան խօսիլ մարդոց սիրտեացակայութեան խօսիլ մարդոց սիրտե----
րուն:րուն:րուն:րուն:    Աբէլ իր մահէն ետք, հաւատքի օրինաԱբէլ իր մահէն ետք, հաւատքի օրինաԱբէլ իր մահէն ետք, հաւատքի օրինաԱբէլ իր մահէն ետք, հաւատքի օրինա´́́́կ թողուց իր հետնորդնեկ թողուց իր հետնորդնեկ թողուց իր հետնորդնեկ թողուց իր հետնորդնե----
րուն, Աստուածսիրութեան օրինարուն, Աստուածսիրութեան օրինարուն, Աստուածսիրութեան օրինարուն, Աստուածսիրութեան օրինա´́́́կ թողուց իր յաջորդներուն, երբ կ թողուց իր յաջորդներուն, երբ կ թողուց իր յաջորդներուն, երբ կ թողուց իր յաջորդներուն, երբ 
մենք մեռնինք` ի՞նչ օրինակ պիտի թողունք մեր յաջորդներուն:մենք մեռնինք` ի՞նչ օրինակ պիտի թողունք մեր յաջորդներուն:մենք մեռնինք` ի՞նչ օրինակ պիտի թողունք մեր յաջորդներուն:մենք մեռնինք` ի՞նչ օրինակ պիտի թողունք մեր յաջորդներուն:    

    
� ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, տուր որ Աբէլի նման մեր լաւագոյնը քեզի յար, տուր որ Աբէլի նման մեր լաւագոյնը քեզի յար, տուր որ Աբէլի նման մեր լաւագոյնը քեզի յար, տուր որ Աբէլի նման մեր լաւագոյնը քեզի յանձնել սորնձնել սորնձնել սորնձնել սոր----

վինք:վինք:վինք:վինք:    
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ԵնովքԵնովքԵնովքԵնովք    եւ մենքեւ մենքեւ մենքեւ մենք    
((((Մայիս 27)Մայիս 27)Մայիս 27)Մայիս 27)    

    
Նախաջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի Նախաջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի Նախաջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի Նախաջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի 

տիպարը եւ անիկա Ենովքն էր, որուն համար կտիպարը եւ անիկա Ենովքն էր, որուն համար կտիպարը եւ անիկա Ենովքն էր, որուն համար կտիպարը եւ անիկա Ենովքն էր, որուն համար կ’’’’ըսուի. ըսուի. ըսուի. ըսուի. ««««Ենովք ԱստուԵնովք ԱստուԵնովք ԱստուԵնովք Աստու----
ծոյ հետ քալեց եւ չէր գտնուեր, քանզի Աստուած առաւ զանիկածոյ հետ քալեց եւ չէր գտնուեր, քանզի Աստուած առաւ զանիկածոյ հետ քալեց եւ չէր գտնուեր, քանզի Աստուած առաւ զանիկածոյ հետ քալեց եւ չէր գտնուեր, քանզի Աստուած առաւ զանիկա»»»»    
((((Ծննդոց 5.24): Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ծննդոց 5.24): Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ծննդոց 5.24): Ի՞նչ պէտք է հասկնալ Ծննդոց 5.24): Ի՞նչ պէտք է հասկնալ ««««Աստուծոյ հետԱստուծոյ հետԱստուծոյ հետԱստուծոյ հետ    քալեցքալեցքալեցքալեց» » » » բացաբացաբացաբացա----
տրութեամբտրութեամբտրութեամբտրութեամբ....----    

ա) ա) ա) ա) ««««Աստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեց» » » » ըսելով, կը հասկնանք` Աստուծոյ կամըսելով, կը հասկնանք` Աստուծոյ կամըսելով, կը հասկնանք` Աստուծոյ կամըսելով, կը հասկնանք` Աստուծոյ կամ----
քին համաձայն ապրեցաւ: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքին համաձայն քին համաձայն ապրեցաւ: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքին համաձայն քին համաձայն ապրեցաւ: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքին համաձայն քին համաձայն ապրեցաւ: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքին համաձայն 
կ'ապրին` անոնք Աստուծոյ հետ քալողներ կը սեպուին, Աստուծոյ կ'ապրին` անոնք Աստուծոյ հետ քալողներ կը սեպուին, Աստուծոյ կ'ապրին` անոնք Աստուծոյ հետ քալողներ կը սեպուին, Աստուծոյ կ'ապրին` անոնք Աստուծոյ հետ քալողներ կը սեպուին, Աստուծոյ 
կամքին համաձայն քալողներ կը նկատուին:կամքին համաձայն քալողներ կը նկատուին:կամքին համաձայն քալողներ կը նկատուին:կամքին համաձայն քալողներ կը նկատուին:    Ենովք երկրի վրայ իԵնովք երկրի վրայ իԵնովք երկրի վրայ իԵնովք երկրի վրայ իր ր ր ր 
երկնաւոր Հօրը կամքը կատարեց: Մենք որո՞ւ կամքը կը կատարենք, երկնաւոր Հօրը կամքը կատարեց: Մենք որո՞ւ կամքը կը կատարենք, երկնաւոր Հօրը կամքը կատարեց: Մենք որո՞ւ կամքը կը կատարենք, երկնաւոր Հօրը կամքը կատարեց: Մենք որո՞ւ կամքը կը կատարենք, 
մե՞ր, թէ` Աստուծոյ: Եթէ երբեք կ'ապրինք ու կը գործենք առանց մե՞ր, թէ` Աստուծոյ: Եթէ երբեք կ'ապրինք ու կը գործենք առանց մե՞ր, թէ` Աստուծոյ: Եթէ երբեք կ'ապրինք ու կը գործենք առանց մե՞ր, թէ` Աստուծոյ: Եթէ երբեք կ'ապրինք ու կը գործենք առանց 
Աստուծոյ ու առանց աղօթքի, առանց յոյսի ու առանց Քրիստոսի սէրը Աստուծոյ ու առանց աղօթքի, առանց յոյսի ու առանց Քրիստոսի սէրը Աստուծոյ ու առանց աղօթքի, առանց յոյսի ու առանց Քրիստոսի սէրը Աստուծոյ ու առանց աղօթքի, առանց յոյսի ու առանց Քրիստոսի սէրը 
ու յաւիտենական կեանքը ունենալու իբրեւ նպատակ` կը նշանակէ թէ ու յաւիտենական կեանքը ունենալու իբրեւ նպատակ` կը նշանակէ թէ ու յաւիտենական կեանքը ունենալու իբրեւ նպատակ` կը նշանակէ թէ ու յաւիտենական կեանքը ունենալու իբրեւ նպատակ` կը նշանակէ թէ 
մեր անձերուն կամեր անձերուն կամեր անձերուն կամեր անձերուն կամքն է որ կը գործենք եւ ոմքն է որ կը գործենք եւ ոմքն է որ կը գործենք եւ ոմքն է որ կը գործենք եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ կամքըչ թէ Աստուծոյ կամքըչ թէ Աստուծոյ կամքըչ թէ Աստուծոյ կամքը, , , , եւ եւ եւ եւ 
ուստի` Աստուծոյ հետ քալող չուստի` Աստուծոյ հետ քալող չուստի` Աստուծոյ հետ քալող չուստի` Աստուծոյ հետ քալող չենք սեպուիր:ենք սեպուիր:ենք սեպուիր:ենք սեպուիր:    

բ)բ)բ)բ) « « « «Աստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեցԱստուծոյ հետ քալեց», », », », կը նշանակէ նաեւ` Աստուծոյ ներկակը նշանակէ նաեւ` Աստուծոյ ներկակը նշանակէ նաեւ` Աստուծոյ ներկակը նշանակէ նաեւ` Աստուծոյ ներկա----
յութեան յութեան յութեան յութեան ու մտերմութեան ու մտերմութեան ու մտերմութեան ու մտերմութեան մէջ ապրեցաւ:մէջ ապրեցաւ:մէջ ապրեցաւ:մէջ ապրեցաւ:    Ենովք այնքաԵնովք այնքաԵնովք այնքաԵնովք այնքա´́́́ն մտերմացած ն մտերմացած ն մտերմացած ն մտերմացած 
էր Աստուծոյ հետ եւ Աստուած այնքաէր Աստուծոյ հետ եւ Աստուած այնքաէր Աստուծոյ հետ եւ Աստուած այնքաէր Աստուծոյ հետ եւ Աստուած այնքա´́́́ն մտերմացած էր անն մտերմացած էր անն մտերմացած էր անն մտերմացած էր անոր հետ, որ որ հետ, որ որ հետ, որ որ հետ, որ 
անոնք չէին կրնար առանց իրարու ապրիլ, ահա թէ ինչոանոնք չէին կրնար առանց իրարու ապրիլ, ահա թէ ինչոանոնք չէին կրնար առանց իրարու ապրիլ, ահա թէ ինչոանոնք չէին կրնար առանց իրարու ապրիլ, ահա թէ ինչո´́́́ւ Աստուած ւ Աստուած ւ Աստուած ւ Աստուած 
զայն իր քով առաւ: Մենք կրնա՞նք այնքազայն իր քով առաւ: Մենք կրնա՞նք այնքազայն իր քով առաւ: Մենք կրնա՞նք այնքազայն իր քով առաւ: Մենք կրնա՞նք այնքա´́́́ն մտերմանալ Աստուծոյ, որ ն մտերմանալ Աստուծոյ, որ ն մտերմանալ Աստուծոյ, որ ն մտերմանալ Աստուծոյ, որ 
մեզի համար դժուար ու անկարելի դառնայ ապրիլ առանց Աստուծոյ մեզի համար դժուար ու անկարելի դառնայ ապրիլ առանց Աստուծոյ մեզի համար դժուար ու անկարելի դառնայ ապրիլ առանց Աստուծոյ մեզի համար դժուար ու անկարելի դառնայ ապրիլ առանց Աստուծոյ 
կամ Աստուծմէ հեռու: Ենովքի համար Աստուած ու անոր սէրը իր ակամ Աստուծմէ հեռու: Ենովքի համար Աստուած ու անոր սէրը իր ակամ Աստուծմէ հեռու: Ենովքի համար Աստուած ու անոր սէրը իր ակամ Աստուծմէ հեռու: Ենովքի համար Աստուած ու անոր սէրը իր ա----
մենօրեամենօրեամենօրեամենօրեայ մտածութեան նիւթերն էին: Գալով մեզի, ի՞նչ են մեր ամեյ մտածութեան նիւթերն էին: Գալով մեզի, ի՞նչ են մեր ամեյ մտածութեան նիւթերն էին: Գալով մեզի, ի՞նչ են մեր ամեյ մտածութեան նիւթերն էին: Գալով մեզի, ի՞նչ են մեր ամե----
նօրեայ մտածութեան նիւթերը: Ինչի՞ մասին կը մտածենք օրուան ըննօրեայ մտածութեան նիւթերը: Ինչի՞ մասին կը մտածենք օրուան ըննօրեայ մտածութեան նիւթերը: Ինչի՞ մասին կը մտածենք օրուան ըննօրեայ մտածութեան նիւթերը: Ինչի՞ մասին կը մտածենք օրուան ըն----
թացքին: Կը մտածե՞նք Աստուծոյ թացքին: Կը մտածե՞նք Աստուծոյ թացքին: Կը մտածե՞նք Աստուծոյ թացքին: Կը մտածե՞նք Աստուծոյ սիրոյն սիրոյն սիրոյն սիրոյն մասին: Ո՞րքան կը մտածենքմասին: Ո՞րքան կը մտածենքմասին: Ո՞րքան կը մտածենքմասին: Ո՞րքան կը մտածենք. . . . 
քանի մը վայրկեա՞ն, երբե՞մն, թէ` մքանի մը վայրկեա՞ն, երբե՞մն, թէ` մքանի մը վայրկեա՞ն, երբե՞մն, թէ` մքանի մը վայրկեա՞ն, երբե՞մն, թէ` մնայոնայոնայոնայո´́́́ւն կերպով, ամէւն կերպով, ամէւն կերպով, ամէւն կերպով, ամէ´́́́ն առիթովն առիթովն առիթովն առիթով::::    

    
� Երկրի վրայ ԱստուԵրկրի վրայ ԱստուԵրկրի վրայ ԱստուԵրկրի վրայ Աստուծոյ հետ քալողները միայն երկինքի մէջ անոր ծոյ հետ քալողները միայն երկինքի մէջ անոր ծոյ հետ քալողները միայն երկինքի մէջ անոր ծոյ հետ քալողները միայն երկինքի մէջ անոր 

հետ պիտի քալեն:հետ պիտի քալեն:հետ պիտի քալեն:հետ պիտի քալեն:    
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Նոյ եւ մենքՆոյ եւ մենքՆոյ եւ մենքՆոյ եւ մենք    
((((Մայիս 28)Մայիս 28)Մայիս 28)Մայիս 28)    

    
Ջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի ջահակիրը Ջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի ջահակիրը Ջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի ջահակիրը Ջրհեղեղեան ժամանակաշրջանը ունէր իր հաւատքի ջահակիրը 

եւ անիկա Նոյն էր, որ հաւատաց Աստուծոյ խօսքին, հաւատաց տաեւ անիկա Նոյն էր, որ հաւատաց Աստուծոյ խօսքին, հաւատաց տաեւ անիկա Նոյն էր, որ հաւատաց Աստուծոյ խօսքին, հաւատաց տաեւ անիկա Նոյն էր, որ հաւատաց Աստուծոյ խօսքին, հաւատաց տա----
կաւին չեղած բանին, իր հաւատքի աչքերով տեսաւ գալիքը, տեսաւ կաւին չեղած բանին, իր հաւատքի աչքերով տեսաւ գալիքը, տեսաւ կաւին չեղած բանին, իր հաւատքի աչքերով տեսաւ գալիքը, տեսաւ կաւին չեղած բանին, իր հաւատքի աչքերով տեսաւ գալիքը, տեսաւ 
կործանոկործանոկործանոկործանումը չար մարդկութեան, եւ ոտքի ելաւ Աստուծոյ հրահանգը ւմը չար մարդկութեան, եւ ոտքի ելաւ Աստուծոյ հրահանգը ւմը չար մարդկութեան, եւ ոտքի ելաւ Աստուծոյ հրահանգը ւմը չար մարդկութեան, եւ ոտքի ելաւ Աստուծոյ հրահանգը 
գործադրելու ու փրկարար տապանը շինելու:գործադրելու ու փրկարար տապանը շինելու:գործադրելու ու փրկարար տապանը շինելու:գործադրելու ու փրկարար տապանը շինելու:    Այսօր, մեր կեանքին մէջ Այսօր, մեր կեանքին մէջ Այսօր, մեր կեանքին մէջ Այսօր, մեր կեանքին մէջ 
ո՞ւր են ո՞ւր են ո՞ւր են ո՞ւր են անոնք՝ որոնք Նոյի նման անոնք՝ որոնք Նոյի նման անոնք՝ որոնք Նոյի նման անոնք՝ որոնք Նոյի նման կը հաւատան Աստուծոյ խօսքին ու կը հաւատան Աստուծոյ խօսքին ու կը հաւատան Աստուծոյ խօսքին ու կը հաւատան Աստուծոյ խօսքին ու 
խոստումներուն: Նոյ հաւատախոստումներուն: Նոյ հաւատախոստումներուն: Նոյ հաւատախոստումներուն: Նոյ հաւատա´́́́ց Աստուծոյ երբ Աստուած իրեն ըսաւ ց Աստուծոյ երբ Աստուած իրեն ըսաւ ց Աստուծոյ երբ Աստուած իրեն ըսաւ ց Աստուծոյ երբ Աստուած իրեն ըսաւ 
թէ պիտի կործանէ մարդկոթէ պիտի կործանէ մարդկոթէ պիտի կործանէ մարդկոթէ պիտի կործանէ մարդկութիւնը: Այսօր, նութիւնը: Այսօր, նութիւնը: Այսօր, նութիւնը: Այսօր, նո´́́́յն Աստուածն է, որ նոյն Աստուածն է, որ նոյն Աստուածն է, որ նոյն Աստուածն է, որ նո´́́́յն յն յն յն 
բանը կբանը կբանը կբանը կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ    իր խօսքին՝ Աստուաիր խօսքին՝ Աստուաիր խօսքին՝ Աստուաիր խօսքին՝ Աստուածաշունչծաշունչծաշունչծաշունչին միջոցաւ: Աստուածաշունին միջոցաւ: Աստուածաշունին միջոցաւ: Աստուածաշունին միջոցաւ: Աստուածաշուն----
չը չի՞ խօսիրչը չի՞ խօսիրչը չի՞ խօսիրչը չի՞ խօսիր    աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի եւ չար մարդկութեան կործանումին եւ չար մարդկութեան կործանումին եւ չար մարդկութեան կործանումին եւ չար մարդկութեան կործանումին մասին մասին մասին մասին 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսի գալստեան ժամանակ: Ոի գալստեան ժամանակ: Ոի գալստեան ժամանակ: Ոի գալստեան ժամանակ: Ո՞ւր են անոնք՞ւր են անոնք՞ւր են անոնք՞ւր են անոնք`̀̀̀    որոնք Նոյի նման որոնք Նոյի նման որոնք Նոյի նման որոնք Նոյի նման 
կը հաւատան Աստուածաշունչին միջոցաւ յակը հաւատան Աստուածաշունչին միջոցաւ յակը հաւատան Աստուածաշունչին միջոցաւ յակը հաւատան Աստուածաշունչին միջոցաւ յայտնուած Աստուծոյ խօսյտնուած Աստուծոյ խօսյտնուած Աստուծոյ խօսյտնուած Աստուծոյ խօս----
քին, որոնք կը տեսնեն աշխարհին վրայ գալիք կործանումը եւ ամոքին, որոնք կը տեսնեն աշխարհին վրայ գալիք կործանումը եւ ամոքին, որոնք կը տեսնեն աշխարհին վրայ գալիք կործանումը եւ ամոքին, որոնք կը տեսնեն աշխարհին վրայ գալիք կործանումը եւ ամո´́́́ւր ւր ւր ւր 
կը կը կը կը կառչին իրենց փրկութեան տապանին` Քրիստոսի խաչին:կառչին իրենց փրկութեան տապանին` Քրիստոսի խաչին:կառչին իրենց փրկութեան տապանին` Քրիստոսի խաչին:կառչին իրենց փրկութեան տապանին` Քրիստոսի խաչին:    

Նոյի ժամանակակից բոլոր մարդիկը չար ու չարասէր էին, Նոյ Նոյի ժամանակակից բոլոր մարդիկը չար ու չարասէր էին, Նոյ Նոյի ժամանակակից բոլոր մարդիկը չար ու չարասէր էին, Նոյ Նոյի ժամանակակից բոլոր մարդիկը չար ու չարասէր էին, Նոյ 
սակայն, բարի ու բարեգործ մարդ էր: Իրեն ժամանակակից աշխարհը սակայն, բարի ու բարեգործ մարդ էր: Իրեն ժամանակակից աշխարհը սակայն, բարի ու բարեգործ մարդ էր: Իրեն ժամանակակից աշխարհը սակայն, բարի ու բարեգործ մարդ էր: Իրեն ժամանակակից աշխարհը 
մեղքի կեմեղքի կեմեղքի կեմեղքի կեանք կանք կանք կանք կ’’’’ապրէր, Նոյ սակայնապրէր, Նոյ սակայնապրէր, Նոյ սակայնապրէր, Նոյ սակայն, , , , արդար կեանք կարդար կեանք կարդար կեանք կարդար կեանք կ’’’’ապրէր (Ծննդոց ապրէր (Ծննդոց ապրէր (Ծննդոց ապրէր (Ծննդոց 
6.9): 6.9): 6.9): 6.9): Մենք կրնա՞նք արդար կեանք ապրիլ, երբ շրջապատուած ենք Մենք կրնա՞նք արդար կեանք ապրիլ, երբ շրջապատուած ենք Մենք կրնա՞նք արդար կեանք ապրիլ, երբ շրջապատուած ենք Մենք կրնա՞նք արդար կեանք ապրիլ, երբ շրջապատուած ենք 
անարդար կեանք ապրող մարդոցմով: Պէտք է անարդար կեանք ապրող մարդոցմով: Պէտք է անարդար կեանք ապրող մարդոցմով: Պէտք է անարդար կեանք ապրող մարդոցմով: Պէտք է հետեւիլ Տիրոջհետեւիլ Տիրոջհետեւիլ Տիրոջհետեւիլ Տիրոջ,,,,    նոյնիսկ նոյնիսկ նոյնիսկ նոյնիսկ 
եթէ մեզ շրջապատող բոլոր մարդիկը Չարին է որ կը հետեւին: եթէ մեզ շրջապատող բոլոր մարդիկը Չարին է որ կը հետեւին: եթէ մեզ շրջապատող բոլոր մարդիկը Չարին է որ կը հետեւին: եթէ մեզ շրջապատող բոլոր մարդիկը Չարին է որ կը հետեւին: Պէտք է Պէտք է Պէտք է Պէտք է 
Յիսուսի խաչը բռնած քալՅիսուսի խաչը բռնած քալՅիսուսի խաչը բռնած քալՅիսուսի խաչը բռնած քալել,ել,ել,ել,    նոյնիսկ եթէ բոլոր մարդկութիւնը նոյնիսկ եթէ բոլոր մարդկութիւնը նոյնիսկ եթէ բոլոր մարդկութիւնը նոյնիսկ եթէ բոլոր մարդկութիւնը 
ծաղրողն է այդ խաչին: ծաղրողն է այդ խաչին: ծաղրողն է այդ խաչին: ծաղրողն է այդ խաչին: Իբրեւ վկաներ, պէտք չէ վախնալԻբրեւ վկաներ, պէտք չէ վախնալԻբրեւ վկաներ, պէտք չէ վախնալԻբրեւ վկաներ, պէտք չէ վախնալ    ոտքի կանգոտքի կանգոտքի կանգոտքի կանգ----
նենենենելլլլուուուու    Յիսուսի համար,Յիսուսի համար,Յիսուսի համար,Յիսուսի համար,    նոյնիսկ եթէ մեզմէ զատ ոտքի կանգննոյնիսկ եթէ մեզմէ զատ ոտքի կանգննոյնիսկ եթէ մեզմէ զատ ոտքի կանգննոյնիսկ եթէ մեզմէ զատ ոտքի կանգնող չկայ: ող չկայ: ող չկայ: ող չկայ: 
Յովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կՅովհաննէս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին 
ենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենքենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենքենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենքենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենք»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....Յովհաննէս 5.19):Յովհաննէս 5.19):Յովհաննէս 5.19):Յովհաննէս 5.19):    

    
� Կրնա՞նք հաւատալ Աստուծոյ խօսքին երբ տակաւին Կրնա՞նք հաւատալ Աստուծոյ խօսքին երբ տակաւին Կրնա՞նք հաւատալ Աստուծոյ խօսքին երբ տակաւին Կրնա՞նք հաւատալ Աստուծոյ խօսքին երբ տակաւին անիկա անիկա անիկա անիկա չէ չէ չէ չէ 

կատարուածկատարուածկատարուածկատարուած, , , , եւ կրնա՞նք մաքուր ապրիլ այս անմաքուր աշեւ կրնա՞նք մաքուր ապրիլ այս անմաքուր աշեւ կրնա՞նք մաքուր ապրիլ այս անմաքուր աշեւ կրնա՞նք մաքուր ապրիլ այս անմաքուր աշ----
խարհին մէջ:խարհին մէջ:խարհին մէջ:խարհին մէջ:    
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Աբրահամ եւ մենքԱբրահամ եւ մենքԱբրահամ եւ մենքԱբրահամ եւ մենք    
((((Մայիս 29)Մայիս 29)Մայիս 29)Մայիս 29)    

    
Աստուած Աբրահամին ըսաւ. Աստուած Աբրահամին ըսաւ. Աստուած Աբրահամին ըսաւ. Աստուած Աբրահամին ըսաւ. ««««Քու երկրէդ եւ քու ազգականներէդ Քու երկրէդ եւ քու ազգականներէդ Քու երկրէդ եւ քու ազգականներէդ Քու երկրէդ եւ քու ազգականներէդ 

ու քու հօրդ տունէն գնաու քու հօրդ տունէն գնաու քու հօրդ տունէն գնաու քու հօրդ տունէն գնա´ ´ ´ ´ այն երկիրը, այն երկիրը, այն երկիրը, այն երկիրը, որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ...: որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ...: որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ...: որ ես քեզի պիտի ցուցնեմ...: 
Աբրահամ գնաց ինչպէս Տէրը իրեն ըսեր էրԱբրահամ գնաց ինչպէս Տէրը իրեն ըսեր էրԱբրահամ գնաց ինչպէս Տէրը իրեն ըսեր էրԱբրահամ գնաց ինչպէս Տէրը իրեն ըսեր էր» » » » (Ծննդոց 12.1, 4):(Ծննդոց 12.1, 4):(Ծննդոց 12.1, 4):(Ծննդոց 12.1, 4):    

ԱյսօրԱյսօրԱյսօրԱյսօր, , , , մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք,մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք,մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք,մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք,    որոնք Աբրահամի նման որոնք Աբրահամի նման որոնք Աբրահամի նման որոնք Աբրահամի նման 
երբ պատուէր ստանան Աստուծմէ բաժնուելու իրենց երկրէն, իրենց երբ պատուէր ստանան Աստուծմէ բաժնուելու իրենց երկրէն, իրենց երբ պատուէր ստանան Աստուծմէ բաժնուելու իրենց երկրէն, իրենց երբ պատուէր ստանան Աստուծմէ բաժնուելու իրենց երկրէն, իրենց 
ծննդավայրէն, իրենց սիրելիներէն ու ծննդավայրէն, իրենց սիրելիներէն ու ծննդավայրէն, իրենց սիրելիներէն ու ծննդավայրէն, իրենց սիրելիներէն ու հօրենական տունէնհօրենական տունէնհօրենական տունէնհօրենական տունէն, , , , իրիրիրիրենց ենց ենց ենց 
մօտիկներէն ու մտերմօտիկներէն ու մտերմօտիկներէն ու մտերմօտիկներէն ու մտերիմներէն, անմիջապէս կը հնազանդինիմներէն, անմիջապէս կը հնազանդինիմներէն, անմիջապէս կը հնազանդինիմներէն, անմիջապէս կը հնազանդին    առանց առանց առանց առանց 
հարցնելու թէ ո՞ւր պիտի երթան, ինչո՞ւ պիտի երթան, ի՞նչպէս պիտի հարցնելու թէ ո՞ւր պիտի երթան, ինչո՞ւ պիտի երթան, ի՞նչպէս պիտի հարցնելու թէ ո՞ւր պիտի երթան, ինչո՞ւ պիտի երթան, ի՞նչպէս պիտի հարցնելու թէ ո՞ւր պիտի երթան, ինչո՞ւ պիտի երթան, ի՞նչպէս պիտի 
երթան: երթան: երթան: երթան: Իսկական հԻսկական հԻսկական հԻսկական հաւատացեալ մարդուն համար երբեք կարեւոր չէ աւատացեալ մարդուն համար երբեք կարեւոր չէ աւատացեալ մարդուն համար երբեք կարեւոր չէ աւատացեալ մարդուն համար երբեք կարեւոր չէ 
թէ դէպի ո՞ւր կը ղրկուի, կարեւթէ դէպի ո՞ւր կը ղրկուի, կարեւթէ դէպի ո՞ւր կը ղրկուի, կարեւթէ դէպի ո՞ւր կը ղրկուի, կարեւորը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Ղրկողը:որը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Ղրկողը:որը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Ղրկողը:որը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Ղրկողը:    
Հաւատացեալին հաՀաւատացեալին հաՀաւատացեալին հաՀաւատացեալին համար մար մար մար կարեւոր չէ թէ ո՞ւր եւ ի՞նչ ճամբաներէ կարեւոր չէ թէ ո՞ւր եւ ի՞նչ ճամբաներէ կարեւոր չէ թէ ո՞ւր եւ ի՞նչ ճամբաներէ կարեւոր չէ թէ ո՞ւր եւ ի՞նչ ճամբաներէ 
կկկկ’’’’առաջնորդուի, կարեւորը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Առաջնորդողը:առաջնորդուի, կարեւորը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Առաջնորդողը:առաջնորդուի, կարեւորը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Առաջնորդողը:առաջնորդուի, կարեւորը այն է՝ թէ ո՞վ է զինք Առաջնորդողը:    

Թէպէտ Աբրահամ ճամբայ ելաւ առանց գիտնալու Թէպէտ Աբրահամ ճամբայ ելաւ առանց գիտնալու Թէպէտ Աբրահամ ճամբայ ելաւ առանց գիտնալու Թէպէտ Աբրահամ ճամբայ ելաւ առանց գիտնալու թէ թէ թէ թէ դէպի ո՞ւր դէպի ո՞ւր դէպի ո՞ւր դէպի ո՞ւր 
կկկկ’’’’երթար, բայց հաւատքոերթար, բայց հաւատքոերթար, բայց հաւատքոերթար, բայց հաւատքո´́́́վ ելաւ, հաւատքով ելաւ, հաւատքով ելաւ, հաւատքով ելաւ, հաւատքո´́́́վ քալեց: Այով քալեց: Այով քալեց: Այով քալեց: Այո´, ´, ´, ´, հաւահաւահաւահաւա´́́́տք տք տք տք 
կը պահանջէ ճամբայ ելլելու եւ քալելու երբ մկը պահանջէ ճամբայ ելլելու եւ քալելու երբ մկը պահանջէ ճամբայ ելլելու եւ քալելու երբ մկը պահանջէ ճամբայ ելլելու եւ քալելու երբ մեզի չէ ըսուած կամ չէ եզի չէ ըսուած կամ չէ եզի չէ ըսուած կամ չէ եզի չէ ըսուած կամ չէ 
յայտնուած մեր երթալիք տեղը: Հաւայայտնուած մեր երթալիք տեղը: Հաւայայտնուած մեր երթալիք տեղը: Հաւայայտնուած մեր երթալիք տեղը: Հաւա´́́́տք կը պահանջէ լքելու մեր տք կը պահանջէ լքելու մեր տք կը պահանջէ լքելու մեր տք կը պահանջէ լքելու մեր 
ծննդավայրը եւ ճամբայ ելլելու երբ մեզի չէ ըսուած եթէ երբեք բնակածննդավայրը եւ ճամբայ ելլելու երբ մեզի չէ ըսուած եթէ երբեք բնակածննդավայրը եւ ճամբայ ելլելու երբ մեզի չէ ըսուած եթէ երբեք բնակածննդավայրը եւ ճամբայ ելլելու երբ մեզի չէ ըսուած եթէ երբեք բնակա----
վայր պիտի ունենանք մեր երթալիք վայրը: Աբրահամ հաւատաց որ վայր պիտի ունենանք մեր երթալիք վայրը: Աբրահամ հաւատաց որ վայր պիտի ունենանք մեր երթալիք վայրը: Աբրահամ հաւատաց որ վայր պիտի ունենանք մեր երթալիք վայրը: Աբրահամ հաւատաց որ 
եթէ Աստուած է զիեթէ Աստուած է զիեթէ Աստուած է զիեթէ Աստուած է զինք կանչողը՝ անք կանչողը՝ անք կանչողը՝ անք կանչողը՝ ան կարող պիտի ըլլար գոհացնելն կարող պիտի ըլլար գոհացնելն կարող պիտի ըլլար գոհացնելն կարող պիտի ըլլար գոհացնելու եւ ու եւ ու եւ ու եւ 
բաւարարելու իր բոլոր կարիքները:բաւարարելու իր բոլոր կարիքները:բաւարարելու իր բոլոր կարիքները:բաւարարելու իր բոլոր կարիքները:    

Այսօր Տէրը կը փնտռէ Աբրահամի նման մարդիկ. մարդիկ` որոնք Այսօր Տէրը կը փնտռէ Աբրահամի նման մարդիկ. մարդիկ` որոնք Այսօր Տէրը կը փնտռէ Աբրահամի նման մարդիկ. մարդիկ` որոնք Այսօր Տէրը կը փնտռէ Աբրահամի նման մարդիկ. մարդիկ` որոնք 
պատրաստ են հնազանդելու Տիրոջ ձայնին առանց հարցադրումներ պատրաստ են հնազանդելու Տիրոջ ձայնին առանց հարցադրումներ պատրաստ են հնազանդելու Տիրոջ ձայնին առանց հարցադրումներ պատրաստ են հնազանդելու Տիրոջ ձայնին առանց հարցադրումներ 
կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    կամ կասկածներ ունենալուկամ կասկածներ ունենալուկամ կասկածներ ունենալուկամ կասկածներ ունենալու: : : : Մենք պատրա՞ստ ենք Տիրոջ Մենք պատրա՞ստ ենք Տիրոջ Մենք պատրա՞ստ ենք Տիրոջ Մենք պատրա՞ստ ենք Տիրոջ 
ձայնը լսելու ձայնը լսելու ձայնը լսելու ձայնը լսելու եւ անոր եւ անոր եւ անոր եւ անոր կամկամկամկամքը կատարելու քը կատարելու քը կատարելու քը կատարելու եթէ երբեքեթէ երբեքեթէ երբեքեթէ երբեք    մեր կամմեր կամմեր կամմեր կամքին քին քին քին 
հակառակ բան մը հակառակ բան մը հակառակ բան մը հակառակ բան մը մեզմէ պամեզմէ պամեզմէ պամեզմէ պահանջէ: Պատրա՞ստ ենք հրաժարելու մեր հանջէ: Պատրա՞ստ ենք հրաժարելու մեր հանջէ: Պատրա՞ստ ենք հրաժարելու մեր հանջէ: Պատրա՞ստ ենք հրաժարելու մեր 
սիրած բաներէսիրած բաներէսիրած բաներէսիրած բաներէն ու մեր սիրած անձերէն եթէ Տէրը պահանջէ:ն ու մեր սիրած անձերէն եթէ Տէրը պահանջէ:ն ու մեր սիրած անձերէն եթէ Տէրը պահանջէ:ն ու մեր սիրած անձերէն եթէ Տէրը պահանջէ:    

    
� Տիրոջ հնազանդ մարդիկըՏիրոջ հնազանդ մարդիկըՏիրոջ հնազանդ մարդիկըՏիրոջ հնազանդ մարդիկը    անոնք են` որոնք սիրով եւ ուրախուանոնք են` որոնք սիրով եւ ուրախուանոնք են` որոնք սիրով եւ ուրախուանոնք են` որոնք սիրով եւ ուրախու----

թեամբ կը կատարեն Տիրոջ կամքը, մանաւանդ երբ անիկա կը թեամբ կը կատարեն Տիրոջ կամքը, մանաւանդ երբ անիկա կը թեամբ կը կատարեն Տիրոջ կամքը, մանաւանդ երբ անիկա կը թեամբ կը կատարեն Տիրոջ կամքը, մանաւանդ երբ անիկա կը 
հակադրուի իրենց սեփականհակադրուի իրենց սեփականհակադրուի իրենց սեփականհակադրուի իրենց սեփական    կամքին:կամքին:կամքին:կամքին:        
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Յովսէփ եւ մենքՅովսէփ եւ մենքՅովսէփ եւ մենքՅովսէփ եւ մենք    
((((Մայիս 30)Մայիս 30)Մայիս 30)Մայիս 30)    

    
Յովսէփ կը հաւատար որ իր գլխուն եկած բոլոր պատահարներն Յովսէփ կը հաւատար որ իր գլխուն եկած բոլոր պատահարներն Յովսէփ կը հաւատար որ իր գլխուն եկած բոլոր պատահարներն Յովսէփ կը հաւատար որ իր գլխուն եկած բոլոր պատահարներն 

ու նեղութիւնները՝ իր ատուիլը եղբայրներուն կողմէ, իր վաճառուիլը ու նեղութիւնները՝ իր ատուիլը եղբայրներուն կողմէ, իր վաճառուիլը ու նեղութիւնները՝ իր ատուիլը եղբայրներուն կողմէ, իր վաճառուիլը ու նեղութիւնները՝ իր ատուիլը եղբայրներուն կողմէ, իր վաճառուիլը 
Եգիպտոս գացող Իսմայէլացիներու կարաւանին, իր գնուիլը ԵգիպտոԵգիպտոս գացող Իսմայէլացիներու կարաւանին, իր գնուիլը ԵգիպտոԵգիպտոս գացող Իսմայէլացիներու կարաւանին, իր գնուիլը ԵգիպտոԵգիպտոս գացող Իսմայէլացիներու կարաւանին, իր գնուիլը Եգիպտո----
սի Փարաւոնին ներքինիին՝ Պետափրէս դահճապետիսի Փարաւոնին ներքինիին՝ Պետափրէս դահճապետիսի Փարաւոնին ներքինիին՝ Պետափրէս դահճապետիսի Փարաւոնին ներքինիին՝ Պետափրէս դահճապետին կողմէ, իր ն կողմէ, իր ն կողմէ, իր ն կողմէ, իր 
անիանիանիանիրաւուիլը դահճապետին կնոջ կողմէ ու րաւուիլը դահճապետին կնոջ կողմէ ու րաւուիլը դահճապետին կնոջ կողմէ ու րաւուիլը դահճապետին կնոջ կողմէ ու բանտ նետուիլը, այս բոլոբանտ նետուիլը, այս բոլոբանտ նետուիլը, այս բոլոբանտ նետուիլը, այս բոլո----
րը, վերջ ի վերջոյ, իր բարիքին, իր բարձրացումին եւ իր բիւրեղացուրը, վերջ ի վերջոյ, իր բարիքին, իր բարձրացումին եւ իր բիւրեղացուրը, վերջ ի վերջոյ, իր բարիքին, իր բարձրացումին եւ իր բիւրեղացուրը, վերջ ի վերջոյ, իր բարիքին, իր բարձրացումին եւ իր բիւրեղացու----
մին պիտի ծառայէին: Յովսէփ իր կեանքը լեցնող բոլոր փորձանքնեմին պիտի ծառայէին: Յովսէփ իր կեանքը լեցնող բոլոր փորձանքնեմին պիտի ծառայէին: Յովսէփ իր կեանքը լեցնող բոլոր փորձանքնեմին պիտի ծառայէին: Յովսէփ իր կեանքը լեցնող բոլոր փորձանքնե----
րուն մէջ Աստուծոյ մատն ու ներկայութիւնը կը տեսնէր, ահա թէ րուն մէջ Աստուծոյ մատն ու ներկայութիւնը կը տեսնէր, ահա թէ րուն մէջ Աստուծոյ մատն ու ներկայութիւնը կը տեսնէր, ահա թէ րուն մէջ Աստուծոյ մատն ու ներկայութիւնը կը տեսնէր, ահա թէ 
ինինինինչոչոչոչո´́́́ւ առիթով մը իր եղբայրներուն ւ առիթով մը իր եղբայրներուն ւ առիթով մը իր եղբայրներուն ւ առիթով մը իր եղբայրներուն պիտի ըսէրպիտի ըսէրպիտի ըսէրպիտի ըսէր. . . . ««««Զիս հոս ծախելնուդ Զիս հոս ծախելնուդ Զիս հոս ծախելնուդ Զիս հոս ծախելնուդ 
համար միհամար միհամար միհամար մի´ ´ ´ ´ վշտանաք ու ձեզի ծանր չերեւնայ, վասնզի Աստուած վշտանաք ու ձեզի ծանր չերեւնայ, վասնզի Աստուած վշտանաք ու ձեզի ծանր չերեւնայ, վասնզի Աստուած վշտանաք ու ձեզի ծանր չերեւնայ, վասնզի Աստուած 
ղրկեց զիս ձեր առջեւէն՝ կեանք պահելու համարղրկեց զիս ձեր առջեւէն՝ կեանք պահելու համարղրկեց զիս ձեր առջեւէն՝ կեանք պահելու համարղրկեց զիս ձեր առջեւէն՝ կեանք պահելու համար»»»» ( ( ( (Ծննդոց 45.5):Ծննդոց 45.5):Ծննդոց 45.5):Ծննդոց 45.5):    

Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք՝ որոնք Յովսէփի նման Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք՝ որոնք Յովսէփի նման Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք՝ որոնք Յովսէփի նման Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք՝ որոնք Յովսէփի նման 
Աստուծոյ կամքն ու ներկաԱստուծոյ կամքն ու ներկաԱստուծոյ կամքն ու ներկաԱստուծոյ կամքն ու ներկայութիւնը կը տեսնեն զիրենք շրջապատող յութիւնը կը տեսնեն զիրենք շրջապատող յութիւնը կը տեսնեն զիրենք շրջապատող յութիւնը կը տեսնեն զիրենք շրջապատող 
փորձութիւննեփորձութիւննեփորձութիւննեփորձութիւններուն մէջ, եւ առանց տրտունջքի րուն մէջ, եւ առանց տրտունջքի րուն մէջ, եւ առանց տրտունջքի րուն մէջ, եւ առանց տրտունջքի կը տանին ամէն բան: կը տանին ամէն բան: կը տանին ամէն բան: կը տանին ամէն բան: 
Յովսէփ եթէ տրտնջար իրեն պատահող փորձուՅովսէփ եթէ տրտնջար իրեն պատահող փորձուՅովսէփ եթէ տրտնջար իրեն պատահող փորձուՅովսէփ եթէ տրտնջար իրեն պատահող փորձութիւններուն համար,թիւններուն համար,թիւններուն համար,թիւններուն համար,    
պիտի կորսնցնէր այն օրհնուպիտի կորսնցնէր այն օրհնուպիտի կորսնցնէր այն օրհնուպիտի կորսնցնէր այն օրհնութիւնը որ Աստուած վերապահած էր իրեն թիւնը որ Աստուած վերապահած էր իրեն թիւնը որ Աստուած վերապահած էր իրեն թիւնը որ Աստուած վերապահած էր իրեն 
համար, պիտի խափանուէր աստուածային այն ծրագհամար, պիտի խափանուէր աստուածային այն ծրագհամար, պիտի խափանուէր աստուածային այն ծրագհամար, պիտի խափանուէր աստուածային այն ծրագիրն ու նպատաիրն ու նպատաիրն ու նպատաիրն ու նպատա----
կը որոնք կային իրեն համար: Սիրելինեկը որոնք կային իրեն համար: Սիրելինեկը որոնք կային իրեն համար: Սիրելինեկը որոնք կային իրեն համար: Սիրելինե´́́́ր, ար, ար, ար, ամէն փորձութիւն մէն փորձութիւն մէն փորձութիւն մէն փորձութիւն իր ետին իր ետին իր ետին իր ետին 
օրհնութիւն, վարձատրուօրհնութիւն, վարձատրուօրհնութիւն, վարձատրուօրհնութիւն, վարձատրութիւն ու փառք վերապահած ունի մեզի հաթիւն ու փառք վերապահած ունի մեզի հաթիւն ու փառք վերապահած ունի մեզի հաթիւն ու փառք վերապահած ունի մեզի հա----
մար, բայց եթէ տրտնջանք փորձութիւններուն համար, կը կորսնցնենք մար, բայց եթէ տրտնջանք փորձութիւններուն համար, կը կորսնցնենք մար, բայց եթէ տրտնջանք փորձութիւններուն համար, կը կորսնցնենք մար, բայց եթէ տրտնջանք փորձութիւններուն համար, կը կորսնցնենք 
այն օրհնութիւնն ու վարձատրութիւնը որ այն օրհնութիւնն ու վարձատրութիւնը որ այն օրհնութիւնն ու վարձատրութիւնը որ այն օրհնութիւնն ու վարձատրութիւնը որ Աստուած վերապահած է Աստուած վերապահած է Աստուած վերապահած է Աստուած վերապահած է 
մեզիմեզիմեզիմեզի    համար: համար: համար: համար: ՄիաժաՄիաժաՄիաժաՄիաժամանակ, յիշենք որ Աստուած փորձութիւնները մանակ, յիշենք որ Աստուած փորձութիւնները մանակ, յիշենք որ Աստուած փորձութիւնները մանակ, յիշենք որ Աստուած փորձութիւնները 
կ'արտօնէ, անոնց միջոցաւ մեզ մաքրելու համար: կ'արտօնէ, անոնց միջոցաւ մեզ մաքրելու համար: կ'արտօնէ, անոնց միջոցաւ մեզ մաքրելու համար: կ'արտօնէ, անոնց միջոցաւ մեզ մաքրելու համար: Բայց երբ կը Բայց երբ կը Բայց երբ կը Բայց երբ կը 
տրտնջանք տրտնջանք տրտնջանք տրտնջանք անոնց համար, եւ անոնց համար, եւ անոնց համար, եւ անոնց համար, եւ սիրով ու յաղթական հոգիով չենք տասիրով ու յաղթական հոգիով չենք տասիրով ու յաղթական հոգիով չենք տասիրով ու յաղթական հոգիով չենք տա----
նիր նեղութիւնները, կարծէք մեզի համար Աստուծոյ ունեցած նպանիր նեղութիւնները, կարծէք մեզի համար Աստուծոյ ունեցած նպանիր նեղութիւնները, կարծէք մեզի համար Աստուծոյ ունեցած նպանիր նեղութիւնները, կարծէք մեզի համար Աստուծոյ ունեցած նպա----
տակն է որ կը մերժենք, այլ խօսքտակն է որ կը մերժենք, այլ խօսքտակն է որ կը մերժենք, այլ խօսքտակն է որ կը մերժենք, այլ խօսքով՝ մաքրուիլ ու սրբուիլ է որ կը ով՝ մաքրուիլ ու սրբուիլ է որ կը ով՝ մաքրուիլ ու սրբուիլ է որ կը ով՝ մաքրուիլ ու սրբուիլ է որ կը 
մերժենք:մերժենք:մերժենք:մերժենք:    

    
� Հաւատացեալներ պէտք է միշտ յիշեն որ մեծ փորձութեանց Հաւատացեալներ պէտք է միշտ յիշեն որ մեծ փորձութեանց Հաւատացեալներ պէտք է միշտ յիշեն որ մեծ փորձութեանց Հաւատացեալներ պէտք է միշտ յիշեն որ մեծ փորձութեանց 

ետին` մեծ օրհնութիւններ կան վերապահուած իրենց համար:ետին` մեծ օրհնութիւններ կան վերապահուած իրենց համար:ետին` մեծ օրհնութիւններ կան վերապահուած իրենց համար:ետին` մեծ օրհնութիւններ կան վերապահուած իրենց համար:    
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Մովսէս եւ մենքՄովսէս եւ մենքՄովսէս եւ մենքՄովսէս եւ մենք    
((((Մայիս 31)Մայիս 31)Մայիս 31)Մայիս 31)    

    
Եգիպտական գերութեան ժամանակաշրջանի հաւատքի փարոսը Եգիպտական գերութեան ժամանակաշրջանի հաւատքի փարոսը Եգիպտական գերութեան ժամանակաշրջանի հաւատքի փարոսը Եգիպտական գերութեան ժամանակաշրջանի հաւատքի փարոսը 

Մովսէս ինքն էր: Ան տեսաւ իր ժողոՄովսէս ինքն էր: Ան տեսաւ իր ժողոՄովսէս ինքն էր: Ան տեսաւ իր ժողոՄովսէս ինքն էր: Ան տեսաւ իր ժողովուրդին անիրաւուիլը, տառապիվուրդին անիրաւուիլը, տառապիվուրդին անիրաւուիլը, տառապիվուրդին անիրաւուիլը, տառապի----
լը, զրկանքներ կրելը, ստրուկի նման գործածուիլը, եւ սիրտը բռնկելը, զրկանքներ կրելը, ստրուկի նման գործածուիլը, եւ սիրտը բռնկելը, զրկանքներ կրելը, ստրուկի նման գործածուիլը, եւ սիրտը բռնկելը, զրկանքներ կրելը, ստրուկի նման գործածուիլը, եւ սիրտը բռնկե----
ցաւ Աստուծոյ հաւատքովը ու վառեցաւ իր ժողովուրդին սիրոցաւ Աստուծոյ հաւատքովը ու վառեցաւ իր ժողովուրդին սիրոցաւ Աստուծոյ հաւատքովը ու վառեցաւ իր ժողովուրդին սիրոցաւ Աստուծոյ հաւատքովը ու վառեցաւ իր ժողովուրդին սիրովը, եւ վը, եւ վը, եւ վը, եւ 
ուզեց իր ժողովուրդի զաւակները ազատագրուած տեսնել, անուզեց իր ժողովուրդի զաւակները ազատագրուած տեսնել, անուզեց իր ժողովուրդի զաւակները ազատագրուած տեսնել, անուզեց իր ժողովուրդի զաւակները ազատագրուած տեսնել, անկախ կախ կախ կախ 
տեսնել: Եւ Աստուած տեսաւ Մովսէսի սրտին մէջ եղած տեսնել: Եւ Աստուած տեսաւ Մովսէսի սրտին մէջ եղած տեսնել: Եւ Աստուած տեսաւ Մովսէսի սրտին մէջ եղած տեսնել: Եւ Աստուած տեսաւ Մովսէսի սրտին մէջ եղած հաւատհաւատհաւատհաւատքը քը քը քը 
իրեն հանդէպ ու սէրը հանդէպ իր ժողովուրդին, եւ ժամանակը հասած իրեն հանդէպ ու սէրը հանդէպ իր ժողովուրդին, եւ ժամանակը հասած իրեն հանդէպ ու սէրը հանդէպ իր ժողովուրդին, եւ ժամանակը հասած իրեն հանդէպ ու սէրը հանդէպ իր ժողովուրդին, եւ ժամանակը հասած 
համարելով, կանչեց Մովսէսը եւ պատուէր տուաւ անոր Իսրայէլի համարելով, կանչեց Մովսէսը եւ պատուէր տուաւ անոր Իսրայէլի համարելով, կանչեց Մովսէսը եւ պատուէր տուաւ անոր Իսրայէլի համարելով, կանչեց Մովսէսը եւ պատուէր տուաւ անոր Իսրայէլի 
ժողովուրդը դուրս բերելու Եգիպտոսէն:ժողովուրդը դուրս բերելու Եգիպտոսէն:ժողովուրդը դուրս բերելու Եգիպտոսէն:ժողովուրդը դուրս բերելու Եգիպտոսէն:    

Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք, որոնք Մովսէսի նման կը Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք, որոնք Մովսէսի նման կը Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք, որոնք Մովսէսի նման կը Այսօր, մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են անոնք, որոնք Մովսէսի նման կը 
տեսնեն իրենց ժողովուրդի զաւակներըտեսնեն իրենց ժողովուրդի զաւակներըտեսնեն իրենց ժողովուրդի զաւակներըտեսնեն իրենց ժողովուրդի զաւակները    Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ Եգիպտոսի, այլ խօսքով՝ 
մեղքի ստրուկները դարձած եւ կը վառին իրենց սիրտերը անոնց մեղքի ստրուկները դարձած եւ կը վառին իրենց սիրտերը անոնց մեղքի ստրուկները դարձած եւ կը վառին իրենց սիրտերը անոնց մեղքի ստրուկները դարձած եւ կը վառին իրենց սիրտերը անոնց 
ազատագրութեան փափաքովը: Եգիպտոսացած է մարդկութեան ազատագրութեան փափաքովը: Եգիպտոսացած է մարդկութեան ազատագրութեան փափաքովը: Եգիպտոսացած է մարդկութեան ազատագրութեան փափաքովը: Եգիպտոսացած է մարդկութեան 
կեանքը ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ եգիպտոսացած է նաեւ կեանքը մեր կեանքը ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ եգիպտոսացած է նաեւ կեանքը մեր կեանքը ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ եգիպտոսացած է նաեւ կեանքը մեր կեանքը ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ եգիպտոսացած է նաեւ կեանքը մեր 
ժողովուրդին: Մեր ժողժողովուրդին: Մեր ժողժողովուրդին: Մեր ժողժողովուրդին: Մեր ժողովուրդի զաւակներուն ովուրդի զաւակներուն ովուրդի զաւակներուն ովուրդի զաւակներուն ջախջախիչ մեծամասջախջախիչ մեծամասջախջախիչ մեծամասջախջախիչ մեծամաս----
նութիւնութիւնութիւնութիւնընընընը    կկկկ’’’’ապրի մեղքի մէջ, անտարբերութեան ապրի մեղքի մէջ, անտարբերութեան ապրի մեղքի մէջ, անտարբերութեան ապրի մեղքի մէջ, անտարբերութեան ուուուու    անհաւատութեան անհաւատութեան անհաւատութեան անհաւատութեան 
մեղքին մէջ:մեղքին մէջ:մեղքին մէջ:մեղքին մէջ:    

Այսօր Աստուած մեր հայ ազգի կեանքին մէջ կը փնտռէ Մովսէսի Այսօր Աստուած մեր հայ ազգի կեանքին մէջ կը փնտռէ Մովսէսի Այսօր Աստուած մեր հայ ազգի կեանքին մէջ կը փնտռէ Մովսէսի Այսօր Աստուած մեր հայ ազգի կեանքին մէջ կը փնտռէ Մովսէսի 
նման մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ սրտով ու հոգիով փափաքիննման մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ սրտով ու հոգիով փափաքիննման մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ սրտով ու հոգիով փափաքիննման մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ սրտով ու հոգիով փափաքին    
տեսնել փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը իրենց ազգի զաւակներուն: տեսնել փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը իրենց ազգի զաւակներուն: տեսնել փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը իրենց ազգի զաւակներուն: տեսնել փրկութիւնն ու ազատագրութիւնը իրենց ազգի զաւակներուն: 
Այսօր մենք կարիքը ունինԱյսօր մենք կարիքը ունինԱյսօր մենք կարիքը ունինԱյսօր մենք կարիքը ունինք Մովսէսի նման ք Մովսէսի նման ք Մովսէսի նման ք Մովսէսի նման քաջ ու հաւատքով լեցուն քաջ ու հաւատքով լեցուն քաջ ու հաւատքով լեցուն քաջ ու հաւատքով լեցուն 
առաջնորդներու, որոնք կարող ըլլան Աստուծոյ օրհնութեամբ ու առաջնորդներու, որոնք կարող ըլլան Աստուծոյ օրհնութեամբ ու առաջնորդներու, որոնք կարող ըլլան Աստուծոյ օրհնութեամբ ու առաջնորդներու, որոնք կարող ըլլան Աստուծոյ օրհնութեամբ ու 
առաջնորդութեամբ իրենց ձեռքի գաւազանով ճեղքել կարմիր ծովը առաջնորդութեամբ իրենց ձեռքի գաւազանով ճեղքել կարմիր ծովը առաջնորդութեամբ իրենց ձեռքի գաւազանով ճեղքել կարմիր ծովը առաջնորդութեամբ իրենց ձեռքի գաւազանով ճեղքել կարմիր ծովը 
այս կեանքին ու ազգը առաջայս կեանքին ու ազգը առաջայս կեանքին ու ազգը առաջայս կեանքին ու ազգը առաջնորդել դէպի խոստացեալ իսկական նորդել դէպի խոստացեալ իսկական նորդել դէպի խոստացեալ իսկական նորդել դէպի խոստացեալ իսկական 
Քանանու երկիրը` Աստուծոյ արքայութիւնը:Քանանու երկիրը` Աստուծոյ արքայութիւնը:Քանանու երկիրը` Աստուծոյ արքայութիւնը:Քանանու երկիրը` Աստուծոյ արքայութիւնը:    

    
� ԵգիպտոսիԵգիպտոսիԵգիպտոսիԵգիպտոսի    ստրկութեան մէջ է որ կ'ապրիստրկութեան մէջ է որ կ'ապրիստրկութեան մէջ է որ կ'ապրիստրկութեան մէջ է որ կ'ապրի    մեր ազգի զաւակնեմեր ազգի զաւակնեմեր ազգի զաւակնեմեր ազգի զաւակնե----

րուն մեծ տոկոսը, եւ կարիքը ունիրուն մեծ տոկոսը, եւ կարիքը ունիրուն մեծ տոկոսը, եւ կարիքը ունիրուն մեծ տոկոսը, եւ կարիքը ունի    ազատարար Մովսէսի մը:ազատարար Մովսէսի մը:ազատարար Մովսէսի մը:ազատարար Մովսէսի մը:    
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Տէրը կրնաՏէրը կրնաՏէրը կրնաՏէրը կրնա´́́́յ սրբել մեզյ սրբել մեզյ սրբել մեզյ սրբել մեզ    
((((Յունիս 1)Յունիս 1)Յունիս 1)Յունիս 1)    

    
Մարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր Մարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր Մարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր Մարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր 

ներսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմահն Աստուած իներսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմահն Աստուած իներսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմահն Աստուած իներսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմահն Աստուած ի´́́́նք կրնայ յանք կրնայ յանք կրնայ յանք կրնայ յա----
գեցնել: Աստուած իգեցնել: Աստուած իգեցնել: Աստուած իգեցնել: Աստուած ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է    որ մարդուն որ մարդուն որ մարդուն որ մարդուն ««««մմմմտքին մէջ յաւիտենակատքին մէջ յաւիտենակատքին մէջ յաւիտենակատքին մէջ յաւիտենակա----
նութիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւնութիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւնութիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւնութիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւ»»»» ( ( ( (Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին 
անդրադարձաւ իր սրտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ անդրադարձաւ իր սրտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ անդրադարձաւ իր սրտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ անդրադարձաւ իր սրտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ 
ընդառաջեց անոր:ընդառաջեց անոր:ընդառաջեց անոր:ընդառաջեց անոր:    ԴԴԴԴուն ալ կուն ալ կուն ալ կուն ալ կ’’’’անդրադառնա՞ս քու ներսիդիդ յաանդրադառնա՞ս քու ներսիդիդ յաանդրադառնա՞ս քու ներսիդիդ յաանդրադառնա՞ս քու ներսիդիդ յա----
ւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափաքի մը գոյուաքի մը գոյուաքի մը գոյուաքի մը գոյու----
թեանթեանթեանթեան, , , , եւ անառակ որդիին նման կեւ անառակ որդիին նման կեւ անառակ որդիին նման կեւ անառակ որդիին նման կ’’’’ըսե՞ս`ըսե՞ս`ըսե՞ս`ըսե՞ս`    ««««Ելլեմ երթամ հօրս քովԵլլեմ երթամ հօրս քովԵլլեմ երթամ հօրս քովԵլլեմ երթամ հօրս քով»:»:»:»:    

Ի՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կ’’’’արգիլէ քեզի արգիլէ քեզի արգիլէ քեզի արգիլէ քեզի կամ թոյլ չի տար կամ թոյլ չի տար կամ թոյլ չի տար կամ թոյլ չի տար որ որ որ որ դառնաս դառնաս դառնաս դառնաս 
երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու 
սրբուած են Քրիստոսի արիւնով (Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7:սրբուած են Քրիստոսի արիւնով (Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7:սրբուած են Քրիստոսի արիւնով (Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7:սրբուած են Քրիստոսի արիւնով (Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7:    
Եբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Ա.Պետրոս 1.19: ՀռԵբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Ա.Պետրոս 1.19: ՀռԵբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Ա.Պետրոս 1.19: ՀռԵբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Ա.Պետրոս 1.19: Հռոմաոմաոմաոմայեցիս 5.9):յեցիս 5.9):յեցիս 5.9):յեցիս 5.9):    ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ 
նայիր անհամարնայիր անհամարնայիր անհամարնայիր անհամար    եւ գարշելի մեղքերուդ, այլ նայէեւ գարշելի մեղքերուդ, այլ նայէեւ գարշելի մեղքերուդ, այլ նայէեւ գարշելի մեղքերուդ, այլ նայէ    մեղքեմեղքեմեղքեմեղքերուդ համար րուդ համար րուդ համար րուդ համար 
խաչին վրայ Քրիստոսի թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի խաչին վրայ Քրիստոսի թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի խաչին վրայ Քրիստոսի թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի խաչին վրայ Քրիստոսի թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի 
կրնար աւելի ծանր կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կրնար աւելի ծանր կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կրնար աւելի ծանր կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կրնար աւելի ծանր կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ մյ մյ մյ մեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չի կրնար ու չի փափաեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չի կրնար ու չի փափաեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չի կրնար ու չի փափաեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չի կրնար ու չի փափա----
քիր սրբել: քիր սրբել: քիր սրբել: քիր սրբել: ««««Հիմա եկէք վիճաբանինքՀիմա եկէք վիճաբանինքՀիմա եկէք վիճաբանինքՀիմա եկէք վիճաբանինք, , , , կկկկ’’’’ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,ըսէ Տէրը,    եթէ ձեր մեղքերը եթէ ձեր մեղքերը եթէ ձեր մեղքերը եթէ ձեր մեղքերը 
կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան»»»» ( ( ( (Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): 
Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, դուն չեր, դուն չեր, դուն չեր, դուն չե´́́́ս կրնար ս կրնար ս կրնար ս կրնար 
ճերմկցնել զիս մեղքեճերմկցնել զիս մեղքեճերմկցնել զիս մեղքեճերմկցնել զիս մեղքերուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ րուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ րուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ րուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ 
մեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմաց»:»:»:»:    

Անմտութիւն է Տիրոջ ամենակարողութիւնը սահմանափակել: Անմտութիւն է Տիրոջ ամենակարողութիւնը սահմանափակել: Անմտութիւն է Տիրոջ ամենակարողութիւնը սահմանափակել: Անմտութիւն է Տիրոջ ամենակարողութիւնը սահմանափակել: 
Որքան ալ մեր մեՈրքան ալ մեր մեՈրքան ալ մեր մեՈրքան ալ մեր մեղքերուն թիւը անսահման ըլլայ, չիղքերուն թիւը անսահման ըլլայ, չիղքերուն թիւը անսահման ըլլայ, չիղքերուն թիւը անսահման ըլլայ, չի´́́́    կրնար Աստուծոյ կրնար Աստուծոյ կրնար Աստուծոյ կրնար Աստուծոյ 
ներողամտութենէն աւելի անսահման ըլլալ: Պօղոս առաքեալ կներողամտութենէն աւելի անսահման ըլլալ: Պօղոս առաքեալ կներողամտութենէն աւելի անսահման ըլլալ: Պօղոս առաքեալ կներողամտութենէն աւելի անսահման ըլլալ: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Հոն ուր աւելի եղաւ մեղքը աՀոն ուր աւելի եղաւ մեղքը աՀոն ուր աւելի եղաւ մեղքը աՀոն ուր աւելի եղաւ մեղքը ա´́́́լ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքը»»»» ( ( ( (Հռ 5.20): Մեր Հռ 5.20): Մեր Հռ 5.20): Մեր Հռ 5.20): Մեր 
մեղքերը որքան ալ շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն մեղքերը որքան ալ շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն մեղքերը որքան ալ շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն մեղքերը որքան ալ շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն 
աւելի մեծ ու աւելի շատ ըլլալ:աւելի մեծ ու աւելի շատ ըլլալ:աւելի մեծ ու աւելի շատ ըլլալ:աւելի մեծ ու աւելի շատ ըլլալ:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեղքերդ ոՄեղքերդ ոՄեղքերդ ոՄեղքերդ ո´́́́չ թէ արգելք պէտք է ըլլան որ դառնաս Տիրոջ, այլ չ թէ արգելք պէտք է ըլլան որ դառնաս Տիրոջ, այլ չ թէ արգելք պէտք է ըլլան որ դառնաս Տիրոջ, այլ չ թէ արգելք պէտք է ըլլան որ դառնաս Տիրոջ, այլ 

ընդհակառակը` պէտք է պատճառ ըլլան:ընդհակառակը` պէտք է պատճառ ըլլան:ընդհակառակը` պէտք է պատճառ ըլլան:ընդհակառակը` պէտք է պատճառ ըլլան:    
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Մեզ սրբելը` Տիրոջ գՄեզ սրբելը` Տիրոջ գՄեզ սրբելը` Տիրոջ գՄեզ սրբելը` Տիրոջ գործն էործն էործն էործն է    
((((Յունիս 2)Յունիս 2)Յունիս 2)Յունիս 2)    

    
Քրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր Քրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր Քրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր Քրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր 

մեղքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հողմեղքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հողմեղքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հողմեղքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հողի նման: Ոի նման: Ոի նման: Ոի նման: Ովկիավկիավկիավկիա----
նոսը չի՞ կրնար իր մէջ թափուած ափ մը հողը անյայտացնել իր նոսը չի՞ կրնար իր մէջ թափուած ափ մը հողը անյայտացնել իր նոսը չի՞ կրնար իր մէջ թափուած ափ մը հողը անյայտացնել իր նոսը չի՞ կրնար իր մէջ թափուած ափ մը հողը անյայտացնել իր 
խորունկութեան մէջ: խորունկութեան մէջ: խորունկութեան մէջ: խորունկութեան մէջ: Արդ, իԱրդ, իԱրդ, իԱրդ, ինչպէս է ափ մը հողը անսահման ովկիանչպէս է ափ մը հողը անսահման ովկիանչպէս է ափ մը հողը անսահման ովկիանչպէս է ափ մը հողը անսահման ովկիա----
նոսինոսինոսինոսին ն ն ն մէջ, մէջ, մէջ, մէջ, այնպէս են մեր ափ մը մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին այնպէս են մեր ափ մը մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին այնպէս են մեր ափ մը մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին այնպէս են մեր ափ մը մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին 
անսահման ովկիանոսին մէջ:անսահման ովկիանոսին մէջ:անսահման ովկիանոսին մէջ:անսահման ովկիանոսին մէջ:    

Քրիստոս մեր Փրկիչն Քրիստոս մեր Փրկիչն Քրիստոս մեր Փրկիչն Քրիստոս մեր Փրկիչն ու ազատարարն է (Յովհաննէս ու ազատարարն է (Յովհաննէս ու ազատարարն է (Յովհաննէս ու ազատարարն է (Յովհաննէս 4.42, 4.42, 4.42, 4.42, 8.368.368.368.36: : : : 
Ղուկաս 2.11Ղուկաս 2.11Ղուկաս 2.11Ղուկաս 2.11): ): ): ): ՈՈՈՈ´́́́չ ոք աշխարհի Փրկիչին կրնայ ըսել. չ ոք աշխարհի Փրկիչին կրնայ ըսել. չ ոք աշխարհի Փրկիչին կրնայ ըսել. չ ոք աշխարհի Փրկիչին կրնայ ըսել. ««««Զիս չեԶիս չեԶիս չեԶիս չե´́́́ս կրնար ս կրնար ս կրնար ս կրնար 
փրկելփրկելփրկելփրկել»:»:»:»:    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ ըսել. չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ ըսել. չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ ըսել. չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ ըսել. ««««Զիս չես Զիս չես Զիս չես Զիս չես 
կրնակրնակրնակրնար ազատելր ազատելր ազատելր ազատել»:»:»:»:    Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին ««««գործըգործըգործըգործը» » » » եթէ ոչ փրկելեթէ ոչ փրկելեթէ ոչ փրկելեթէ ոչ փրկել,,,,    եւ ի՞նչ է եւ ի՞նչ է եւ ի՞նչ է եւ ի՞նչ է 
Ազատարարին Ազատարարին Ազատարարին Ազատարարին ««««գործըգործըգործըգործը» » » » եթէ ոչ ազատել: Մենք միջամուխ եւ արգելք եթէ ոչ ազատել: Մենք միջամուխ եւ արգելք եթէ ոչ ազատել: Մենք միջամուխ եւ արգելք եթէ ոչ ազատել: Մենք միջամուխ եւ արգելք 
չըլլանք Անոր գործին: Թոչըլլանք Անոր գործին: Թոչըլլանք Անոր գործին: Թոչըլլանք Անոր գործին: Թո´́́́յլ տանք որ աշխարհի Փրկիչն ու ազատայլ տանք որ աշխարհի Փրկիչն ու ազատայլ տանք որ աշխարհի Փրկիչն ու ազատայլ տանք որ աշխարհի Փրկիչն ու ազատա----
րարը, իր փրկողի եւ ազատարարի րարը, իր փրկողի եւ ազատարարի րարը, իր փրկողի եւ ազատարարի րարը, իր փրկողի եւ ազատարարի ««««պարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնը» » » » կատարէ կատարէ կատարէ կատարէ 
մեր կեանքերուն մէջ:մեր կեանքերուն մէջ:մեր կեանքերուն մէջ:մեր կեանքերուն մէջ:    

ԱԱԱԱստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի ստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի ստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի ստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի ««««պարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնը» » » » կակակակա----
տարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենքտարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենքտարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենքտարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենք`̀̀̀    ««««եեեելլեմ երթամ հօրս քովլլեմ երթամ հօրս քովլլեմ երթամ հօրս քովլլեմ երթամ հօրս քով»:»:»:»:    
ՉմտածենքՉմտածենքՉմտածենքՉմտածենք    մաքրուիլ եւ յեմաքրուիլ եւ յեմաքրուիլ եւ յեմաքրուիլ եւ յե´́́́տոյ միայն Աստուծոյ մօտենալ: Սրբափայլ տոյ միայն Աստուծոյ մօտենալ: Սրբափայլ տոյ միայն Աստուծոյ մօտենալ: Սրբափայլ տոյ միայն Աստուծոյ մօտենալ: Սրբափայլ 
Աստուծոյ մերձենալու համար ճիԱստուծոյ մերձենալու համար ճիԱստուծոյ մերձենալու համար ճիԱստուծոյ մերձենալու համար ճի´́́́շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ 
սակայն, ինչպէս առանց սակայն, ինչպէս առանց սակայն, ինչպէս առանց սակայն, ինչպէս առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց 
Մաքրողին մաքրուիլ չկայ:Մաքրողին մաքրուիլ չկայ:Մաքրողին մաքրուիլ չկայ:Մաքրողին մաքրուիլ չկայ:    

Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. ««««Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս 
մաքրուեցայմաքրուեցայմաքրուեցայմաքրուեցայ»»»» ( ( ( (Առակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): Աստուա´́́́ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան 
հայրըհայրըհայրըհայրը,,,,    առանց որուն ոառանց որուն ոառանց որուն ոառանց որուն ո´́́́չ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ո´́́́չ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ո´́́́չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ 
կայ եւ ոկայ եւ ոկայ եւ ոկայ եւ ո´́́́չ ալ մաքուր:չ ալ մաքուր:չ ալ մաքուր:չ ալ մաքուր:    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի 
ճերմակ պիտի ըլլամճերմակ պիտի ըլլամճերմակ պիտի ըլլամճերմակ պիտի ըլլամ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7):    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն մօտեցնողը: Եթէ ինք նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն մօտեցնողը: Եթէ ինք նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն մօտեցնողը: Եթէ ինք նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն մօտեցնողը: Եթէ ինք 

մեզ չմաքրէ` մենք չենք կրնար մաքուր ըլլալ:մեզ չմաքրէ` մենք չենք կրնար մաքուր ըլլալ:մեզ չմաքրէ` մենք չենք կրնար մաքուր ըլլալ:մեզ չմաքրէ` մենք չենք կրնար մաքուր ըլլալ:    
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Դառնանք մեր Դառնանք մեր Դառնանք մեր Դառնանք մեր երկնաւոր Հօրըերկնաւոր Հօրըերկնաւոր Հօրըերկնաւոր Հօրը    
((((Յունիս 3)Յունիս 3)Յունիս 3)Յունիս 3)    

    
Մենք պէտք է ելլենք եւ մեր Հօրը երթանք, ոՄենք պէտք է ելլենք եւ մեր Հօրը երթանք, ոՄենք պէտք է ելլենք եւ մեր Հօրը երթանք, ոՄենք պէտք է ելլենք եւ մեր Հօրը երթանք, ո´́́́չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ 

մաքուր ենք, այլ որպէմաքուր ենք, այլ որպէմաքուր ենք, այլ որպէմաքուր ենք, այլ որպէ´́́́սզի մաքրուինք: Անառակ որդին նախքան իր սզի մաքրուինք: Անառակ որդին նախքան իր սզի մաքրուինք: Անառակ որդին նախքան իր սզի մաքրուինք: Անառակ որդին նախքան իր 
հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը 
իիիի´́́́նքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մնքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մնքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մնքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մեղքերէն:եղքերէն:եղքերէն:եղքերէն:    

Ինչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի Ինչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի Ինչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի Ինչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի 
կ'երթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաւոր կ'երթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաւոր կ'երթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաւոր կ'երթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաւոր 
Հօր պէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնաՀօր պէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնաՀօր պէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնաՀօր պէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնա----
ւորուած ու խոցոտուած վիճակով: Ինքնիր մեղքերուն ծանրութիւնը ւորուած ու խոցոտուած վիճակով: Ինքնիր մեղքերուն ծանրութիւնը ւորուած ու խոցոտուած վիճակով: Ինքնիր մեղքերուն ծանրութիւնը ւորուած ու խոցոտուած վիճակով: Ինքնիր մեղքերուն ծանրութիւնը 
իսկապէս զգացող մարիսկապէս զգացող մարիսկապէս զգացող մարիսկապէս զգացող մարդը ոդը ոդը ոդը ո´́́́չ իսկ երկվայրկեան մը պիտի ուզէ չ իսկ երկվայրկեան մը պիտի ուզէ չ իսկ երկվայրկեան մը պիտի ուզէ չ իսկ երկվայրկեան մը պիտի ուզէ 
յետաձգել Աստուծոյ վերադառնալու աշխատանքը:յետաձգել Աստուծոյ վերադառնալու աշխատանքը:յետաձգել Աստուծոյ վերադառնալու աշխատանքը:յետաձգել Աստուծոյ վերադառնալու աշխատանքը:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, եթէ Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղքին մէջ ընթերցող, եթէ Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղքին մէջ ընթերցող, եթէ Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղքին մէջ ընթերցող, եթէ Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղքին մէջ 
ինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ անաինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ անաինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ անաինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ անա----
ռակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալ: Երբ Աստուծոյ դառռակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալ: Երբ Աստուծոյ դառռակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալ: Երբ Աստուծոյ դառռակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալ: Երբ Աստուծոյ դառ----
նասնասնասնաս, , , , անոր մօտ դատապարտութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարուանոր մօտ դատապարտութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարուանոր մօտ դատապարտութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարուանոր մօտ դատապարտութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարու----
թիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ ներում. մերժում պիտի թիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ ներում. մերժում պիտի թիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ ներում. մերժում պիտի թիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես, այլ՝ ներում. մերժում պիտի 
պիտի չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ: Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ պիտի չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ: Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ պիտի չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ: Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ պիտի չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ: Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ 
խոցոտուած հոգիդ: Պիտի չկորսնցնէ յաւիտենական կորուստէն իրեն խոցոտուած հոգիդ: Պիտի չկորսնցնէ յաւիտենական կորուստէն իրեն խոցոտուած հոգիդ: Պիտի չկորսնցնէ յաւիտենական կորուստէն իրեն խոցոտուած հոգիդ: Պիտի չկորսնցնէ յաւիտենական կորուստէն իրեն 
դարձողդ: Պիտի չդատապարտէ դարձողդ: Պիտի չդատապարտէ դարձողդ: Պիտի չդատապարտէ դարձողդ: Պիտի չդատապարտէ քեզ, ինք որ մեռաւ քեզ փրկելու քեզ, ինք որ մեռաւ քեզ փրկելու քեզ, ինք որ մեռաւ քեզ փրկելու քեզ, ինք որ մեռաւ քեզ փրկելու 
համար դատապարտութենէն:համար դատապարտութենէն:համար դատապարտութենէն:համար դատապարտութենէն:    

ՀետեւէՀետեւէՀետեւէՀետեւէ´ ´ ´ ´ անառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձի´ ´ ´ ´ եկուր քու եկուր քու եկուր քու եկուր քու 
մեծ եւ քեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարիմեծ եւ քեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարիմեծ եւ քեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարիմեծ եւ քեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարի´́́́ր Բարձրեալ եւ քեզ ր Բարձրեալ եւ քեզ ր Բարձրեալ եւ քեզ ր Բարձրեալ եւ քեզ 
բարձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաբարձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաբարձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաբարձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լա´́́́յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի 
քաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեքաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեքաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեքաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեզ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): զ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): զ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): զ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): 
Անոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէ´ ´ ´ ´ երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես 
անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ 
որպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քու կեանքդ՝ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ որպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քու կեանքդ՝ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ որպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քու կեանքդ՝ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ որպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քու կեանքդ՝ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ 
փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):    

    
� ԴարձիԴարձիԴարձիԴարձիր երկնաւոր Հօրդ այնպէս ինչպէս որ ես, որովետեւ ան ր երկնաւոր Հօրդ այնպէս ինչպէս որ ես, որովետեւ ան ր երկնաւոր Հօրդ այնպէս ինչպէս որ ես, որովետեւ ան ր երկնաւոր Հօրդ այնպէս ինչպէս որ ես, որովետեւ ան 

քեզ կը սիրէ այնպէս ինչպէս որ ես:քեզ կը սիրէ այնպէս ինչպէս որ ես:քեզ կը սիրէ այնպէս ինչպէս որ ես:քեզ կը սիրէ այնպէս ինչպէս որ ես:    
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Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը Բոլոր մարդիկը ««««չլուալ նոյն ջուրովչլուալ նոյն ջուրովչլուալ նոյն ջուրովչլուալ նոյն ջուրով»»»»    
((((Յունիս 4)Յունիս 4)Յունիս 4)Յունիս 4)    

    
Երբ մարդիկ խաբուին որոշ անհատէ մը, կամ երբ փորձանքի մէջ Երբ մարդիկ խաբուին որոշ անհատէ մը, կամ երբ փորձանքի մէջ Երբ մարդիկ խաբուին որոշ անհատէ մը, կամ երբ փորձանքի մէջ Երբ մարդիկ խաբուին որոշ անհատէ մը, կամ երբ փորձանքի մէջ 

իյնան մարդու մը պատճառով, եւ ուզեն իրենց ընդվզումը արտայայիյնան մարդու մը պատճառով, եւ ուզեն իրենց ընդվզումը արտայայիյնան մարդու մը պատճառով, եւ ուզեն իրենց ընդվզումը արտայայիյնան մարդու մը պատճառով, եւ ուզեն իրենց ընդվզումը արտայայ----
տել մարդոց տել մարդոց տել մարդոց տել մարդոց դէմ, բոլոր մարդիկը դէմ, բոլոր մարդիկը դէմ, բոլոր մարդիկը դէմ, բոլոր մարդիկը ««««նոյն ջուրով կը լուաննոյն ջուրով կը լուաննոյն ջուրով կը լուաննոյն ջուրով կը լուան»: »: »: »: Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, Օրինակ, 
կկկկ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Բոլոր մարդիկը անարդար ենԲոլոր մարդիկը անարդար ենԲոլոր մարդիկը անարդար ենԲոլոր մարդիկը անարդար են»,»,»,»,    կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««բոլորը ստախօս ենբոլորը ստախօս ենբոլորը ստախօս ենբոլորը ստախօս են»,»,»,»,    
կամ՝ կամ՝ կամ՝ կամ՝ ««««բոլորը կեղծաւոր ենբոլորը կեղծաւոր ենբոլորը կեղծաւոր ենբոլորը կեղծաւոր են»:»:»:»:    Այսպէս ընելը ոԱյսպէս ընելը ոԱյսպէս ընելը ոԱյսպէս ընելը ո´́́́չ միայն ճիշդ չէ, այլեւ՝ չ միայն ճիշդ չէ, այլեւ՝ չ միայն ճիշդ չէ, այլեւ՝ չ միայն ճիշդ չէ, այլեւ՝ 
հակառակ է Աստուծոյ գործելակերպին: Աստուած այսպիսի բան հակառակ է Աստուծոյ գործելակերպին: Աստուած այսպիսի բան հակառակ է Աստուծոյ գործելակերպին: Աստուած այսպիսի բան հակառակ է Աստուծոյ գործելակերպին: Աստուած այսպիսի բան 
չչչչ’’’’ըներ: Յիշեցէք որ երբ Աըներ: Յիշեցէք որ երբ Աըներ: Յիշեցէք որ երբ Աըներ: Յիշեցէք որ երբ Աստուած Նոյի ժամանակակից մարդոց ստուած Նոյի ժամանակակից մարդոց ստուած Նոյի ժամանակակից մարդոց ստուած Նոյի ժամանակակից մարդոց 
վերաբերեալ հաստատում պիտի ընէր, թէ՝ չար էին անոնք, մեղսալից վերաբերեալ հաստատում պիտի ընէր, թէ՝ չար էին անոնք, մեղսալից վերաբերեալ հաստատում պիտի ընէր, թէ՝ չար էին անոնք, մեղսալից վերաբերեալ հաստատում պիտի ընէր, թէ՝ չար էին անոնք, մեղսալից 
կեանք ունէին, Նոյին ալ նոյն կեանք ունէին, Նոյին ալ նոյն կեանք ունէին, Նոյին ալ նոյն կեանք ունէին, Նոյին ալ նոյն ««««ջուրով չլուացջուրով չլուացջուրով չլուացջուրով չլուաց», », », », այլ խօսքով՝ Նոյին այլ խօսքով՝ Նոյին այլ խօսքով՝ Նոյին այլ խօսքով՝ Նոյին 
համար նոյն բանը չըսաւ, զայն չար մարդոց շարքին չդասեց, համար նոյն բանը չըսաւ, զայն չար մարդոց շարքին չդասեց, համար նոյն բանը չըսաւ, զայն չար մարդոց շարքին չդասեց, համար նոյն բանը չըսաւ, զայն չար մարդոց շարքին չդասեց, 
ընդհակառակը, հաստատեց թէ ընդհակառակը, հաստատեց թէ ընդհակառակը, հաստատեց թէ ընդհակառակը, հաստատեց թէ ««««Նոյ իր դարուն մարդոցը Նոյ իր դարուն մարդոցը Նոյ իր դարուն մարդոցը Նոյ իր դարուն մարդոցը մէջ արդար մէջ արդար մէջ արդար մէջ արդար 
ու կատարեալ մարդ մըն էրու կատարեալ մարդ մըն էրու կատարեալ մարդ մըն էրու կատարեալ մարդ մըն էր» » » » (Ծննդոց 6.9):(Ծննդոց 6.9):(Ծննդոց 6.9):(Ծննդոց 6.9):    

Յատկապէս պատերազմներու ընթացքին է որ բոլոր մարդիկը Յատկապէս պատերազմներու ընթացքին է որ բոլոր մարդիկը Յատկապէս պատերազմներու ընթացքին է որ բոլոր մարդիկը Յատկապէս պատերազմներու ընթացքին է որ բոլոր մարդիկը 
««««նոյն ջուրով կը լունոյն ջուրով կը լունոյն ջուրով կը լունոյն ջուրով կը լուաաաացուինցուինցուինցուին»: »: »: »: Աշխարհի մէջ կա՞յ երկիր մը որ երբ ուրիշ Աշխարհի մէջ կա՞յ երկիր մը որ երբ ուրիշ Աշխարհի մէջ կա՞յ երկիր մը որ երբ ուրիշ Աշխարհի մէջ կա՞յ երկիր մը որ երբ ուրիշ 
երկրի մը վրայ պիտի յարձակի, նկատի ունենայ այդ երկրին մէջ երկրի մը վրայ պիտի յարձակի, նկատի ունենայ այդ երկրին մէջ երկրի մը վրայ պիտի յարձակի, նկատի ունենայ այդ երկրին մէջ երկրի մը վրայ պիտի յարձակի, նկատի ունենայ այդ երկրին մէջ 
ապրող արդար մարդիկը եւ իր հարուաապրող արդար մարդիկը եւ իր հարուաապրող արդար մարդիկը եւ իր հարուաապրող արդար մարդիկը եւ իր հարուածները անոնցմէ հեռու պահէ: ծները անոնցմէ հեռու պահէ: ծները անոնցմէ հեռու պահէ: ծները անոնցմէ հեռու պահէ: 
ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ այդպիսի երկիր մը: Երբ երկիր մը ուրիշ երկրի մը վրայ յարձայ այդպիսի երկիր մը: Երբ երկիր մը ուրիշ երկրի մը վրայ յարձայ այդպիսի երկիր մը: Երբ երկիր մը ուրիշ երկրի մը վրայ յարձայ այդպիսի երկիր մը: Երբ երկիր մը ուրիշ երկրի մը վրայ յարձա----
կի, զոհ կկի, զոհ կկի, զոհ կկի, զոհ կ’’’’երթան արդարն ու անարդարը, բարին ու չարը, հաւատացերթան արդարն ու անարդարը, բարին ու չարը, հաւատացերթան արդարն ու անարդարը, բարին ու չարը, հաւատացերթան արդարն ու անարդարը, բարին ու չարը, հաւատաց----
եալն ու ամբարիշտը հաւասարապէս: Բայց այդպէս չեալն ու ամբարիշտը հաւասարապէս: Բայց այդպէս չեալն ու ամբարիշտը հաւասարապէս: Բայց այդպէս չեալն ու ամբարիշտը հաւասարապէս: Բայց այդպէս չ’’’’ըներ Աստուած: ըներ Աստուած: ըներ Աստուած: ըներ Աստուած: 
Երբ Աստուած որոշում առաւ կործանելու Նոյի ժամանակաԵրբ Աստուած որոշում առաւ կործանելու Նոյի ժամանակաԵրբ Աստուած որոշում առաւ կործանելու Նոյի ժամանակաԵրբ Աստուած որոշում առաւ կործանելու Նոյի ժամանակակից աշկից աշկից աշկից աշ----
խարհը, զատեց Նոյը իր ժամանակակից մարդցոմէն, որովհետեւ ան խարհը, զատեց Նոյը իր ժամանակակից մարդցոմէն, որովհետեւ ան խարհը, զատեց Նոյը իր ժամանակակից մարդցոմէն, որովհետեւ ան խարհը, զատեց Նոյը իր ժամանակակից մարդցոմէն, որովհետեւ ան 
հաւատքի մարդ էր, Աստուծոյ կամքը փնտռող եւ կատարող մարդ էր: հաւատքի մարդ էր, Աստուծոյ կամքը փնտռող եւ կատարող մարդ էր: հաւատքի մարդ էր, Աստուծոյ կամքը փնտռող եւ կատարող մարդ էր: հաւատքի մարդ էր, Աստուծոյ կամքը փնտռող եւ կատարող մարդ էր: 
Ահա նոյնը պիտի կատարէ Քրիստոս իր յայտնութեան օրը: Ան եւս, Ահա նոյնը պիտի կատարէ Քրիստոս իր յայտնութեան օրը: Ան եւս, Ահա նոյնը պիտի կատարէ Քրիստոս իր յայտնութեան օրը: Ան եւս, Ահա նոյնը պիտի կատարէ Քրիստոս իր յայտնութեան օրը: Ան եւս, 
պիտիպիտիպիտիպիտի    զատէ ոչխարները այծերէն, այսինքն` բարի մարդիկը չար զատէ ոչխարները այծերէն, այսինքն` բարի մարդիկը չար զատէ ոչխարները այծերէն, այսինքն` բարի մարդիկը չար զատէ ոչխարները այծերէն, այսինքն` բարի մարդիկը չար 
մարդոցմէմարդոցմէմարդոցմէմարդոցմէ, , , , եւ կործանոեւ կործանոեւ կործանոեւ կործանումի պիտի ենթարկէ միայն չար ու չարասւմի պիտի ենթարկէ միայն չար ու չարասւմի պիտի ենթարկէ միայն չար ու չարասւմի պիտի ենթարկէ միայն չար ու չարասէր էր էր էր 
մարդիկը, իսկ բարի ու հաւատքով լեցունմարդիկը, իսկ բարի ու հաւատքով լեցունմարդիկը, իսկ բարի ու հաւատքով լեցունմարդիկը, իսկ բարի ու հաւատքով լեցուն    մարդիկը պիտի առնէ իր մարդիկը պիտի առնէ իր մարդիկը պիտի առնէ իր մարդիկը պիտի առնէ իր 
քով՝ փրկութեան տապանին մէջ:քով՝ փրկութեան տապանին մէջ:քով՝ փրկութեան տապանին մէջ:քով՝ փրկութեան տապանին մէջ:    

    
� Չարութիւն է չարը բարի կոչել, եւ աւելիՉարութիւն է չարը բարի կոչել, եւ աւելիՉարութիւն է չարը բարի կոչել, եւ աւելիՉարութիւն է չարը բարի կոչել, եւ աւելի´ ´ ´ ´ մեծ չարութիւն է բարին մեծ չարութիւն է բարին մեծ չարութիւն է բարին մեծ չարութիւն է բարին 

չար կոչել:չար կոչել:չար կոչել:չար կոչել:    
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Խաչը` սիրոյ նշանԽաչը` սիրոյ նշանԽաչը` սիրոյ նշանԽաչը` սիրոյ նշանակակակակ    
((((Յունիս 5)Յունիս 5)Յունիս 5)Յունիս 5)    

    
Մենք սովորաբար երբ խօսինք խՄենք սովորաբար երբ խօսինք խՄենք սովորաբար երբ խօսինք խՄենք սովորաբար երբ խօսինք խաչի խորհուրդին մասին, զայն կը աչի խորհուրդին մասին, զայն կը աչի խորհուրդին մասին, զայն կը աչի խորհուրդին մասին, զայն կը 

ներկայացնենք իբրեւ նշան ցաւի ու տառապանքի, զոհողութեան ու ներկայացնենք իբրեւ նշան ցաւի ու տառապանքի, զոհողութեան ու ներկայացնենք իբրեւ նշան ցաւի ու տառապանքի, զոհողութեան ու ներկայացնենք իբրեւ նշան ցաւի ու տառապանքի, զոհողութեան ու 
նեղութեան:նեղութեան:նեղութեան:նեղութեան:    Խաչը այս բոլորը ըլլալէ առաջ, սիրոյ նշանակ է, որովԽաչը այս բոլորը ըլլալէ առաջ, սիրոյ նշանակ է, որովԽաչը այս բոլորը ըլլալէ առաջ, սիրոյ նշանակ է, որովԽաչը այս բոլորը ըլլալէ առաջ, սիրոյ նշանակ է, որովհեհեհեհե----
տեւ, Յիսուս մեզ սիրեց եւ իր սէրը արտայայտելու համար մեզի հանտեւ, Յիսուս մեզ սիրեց եւ իր սէրը արտայայտելու համար մեզի հանտեւ, Յիսուս մեզ սիրեց եւ իր սէրը արտայայտելու համար մեզի հանտեւ, Յիսուս մեզ սիրեց եւ իր սէրը արտայայտելու համար մեզի հան----
դէպ` խաչ բարձրացաւ:դէպ` խաչ բարձրացաւ:դէպ` խաչ բարձրացաւ:դէպ` խաչ բարձրացաւ:    

Յիսուս չխաչուեցաւ, լոկ Յիսուս չխաչուեցաւ, լոկ Յիսուս չխաչուեցաւ, լոկ Յիսուս չխաչուեցաւ, լոկ փրկելու համար մեզ մեղքէն ու մեղքի փրկելու համար մեզ մեղքէն ու մեղքի փրկելու համար մեզ մեղքէն ու մեղքի փրկելու համար մեզ մեղքէն ու մեղքի 
դատապարտութենէն, դժոխքէն ու դժոխքի սարդատապարտութենէն, դժոխքէն ու դժոխքի սարդատապարտութենէն, դժոխքէն ու դժոխքի սարդատապարտութենէն, դժոխքէն ու դժոխքի սարսափէն, այլ խաչուեսափէն, այլ խաչուեսափէն, այլ խաչուեսափէն, այլ խաչուե----
ցաւ` որովհետեւ սիրեցաւ` որովհետեւ սիրեցաւ` որովհետեւ սիրեցաւ` որովհետեւ սիրե´́́́ց մեզ, անսահմանօրէն սից մեզ, անսահմանօրէն սից մեզ, անսահմանօրէն սից մեզ, անսահմանօրէն սիրերերերե´́́́ց, սրտագինս սից, սրտագինս սից, սրտագինս սից, սրտագինս սի----
րերերերե´́́́ց, անկեղծօրէն սիրեց, անկեղծօրէն սիրեց, անկեղծօրէն սիրեց, անկեղծօրէն սիրե´́́́ց, յաւերժական սիրով սիրեց, յաւերժական սիրով սիրեց, յաւերժական սիրով սիրեց, յաւերժական սիրով սիրե´́́́ց:ց:ց:ց:    

Յիսուս սիրեց մեզ, եւ խաչուեցաւ մեզի համար. եթէ մենք կըՅիսուս սիրեց մեզ, եւ խաչուեցաւ մեզի համար. եթէ մենք կըՅիսուս սիրեց մեզ, եւ խաչուեցաւ մեզի համար. եթէ մենք կըՅիսուս սիրեց մեզ, եւ խաչուեցաւ մեզի համար. եթէ մենք կը    սիսիսիսի----
րենք Յիսուսը, ի՞նչ կ'ընենք իրեն համարրենք Յիսուսը, ի՞նչ կ'ընենք իրեն համարրենք Յիսուսը, ի՞նչ կ'ընենք իրեն համարրենք Յիսուսը, ի՞նչ կ'ընենք իրեն համար: : : : Յիսուս մեր սիրոյն համար Յիսուս մեր սիրոյն համար Յիսուս մեր սիրոյն համար Յիսուս մեր սիրոյն համար 
խաչի մահը յանձն առաւ. եթէ մենք կը սիրենք զինք` ի՞նչ բան յանձն խաչի մահը յանձն առաւ. եթէ մենք կը սիրենք զինք` ի՞նչ բան յանձն խաչի մահը յանձն առաւ. եթէ մենք կը սիրենք զինք` ի՞նչ բան յանձն խաչի մահը յանձն առաւ. եթէ մենք կը սիրենք զինք` ի՞նչ բան յանձն 
կ'առնենք իրեն համար: Հարկաւ Յիսուս չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն հակ'առնենք իրեն համար: Հարկաւ Յիսուս չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն հակ'առնենք իրեն համար: Հարկաւ Յիսուս չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն հակ'առնենք իրեն համար: Հարկաւ Յիսուս չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն հա----
մար, այլ` կ'ուզէ որ ապրինք ու գործենք իր փառքին համար: Ան մար, այլ` կ'ուզէ որ ապրինք ու գործենք իր փառքին համար: Ան մար, այլ` կ'ուզէ որ ապրինք ու գործենք իր փառքին համար: Ան մար, այլ` կ'ուզէ որ ապրինք ու գործենք իր փառքին համար: Ան 
չ'ուզերչ'ուզերչ'ուզերչ'ուզեր    որ խաչուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ խաչեոր խաչուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ խաչեոր խաչուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ խաչեոր խաչուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ խաչե´́́́նք. բայց ի՞նչ նք. բայց ի՞նչ նք. բայց ի՞նչ նք. բայց ի՞նչ 
բան խաչենք: Խաչենք մեր եսն ու եսասիրութիւնը, խաչենք ուրիշնեբան խաչենք: Խաչենք մեր եսն ու եսասիրութիւնը, խաչենք ուրիշնեբան խաչենք: Խաչենք մեր եսն ու եսասիրութիւնը, խաչենք ուրիշնեբան խաչենք: Խաչենք մեր եսն ու եսասիրութիւնը, խաչենք ուրիշնե----
րուն հանդէպ մեր ունեցած նախանձի ու ատելութեան զգացումները, րուն հանդէպ մեր ունեցած նախանձի ու ատելութեան զգացումները, րուն հանդէպ մեր ունեցած նախանձի ու ատելութեան զգացումները, րուն հանդէպ մեր ունեցած նախանձի ու ատելութեան զգացումները, 
խաչենք մեր մարմնական ցանկութիւններն ու հետաքրքրութիւնները, խաչենք մեր մարմնական ցանկութիւններն ու հետաքրքրութիւնները, խաչենք մեր մարմնական ցանկութիւններն ու հետաքրքրութիւնները, խաչենք մեր մարմնական ցանկութիւններն ու հետաքրքրութիւնները, 
խաչենք մեր անտարբերխաչենք մեր անտարբերխաչենք մեր անտարբերխաչենք մեր անտարբերութիւնն ու ծուլութիւնը:ութիւնն ու ծուլութիւնը:ութիւնն ու ծուլութիւնը:ութիւնն ու ծուլութիւնը:    

Անոնք որոնք կը սիրեն Անոնք որոնք կը սիրեն Անոնք որոնք կը սիրեն Անոնք որոնք կը սիրեն նիւթն ու նիւթականը, երկիրն ու երկրանիւթն ու նիւթականը, երկիրն ու երկրանիւթն ու նիւթականը, երկիրն ու երկրանիւթն ու նիւթականը, երկիրն ու երկրա----
յինը, աշխարհն ու աշխարհայինը, չեյինը, աշխարհն ու աշխարհայինը, չեյինը, աշխարհն ու աշխարհայինը, չեյինը, աշխարհն ու աշխարհայինը, չե´́́́ն կրնար խաչել իրենց եսը, ն կրնար խաչել իրենց եսը, ն կրնար խաչել իրենց եսը, ն կրնար խաչել իրենց եսը, 
իրենց դրամասիրութիւնը, իրենց փառասիրութիւնը: Անոնք որոնք կը իրենց դրամասիրութիւնը, իրենց փառասիրութիւնը: Անոնք որոնք կը իրենց դրամասիրութիւնը, իրենց փառասիրութիւնը: Անոնք որոնք կը իրենց դրամասիրութիւնը, իրենց փառասիրութիւնը: Անոնք որոնք կը 
սիրեն սիրեն սիրեն սիրեն մեղքմեղքմեղքմեղքը եւ ը եւ ը եւ ը եւ հաճոյք կ'առնեն անկէհաճոյք կ'առնեն անկէհաճոյք կ'առնեն անկէհաճոյք կ'առնեն անկէ, , , , չեն կրնար սիրել Յիսուչեն կրնար սիրել Յիսուչեն կրնար սիրել Յիսուչեն կրնար սիրել Յիսուսը եւ սը եւ սը եւ սը եւ 
հաճոյք առնել անկէ, չեն կրնար հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն եւ հաճոյք առնել անկէ, չեն կրնար հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն եւ հաճոյք առնել անկէ, չեն կրնար հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն եւ հաճոյք առնել անկէ, չեն կրնար հետեւիլ Յիսուսի քայլերուն եւ 
որդեգրել խաչի ճամբան:որդեգրել խաչի ճամբան:որդեգրել խաչի ճամբան:որդեգրել խաչի ճամբան:    

    
� Խաչը նշանակ է սիրոյ: Պէտք չէ վախնալ ու փախչիլ անկէ, պէտք Խաչը նշանակ է սիրոյ: Պէտք չէ վախնալ ու փախչիլ անկէ, պէտք Խաչը նշանակ է սիրոյ: Պէտք չէ վախնալ ու փախչիլ անկէ, պէտք Խաչը նշանակ է սիրոյ: Պէտք չէ վախնալ ու փախչիլ անկէ, պէտք 

է սիրել զայն, գրկել ու համբուրել զայն, որովհետեւ անոր վրայ է սիրել զայն, գրկել ու համբուրել զայն, որովհետեւ անոր վրայ է սիրել զայն, գրկել ու համբուրել զայն, որովհետեւ անոր վրայ է սիրել զայն, գրկել ու համբուրել զայն, որովհետեւ անոր վրայ 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուսի սիրող սիրտն է գամուած:սի սիրող սիրտն է գամուած:սի սիրող սիրտն է գամուած:սի սիրող սիրտն է գամուած:    
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Խաչին մասին խորհրդածԽաչին մասին խորհրդածԽաչին մասին խորհրդածԽաչին մասին խորհրդածութիւնութիւնութիւնութիւն    
((((Յունիս 6)Յունիս 6)Յունիս 6)Յունիս 6)    

    
Քրիստոսի խաչելութենէն ետք, խաչը զգեցաւ փոխակերՔրիստոսի խաչելութենէն ետք, խաչը զգեցաւ փոխակերՔրիստոսի խաչելութենէն ետք, խաչը զգեցաւ փոխակերՔրիստոսի խաչելութենէն ետք, խաչը զգեցաւ փոխակերպիչ պիչ պիչ պիչ 

նշանակութիւն ու զօրութիւն, այսպէս օրինակ.նշանակութիւն ու զօրութիւն, այսպէս օրինակ.նշանակութիւն ու զօրութիւն, այսպէս օրինակ.նշանակութիւն ու զօրութիւն, այսպէս օրինակ.----    
Խաչը որ մահուան նշան մըն էր, Քրիստոսի խաչելուԽաչը որ մահուան նշան մըն էր, Քրիստոսի խաչելուԽաչը որ մահուան նշան մըն էր, Քրիստոսի խաչելուԽաչը որ մահուան նշան մըն էր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, դէպի թեամբ, դէպի թեամբ, դէպի թեամբ, դէպի 

անմահութիւն առաջնորդող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոանմահութիւն առաջնորդող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոանմահութիւն առաջնորդող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոանմահութիւն առաջնորդող նշան մը եղաւ: Ուստի, ո´́́́վ անմահութիւն վ անմահութիւն վ անմահութիւն վ անմահութիւն 
փնտռող հոգիներ, խաչիփնտռող հոգիներ, խաչիփնտռող հոգիներ, խաչիփնտռող հոգիներ, խաչի´́́́ն եկն եկն եկն եկէք:էք:էք:էք:    

Խաչը որ մեղաւոր կեանքի մը աւարտը հաստատող նշան մըն էր, Խաչը որ մեղաւոր կեանքի մը աւարտը հաստատող նշան մըն էր, Խաչը որ մեղաւոր կեանքի մը աւարտը հաստատող նշան մըն էր, Խաչը որ մեղաւոր կեանքի մը աւարտը հաստատող նշան մըն էր, 
Քրիստոսի խաչեՔրիստոսի խաչեՔրիստոսի խաչեՔրիստոսի խաչելութեամբ, նոր ու յաղթական կեանքի մը սկիզբը լութեամբ, նոր ու յաղթական կեանքի մը սկիզբը լութեամբ, նոր ու յաղթական կեանքի մը սկիզբը լութեամբ, նոր ու յաղթական կեանքի մը սկիզբը 
հաստատող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոհաստատող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոհաստատող նշան մը եղաւ: Ուստի, ոհաստատող նշան մը եղաւ: Ուստի, ո´́́́վ նով նով նով նո´́́́ր կեանքի որոնիչներ, ր կեանքի որոնիչներ, ր կեանքի որոնիչներ, ր կեանքի որոնիչներ, 
խաչիխաչիխաչիխաչի´́́́ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:    

Խաչը որ յանցապարտ մարդը անարգելու համար գորԽաչը որ յանցապարտ մարդը անարգելու համար գորԽաչը որ յանցապարտ մարդը անարգելու համար գորԽաչը որ յանցապարտ մարդը անարգելու համար գործածծածծածծածուող ուող ուող ուող 
նշան մըն էր, Քրիսնշան մըն էր, Քրիսնշան մըն էր, Քրիսնշան մըն էր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, մեղաւոր մարդը տոսի խաչելութեամբ, մեղաւոր մարդը տոսի խաչելութեամբ, մեղաւոր մարդը տոսի խաչելութեամբ, մեղաւոր մարդը 
աստուածային փառքով զարդարելու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոաստուածային փառքով զարդարելու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոաստուածային փառքով զարդարելու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոաստուածային փառքով զարդարելու նշան մը եղաւ: Ուստի, ո´́́́վ վ վ վ 
աստուածային փառքով զարդարուիլ ցանկացողաստուածային փառքով զարդարուիլ ցանկացողաստուածային փառքով զարդարուիլ ցանկացողաստուածային փառքով զարդարուիլ ցանկացողներ, խաչիներ, խաչիներ, խաչիներ, խաչի´́́́ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:    

Խաչը որ Աստուծոյ ու մարդոց կողմէ մերժուած ըլլալու նշան մըն Խաչը որ Աստուծոյ ու մարդոց կողմէ մերժուած ըլլալու նշան մըն Խաչը որ Աստուծոյ ու մարդոց կողմէ մերժուած ըլլալու նշան մըն Խաչը որ Աստուծոյ ու մարդոց կողմէ մերժուած ըլլալու նշան մըն 
էր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, Աստուծոյ ու մարէր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, Աստուծոյ ու մարէր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, Աստուծոյ ու մարէր, Քրիստոսի խաչելութեամբ, Աստուծոյ ու մարդոց կողմէդոց կողմէդոց կողմէդոց կողմէ    
ընդունուած ըլլալու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոընդունուած ըլլալու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոընդունուած ըլլալու նշան մը եղաւ: Ուստի, ոընդունուած ըլլալու նշան մը եղաւ: Ուստի, ո´́́́վ Աստուծոյ կողմէ վ Աստուծոյ կողմէ վ Աստուծոյ կողմէ վ Աստուծոյ կողմէ 
ընդունուիլ ուզող մարդիկ, խաչիընդունուիլ ուզող մարդիկ, խաչիընդունուիլ ուզող մարդիկ, խաչիընդունուիլ ուզող մարդիկ, խաչի´́́́ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:    

Խաչը որ մարդիկը խոցոտող գործիք մըն էր, Խաչը որ մարդիկը խոցոտող գործիք մըն էր, Խաչը որ մարդիկը խոցոտող գործիք մըն էր, Խաչը որ մարդիկը խոցոտող գործիք մըն էր, Քրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելուՔրիստոսի խաչելու----
թեամբթեամբթեամբթեամբ, , , , դարձաւ դարձաւ դարձաւ դարձաւ մարդուն հոգեկան խոցերը բուժող մարդուն հոգեկան խոցերը բուժող մարդուն հոգեկան խոցերը բուժող մարդուն հոգեկան խոցերը բուժող Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
բժշկարար բազուկը: բժշկարար բազուկը: բժշկարար բազուկը: բժշկարար բազուկը: Ուստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ո´́́́վ բժշկութեան կարիքը ուվ բժշկութեան կարիքը ուվ բժշկութեան կարիքը ուվ բժշկութեան կարիքը ունեցողներ, նեցողներ, նեցողներ, նեցողներ, 
խաչիխաչիխաչիխաչի´́́́ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:    

Խաչը որ մահուան դատապարտուած անձը մեռցնող նշան մըն Խաչը որ մահուան դատապարտուած անձը մեռցնող նշան մըն Խաչը որ մահուան դատապարտուած անձը մեռցնող նշան մըն Խաչը որ մահուան դատապարտուած անձը մեռցնող նշան մըն 
էր, էր, էր, էր, Քրիստոսի խաչելութեամբՔրիստոսի խաչելութեամբՔրիստոսի խաչելութեամբՔրիստոսի խաչելութեամբ, , , , դարձաւ մահուան արժանի մարդը դարձաւ մահուան արժանի մարդը դարձաւ մահուան արժանի մարդը դարձաւ մահուան արժանի մարդը 
կենսաւորող նշան մը: կենսաւորող նշան մը: կենսաւորող նշան մը: կենսաւորող նշան մը: Ուստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ո´́́́վ կենսավ կենսավ կենսավ կենսաւորուիլ փաւորուիլ փաւորուիլ փաւորուիլ փափաքողներ, փաքողներ, փաքողներ, փաքողներ, 
խաչիխաչիխաչիխաչի´́́́ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:ն եկէք:    

    
� Քրիստոսի մահուամբ, խաչը դարձաւ օրհնութեան կեանք մը` Քրիստոսի մահուամբ, խաչը դարձաւ օրհնութեան կեանք մը` Քրիստոսի մահուամբ, խաչը դարձաւ օրհնութեան կեանք մը` Քրիստոսի մահուամբ, խաչը դարձաւ օրհնութեան կեանք մը` 

դատդատդատդատապարտուած կեանքերուն համար:ապարտուած կեանքերուն համար:ապարտուած կեանքերուն համար:ապարտուած կեանքերուն համար:    
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Խաչով պարտուեցաւ ՍատանանԽաչով պարտուեցաւ ՍատանանԽաչով պարտուեցաւ ՍատանանԽաչով պարտուեցաւ Սատանան    
((((Յունիս 7)Յունիս 7)Յունիս 7)Յունիս 7)    

    
Քրիստոս կապուեցաւ խաչին վրայ, եւ իր կապանքներով մեր Քրիստոս կապուեցաւ խաչին վրայ, եւ իր կապանքներով մեր Քրիստոս կապուեցաւ խաչին վրայ, եւ իր կապանքներով մեր Քրիստոս կապուեցաւ խաչին վրայ, եւ իր կապանքներով մեր 

մեղքերուն կապանքները քանդեց:մեղքերուն կապանքները քանդեց:մեղքերուն կապանքները քանդեց:մեղքերուն կապանքները քանդեց:    
Քրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց ինքՔրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց ինքՔրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց ինքՔրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց ինքզինք ամենայաղթ զինք ամենայաղթ զինք ամենայաղթ զինք ամենայաղթ 

կարծող Չարը, եւ յաղթանակի առաջնորդեց մեղքով պարտուած մարկարծող Չարը, եւ յաղթանակի առաջնորդեց մեղքով պարտուած մարկարծող Չարը, եւ յաղթանակի առաջնորդեց մեղքով պարտուած մարկարծող Չարը, եւ յաղթանակի առաջնորդեց մեղքով պարտուած մար----
դդդդը:ը:ը:ը:    

Քրիստոս խաչով սպաննեց Թշնամին եւ կենդանացուց մեղքով Քրիստոս խաչով սպաննեց Թշնամին եւ կենդանացուց մեղքով Քրիստոս խաչով սպաննեց Թշնամին եւ կենդանացուց մեղքով Քրիստոս խաչով սպաննեց Թշնամին եւ կենդանացուց մեղքով 
սպաննուածը:սպաննուածը:սպաննուածը:սպաննուածը:    

Քրիստոս խաչով վիրաւորեց Սատանան եւ բուժեց ՍաՔրիստոս խաչով վիրաւորեց Սատանան եւ բուժեց ՍաՔրիստոս խաչով վիրաւորեց Սատանան եւ բուժեց ՍաՔրիստոս խաչով վիրաւորեց Սատանան եւ բուժեց Սատանային տանային տանային տանային 
կողմէ վիրաւորուածները:կողմէ վիրաւորուածները:կողմէ վիրաւորուածները:կողմէ վիրաւորուածները:    

Քրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց Չարը եւ յաղթանակի Քրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց Չարը եւ յաղթանակի Քրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց Չարը եւ յաղթանակի Քրիստոս խաչով պարտութեան մատնեց Չարը եւ յաղթանակի 
առաջնորդեց Չարին կողմէ պարտուածը:առաջնորդեց Չարին կողմէ պարտուածը:առաջնորդեց Չարին կողմէ պարտուածը:առաջնորդեց Չարին կողմէ պարտուածը:    

Քրիստոս խաչով կապեց չար ոգինեՔրիստոս խաչով կապեց չար ոգինեՔրիստոս խաչով կապեց չար ոգինեՔրիստոս խաչով կապեց չար ոգիները եւ ազատ արձակեց չար րը եւ ազատ արձակեց չար րը եւ ազատ արձակեց չար րը եւ ազատ արձակեց չար 
ոգիներուն կողմէ կապուած մարդիկը:ոգիներուն կողմէ կապուած մարդիկը:ոգիներուն կողմէ կապուած մարդիկը:ոգիներուն կողմէ կապուած մարդիկը:    

Քրիստոս խաչով հարուածեց չար ոգիները եւ փաթթեց վէրքերը Քրիստոս խաչով հարուածեց չար ոգիները եւ փաթթեց վէրքերը Քրիստոս խաչով հարուածեց չար ոգիները եւ փաթթեց վէրքերը Քրիստոս խաչով հարուածեց չար ոգիները եւ փաթթեց վէրքերը 
չար ոգիներուն կողմէ հարուածուածներուն:չար ոգիներուն կողմէ հարուածուածներուն:չար ոգիներուն կողմէ հարուածուածներուն:չար ոգիներուն կողմէ հարուածուածներուն:    

Քրիստոս խաչովՔրիստոս խաչովՔրիստոս խաչովՔրիստոս խաչով    ջլատեց զօրութիւնը մռնչող Առիւծին, եւ ջլատեց զօրութիւնը մռնչող Առիւծին, եւ ջլատեց զօրութիւնը մռնչող Առիւծին, եւ ջլատեց զօրութիւնը մռնչող Առիւծին, եւ 
զօրացուց տկարացած մարդր անոր դէմ:զօրացուց տկարացած մարդր անոր դէմ:զօրացուց տկարացած մարդր անոր դէմ:զօրացուց տկարացած մարդր անոր դէմ:    

Քրիստոս խաչով բանտարկեՔրիստոս խաչով բանտարկեՔրիստոս խաչով բանտարկեՔրիստոս խաչով բանտարկեց անկաշկանդ կերպով գործող Չարը, ց անկաշկանդ կերպով գործող Չարը, ց անկաշկանդ կերպով գործող Չարը, ց անկաշկանդ կերպով գործող Չարը, 
եւ ազատ արձակեց չարին կողմէ բանտարկուած ու կաշկանդուած եւ ազատ արձակեց չարին կողմէ բանտարկուած ու կաշկանդուած եւ ազատ արձակեց չարին կողմէ բանտարկուած ու կաշկանդուած եւ ազատ արձակեց չարին կողմէ բանտարկուած ու կաշկանդուած 
մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:    

Քրիստոս խաչի բանալիով փակեց դժոխքին դուռը եւ բացաւ Քրիստոս խաչի բանալիով փակեց դժոխքին դուռը եւ բացաւ Քրիստոս խաչի բանալիով փակեց դժոխքին դուռը եւ բացաւ Քրիստոս խաչի բանալիով փակեց դժոխքին դուռը եւ բացաւ 
դրախտին դուռը:դրախտին դուռը:դրախտին դուռը:դրախտին դուռը:    

Քրիստոս խաչով զինեց մարդը եւ անզէն հռչակեց Սատանան: Քրիստոս խաչով զինեց մարդը եւ անզէն հռչակեց Սատանան: Քրիստոս խաչով զինեց մարդը եւ անզէն հռչակեց Սատանան: Քրիստոս խաչով զինեց մարդը եւ անզէն հռչակեց Սատանան: 
Արդարեւ, խաչը Քրիստոսի սոԱրդարեւ, խաչը Քրիստոսի սոԱրդարեւ, խաչը Քրիստոսի սոԱրդարեւ, խաչը Քրիստոսի սո´́́́ւրն է յանձնուած ւրն է յանձնուած ւրն է յանձնուած ւրն է յանձնուած մարդուն: Անոմարդուն: Անոմարդուն: Անոմարդուն: Անո´́́́վ վ վ վ 
միայն կրնանք յաղթել Չարին:միայն կրնանք յաղթել Չարին:միայն կրնանք յաղթել Չարին:միայն կրնանք յաղթել Չարին:    

    
� Քրիստոս խաչով խլեց ազատութիւնը Չարին, եւ ազաՔրիստոս խաչով խլեց ազատութիւնը Չարին, եւ ազաՔրիստոս խաչով խլեց ազատութիւնը Չարին, եւ ազաՔրիստոս խաչով խլեց ազատութիւնը Չարին, եւ ազատութիւն տութիւն տութիւն տութիւն 

շնորհեց անազատ մարդուն:շնորհեց անազատ մարդուն:շնորհեց անազատ մարդուն:շնորհեց անազատ մարդուն:    
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Խաչուած Քրիստոսը քարոզենքԽաչուած Քրիստոսը քարոզենքԽաչուած Քրիստոսը քարոզենքԽաչուած Քրիստոսը քարոզենք    
((((Յունիս 8)Յունիս 8)Յունիս 8)Յունիս 8)    

    
Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. ««««Հրեաներ հրաշք կ'ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստուՀրեաներ հրաշք կ'ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստուՀրեաներ հրաշք կ'ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստուՀրեաներ հրաշք կ'ուզեն, իսկ Յոյներ իմաստու----

թիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը թիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը թիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը թիւն կը փնտռեն, մենք խաչուած Քրիստոսը կը քարոզենքկը քարոզենքկը քարոզենքկը քարոզենք» » » » (Հռոմայե(Հռոմայե(Հռոմայե(Հռոմայե----
ցիս 1.22ցիս 1.22ցիս 1.22ցիս 1.22----23):23):23):23):    

Այսօր ալ նոյնն է իրականութիւնը: Այսօր ալ որոշ մարդիկ հրաշք Այսօր ալ նոյնն է իրականութիւնը: Այսօր ալ որոշ մարդիկ հրաշք Այսօր ալ նոյնն է իրականութիւնը: Այսօր ալ որոշ մարդիկ հրաշք Այսօր ալ նոյնն է իրականութիւնը: Այսօր ալ որոշ մարդիկ հրաշք 
կը փնտռեն, ուրիշներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք սակայն, կը փնտռեն, ուրիշներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք սակայն, կը փնտռեն, ուրիշներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք սակայն, կը փնտռեն, ուրիշներ իմաստութիւն կը փնտռեն, մենք սակայն, 
խաչուած Քրիստոխաչուած Քրիստոխաչուած Քրիստոխաչուած Քրիստո´́́́սը պէտք է քարոզենք, որովհետեւ Քրիստոսի խասը պէտք է քարոզենք, որովհետեւ Քրիստոսի խասը պէտք է քարոզենք, որովհետեւ Քրիստոսի խասը պէտք է քարոզենք, որովհետեւ Քրիստոսի խա----
չելութեամբ է որ Աստչելութեամբ է որ Աստչելութեամբ է որ Աստչելութեամբ է որ Աստուած ու մարդ վերամիաուած ու մարդ վերամիաուած ու մարդ վերամիաուած ու մարդ վերամիացան, կացան, կացան, կացան, կազմելու համար զմելու համար զմելու համար զմելու համար 
մտերիմ ընտանիք մը:մտերիմ ընտանիք մը:մտերիմ ընտանիք մը:մտերիմ ընտանիք մը:    

Թող երեւութապէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ հետաԹող երեւութապէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ հետաԹող երեւութապէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ հետաԹող երեւութապէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ հետա----
մուտ ըլլան պարգեւներու, մենք սակայն, հետամուտ ըլլանք խաչուած մուտ ըլլան պարգեւներու, մենք սակայն, հետամուտ ըլլանք խաչուած մուտ ըլլան պարգեւներու, մենք սակայն, հետամուտ ըլլանք խաչուած մուտ ըլլան պարգեւներու, մենք սակայն, հետամուտ ըլլանք խաչուած 
ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́սը քարոզելու աշխասը քարոզելու աշխասը քարոզելու աշխասը քարոզելու աշխատանքին, եւ զայն ընդունինք մեր տանքին, եւ զայն ընդունինք մեր տանքին, եւ զայն ընդունինք մեր տանքին, եւ զայն ընդունինք մեր 
սիրտերուն մէջ իբրեւ պարգեւներուն պարգեւը:սիրտերուն մէջ իբրեւ պարգեւներուն պարգեւը:սիրտերուն մէջ իբրեւ պարգեւներուն պարգեւը:սիրտերուն մէջ իբրեւ պարգեւներուն պարգեւը:    

Թող երեւութաԹող երեւութաԹող երեւութաԹող երեւութապէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ Քրիսպէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ Քրիսպէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ Քրիսպէս ու անուանապէս քրիստոնեայ եղողներ Քրիս----
տոսի փրկութեան շնորհքը ունենալ ձեւացնեն, մենք սակայն, շնորհատոսի փրկութեան շնորհքը ունենալ ձեւացնեն, մենք սակայն, շնորհատոսի փրկութեան շնորհքը ունենալ ձեւացնեն, մենք սակայն, շնորհատոսի փրկութեան շնորհքը ունենալ ձեւացնեն, մենք սակայն, շնորհա----
բաշխ խաչուած Քրիստոբաշխ խաչուած Քրիստոբաշխ խաչուած Քրիստոբաշխ խաչուած Քրիստո´́́́սը քարոզենք, եւ մարսը քարոզենք, եւ մարսը քարոզենք, եւ մարսը քարոզենք, եւ մարդիկը Քրիստոդիկը Քրիստոդիկը Քրիստոդիկը Քրիստոսի սի սի սի 
փրկարար շնորհքին առաջնորդենք:փրկարար շնորհքին առաջնորդենք:փրկարար շնորհքին առաջնորդենք:փրկարար շնորհքին առաջնորդենք:    

Թող աշխարհի մարդիկ, աշխարհի գիտութիւնը ունենալ աշխաԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհի գիտութիւնը ունենալ աշխաԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհի գիտութիւնը ունենալ աշխաԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհի գիտութիւնը ունենալ աշխա----
տին, մենք սակայնտին, մենք սակայնտին, մենք սակայնտին, մենք սակայն, , , , աշխատինք աշխատինք աշխատինք աշխատինք խաչուած Քրիստոսի գիտութիւնը խաչուած Քրիստոսի գիտութիւնը խաչուած Քրիստոսի գիտութիւնը խաչուած Քրիստոսի գիտութիւնը 
ունեունեունեունենալ, եւ այդ գիտութիւնը տարածել մեր շուրջ, որովհետեւ ճշմանալ, եւ այդ գիտութիւնը տարածել մեր շուրջ, որովհետեւ ճշմանալ, եւ այդ գիտութիւնը տարածել մեր շուրջ, որովհետեւ ճշմանալ, եւ այդ գիտութիւնը տարածել մեր շուրջ, որովհետեւ ճշմա----
րիտ գիտութիւնը` աստուածգիտուրիտ գիտութիւնը` աստուածգիտուրիտ գիտութիւնը` աստուածգիտուրիտ գիտութիւնը` աստուածգիտութիւնն է, եւ զայն չունեցողը` զոթիւնն է, եւ զայն չունեցողը` զոթիւնն է, եւ զայն չունեցողը` զոթիւնն է, եւ զայն չունեցողը` զո´́́́ւրկ ւրկ ւրկ ւրկ 
է գիտութենէն:է գիտութենէն:է գիտութենէն:է գիտութենէն:    

Թող աշխարհի մարդիկ, աշխարհային իմաստութիւն ամԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհային իմաստութիւն ամԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհային իմաստութիւն ամԹող աշխարհի մարդիկ, աշխարհային իմաստութիւն ամբարեն բարեն բարեն բարեն 
իրենց միտքերուն մէջ, մենք իրենց միտքերուն մէջ, մենք իրենց միտքերուն մէջ, մենք իրենց միտքերուն մէջ, մենք սակայն, խաչուած Քրիստոսակայն, խաչուած Քրիստոսակայն, խաչուած Քրիստոսակայն, խաչուած Քրիստոսի իմաստուսի իմաստուսի իմաստուսի իմաստու----
թիւնը քարոզենք եւ խաչուած Քրիստոսի սիրոյ ու հաւատքի կրակը թիւնը քարոզենք եւ խաչուած Քրիստոսի սիրոյ ու հաւատքի կրակը թիւնը քարոզենք եւ խաչուած Քրիստոսի սիրոյ ու հաւատքի կրակը թիւնը քարոզենք եւ խաչուած Քրիստոսի սիրոյ ու հաւատքի կրակը 
ամբարենք մեր սիրտերուն մէջ:ամբարենք մեր սիրտերուն մէջ:ամբարենք մեր սիրտերուն մէջ:ամբարենք մեր սիրտերուն մէջ:    

    
� Խաչեալը սիրող մարդիկը` թող Խաչեալը պատգամեն, թող Խաչեալը սիրող մարդիկը` թող Խաչեալը պատգամեն, թող Խաչեալը սիրող մարդիկը` թող Խաչեալը պատգամեն, թող Խաչեալը սիրող մարդիկը` թող Խաչեալը պատգամեն, թող 

անոր սէրը պատմեն:անոր սէրը պատմեն:անոր սէրը պատմեն:անոր սէրը պատմեն:    
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Խաչը` զոհողութեան նշանակԽաչը` զոհողութեան նշանակԽաչը` զոհողութեան նշանակԽաչը` զոհողութեան նշանակ    
((((Յունիս 9)Յունիս 9)Յունիս 9)Յունիս 9)    

    
Երբ կը յայտարարենք թէ խաչը զոհԵրբ կը յայտարարենք թէ խաչը զոհԵրբ կը յայտարարենք թէ խաչը զոհԵրբ կը յայտարարենք թէ խաչը զոհողութեան նշան է, առաջին ողութեան նշան է, առաջին ողութեան նշան է, առաջին ողութեան նշան է, առաջին 

հերթին եւ բնականօրէն կը տարուինք մտածելու խաչին վրայ կահերթին եւ բնականօրէն կը տարուինք մտածելու խաչին վրայ կահերթին եւ բնականօրէն կը տարուինք մտածելու խաչին վրայ կահերթին եւ բնականօրէն կը տարուինք մտածելու խաչին վրայ կա----
տարուած Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասինտարուած Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասինտարուած Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասինտարուած Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին. . . . բայց զոհողուբայց զոհողուբայց զոհողուբայց զոհողու----
թիւնը միայն զոհուիլը չէ, այլ զոհողութիւններ յանձն առնելն է նաեւ: թիւնը միայն զոհուիլը չէ, այլ զոհողութիւններ յանձն առնելն է նաեւ: թիւնը միայն զոհուիլը չէ, այլ զոհողութիւններ յանձն առնելն է նաեւ: թիւնը միայն զոհուիլը չէ, այլ զոհողութիւններ յանձն առնելն է նաեւ: 
Եւ Քրիստոս, մեր Տէրն ու Աստուածը, ոԵւ Քրիստոս, մեր Տէրն ու Աստուածը, ոԵւ Քրիստոս, մեր Տէրն ու Աստուածը, ոԵւ Քրիստոս, մեր Տէրն ու Աստուածը, ո´́́́չ միայն զոհուեցաւչ միայն զոհուեցաւչ միայն զոհուեցաւչ միայն զոհուեցաւ    խաչին խաչին խաչին խաչին 
վրայ, այլեւ` զոհողութիւններ յանձն առաւ: Այսպէս, օրինակ, ան վրայ, այլեւ` զոհողութիւններ յանձն առաւ: Այսպէս, օրինակ, ան վրայ, այլեւ` զոհողութիւններ յանձն առաւ: Այսպէս, օրինակ, ան վրայ, այլեւ` զոհողութիւններ յանձն առաւ: Այսպէս, օրինակ, ան 
երկինքի մէջ փառքի ու փառաւորութեան մէջ կը հանգչէր, թողուց իր երկինքի մէջ փառքի ու փառաւորութեան մէջ կը հանգչէր, թողուց իր երկինքի մէջ փառքի ու փառաւորութեան մէջ կը հանգչէր, թողուց իր երկինքի մէջ փառքի ու փառաւորութեան մէջ կը հանգչէր, թողուց իր 
փառքն ու փառաւորութիւնը եւ երկիր իջաւ անարգուելու մարդոց փառքն ու փառաւորութիւնը եւ երկիր իջաւ անարգուելու մարդոց փառքն ու փառաւորութիւնը եւ երկիր իջաւ անարգուելու մարդոց փառքն ու փառաւորութիւնը եւ երկիր իջաւ անարգուելու մարդոց 
ձեռքով ու մարդոց սիրոյն համար, եւ ասիկա զոհողութիձեռքով ու մարդոց սիրոյն համար, եւ ասիկա զոհողութիձեռքով ու մարդոց սիրոյն համար, եւ ասիկա զոհողութիձեռքով ու մարդոց սիրոյն համար, եւ ասիկա զոհողութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    

Ան երկինքի մէջ կԱն երկինքի մէջ կԱն երկինքի մէջ կԱն երկինքի մէջ կը սրբաբանուէր ը սրբաբանուէր ը սրբաբանուէր ը սրբաբանուէր Աթոռներուն կոԱթոռներուն կոԱթոռներուն կոԱթոռներուն կողմէ, կ'օրհղմէ, կ'օրհղմէ, կ'օրհղմէ, կ'օրհ----
ներգուէր Քերովբէներուն ներգուէր Քերովբէներուն ներգուէր Քերովբէներուն ներգուէր Քերովբէներուն կողմէ եւ կ'օրկողմէ եւ կ'օրկողմէ եւ կ'օրկողմէ եւ կ'օրհնաբանուէր Սերովբէներուն հնաբանուէր Սերովբէներուն հնաբանուէր Սերովբէներուն հնաբանուէր Սերովբէներուն 
կողմէ. թողուց իրեն ուղղուած սրբաբանութիւնները, օրհներգութիւնկողմէ. թողուց իրեն ուղղուած սրբաբանութիւնները, օրհներգութիւնկողմէ. թողուց իրեն ուղղուած սրբաբանութիւնները, օրհներգութիւնկողմէ. թողուց իրեն ուղղուած սրբաբանութիւնները, օրհներգութիւն----
ներն ու օրհնաբանութիւնները եւ աշխարհ եկաւ մարդոց կողմէ ծաղր ներն ու օրհնաբանութիւնները եւ աշխարհ եկաւ մարդոց կողմէ ծաղր ներն ու օրհնաբանութիւնները եւ աշխարհ եկաւ մարդոց կողմէ ծաղր ներն ու օրհնաբանութիւնները եւ աշխարհ եկաւ մարդոց կողմէ ծաղր 
ու ծանակ ըլլալու, որպէսզի մեզ ազատէ ու ծանակ ըլլալու, որպէսզի մեզ ազատէ ու ծանակ ըլլալու, որպէսզի մեզ ազատէ ու ծանակ ըլլալու, որպէսզի մեզ ազատէ Չարին ծաղրանքներէն, եւ Չարին ծաղրանքներէն, եւ Չարին ծաղրանքներէն, եւ Չարին ծաղրանքներէն, եւ 
ասիկա զոհողութիասիկա զոհողութիասիկա զոհողութիասիկա զոհողութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    

Երկինքի մէջ Տէրութիւնները, Զօրութիւններն ու ԻշխանութիւնԵրկինքի մէջ Տէրութիւնները, Զօրութիւններն ու ԻշխանութիւնԵրկինքի մէջ Տէրութիւնները, Զօրութիւններն ու ԻշխանութիւնԵրկինքի մէջ Տէրութիւնները, Զօրութիւններն ու Իշխանութիւննենենենե----
րը կը բարեբանէին անոր բարութիւնը ու կ'երգէին անոր զօրութիւնը. րը կը բարեբանէին անոր բարութիւնը ու կ'երգէին անոր զօրութիւնը. րը կը բարեբանէին անոր բարութիւնը ու կ'երգէին անոր զօրութիւնը. րը կը բարեբանէին անոր բարութիւնը ու կ'երգէին անոր զօրութիւնը. 
թողուց զանոնք ու աշխարհ եթողուց զանոնք ու աշխարհ եթողուց զանոնք ու աշխարհ եթողուց զանոնք ու աշխարհ եկաւ, գիտնալով հանդերձ որկաւ, գիտնալով հանդերձ որկաւ, գիտնալով հանդերձ որկաւ, գիտնալով հանդերձ որ    զինք պիտի զինք պիտի զինք պիտի զինք պիտի 
մերժէին ու խաչէին իբրեւ չարագոմերժէին ու խաչէին իբրեւ չարագոմերժէին ու խաչէին իբրեւ չարագոմերժէին ու խաչէին իբրեւ չարագործ ու տկար անձ մը. եւ ասիկա րծ ու տկար անձ մը. եւ ասիկա րծ ու տկար անձ մը. եւ ասիկա րծ ու տկար անձ մը. եւ ասիկա 
զոհողութիզոհողութիզոհողութիզոհողութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    

Երկինքի մէջ ՊետԵրկինքի մէջ ՊետԵրկինքի մէջ ՊետԵրկինքի մէջ Պետութիւնները, Հրեշտակապետներն ու Հութիւնները, Հրեշտակապետներն ու Հութիւնները, Հրեշտակապետներն ու Հութիւնները, Հրեշտակապետներն ու Հրեշտակրեշտակրեշտակրեշտակ----
ները, կը մեծարէին ու կը պատուէին զայն, կը պաշտէին ու ները, կը մեծարէին ու կը պատուէին զայն, կը պաշտէին ու ները, կը մեծարէին ու կը պատուէին զայն, կը պաշտէին ու ները, կը մեծարէին ու կը պատուէին զայն, կը պաշտէին ու 
կ'երկրպագէին անոր. թողուց անոնց կողմէ իրեն ուղղուած ամէն մեկ'երկրպագէին անոր. թողուց անոնց կողմէ իրեն ուղղուած ամէն մեկ'երկրպագէին անոր. թողուց անոնց կողմէ իրեն ուղղուած ամէն մեկ'երկրպագէին անոր. թողուց անոնց կողմէ իրեն ուղղուած ամէն մե----
ծարանք ու պատիւ, ամէն պաշտամունք ու երկրպագուծարանք ու պատիւ, ամէն պաշտամունք ու երկրպագուծարանք ու պատիւ, ամէն պաշտամունք ու երկրպագուծարանք ու պատիւ, ամէն պաշտամունք ու երկրպագութիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ թիւն, եւ խոխոխոխո----
նարհեցաւ մեղքով գարշահոտ դարձած մեր աշխարհը, եւ ասիկա նարհեցաւ մեղքով գարշահոտ դարձած մեր աշխարհը, եւ ասիկա նարհեցաւ մեղքով գարշահոտ դարձած մեր աշխարհը, եւ ասիկա նարհեցաւ մեղքով գարշահոտ դարձած մեր աշխարհը, եւ ասիկա 
զոհողութիզոհողութիզոհողութիզոհողութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Որքան զոհողութիւն է խաչը վերցնելն ու Գողգոթա բարձրանաՈրքան զոհողութիւն է խաչը վերցնելն ու Գողգոթա բարձրանաՈրքան զոհողութիւն է խաչը վերցնելն ու Գողգոթա բարձրանաՈրքան զոհողութիւն է խաչը վերցնելն ու Գողգոթա բարձրանա----

լը, նոյնքան ալ զոհողութիւն է թողուլ իր երկնային փառքն ու լը, նոյնքան ալ զոհողութիւն է թողուլ իր երկնային փառքն ու լը, նոյնքան ալ զոհողութիւն է թողուլ իր երկնային փառքն ու լը, նոյնքան ալ զոհողութիւն է թողուլ իր երկնային փառքն ու 
հանգիստը եւ երկիր իջնելը:հանգիստը եւ երկիր իջնելը:հանգիստը եւ երկիր իջնելը:հանգիստը եւ երկիր իջնելը:    
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Զոհողութիւններ յանձնԶոհողութիւններ յանձնԶոհողութիւններ յանձնԶոհողութիւններ յանձն    առնելառնելառնելառնել    
((((Յունիս 10)Յունիս 10)Յունիս 10)Յունիս 10)    

    
Քրիստոս մեր սիրոյն համար թողուց իր փառքը. մենք իր սիրոյն Քրիստոս մեր սիրոյն համար թողուց իր փառքը. մենք իր սիրոյն Քրիստոս մեր սիրոյն համար թողուց իր փառքը. մենք իր սիրոյն Քրիստոս մեր սիրոյն համար թողուց իր փառքը. մենք իր սիրոյն 

համար պատրա՞ստ ենք թողելու մեր փառքն ու փառասիրութիւնը:համար պատրա՞ստ ենք թողելու մեր փառքն ու փառասիրութիւնը:համար պատրա՞ստ ենք թողելու մեր փառքն ու փառասիրութիւնը:համար պատրա՞ստ ենք թողելու մեր փառքն ու փառասիրութիւնը:    
Քրիստոս մեր սիրոյն համար հրաժարեցաւ իր հանգիստէն. մենք Քրիստոս մեր սիրոյն համար հրաժարեցաւ իր հանգիստէն. մենք Քրիստոս մեր սիրոյն համար հրաժարեցաւ իր հանգիստէն. մենք Քրիստոս մեր սիրոյն համար հրաժարեցաւ իր հանգիստէն. մենք 

կրնա՞նք իր սիրոյն համար հրաժարիլ մեր հանգիստէն:կրնա՞նք իր սիրոյն համար հրաժարիլ մեր հանգիստէն:կրնա՞նք իր սիրոյն համար հրաժարիլ մեր հանգիստէն:կրնա՞նք իր սիրոյն համար հրաժարիլ մեր հանգիստէն:    
Երկինքի հանգիստը ձգեԵրկինքի հանգիստը ձգեԵրկինքի հանգիստը ձգեԵրկինքի հանգիստը ձգելը եւ այս անհանգստացուցիչ աշխարհը լը եւ այս անհանգստացուցիչ աշխարհը լը եւ այս անհանգստացուցիչ աշխարհը լը եւ այս անհանգստացուցիչ աշխարհը 

գալը` զոհողութիւն է: Զինք մեծարող հրեշտակները ձգելը եւ զինք գալը` զոհողութիւն է: Զինք մեծարող հրեշտակները ձգելը եւ զինք գալը` զոհողութիւն է: Զինք մեծարող հրեշտակները ձգելը եւ զինք գալը` զոհողութիւն է: Զինք մեծարող հրեշտակները ձգելը եւ զինք 
անարգող մարդոց քով գալը` զոհողութիւն է:անարգող մարդոց քով գալը` զոհողութիւն է:անարգող մարդոց քով գալը` զոհողութիւն է:անարգող մարդոց քով գալը` զոհողութիւն է:    

Իր կամքը կատարող հրեղէնները թողուլը եւ իր կամքին Իր կամքը կատարող հրեղէնները թողուլը եւ իր կամքին Իր կամքը կատարող հրեղէնները թողուլը եւ իր կամքին Իր կամքը կատարող հրեղէնները թողուլը եւ իր կամքին 
ընդդիմադիր արարածներուն մօտ գալը` զոհողութիւն է:ընդդիմադիր արարածներուն մօտ գալը` զոհողութիւն է:ընդդիմադիր արարածներուն մօտ գալը` զոհողութիւն է:ընդդիմադիր արարածներուն մօտ գալը` զոհողութիւն է:    

Իր թագաւորական թագը ձգելԻր թագաւորական թագը ձգելԻր թագաւորական թագը ձգելԻր թագաւորական թագը ձգելը եւ փշեպսակ ստանալու համար ը եւ փշեպսակ ստանալու համար ը եւ փշեպսակ ստանալու համար ը եւ փշեպսակ ստանալու համար 
երկիր գալը` զոհողութիւն է:երկիր գալը` զոհողութիւն է:երկիր գալը` զոհողութիւն է:երկիր գալը` զոհողութիւն է:    

Երբ խօսինք Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, մտքէ Երբ խօսինք Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, մտքէ Երբ խօսինք Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, մտքէ Երբ խօսինք Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, մտքէ 
չհանենք անոր յանձն առած զոհողութիւնները: Այսօր Քրիստոս չ'ուչհանենք անոր յանձն առած զոհողութիւնները: Այսօր Քրիստոս չ'ուչհանենք անոր յանձն առած զոհողութիւնները: Այսօր Քրիստոս չ'ուչհանենք անոր յանձն առած զոհողութիւնները: Այսօր Քրիստոս չ'ու----
զեր որ զոհուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ զոհողութիւններ յանձն զեր որ զոհուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ զոհողութիւններ յանձն զեր որ զոհուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ զոհողութիւններ յանձն զեր որ զոհուինք իրեն համար, բայց կ'ուզէ որ զոհողութիւններ յանձն 
առնենք: Պատրա՞ստ ենք Յիսառնենք: Պատրա՞ստ ենք Յիսառնենք: Պատրա՞ստ ենք Յիսառնենք: Պատրա՞ստ ենք Յիսուսի սիրոյն ու փառքին համար զոհողուուսի սիրոյն ու փառքին համար զոհողուուսի սիրոյն ու փառքին համար զոհողուուսի սիրոյն ու փառքին համար զոհողու----
թիւններ յանձն առնելու:թիւններ յանձն առնելու:թիւններ յանձն առնելու:թիւններ յանձն առնելու:    Ի՞նչպէս կրնանք զոհողութիւններ յանձն Ի՞նչպէս կրնանք զոհողութիւններ յանձն Ի՞նչպէս կրնանք զոհողութիւններ յանձն Ի՞նչպէս կրնանք զոհողութիւններ յանձն 
առնել Յիսուսի համար:առնել Յիսուսի համար:առնել Յիսուսի համար:առնել Յիսուսի համար:    

Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս Երբ մարդիկ մեզ կը ծաղրեն Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս 
համար ու մենք կը համբերենք, ասիկա զոհողութիւն է:համար ու մենք կը համբերենք, ասիկա զոհողութիւն է:համար ու մենք կը համբերենք, ասիկա զոհողութիւն է:համար ու մենք կը համբերենք, ասիկա զոհողութիւն է:    

Երբ մարդիկ մեզ կը մերժեն Յիսուսը ընԵրբ մարդիկ մեզ կը մերժեն Յիսուսը ընԵրբ մարդիկ մեզ կը մերժեն Յիսուսը ընԵրբ մարդիկ մեզ կը մերժեն Յիսուսը ընդունած ըլլալնուս համար դունած ըլլալնուս համար դունած ըլլալնուս համար դունած ըլլալնուս համար 
ու մենք փառք կու տանք Աստուծոյ, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք փառք կու տանք Աստուծոյ, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք փառք կու տանք Աստուծոյ, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք փառք կու տանք Աստուծոյ, ասիկա զոհողութիւն է:    

Երբ մարդիկ մեզ կը հալածեն Յիսուսի վկաները ըլլալնուս համար Երբ մարդիկ մեզ կը հալածեն Յիսուսի վկաները ըլլալնուս համար Երբ մարդիկ մեզ կը հալածեն Յիսուսի վկաները ըլլալնուս համար Երբ մարդիկ մեզ կը հալածեն Յիսուսի վկաները ըլլալնուս համար 
ու մենք հաստատ կը մնանք, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք հաստատ կը մնանք, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք հաստատ կը մնանք, ասիկա զոհողութիւն է:ու մենք հաստատ կը մնանք, ասիկա զոհողութիւն է:    

Երբ հաւատացեալ ըլլալնուս համար մարդիկ մեր իրաւունքը կը Երբ հաւատացեալ ըլլալնուս համար մարդիկ մեր իրաւունքը կը Երբ հաւատացեալ ըլլալնուս համար մարդիկ մեր իրաւունքը կը Երբ հաւատացեալ ըլլալնուս համար մարդիկ մեր իրաւունքը կը 
խլեն ու մենքխլեն ու մենքխլեն ու մենքխլեն ու մենք    սիրով կըսիրով կըսիրով կըսիրով կը    համբերենհամբերենհամբերենհամբերենք, ասիկա զոհողութիւն է:ք, ասիկա զոհողութիւն է:ք, ասիկա զոհողութիւն է:ք, ասիկա զոհողութիւն է:    

    
� Աւելի լաւ է զոհողութիւններ յանձն առնել մեր հաւատքին հաԱւելի լաւ է զոհողութիւններ յանձն առնել մեր հաւատքին հաԱւելի լաւ է զոհողութիւններ յանձն առնել մեր հաւատքին հաԱւելի լաւ է զոհողութիւններ յանձն առնել մեր հաւատքին հա----

մար, քան զոհել մեր հաւատքը:մար, քան զոհել մեր հաւատքը:մար, քան զոհել մեր հաւատքը:մար, քան զոհել մեր հաւատքը:    
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Բամբասանքի մասին պատմութիւն մըԲամբասանքի մասին պատմութիւն մըԲամբասանքի մասին պատմութիւն մըԲամբասանքի մասին պատմութիւն մը    
((((Յունիս 11)Յունիս 11)Յունիս 11)Յունիս 11)    

    
Օրին մէկը պարտիզպանի մը առիւծը հորի մը մէջ կՕրին մէկը պարտիզպանի մը առիւծը հորի մը մէջ կՕրին մէկը պարտիզպանի մը առիւծը հորի մը մէջ կՕրին մէկը պարտիզպանի մը առիւծը հորի մը մէջ կ’’’’իյնայ եւ կը իյնայ եւ կը իյնայ եւ կը իյնայ եւ կը 

սկսի սոսկալի ձայներ արձակել: Պարտիզպասկսի սոսկալի ձայներ արձակել: Պարտիզպասկսի սոսկալի ձայներ արձակել: Պարտիզպասկսի սոսկալի ձայներ արձակել: Պարտիզպանը իր ամէն կարելին նը իր ամէն կարելին նը իր ամէն կարելին նը իր ամէն կարելին 
կկկկ’’’’ընէ առիւծը հորէն դուրս բերելու համար բայց ի զուր: Ի վերջոյ, ան ընէ առիւծը հորէն դուրս բերելու համար բայց ի զուր: Ի վերջոյ, ան ընէ առիւծը հորէն դուրս բերելու համար բայց ի զուր: Ի վերջոյ, ան ընէ առիւծը հորէն դուրս բերելու համար բայց ի զուր: Ի վերջոյ, ան 
կը մտածէ որ առիւծը արդէն ծերացած է եւ հորը արդէն պէտք է որ կը մտածէ որ առիւծը արդէն ծերացած է եւ հորը արդէն պէտք է որ կը մտածէ որ առիւծը արդէն ծերացած է եւ հորը արդէն պէտք է որ կը մտածէ որ առիւծը արդէն ծերացած է եւ հորը արդէն պէտք է որ 
լեցուի ու փակուի, ուստի չլեցուի ու փակուի, ուստի չլեցուի ու փակուի, ուստի չլեցուի ու փակուի, ուստի չ’’’’արժեր անոր համար յոգնիլ: Կը կանչէ արժեր անոր համար յոգնիլ: Կը կանչէ արժեր անոր համար յոգնիլ: Կը կանչէ արժեր անոր համար յոգնիլ: Կը կանչէ 
դրացիները, կը բացատրէ անոնց կացութիւնը եւ կը խնդրէ անդրացիները, կը բացատրէ անոնց կացութիւնը եւ կը խնդրէ անդրացիները, կը բացատրէ անոնց կացութիւնը եւ կը խնդրէ անդրացիները, կը բացատրէ անոնց կացութիւնը եւ կը խնդրէ անոնցմէ որ ոնցմէ որ ոնցմէ որ ոնցմէ որ 
հորը աղբով լհորը աղբով լհորը աղբով լհորը աղբով լեցնեն: Առիւծը եցնեն: Առիւծը եցնեն: Առիւծը եցնեն: Առիւծը քանի մը վայրկեան քանի մը վայրկեան քանի մը վայրկեան քանի մը վայրկեան աղիողորմ ձայներ աղիողորմ ձայներ աղիողորմ ձայներ աղիողորմ ձայներ 
կկկկ’’’’արձակէ բայց յետոյ կը լռէ: Կէս ժամ շարունակ դրացիները արձակէ բայց յետոյ կը լռէ: Կէս ժամ շարունակ դրացիները արձակէ բայց յետոյ կը լռէ: Կէս ժամ շարունակ դրացիները արձակէ բայց յետոյ կը լռէ: Կէս ժամ շարունակ դրացիները 
տոպրակներով աղբ կը նետեն հորին մէջ: Երբ դադար կտոպրակներով աղբ կը նետեն հորին մէջ: Երբ դադար կտոպրակներով աղբ կը նետեն հորին մէջ: Երբ դադար կտոպրակներով աղբ կը նետեն հորին մէջ: Երբ դադար կ’’’’առնեն, առնեն, առնեն, առնեն, 
պարտիզպանը հորին մէջ կը նայի եւ մեծապէս կը զարմանայ երբ կը պարտիզպանը հորին մէջ կը նայի եւ մեծապէս կը զարմանայ երբ կը պարտիզպանը հորին մէջ կը նայի եւ մեծապէս կը զարմանայ երբ կը պարտիզպանը հորին մէջ կը նայի եւ մեծապէս կը զարմանայ երբ կը 
տեսնէ որ առիւծը արդտեսնէ որ առիւծը արդտեսնէ որ առիւծը արդտեսնէ որ առիւծը արդէն հորին բերանը հասած էր: Մինչ էն հորին բերանը հասած էր: Մինչ էն հորին բերանը հասած էր: Մինչ էն հորին բերանը հասած էր: Մինչ 
պարտիզպանը զարմացած առիւծին կը նայէր՝ յանկարծ առիւծը մէկ պարտիզպանը զարմացած առիւծին կը նայէր՝ յանկարծ առիւծը մէկ պարտիզպանը զարմացած առիւծին կը նայէր՝ յանկարծ առիւծը մէկ պարտիզպանը զարմացած առիւծին կը նայէր՝ յանկարծ առիւծը մէկ 
ոստումով դուրս ոստումով դուրս ոստումով դուրս ոստումով դուրս կը ցատկիկը ցատկիկը ցատկիկը ցատկի    ու ու ու ու կը կը կը կը փախփախփախփախի կ'երթայի կ'երթայի կ'երթայի կ'երթայ::::    

Ի՞նչ ըրած էր առիւծը որ կրցած էր հորին բերանը հասնիլ: Երբ Ի՞նչ ըրած էր առիւծը որ կրցած էր հորին բերանը հասնիլ: Երբ Ի՞նչ ըրած էր առիւծը որ կրցած էր հորին բերանը հասնիլ: Երբ Ի՞նչ ըրած էր առիւծը որ կրցած էր հորին բերանը հասնիլ: Երբ 
մարդիկ աղբ կը նետէին իր վրայ, ան ինքզինք կը ցնցէր, աղբը մարդիկ աղբ կը նետէին իր վրայ, ան ինքզինք կը ցնցէր, աղբը մարդիկ աղբ կը նետէին իր վրայ, ան ինքզինք կը ցնցէր, աղբը մարդիկ աղբ կը նետէին իր վրայ, ան ինքզինք կը ցնցէր, աղբը 
կռնակռնակռնակռնակէն վարկէն վարկէն վարկէն վար    կը ձգէր եւ անոր վրայ կոխելովկը ձգէր եւ անոր վրայ կոխելովկը ձգէր եւ անոր վրայ կոխելովկը ձգէր եւ անոր վրայ կոխելով    վեր կը բարձրանար: Այս վեր կը բարձրանար: Այս վեր կը բարձրանար: Այս վեր կը բարձրանար: Այս 
պատմութիւնը մեզի կը յիշեցնէ երկու բան.պատմութիւնը մեզի կը յիշեցնէ երկու բան.պատմութիւնը մեզի կը յիշեցնէ երկու բան.պատմութիւնը մեզի կը յիշեցնէ երկու բան.----    

ա) Մարդիկ միշտ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան ա) Մարդիկ միշտ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան ա) Մարդիկ միշտ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան ա) Մարդիկ միշտ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան 
աղբերը պիտի նետեն մեր վրայ: Առիւծէն սորվինք, որ ամէն անգամ աղբերը պիտի նետեն մեր վրայ: Առիւծէն սորվինք, որ ամէն անգամ աղբերը պիտի նետեն մեր վրայ: Առիւծէն սորվինք, որ ամէն անգամ աղբերը պիտի նետեն մեր վրայ: Առիւծէն սորվինք, որ ամէն անգամ 
երբ մարդիկ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան աղբերը նետեն երբ մարդիկ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան աղբերը նետեն երբ մարդիկ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան աղբերը նետեն երբ մարդիկ իրենց բամբասանքի ու զրպարտութեան աղբերը նետեն 
մեր վրայ, հաւատքով ու աղօթքով ցնցենք մենք զմեզ, աղբը մեզմէ մեր վրայ, հաւատքով ու աղօթքով ցնցենք մենք զմեզ, աղբը մեզմէ մեր վրայ, հաւատքով ու աղօթքով ցնցենք մենք զմեզ, աղբը մեզմէ մեր վրայ, հաւատքով ու աղօթքով ցնցենք մենք զմեզ, աղբը մեզմէ 
վավավավա´́́́ր ձգենք եւ շարունակենք քալել Քրիստոսի ճամբայէն:ր ձգենք եւ շարունակենք քալել Քրիստոսի ճամբայէն:ր ձգենք եւ շարունակենք քալել Քրիստոսի ճամբայէն:ր ձգենք եւ շարունակենք քալել Քրիստոսի ճամբայէն:    

բ) Ինչպէս առանց աղբերունբ) Ինչպէս առանց աղբերունբ) Ինչպէս առանց աղբերունբ) Ինչպէս առանց աղբերուն    առառառառիւծը պիտի չկրնար վեր բարձրաիւծը պիտի չկրնար վեր բարձրաիւծը պիտի չկրնար վեր բարձրաիւծը պիտի չկրնար վեր բարձրա----
նալ ու ազատիլ, նալ ու ազատիլ, նալ ու ազատիլ, նալ ու ազատիլ, մենք եւս առանց մարդոց կողմէ մեր վրայ արձակուած մենք եւս առանց մարդոց կողմէ մեր վրայ արձակուած մենք եւս առանց մարդոց կողմէ մեր վրայ արձակուած մենք եւս առանց մարդոց կողմէ մեր վրայ արձակուած 
բամբբամբբամբբամբասանքի ասանքի ասանքի ասանքի աղբերուն, եւ առանցաղբերուն, եւ առանցաղբերուն, եւ առանցաղբերուն, եւ առանց    այդ աղբերուն վրայ կոխելու եւ այդ աղբերուն վրայ կոխելու եւ այդ աղբերուն վրայ կոխելու եւ այդ աղբերուն վրայ կոխելու եւ 
անոնցմէ վեր մնալու՝ չենք կրնար բարձրանալանոնցմէ վեր մնալու՝ չենք կրնար բարձրանալանոնցմէ վեր մնալու՝ չենք կրնար բարձրանալանոնցմէ վեր մնալու՝ չենք կրնար բարձրանալ    դէպի ազատութիւն:դէպի ազատութիւն:դէպի ազատութիւն:դէպի ազատութիւն:    

    
� Բամբասանքի աղբերուն վրայ կոխելով է որ կրնանք բարձրաԲամբասանքի աղբերուն վրայ կոխելով է որ կրնանք բարձրաԲամբասանքի աղբերուն վրայ կոխելով է որ կրնանք բարձրաԲամբասանքի աղբերուն վրայ կոխելով է որ կրնանք բարձրա----

նալ:նալ:նալ:նալ:    
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Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը    
((((Յունիս 12)Յունիս 12)Յունիս 12)Յունիս 12)    

    
««««Ես եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենանԵս եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենանԵս եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենանԵս եկայ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենան»»»»    

((((Յովհաննէս 10.10):Յովհաննէս 10.10):Յովհաննէս 10.10):Յովհաննէս 10.10):    Քանի մՔանի մՔանի մՔանի մը ամփոփ կէտեր.ը ամփոփ կէտեր.ը ամփոփ կէտեր.ը ամփոփ կէտեր.----    
1) 1) 1) 1) Աստուածորդիին մարդեղացումը աննպատակ եւ անծրագիր Աստուածորդիին մարդեղացումը աննպատակ եւ անծրագիր Աստուածորդիին մարդեղացումը աննպատակ եւ անծրագիր Աստուածորդիին մարդեղացումը աննպատակ եւ անծրագիր 

կերպով տեղի չունեցաւ: Աստուածորդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ կերպով տեղի չունեցաւ: Աստուածորդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ կերպով տեղի չունեցաւ: Աստուածորդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ կերպով տեղի չունեցաւ: Աստուածորդին մարմնացաւ ու մարդեղացաւ 
որոշակի նպատակով մը եւ այդ նպատակը մարդուն կեանք պարգեորոշակի նպատակով մը եւ այդ նպատակը մարդուն կեանք պարգեորոշակի նպատակով մը եւ այդ նպատակը մարդուն կեանք պարգեորոշակի նպատակով մը եւ այդ նպատակը մարդուն կեանք պարգե----
ւելն էր, իրակաւելն էր, իրակաւելն էր, իրակաւելն էր, իրակա´́́́ն կեանք, յաւիտենական կեանք, յաւիտենական կեանք, յաւիտենական կեանք, յաւիտենակա´́́́ն կեանք, անվախճան կեանք, անվախճան կեանք, անվախճան կեանք, անվախճա´́́́ն ն ն ն 
կեանք, առաւեկեանք, առաւեկեանք, առաւեկեանք, առաւե´́́́լ կեանք,լ կեանք,լ կեանք,լ կեանք,    լեցոլեցոլեցոլեցո´́́́ւն կեանք:ւն կեանք:ւն կեանք:ւն կեանք:    

Ունի՞նք այդ կեանքը՝ լեցոՈւնի՞նք այդ կեանքը՝ լեցոՈւնի՞նք այդ կեանքը՝ լեցոՈւնի՞նք այդ կեանքը՝ լեցո´́́́ւն կեանքը, առաւեւն կեանքը, առաւեւն կեանքը, առաւեւն կեանքը, առաւե´́́́լ կեանքը:լ կեանքը:լ կեանքը:լ կեանքը:    
Արդարեւ, ի՞նչ է լեցուն կեանքը, առաւել կեանքը:Արդարեւ, ի՞նչ է լեցուն կեանքը, առաւել կեանքը:Արդարեւ, ի՞նչ է լեցուն կեանքը, առաւել կեանքը:Արդարեւ, ի՞նչ է լեցուն կեանքը, առաւել կեանքը:    
1) 1) 1) 1) Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը`̀̀̀    մեղքի ստրկութենէն ազատագրուած կեանքն մեղքի ստրկութենէն ազատագրուած կեանքն մեղքի ստրկութենէն ազատագրուած կեանքն մեղքի ստրկութենէն ազատագրուած կեանքն 

է. ազատագրուա՞ծ ենք մեղքի ստրկութենէն: Եթէ ազատագրուած ենք, է. ազատագրուա՞ծ ենք մեղքի ստրկութենէն: Եթէ ազատագրուած ենք, է. ազատագրուա՞ծ ենք մեղքի ստրկութենէն: Եթէ ազատագրուած ենք, է. ազատագրուա՞ծ ենք մեղքի ստրկութենէն: Եթէ ազատագրուած ենք, 
կը նշանակէ թէ ունիկը նշանակէ թէ ունիկը նշանակէ թէ ունիկը նշանակէ թէ ունի´́́́նք Քրիստնք Քրիստնք Քրիստնք Քրիստոսապարգեւ լեցուն կեանքը:ոսապարգեւ լեցուն կեանքը:ոսապարգեւ լեցուն կեանքը:ոսապարգեւ լեցուն կեանքը:    

Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը`̀̀̀    մահուան ու դժոխքի սարսափէն ձերբազատմահուան ու դժոխքի սարսափէն ձերբազատմահուան ու դժոխքի սարսափէն ձերբազատմահուան ու դժոխքի սարսափէն ձերբազատ----
ուած կեանքն է. ձերբազատուա՞ծ ենք մահուան ու դժոխքի սարսաուած կեանքն է. ձերբազատուա՞ծ ենք մահուան ու դժոխքի սարսաուած կեանքն է. ձերբազատուա՞ծ ենք մահուան ու դժոխքի սարսաուած կեանքն է. ձերբազատուա՞ծ ենք մահուան ու դժոխքի սարսա----
փէն: Եթէ ձերբազատուած ենք, կը նշանակէ թէ լեցոփէն: Եթէ ձերբազատուած ենք, կը նշանակէ թէ լեցոփէն: Եթէ ձերբազատուած ենք, կը նշանակէ թէ լեցոփէն: Եթէ ձերբազատուած ենք, կը նշանակէ թէ լեցո´́́́ւն է մեր կեանքը:ւն է մեր կեանքը:ւն է մեր կեանքը:ւն է մեր կեանքը:    

Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը`̀̀̀    Սատանային բռնակալութենէն փրկուած Սատանային բռնակալութենէն փրկուած Սատանային բռնակալութենէն փրկուած Սատանային բռնակալութենէն փրկուած 
կեանքն է. փրկեանքն է. փրկեանքն է. փրկեանքն է. փրկուա՞ծ ենք անոր բռնակալութենէն, փշրա՞ծ ենք մեզ կուա՞ծ ենք անոր բռնակալութենէն, փշրա՞ծ ենք մեզ կուա՞ծ ենք անոր բռնակալութենէն, փշրա՞ծ ենք մեզ կուա՞ծ ենք անոր բռնակալութենէն, փշրա՞ծ ենք մեզ 
ստրկացնող սատանայական լուծը:ստրկացնող սատանայական լուծը:ստրկացնող սատանայական լուծը:ստրկացնող սատանայական լուծը:    

Լեցուն կեանքը`Լեցուն կեանքը`Լեցուն կեանքը`Լեցուն կեանքը`    հոգեւոր նուաճումներով ապրուած կեանքն է. հոգեւոր նուաճումներով ապրուած կեանքն է. հոգեւոր նուաճումներով ապրուած կեանքն է. հոգեւոր նուաճումներով ապրուած կեանքն է. 
ունի՞նք այդ կեանքը: Կեանք մը որուն մէջ չկաունի՞նք այդ կեանքը: Կեանք մը որուն մէջ չկաունի՞նք այդ կեանքը: Կեանք մը որուն մէջ չկաունի՞նք այդ կեանքը: Կեանք մը որուն մէջ չկա´́́́յ հոգեւոր վերելք, չկայ հոգեւոր վերելք, չկայ հոգեւոր վերելք, չկայ հոգեւոր վերելք, չկա´́́́յ յ յ յ 
հոգեւոր նուաճում ու յաղթանակ, այդ կեանքը պարտուահոգեւոր նուաճում ու յաղթանակ, այդ կեանքը պարտուահոգեւոր նուաճում ու յաղթանակ, այդ կեանքը պարտուահոգեւոր նուաճում ու յաղթանակ, այդ կեանքը պարտուա´́́́ծ կեանք էծ կեանք էծ կեանք էծ կեանք է, , , , 
դատադատադատադատա´́́́րկ կեանք է, դարկ կեանք է, դարկ կեանք է, դարկ կեանք է, դա´́́́ռն կեանք է, մեռելոտիռն կեանք է, մեռելոտիռն կեանք է, մեռելոտիռն կեանք է, մեռելոտի´ ´ ´ ´ կեանք է:կեանք է:կեանք է:կեանք է:    

ԿԿԿԿ’’’’ապրի՞նք հոգեւոր վերելքներով ու նուաճումներով լեցուն ապրի՞նք հոգեւոր վերելքներով ու նուաճումներով լեցուն ապրի՞նք հոգեւոր վերելքներով ու նուաճումներով լեցուն ապրի՞նք հոգեւոր վերելքներով ու նուաճումներով լեցուն 
կեանք մը: Երբ քրիստոնեայ մարդը իր հոգեւոր կեանքին մէջ վերելքկեանք մը: Երբ քրիստոնեայ մարդը իր հոգեւոր կեանքին մէջ վերելքկեանք մը: Երբ քրիստոնեայ մարդը իր հոգեւոր կեանքին մէջ վերելքկեանք մը: Երբ քրիստոնեայ մարդը իր հոգեւոր կեանքին մէջ վերելք----
ներ չներ չներ չներ չ’’’’ապրիր, նուաճումներ չապրիր, նուաճումներ չապրիր, նուաճումներ չապրիր, նուաճումներ չ’’’’արձանագրեր, կը սկսի ետդարձ մը արձանագրեր, կը սկսի ետդարձ մը արձանագրեր, կը սկսի ետդարձ մը արձանագրեր, կը սկսի ետդարձ մը 
կատարել. ետդարձ դէպի ամբողջականկատարել. ետդարձ դէպի ամբողջականկատարել. ետդարձ դէպի ամբողջականկատարել. ետդարձ դէպի ամբողջական    կործանում: կործանում: կործանում: կործանում: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կեանք մը որ լեցուն չէ Քրիստոսի յաղթանակներով, կը նշանաԿեանք մը որ լեցուն չէ Քրիստոսի յաղթանակներով, կը նշանաԿեանք մը որ լեցուն չէ Քրիստոսի յաղթանակներով, կը նշանաԿեանք մը որ լեցուն չէ Քրիստոսի յաղթանակներով, կը նշանա----

կէ թէ այդ կեանքը դատարկ է:կէ թէ այդ կեանքը դատարկ է:կէ թէ այդ կեանքը դատարկ է:կէ թէ այդ կեանքը դատարկ է:    
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Լեցուն կեանքը` ՅիսուսիԼեցուն կեանքը` ՅիսուսիԼեցուն կեանքը` ՅիսուսիԼեցուն կեանքը` Յիսուսի´ ´ ´ ´ կեանքն էկեանքն էկեանքն էկեանքն է    
((((Յունիս 13)Յունիս 13)Յունիս 13)Յունիս 13)    

    
2) 2) 2) 2) Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը`̀̀̀    նոյնիննոյնիննոյնիննոյնինքն Յիսուսի կեանքն է: քն Յիսուսի կեանքն է: քն Յիսուսի կեանքն է: քն Յիսուսի կեանքն է: Մենք երբ խօսինք Մենք երբ խօսինք Մենք երբ խօսինք Մենք երբ խօսինք 

Քրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, ըՔրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, ըՔրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, ըՔրիստոսի զոհագործական մահուան մասին, ընդհանրապէս կնդհանրապէս կնդհանրապէս կնդհանրապէս կ’’’’ըսենք` ըսենք` ըսենք` ըսենք` 
««««Քրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոց համարՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոց համարՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոց համարՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոց համար».».».».    շատ քիչ անգամ շատ քիչ անգամ շատ քիչ անգամ շատ քիչ անգամ 
կկկկ’’’’ըսենք` ըսենք` ըսենք` ըսենք` ««««Քրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոցՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոցՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոցՔրիստոս իր կեանքը տուաւ մարդոց»:»:»:»:    Եւ սակայն, Քրիստոս Եւ սակայն, Քրիստոս Եւ սակայն, Քրիստոս Եւ սակայն, Քրիստոս 
չմեռաւ որպէսզի կեանք մը տայ մեզի, պատահական ու սովորական չմեռաւ որպէսզի կեանք մը տայ մեզի, պատահական ու սովորական չմեռաւ որպէսզի կեանք մը տայ մեզի, պատահական ու սովորական չմեռաւ որպէսզի կեանք մը տայ մեզի, պատահական ու սովորական 
կեանք մը, այլ մեռաւ, որպէսզի իկեանք մը, այլ մեռաւ, որպէսզի իկեանք մը, այլ մեռաւ, որպէսզի իկեանք մը, այլ մեռաւ, որպէսզի ի´́́́ր կեանքը տայ մեզի, իր սեփակար կեանքը տայ մեզի, իր սեփակար կեանքը տայ մեզի, իր սեփակար կեանքը տայ մեզի, իր սեփակա´́́́ն ն ն ն 
կկկկեանքը: Ան իր կեանքը տուաւ մեզի համար եւ իր կեանքը տուաւ եանքը: Ան իր կեանքը տուաւ մեզի համար եւ իր կեանքը տուաւ եանքը: Ան իր կեանքը տուաւ մեզի համար եւ իր կեանքը տուաւ եանքը: Ան իր կեանքը տուաւ մեզի համար եւ իր կեանքը տուաւ 
մեզի:մեզի:մեզի:մեզի:    Հետեւաբար, լեցուն կեանքը` նոյնինքն Քրիստոսի կեանքն է, Հետեւաբար, լեցուն կեանքը` նոյնինքն Քրիստոսի կեանքն է, Հետեւաբար, լեցուն կեանքը` նոյնինքն Քրիստոսի կեանքն է, Հետեւաբար, լեցուն կեանքը` նոյնինքն Քրիստոսի կեանքն է, 
Քրիստոսի իսկ կողմէ մեզի տրուած:Քրիստոսի իսկ կողմէ մեզի տրուած:Քրիստոսի իսկ կողմէ մեզի տրուած:Քրիստոսի իսկ կողմէ մեզի տրուած:    Տէր կը կանգնի՞նք Քրիստոսի Տէր կը կանգնի՞նք Քրիստոսի Տէր կը կանգնի՞նք Քրիստոսի Տէր կը կանգնի՞նք Քրիստոսի 
կողմէ մեզի շնորհուած` Քրիստոսի կեանքին:կողմէ մեզի շնորհուած` Քրիստոսի կեանքին:կողմէ մեզի շնորհուած` Քրիստոսի կեանքին:կողմէ մեզի շնորհուած` Քրիստոսի կեանքին:    Կ'ապրի՞նք այդ կեանքըԿ'ապրի՞նք այդ կեանքըԿ'ապրի՞նք այդ կեանքըԿ'ապրի՞նք այդ կեանքը    

Մենք կրնաՄենք կրնաՄենք կրնաՄենք կրնա´́́́նք Յիսուսի նք Յիսուսի նք Յիսուսի նք Յիսուսի կեանքը ապրիլ: Կրնակեանքը ապրիլ: Կրնակեանքը ապրիլ: Կրնակեանքը ապրիլ: Կրնա´́́́նք, եթէ ամբողջանք, եթէ ամբողջանք, եթէ ամբողջանք, եթէ ամբողջա----
պէս յանձնուինք, վստահինք ու ապաւինինք իրեն: Կրնապէս յանձնուինք, վստահինք ու ապաւինինք իրեն: Կրնապէս յանձնուինք, վստահինք ու ապաւինինք իրեն: Կրնապէս յանձնուինք, վստահինք ու ապաւինինք իրեն: Կրնա´́́́նք, եթէ զինք նք, եթէ զինք նք, եթէ զինք նք, եթէ զինք 
հրաւիրենք մեր կեանքերուն մէջ: Կրնահրաւիրենք մեր կեանքերուն մէջ: Կրնահրաւիրենք մեր կեանքերուն մէջ: Կրնահրաւիրենք մեր կեանքերուն մէջ: Կրնա´́́́նք, եթէ խնդրենք իրմէ որ ինք նք, եթէ խնդրենք իրմէ որ ինք նք, եթէ խնդրենք իրմէ որ ինք նք, եթէ խնդրենք իրմէ որ ինք 
անձամբ գայ եւ ապրի իր սեփական կեանքը մեր կեանքերուն մէջ: Եւ անձամբ գայ եւ ապրի իր սեփական կեանքը մեր կեանքերուն մէջ: Եւ անձամբ գայ եւ ապրի իր սեփական կեանքը մեր կեանքերուն մէջ: Եւ անձամբ գայ եւ ապրի իր սեփական կեանքը մեր կեանքերուն մէջ: Եւ 
ան կան կան կան կ’’’’ուզէ գալ: Ասիկա իր խոստումն է մուզէ գալ: Ասիկա իր խոստումն է մուզէ գալ: Ասիկա իր խոստումն է մուզէ գալ: Ասիկա իր խոստումն է մեզի: Ասիկա իր սրտի փաեզի: Ասիկա իր սրտի փաեզի: Ասիկա իր սրտի փաեզի: Ասիկա իր սրտի փա----
փաքն է: Ինքն իսկ ըսաւ. փաքն է: Ինքն իսկ ըսաւ. փաքն է: Ինքն իսկ ըսաւ. փաքն է: Ինքն իսկ ըսաւ. ««««Ով որ մարմինէս կՈվ որ մարմինէս կՈվ որ մարմինէս կՈվ որ մարմինէս կ’’’’ուտէ եւ արիւնէս կը խմէ՝ ուտէ եւ արիւնէս կը խմէ՝ ուտէ եւ արիւնէս կը խմէ՝ ուտէ եւ արիւնէս կը խմէ՝ 
մէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջմէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջմէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջմէջս կը բնակի եւ ես՝ անոր մէջ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.57): Եթէ մենք բնակինք Յովհաննէս 6.57): Եթէ մենք բնակինք Յովհաննէս 6.57): Եթէ մենք բնակինք Յովհաննէս 6.57): Եթէ մենք բնակինք 
Քրիստոսի սրտին մէջ եւ Քրիստոս՝ մեր սրտին մէջ, մեր կեանքը կը Քրիստոսի սրտին մէջ եւ Քրիստոս՝ մեր սրտին մէջ, մեր կեանքը կը Քրիստոսի սրտին մէջ եւ Քրիստոս՝ մեր սրտին մէջ, մեր կեանքը կը Քրիստոսի սրտին մէջ եւ Քրիստոս՝ մեր սրտին մէջ, մեր կեանքը կը 
դառնայ Քրիստոսի կեանքին հարազատ նմանուդառնայ Քրիստոսի կեանքին հարազատ նմանուդառնայ Քրիստոսի կեանքին հարազատ նմանուդառնայ Քրիստոսի կեանքին հարազատ նմանութիւնթիւնթիւնթիւնն ու արտացոլան ու արտացոլան ու արտացոլան ու արտացոլա----
ցումը:ցումը:ցումը:ցումը:    

Լեցուն կեանքը` Լեցուն կեանքը` Լեցուն կեանքը` Լեցուն կեանքը` Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի կեանքին օրինակով ապրուած կեանքն կեանքին օրինակով ապրուած կեանքն կեանքին օրինակով ապրուած կեանքն կեանքին օրինակով ապրուած կեանքն 
է: Լեցուն կեանքը` Յիսուսի է: Լեցուն կեանքը` Յիսուսի է: Լեցուն կեանքը` Յիսուսի է: Լեցուն կեանքը` Յիսուսի սիրով սիրով սիրով սիրով ուուուու    սսսսրբուրբուրբուրբութեամբ յատկանշուած թեամբ յատկանշուած թեամբ յատկանշուած թեամբ յատկանշուած 
կեանքն է: Մենք արդեօք կկեանքն է: Մենք արդեօք կկեանքն է: Մենք արդեօք կկեանքն է: Մենք արդեօք կ’’’’ապրի՞նք Յիսուսի սիրոյ կեանքը, կապրի՞նք Յիսուսի սիրոյ կեանքը, կապրի՞նք Յիսուսի սիրոյ կեանքը, կապրի՞նք Յիսուսի սիրոյ կեանքը, կ’’’’ապապապապ----
րի՞նք Յիսուսի սրբութեան կեանքը:րի՞նք Յիսուսի սրբութեան կեանքը:րի՞նք Յիսուսի սրբութեան կեանքը:րի՞նք Յիսուսի սրբութեան կեանքը: ( ( ( (ՇարուՇարուՇարուՇարունակելի):նակելի):նակելի):նակելի):    

    
� Լեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքըԼեցուն կեանքը` ` ` ` Յիսուսի փառքին արտացոլացումը հանդիսաՅիսուսի փառքին արտացոլացումը հանդիսաՅիսուսի փառքին արտացոլացումը հանդիսաՅիսուսի փառքին արտացոլացումը հանդիսա----

ցող կեանքն է: Մենք մեր կեանքով կ'արտացոլացնե՞նք Յիսուսի ցող կեանքն է: Մենք մեր կեանքով կ'արտացոլացնե՞նք Յիսուսի ցող կեանքն է: Մենք մեր կեանքով կ'արտացոլացնե՞նք Յիսուսի ցող կեանքն է: Մենք մեր կեանքով կ'արտացոլացնե՞նք Յիսուսի 
կեանքը:կեանքը:կեանքը:կեանքը:    
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Հաստատուիլ Քրիստոսի վրայՀաստատուիլ Քրիստոսի վրայՀաստատուիլ Քրիստոսի վրայՀաստատուիլ Քրիստոսի վրայ    
((((Յունիս 14)Յունիս 14)Յունիս 14)Յունիս 14)    

    
3) 3) 3) 3) Այն կեանքը որ Քրիստոս ունի իր անձին մէջ, նոԱյն կեանքը որ Քրիստոս ունի իր անձին մէջ, նոԱյն կեանքը որ Քրիստոս ունի իր անձին մէջ, նոԱյն կեանքը որ Քրիստոս ունի իր անձին մէջ, նո´́́́յն կեանքը յն կեանքը յն կեանքը յն կեանքը 

մեմեմեմե´́́́նք եւս կրնանք ունենալ մեր անձերուն մէջ, եւ այդ մէկը կրնք եւս կրնանք ունենալ մեր անձերուն մէջ, եւ այդ մէկը կրնք եւս կրնանք ունենալ մեր անձերուն մէջ, եւ այդ մէկը կրնք եւս կրնանք ունենալ մեր անձերուն մէջ, եւ այդ մէկը կրնայ նայ նայ նայ 
տեղի ունենալ միայն ատեղի ունենալ միայն ատեղի ունենալ միայն ատեղի ունենալ միայն ա´́́́յն ատեն, երբ կատարելապէս յայն ատեն, երբ կատարելապէս յայն ատեն, երբ կատարելապէս յայն ատեն, երբ կատարելապէս յանձնուած ու նձնուած ու նձնուած ու նձնուած ու 
միացած ըլլանք Տիրոջ: Կատարեալ ինքնայանձնում մը Քրիստոսի` միացած ըլլանք Տիրոջ: Կատարեալ ինքնայանձնում մը Քրիստոսի` միացած ըլլանք Տիրոջ: Կատարեալ ինքնայանձնում մը Քրիստոսի` միացած ըլլանք Տիրոջ: Կատարեալ ինքնայանձնում մը Քրիստոսի` 
մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի կատարեալ նմանութեան:մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի կատարեալ նմանութեան:մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի կատարեալ նմանութեան:մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի կատարեալ նմանութեան:    

Քրիստոս շատ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ, փաստելու ու Քրիստոս շատ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ, փաստելու ու Քրիստոս շատ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ, փաստելու ու Քրիստոս շատ գեղեցիկ օրինակ մը կու տայ, փաստելու ու 
պարզելու, որ իր անձին մէջ գոյութիւն ունպարզելու, որ իր անձին մէջ գոյութիւն ունպարզելու, որ իր անձին մէջ գոյութիւն ունպարզելու, որ իր անձին մէջ գոյութիւն ունեցող կեանքը՝ գոյութիւն եցող կեանքը՝ գոյութիւն եցող կեանքը՝ գոյութիւն եցող կեանքը՝ գոյութիւն 
ունի նաեւ իր հետեւորդներուն եւ իրեն միացողներուն մէջ: Ան կունի նաեւ իր հետեւորդներուն եւ իրեն միացողներուն մէջ: Ան կունի նաեւ իր հետեւորդներուն եւ իրեն միացողներուն մէջ: Ան կունի նաեւ իր հետեւորդներուն եւ իրեն միացողներուն մէջ: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ես եմ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը: Ով որ ինծի միացած է եւ ես Ես եմ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը: Ով որ ինծի միացած է եւ ես Ես եմ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը: Ով որ ինծի միացած է եւ ես Ես եմ որթատունկը եւ դուք՝ ճիւղերը: Ով որ ինծի միացած է եւ ես 
անոր՝ անիկա առատ պտուղ պիտի տայանոր՝ անիկա առատ պտուղ պիտի տայանոր՝ անիկա առատ պտուղ պիտի տայանոր՝ անիկա առատ պտուղ պիտի տայ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 15.5):Յովհաննէս 15.5):Յովհաննէս 15.5):Յովհաննէս 15.5):    

Բոլորս ալ գիտենք որ այն կեանքը, այն աւիշը, այն զօրութիւնԲոլորս ալ գիտենք որ այն կեանքը, այն աւիշը, այն զօրութիւնԲոլորս ալ գիտենք որ այն կեանքը, այն աւիշը, այն զօրութիւնԲոլորս ալ գիտենք որ այն կեանքը, այն աւիշը, այն զօրութիւնը, ը, ը, ը, 
այն կենսունակութիւնըայն կենսունակութիւնըայն կենսունակութիւնըայն կենսունակութիւնը,,,,    որ որթատունկը ունի իր մէջ, այդ բոլորը կը որ որթատունկը ունի իր մէջ, այդ բոլորը կը որ որթատունկը ունի իր մէջ, այդ բոլորը կը որ որթատունկը ունի իր մէջ, այդ բոլորը կը 
փոխանցէ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն: Իսկութեան մէջ, որթափոխանցէ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն: Իսկութեան մէջ, որթափոխանցէ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն: Իսկութեան մէջ, որթափոխանցէ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն: Իսկութեան մէջ, որթա----
տունկին կեանքը եւ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն կեանքը երկու տունկին կեանքը եւ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն կեանքը երկու տունկին կեանքը եւ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն կեանքը երկու տունկին կեանքը եւ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն կեանքը երկու 
տարբեր կեանքեր չեն: Նոտարբեր կեանքեր չեն: Նոտարբեր կեանքեր չեն: Նոտարբեր կեանքեր չեն: Նո´́́́յն կեանքն է որ գոյութիւն ունի որթատունյն կեանքն է որ գոյութիւն ունի որթատունյն կեանքն է որ գոյութիւն ունի որթատունյն կեանքն է որ գոյութիւն ունի որթատուն----
կին եւ իր կին եւ իր կին եւ իր կին եւ իր վրայ հաստատուած ճիւղերուն մէջ:վրայ հաստատուած ճիւղերուն մէջ:վրայ հաստատուած ճիւղերուն մէջ:վրայ հաստատուած ճիւղերուն մէջ:    

Ահա այսպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի եւ մեր յարաբերուԱհա այսպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի եւ մեր յարաբերուԱհա այսպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի եւ մեր յարաբերուԱհա այսպէս պէտք է հասկնալ Քրիստոսի եւ մեր յարաբերու----
թիւնը: Եթէ երբեք միանանք Քրիստոսի այնպէս՝ ինչպէս ճիւղերը միաթիւնը: Եթէ երբեք միանանք Քրիստոսի այնպէս՝ ինչպէս ճիւղերը միաթիւնը: Եթէ երբեք միանանք Քրիստոսի այնպէս՝ ինչպէս ճիւղերը միաթիւնը: Եթէ երբեք միանանք Քրիստոսի այնպէս՝ ինչպէս ճիւղերը միա----
ցած են որթատունկին, մեր անձերուն մէջ պիտի ունենանք ճիշդ այն ցած են որթատունկին, մեր անձերուն մէջ պիտի ունենանք ճիշդ այն ցած են որթատունկին, մեր անձերուն մէջ պիտի ունենանք ճիշդ այն ցած են որթատունկին, մեր անձերուն մէջ պիտի ունենանք ճիշդ այն 
կեանքը, այն զօրութիւնը, այն սրբութիւնը, այն քաղցրութկեանքը, այն զօրութիւնը, այն սրբութիւնը, այն քաղցրութկեանքը, այն զօրութիւնը, այն սրբութիւնը, այն քաղցրութկեանքը, այն զօրութիւնը, այն սրբութիւնը, այն քաղցրութիւնն ու գորոիւնն ու գորոիւնն ու գորոիւնն ու գորո----
վը, որվը, որվը, որվը, որ    Քրիստոս ինք ունի իր անձին մէջ: Եւ երբ այս բոլորը ունենանք Քրիստոս ինք ունի իր անձին մէջ: Եւ երբ այս բոլորը ունենանք Քրիստոս ինք ունի իր անձին մէջ: Եւ երբ այս բոլորը ունենանք Քրիստոս ինք ունի իր անձին մէջ: Եւ երբ այս բոլորը ունենանք 
մեր մէջ, Քրիստոսի նման պիտի դառնանք մարդասէր, աղքատասէր մեր մէջ, Քրիստոսի նման պիտի դառնանք մարդասէր, աղքատասէր մեր մէջ, Քրիստոսի նման պիտի դառնանք մարդասէր, աղքատասէր մեր մէջ, Քրիստոսի նման պիտի դառնանք մարդասէր, աղքատասէր 
ու որբասէր, եւ Քրիստոս իր սրտին նման սիրող սիու որբասէր, եւ Քրիստոս իր սրտին նման սիրող սիու որբասէր, եւ Քրիստոս իր սրտին նման սիրող սիու որբասէր, եւ Քրիստոս իր սրտին նման սիրող սի´́́́րտ պիտի տայ րտ պիտի տայ րտ պիտի տայ րտ պիտի տայ 
մեզի, իր հոգիին նման ներող հոգիմեզի, իր հոգիին նման ներող հոգիմեզի, իր հոգիին նման ներող հոգիմեզի, իր հոգիին նման ներող հոգի´ ´ ´ ´ պիտի շնորհէ մեզի: (Շարունապիտի շնորհէ մեզի: (Շարունապիտի շնորհէ մեզի: (Շարունապիտի շնորհէ մեզի: (Շարունա----
կելիկելիկելիկելի):):):):    

    
� Կեանք մը որ հաստատուած է Քրիստոսի վրայ` կատարեալ Կեանք մը որ հաստատուած է Քրիստոսի վրայ` կատարեալ Կեանք մը որ հաստատուած է Քրիստոսի վրայ` կատարեալ Կեանք մը որ հաստատուած է Քրիստոսի վրայ` կատարեալ 

մարդասիրութիւն կը ճառագայթէ:մարդասիրութիւն կը ճառագայթէ:մարդասիրութիւն կը ճառագայթէ:մարդասիրութիւն կը ճառագայթէ:    
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ԼեցոԼեցոԼեցոԼեցո´́́́ւն ու հաճելիւն ու հաճելիւն ու հաճելիւն ու հաճելի´ ´ ´ ´ կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը    
((((Յունիս 15)Յունիս 15)Յունիս 15)Յունիս 15)    

    
4) 4) 4) 4) Լեցուն կեանքը` երկնային հաճութեամբ ու իրական հաճոյքնեԼեցուն կեանքը` երկնային հաճութեամբ ու իրական հաճոյքնեԼեցուն կեանքը` երկնային հաճութեամբ ու իրական հաճոյքնեԼեցուն կեանքը` երկնային հաճութեամբ ու իրական հաճոյքնե----

րով լեցուն կեանքն է: Անոնք որոնք կը խորհին թէ իսրով լեցուն կեանքն է: Անոնք որոնք կը խորհին թէ իսրով լեցուն կեանքն է: Անոնք որոնք կը խորհին թէ իսրով լեցուն կեանքն է: Անոնք որոնք կը խորհին թէ իսկական քրիստոնկական քրիստոնկական քրիստոնկական քրիստոն----
եայ մարդը, Աստեայ մարդը, Աստեայ մարդը, Աստեայ մարդը, Աստուծոյ Հոգիէն վերածնած ու Աստուծոյ Հոգիով ուծոյ Հոգիէն վերածնած ու Աստուծոյ Հոգիով ուծոյ Հոգիէն վերածնած ու Աստուծոյ Հոգիով ուծոյ Հոգիէն վերածնած ու Աստուծոյ Հոգիով 
նորոգուած մարդը, այլ խօսքով՝ ապաշխարութեան ու հոգեւոր կեանք նորոգուած մարդը, այլ խօսքով՝ ապաշխարութեան ու հոգեւոր կեանք նորոգուած մարդը, այլ խօսքով՝ ապաշխարութեան ու հոգեւոր կեանք նորոգուած մարդը, այլ խօսքով՝ ապաշխարութեան ու հոգեւոր կեանք 
ապրող մարդը, զրկուած է կեանքի վայելքներէն ու հաճոյքներէն, ապրող մարդը, զրկուած է կեանքի վայելքներէն ու հաճոյքներէն, ապրող մարդը, զրկուած է կեանքի վայելքներէն ու հաճոյքներէն, ապրող մարդը, զրկուած է կեանքի վայելքներէն ու հաճոյքներէն, 
կեանքի անուշութենէն ու անոյշ պահերէն, չարաչար կը սխալին:կեանքի անուշութենէն ու անոյշ պահերէն, չարաչար կը սխալին:կեանքի անուշութենէն ու անոյշ պահերէն, չարաչար կը սխալին:կեանքի անուշութենէն ու անոյշ պահերէն, չարաչար կը սխալին:    

Անոնք որոնք կը մտածեն թէ Աստուծոյ հետեւոԱնոնք որոնք կը մտածեն թէ Աստուծոյ հետեւոԱնոնք որոնք կը մտածեն թէ Աստուծոյ հետեւոԱնոնք որոնք կը մտածեն թէ Աստուծոյ հետեւող մարդիկ չեն ղ մարդիկ չեն ղ մարդիկ չեն ղ մարդիկ չեն 
կրնար կեանքը վայելել, կեանքին հաճոյքները ըմբոշխնել, այդպէս կրնար կեանքը վայելել, կեանքին հաճոյքները ըմբոշխնել, այդպէս կրնար կեանքը վայելել, կեանքին հաճոյքները ըմբոշխնել, այդպէս կրնար կեանքը վայելել, կեանքին հաճոյքները ըմբոշխնել, այդպէս 
մտածողներուն կմտածողներուն կմտածողներուն կմտածողներուն կ’’’’ըսեմ, որ Աստուծոյ հետեւող մարդիկը իրեըսեմ, որ Աստուծոյ հետեւող մարդիկը իրեըսեմ, որ Աստուծոյ հետեւող մարդիկը իրեըսեմ, որ Աստուծոյ հետեւող մարդիկը իրե´́́́նք են որ նք են որ նք են որ նք են որ 
իսկապէս կեանքը կը վայելեն, որովհետեւ իսկական վայելքը` իսկապէս կեանքը կը վայելեն, որովհետեւ իսկական վայելքը` իսկապէս կեանքը կը վայելեն, որովհետեւ իսկական վայելքը` իսկապէս կեանքը կը վայելեն, որովհետեւ իսկական վայելքը` 
Աստուծոյ հետ ըլլալն է: Իսկական վայելքը` Աստուծոյ մօտենալն ու Աստուծոյ հետ ըլլալն է: Իսկական վայելքը` Աստուծոյ մօտենալն ու Աստուծոյ հետ ըլլալն է: Իսկական վայելքը` Աստուծոյ մօտենալն ու Աստուծոյ հետ ըլլալն է: Իսկական վայելքը` Աստուծոյ մօտենալն ու 
մտերմանմտերմանմտերմանմտերմանալն է: Իրական հաճոյքը` Տէր Յիսուսի ներկայութեան մէջ ալն է: Իրական հաճոյքը` Տէր Յիսուսի ներկայութեան մէջ ալն է: Իրական հաճոյքը` Տէր Յիսուսի ներկայութեան մէջ ալն է: Իրական հաճոյքը` Տէր Յիսուսի ներկայութեան մէջ 
ընկղմիլն է, Տէր Յիսուսի սիրով գրաւուիլն է, Տէր Յիսուսի քաղցրութիւընկղմիլն է, Տէր Յիսուսի սիրով գրաւուիլն է, Տէր Յիսուսի քաղցրութիւընկղմիլն է, Տէր Յիսուսի սիրով գրաւուիլն է, Տէր Յիսուսի քաղցրութիւընկղմիլն է, Տէր Յիսուսի սիրով գրաւուիլն է, Տէր Յիսուսի քաղցրութիւ----
նը ճաշակելն է:նը ճաշակելն է:նը ճաշակելն է:նը ճաշակելն է:    

Կեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցո´́́́ւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքը Քրիստոսոերբ այդ կեանքը Քրիստոսոերբ այդ կեանքը Քրիստոսոերբ այդ կեանքը Քրիստոսո´́́́վ, վ, վ, վ, 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ մէջ ու Քրիստոսիմէջ ու Քրիստոսիմէջ ու Քրիստոսիմէջ ու Քրիստոսի´ ´ ´ ´ համար կհամար կհամար կհամար կ’’’’ապրեցուի:ապրեցուի:ապրեցուի:ապրեցուի:    

Կեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցո´́́́ւն է ու հաւն է ու հաւն է ու հաւն է ու հաճելիճելիճելիճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքը աստուածպաշերբ այդ կեանքը աստուածպաշերբ այդ կեանքը աստուածպաշերբ այդ կեանքը աստուածպաշ----
տութեան կեանքն է, մարդասիրութեան կեանքն է:տութեան կեանքն է, մարդասիրութեան կեանքն է:տութեան կեանքն է, մարդասիրութեան կեանքն է:տութեան կեանքն է, մարդասիրութեան կեանքն է:    

Կեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցո´́́́ւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքը հաւատքիերբ այդ կեանքը հաւատքիերբ այդ կեանքը հաւատքիերբ այդ կեանքը հաւատքի´ ´ ´ ´ 
կեանքն է, հաւատարմութեակեանքն է, հաւատարմութեակեանքն է, հաւատարմութեակեանքն է, հաւատարմութեա´́́́ն կեանքն է:ն կեանքն է:ն կեանքն է:ն կեանքն է:    

Կեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցոԿեանքը լեցո´́́́ւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելիւն է ու հաճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքը Աստուծոյ շունչին երբ այդ կեանքը Աստուծոյ շունչին երբ այդ կեանքը Աստուծոյ շունչին երբ այդ կեանքը Աստուծոյ շունչին 
ու շուքին ներքեւ ապրուած կեանքու շուքին ներքեւ ապրուած կեանքու շուքին ներքեւ ապրուած կեանքու շուքին ներքեւ ապրուած կեանքն է:ն է:ն է:ն է:    

Կեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքին ղեկավարը Սուրբ երբ այդ կեանքին ղեկավարը Սուրբ երբ այդ կեանքին ղեկավարը Սուրբ երբ այդ կեանքին ղեկավարը Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է, երբ այդ կեանքը` փառաբանութեանքն է, երբ այդ կեանքը` փառաբանութեանքն է, երբ այդ կեանքը` փառաբանութեանքն է, երբ այդ կեանքը` փառաբանութեա´́́́ն կեանքն է:ն կեանքն է:ն կեանքն է:ն կեանքն է:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելիԿեանքը լեցուն է ու հաճելի´, ´, ´, ´, երբ այդ կեանքը Աստուծոյ երբ այդ կեանքը Աստուծոյ երբ այդ կեանքը Աստուծոյ երբ այդ կեանքը Աստուծոյ 

պաշտամունքին ու փառաբանութեան նուիրուած կեանքն է:պաշտամունքին ու փառաբանութեան նուիրուած կեանքն է:պաշտամունքին ու փառաբանութեան նուիրուած կեանքն է:պաշտամունքին ու փառաբանութեան նուիրուած կեանքն է:    
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Իսկական զրկուած մԻսկական զրկուած մԻսկական զրկուած մԻսկական զրկուած մարդիկըարդիկըարդիկըարդիկը    
((((Յունիս 16)Յունիս 16)Յունիս 16)Յունիս 16)    

    
5) 5) 5) 5) Անոնք որոնք Քրիստոսի անձէն հեռոԱնոնք որոնք Քրիստոսի անձէն հեռոԱնոնք որոնք Քրիստոսի անձէն հեռոԱնոնք որոնք Քրիստոսի անձէն հեռո´́́́ւ տեղ կը փնտռեն կեանւ տեղ կը փնտռեն կեանւ տեղ կը փնտռեն կեանւ տեղ կը փնտռեն կեան----

քի հաճոյքը, հաքի հաճոյքը, հաքի հաճոյքը, հաքի հաճոյքը, հա´́́́րց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ աւելի հաճելի րց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ աւելի հաճելի րց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ աւելի հաճելի րց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ աւելի հաճելի 
բան կայ, քան Քրիստոսի հետ բան կայ, քան Քրիստոսի հետ բան կայ, քան Քրիստոսի հետ բան կայ, քան Քրիստոսի հետ անցուածանցուածանցուածանցուած    մտերմումտերմումտերմումտերմութեան պահը:թեան պահը:թեան պահը:թեան պահը: 

Անոնք որոնք կը խորհին թէ հոգեւոր մարդիկ կեանքի անուշուԱնոնք որոնք կը խորհին թէ հոգեւոր մարդիկ կեանքի անուշուԱնոնք որոնք կը խորհին թէ հոգեւոր մարդիկ կեանքի անուշուԱնոնք որոնք կը խորհին թէ հոգեւոր մարդիկ կեանքի անուշու----
թիւնը չենթիւնը չենթիւնը չենթիւնը չեն    կրնար վայելել, հարց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ կրնար վայելել, հարց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ կրնար վայելել, հարց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ կրնար վայելել, հարց կու տամ անոնց, աշխարհի մէջ ի՞նչ 
աւելի անոյշ բան կայ, քան աղօթքի պահուն մեր սիրտը Սուրբ Հոգիին աւելի անոյշ բան կայ, քան աղօթքի պահուն մեր սիրտը Սուրբ Հոգիին աւելի անոյշ բան կայ, քան աղօթքի պահուն մեր սիրտը Սուրբ Հոգիին աւելի անոյշ բան կայ, քան աղօթքի պահուն մեր սիրտը Սուրբ Հոգիին 
տալիք խաղաղութեան եւ ուրախութեան դիմաց բանալը:տալիք խաղաղութեան եւ ուրախութեան դիմաց բանալը:տալիք խաղաղութեան եւ ուրախութեան դիմաց բանալը:տալիք խաղաղութեան եւ ուրախութեան դիմաց բանալը:    

Անոնք որոնք կը կարծեն թէ հոգեւոր մարդիկը զրկուաԱնոնք որոնք կը կարծեն թէ հոգեւոր մարդիկը զրկուաԱնոնք որոնք կը կարծեն թէ հոգեւոր մարդիկը զրկուաԱնոնք որոնք կը կարծեն թէ հոգեւոր մարդիկը զրկուա´́́́ծ մարծ մարծ մարծ մար----
դիկն են եւ կեանքի առաւելութիւններէն մեկոդիկն են եւ կեանքի առաւելութիւններէն մեկոդիկն են եւ կեանքի առաւելութիւններէն մեկոդիկն են եւ կեանքի առաւելութիւններէն մեկուսացուաւսացուաւսացուաւսացուա´́́́ծ մարդիկն են, ծ մարդիկն են, ծ մարդիկն են, ծ մարդիկն են, 
անոնց կանոնց կանոնց կանոնց կ’’’’ըսեմ ամբողջական համոզումով, որ հոգեւոր մարդիկը ըսեմ ամբողջական համոզումով, որ հոգեւոր մարդիկը ըսեմ ամբողջական համոզումով, որ հոգեւոր մարդիկը ըսեմ ամբողջական համոզումով, որ հոգեւոր մարդիկը 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք են որ ամենէն աւելի օրհնուած մարդիկն են, Աստուծոյ շնորհքնք են որ ամենէն աւելի օրհնուած մարդիկն են, Աստուծոյ շնորհքնք են որ ամենէն աւելի օրհնուած մարդիկն են, Աստուծոյ շնորհքնք են որ ամենէն աւելի օրհնուած մարդիկն են, Աստուծոյ շնորհք----
ներով օծուն ներով օծուն ներով օծուն ներով օծուն ու ու ու ու աստուածատուր կարողութիւններով օժտուած մարաստուածատուր կարողութիւններով օժտուած մարաստուածատուր կարողութիւններով օժտուած մարաստուածատուր կարողութիւններով օժտուած մար----
դիկն են, իսկական երջանկութեան ճամբան գտած մարդիկն են:դիկն են, իսկական երջանկութեան ճամբան գտած մարդիկն են:դիկն են, իսկական երջանկութեան ճամբան գտած մարդիկն են:դիկն են, իսկական երջանկութեան ճամբան գտած մարդիկն են:    

ԶրկուԶրկուԶրկուԶրկուած մարդիկը աշխարհի մարդիկն են եւ ոած մարդիկը աշխարհի մարդիկն են եւ ոած մարդիկը աշխարհի մարդիկն են եւ ոած մարդիկը աշխարհի մարդիկն են եւ ո´́́́չ թէ հոգեւոր չ թէ հոգեւոր չ թէ հոգեւոր չ թէ հոգեւոր 
մարդիկը, հետեւեալ առումով. Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդը, մարդիկը, հետեւեալ առումով. Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդը, մարդիկը, հետեւեալ առումով. Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդը, մարդիկը, հետեւեալ առումով. Սուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդը, 
ունի բան մը որ աշխարհի մարդը չունի: Ի՞նչ: Երբ ան ծանր փորձանքի ունի բան մը որ աշխարհի մարդը չունի: Ի՞նչ: Երբ ան ծանր փորձանքի ունի բան մը որ աշխարհի մարդը չունի: Ի՞նչ: Երբ ան ծանր փորձանքի ունի բան մը որ աշխարհի մարդը չունի: Ի՞նչ: Երբ ան ծանր փորձանքի 
մը դէմ յանդիման գտնուի, Աստուած անոր ապահովութեան ու մը դէմ յանդիման գտնուի, Աստուած անոր ապահովութեան ու մը դէմ յանդիման գտնուի, Աստուած անոր ապահովութեան ու մը դէմ յանդիման գտնուի, Աստուած անոր ապահովութեան ու 
վստահութեան շովստահութեան շովստահութեան շովստահութեան շո´́́́ւնչ կու տայ: Հրեշւնչ կու տայ: Հրեշւնչ կու տայ: Հրեշւնչ կու տայ: Հրեշտակները կը զօրակցին անոր ու տակները կը զօրակցին անոր ու տակները կը զօրակցին անոր ու տակները կը զօրակցին անոր ու 
կը զօրացնեն զայն: Սուրբերը կը բարեխօսեն անոր համար: Սուրբ Հոկը զօրացնեն զայն: Սուրբերը կը բարեխօսեն անոր համար: Սուրբ Հոկը զօրացնեն զայն: Սուրբերը կը բարեխօսեն անոր համար: Սուրբ Հոկը զօրացնեն զայն: Սուրբերը կը բարեխօսեն անոր համար: Սուրբ Հո----
գին կը սրտապնդէ զայն: Քրիստոս կգին կը սրտապնդէ զայն: Քրիստոս կգին կը սրտապնդէ զայն: Քրիստոս կգին կը սրտապնդէ զայն: Քրիստոս կ’’’’առաջնորդէ զայն: Այս բոլորը առաջնորդէ զայն: Այս բոլորը առաջնորդէ զայն: Այս բոլորը առաջնորդէ զայն: Այս բոլորը 
աշխարաշխարաշխարաշխարհհհհի մարդը չունի ու չի կրնար ունենալ: Աշխարհի մարդը երբ ի մարդը չունի ու չի կրնար ունենալ: Աշխարհի մարդը երբ ի մարդը չունի ու չի կրնար ունենալ: Աշխարհի մարդը երբ ի մարդը չունի ու չի կրնար ունենալ: Աշխարհի մարդը երբ 
փորձութեան կամ փորձանքի հանդիպի, առանձիփորձութեան կամ փորձանքի հանդիպի, առանձիփորձութեան կամ փորձանքի հանդիպի, առանձիփորձութեան կամ փորձանքի հանդիպի, առանձի´́́́ն է այդ փն է այդ փն է այդ փն է այդ փորձուորձուորձուորձու----
թեան դիմաց, չունիթեան դիմաց, չունիթեան դիմաց, չունիթեան դիմաց, չունի´ ´ ´ ´ պաշտպան, չունիպաշտպան, չունիպաշտպան, չունիպաշտպան, չունի´ ´ ´ ´ բարեխօս, չունիբարեխօս, չունիբարեխօս, չունիբարեխօս, չունի´ ´ ´ ´ զօրակցող, զօրակցող, զօրակցող, զօրակցող, 
չունիչունիչունիչունի´ ´ ´ ´ օգնական:օգնական:օգնական:օգնական:    

    
� Երկինքը Աստուծոյ զաւակներուն կողքին կը կանգնի երբ երկիԵրկինքը Աստուծոյ զաւակներուն կողքին կը կանգնի երբ երկիԵրկինքը Աստուծոյ զաւակներուն կողքին կը կանգնի երբ երկիԵրկինքը Աստուծոյ զաւակներուն կողքին կը կանգնի երբ երկի----

րը իր բերանը բանայ կուլ տալու համար զանոնք: Հիմա, դորը իր բերանը բանայ կուլ տալու համար զանոնք: Հիմա, դորը իր բերանը բանայ կուլ տալու համար զանոնք: Հիմա, դորը իր բերանը բանայ կուլ տալու համար զանոնք: Հիմա, դո´́́́ւք ւք ւք ւք 
ըսէք, ո՞վ է իսկական զրկուած մարդը: Աստուծո՞յ մարդը, թէ՝ ըսէք, ո՞վ է իսկական զրկուած մարդը: Աստուծո՞յ մարդը, թէ՝ ըսէք, ո՞վ է իսկական զրկուած մարդը: Աստուծո՞յ մարդը, թէ՝ ըսէք, ո՞վ է իսկական զրկուած մարդը: Աստուծո՞յ մարդը, թէ՝ 
աշխարաշխարաշխարաշխարհի մարդը:հի մարդը:հի մարդը:հի մարդը:    
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Քրիստոսի առաջին եՔրիստոսի առաջին եՔրիստոսի առաջին եՔրիստոսի առաջին եւ երկրորդ գալուստըւ երկրորդ գալուստըւ երկրորդ գալուստըւ երկրորդ գալուստը    
((((Յունիս 17)Յունիս 17)Յունիս 17)Յունիս 17)    

    
Քրիստոս առաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մեղքի Քրիստոս առաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մեղքի Քրիստոս առաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մեղքի Քրիստոս առաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մեղքի 

ստրկութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, մեղքի ստրկութենէն ստրկութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, մեղքի ստրկութենէն ստրկութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, մեղքի ստրկութենէն ստրկութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, մեղքի ստրկութենէն 
ազատագրուածները իր սիրոյն մէջ առնելու:ազատագրուածները իր սիրոյն մէջ առնելու:ազատագրուածները իր սիրոյն մէջ առնելու:ազատագրուածները իր սիրոյն մէջ առնելու:    

Առաջին անգամ եկաւ ազատելու մարդը օրէնքի անէծքէն Առաջին անգամ եկաւ ազատելու մարդը օրէնքի անէծքէն Առաջին անգամ եկաւ ազատելու մարդը օրէնքի անէծքէն Առաջին անգամ եկաւ ազատելու մարդը օրէնքի անէծքէն ու զայն ու զայն ու զայն ու զայն 
դարձնելու շնորհքի զաւակ, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, իր դարձնելու շնորհքի զաւակ, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, իր դարձնելու շնորհքի զաւակ, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, իր դարձնելու շնորհքի զաւակ, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, իր 
արքայութեան մէջ առնելու իր շնորհքը ընդունած մարդիկը:արքայութեան մէջ առնելու իր շնորհքը ընդունած մարդիկը:արքայութեան մէջ առնելու իր շնորհքը ընդունած մարդիկը:արքայութեան մէջ առնելու իր շնորհքը ընդունած մարդիկը:    

Առաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մահուան դատաԱռաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մահուան դատաԱռաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մահուան դատաԱռաջին անգամ եկաւ ազատագրելու մարդը մահուան դատա----
պարտութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, այդ ազատագրուպարտութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, այդ ազատագրուպարտութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, այդ ազատագրուպարտութենէն, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, այդ ազատագրու----
թիւնը մերժողները՝ յաւիտենական մահութիւնը մերժողները՝ յաւիտենական մահութիւնը մերժողները՝ յաւիտենական մահութիւնը մերժողները՝ յաւիտենական մահուամբ պատժելու:ամբ պատժելու:ամբ պատժելու:ամբ պատժելու:    

Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ հովիւ փնտռելու ու գտնելու Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ հովիւ փնտռելու ու գտնելու Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ հովիւ փնտռելու ու գտնելու Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ հովիւ փնտռելու ու գտնելու 
կորսուած ոչխարները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, դարձեալ կորսուած ոչխարները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, դարձեալ կորսուած ոչխարները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, դարձեալ կորսուած ոչխարները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ, դարձեալ 
իբրեւ հովիւ, բայց այս անգամ զատելու համար իրարմէ ոչխարներն ու իբրեւ հովիւ, բայց այս անգամ զատելու համար իրարմէ ոչխարներն ու իբրեւ հովիւ, բայց այս անգամ զատելու համար իրարմէ ոչխարներն ու իբրեւ հովիւ, բայց այս անգամ զատելու համար իրարմէ ոչխարներն ու 
այծերը:այծերը:այծերը:այծերը:    

Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ անպաշտպան ոչխար, կամաւորաԱռաջին անգամ եկաւ իբրեւ անպաշտպան ոչխար, կամաւորաԱռաջին անգամ եկաւ իբրեւ անպաշտպան ոչխար, կամաւորաԱռաջին անգամ եկաւ իբրեւ անպաշտպան ոչխար, կամաւորա----
պէս ինքզինք յանձպէս ինքզինք յանձպէս ինքզինք յանձպէս ինքզինք յանձնելու նելու նելու նելու ««««յօշոտիչ քայլերուն ձեռքըյօշոտիչ քայլերուն ձեռքըյօշոտիչ քայլերուն ձեռքըյօշոտիչ քայլերուն ձեռքը», », », », իսկ երկրորդ իսկ երկրորդ իսկ երկրորդ իսկ երկրորդ 
անգամ պիտի յայտնուի իբրեւ պաշտպան առիւծ, պաշտպանելու հաանգամ պիտի յայտնուի իբրեւ պաշտպան առիւծ, պաշտպանելու հաանգամ պիտի յայտնուի իբրեւ պաշտպան առիւծ, պաշտպանելու հաանգամ պիտի յայտնուի իբրեւ պաշտպան առիւծ, պաշտպանելու հա----
մար իրեն ապաւինողները, ինչպէս նաեւ իր բերնին շունչով սպառելու մար իրեն ապաւինողները, ինչպէս նաեւ իր բերնին շունչով սպառելու մար իրեն ապաւինողները, ինչպէս նաեւ իր բերնին շունչով սպառելու մար իրեն ապաւինողները, ինչպէս նաեւ իր բերնին շունչով սպառելու 
իր զաւակներուն շարքիիր զաւակներուն շարքիիր զաւակներուն շարքիիր զաւակներուն շարքին սպրդած դիմակաւոր ն սպրդած դիմակաւոր ն սպրդած դիմակաւոր ն սպրդած դիմակաւոր մարմարմարմարդիկը:դիկը:դիկը:դիկը:    

Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ սերմնացան, Աստուծոյ Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ սերմնացան, Աստուծոյ Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ սերմնացան, Աստուծոյ Առաջին անգամ եկաւ իբրեւ սերմնացան, Աստուծոյ խօսքին խօսքին խօսքին խօսքին 
սերմը սերմանելու մարդոց հոգիներուն մէջ, բայց երկրորդ անգամ սերմը սերմանելու մարդոց հոգիներուն մէջ, բայց երկրորդ անգամ սերմը սերմանելու մարդոց հոգիներուն մէջ, բայց երկրորդ անգամ սերմը սերմանելու մարդոց հոգիներուն մէջ, բայց երկրորդ անգամ 
պիտի գայ իբրեւ հնձող` հնձելու պիտի գայ իբրեւ հնձող` հնձելու պիտի գայ իբրեւ հնձող` հնձելու պիտի գայ իբրեւ հնձող` հնձելու համար համար համար համար հաւատքի սերմնահատիկնեհաւատքի սերմնահատիկնեհաւատքի սերմնահատիկնեհաւատքի սերմնահատիկնե----
րով լեցուած հասկերը եւ զանոնք ամբարելու իր յաւիտենական րով լեցուած հասկերը եւ զանոնք ամբարելու իր յաւիտենական րով լեցուած հասկերը եւ զանոնք ամբարելու իր յաւիտենական րով լեցուած հասկերը եւ զանոնք ամբարելու իր յաւիտենական 
շտեմաշտեմաշտեմաշտեմարաններուն մէջ:րաններուն մէջ:րաններուն մէջ:րաններուն մէջ:    

Առաջին անգամ եկաւ առանց փառքի` վերցնելու համար մեղքի Առաջին անգամ եկաւ առանց փառքի` վերցնելու համար մեղքի Առաջին անգամ եկաւ առանց փառքի` վերցնելու համար մեղքի Առաջին անգամ եկաւ առանց փառքի` վերցնելու համար մեղքի 
մերմերմերմեր    անարգանքը, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ իր փառքով` իր անարգանքը, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ իր փառքով` իր անարգանքը, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ իր փառքով` իր անարգանքը, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ իր փառքով` իր 
փառքով զարդարելու փառքով զարդարելու փառքով զարդարելու փառքով զարդարելու համար համար համար համար իր հետեւորդները:իր հետեւորդները:իր հետեւորդները:իր հետեւորդները:    

    
� Քրիստոս առաջին անգամ եկաւ կործանումէ փրկելու չարաՔրիստոս առաջին անգամ եկաւ կործանումէ փրկելու չարաՔրիստոս առաջին անգամ եկաւ կործանումէ փրկելու չարաՔրիստոս առաջին անգամ եկաւ կործանումէ փրկելու չարա----

գործները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ կործանելու զանոնք:գործները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ կործանելու զանոնք:գործները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ կործանելու զանոնք:գործները, իսկ երկրորդ անգամ պիտի գայ կործանելու զանոնք:    
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Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կատարեցնք կատարեցնք կատարեցնք կատարեց    
մեր փրկութեան նախաձեռնութիւնըմեր փրկութեան նախաձեռնութիւնըմեր փրկութեան նախաձեռնութիւնըմեր փրկութեան նախաձեռնութիւնը    

((((ՅոՅոՅոՅունիս 18)ւնիս 18)ւնիս 18)ւնիս 18)    
    

««««Աստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեցԱստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեցԱստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեցԱստուած իր Որդին աշխարհ ղրկեց»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.17):Յովհաննէս 3.17):Յովհաննէս 3.17):Յովհաննէս 3.17):    Այս խօսԱյս խօսԱյս խօսԱյս խօս----
քը կը պարզէ թէ քը կը պարզէ թէ քը կը պարզէ թէ քը կը պարզէ թէ Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կատարեց նք կատարեց նք կատարեց նք կատարեց մեր մեր մեր մեր փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան նախանախանախանախա----
ձեռնութիւնը, չնայած որ մձեռնութիւնը, չնայած որ մձեռնութիւնը, չնայած որ մձեռնութիւնը, չնայած որ մարդը իարդը իարդը իարդը ի´́́́նքն էր որ փրկութեան պէտք ունէրնքն էր որ փրկութեան պէտք ունէրնքն էր որ փրկութեան պէտք ունէրնքն էր որ փրկութեան պէտք ունէր::::    

Աստուած որոշեց աշխարհ ղրկել իր Միածինը, ոԱստուած որոշեց աշխարհ ղրկել իր Միածինը, ոԱստուած որոշեց աշխարհ ղրկել իր Միածինը, ոԱստուած որոշեց աշխարհ ղրկել իր Միածինը, ո´́́́չ թէ ոչ թէ ոչ թէ ոչ թէ որովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ րովհետեւ 
մեմեմեմե´́́́նք կապուածնք կապուածնք կապուածնք կապուած    էինք իրեն,էինք իրեն,էինք իրեն,էինք իրեն,    այլ՝ որովհետեւ այլ՝ որովհետեւ այլ՝ որովհետեւ այլ՝ որովհետեւ Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կապուած նք կապուած նք կապուած նք կապուած 
էր մեզի:էր մեզի:էր մեզի:էր մեզի:    Մարդը իՄարդը իՄարդը իՄարդը ի´́́́նքն էր նքն էր նքն էր նքն էր որ որ որ որ ապաշխարութեամբ պէտք էր դարձի գար ապաշխարութեամբ պէտք էր դարձի գար ապաշխարութեամբ պէտք էր դարձի գար ապաշխարութեամբ պէտք էր դարձի գար 
Աստուծոյ, եւ արտասուալից աչքերով Աստուծոյ, եւ արտասուալից աչքերով Աստուծոյ, եւ արտասուալից աչքերով Աստուծոյ, եւ արտասուալից աչքերով հաշտհաշտհաշտհաշտութիւն հայցէր, բայց ահա ութիւն հայցէր, բայց ահա ութիւն հայցէր, բայց ահա ութիւն հայցէր, բայց ահա 
Աստուածորդին իԱստուածորդին իԱստուածորդին իԱստուածորդին ի´́́́նք մարդեղացաւ, նք մարդեղացաւ, նք մարդեղացաւ, նք մարդեղացաւ, մարդմարդմարդմարդը հաշտեցնելու համար ը հաշտեցնելու համար ը հաշտեցնելու համար ը հաշտեցնելու համար 
Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:    

Աստուած խնդիր չունէԱստուած խնդիր չունէԱստուած խնդիր չունէԱստուած խնդիր չունէր մարդուն հետ: Մարդը իր մարդուն հետ: Մարդը իր մարդուն հետ: Մարդը իր մարդուն հետ: Մարդը ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
խնդիր ունէր Աստուծոյ հետ: Հակառակ ասոր, Աստուած իխնդիր ունէր Աստուծոյ հետ: Հակառակ ասոր, Աստուած իխնդիր ունէր Աստուծոյ հետ: Հակառակ ասոր, Աստուած իխնդիր ունէր Աստուծոյ հետ: Հակառակ ասոր, Աստուած ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
եկաւ մարդուն: Եւ եկաւ եկաւ մարդուն: Եւ եկաւ եկաւ մարդուն: Եւ եկաւ եկաւ մարդուն: Եւ եկաւ իրենց միջեւ եղած հարցին լուծում բերելու:իրենց միջեւ եղած հարցին լուծում բերելու:իրենց միջեւ եղած հարցին լուծում բերելու:իրենց միջեւ եղած հարցին լուծում բերելու:    

Մենք չէՄենք չէՄենք չէՄենք չէ´́́́ր որ աղաչեցինք Յիսուսի որ մեռնի մեր փրկութեան ր որ աղաչեցինք Յիսուսի որ մեռնի մեր փրկութեան ր որ աղաչեցինք Յիսուսի որ մեռնի մեր փրկութեան ր որ աղաչեցինք Յիսուսի որ մեռնի մեր փրկութեան 
համար, այլ իհամար, այլ իհամար, այլ իհամար, այլ ի´́́́նքն էր որ յայտարարեց թէ աշխարհ եկնքն էր որ յայտարարեց թէ աշխարհ եկնքն էր որ յայտարարեց թէ աշխարհ եկնքն էր որ յայտարարեց թէ աշխարհ եկած էր իր կեանքը ած էր իր կեանքը ած էր իր կեանքը ած էր իր կեանքը 
իբրեւ փրկագին տալու մարդկութեան համար:իբրեւ փրկագին տալու մարդկութեան համար:իբրեւ փրկագին տալու մարդկութեան համար:իբրեւ փրկագին տալու մարդկութեան համար:    

Աստուած նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր Աստուած նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր Աստուած նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր Աստուած նայեցաւ երկրի վրայ երբ երկրաւորներ չէին նայեր 
եեեերկրկրկրկնքին: Բարեկամութեան ու հաշտութեան ձեռք երկարեց մեզի նքին: Բարեկամութեան ու հաշտութեան ձեռք երկարեց մեզի նքին: Բարեկամութեան ու հաշտութեան ձեռք երկարեց մեզի նքին: Բարեկամութեան ու հաշտութեան ձեռք երկարեց մեզի ««««դեռ դեռ դեռ դեռ 
աաաա´́́́յն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի էինք իրենյն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի էինք իրենյն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի էինք իրենյն ատեն՝ երբ տակաւին թշնամի էինք իրեն»»»»    ((((Հռոմայեցիս 5.10): Հռոմայեցիս 5.10): Հռոմայեցիս 5.10): Հռոմայեցիս 5.10): 
Աստուած մեր մօտ իրեն հետ հաԱստուած մեր մօտ իրեն հետ հաԱստուած մեր մօտ իրեն հետ հաԱստուած մեր մօտ իրեն հետ հաշտուելու եւ իրեն բարեկամ դառնալու շտուելու եւ իրեն բարեկամ դառնալու շտուելու եւ իրեն բարեկամ դառնալու շտուելու եւ իրեն բարեկամ դառնալու 
փափաք տեսնելով չէր որ որոշեց իր Որդին աշխարհ ղրկել: Աստուած փափաք տեսնելով չէր որ որոշեց իր Որդին աշխարհ ղրկել: Աստուած փափաք տեսնելով չէր որ որոշեց իր Որդին աշխարհ ղրկել: Աստուած փափաք տեսնելով չէր որ որոշեց իր Որդին աշխարհ ղրկել: Աստուած 
այդ որոշումը առաւ աայդ որոշումը առաւ աայդ որոշումը առաւ աայդ որոշումը առաւ ա´́́́յն ատեն՝ երբ մարդոցմէ ոյն ատեն՝ երբ մարդոցմէ ոյն ատեն՝ երբ մարդոցմէ ոյն ատեն՝ երբ մարդոցմէ ո´́́́չ ոք հաշտութեան չ ոք հաշտութեան չ ոք հաշտութեան չ ոք հաշտութեան 
տրամադրութիւն ցոյց կու տար:տրամադրութիւն ցոյց կու տար:տրամադրութիւն ցոյց կու տար:տրամադրութիւն ցոյց կու տար:    

Աշխարհ իր ամենէն մեղսալից օրերուն անգամ չէր մոռցուած ու Աշխարհ իր ամենէն մեղսալից օրերուն անգամ չէր մոռցուած ու Աշխարհ իր ամենէն մեղսալից օրերուն անգամ չէր մոռցուած ու Աշխարհ իր ամենէն մեղսալից օրերուն անգամ չէր մոռցուած ու 
չչչչէր անտեսուած իր Աէր անտեսուած իր Աէր անտեսուած իր Աէր անտեսուած իր Արարիչին կողմէ:րարիչին կողմէ:րարիչին կողմէ:րարիչին կողմէ:    

    
� Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ իրենց անհոգութեան օրերուն անգամ կը վայելէին ու իրենց անհոգութեան օրերուն անգամ կը վայելէին ու իրենց անհոգութեան օրերուն անգամ կը վայելէին ու իրենց անհոգութեան օրերուն անգամ կը վայելէին ու 

կը վայելեն Աստուծոյ հոգատարութիւնը:կը վայելեն Աստուծոյ հոգատարութիւնը:կը վայելեն Աստուծոյ հոգատարութիւնը:կը վայելեն Աստուծոյ հոգատարութիւնը:    
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Յիսուսի սէրը մարդուն հանդէպՅիսուսի սէրը մարդուն հանդէպՅիսուսի սէրը մարդուն հանդէպՅիսուսի սէրը մարդուն հանդէպ    
((((Յունիս 19)Յունիս 19)Յունիս 19)Յունիս 19)    

    
Երբ կը կարդանք աւետարանները, երբ կը Երբ կը կարդանք աւետարանները, երբ կը Երբ կը կարդանք աւետարանները, երբ կը Երբ կը կարդանք աւետարանները, երբ կը նայինք Յիսուսի կեաննայինք Յիսուսի կեաննայինք Յիսուսի կեաննայինք Յիսուսի կեան----

քինքինքինքին    ու կը դիտենքու կը դիտենքու կը դիտենքու կը դիտենք    անոր վերաբերմունքը մեղաւոր մարդոց հանոր վերաբերմունքը մեղաւոր մարդոց հանոր վերաբերմունքը մեղաւոր մարդոց հանոր վերաբերմունքը մեղաւոր մարդոց հետ, կը ետ, կը ետ, կը ետ, կը 
տեսնենք, որ Յիստեսնենք, որ Յիստեսնենք, որ Յիստեսնենք, որ Յիսուսի մօտեցումն ու վերաբերմունքը ուսի մօտեցումն ու վերաբերմունքը ուսի մօտեցումն ու վերաբերմունքը ուսի մօտեցումն ու վերաբերմունքը անոնցանոնցանոնցանոնց    հանդէպ, հանդէպ, հանդէպ, հանդէպ, 
ինկածինինկածինինկածինինկածին    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ,,,,    տապալածինտապալածինտապալածինտապալածին    հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ, , , , երբեք դատապարտողաերբեք դատապարտողաերբեք դատապարտողաերբեք դատապարտողա----
կան կամ քննադատողական չէր, այլ ընդհակառակը, կան կամ քննադատողական չէր, այլ ընդհակառակը, կան կամ քննադատողական չէր, այլ ընդհակառակը, կան կամ քննադատողական չէր, այլ ընդհակառակը, սիրալիր ու սիրալիր ու սիրալիր ու սիրալիր ու 
քաղցր քաղցր քաղցր քաղցր էրէրէրէր: : : : Ան կարեկցութիւն, գուրգուրանք եւ սէր ցուցաբերեց անոնց Ան կարեկցութիւն, գուրգուրանք եւ սէր ցուցաբերեց անոնց Ան կարեկցութիւն, գուրգուրանք եւ սէր ցուցաբերեց անոնց Ան կարեկցութիւն, գուրգուրանք եւ սէր ցուցաբերեց անոնց 
հանդէպ: Ան նոյնիսկհանդէպ: Ան նոյնիսկհանդէպ: Ան նոյնիսկհանդէպ: Ան նոյնիսկ    եղաւ մօտիկ ու մտերիմ անոնց: Եղաւ անոնց եղաւ մօտիկ ու մտերիմ անոնց: Եղաւ անոնց եղաւ մօտիկ ու մտերիմ անոնց: Եղաւ անոնց եղաւ մօտիկ ու մտերիմ անոնց: Եղաւ անոնց 
ընկերակից, խնդակից, սեղանակից, ճեմակից ու պատերազմակից:ընկերակից, խնդակից, սեղանակից, ճեմակից ու պատերազմակից:ընկերակից, խնդակից, սեղանակից, ճեմակից ու պատերազմակից:ընկերակից, խնդակից, սեղանակից, ճեմակից ու պատերազմակից:    
Աւետարաններուն մէջ ունինք Աւետարաններուն մէջ ունինք Աւետարաններուն մէջ ունինք Աւետարաններուն մէջ ունինք առակներառակներառակներառակներ,,,,    որոնք շատ գեղեցիկ կերպով որոնք շատ գեղեցիկ կերպով որոնք շատ գեղեցիկ կերպով որոնք շատ գեղեցիկ կերպով 
կը պարզեն մեզի թէ իկը պարզեն մեզի թէ իկը պարզեն մեզի թէ իկը պարզեն մեզի թէ ի´́́́նչպէս Աստուած կը վերաբերի մեղաւոր եւ նչպէս Աստուած կը վերաբերի մեղաւոր եւ նչպէս Աստուած կը վերաբերի մեղաւոր եւ նչպէս Աստուած կը վերաբերի մեղաւոր եւ 
օգնութեան ու կարեկցութեան կարօտ մարդուն հետօգնութեան ու կարեկցութեան կարօտ մարդուն հետօգնութեան ու կարեկցութեան կարօտ մարդուն հետօգնութեան ու կարեկցութեան կարօտ մարդուն հետ::::    

Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Բարի Սամարացիին առակը: Բարի Սամարացին, Բարի Սամարացիին առակը: Բարի Սամարացին, Բարի Սամարացիին առակը: Բարի Սամարացին, Բարի Սամարացիին առակը: Բարի Սամարացին, 
որ զՔրիստոս որ զՔրիստոս որ զՔրիստոս որ զՔրիստոս է որ է որ է որ է որ կը ներկայացնէ, մօտեցաւ գետին տապալած կը ներկայացնէ, մօտեցաւ գետին տապալած կը ներկայացնէ, մօտեցաւ գետին տապալած կը ներկայացնէ, մօտեցաւ գետին տապալած 
վիրաւոր մարդուն եւ ամբողջական գուրգուրանք յայտնաբերեց անոր վիրաւոր մարդուն եւ ամբողջական գուրգուրանք յայտնաբերեց անոր վիրաւոր մարդուն եւ ամբողջական գուրգուրանք յայտնաբերեց անոր վիրաւոր մարդուն եւ ամբողջական գուրգուրանք յայտնաբերեց անոր 
հանդէպ: Չյանդիմահանդէպ: Չյանդիմահանդէպ: Չյանդիմահանդէպ: Չյանդիմանեց զայն՝ ըսելով. նեց զայն՝ ըսելով. նեց զայն՝ ըսելով. նեց զայն՝ ըսելով. ««««Ինչո՞ւ ճշմարտութեան ճամբէն Ինչո՞ւ ճշմարտութեան ճամբէն Ինչո՞ւ ճշմարտութեան ճամբէն Ինչո՞ւ ճշմարտութեան ճամբէն 
շեղեցար, շեղեցար, շեղեցար, շեղեցար, ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ Երուսաղէմը լԵրուսաղէմը լԵրուսաղէմը լԵրուսաղէմը լքեցիր ու Երիքով գացիր, քեցիր ու Երիքով գացիր, քեցիր ու Երիքով գացիր, քեցիր ու Երիքով գացիր, ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ 
աւազակներով լեցուն այս ճամբէն եկարաւազակներով լեցուն այս ճամբէն եկարաւազակներով լեցուն այս ճամբէն եկարաւազակներով լեցուն այս ճամբէն եկար»:»:»:»:    Չհարցուց անոր թէ իՉհարցուց անոր թէ իՉհարցուց անոր թէ իՉհարցուց անոր թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
բան պատճառ եղած էր վէրքեր ստանալու, այլ իսկոյն ձէթ ու գինի բան պատճառ եղած էր վէրքեր ստանալու, այլ իսկոյն ձէթ ու գինի բան պատճառ եղած էր վէրքեր ստանալու, այլ իսկոյն ձէթ ու գինի բան պատճառ եղած էր վէրքեր ստանալու, այլ իսկոյն ձէթ ու գինի 
դրաւ անոր վէրքերուն վրայդրաւ անոր վէրքերուն վրայդրաւ անոր վէրքերուն վրայդրաւ անոր վէրքերուն վրայ` ` ` ` անոր ցաւը մեղմելու համար:անոր ցաւը մեղմելու համար:անոր ցաւը մեղմելու համար:անոր ցաւը մեղմելու համար:    ՉպախաՉպախաՉպախաՉպախա----
րակեց անոր մերկութիւնը, այլ գուրգուրանքով ծածկեց զրակեց անոր մերկութիւնը, այլ գուրգուրանքով ծածկեց զրակեց անոր մերկութիւնը, այլ գուրգուրանքով ծածկեց զրակեց անոր մերկութիւնը, այլ գուրգուրանքով ծածկեց զայն: այն: այն: այն: Մեղքի Մեղքի Մեղքի Մեղքի 
մէջ ինկած մարդը յանդիմամէջ ինկած մարդը յանդիմամէջ ինկած մարդը յանդիմամէջ ինկած մարդը յանդիմանութեան կարիքը չունի, այլ՝ սիրոյ: Ցաւի նութեան կարիքը չունի, այլ՝ սիրոյ: Ցաւի նութեան կարիքը չունի, այլ՝ սիրոյ: Ցաւի նութեան կարիքը չունի, այլ՝ սիրոյ: Ցաւի 
մէջ եղող մարդը հարցասէր մարդու պէտք չունի, այլ՝ մարդասէր մէջ եղող մարդը հարցասէր մարդու պէտք չունի, այլ՝ մարդասէր մէջ եղող մարդը հարցասէր մարդու պէտք չունի, այլ՝ մարդասէր մէջ եղող մարդը հարցասէր մարդու պէտք չունի, այլ՝ մարդասէր 
մարդու:մարդու:մարդու:մարդու:    Եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը:Եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը:Եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը:Եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը:    Գալով մեզի, մԳալով մեզի, մԳալով մեզի, մԳալով մեզի, մենք ի՞նչ ենք ի՞նչ ենք ի՞նչ ենք ի՞նչ 
կ'ընենք երբ կը տեսնենք մէկը ցաւի մէջ: Քարո՞զ կու տանք անոր, կ'ընենք երբ կը տեսնենք մէկը ցաւի մէջ: Քարո՞զ կու տանք անոր, կ'ընենք երբ կը տեսնենք մէկը ցաւի մէջ: Քարո՞զ կու տանք անոր, կ'ընենք երբ կը տեսնենք մէկը ցաւի մէջ: Քարո՞զ կու տանք անոր, 
հահահահամբերատար ըլլալու հրաւէ՞ր կ'ուղղենք, թէ` կը փորձենք մբերատար ըլլալու հրաւէ՞ր կ'ուղղենք, թէ` կը փորձենք մբերատար ըլլալու հրաւէ՞ր կ'ուղղենք, թէ` կը փորձենք մբերատար ըլլալու հրաւէ՞ր կ'ուղղենք, թէ` կը փորձենք 
գործնապէս օգտակար դառնալ անոր:գործնապէս օգտակար դառնալ անոր:գործնապէս օգտակար դառնալ անոր:գործնապէս օգտակար դառնալ անոր:    

    
� Տառապանքի մէջ եղող մարդը խօսող բերանի պէտք չունի, այլ` Տառապանքի մէջ եղող մարդը խօսող բերանի պէտք չունի, այլ` Տառապանքի մէջ եղող մարդը խօսող բերանի պէտք չունի, այլ` Տառապանքի մէջ եղող մարդը խօսող բերանի պէտք չունի, այլ` 

օգնող ձեռքի:օգնող ձեռքի:օգնող ձեռքի:օգնող ձեռքի:    
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Սատանային բռնակալութիւնըՍատանային բռնակալութիւնըՍատանային բռնակալութիւնըՍատանային բռնակալութիւնը    
((((Յունիս 20)Յունիս 20)Յունիս 20)Յունիս 20)    

    
Սատանան բռնակալ մըն է: Եւ Սատանան բռնակալ մըն է: Եւ Սատանան բռնակալ մըն է: Եւ Սատանան բռնակալ մըն է: Եւ Յիսուս եկաւ փրկելու մարդը Յիսուս եկաւ փրկելու մարդը Յիսուս եկաւ փրկելու մարդը Յիսուս եկաւ փրկելու մարդը անոր անոր անոր անոր 

բռնութենբռնութենբռնութենբռնութենէնէնէնէն::::    
Ո՞վ է բռնակալ մարդը, կամ ինչպիսի՞ն կՈ՞վ է բռնակալ մարդը, կամ ինչպիսի՞ն կՈ՞վ է բռնակալ մարդը, կամ ինչպիսի՞ն կՈ՞վ է բռնակալ մարդը, կամ ինչպիսի՞ն կ’’’’ըլլայ անիկա: Բռնակալ ըլլայ անիկա: Բռնակալ ըլլայ անիկա: Բռնակալ ըլլայ անիկա: Բռնակալ 

մարդը բռնութիւնը սիրող եւ բանեցնող մարդն է: Բռնակալը իր կամքը մարդը բռնութիւնը սիրող եւ բանեցնող մարդն է: Բռնակալը իր կամքը մարդը բռնութիւնը սիրող եւ բանեցնող մարդն է: Բռնակալը իր կամքը մարդը բռնութիւնը սիրող եւ բանեցնող մարդն է: Բռնակալը իր կամքը 
ուրիշին ուրիշին ուրիշին ուրիշին պարտադրել ուզող մարդն է: Բռնակալը իր կամքին ու պարտադրել ուզող մարդն է: Բռնակալը իր կամքին ու պարտադրել ուզող մարդն է: Բռնակալը իր կամքին ու պարտադրել ուզող մարդն է: Բռնակալը իր կամքին ու 
փափաքին ընդդիմացող մարդիկը ճզմել ու բնաջնջել ուզող մարդն է: փափաքին ընդդիմացող մարդիկը ճզմել ու բնաջնջել ուզող մարդն է: փափաքին ընդդիմացող մարդիկը ճզմել ու բնաջնջել ուզող մարդն է: փափաքին ընդդիմացող մարդիկը ճզմել ու բնաջնջել ուզող մարդն է: 
Եւ Սատանան այս բոԵւ Սատանան այս բոԵւ Սատանան այս բոԵւ Սատանան այս բոլորն է: Սատանան ինք եւս կլորն է: Սատանան ինք եւս կլորն է: Սատանան ինք եւս կլորն է: Սատանան ինք եւս կ’’’’ուզէ իր կամքը ուզէ իր կամքը ուզէ իր կամքը ուզէ իր կամքը 
պարտադրել մարդոց, կպարտադրել մարդոց, կպարտադրել մարդոց, կպարտադրել մարդոց, կ’’’’ուզէ բնաջնջել իրեն ընդդիմացող մարդիկը:ուզէ բնաջնջել իրեն ընդդիմացող մարդիկը:ուզէ բնաջնջել իրեն ընդդիմացող մարդիկը:ուզէ բնաջնջել իրեն ընդդիմացող մարդիկը:    

Եւ Աստուծոյ Որդին գիտէր հարկաւ ՉԵւ Աստուծոյ Որդին գիտէր հարկաւ ՉԵւ Աստուծոյ Որդին գիտէր հարկաւ ՉԵւ Աստուծոյ Որդին գիտէր հարկաւ Չարին ուզածը, գիտէր անոր արին ուզածը, գիտէր անոր արին ուզածը, գիտէր անոր արին ուզածը, գիտէր անոր 
փափաքփափաքփափաքփափաքը: Ան որոշեց վերջ դնել բռնակալ Սատանային երաը: Ան որոշեց վերջ դնել բռնակալ Սատանային երաը: Ան որոշեց վերջ դնել բռնակալ Սատանային երաը: Ան որոշեց վերջ դնել բռնակալ Սատանային երազներուն: զներուն: զներուն: զներուն: 
Եւ սակայն, հետաքրքրականը այն է,Եւ սակայն, հետաքրքրականը այն է,Եւ սակայն, հետաքրքրականը այն է,Եւ սակայն, հետաքրքրականը այն է,    որ նոյնիսկ որ նոյնիսկ որ նոյնիսկ որ նոյնիսկ երբ Յիսուս ուզեց երբ Յիսուս ուզեց երբ Յիսուս ուզեց երբ Յիսուս ուզեց 
վերջ դնել Սատանային բռնութեան, նոյնիսկ երբ ան ուզեց տապալել վերջ դնել Սատանային բռնութեան, նոյնիսկ երբ ան ուզեց տապալել վերջ դնել Սատանային բռնութեան, նոյնիսկ երբ ան ուզեց տապալել վերջ դնել Սատանային բռնութեան, նոյնիսկ երբ ան ուզեց տապալել 
անոր բռնակալական թագաւորութիւնը, չդիմեց բռնի միջոցներու, այլ անոր բռնակալական թագաւորութիւնը, չդիմեց բռնի միջոցներու, այլ անոր բռնակալական թագաւորութիւնը, չդիմեց բռնի միջոցներու, այլ անոր բռնակալական թագաւորութիւնը, չդիմեց բռնի միջոցներու, այլ 
սիրոյ եւ անձնազոհութեան ճամբով տապալեց Չարը:սիրոյ եւ անձնազոհութեան ճամբով տապալեց Չարը:սիրոյ եւ անձնազոհութեան ճամբով տապալեց Չարը:սիրոյ եւ անձնազոհութեան ճամբով տապալեց Չարը:    

Քրիստոնեաներս՝ Քրիստոսի ճամբան պէտք է որդեգրենք: Այլ Քրիստոնեաներս՝ Քրիստոսի ճամբան պէտք է որդեգրենք: Այլ Քրիստոնեաներս՝ Քրիստոսի ճամբան պէտք է որդեգրենք: Այլ Քրիստոնեաներս՝ Քրիստոսի ճամբան պէտք է որդեգրենք: Այլ 
խօսքով, երբ կը հանդիխօսքով, երբ կը հանդիխօսքով, երբ կը հանդիխօսքով, երբ կը հանդիպինք բռնութիւններու՝ մենք եւս բռնութիւն պինք բռնութիւններու՝ մենք եւս բռնութիւն պինք բռնութիւններու՝ մենք եւս բռնութիւն պինք բռնութիւններու՝ մենք եւս բռնութիւն 
պէտք պէտք պէտք պէտք չչչչէ է է է ընենք: Այդ չէընենք: Այդ չէընենք: Այդ չէընենք: Այդ չէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ ճամբան, եւ այդ պէտք չէ ըլլայ Աստուծոյ ճամբան, եւ այդ պէտք չէ ըլլայ Աստուծոյ ճամբան, եւ այդ պէտք չէ ըլլայ Աստուծոյ ճամբան, եւ այդ պէտք չէ ըլլայ 
աստուածասէր մարդուն ճամբան, Աստուծոյ Հոգիով լեցուած մարդուն աստուածասէր մարդուն ճամբան, Աստուծոյ Հոգիով լեցուած մարդուն աստուածասէր մարդուն ճամբան, Աստուծոյ Հոգիով լեցուած մարդուն աստուածասէր մարդուն ճամբան, Աստուծոյ Հոգիով լեցուած մարդուն 
ճամբան, որովհետեւ, հոն ուր բռնակալութիւն կայ՝ հոն Աստուծոյ ճամբան, որովհետեւ, հոն ուր բռնակալութիւն կայ՝ հոն Աստուծոյ ճամբան, որովհետեւ, հոն ուր բռնակալութիւն կայ՝ հոն Աստուծոյ ճամբան, որովհետեւ, հոն ուր բռնակալութիւն կայ՝ հոն Աստուծոյ 
Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգինննն    չկաչկաչկաչկա´́́́յ: Հոն ուր բռնակալույ: Հոն ուր բռնակալույ: Հոն ուր բռնակալույ: Հոն ուր բռնակալութիւն կայ՝ հոն խաղաղութիւն եւ թիւն կայ՝ հոն խաղաղութիւն եւ թիւն կայ՝ հոն խաղաղութիւն եւ թիւն կայ՝ հոն խաղաղութիւն եւ 
սէր չկայ:սէր չկայ:սէր չկայ:սէր չկայ: « « « «Բռնակալութիւն մը՝ չի կրնար սէր ծնանիլ: Մարդը չի սիրեր Բռնակալութիւն մը՝ չի կրնար սէր ծնանիլ: Մարդը չի սիրեր Բռնակալութիւն մը՝ չի կրնար սէր ծնանիլ: Մարդը չի սիրեր Բռնակալութիւն մը՝ չի կրնար սէր ծնանիլ: Մարդը չի սիրեր 
բռնութիւնը, եւ հետեւաբար, ոեւէ բռնակալութիւն սէր չի կրնար բռնութիւնը, եւ հետեւաբար, ոեւէ բռնակալութիւն սէր չի կրնար բռնութիւնը, եւ հետեւաբար, ոեւէ բռնակալութիւն սէր չի կրնար բռնութիւնը, եւ հետեւաբար, ոեւէ բռնակալութիւն սէր չի կրնար 
պարտադրել եւ ոպարտադրել եւ ոպարտադրել եւ ոպարտադրել եւ ո´́́́չ ալ կրնայ սէր յառաջացնել մեր մէջ: Սէրը չ ալ կրնայ սէր յառաջացնել մեր մէջ: Սէրը չ ալ կրնայ սէր յառաջացնել մեր մէջ: Սէրը չ ալ կրնայ սէր յառաջացնել մեր մէջ: Սէրը 
ազատութեաազատութեաազատութեաազատութեա´́́́ն ծնունդն էն ծնունդն էն ծնունդն էն ծնունդն է»»»» ( ( ( (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

    
� Աստուած մարդը ստեղծելէ ետք` ազատ կամք տուաւ անոր: Աստուած մարդը ստեղծելէ ետք` ազատ կամք տուաւ անոր: Աստուած մարդը ստեղծելէ ետք` ազատ կամք տուաւ անոր: Աստուած մարդը ստեղծելէ ետք` ազատ կամք տուաւ անոր: 

Ուստի, մարդը ոՈւստի, մարդը ոՈւստի, մարդը ոՈւստի, մարդը ո´́́́չ իրաւունք ունի բռնութիւն բանեցնելու, եւ ոչ իրաւունք ունի բռնութիւն բանեցնելու, եւ ոչ իրաւունք ունի բռնութիւն բանեցնելու, եւ ոչ իրաւունք ունի բռնութիւն բանեցնելու, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ կրնայ ուրիշներուն բանեցուցած բռնութիւնը ընդունիլ:ալ կրնայ ուրիշներուն բանեցուցած բռնութիւնը ընդունիլ:ալ կրնայ ուրիշներուն բանեցուցած բռնութիւնը ընդունիլ:ալ կրնայ ուրիշներուն բանեցուցած բռնութիւնը ընդունիլ:    
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Հեռացնել մեզմէ մեղքի սէրըՀեռացնել մեզմէ մեղքի սէրըՀեռացնել մեզմէ մեղքի սէրըՀեռացնել մեզմէ մեղքի սէրը    
((((Յունիս 21)Յունիս 21)Յունիս 21)Յունիս 21)    

    
««««Ով որ մեղք կը գործէ՝ ծառայ է մեղքինՈվ որ մեղք կը գործէ՝ ծառայ է մեղքինՈվ որ մեղք կը գործէ՝ ծառայ է մեղքինՈվ որ մեղք կը գործէ՝ ծառայ է մեղքին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.34Յովհաննէս 8.34Յովհաննէս 8.34Յովհաննէս 8.34): ): ): ): ՄեղքըՄեղքըՄեղքըՄեղքը    

չունի զաւակներ, այլ՝ ստրուկներ, ծառաներ:չունի զաւակներ, այլ՝ ստրուկներ, ծառաներ:չունի զաւակներ, այլ՝ ստրուկներ, ծառաներ:չունի զաւակներ, այլ՝ ստրուկներ, ծառաներ:    Ո՞վ է ծառան կամ ո՞վ է Ո՞վ է ծառան կամ ո՞վ է Ո՞վ է ծառան կամ ո՞վ է Ո՞վ է ծառան կամ ո՞վ է 
ստրուկը: Ծառան կամ ստրուկը՝ ազատ կամքէ զրկուած մարդն է: ստրուկը: Ծառան կամ ստրուկը՝ ազատ կամքէ զրկուած մարդն է: ստրուկը: Ծառան կամ ստրուկը՝ ազատ կամքէ զրկուած մարդն է: ստրուկը: Ծառան կամ ստրուկը՝ ազատ կամքէ զրկուած մարդն է: 
Ուստի, ըսել ուզուածը այն է, թէ Ուստի, ըսել ուզուածը այն է, թէ Ուստի, ըսել ուզուածը այն է, թէ Ուստի, ըսել ուզուածը այն է, թէ մեղքի կեանքը սիրող մարդը՝ ազատ մեղքի կեանքը սիրող մարդը՝ ազատ մեղքի կեանքը սիրող մարդը՝ ազատ մեղքի կեանքը սիրող մարդը՝ ազատ 
կամքէ զրկուած մարդն է: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ մեղքը ինքզինք կամքէ զրկուած մարդն է: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ մեղքը ինքզինք կամքէ զրկուած մարդն է: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ մեղքը ինքզինք կամքէ զրկուած մարդն է: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ մեղքը ինքզինք 
մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն պարտադրող իրականութիւն մըն է: Մեղքը յարգանք չունի պարտադրող իրականութիւն մըն է: Մեղքը յարգանք չունի պարտադրող իրականութիւն մըն է: Մեղքը յարգանք չունի պարտադրող իրականութիւն մըն է: Մեղքը յարգանք չունի 
մարդուն աստուածատուր ազատ կամքի մարդուն աստուածատուր ազատ կամքի մարդուն աստուածատուր ազատ կամքի մարդուն աստուածատուր ազատ կամքի պարգեւին նկատմամբ:պարգեւին նկատմամբ:պարգեւին նկատմամբ:պարգեւին նկատմամբ:    

Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ամէն մարդ մեղք կը գործէ, ուրեմն, Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ամէն մարդ մեղք կը գործէ, ուրեմն, Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ամէն մարդ մեղք կը գործէ, ուրեմն, Մէկը կրնայ մտածել, թէ՝ ամէն մարդ մեղք կը գործէ, ուրեմն, 
բոլո՞ր մարդիկը կորսնցուցած են բոլո՞ր մարդիկը կորսնցուցած են բոլո՞ր մարդիկը կորսնցուցած են բոլո՞ր մարդիկը կորսնցուցած են իրենց իրենց իրենց իրենց ազատ կամքի պարգեւը: ազատ կամքի պարգեւը: ազատ կամքի պարգեւը: ազատ կամքի պարգեւը: 
Վստահաբար ոչ: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկը մեղք Վստահաբար ոչ: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկը մեղք Վստահաբար ոչ: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկը մեղք Վստահաբար ոչ: Ճիշդ է որ բոլոր մարդիկը մեղք կը գործեն, բայց կը գործեն, բայց կը գործեն, բայց կը գործեն, բայց 
բոլոր մարդիկը չէ որ մեղքը կը սիրեն: Ակամայ մեղք գոբոլոր մարդիկը չէ որ մեղքը կը սիրեն: Ակամայ մեղք գոբոլոր մարդիկը չէ որ մեղքը կը սիրեն: Ակամայ մեղք գոբոլոր մարդիկը չէ որ մեղքը կը սիրեն: Ակամայ մեղք գործելը ուրիշ րծելը ուրիշ րծելը ուրիշ րծելը ուրիշ 
բան է, կամովին մեղքբան է, կամովին մեղքբան է, կամովին մեղքբան է, կամովին մեղք    գործելը՝ ուրիշ բան: Սիրել մեղքը զոր կը գործելը՝ ուրիշ բան: Սիրել մեղքը զոր կը գործելը՝ ուրիշ բան: Սիրել մեղքը զոր կը գործելը՝ ուրիշ բան: Սիրել մեղքը զոր կը 
գործենք ուրիշ բան է, ատել մեղքը զոր կը գործենք՝ ուրիշ բան:գործենք ուրիշ բան է, ատել մեղքը զոր կը գործենք՝ ուրիշ բան:գործենք ուրիշ բան է, ատել մեղքը զոր կը գործենք՝ ուրիշ բան:գործենք ուրիշ բան է, ատել մեղքը զոր կը գործենք՝ ուրիշ բան:    

Աշխարհի կեանքը ապրող եւ այդ կեանքը սիրող մարդը՝ բնակաԱշխարհի կեանքը ապրող եւ այդ կեանքը սիրող մարդը՝ բնակաԱշխարհի կեանքը ապրող եւ այդ կեանքը սիրող մարդը՝ բնակաԱշխարհի կեանքը ապրող եւ այդ կեանքը սիրող մարդը՝ բնակա----
նօրէն նօրէն նօրէն նօրէն կը սիրէ նաեւ մեղքի կեանքը, մեղք գործելը, իսկ զԱստուած կը սիրէ նաեւ մեղքի կեանքը, մեղք գործելը, իսկ զԱստուած կը սիրէ նաեւ մեղքի կեանքը, մեղք գործելը, իսկ զԱստուած կը սիրէ նաեւ մեղքի կեանքը, մեղք գործելը, իսկ զԱստուած 
սիրող, Աստուծոյ Հոգիով սիրող, Աստուծոյ Հոգիով սիրող, Աստուծոյ Հոգիով սիրող, Աստուծոյ Հոգիով նորոգուած, նորոգուած, նորոգուած, նորոգուած, լեցուած ու առաջնորդուող մարլեցուած ու առաջնորդուող մարլեցուած ու առաջնորդուող մարլեցուած ու առաջնորդուող մար----
դը, անկարելի է որ սիրէ մեղքի կեանքը, ընդհակառակը, ան իր ձայնը դը, անկարելի է որ սիրէ մեղքի կեանքը, ընդհակառակը, ան իր ձայնը դը, անկարելի է որ սիրէ մեղքի կեանքը, ընդհակառակը, ան իր ձայնը դը, անկարելի է որ սիրէ մեղքի կեանքը, ընդհակառակը, ան իր ձայնը 
միացնելով Պօղոս առաքեալի ձայնին կմիացնելով Պօղոս առաքեալի ձայնին կմիացնելով Պօղոս առաքեալի ձայնին կմիացնելով Պօղոս առաքեալի ձայնին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ուզածս չէ որ կՈւզածս չէ որ կՈւզածս չէ որ կՈւզածս չէ որ կ’’’’ընեմ, այլ ընեմ, այլ ընեմ, այլ ընեմ, այլ 
հակառակը՝ ատահակառակը՝ ատահակառակը՝ ատահակառակը՝ ատած բանս է որ կծ բանս է որ կծ բանս է որ կծ բանս է որ կ’’’’ընեմընեմընեմընեմ»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 7.15): Իսկ դոՀռոմայեցիս 7.15): Իսկ դոՀռոմայեցիս 7.15): Իսկ դոՀռոմայեցիս 7.15): Իսկ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
սիրելիս, կսիրելիս, կսիրելիս, կսիրելիս, կ’’’’ատե՞ս մեղքը, ինչպէս առաքեալը կատե՞ս մեղքը, ինչպէս առաքեալը կատե՞ս մեղքը, ինչպէս առաքեալը կատե՞ս մեղքը, ինչպէս առաքեալը կ’’’’ատէր: Աստուծոյ ատէր: Աստուծոյ ատէր: Աստուծոյ ատէր: Աստուծոյ 
մարդը չի կրնար սիրել մեղքը եւ ոմարդը չի կրնար սիրել մեղքը եւ ոմարդը չի կրնար սիրել մեղքը եւ ոմարդը չի կրնար սիրել մեղքը եւ ո´́́́չ ալ կամաւորապէս մեղք գործել:չ ալ կամաւորապէս մեղք գործել:չ ալ կամաւորապէս մեղք գործել:չ ալ կամաւորապէս մեղք գործել:    

Մեղքը սիրելը՝ զԱստուած ատել է: Մեղքի սէրը մարդուն սիրտէն Մեղքը սիրելը՝ զԱստուած ատել է: Մեղքի սէրը մարդուն սիրտէն Մեղքը սիրելը՝ զԱստուած ատել է: Մեղքի սէրը մարդուն սիրտէն Մեղքը սիրելը՝ զԱստուած ատել է: Մեղքի սէրը մարդուն սիրտէն 
դուրս շպրտելու համար էր որ Սէրըդուրս շպրտելու համար էր որ Սէրըդուրս շպրտելու համար էր որ Սէրըդուրս շպրտելու համար էր որ Սէրը    մարմնացաւ: Սիրելիմարմնացաւ: Սիրելիմարմնացաւ: Սիրելիմարմնացաւ: Սիրելի´ ´ ´ ´ բարեկամ, բարեկամ, բարեկամ, բարեկամ, 
թոյլ տոթոյլ տոթոյլ տոթոյլ տուա՞ծ ես որ մարմնացեալ Սէրը՝ Յիսուս Քրիստոսւա՞ծ ես որ մարմնացեալ Սէրը՝ Յիսուս Քրիստոսւա՞ծ ես որ մարմնացեալ Սէրը՝ Յիսուս Քրիստոսւա՞ծ ես որ մարմնացեալ Սէրը՝ Յիսուս Քրիստոս, , , , մեղքի սէրը մեղքի սէրը մեղքի սէրը մեղքի սէրը 
դոդոդոդո´́́́ւրս շպրտէ սրտէդ: ւրս շպրտէ սրտէդ: ւրս շպրտէ սրտէդ: ւրս շպրտէ սրտէդ: Ինչո՞վ լեցուն է սիրտդ. աշխաԻնչո՞վ լեցուն է սիրտդ. աշխաԻնչո՞վ լեցուն է սիրտդ. աշխաԻնչո՞վ լեցուն է սիրտդ. աշխարհի՞ սիրով, թէ՝ րհի՞ սիրով, թէ՝ րհի՞ սիրով, թէ՝ րհի՞ սիրով, թէ՝ 
Աստուծոյ սիրով:Աստուծոյ սիրով:Աստուծոյ սիրով:Աստուծոյ սիրով:    

    
� Մեղքի սէրէն ազատագրուած մարդը միայն ազատութիւն ունի: Մեղքի սէրէն ազատագրուած մարդը միայն ազատութիւն ունի: Մեղքի սէրէն ազատագրուած մարդը միայն ազատութիւն ունի: Մեղքի սէրէն ազատագրուած մարդը միայն ազատութիւն ունի: 

Մեղքը սիրող մարդը երբեք ալ ազատ Մեղքը սիրող մարդը երբեք ալ ազատ Մեղքը սիրող մարդը երբեք ալ ազատ Մեղքը սիրող մարդը երբեք ալ ազատ չէ, այլ` ստրուկ:չէ, այլ` ստրուկ:չէ, այլ` ստրուկ:չէ, այլ` ստրուկ:    
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Յիսուս` Յիսուս` Յիսուս` Յիսուս` գուրգուրոտ գուրգուրոտ գուրգուրոտ գուրգուրոտ ՀովիւըՀովիւըՀովիւըՀովիւը    
((((Յունիս 22)Յունիս 22)Յունիս 22)Յունիս 22)    

    
««««Ես եմ իրաւ հովիւըԵս եմ իրաւ հովիւըԵս եմ իրաւ հովիւըԵս եմ իրաւ հովիւը» » » » (Յովհաննէս 10.11, 14):(Յովհաննէս 10.11, 14):(Յովհաննէս 10.11, 14):(Յովհաննէս 10.11, 14):    
Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ կը սիրէ քեզ: Եթէ կը փնտռես ւ հովիւ է, որովհետեւ կը սիրէ քեզ: Եթէ կը փնտռես ւ հովիւ է, որովհետեւ կը սիրէ քեզ: Եթէ կը փնտռես ւ հովիւ է, որովհետեւ կը սիրէ քեզ: Եթէ կը փնտռես 

մէկը որ անկեղծօրէն քեզ սիրէ, անչափօրէն քեզ սիրէ, եթէ կը փնտռես մէկը որ անկեղծօրէն քեզ սիրէ, անչափօրէն քեզ սիրէ, եթէ կը փնտռես մէկը որ անկեղծօրէն քեզ սիրէ, անչափօրէն քեզ սիրէ, եթէ կը փնտռես մէկը որ անկեղծօրէն քեզ սիրէ, անչափօրէն քեզ սիրէ, եթէ կը փնտռես 
քեզ սիրող տաքուկ գիրկ մը` ուր կրնաքեզ սիրող տաքուկ գիրկ մը` ուր կրնաքեզ սիրող տաքուկ գիրկ մը` ուր կրնաքեզ սիրող տաքուկ գիրկ մը` ուր կրնաս նետուիլ վստահութեամբ, ս նետուիլ վստահութեամբ, ս նետուիլ վստահութեամբ, ս նետուիլ վստահութեամբ, 
եկոեկոեկոեկո´́́́ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Իր գրկին մէջ, դուն ունիս ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Իր գրկին մէջ, դուն ունիս ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Իր գրկին մէջ, դուն ունիս ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Իր գրկին մէջ, դուն ունիս 
յատուկ տեղ: Եկոյատուկ տեղ: Եկոյատուկ տեղ: Եկոյատուկ տեղ: Եկո´́́́ւր եւ կշտացիւր եւ կշտացիւր եւ կշտացիւր եւ կշտացի´́́́ր իր սիրով, եւ զայն կշտացուր ր իր սիրով, եւ զայն կշտացուր ր իր սիրով, եւ զայն կշտացուր ր իր սիրով, եւ զայն կշտացուր 
սիրովդ: Եկոսիրովդ: Եկոսիրովդ: Եկոսիրովդ: Եկո´́́́ւր եւ վայելէ իր սէրը, եւ առիթ տուր, որ ինքն ալ վայելէ ւր եւ վայելէ իր սէրը, եւ առիթ տուր, որ ինքն ալ վայելէ ւր եւ վայելէ իր սէրը, եւ առիթ տուր, որ ինքն ալ վայելէ ւր եւ վայելէ իր սէրը, եւ առիթ տուր, որ ինքն ալ վայելէ 
քու սէրդ:քու սէրդ:քու սէրդ:քու սէրդ:    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ կը գոււ հովիւ է, որովհետեւ կը գոււ հովիւ է, որովհետեւ կը գոււ հովիւ է, որովհետեւ կը գուրգուրայ իր ոչխարներգուրայ իր ոչխարներգուրայ իր ոչխարներգուրայ իր ոչխարնե----
րուն: Ի՞նչ կը փնտռես, սիրելիրուն: Ի՞նչ կը փնտռես, սիրելիրուն: Ի՞նչ կը փնտռես, սիրելիրուն: Ի՞նչ կը փնտռես, սիրելի´ ´ ´ ´ հաւատացեալ: Գուրհաւատացեալ: Գուրհաւատացեալ: Գուրհաւատացեալ: Գուրգուրա՞նք, կարեկգուրա՞նք, կարեկգուրա՞նք, կարեկգուրա՞նք, կարեկ----
ցութի՞ւն, հոգատարութի՞ւն, խնա՞մք: Եթէ այս բոլորը կը փնտռես, ցութի՞ւն, հոգատարութի՞ւն, խնա՞մք: Եթէ այս բոլորը կը փնտռես, ցութի՞ւն, հոգատարութի՞ւն, խնա՞մք: Եթէ այս բոլորը կը փնտռես, ցութի՞ւն, հոգատարութի՞ւն, խնա՞մք: Եթէ այս բոլորը կը փնտռես, 
եկոեկոեկոեկո´́́́ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը գուգուրոտ ու կաւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը գուգուրոտ ու կաւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը գուգուրոտ ու կաւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը գուգուրոտ ու կա----
րեկցող Փրկիչ է, Տէր Յիսուսը հոգատար ու խնամատար եղբրեկցող Փրկիչ է, Տէր Յիսուսը հոգատար ու խնամատար եղբրեկցող Փրկիչ է, Տէր Յիսուսը հոգատար ու խնամատար եղբրեկցող Փրկիչ է, Տէր Յիսուսը հոգատար ու խնամատար եղբայր մըն է:այր մըն է:այր մըն է:այր մըն է:    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ, մխիթարել գիտէ սգաւ հովիւ է, որովհետեւ, մխիթարել գիտէ սգաւ հովիւ է, որովհետեւ, մխիթարել գիտէ սգաւ հովիւ է, որովհետեւ, մխիթարել գիտէ սգաւոր հուոր հուոր հուոր հո----
գին, ուրախացնել` տրտմած սիրտը, գօտեպնդել` յուսահատ մարդը, գին, ուրախացնել` տրտմած սիրտը, գօտեպնդել` յուսահատ մարդը, գին, ուրախացնել` տրտմած սիրտը, գօտեպնդել` յուսահատ մարդը, գին, ուրախացնել` տրտմած սիրտը, գօտեպնդել` յուսահատ մարդը, 
ընդունիլ` մերժուած մարդը, արժէք կու տայ ամէն մէկ մարդու: ընդունիլ` մերժուած մարդը, արժէք կու տայ ամէն մէկ մարդու: ընդունիլ` մերժուած մարդը, արժէք կու տայ ամէն մէկ մարդու: ընդունիլ` մերժուած մարդը, արժէք կու տայ ամէն մէկ մարդու: 
Յիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկաՅիսուսի համար չկա´́́́յ մերժուած կամ անընդունելի մարդ: Իւրաքանյ մերժուած կամ անընդունելի մարդ: Իւրաքանյ մերժուած կամ անընդունելի մարդ: Իւրաքանյ մերժուած կամ անընդունելի մարդ: Իւրաքան----
չիւր մարդ արժչիւր մարդ արժչիւր մարդ արժչիւր մարդ արժէէէէ´́́́ք է Յիսուսի համար, ահա թէ ինչու, Յիսուս իրակաք է Յիսուսի համար, ահա թէ ինչու, Յիսուս իրակաք է Յիսուսի համար, ահա թէ ինչու, Յիսուս իրակաք է Յիսուսի համար, ահա թէ ինչու, Յիսուս իրակա´́́́ն ն ն ն 
հովիւ է:հովիւ է:հովիւ է:հովիւ է:    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կ’’’’արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները 
Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք 
եւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խօսքով եւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խօսքով եւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խօսքով եւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խօսքով 
եւ խօսքին ճշմարտութեեւ խօսքին ճշմարտութեեւ խօսքին ճշմարտութեեւ խօսքին ճշմարտութեամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր ամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր ամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր ամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր 
սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեււ հովիւ է, որովհետեււ հովիւ է, որովհետեււ հովիւ է, որովհետեւ    կը սիրէ կը սիրէ կը սիրէ կը սիրէ ու կը գուրգուրայ ու կը գուրգուրայ ու կը գուրգուրայ ու կը գուրգուրայ 

սիրոյ սիրոյ սիրոյ սիրոյ ու գուրգուրանքի ու գուրգուրանքի ու գուրգուրանքի ու գուրգուրանքի կարօտ իր ոչխարներկարօտ իր ոչխարներկարօտ իր ոչխարներկարօտ իր ոչխարներուն:ուն:ուն:ուն:    
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ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս` ` ` ` վստահելի Հովիւըվստահելի Հովիւըվստահելի Հովիւըվստահելի Հովիւը    
((((Յունիս 23)Յունիս 23)Յունիս 23)Յունիս 23)    

    
Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ ւ հովիւ է, որովհետեւ ւ հովիւ է, որովհետեւ ւ հովիւ է, որովհետեւ վստահելիվստահելիվստահելիվստահելի´ ´ ´ ´ հովիւ է: Եթէ կը հովիւ է: Եթէ կը հովիւ է: Եթէ կը հովիւ է: Եթէ կը 

փնտռես մէկը որուն կարենաս վստահիլ ու վստահութեամբ սիրտդ փնտռես մէկը որուն կարենաս վստահիլ ու վստահութեամբ սիրտդ փնտռես մէկը որուն կարենաս վստահիլ ու վստահութեամբ սիրտդ փնտռես մէկը որուն կարենաս վստահիլ ու վստահութեամբ սիրտդ 
բանալ, մէկը` որուն կարենաս ցաւիդ մասին խօսիլ բանալ, մէկը` որուն կարենաս ցաւիդ մասին խօսիլ բանալ, մէկը` որուն կարենաս ցաւիդ մասին խօսիլ բանալ, մէկը` որուն կարենաս ցաւիդ մասին խօսիլ ու բուժում գտնելու բուժում գտնելու բուժում գտնելու բուժում գտնել, , , , 
մէկը` որուն կարենաս պարզել մտահոգութիւնմէկը` որուն կարենաս պարզել մտահոգութիւնմէկը` որուն կարենաս պարզել մտահոգութիւնմէկը` որուն կարենաս պարզել մտահոգութիւններդ եւ լուծում ներդ եւ լուծում ներդ եւ լուծում ներդ եւ լուծում 
ստանալ, եկոստանալ, եկոստանալ, եկոստանալ, եկո´́́́ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը ւր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը 
պատրապատրապատրապատրա´́́́ստ է լսելու քեզ: Բաստ է լսելու քեզ: Բաստ է լսելու քեզ: Բաստ է լսելու քեզ: Բա´́́́ց սիրտդ իր դիմաց: Պատմէ ցաւերուդ ց սիրտդ իր դիմաց: Պատմէ ցաւերուդ ց սիրտդ իր դիմաց: Պատմէ ցաւերուդ ց սիրտդ իր դիմաց: Պատմէ ցաւերուդ 
մասին Տիրոջ, որ քեզի համար շատ ցաւեր կրեց: Ճիշդ է, որ մարդոց ալ մասին Տիրոջ, որ քեզի համար շատ ցաւեր կրեց: Ճիշդ է, որ մարդոց ալ մասին Տիրոջ, որ քեզի համար շատ ցաւեր կրեց: Ճիշդ է, որ մարդոց ալ մասին Տիրոջ, որ քեզի համար շատ ցաւեր կրեց: Ճիշդ է, որ մարդոց ալ 
կրնաս վստահիլ, մարդոց ալ կրնաս ցաւիդ մասին խօսիլ, մտահոգուկրնաս վստահիլ, մարդոց ալ կրնաս ցաւիդ մասին խօսիլ, մտահոգուկրնաս վստահիլ, մարդոց ալ կրնաս ցաւիդ մասին խօսիլ, մտահոգուկրնաս վստահիլ, մարդոց ալ կրնաս ցաւիդ մասին խօսիլ, մտահոգու----
թիւններդ պարզել: Բայց մարթիւններդ պարզել: Բայց մարթիւններդ պարզել: Բայց մարթիւններդ պարզել: Բայց մարդոց մօտ, յաճախ դարման ու լուծում չես դոց մօտ, յաճախ դարման ու լուծում չես դոց մօտ, յաճախ դարման ու լուծում չես դոց մօտ, յաճախ դարման ու լուծում չես 
գտներ, եւ կգտներ, եւ կգտներ, եւ կգտներ, եւ կամ որոշ չափով մը միայն կը գտնես: Մարդիկ կրնան յուամ որոշ չափով մը միայն կը գտնես: Մարդիկ կրնան յուամ որոշ չափով մը միայն կը գտնես: Մարդիկ կրնան յուամ որոշ չափով մը միայն կը գտնես: Մարդիկ կրնան յու----
սախաբ ընել քեզ, եւ ատիկա յաճախ նոյնինքն Աստուծոյ սախաբ ընել քեզ, եւ ատիկա յաճախ նոյնինքն Աստուծոյ սախաբ ընել քեզ, եւ ատիկա յաճախ նոյնինքն Աստուծոյ սախաբ ընել քեզ, եւ ատիկա յաճախ նոյնինքն Աստուծոյ 
թոյլտուութեամբ կթոյլտուութեամբ կթոյլտուութեամբ կթոյլտուութեամբ կ’’’’ըլլայ, որպէսզի սորվեցնէ քեզի, մարդոցմէ աւելի ըլլայ, որպէսզի սորվեցնէ քեզի, մարդոցմէ աւելի ըլլայ, որպէսզի սորվեցնէ քեզի, մարդոցմէ աւելի ըլլայ, որպէսզի սորվեցնէ քեզի, մարդոցմէ աւելի եւ եւ եւ եւ 
անոնցմէ առաջ` իրեանոնցմէ առաջ` իրեանոնցմէ առաջ` իրեանոնցմէ առաջ` իրե´́́́ն վստահիլ: Եղբայրական յորդոր քեզի.ն վստահիլ: Եղբայրական յորդոր քեզի.ն վստահիլ: Եղբայրական յորդոր քեզի.ն վստահիլ: Եղբայրական յորդոր քեզի.----    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վստահիր մէկու մը, որ չի վստահիր Քրվստահիր մէկու մը, որ չի վստահիր Քրվստահիր մէկու մը, որ չի վստահիր Քրվստահիր մէկու մը, որ չի վստահիր Քրիստոսի: Միիստոսի: Միիստոսի: Միիստոսի: Մի´ ´ ´ ´ վստավստավստավստա----
հիր մէկու մը, որ հիր մէկու մը, որ հիր մէկու մը, որ հիր մէկու մը, որ ինքնիր անձին կը վստահի փոխանակ Քրիստոսի ինքնիր անձին կը վստահի փոխանակ Քրիստոսի ինքնիր անձին կը վստահի փոխանակ Քրիստոսի ինքնիր անձին կը վստահի փոխանակ Քրիստոսի 
վստահելու: վստահելու: վստահելու: վստահելու: Վէրքերուդ մասին միՎէրքերուդ մասին միՎէրքերուդ մասին միՎէրքերուդ մասին մի´ ´ ´ ´ խօսիր այնպիսի անձի մը, որ իր խօսիր այնպիսի անձի մը, որ իր խօսիր այնպիսի անձի մը, որ իր խօսիր այնպիսի անձի մը, որ իր 
վէրքերուն համվէրքերուն համվէրքերուն համվէրքերուն համար բժշկութիւն չէ ստացած Տիրոջմէար բժշկութիւն չէ ստացած Տիրոջմէար բժշկութիւն չէ ստացած Տիրոջմէար բժշկութիւն չէ ստացած Տիրոջմէ::::    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ, ինչպէս կւ հովիւ է, որովհետեւ, ինչպէս կւ հովիւ է, որովհետեւ, ինչպէս կւ հովիւ է, որովհետեւ, ինչպէս կ’’’’ըսէ Եզեկիէլ մարըսէ Եզեկիէլ մարըսէ Եզեկիէլ մարըսէ Եզեկիէլ մար----
գարէն, կորսուածը կգարէն, կորսուածը կգարէն, կորսուածը կգարէն, կորսուածը կը փնտռէ, մոլորածը կը դարձնէ, կոտրածը կը ը փնտռէ, մոլորածը կը դարձնէ, կոտրածը կը ը փնտռէ, մոլորածը կը դարձնէ, կոտրածը կը ը փնտռէ, մոլորածը կը դարձնէ, կոտրածը կը 
փաթթէ, հիւանդը կփաթթէ, հիւանդը կփաթթէ, հիւանդը կփաթթէ, հիւանդը կ’’’’առողջացնէ (Եզեկիէլ 34.16):առողջացնէ (Եզեկիէլ 34.16):առողջացնէ (Եզեկիէլ 34.16):առողջացնէ (Եզեկիէլ 34.16):    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ, յատուկ ուշադրութիւն կը ւ հովիւ է, որովհետեւ, յատուկ ուշադրութիւն կը ւ հովիւ է, որովհետեւ, յատուկ ուշադրութիւն կը ւ հովիւ է, որովհետեւ, յատուկ ուշադրութիւն կը 
դարձնէ աղքատներուն, տառապող, որբ, տնազուրկ, անտեսդարձնէ աղքատներուն, տառապող, որբ, տնազուրկ, անտեսդարձնէ աղքատներուն, տառապող, որբ, տնազուրկ, անտեսդարձնէ աղքատներուն, տառապող, որբ, տնազուրկ, անտեսուած, ուած, ուած, ուած, 
լքուած դասակարգին:լքուած դասակարգին:լքուած դասակարգին:լքուած դասակարգին:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ ու է Յիսուս, որովհետեւ ու է Յիսուս, որովհետեւ ու է Յիսուս, որովհետեւ ո´́́́չ միայնչ միայնչ միայնչ միայն    մեռաւ մեզի համար, մեռաւ մեզի համար, մեռաւ մեզի համար, մեռաւ մեզի համար, 
այլեւ` մեռաւ մեր փոխարէն:այլեւ` մեռաւ մեր փոխարէն:այլեւ` մեռաւ մեր փոխարէն:այլեւ` մեռաւ մեր փոխարէն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եւ եղբայրական յորդոր մը. սիրտդ միԵւ եղբայրական յորդոր մը. սիրտդ միԵւ եղբայրական յորդոր մը. սիրտդ միԵւ եղբայրական յորդոր մը. սիրտդ մի´ ´ ´ ´ բանար մէկու մը առջեւ, բանար մէկու մը առջեւ, բանար մէկու մը առջեւ, բանար մէկու մը առջեւ, 

որ իր սիրտը չէ բացած Յիսուսի առջեւ:որ իր սիրտը չէ բացած Յիսուսի առջեւ:որ իր սիրտը չէ բացած Յիսուսի առջեւ:որ իր սիրտը չէ բացած Յիսուսի առջեւ:    
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ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս` ` ` ` մեզմեզմեզմեզ    հասկհասկհասկհասկցող Հովիւըցող Հովիւըցող Հովիւըցող Հովիւը    
((((Յունիս 24)Յունիս 24)Յունիս 24)Յունիս 24)    

    
Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ կը հասկնայ քեզ: Ամէն մարդ ւ հովիւ է, որովհետեւ կը հասկնայ քեզ: Ամէն մարդ ւ հովիւ է, որովհետեւ կը հասկնայ քեզ: Ամէն մարդ ւ հովիւ է, որովհետեւ կը հասկնայ քեզ: Ամէն մարդ 

կը կը կը կը փնտռէ անձ մը որ զինք հասկնայ, եւ հասկնայ շիտակ ձեւով, փնտռէ անձ մը որ զինք հասկնայ, եւ հասկնայ շիտակ ձեւով, փնտռէ անձ մը որ զինք հասկնայ, եւ հասկնայ շիտակ ձեւով, փնտռէ անձ մը որ զինք հասկնայ, եւ հասկնայ շիտակ ձեւով, 
հասկնայ կատարեալ ձեւով: Բայց փորձառութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, հասկնայ կատարեալ ձեւով: Բայց փորձառութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, հասկնայ կատարեալ ձեւով: Բայց փորձառութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, հասկնայ կատարեալ ձեւով: Բայց փորձառութիւնը ցոյց կու տայ մեզի, 
որ մարդիկ յաճախ չեն հասկնար մեզ, եւ յաճախ սխալ կը հասկնան որ մարդիկ յաճախ չեն հասկնար մեզ, եւ յաճախ սխալ կը հասկնան որ մարդիկ յաճախ չեն հասկնար մեզ, եւ յաճախ սխալ կը հասկնան որ մարդիկ յաճախ չեն հասկնար մեզ, եւ յաճախ սխալ կը հասկնան 
մեզ: Նայեցէք Յիսուսի կեանքին: Յիսուս ալ յաճախ սխալ մեզ: Նայեցէք Յիսուսի կեանքին: Յիսուս ալ յաճախ սխալ մեզ: Նայեցէք Յիսուսի կեանքին: Յիսուս ալ յաճախ սխալ մեզ: Նայեցէք Յիսուսի կեանքին: Յիսուս ալ յաճախ սխալ 
հասկցուեցաւ: Բաւարարուիմ միայն հասկցուեցաւ: Բաւարարուիմ միայն հասկցուեցաւ: Բաւարարուիմ միայն հասկցուեցաւ: Բաւարարուիմ միայն երկու օրինակ յիշելով: Երբ երկու օրինակ յիշելով: Երբ երկու օրինակ յիշելով: Երբ երկու օրինակ յիշելով: Երբ 
հրեաներուն ըսաւ. հրեաներուն ըսաւ. հրեաներուն ըսաւ. հրեաներուն ըսաւ. ««««ՔանդեՔանդեՔանդեՔանդեցէցէցէցէ´́́́ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի ք այս տաճարը, եւ երեք օրէն ես պիտի 
վերաշինեմ զայնվերաշինեմ զայնվերաշինեմ զայնվերաշինեմ զայն», », », », անոնք կարծեցին որ Տէրը նիւթական տաճարին անոնք կարծեցին որ Տէրը նիւթական տաճարին անոնք կարծեցին որ Տէրը նիւթական տաճարին անոնք կարծեցին որ Տէրը նիւթական տաճարին 
մասին կը խօսէր, մինչդեռ տաճարը մասին կը խօսէր, մինչդեռ տաճարը մասին կը խօսէր, մինչդեռ տաճարը մասին կը խօսէր, մինչդեռ տաճարը ««««որուն մասին Յիսուս կը խօսէր, որուն մասին Յիսուս կը խօսէր, որուն մասին Յիսուս կը խօսէր, որուն մասին Յիսուս կը խօսէր, 
իր մարմինն էրիր մարմինն էրիր մարմինն էրիր մարմինն էր» » » » (Յովհաննէս 2.19(Յովհաննէս 2.19(Յովհաննէս 2.19(Յովհաննէս 2.19----20): 20): 20): 20): Երբ Յիսուս աշաԵրբ Յիսուս աշաԵրբ Յիսուս աշաԵրբ Յիսուս աշակերտներուն կերտներուն կերտներուն կերտներուն 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ԶգուշաԶգուշաԶգուշաԶգուշացէցէցէցէ´́́́ք Փարիսեցիներու... խմորէնք Փարիսեցիներու... խմորէնք Փարիսեցիներու... խմորէնք Փարիսեցիներու... խմորէն» » » » (Մատթէոս 8.15), (Մատթէոս 8.15), (Մատթէոս 8.15), (Մատթէոս 8.15), 
աշակերտաշակերտաշակերտաշակերտները կարները կարները կարները կարծեցին որ Յիսուս նիւթական հացի մասին կը ծեցին որ Յիսուս նիւթական հացի մասին կը ծեցին որ Յիսուս նիւթական հացի մասին կը ծեցին որ Յիսուս նիւթական հացի մասին կը 
խօսէր, մինչդեռ Յիսուս Փարիսեցիներու խօսէր, մինչդեռ Յիսուս Փարիսեցիներու խօսէր, մինչդեռ Յիսուս Փարիսեցիներու խօսէր, մինչդեռ Յիսուս Փարիսեցիներու սխալ ուսուցումներուն սխալ ուսուցումներուն սխալ ուսուցումներուն սխալ ուսուցումներուն 
կկկկ’’’’ակնարկէր, եակնարկէր, եակնարկէր, եակնարկէր, եւ այլն: Եթէ կը փնտռես մէկը որ քեզ կրնայ ճիշդ ւ այլն: Եթէ կը փնտռես մէկը որ քեզ կրնայ ճիշդ ւ այլն: Եթէ կը փնտռես մէկը որ քեզ կրնայ ճիշդ ւ այլն: Եթէ կը փնտռես մէկը որ քեզ կրնայ ճիշդ 
հասկնալ, եկոհասկնալ, եկոհասկնալ, եկոհասկնալ, եկո´́́́ււււր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը քեզ ճիշդ ր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը քեզ ճիշդ ր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը քեզ ճիշդ ր իրաւ հովիւին` Տէր Յիսուսին: Տէր Յիսուսը քեզ ճիշդ 
կը հասկնայ, ամբողջապէս կը հասկնայ, որովհետեւ դուն իր ձեռքեկը հասկնայ, ամբողջապէս կը հասկնայ, որովհետեւ դուն իր ձեռքեկը հասկնայ, ամբողջապէս կը հասկնայ, որովհետեւ դուն իր ձեռքեկը հասկնայ, ամբողջապէս կը հասկնայ, որովհետեւ դուն իր ձեռքե----
րուն գործն ես, իր կամքին սիրոյ պտուղն ես, իր կողմէ եւ իրեն համար րուն գործն ես, իր կամքին սիրոյ պտուղն ես, իր կողմէ եւ իրեն համար րուն գործն ես, իր կամքին սիրոյ պտուղն ես, իր կողմէ եւ իրեն համար րուն գործն ես, իր կամքին սիրոյ պտուղն ես, իր կողմէ եւ իրեն համար 
ստեղծուած թանկագին անձ մըն ես:ստեղծուած թանկագին անձ մըն ես:ստեղծուած թանկագին անձ մըն ես:ստեղծուած թանկագին անձ մըն ես:    

Եթէ կը փնտռես մէկը որ հասկնայ միտքդ ու մտքիդ մտահոԵթէ կը փնտռես մէկը որ հասկնայ միտքդ ու մտքիդ մտահոԵթէ կը փնտռես մէկը որ հասկնայ միտքդ ու մտքիդ մտահոԵթէ կը փնտռես մէկը որ հասկնայ միտքդ ու մտքիդ մտահոգուգուգուգու----
թիւնները, հասկնայ սիրտդ ու սրտիդ տառապանքը, հասկնայ հոգիդ թիւնները, հասկնայ սիրտդ ու սրտիդ տառապանքը, հասկնայ հոգիդ թիւնները, հասկնայ սիրտդ ու սրտիդ տառապանքը, հասկնայ հոգիդ թիւնները, հասկնայ սիրտդ ու սրտիդ տառապանքը, հասկնայ հոգիդ 
ու հոգիիդ երազները, հասկնայ կեանքդ ու կեանքիդ դժուարութիւնու հոգիիդ երազները, հասկնայ կեանքդ ու կեանքիդ դժուարութիւնու հոգիիդ երազները, հասկնայ կեանքդ ու կեանքիդ դժուարութիւնու հոգիիդ երազները, հասկնայ կեանքդ ու կեանքիդ դժուարութիւն----
ները, եկոները, եկոները, եկոները, եկո´́́́ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, որովհետեւ դուն իր ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, որովհետեւ դուն իր ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, որովհետեւ դուն իր ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, որովհետեւ դուն իր 
ձեռքով ու իր ձեռքէն բռնելու համար ստեղծուած ես, իր կողմէ ու ձեռքով ու իր ձեռքէն բռնելու համար ստեղծուած ես, իր կողմէ ու ձեռքով ու իր ձեռքէն բռնելու համար ստեղծուած ես, իր կողմէ ու ձեռքով ու իր ձեռքէն բռնելու համար ստեղծուած ես, իր կողմէ ու 
իրեիրեիրեիրե´́́́ն համար ստեն համար ստեն համար ստեն համար ստեղծուած ես:ղծուած ես:ղծուած ես:ղծուած ես:    

    
� Եթէ փորձութեան մէջ ես, եկոԵթէ փորձութեան մէջ ես, եկոԵթէ փորձութեան մէջ ես, եկոԵթէ փորձութեան մէջ ես, եկո´́́́ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, ւր Յիսուսին, ան կը հասկնայ քեզ, 

որովհետեւ ինք եւս անցաւ փորձութիւններէ եւ միայն իորովհետեւ ինք եւս անցաւ փորձութիւններէ եւ միայն իորովհետեւ ինք եւս անցաւ փորձութիւններէ եւ միայն իորովհետեւ ինք եւս անցաւ փորձութիւններէ եւ միայն ի´́́́նք նք նք նք 
կրնայ քեզ յաղթող դարձնել փորձութեանց դէմ:կրնայ քեզ յաղթող դարձնել փորձութեանց դէմ:կրնայ քեզ յաղթող դարձնել փորձութեանց դէմ:կրնայ քեզ յաղթող դարձնել փորձութեանց դէմ:    
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Յիսուս` մեզ քՅիսուս` մեզ քՅիսուս` մեզ քՅիսուս` մեզ քաջալերող Հովիւըաջալերող Հովիւըաջալերող Հովիւըաջալերող Հովիւը    
((((Յունիս 25)Յունիս 25)Յունիս 25)Յունիս 25)    

    
Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ տէր կը կանգնի աւ է Յիսուս, որովհետեւ տէր կը կանգնի աւ է Յիսուս, որովհետեւ տէր կը կանգնի աւ է Յիսուս, որովհետեւ տէր կը կանգնի անտէր եղողին նտէր եղողին նտէր եղողին նտէր եղողին 

ու կը պաշտպանէ անպաշտպանը: Ուստի, ոու կը պաշտպանէ անպաշտպանը: Ուստի, ոու կը պաշտպանէ անպաշտպանը: Ուստի, ոու կը պաշտպանէ անպաշտպանը: Ուստի, ո´́́́վ հաւավ հաւավ հաւավ հաւատացեալ, եթէ տացեալ, եթէ տացեալ, եթէ տացեալ, եթէ 
անտէր ու անպաշտպան կը զգաս, այսօր Յիսուսը յայտարարէ իբրեւ անտէր ու անպաշտպան կը զգաս, այսօր Յիսուսը յայտարարէ իբրեւ անտէր ու անպաշտպան կը զգաս, այսօր Յիսուսը յայտարարէ իբրեւ անտէր ու անպաշտպան կը զգաս, այսօր Յիսուսը յայտարարէ իբրեւ 
Տէրը եւ պաշտպանը կեանքիդ, եւ ան պիտի դառնայ աննինջ թիկնաՏէրը եւ պաշտպանը կեանքիդ, եւ ան պիտի դառնայ աննինջ թիկնաՏէրը եւ պաշտպանը կեանքիդ, եւ ան պիտի դառնայ աննինջ թիկնաՏէրը եւ պաշտպանը կեանքիդ, եւ ան պիտի դառնայ աննինջ թիկնա----
պահդ:պահդ:պահդ:պահդ:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ ականջ կու տայ ձայն չունեւ է Յիսուս, որովհետեւ ականջ կու տայ ձայն չունեւ է Յիսուս, որովհետեւ ականջ կու տայ ձայն չունեւ է Յիսուս, որովհետեւ ականջ կու տայ ձայն չունե----
ցողներուն: ցողներուն: ցողներուն: ցողներուն: Ուստի եթէ ձայն կու տաս եւ քեզի մտիկ ընող չկայ, ձաՈւստի եթէ ձայն կու տաս եւ քեզի մտիկ ընող չկայ, ձաՈւստի եթէ ձայն կու տաս եւ քեզի մտիկ ընող չկայ, ձաՈւստի եթէ ձայն կու տաս եւ քեզի մտիկ ընող չկայ, ձա´́́́յն յն յն յն 
տուր Տիրոջդ եւ ան պատասխան պիտի տայ քեզի, եւ դուն իր համարտուր Տիրոջդ եւ ան պատասխան պիտի տայ քեզի, եւ դուն իր համարտուր Տիրոջդ եւ ան պատասխան պիտի տայ քեզի, եւ դուն իր համարտուր Տիրոջդ եւ ան պատասխան պիտի տայ քեզի, եւ դուն իր համար----
ձակ պատգամախօսը պիտի դառնաս:ձակ պատգամախօսը պիտի դառնաս:ձակ պատգամախօսը պիտի դառնաս:ձակ պատգամախօսը պիտի դառնաս:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ կը պահպանէ իր հետեւորդը ւ է Յիսուս, որովհետեւ կը պահպանէ իր հետեւորդը ւ է Յիսուս, որովհետեւ կը պահպանէ իր հետեւորդը ւ է Յիսուս, որովհետեւ կը պահպանէ իր հետեւորդը 
զինք անիրաւողին դէմ: Ուստի, ոզինք անիրաւողին դէմ: Ուստի, ոզինք անիրաւողին դէմ: Ուստի, ոզինք անիրաւողին դէմ: Ուստի, ո´́́́վ հաւատացեալ, եթէ քեզի դէմ վ հաւատացեալ, եթէ քեզի դէմ վ հաւատացեալ, եթէ քեզի դէմ վ հաւատացեալ, եթէ քեզի դէմ 
պապապապայքարող եւ քեզ անիրաւել ուզող մարդիկ կան, դատդ յանձնէ երկրի յքարող եւ քեզ անիրաւել ուզող մարդիկ կան, դատդ յանձնէ երկրի յքարող եւ քեզ անիրաւել ուզող մարդիկ կան, դատդ յանձնէ երկրի յքարող եւ քեզ անիրաւել ուզող մարդիկ կան, դատդ յանձնէ երկրի 
Դատաւորին՝ Քրիստոսի, եւ դուն յաղթաԴատաւորին՝ Քրիստոսի, եւ դուն յաղթաԴատաւորին՝ Քրիստոսի, եւ դուն յաղթաԴատաւորին՝ Քրիստոսի, եւ դուն յաղթակակակակա´́́́ն դուրս պիտի գաս:ն դուրս պիտի գաս:ն դուրս պիտի գաս:ն դուրս պիտի գաս:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուսւ է Յիսուսւ է Յիսուսւ է Յիսուս, , , , որովհետեւ, կը ճանչնայ մեր տկաորովհետեւ, կը ճանչնայ մեր տկաորովհետեւ, կը ճանչնայ մեր տկաորովհետեւ, կը ճանչնայ մեր տկարուրուրուրու----
թիւնները, բայց չի քննադատեր մեզ մեր տկարութիւններուն համար, թիւնները, բայց չի քննադատեր մեզ մեր տկարութիւններուն համար, թիւնները, բայց չի քննադատեր մեզ մեր տկարութիւններուն համար, թիւնները, բայց չի քննադատեր մեզ մեր տկարութիւններուն համար, 
ընդհակառակը, կընդհակառակը, կընդհակառակը, կընդհակառակը, կ’’’’օգնէ մեզի աօգնէ մեզի աօգնէ մեզի աօգնէ մեզի ազատագրուելու մեր տկարութիւններէն:զատագրուելու մեր տկարութիւններէն:զատագրուելու մեր տկարութիւններէն:զատագրուելու մեր տկարութիւններէն:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ, կը տեսնէ իր ոչխարւ է Յիսուս, որովհետեւ, կը տեսնէ իր ոչխարւ է Յիսուս, որովհետեւ, կը տեսնէ իր ոչխարւ է Յիսուս, որովհետեւ, կը տեսնէ իր ոչխարներէն ներէն ներէն ներէն 
իւրաքանչիւրին առաւելութիւնը ու կը քաջալերէ զանոնք, եւ կը տեսնէ իւրաքանչիւրին առաւելութիւնը ու կը քաջալերէ զանոնք, եւ կը տեսնէ իւրաքանչիւրին առաւելութիւնը ու կը քաջալերէ զանոնք, եւ կը տեսնէ իւրաքանչիւրին առաւելութիւնը ու կը քաջալերէ զանոնք, եւ կը տեսնէ 
անոնցմէ իւրաքանչիւրին պակասութիւնը ու կը զօրակցի անոնց:անոնցմէ իւրաքանչիւրին պակասութիւնը ու կը զօրակցի անոնց:անոնցմէ իւրաքանչիւրին պակասութիւնը ու կը զօրակցի անոնց:անոնցմէ իւրաքանչիւրին պակասութիւնը ու կը զօրակցի անոնց:    

Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեւ, երբ տեսնէ մերւ է Յիսուս, որովհետեւ, երբ տեսնէ մերւ է Յիսուս, որովհետեւ, երբ տեսնէ մերւ է Յիսուս, որովհետեւ, երբ տեսնէ մեր    յաջողույաջողույաջողույաջողու----
թիւնները` կթիւնները` կթիւնները` կթիւնները` կ’’’’ուրախանայ, եւ երբ տեսնէ մեր ձախողութիւնը` կը ուրախանայ, եւ երբ տեսնէ մեր ձախողութիւնը` կը ուրախանայ, եւ երբ տեսնէ մեր ձախողութիւնը` կը ուրախանայ, եւ երբ տեսնէ մեր ձախողութիւնը` կը 
փորձէ վերականգնել:փորձէ վերականգնել:փորձէ վերականգնել:փորձէ վերականգնել:    

Յիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրաՅիսուս իրա´́́́ւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կւ հովիւ է, որովհետեւ, կ’’’’արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները արածէ իր ոչխարները 
Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք Աստուծոյ անդաստանին մէջ (Յովհաննէս 10.9), կը կերակրէ զանոնք 
եւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խեւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խեւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խեւ կը կշտացնէ անոնց հոգիները իր մարմինով եւ արիւնով, իր խօսքով օսքով օսքով օսքով 
եւ խօսքին ճշմարտութեամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր եւ խօսքին ճշմարտութեամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր եւ խօսքին ճշմարտութեամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր եւ խօսքին ճշմարտութեամբը, իր Հոգիով եւ Հոգիին կրակովը, իր 
սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:սիրով ու սիրոյն քաղցրութեամբը:    

    
� Իրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովիԻրաւ հովի´́́́ւ է Յիսուս, որովհետեււ է Յիսուս, որովհետեււ է Յիսուս, որովհետեււ է Յիսուս, որովհետեւ    կը ճանչնայ իր ոչխարները կը ճանչնայ իր ոչխարները կը ճանչնայ իր ոչխարները կը ճանչնայ իր ոչխարները 

իրենց առաւելութիւններով ու պակասութիւններով:իրենց առաւելութիւններով ու պակասութիւններով:իրենց առաւելութիւններով ու պակասութիւններով:իրենց առաւելութիւններով ու պակասութիւններով:    
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Յիսուս` մեզ առաջնորդող ՀովիւըՅիսուս` մեզ առաջնորդող ՀովիւըՅիսուս` մեզ առաջնորդող ՀովիւըՅիսուս` մեզ առաջնորդող Հովիւը    
((((Յունիս 26)Յունիս 26)Յունիս 26)Յունիս 26)    

    
ԻրաԻրաԻրաԻրա´́́́ւ հովիւ է Յւ հովիւ է Յւ հովիւ է Յւ հովիւ է Յիսուս, որովհետեւ իր ոչխարներուն առջեւիսուս, որովհետեւ իր ոչխարներուն առջեւիսուս, որովհետեւ իր ոչխարներուն առջեւիսուս, որովհետեւ իր ոչխարներուն առջեւէն կէն կէն կէն կ’’’’երերերեր----

թայ, ինչպէս ցոյց կու տան թայ, ինչպէս ցոյց կու տան թայ, ինչպէս ցոյց կու տան թայ, ինչպէս ցոյց կու տան ««««իիիի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ» » » » բառերը (Յովհաննէս բառերը (Յովհաննէս բառերը (Յովհաննէս բառերը (Յովհաննէս 
10.4): 10.4): 10.4): 10.4): ՈչխարՈչխարՈչխարՈչխարներուն առջեւէն երթալը ներուն առջեւէն երթալը ներուն առջեւէն երթալը ներուն առջեւէն երթալը ցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայ    երեքերեքերեքերեք    բանբանբանբան....----    

ա) Ցոյց կու տայ Քրիստոսի առաջնորդական հանգամանքը: ա) Ցոյց կու տայ Քրիստոսի առաջնորդական հանգամանքը: ա) Ցոյց կու տայ Քրիստոսի առաջնորդական հանգամանքը: ա) Ցոյց կու տայ Քրիստոսի առաջնորդական հանգամանքը: ՅիՅիՅիՅի----
սուս ինքն իսկ կսուս ինքն իսկ կսուս ինքն իսկ կսուս ինքն իսկ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեր միակ առաջնոՁեր միակ առաջնոՁեր միակ առաջնոՁեր միակ առաջնորդը Քրիստոսն էրդը Քրիստոսն էրդը Քրիստոսն էրդը Քրիստոսն է» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
23.10): 23.10): 23.10): 23.10): Եթէ Յիսուս ինք չառաջնորդէ իր հետեւորդները, անոնք չեն Եթէ Յիսուս ինք չառաջնորդէ իր հետեւորդները, անոնք չեն Եթէ Յիսուս ինք չառաջնորդէ իր հետեւորդները, անոնք չեն Եթէ Յիսուս ինք չառաջնորդէ իր հետեւորդները, անոնք չեն 
կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, որովհետեւ ամենէն հաւատացեալ կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, որովհետեւ ամենէն հաւատացեալ կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, որովհետեւ ամենէն հաւատացեալ կրնար շիտակ ճամբայէն քալել, որովհետեւ ամենէն հաւատացեալ 
մարդն անգամ, առանց Քրիստոսի օգնութեան եւ առաջնորդութեան, մարդն անգամ, առանց Քրիստոսի օգնութեան եւ առաջնորդութեան, մարդն անգամ, առանց Քրիստոսի օգնութեան եւ առաջնորդութեան, մարդն անգամ, առանց Քրիստոսի օգնութեան եւ առաջնորդութեան, 
կրնայ սխալ ճամբան շփոթել շիտակ ճամբուն հետ, կրնայ դէպի մակրնայ սխալ ճամբան շփոթել շիտակ ճամբուն հետ, կրնայ դէպի մակրնայ սխալ ճամբան շփոթել շիտակ ճամբուն հետ, կրնայ դէպի մակրնայ սխալ ճամբան շփոթել շիտակ ճամբուն հետ, կրնայ դէպի մահ հ հ հ 
տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող ճամբուն հետ, ինչպէս տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող ճամբուն հետ, ինչպէս տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող ճամբուն հետ, ինչպէս տանող ճամբան շփոթել դէպի կեանք տանող ճամբուն հետ, ինչպէս 
կկկկ’’’’ըսէ Սողոմոն Առակաց 14.12ըսէ Սողոմոն Առակաց 14.12ըսէ Սողոմոն Առակաց 14.12ըսէ Սողոմոն Առակաց 14.12----ին մէջ:ին մէջ:ին մէջ:ին մէջ:    Քրիստոս ինքզինք առաջնորդ Քրիստոս ինքզինք առաջնորդ Քրիստոս ինքզինք առաջնորդ Քրիստոս ինքզինք առաջնորդ 
կոչելով, հրաւիրած կ'ըլլայ իր հետեւորդները վստահելու իր առաջկոչելով, հրաւիրած կ'ըլլայ իր հետեւորդները վստահելու իր առաջկոչելով, հրաւիրած կ'ըլլայ իր հետեւորդները վստահելու իր առաջկոչելով, հրաւիրած կ'ըլլայ իր հետեւորդները վստահելու իր առաջ----
նորդութեան:նորդութեան:նորդութեան:նորդութեան:    

բ) բ) բ) բ) ««««ԻԻԻԻ´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’առաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէառաջնորդէ» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը կը պարզեն, թէ Քրիստոս իկը պարզեն, թէ Քրիստոս իկը պարզեն, թէ Քրիստոս իկը պարզեն, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ ցոյոր ցոյոր ցոյոր ցոյց կու տայ իրց կու տայ իրց կու տայ իրց կու տայ իր    ոչխարներուն իրենց ճամբան: Այդ ճամբան փրկուոչխարներուն իրենց ճամբան: Այդ ճամբան փրկուոչխարներուն իրենց ճամբան: Այդ ճամբան փրկուոչխարներուն իրենց ճամբան: Այդ ճամբան փրկու----
թեան ու բարութեան ճամբան է, հաւատքի ու հաւատարթեան ու բարութեան ճամբան է, հաւատքի ու հաւատարթեան ու բարութեան ճամբան է, հաւատքի ու հաւատարթեան ու բարութեան ճամբան է, հաւատքի ու հաւատարմութեան մութեան մութեան մութեան 
ճամբան է, Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան ճամբան է, ճամբան է, Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան ճամբան է, ճամբան է, Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան ճամբան է, ճամբան է, Աստուածսիրութեան եւ մարդասիրութեան ճամբան է, 
ներողամտութեներողամտութեներողամտութեներողամտութեան եւ անյիշաչարութեան ճամբան է:ան եւ անյիշաչարութեան ճամբան է:ան եւ անյիշաչարութեան ճամբան է:ան եւ անյիշաչարութեան ճամբան է:    

գ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ոգ) Յիսուս ոչխարներուն առջեւէն կչխարներուն առջեւէն կչխարներուն առջեւէն կչխարներուն առջեւէն կ’’’’երթայ, նաեւ, ոերթայ, նաեւ, ոերթայ, նաեւ, ոերթայ, նաեւ, որպէսզի խափարպէսզի խափարպէսզի խափարպէսզի խափա----
նէ այն վտանգները որոնք կրնան պատահիլ ոչխարներուն: Եթէ Յինէ այն վտանգները որոնք կրնան պատահիլ ոչխարներուն: Եթէ Յինէ այն վտանգները որոնք կրնան պատահիլ ոչխարներուն: Եթէ Յինէ այն վտանգները որոնք կրնան պատահիլ ոչխարներուն: Եթէ Յի----
սուս ինք չըլլայ առաջնորդը իր հետեւորդներուն, անոնք չեն կրնար սուս ինք չըլլայ առաջնորդը իր հետեւորդներուն, անոնք չեն կրնար սուս ինք չըլլայ առաջնորդը իր հետեւորդներուն, անոնք չեն կրնար սուս ինք չըլլայ առաջնորդը իր հետեւորդներուն, անոնք չեն կրնար 
կանգուն ու տոկուն մնալ կեանքի փորձութեանց դիմաց:կանգուն ու տոկուն մնալ կեանքի փորձութեանց դիմաց:կանգուն ու տոկուն մնալ կեանքի փորձութեանց դիմաց:կանգուն ու տոկուն մնալ կեանքի փորձութեանց դիմաց:    ՈՈՈՈչխարնեչխարնեչխարնեչխարնե----
րուն առջեւէնրուն առջեւէնրուն առջեւէնրուն առջեւէն    երթալը` անոնց սիրոյն կեանքը տալու պատրաստ երթալը` անոնց սիրոյն կեանքը տալու պատրաստ երթալը` անոնց սիրոյն կեանքը տալու պատրաստ երթալը` անոնց սիրոյն կեանքը տալու պատրաստ 
վիճակն է որ կըվիճակն է որ կըվիճակն է որ կըվիճակն է որ կը    պատկերացնէ: Արդարեւ, պատկերացնէ: Արդարեւ, պատկերացնէ: Արդարեւ, պատկերացնէ: Արդարեւ, ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    իիիիրաւ հովիրաւ հովիրաւ հովիրաւ հովի´́́́ւ էւ էւ էւ է, , , , 
որովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ո´́́́չ միայն իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն համար, չ միայն իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն համար, չ միայն իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն համար, չ միայն իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն համար, 
այլեւ` իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն:այլեւ` իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն:այլեւ` իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն:այլեւ` իր կեանքը կու տայ իր ոչխարներուն:    

    
� Չվախնանք կեանքի փշոտ ճանապարհներէն, եթէ երբեք ՔրիսՉվախնանք կեանքի փշոտ ճանապարհներէն, եթէ երբեք ՔրիսՉվախնանք կեանքի փշոտ ճանապարհներէն, եթէ երբեք ՔրիսՉվախնանք կեանքի փշոտ ճանապարհներէն, եթէ երբեք Քրիս----

տոստոստոստոս    իիիի´́́́նքն է մեզ առաջնորդող հովիւը:նքն է մեզ առաջնորդող հովիւը:նքն է մեզ առաջնորդող հովիւը:նքն է մեզ առաջնորդող հովիւը:    
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Մեղքերդ Տիրոջ յանձնէՄեղքերդ Տիրոջ յանձնէՄեղքերդ Տիրոջ յանձնէՄեղքերդ Տիրոջ յանձնէ    
((((ՅՅՅՅունիս 27)ունիս 27)ունիս 27)ունիս 27)    

    
Մարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր ներՄարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր ներՄարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր ներՄարդ արարածը անմահութեան հանդէպ ծարաւ մը ունի իր ներ----

սիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմսիդին եւ այդ ծարաւը միայն անմահն Աստուած իահն Աստուած իահն Աստուած իահն Աստուած ի´́́́նք կրնայ յագեցնել,նք կրնայ յագեցնել,նք կրնայ յագեցնել,նք կրնայ յագեցնել,    
որովհետեւ Աստուած իորովհետեւ Աստուած իորովհետեւ Աստուած իորովհետեւ Աստուած ի´́́́նքնքնքնք    մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն ««««միտքին մէջ յաւիտենակամիտքին մէջ յաւիտենակամիտքին մէջ յաւիտենակամիտքին մէջ յաւիտենականունունունու----
թիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւթիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւթիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւթիւնը ճանչնալու փափաքը դրաւ»»»» ( ( ( (Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին Ժողովող 3.11): Անառակ որդին 
անդրաանդրաանդրաանդրադարձաւ իդարձաւ իդարձաւ իդարձաւ իր սր սր սր սրտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ րտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ րտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ րտին մէջ գոյութիւն ունեցող այդ փափաքին եւ 
ընդաընդաընդաընդառաջեց անոր: ռաջեց անոր: ռաջեց անոր: ռաջեց անոր: ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ բարեկամ, դբարեկամ, դբարեկամ, դբարեկամ, դուն ալ կուն ալ կուն ալ կուն ալ կ’’’’անդրադառնա՞ս քու անդրադառնա՞ս քու անդրադառնա՞ս քու անդրադառնա՞ս քու 
ներսիդիդ յաւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափաներսիդիդ յաւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափաներսիդիդ յաւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափաներսիդիդ յաւիտենականութիւնը ճանչնալու աստուածադիր փափա----
քի մը գոյութեան, եւ անառակ որդիին նման կքի մը գոյութեան, եւ անառակ որդիին նման կքի մը գոյութեան, եւ անառակ որդիին նման կքի մը գոյութեան, եւ անառակ որդիին նման կ’’’’ըսե՞ս. ըսե՞ս. ըսե՞ս. ըսե՞ս. ««««Ելլեմ երթամ Ելլեմ երթամ Ելլեմ երթամ Ելլեմ երթամ 
հօրս քովհօրս քովհօրս քովհօրս քով»:»:»:»:    

Ի՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կԻ՞նչ բանն է որ կ’’’’արգիլէարգիլէարգիլէարգիլէ    քեզի որ դառնաս Աստուծոյ: Ի՞նչ բանն է քեզի որ դառնաս Աստուծոյ: Ի՞նչ բանն է քեզի որ դառնաս Աստուծոյ: Ի՞նչ բանն է քեզի որ դառնաս Աստուծոյ: Ի՞նչ բանն է 
որ թոյլ չի տար որ վերադառնաս երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր որ թոյլ չի տար որ վերադառնաս երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր որ թոյլ չի տար որ վերադառնաս երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր որ թոյլ չի տար որ վերադառնաս երկնաւոր Հօրդ: Բազում ու զազիր 
մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու սրբուած են Քրիստոսի արիւնով մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու սրբուած են Քրիստոսի արիւնով մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու սրբուած են Քրիստոսի արիւնով մեղքե՞րդ, որ արդէն իսկ ջնջուած ու սրբուած են Քրիստոսի արիւնով 
((((Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7: Եբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7: Եբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7: Եբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: Յայտնութիւն 1.5: Ա.Յովհաննէս 1.7: Եբրայեցիս 9.14: Եփեսացիս 1.7: 
Ա.Պետրոս 1.19: Հռամոյեցիս 5.9):Ա.Պետրոս 1.19: Հռամոյեցիս 5.9):Ա.Պետրոս 1.19: Հռամոյեցիս 5.9):Ա.Պետրոս 1.19: Հռամոյեցիս 5.9):    ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ նայիր անհամար եւ գարշելի նայիր անհամար եւ գարշելի նայիր անհամար եւ գարշելի նայիր անհամար եւ գարշելի 
մեղքերուդ, այլ նայիր մեղքեմեղքերուդ, այլ նայիր մեղքեմեղքերուդ, այլ նայիր մեղքեմեղքերուդ, այլ նայիր մեղքերուդ համար խաչին վրայ Քրիստոսի րուդ համար խաչին վրայ Քրիստոսի րուդ համար խաչին վրայ Քրիստոսի րուդ համար խաչին վրայ Քրիստոսի 
թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի կրնար աւելի ծանր թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի կրնար աւելի ծանր թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի կրնար աւելի ծանր թափած արիւնին: Մեղքերուդ շատութիւնը չի կրնար աւելի ծանր 
կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:կշռել քան Քրիստոսի սուրբ եւ սրբարար արիւնը:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ մեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չիյ մեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չիյ մեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չիյ մեղք մը կեանքիդ մէջ որ Քրիստոս չի´ ´ ´ ´ կրնար ու չիկրնար ու չիկրնար ու չիկրնար ու չի´ ´ ´ ´ փափափափա----
փաքիր սրբելփաքիր սրբելփաքիր սրբելփաքիր սրբել: : : : ««««Հիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կՀիմա եկէք վիճաբանինք կ’’’’ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը ըսէ Տէրը. եթէ ձեր մեղքերը 
կրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնանկրկնակի կարմիրի պէս են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան»»»» ( ( ( (Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): 
Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. Կրնա՞ս Աստուծոյ հետ վիճաբանիլ եւ ըսել. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, դուն չեր, դուն չեր, դուն չեր, դուն չե´́́́ս կրնար ս կրնար ս կրնար ս կրնար 
ճերմկցնել զիս մեղքերուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ ճերմկցնել զիս մեղքերուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ ճերմկցնել զիս մեղքերուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ ճերմկցնել զիս մեղքերուս սեւութենէն: Դուն փոքր ես իմ մեծ 
մեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմացմեղքերուս դիմաց»:»:»:»:    ՊօղոսՊօղոսՊօղոսՊօղոս    առաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կառաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հոն ուր աւելի եղաւ մեղքը Հոն ուր աւելի եղաւ մեղքը Հոն ուր աւելի եղաւ մեղքը Հոն ուր աւելի եղաւ մեղքը 
աաաա´́́́լ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքըլ աւելի եղաւ շնորհքը»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 5.20): Մեր մեղքերը որքան ալ Հռոմայեցիս 5.20): Մեր մեղքերը որքան ալ Հռոմայեցիս 5.20): Մեր մեղքերը որքան ալ Հռոմայեցիս 5.20): Մեր մեղքերը որքան ալ 
շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն աւելի մեծ ու աւելի շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն աւելի մեծ ու աւելի շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն աւելի մեծ ու աւելի շատ եւ մեծ ըլլան, չեն կրնար Քրիստոսի շնորհքէն աւելի մեծ ու աւելի 
շատ ըլլալ:շատ ըլլալ:շատ ըլլալ:շատ ըլլալ:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ նայիր ձեռքովդ գործած մեղքերուդ, այլ նայիր մեղքերուդ նայիր ձեռքովդ գործած մեղքերուդ, այլ նայիր մեղքերուդ նայիր ձեռքովդ գործած մեղքերուդ, այլ նայիր մեղքերուդ նայիր ձեռքովդ գործած մեղքերուդ, այլ նայիր մեղքերուդ 

հահահահամար Յիսուսի ծակուած ձեռքերունմար Յիսուսի ծակուած ձեռքերունմար Յիսուսի ծակուած ձեռքերունմար Յիսուսի ծակուած ձեռքերուն    
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ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է մեզ մաքրողըրն է մեզ մաքրողըրն է մեզ մաքրողըրն է մեզ մաքրողը    
((((Յունիս 28)Յունիս 28)Յունիս 28)Յունիս 28)    

    
Քրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր մեղՔրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր մեղՔրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր մեղՔրիստոսի շնորհքը անծայրածիր ովկիանոս մըն է, իսկ մեր մեղ----

քերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հող: Միթէ ափ մը հոքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հող: Միթէ ափ մը հոքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հող: Միթէ ափ մը հոքերը՝ այդ ովկիանոսին մէջ թափուած ափ մը հող: Միթէ ափ մը հողը ղը ղը ղը 
կրնա՞յ լեցնել ամբողջ ովկիանոս մը: Կամ ովկիանոսը չի՞ կրնար իր կրնա՞յ լեցնել ամբողջ ովկիանոս մը: Կամ ովկիանոսը չի՞ կրնար իր կրնա՞յ լեցնել ամբողջ ովկիանոս մը: Կամ ովկիանոսը չի՞ կրնար իր կրնա՞յ լեցնել ամբողջ ովկիանոս մը: Կամ ովկիանոսը չի՞ կրնար իր 
մէջ թափուած ափմէջ թափուած ափմէջ թափուած ափմէջ թափուած ափ    մը հողը անյայտացնել իր խորութեան մէջ: Ինչպէս մը հողը անյայտացնել իր խորութեան մէջ: Ինչպէս մը հողը անյայտացնել իր խորութեան մէջ: Ինչպէս մը հողը անյայտացնել իր խորութեան մէջ: Ինչպէս 
է ափ մը հողը անսահման ովկիանոսի մը մէջ, այնպէս են մեր ափ մը է ափ մը հողը անսահման ովկիանոսի մը մէջ, այնպէս են մեր ափ մը է ափ մը հողը անսահման ովկիանոսի մը մէջ, այնպէս են մեր ափ մը է ափ մը հողը անսահման ովկիանոսի մը մէջ, այնպէս են մեր ափ մը 
մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին անսահման ովկիանոսին մէջ:մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին անսահման ովկիանոսին մէջ:մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին անսահման ովկիանոսին մէջ:մեղքերը Քրիստոսի շնորհքին անսահման ովկիանոսին մէջ:    

Քրիստոս մեր Փրկիչն ու ազատարարն է (Յովհաննէս 4.42: Քրիստոս մեր Փրկիչն ու ազատարարն է (Յովհաննէս 4.42: Քրիստոս մեր Փրկիչն ու ազատարարն է (Յովհաննէս 4.42: Քրիստոս մեր Փրկիչն ու ազատարարն է (Յովհաննէս 4.42: 
Ղուկաս 2.11: Յովհաննէս 8.36): ՈՂուկաս 2.11: Յովհաննէս 8.36): ՈՂուկաս 2.11: Յովհաննէս 8.36): ՈՂուկաս 2.11: Յովհաննէս 8.36): Ո´́́́չ ոք աշխարհի Փրկչ ոք աշխարհի Փրկչ ոք աշխարհի Փրկչ ոք աշխարհի Փրկիչին կրնայ ըսել. իչին կրնայ ըսել. իչին կրնայ ըսել. իչին կրնայ ըսել. 
««««Զիս չեԶիս չեԶիս չեԶիս չե´́́́ս կրնար փրկելս կրնար փրկելս կրնար փրկելս կրնար փրկել»:»:»:»:    ՈՈՈՈ´́́́չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ չ ոք մարդկութեան Ազատարարին կրնայ 
ըսել. ըսել. ըսել. ըսել. ««««Զիս չես կրնար ազատելԶիս չես կրնար ազատելԶիս չես կրնար ազատելԶիս չես կրնար ազատել»:»:»:»:    Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին Ուրիշ ի՞նչ է Փրկիչին ««««գործըգործըգործըգործը» » » » եթէ ոչ եթէ ոչ եթէ ոչ եթէ ոչ 
փրկել, եւ ի՞նչ է Ազատարարին փրկել, եւ ի՞նչ է Ազատարարին փրկել, եւ ի՞նչ է Ազատարարին փրկել, եւ ի՞նչ է Ազատարարին ««««գործըգործըգործըգործը» » » » եթէ ոչ ազատել: Մենք եթէ ոչ ազատել: Մենք եթէ ոչ ազատել: Մենք եթէ ոչ ազատել: Մենք 
միջամուխ եւ արգելք չըլլանք անոր գործին: Թոմիջամուխ եւ արգելք չըլլանք անոր գործին: Թոմիջամուխ եւ արգելք չըլլանք անոր գործին: Թոմիջամուխ եւ արգելք չըլլանք անոր գործին: Թո´́́́յլ տանք որ աշխյլ տանք որ աշխյլ տանք որ աշխյլ տանք որ աշխարհի արհի արհի արհի 
Փրկիչն ու ազատարարը, իր փրկողի եւ ազատարարի Փրկիչն ու ազատարարը, իր փրկողի եւ ազատարարի Փրկիչն ու ազատարարը, իր փրկողի եւ ազատարարի Փրկիչն ու ազատարարը, իր փրկողի եւ ազատարարի ««««պարտակապարտակապարտակապարտակա----
նութիւնընութիւնընութիւնընութիւնը» » » » կատարէ մեր կեանքերուն մէջ:կատարէ մեր կեանքերուն մէջ:կատարէ մեր կեանքերուն մէջ:կատարէ մեր կեանքերուն մէջ:    

Աստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի Աստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի Աստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի Աստուած պիտի չկրնայ իր փրկողի ««««պարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնըպարտականութիւնը» » » » կակակակա----
տարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենք` տարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենք` տարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենք` տարել մեզի հանդէպ, եթէ երբեք չըսենք` ««««ելլեմ երթամ հօրս քովելլեմ երթամ հօրս քովելլեմ երթամ հօրս քովելլեմ երթամ հօրս քով»:»:»:»:    ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ 
մտածեր մաքրուիլ եւ յեմտածեր մաքրուիլ եւ յեմտածեր մաքրուիլ եւ յեմտածեր մաքրուիլ եւ յե´́́́տոյ միայն Աստուծոյ մօտետոյ միայն Աստուծոյ մօտետոյ միայն Աստուծոյ մօտետոյ միայն Աստուծոյ մօտենալ: Սրբափայլ նալ: Սրբափայլ նալ: Սրբափայլ նալ: Սրբափայլ 
Աստուծոյ մերձենալու համարԱստուծոյ մերձենալու համարԱստուծոյ մերձենալու համարԱստուծոյ մերձենալու համար,,,,    ճիճիճիճի´́́́շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ շդ է որ մաքրուած պէտք է ըլլալ, եւ 
սակայն, ինչպէս առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց սակայն, ինչպէս առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց սակայն, ինչպէս առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց սակայն, ինչպէս առանց ամպի անձրեւ չկայ, այնպէս ալ առանց 
Մաքրողին մաքրուիլ չկայ: Աստուած իՄաքրողին մաքրուիլ չկայ: Աստուած իՄաքրողին մաքրուիլ չկայ: Աստուած իՄաքրողին մաքրուիլ չկայ: Աստուած ի´́́́նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն նքն է մեզ մաքրողն ու իրեն 
մօտեցնողը:մօտեցնողը:մօտեցնողը:մօտեցնողը:    Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. Մեզմէ ո՞վ կրնայ ըսել. ««««Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս Իմ սիրտս սրբեցի, իմ մեղքէս 
մամամամաքրուեցայքրուեցայքրուեցայքրուեցայ»»»» ( ( ( (Առակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): ԱստուաԱռակաց 20.9): Աստուա´́́́ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան ծ է սրբութեան եւ մաքրութեան 
հայրը, առանց որուն ոհայրը, առանց որուն ոհայրը, առանց որուն ոհայրը, առանց որուն ո´́́́չ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ոչ սրբուիլ կայ եւ ո´́́́չ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ոչ ալ սուրբ, ո´́́́չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ չ մաքրուիլ 
կայ եւ ոկայ եւ ոկայ եւ ոկայ եւ ո´́́́չ ալ մաքուր: Ահա թէ ինչոչ ալ մաքուր: Ահա թէ ինչոչ ալ մաքուր: Ահա թէ ինչոչ ալ մաքուր: Ահա թէ ինչո´́́́ւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կւ Դաւիթ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի Մաքրէ զիս եւ մաքուր պիտի ըլլամ: Լուայ զիս եւ ձիւնէն աւելի 
ճերմակ պիտի ըլճերմակ պիտի ըլճերմակ պիտի ըլճերմակ պիտի ըլլամլամլամլամ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7):Սաղմոս 51.7): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ինքզինք մաքրել փորձող ու ապա Յիսուսի մօտեցող մարդը` Ինքզինք մաքրել փորձող ու ապա Յիսուսի մօտեցող մարդը` Ինքզինք մաքրել փորձող ու ապա Յիսուսի մօտեցող մարդը` Ինքզինք մաքրել փորձող ու ապա Յիսուսի մօտեցող մարդը` 

Յիսուսի արեան դէմ է որ կը մեղանչէ: Յիսուսի արեան դէմ է որ կը մեղանչէ: Յիսուսի արեան դէմ է որ կը մեղանչէ: Յիսուսի արեան դէմ է որ կը մեղանչէ:     
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Մեր երկնաւոր Հօր սէրըՄեր երկնաւոր Հօր սէրըՄեր երկնաւոր Հօր սէրըՄեր երկնաւոր Հօր սէրը    
((((Յունիս 29)Յունիս 29)Յունիս 29)Յունիս 29)    

    
Մենք պէտք է դառնանք մեր երկնաւոր Հօրը, ոՄենք պէտք է դառնանք մեր երկնաւոր Հօրը, ոՄենք պէտք է դառնանք մեր երկնաւոր Հօրը, ոՄենք պէտք է դառնանք մեր երկնաւոր Հօրը, ո´́́́չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ 

մաքուր ենք, այլ` որպէմաքուր ենք, այլ` որպէմաքուր ենք, այլ` որպէմաքուր ենք, այլ` որպէ´́́́սզի մաքրուինք: Անսզի մաքրուինք: Անսզի մաքրուինք: Անսզի մաքրուինք: Անառակ որդին նախքան իր առակ որդին նախքան իր առակ որդին նախքան իր առակ որդին նախքան իր 
հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը հօրը դառնալը չմտածեց ինքզինք մաքրելու եւ սրբելու մասին: Հայրը 
իիիի´́́́նքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մեղքերէն:նքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մեղքերէն:նքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մեղքերէն:նքն էր որ զանիկա մաքրեց եւ սրբեց իր անցեալի բոլոր մեղքերէն:    

Ինչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի կ'երԻնչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի կ'երԻնչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի կ'երԻնչպէս հիւանդը ինքզինք առողջացնելէ ետք չէ որ բժիշկի կ'եր----
թայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաթայ, այլ հիւանդ եղած ժամանակ, այնպէս ալ մենք մեր երկնաւոր Հօր ւոր Հօր ւոր Հօր ւոր Հօր 
պէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնապէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնապէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնապէտք է դառնանք այնպէս ինչպէս որ ենք՝ մեղքերով բեռնաւորուած եւ ւորուած եւ ւորուած եւ ւորուած եւ 
խոցոտուած մեր վիճակով:խոցոտուած մեր վիճակով:խոցոտուած մեր վիճակով:խոցոտուած մեր վիճակով:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, եթէ երբեք Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղընթերցող, եթէ երբեք Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղընթերցող, եթէ երբեք Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղընթերցող, եթէ երբեք Աստուծմէ հեռացած ըլլալու մեղ----
քին մէջ ինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ քին մէջ ինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ քին մէջ ինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ քին մէջ ինկած ես, հիմա ժամանակն է որ անդրադառնաս վիճակիդ եւ 
անառակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալանառակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալանառակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալանառակ որդիին նման վճռես երկնաւոր Հօրդ դառնալ: : : : Մնայուն կերՄնայուն կերՄնայուն կերՄնայուն կեր----
պով յիշէ, որ երբ Աստուծոյ դառնաս, անոր մօտ դատապարտութիւն պով յիշէ, որ երբ Աստուծոյ դառնաս, անոր մօտ դատապարտութիւն պով յիշէ, որ երբ Աստուծոյ դառնաս, անոր մօտ դատապարտութիւն պով յիշէ, որ երբ Աստուծոյ դառնաս, անոր մօտ դատապարտութիւն 
պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարութիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես,պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարութիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես,պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարութիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես,պիտի չգտնես, այլ՝ մխիթարութիւն. յանդիմանութիւն պիտի չգտնես,    
այլ՝ ներում. մերժում պիտի այլ՝ ներում. մերժում պիտի այլ՝ ներում. մերժում պիտի այլ՝ ներում. մերժում պիտի չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ:չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ:չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ:չգտնես, այլ՝ բաց գիրկ:    

Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ խոցոտուած հոգիդ: Պիտի Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ խոցոտուած հոգիդ: Պիտի Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ խոցոտուած հոգիդ: Պիտի Աստուած պիտի չխոցոտէ արդէն իսկ խոցոտուած հոգիդ: Պիտի 
չկորսնցնէ յաւիտենական չկորսնցնէ յաւիտենական չկորսնցնէ յաւիտենական չկորսնցնէ յաւիտենական կորուստէն իրեն դարձողդ: Պիտի կորուստէն իրեն դարձողդ: Պիտի կորուստէն իրեն դարձողդ: Պիտի կորուստէն իրեն դարձողդ: Պիտի 
չդատապարտէ քեզ, ինքզինք արդար ցուցնելու համար: Քեզ գետին չդատապարտէ քեզ, ինքզինք արդար ցուցնելու համար: Քեզ գետին չդատապարտէ քեզ, ինքզինք արդար ցուցնելու համար: Քեզ գետին չդատապարտէ քեզ, ինքզինք արդար ցուցնելու համար: Քեզ գետին 
պիտի չզարնէ, իր Բարձրեալ ըլլալը քեզի ցուցնելու համար:պիտի չզարնէ, իր Բարձրեալ ըլլալը քեզի ցուցնելու համար:պիտի չզարնէ, իր Բարձրեալ ըլլալը քեզի ցուցնելու համար:պիտի չզարնէ, իր Բարձրեալ ըլլալը քեզի ցուցնելու համար:    

ՀետեւէՀետեւէՀետեւէՀետեւէ´ ´ ´ ´ անառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձիանառակ որդիին օրինակին: Իր նման դարձի´ ´ ´ ´ եկուր քու եկուր քու եկուր քու եկուր քու 
մեծ եւ քմեծ եւ քմեծ եւ քմեծ եւ քեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարէեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարէեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարէեզ մեծարել ուզող Փրկիչիդ: Փարէ´́́́    Բարձրեալ եւ քեզ Բարձրեալ եւ քեզ Բարձրեալ եւ քեզ Բարձրեալ եւ քեզ 
բարբարբարբարձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լաձրացնել փափաքող Տիրոջդ ոտքերուն: Լա´́́́յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի յն բաց սիրտդ Յիսուսի 
քաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեզ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): քաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեզ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): քաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեզ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): քաղցրութեան դիմաց որ կրնայ քեզ մեծցնել (Բ.Թագաւորաց 22.36): 
Անոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէԱնոր արիւնով հաշտուէ´ ´ ´ ´ երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես երկնաւոր Հօրդ հետ, որպէսզի վայելես 
անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ անոր սէրն ու գուրգուրանքը ինչպէս վայելեց անառակ որդին, եւ 
որպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քոորպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քոորպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քոորպէսզի, երբ Քրիստոս՝ քու կեանքդ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ ւ կեանքդ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ ւ կեանքդ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ ւ կեանքդ յայտնուի, այն ատեն դուն ալ 
փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):փառքով յայտնուիս անոր հետ (Կողոսացիս 3.4):    

    
� Մեր երկնաւոր Հայրը սիրալիր գրկաբացութեամբ կ'ընդունի Մեր երկնաւոր Հայրը սիրալիր գրկաբացութեամբ կ'ընդունի Մեր երկնաւոր Հայրը սիրալիր գրկաբացութեամբ կ'ընդունի Մեր երկնաւոր Հայրը սիրալիր գրկաբացութեամբ կ'ընդունի 

դարձի եկող մեղաւորները:դարձի եկող մեղաւորները:դարձի եկող մեղաւորները:դարձի եկող մեղաւորները:        
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Անձնասպանութիւն, մարդասպանութիւնԱնձնասպանութիւն, մարդասպանութիւնԱնձնասպանութիւն, մարդասպանութիւնԱնձնասպանութիւն, մարդասպանութիւն    
((((Յունիս 30)Յունիս 30)Յունիս 30)Յունիս 30)    

    
Մենք սովորաբար Մենք սովորաբար Մենք սովորաբար Մենք սովորաբար ««««անձնասպանանձնասպանանձնասպանանձնասպան» » » » կը կոչենք այն մարդը, որ իկը կոչենք այն մարդը, որ իկը կոչենք այն մարդը, որ իկը կոչենք այն մարդը, որ ինքնքնքնք----

զինք (ինքնիր մարմինը) կը սպաննէ:զինք (ինքնիր մարմինը) կը սպաննէ:զինք (ինքնիր մարմինը) կը սպաննէ:զինք (ինքնիր մարմինը) կը սպաննէ:    Բայց Բայց Բայց Բայց անձնասպանանձնասպանանձնասպանանձնասպան    մարդը միայն մարդը միայն մարդը միայն մարդը միայն 
ինքնիր մարմինը սպաննող անձը չէ, այլ նաեւ` ինքնիր հոգին սպանինքնիր մարմինը սպաննող անձը չէ, այլ նաեւ` ինքնիր հոգին սպանինքնիր մարմինը սպաննող անձը չէ, այլ նաեւ` ինքնիր հոգին սպանինքնիր մարմինը սպաննող անձը չէ, այլ նաեւ` ինքնիր հոգին սպան----
նող անձը:նող անձը:նող անձը:նող անձը:    ԱԱԱԱնապաշխարութիւնը անձնասպանութիւն չէ՞:նապաշխարութիւնը անձնասպանութիւն չէ՞:նապաշխարութիւնը անձնասպանութիւն չէ՞:նապաշխարութիւնը անձնասպանութիւն չէ՞:    Եթէ մեղքը Եթէ մեղքը Եթէ մեղքը Եթէ մեղքը 
կը սպաննէ մարդը, այդ պարագային, մեր գործած մեղքերը չխոստոկը սպաննէ մարդը, այդ պարագային, մեր գործած մեղքերը չխոստոկը սպաննէ մարդը, այդ պարագային, մեր գործած մեղքերը չխոստոկը սպաննէ մարդը, այդ պարագային, մեր գործած մեղքերը չխոստո----
վանիլը վանիլը վանիլը վանիլը անձնասպանոանձնասպանոանձնասպանոանձնասպանոււււթիւն չէ՞:թիւն չէ՞:թիւն չէ՞:թիւն չէ՞:    Մեղքը սիրելը ու մեղքի կեանքէն Մեղքը սիրելը ու մեղքի կեանքէն Մեղքը սիրելը ու մեղքի կեանքէն Մեղքը սիրելը ու մեղքի կեանքէն 
հաճոյք ստանալը հաճոյք ստանալը հաճոյք ստանալը հաճոյք ստանալը անձնասանձնասանձնասանձնասպանութիւն չէ՞:պանութիւն չէ՞:պանութիւն չէ՞:պանութիւն չէ՞:    

Առանց Քրիստոսի ապրիլը Առանց Քրիստոսի ապրիլը Առանց Քրիստոսի ապրիլը Առանց Քրիստոսի ապրիլը անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:    Առանց աղօթԱռանց աղօթԱռանց աղօթԱռանց աղօթ----
քի ու հաւատքի ապրիլը քի ու հաւատքի ապրիլը քի ու հաւատքի ապրիլը քի ու հաւատքի ապրիլը անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:    Լոկ այս աշխարհին Լոկ այս աշխարհին Լոկ այս աշխարհին Լոկ այս աշխարհին 
համար ապրիլ ու գործելը համար ապրիլ ու գործելը համար ապրիլ ու գործելը համար ապրիլ ու գործելը անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:    

Սատանային կամքը կատաՍատանային կամքը կատաՍատանային կամքը կատաՍատանային կամքը կատարելը րելը րելը րելը անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:անձնասպանութիւն չէ՞:    Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է 
Սատանային կամքը: Անոր կամքն է որ մարդիկ հեռու մնան ԱստուծՍատանային կամքը: Անոր կամքն է որ մարդիկ հեռու մնան ԱստուծՍատանային կամքը: Անոր կամքն է որ մարդիկ հեռու մնան ԱստուծՍատանային կամքը: Անոր կամքն է որ մարդիկ հեռու մնան Աստուծ----
մէ եւ ատեն իրար: Երբ մարդիկ կ'ատեն իրենց եղբայրները` մարդասմէ եւ ատեն իրար: Երբ մարդիկ կ'ատեն իրենց եղբայրները` մարդասմէ եւ ատեն իրար: Երբ մարդիկ կ'ատեն իրենց եղբայրները` մարդասմէ եւ ատեն իրար: Երբ մարդիկ կ'ատեն իրենց եղբայրները` մարդաս----
պան չե՞ն նկատուիր, համաձայն առաքեալի բառերուն որ կ'ըսէ. պան չե՞ն նկատուիր, համաձայն առաքեալի բառերուն որ կ'ըսէ. պան չե՞ն նկատուիր, համաձայն առաքեալի բառերուն որ կ'ըսէ. պան չե՞ն նկատուիր, համաձայն առաքեալի բառերուն որ կ'ըսէ. ««««Ով Ով Ով Ով 
որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան մըն էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան մըն էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան մըն էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան մըն է» » » » (Ա.Յովհ(Ա.Յովհ(Ա.Յովհ(Ա.Յովհաննէս 3.15):աննէս 3.15):աննէս 3.15):աննէս 3.15):    

Երբ կը խօսինք անձնասպանութեան մասին, չենք կրնար չխօսիլ Երբ կը խօսինք անձնասպանութեան մասին, չենք կրնար չխօսիլ Երբ կը խօսինք անձնասպանութեան մասին, չենք կրնար չխօսիլ Երբ կը խօսինք անձնասպանութեան մասին, չենք կրնար չխօսիլ 
մարդասպանութեան մասին, որովհետեւ անձնասպանութիւնն ալ մարդասպանութեան մասին, որովհետեւ անձնասպանութիւնն ալ մարդասպանութեան մասին, որովհետեւ անձնասպանութիւնն ալ մարդասպանութեան մասին, որովհետեւ անձնասպանութիւնն ալ 
մարդասպանութիւն է ի վերջոյ, այդ մարդը կրնայ մեր անձը ըլլալ, մարդասպանութիւն է ի վերջոյ, այդ մարդը կրնայ մեր անձը ըլլալ, մարդասպանութիւն է ի վերջոյ, այդ մարդը կրնայ մեր անձը ըլլալ, մարդասպանութիւն է ի վերջոյ, այդ մարդը կրնայ մեր անձը ըլլալ, 
կրնայ ուրիշը ըլլալ: Մենք մարդասպանութիւն գործա՞ծ ենք: Կրնակրնայ ուրիշը ըլլալ: Մենք մարդասպանութիւն գործա՞ծ ենք: Կրնակրնայ ուրիշը ըլլալ: Մենք մարդասպանութիւն գործա՞ծ ենք: Կրնակրնայ ուրիշը ըլլալ: Մենք մարդասպանութիւն գործա՞ծ ենք: Կրնաննննք ք ք ք 
մտածել որ չենքմտածել որ չենքմտածել որ չենքմտածել որ չենք    գործած:գործած:գործած:գործած:    Ճիշդ է որ կրնանք ուրիշին արիւնը թափած Ճիշդ է որ կրնանք ուրիշին արիւնը թափած Ճիշդ է որ կրնանք ուրիշին արիւնը թափած Ճիշդ է որ կրնանք ուրիշին արիւնը թափած 
չըլլալ. բայց մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափե՞լն է: չըլլալ. բայց մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափե՞լն է: չըլլալ. բայց մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափե՞լն է: չըլլալ. բայց մարդասպանութիւնը միայն ուրիշին արիւնը թափե՞լն է: 
Չէ՞ որ առաքեալը կ'ըսէ, թէ Չէ՞ որ առաքեալը կ'ըսէ, թէ Չէ՞ որ առաքեալը կ'ըսէ, թէ Չէ՞ որ առաքեալը կ'ըսէ, թէ ««««ով որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան ով որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան ով որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան ով որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան 
մըն էմըն էմըն էմըն է»: »: »: »: Չկա՞յ մէկը որուն կ'ատես: Կայէն նախանձեցաւ Աբէլին ու Չկա՞յ մէկը որուն կ'ատես: Կայէն նախանձեցաւ Աբէլին ու Չկա՞յ մէկը որուն կ'ատես: Կայէն նախանձեցաւ Աբէլին ու Չկա՞յ մէկը որուն կ'ատես: Կայէն նախանձեցաւ Աբէլին ու 
սպաննեց զայն: Չկա՞յ մէկը ոսպաննեց զայն: Չկա՞յ մէկը ոսպաննեց զայն: Չկա՞յ մէկը ոսպաննեց զայն: Չկա՞յ մէկը որուն կը նախանձիս: Երբ մէկու մը րուն կը նախանձիս: Երբ մէկու մը րուն կը նախանձիս: Երբ մէկու մը րուն կը նախանձիս: Երբ մէկու մը 
անունը կը մրոտես, ատիկա մարդասպանութիւն չէ՞:անունը կը մրոտես, ատիկա մարդասպանութիւն չէ՞:անունը կը մրոտես, ատիկա մարդասպանութիւն չէ՞:անունը կը մրոտես, ատիկա մարդասպանութիւն չէ՞:    

    
� Ուրիշին թէ մենք մեր անձերուն վնաս հասցնելը` մարդասպաՈւրիշին թէ մենք մեր անձերուն վնաս հասցնելը` մարդասպաՈւրիշին թէ մենք մեր անձերուն վնաս հասցնելը` մարդասպաՈւրիշին թէ մենք մեր անձերուն վնաս հասցնելը` մարդասպա----

նութիւն է:նութիւն է:նութիւն է:նութիւն է:    
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Աստուածաշունչը զօրութիւն ունեցող գիրք էԱստուածաշունչը զօրութիւն ունեցող գիրք էԱստուածաշունչը զօրութիւն ունեցող գիրք էԱստուածաշունչը զօրութիւն ունեցող գիրք է    
((((Յուլիս 1Յուլիս 1Յուլիս 1Յուլիս 1))))    

    
««««Մանուկ հասակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը Մանուկ հասակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը Մանուկ հասակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը Մանուկ հասակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը 

ունին քունին քունին քունին քու միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուու միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուու միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուու միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսու----
սի հաւատաս եւ փրկուիս: Աստուծոյ ներշնչումով գրուած բոլոր Սուրբ սի հաւատաս եւ փրկուիս: Աստուծոյ ներշնչումով գրուած բոլոր Սուրբ սի հաւատաս եւ փրկուիս: Աստուծոյ ներշնչումով գրուած բոլոր Սուրբ սի հաւատաս եւ փրկուիս: Աստուծոյ ներշնչումով գրուած բոլոր Սուրբ 
Գիրքերը օգտակար են` թէԳիրքերը օգտակար են` թէԳիրքերը օգտակար են` թէԳիրքերը օգտակար են` թէ´ ´ ´ ´ ճշմարտութիւնը ուսուցանելու եւ թէճշմարտութիւնը ուսուցանելու եւ թէճշմարտութիւնը ուսուցանելու եւ թէճշմարտութիւնը ուսուցանելու եւ թէ´ ´ ´ ´ 
սխալը հերքելու, մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու եւ արդար կեանքի մը սխալը հերքելու, մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու եւ արդար կեանքի մը սխալը հերքելու, մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու եւ արդար կեանքի մը սխալը հերքելու, մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու եւ արդար կեանքի մը 
դաստիարակութիւնը տադաստիարակութիւնը տադաստիարակութիւնը տադաստիարակութիւնը տալու համար. որպէսզի Աստուծոյ նուիրուած լու համար. որպէսզի Աստուծոյ նուիրուած լու համար. որպէսզի Աստուծոյ նուիրուած լու համար. որպէսզի Աստուծոյ նուիրուած 
մարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն տեսակի բարի գործերու պատրաստմարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն տեսակի բարի գործերու պատրաստմարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն տեսակի բարի գործերու պատրաստմարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն տեսակի բարի գործերու պատրաստ»»»»    
((((Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 3.15 3.15 3.15 3.15----17):17):17):17):    

Առաքեալը Աստուծոյ Խօսքին վերաբերեալ կարեւոր ճշմարտուԱռաքեալը Աստուծոյ Խօսքին վերաբերեալ կարեւոր ճշմարտուԱռաքեալը Աստուծոյ Խօսքին վերաբերեալ կարեւոր ճշմարտուԱռաքեալը Աստուծոյ Խօսքին վերաբերեալ կարեւոր ճշմարտու----
թիւններ կը բացայայտէ: Յիշեմ զանոնք ամփոփ կերպով.թիւններ կը բացայայտէ: Յիշեմ զանոնք ամփոփ կերպով.թիւններ կը բացայայտէ: Յիշեմ զանոնք ամփոփ կերպով.թիւններ կը բացայայտէ: Յիշեմ զանոնք ամփոփ կերպով.----    

1111) ) ) ) Առաքեալը կը վկայէ որ Սուրբ Գիրքերը զօրութիւն ունին: Այս Առաքեալը կը վկայէ որ Սուրբ Գիրքերը զօրութիւն ունին: Այս Առաքեալը կը վկայէ որ Սուրբ Գիրքերը զօրութիւն ունին: Այս Առաքեալը կը վկայէ որ Սուրբ Գիրքերը զօրութիւն ունին: Այս 
հաստատումը կը պարզէ, որ Աստուածաշունչը սովորական գիրք մը հաստատումը կը պարզէ, որ Աստուածաշունչը սովորական գիրք մը հաստատումը կը պարզէ, որ Աստուածաշունչը սովորական գիրք մը հաստատումը կը պարզէ, որ Աստուածաշունչը սովորական գիրք մը 
չէ, անզօր գիրք մը չէ, խեղճերուն ու տկարներուն համար գրուած գիրք չէ, անզօր գիրք մը չէ, խեղճերուն ու տկարներուն համար գրուած գիրք չէ, անզօր գիրք մը չէ, խեղճերուն ու տկարներուն համար գրուած գիրք չէ, անզօր գիրք մը չէ, խեղճերուն ու տկարներուն համար գրուած գիրք 
մը չէ, այլ զօրութիւն ունեցող գիրք մըն է: Ամը չէ, այլ զօրութիւն ունեցող գիրք մըն է: Ամը չէ, այլ զօրութիւն ունեցող գիրք մըն է: Ամը չէ, այլ զօրութիւն ունեցող գիրք մըն է: Այոյոյոյո´,´,´,´,    զօրութիւն ունեցող զօրութիւն ունեցող զօրութիւն ունեցող զօրութիւն ունեցող 
գիրք մըն է, գիրք մըն է, գիրք մըն է, գիրք մըն է, որովհետեւ անիկա ամենակալ Աստուծոորովհետեւ անիկա ամենակալ Աստուծոորովհետեւ անիկա ամենակալ Աստուծոորովհետեւ անիկա ամենակալ Աստուծո´́́́յ գիրքն է, Արայ գիրքն է, Արայ գիրքն է, Արայ գիրքն է, Արա----
րիչէն արարածին ուղղուած գիրքն է: րիչէն արարածին ուղղուած գիրքն է: րիչէն արարածին ուղղուած գիրքն է: րիչէն արարածին ուղղուած գիրքն է: Աստուածաշունչը զօրոԱստուածաշունչը զօրոԱստուածաշունչը զօրոԱստուածաշունչը զօրոււււթիւնթիւնթիւնթիւն    
ունեցող գիրք մըն է, որովհետեւ կարողութիւնը ունի փոխակերպելու ունեցող գիրք մըն է, որովհետեւ կարողութիւնը ունի փոխակերպելու ունեցող գիրք մըն է, որովհետեւ կարողութիւնը ունի փոխակերպելու ունեցող գիրք մըն է, որովհետեւ կարողութիւնը ունի փոխակերպելու 
մարդոց կեանքերն ու յեղաշրջելու անոնց մտածելակերպը:մարդոց կեանքերն ու յեղաշրջելու անոնց մտածելակերպը:մարդոց կեանքերն ու յեղաշրջելու անոնց մտածելակերպը:մարդոց կեանքերն ու յեղաշրջելու անոնց մտածելակերպը:    

2222) ) ) ) Կը հաստատուի որ Սուրբ Գիրքերը զօրոԿը հաստատուի որ Սուրբ Գիրքերը զօրոԿը հաստատուի որ Սուրբ Գիրքերը զօրոԿը հաստատուի որ Սուրբ Գիրքերը զօրութիւնը ունին մեր ւթիւնը ունին մեր ւթիւնը ունին մեր ւթիւնը ունին մեր 
միտքը իմաստութեան բանալու: Խօսքը պատահական կամ աշխարմիտքը իմաստութեան բանալու: Խօսքը պատահական կամ աշխարմիտքը իմաստութեան բանալու: Խօսքը պատահական կամ աշխարմիտքը իմաստութեան բանալու: Խօսքը պատահական կամ աշխար----
հիկ իմաստութեան մասին չէ, այլ յատուկ իմաստութեան մը մասին, հիկ իմաստութեան մասին չէ, այլ յատուկ իմաստութեան մը մասին, հիկ իմաստութեան մասին չէ, այլ յատուկ իմաստութեան մը մասին, հիկ իմաստութեան մասին չէ, այլ յատուկ իմաստութեան մը մասին, 
որ կ'օգնէ մեզի ճանչնալու Քրիստոսը ու հաւատալու անոր, նպատակ որ կ'օգնէ մեզի ճանչնալու Քրիստոսը ու հաւատալու անոր, նպատակ որ կ'օգնէ մեզի ճանչնալու Քրիստոսը ու հաւատալու անոր, նպատակ որ կ'օգնէ մեզի ճանչնալու Քրիստոսը ու հաւատալու անոր, նպատակ 
ունենալով մեր փրկութիւնը: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ունենալով մեր փրկութիւնը: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ունենալով մեր փրկութիւնը: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ունենալով մեր փրկութիւնը: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ մեզի, թէ 
իմասիմասիմասիմաստուն է այն մարդը` որ իր անձի փրկութեան համար կը դիմէ տուն է այն մարդը` որ իր անձի փրկութեան համար կը դիմէ տուն է այն մարդը` որ իր անձի փրկութեան համար կը դիմէ տուն է այն մարդը` որ իր անձի փրկութեան համար կը դիմէ 
Քրիստոսի, կը հաւատայ Քրիստոսի ու զայն կ'ընդունի իր կեանքին Քրիստոսի, կը հաւատայ Քրիստոսի ու զայն կ'ընդունի իր կեանքին Քրիստոսի, կը հաւատայ Քրիստոսի ու զայն կ'ընդունի իր կեանքին Քրիստոսի, կը հաւատայ Քրիստոսի ու զայն կ'ընդունի իր կեանքին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    Իմաստուն մարդը կը սիրէ ու կը կարդայ Աստուածաշունչը, որոԻմաստուն մարդը կը սիրէ ու կը կարդայ Աստուածաշունչը, որոԻմաստուն մարդը կը սիրէ ու կը կարդայ Աստուածաշունչը, որոԻմաստուն մարդը կը սիրէ ու կը կարդայ Աստուածաշունչը, որո----
վհետեւ, Աստուածաշունչը իմաստութեան գիրքն է:վհետեւ, Աստուածաշունչը իմաստութեան գիրքն է:վհետեւ, Աստուածաշունչը իմաստութեան գիրքն է:վհետեւ, Աստուածաշունչը իմաստութեան գիրքն է: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուածաշունչը աղբիԱստուածաշունչը աղբիԱստուածաշունչը աղբիԱստուածաշունչը աղբի´́́́ւր ւր ւր ւր է զօրութեան. անոէ զօրութեան. անոէ զօրութեան. անոէ զօրութեան. անո´́́́վ է որ տկարները վ է որ տկարները վ է որ տկարները վ է որ տկարները 

կրնան զօրանալ:կրնան զօրանալ:կրնան զօրանալ:կրնան զօրանալ:    
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Աստուածաշունչը կ'ուսուցանէ ճշմարտութիւնըԱստուածաշունչը կ'ուսուցանէ ճշմարտութիւնըԱստուածաշունչը կ'ուսուցանէ ճշմարտութիւնըԱստուածաշունչը կ'ուսուցանէ ճշմարտութիւնը    
((((Յուլիս 2Յուլիս 2Յուլիս 2Յուլիս 2))))    

    
3) 3) 3) 3) Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 3. 3. 3. 3.16161616----ին մէջ, ին մէջ, ին մէջ, ին մէջ, կը վկայէ որ Սուրբ Գիրքեկը վկայէ որ Սուրբ Գիրքեկը վկայէ որ Սուրբ Գիրքեկը վկայէ որ Սուրբ Գիրքե----

րը օգտակար են րը օգտակար են րը օգտակար են րը օգտակար են ««««ճշմարճշմարճշմարճշմարտութիւնը ուսուցանելուտութիւնը ուսուցանելուտութիւնը ուսուցանելուտութիւնը ուսուցանելու»: »: »: »: Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ Աշխարհի մէջ 
Աստուածաշունչէն զատ չկայ ուրիշ գիրք մԱստուածաշունչէն զատ չկայ ուրիշ գիրք մԱստուածաշունչէն զատ չկայ ուրիշ գիրք մԱստուածաշունչէն զատ չկայ ուրիշ գիրք մը որ բացարձակ ը որ բացարձակ ը որ բացարձակ ը որ բացարձակ 
ճշմարտութիւնը կ'ուսուցանէ կամ կրնայ ուսուցանել: Մարդիկ ճշմարտութիւնը կ'ուսուցանէ կամ կրնայ ուսուցանել: Մարդիկ ճշմարտութիւնը կ'ուսուցանէ կամ կրնայ ուսուցանել: Մարդիկ ճշմարտութիւնը կ'ուսուցանէ կամ կրնայ ուսուցանել: Մարդիկ 
սխալական են, ուստի իրենց կողմէ գրուած գիրքերը կրնան սխալներ սխալական են, ուստի իրենց կողմէ գրուած գիրքերը կրնան սխալներ սխալական են, ուստի իրենց կողմէ գրուած գիրքերը կրնան սխալներ սխալական են, ուստի իրենց կողմէ գրուած գիրքերը կրնան սխալներ 
պարունակել: Բայց Աստուածաշունպարունակել: Բայց Աստուածաշունպարունակել: Բայց Աստուածաշունպարունակել: Բայց Աստուածաշունչին հեղինակը Աստուած ինքն է, եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է, եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է, եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է, եւ 
Աստուած անսխալական ըլլալով` իր Գիրքն ալ անսխալական է:Աստուած անսխալական ըլլալով` իր Գիրքն ալ անսխալական է:Աստուած անսխալական ըլլալով` իր Գիրքն ալ անսխալական է:Աստուած անսխալական ըլլալով` իր Գիրքն ալ անսխալական է:    

ԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշունչը միշտ ու միայն ճշմարտութիւնը կը յայտնէ. նչը միշտ ու միայն ճշմարտութիւնը կը յայտնէ. նչը միշտ ու միայն ճշմարտութիւնը կը յայտնէ. նչը միշտ ու միայն ճշմարտութիւնը կը յայտնէ. 
ճշմարտութիւն մը` որ ազատութիւն կը բերէ, ինչպէս մեր Տէրը ըսաւ. ճշմարտութիւն մը` որ ազատութիւն կը բերէ, ինչպէս մեր Տէրը ըսաւ. ճշմարտութիւն մը` որ ազատութիւն կը բերէ, ինչպէս մեր Տէրը ըսաւ. ճշմարտութիւն մը` որ ազատութիւն կը բերէ, ինչպէս մեր Տէրը ըսաւ. 
««««Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի Ճշմարտութիւնը պիտի ճանչնաք եւ ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի 
ազատէազատէազատէազատէ» » » » (Յովհաննէս 8.32):(Յովհաննէս 8.32):(Յովհաննէս 8.32):(Յովհաննէս 8.32):    

Քարոզիչներ կրնան ծածկել ճշմարտութիւնը որպէսզի ժողովուրդ Քարոզիչներ կրնան ծածկել ճշմարտութիւնը որպէսզի ժողովուրդ Քարոզիչներ կրնան ծածկել ճշմարտութիւնը որպէսզի ժողովուրդ Քարոզիչներ կրնան ծածկել ճշմարտութիւնը որպէսզի ժողովուրդ 
չկորսնցնեն: Ուրիչկորսնցնեն: Ուրիչկորսնցնեն: Ուրիչկորսնցնեն: Ուրիշներ կրնան ճշմարտութեան մէկ մասը միայն բացաշներ կրնան ճշմարտութեան մէկ մասը միայն բացաշներ կրնան ճշմարտութեան մէկ մասը միայն բացաշներ կրնան ճշմարտութեան մէկ մասը միայն բացա----
յայտել: Ուրիշներ կրնան ամբողջութեամբ այլափոխել ճշմարտութիւյայտել: Ուրիշներ կրնան ամբողջութեամբ այլափոխել ճշմարտութիւյայտել: Ուրիշներ կրնան ամբողջութեամբ այլափոխել ճշմարտութիւյայտել: Ուրիշներ կրնան ամբողջութեամբ այլափոխել ճշմարտութիւ----
նը: Ուրիշներ կրնան փոխել ճշմարտութիւնը եւ զայն իրենց անձնանը: Ուրիշներ կրնան փոխել ճշմարտութիւնը եւ զայն իրենց անձնանը: Ուրիշներ կրնան փոխել ճշմարտութիւնը եւ զայն իրենց անձնանը: Ուրիշներ կրնան փոխել ճշմարտութիւնը եւ զայն իրենց անձնա----
կան կարծիքներուն ու տեսակէտներուն համաձայն ու համապական կարծիքներուն ու տեսակէտներուն համաձայն ու համապական կարծիքներուն ու տեսակէտներուն համաձայն ու համապական կարծիքներուն ու տեսակէտներուն համաձայն ու համապատաստաստաստաս----
խան դարձնել: Աստուածաշունչը նման բան խան դարձնել: Աստուածաշունչը նման բան խան դարձնել: Աստուածաշունչը նման բան խան դարձնել: Աստուածաշունչը նման բան չ'ըներ: Աստուածաշունչը չ'ըներ: Աստուածաշունչը չ'ըներ: Աստուածաշունչը չ'ըներ: Աստուածաշունչը 
կը բացայայտէ ճշմարտութիւնը իր ամբողջութեանը մէջ: Օգոստինոս կը բացայայտէ ճշմարտութիւնը իր ամբողջութեանը մէջ: Օգոստինոս կը բացայայտէ ճշմարտութիւնը իր ամբողջութեանը մէջ: Օգոստինոս կը բացայայտէ ճշմարտութիւնը իր ամբողջութեանը մէջ: Օգոստինոս 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Աստուածաշունչը կը մերկացնէ ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարԱստուածաշունչը կը մերկացնէ ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարԱստուածաշունչը կը մերկացնէ ճշմարտութիւնը, եւ ճշմարԱստուածաշունչը կը մերկացնէ ճշմարտութիւնը, եւ ճշմար----
տութիւնը` կը մերկացնէ մարդըտութիւնը` կը մերկացնէ մարդըտութիւնը` կը մերկացնէ մարդըտութիւնը` կը մերկացնէ մարդը»:»:»:»:    

Թէկուզ ըլլան մարդիկ որոնք քարոզեն ճշմարտութիւնը, կամ գիրԹէկուզ ըլլան մարդիկ որոնք քարոզեն ճշմարտութիւնը, կամ գիրԹէկուզ ըլլան մարդիկ որոնք քարոզեն ճշմարտութիւնը, կամ գիրԹէկուզ ըլլան մարդիկ որոնք քարոզեն ճշմարտութիւնը, կամ գիր----
քեր` որոնք արձանագրեն ճշմարտքեր` որոնք արձանագրեն ճշմարտքեր` որոնք արձանագրեն ճշմարտքեր` որոնք արձանագրեն ճշմարտութիւնը, բայց այսօր մենք ճշմարութիւնը, բայց այսօր մենք ճշմարութիւնը, բայց այսօր մենք ճշմարութիւնը, բայց այսօր մենք ճշմար----
տութեան քարոզիչներու պէտք չունինք, այլ` ճշմարտութիւնը ուսուտութեան քարոզիչներու պէտք չունինք, այլ` ճշմարտութիւնը ուսուտութեան քարոզիչներու պէտք չունինք, այլ` ճշմարտութիւնը ուսուտութեան քարոզիչներու պէտք չունինք, այլ` ճշմարտութիւնը ուսու----
ցանողներու: Այսօր եկեղեցցանողներու: Այսօր եկեղեցցանողներու: Այսօր եկեղեցցանողներու: Այսօր եկեղեցւոյ մէջ դադրած է ուսուցումը եւ մնացեր է ւոյ մէջ դադրած է ուսուցումը եւ մնացեր է ւոյ մէջ դադրած է ուսուցումը եւ մնացեր է ւոյ մէջ դադրած է ուսուցումը եւ մնացեր է 
միայն քարոզը, որովհետեւ հեռացեր ենք Աստուածաշունչէն որ միայն քարոզը, որովհետեւ հեռացեր ենք Աստուածաշունչէն որ միայն քարոզը, որովհետեւ հեռացեր ենք Աստուածաշունչէն որ միայն քարոզը, որովհետեւ հեռացեր ենք Աստուածաշունչէն որ 
կ'ուսուցանէ կ'ուսուցանէ կ'ուսուցանէ կ'ուսուցանէ ճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնըճշմարտութիւնը:::: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԱսԱսԱսԱստուածաշունչը ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ, ուստի տուածաշունչը ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ, ուստի տուածաշունչը ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ, ուստի տուածաշունչը ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ, ուստի 

առանց Աստուածաշունչին` մարդը հեռու կը մնայ ճշմարտութեառանց Աստուածաշունչին` մարդը հեռու կը մնայ ճշմարտութեառանց Աստուածաշունչին` մարդը հեռու կը մնայ ճշմարտութեառանց Աստուածաշունչին` մարդը հեռու կը մնայ ճշմարտութե----
նէն:նէն:նէն:նէն:    
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Աստուածաշունչը կը հերքէ սուտն ու սխալըԱստուածաշունչը կը հերքէ սուտն ու սխալըԱստուածաշունչը կը հերքէ սուտն ու սխալըԱստուածաշունչը կը հերքէ սուտն ու սխալը    
((((Յուլիս 3Յուլիս 3Յուլիս 3Յուլիս 3))))    

    
4444) ) ) ) Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 3. 3. 3. 3.16161616----ին մէջ, ին մէջ, ին մէջ, ին մէջ, կը վկայէ որ կը վկայէ որ կը վկայէ որ կը վկայէ որ բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր Սուրբ Սուրբ Սուրբ Սուրբ 

Գիրքերը օգտակար են Գիրքերը օգտակար են Գիրքերը օգտակար են Գիրքերը օգտակար են ««««սխալը հերքելոսխալը հերքելոսխալը հերքելոսխալը հերքելոււււ» » » » իմաստով: Այսօր աշխարհի իմաստով: Այսօր աշխարհի իմաստով: Այսօր աշխարհի իմաստով: Այսօր աշխարհի 
մէջ եւ մեր անմիջական շրջապատին մէջ անհաշիւ են սխալ ուսումէջ եւ մեր անմիջական շրջապատին մէջ անհաշիւ են սխալ ուսումէջ եւ մեր անմիջական շրջապատին մէջ անհաշիւ են սխալ ուսումէջ եւ մեր անմիջական շրջապատին մէջ անհաշիւ են սխալ ուսու----
ցումցումցումցումներ ուսուցանողներուն թիւըներ ուսուցանողներուն թիւըներ ուսուցանողներուն թիւըներ ուսուցանողներուն թիւը    ((((Գործք 20.30): Այսօր այլափոխուած Գործք 20.30): Այսօր այլափոխուած Գործք 20.30): Այսօր այլափոխուած Գործք 20.30): Այսօր այլափոխուած 
աւետարան մը քարոզողներուն թիւը շատ է (Գաղատացիս 1.6): աւետարան մը քարոզողներուն թիւը շատ է (Գաղատացիս 1.6): աւետարան մը քարոզողներուն թիւը շատ է (Գաղատացիս 1.6): աւետարան մը քարոզողներուն թիւը շատ է (Գաղատացիս 1.6): 
Մարդիկ Աստուծոյ Խօսքը վաճառքի կը հանեն (Բ.Կորնթացիս 2.17Մարդիկ Աստուծոյ Խօսքը վաճառքի կը հանեն (Բ.Կորնթացիս 2.17Մարդիկ Աստուծոյ Խօսքը վաճառքի կը հանեն (Բ.Կորնթացիս 2.17Մարդիկ Աստուծոյ Խօսքը վաճառքի կը հանեն (Բ.Կորնթացիս 2.17): ): ): ): 
Մարդիկ Աստուծոյ Խօսքը կը նենգաՄարդիկ Աստուծոյ Խօսքը կը նենգաՄարդիկ Աստուծոյ Խօսքը կը նենգաՄարդիկ Աստուծոյ Խօսքը կը նենգափոխեն (Բ.Կորնթացիս 4.2): Մարփոխեն (Բ.Կորնթացիս 4.2): Մարփոխեն (Բ.Կորնթացիս 4.2): Մարփոխեն (Բ.Կորնթացիս 4.2): Մար----
դիկ սխալ վարդապեդիկ սխալ վարդապեդիկ սխալ վարդապեդիկ սխալ վարդապետութիւնտութիւնտութիւնտութիւններու միջոցաւ ուրիշները կը խաբեն ու ներու միջոցաւ ուրիշները կը խաբեն ու ներու միջոցաւ ուրիշները կը խաբեն ու ներու միջոցաւ ուրիշները կը խաբեն ու 
կը մոլորեցնեն (Եփեսացիս 4.14): Օտար վարդապետութիւններ կկը մոլորեցնեն (Եփեսացիս 4.14): Օտար վարդապետութիւններ կկը մոլորեցնեն (Եփեսացիս 4.14): Օտար վարդապետութիւններ կկը մոլորեցնեն (Եփեսացիս 4.14): Օտար վարդապետութիւններ կ’’’’ուուուու----
սուցանեն (Ա.Տիմոթէոս 1.3): Քրիսսուցանեն (Ա.Տիմոթէոս 1.3): Քրիսսուցանեն (Ա.Տիմոթէոս 1.3): Քրիսսուցանեն (Ա.Տիմոթէոս 1.3): Քրիստոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարտոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարտոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տարտոսի ողջմիտ խօսքերէն զատ տար----
բեր բան կը սբեր բան կը սբեր բան կը սբեր բան կը սորվեցնեն (Ա.Տիմոթէոս 6.3): Աստուծոյ շնորհքը պատմող որվեցնեն (Ա.Տիմոթէոս 6.3): Աստուծոյ շնորհքը պատմող որվեցնեն (Ա.Տիմոթէոս 6.3): Աստուծոյ շնորհքը պատմող որվեցնեն (Ա.Տիմոթէոս 6.3): Աստուծոյ շնորհքը պատմող 
Աւետարանը կը չարափոխեն եւ զանիկա իրենց անբարոյ ընթացքին Աւետարանը կը չարափոխեն եւ զանիկա իրենց անբարոյ ընթացքին Աւետարանը կը չարափոխեն եւ զանիկա իրենց անբարոյ ընթացքին Աւետարանը կը չարափոխեն եւ զանիկա իրենց անբարոյ ընթացքին 
կը պատշաճեցնեն (Յուդա 4): Հաւատքի ճշմարտութիւնները կը խեղակը պատշաճեցնեն (Յուդա 4): Հաւատքի ճշմարտութիւնները կը խեղակը պատշաճեցնեն (Յուդա 4): Հաւատքի ճշմարտութիւնները կը խեղակը պատշաճեցնեն (Յուդա 4): Հաւատքի ճշմարտութիւնները կը խեղա----
թիւրեն (Բ.Տիմոթէոս 2.16): Կորստաբեր վարդապետութիւններ կը ներթիւրեն (Բ.Տիմոթէոս 2.16): Կորստաբեր վարդապետութիւններ կը ներթիւրեն (Բ.Տիմոթէոս 2.16): Կորստաբեր վարդապետութիւններ կը ներթիւրեն (Բ.Տիմոթէոս 2.16): Կորստաբեր վարդապետութիւններ կը ներ----
կակակակայացնեն (Բ.Պետրոս 2.1), եյացնեն (Բ.Պետրոս 2.1), եյացնեն (Բ.Պետրոս 2.1), եյացնեն (Բ.Պետրոս 2.1), եւ ւ ւ ւ այլն:այլն:այլն:այլն:    

Բոլոր սխալ ուսուցումներն ու վարդաԲոլոր սխալ ուսուցումներն ու վարդաԲոլոր սխալ ուսուցումներն ու վարդաԲոլոր սխալ ուսուցումներն ու վարդապետութիւնները Աստուապետութիւնները Աստուապետութիւնները Աստուապետութիւնները Աստուա----
ծաշունչին լոյսովը կը հերքուին: Ինչ որ կը լսէք քարոզիչներուն բերածաշունչին լոյսովը կը հերքուին: Ինչ որ կը լսէք քարոզիչներուն բերածաշունչին լոյսովը կը հերքուին: Ինչ որ կը լսէք քարոզիչներուն բերածաշունչին լոյսովը կը հերքուին: Ինչ որ կը լսէք քարոզիչներուն բերա----
նէն, զայն կուրօրէն մինէն, զայն կուրօրէն մինէն, զայն կուրօրէն մինէն, զայն կուրօրէն մի´ ´ ´ ´ ընդունիք, այլ զայն քննեցէք Աստուածաընդունիք, այլ զայն քննեցէք Աստուածաընդունիք, այլ զայն քննեցէք Աստուածաընդունիք, այլ զայն քննեցէք Աստուածաշունշունշունշուն----
չին լոյսին տակ: Աստուածաշունչը չգրուեցաւ պարզապէս որպէսզի չին լոյսին տակ: Աստուածաշունչը չգրուեցաւ պարզապէս որպէսզի չին լոյսին տակ: Աստուածաշունչը չգրուեցաւ պարզապէս որպէսզի չին լոյսին տակ: Աստուածաշունչը չգրուեցաւ պարզապէս որպէսզի 
անով գիտանով գիտանով գիտանով գիտնանք ճշմարտութիւնը, այլ նաեւ` որպէսզի անով հերքենանք ճշմարտութիւնը, այլ նաեւ` որպէսզի անով հերքենանք ճշմարտութիւնը, այլ նաեւ` որպէսզի անով հերքենանք ճշմարտութիւնը, այլ նաեւ` որպէսզի անով հերքե´́́́նք նք նք նք 
սուտըսուտըսուտըսուտը, , , , հերքեհերքեհերքեհերքե´́́́նք սխալը, դիմակազերծենք կեղծաւոր մարդիկը, որոնք նք սխալը, դիմակազերծենք կեղծաւոր մարդիկը, որոնք նք սխալը, դիմակազերծենք կեղծաւոր մարդիկը, որոնք նք սխալը, դիմակազերծենք կեղծաւոր մարդիկը, որոնք 
անուղիղ եւ անուղղափառ վարդապետութիւններ կանուղիղ եւ անուղղափառ վարդապետութիւններ կանուղիղ եւ անուղղափառ վարդապետութիւններ կանուղիղ եւ անուղղափառ վարդապետութիւններ կ’’’’ուսուցանեն:ուսուցանեն:ուսուցանեն:ուսուցանեն:    ԱյԱյԱյԱյ----
սօր շատ մարդիկ համոզուած են որ կսօր շատ մարդիկ համոզուած են որ կսօր շատ մարդիկ համոզուած են որ կսօր շատ մարդիկ համոզուած են որ կ’’’’ուսուցանեն Աստուածաշունչը, ուսուցանեն Աստուածաշունչը, ուսուցանեն Աստուածաշունչը, ուսուցանեն Աստուածաշունչը, 
բայց իսկութեան մէջ սուտն էբայց իսկութեան մէջ սուտն էբայց իսկութեան մէջ սուտն էբայց իսկութեան մէջ սուտն է    որ կոր կոր կոր կ’’’’ուսուցանեն, եւ ատիկա հետեւանքն ուսուցանեն, եւ ատիկա հետեւանքն ուսուցանեն, եւ ատիկա հետեւանքն ուսուցանեն, եւ ատիկա հետեւանքն 
է Աստուածաշունչին հանդէպ իրենց ունեցած տգիտութեան:է Աստուածաշունչին հանդէպ իրենց ունեցած տգիտութեան:է Աստուածաշունչին հանդէպ իրենց ունեցած տգիտութեան:է Աստուածաշունչին հանդէպ իրենց ունեցած տգիտութեան:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածաշունչին որոշ մասերը միայն գիտնալով կամ սերտեծաշունչին որոշ մասերը միայն գիտնալով կամ սերտեծաշունչին որոշ մասերը միայն գիտնալով կամ սերտեծաշունչին որոշ մասերը միայն գիտնալով կամ սերտե----

լով չենք կրնար ճշմարտութեան ուսուցանողներ ըլլալ:լով չենք կրնար ճշմարտութեան ուսուցանողներ ըլլալ:լով չենք կրնար ճշմարտութեան ուսուցանողներ ըլլալ:լով չենք կրնար ճշմարտութեան ուսուցանողներ ըլլալ:    
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Աստուածաշունչին ուսուցածԱստուածաշունչին ուսուցածԱստուածաշունչին ուսուցածԱստուածաշունչին ուսուցած    
Ճամբան` ճիՃամբան` ճիՃամբան` ճիՃամբան` ճի´́́́շդ Ճամբան էշդ Ճամբան էշդ Ճամբան էշդ Ճամբան է    

((((Յուլիս 4Յուլիս 4Յուլիս 4Յուլիս 4))))    
    

5555) ) ) ) Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ    Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 3. 3. 3. 3.16161616----ին մէջ կը հաստատէ, թէ ին մէջ կը հաստատէ, թէ ին մէջ կը հաստատէ, թէ ին մէջ կը հաստատէ, թէ 
««««Սուրբ Գիրքերը օգտակար են... մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելուՍուրբ Գիրքերը օգտակար են... մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելուՍուրբ Գիրքերը օգտակար են... մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելուՍուրբ Գիրքերը օգտակար են... մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու» » » » 
համարհամարհամարհամար: : : : Ամէն կրօնք յատուկ ճամբայ մը կԱմէն կրօնք յատուկ ճամբայ մը կԱմէն կրօնք յատուկ ճամբայ մը կԱմէն կրօնք յատուկ ճամբայ մը կ’’’’ընծայէ մարդկութեան: ընծայէ մարդկութեան: ընծայէ մարդկութեան: ընծայէ մարդկութեան: 
Քրիստոնէութիւնը եւս նոյնը կՔրիստոնէութիւնը եւս նոյնը կՔրիստոնէութիւնը եւս նոյնը կՔրիստոնէութիւնը եւս նոյնը կ’’’’ընէ: Բայց քրիստոնէութեան ընծայած ընէ: Բայց քրիստոնէութեան ընծայած ընէ: Բայց քրիստոնէութեան ընծայած ընէ: Բայց քրիստոնէութեան ընծայած 
ճամբան սովորճամբան սովորճամբան սովորճամբան սովորական իմաստով ճամբայ մը չէ, այլ ՃԱՄԲԱՆ է, միակ ական իմաստով ճամբայ մը չէ, այլ ՃԱՄԲԱՆ է, միակ ական իմաստով ճամբայ մը չէ, այլ ՃԱՄԲԱՆ է, միակ ական իմաստով ճամբայ մը չէ, այլ ՃԱՄԲԱՆ է, միակ 
ճամբան, Փրկիչին ու փրկութեան ճամբան, երկնաւորին ու ճամբան, Փրկիչին ու փրկութեան ճամբան, երկնաւորին ու ճամբան, Փրկիչին ու փրկութեան ճամբան, երկնաւորին ու ճամբան, Փրկիչին ու փրկութեան ճամբան, երկնաւորին ու երկերկերկերկնքի նքի նքի նքի 
ճամբան: Առաքեալը այս ճամբան կը կոչէ` ճամբան: Առաքեալը այս ճամբան կը կոչէ` ճամբան: Առաքեալը այս ճամբան կը կոչէ` ճամբան: Առաքեալը այս ճամբան կը կոչէ` ««««ճիշդ ճամբայճիշդ ճամբայճիշդ ճամբայճիշդ ճամբայ», », », », ինչ որ ցոյց ինչ որ ցոյց ինչ որ ցոյց ինչ որ ցոյց 
կու տան կու տան կու տան կու տան ««««մարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելումարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելումարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելումարդս ճիշդ ճամբու մէջ դնելու» » » » բառերը: Ճամբաները շատ բառերը: Ճամբաները շատ բառերը: Ճամբաները շատ բառերը: Ճամբաները շատ 
են, բայց միակ ճիշդ ճամբան եեն, բայց միակ ճիշդ ճամբան եեն, բայց միակ ճիշդ ճամբան եեն, բայց միակ ճիշդ ճամբան եւ դէպի Աստուած առաջնորդող ճամւ դէպի Աստուած առաջնորդող ճամւ դէպի Աստուած առաջնորդող ճամւ դէպի Աստուած առաջնորդող ճամ----
բան` Քրիստոս ինքն է, որ յայտարարեց ըսելով. բան` Քրիստոս ինքն է, որ յայտարարեց ըսելով. բան` Քրիստոս ինքն է, որ յայտարարեց ըսելով. բան` Քրիստոս ինքն է, որ յայտարարեց ըսելով. ««««Ես եմ ճամբան...: Ես եմ ճամբան...: Ես եմ ճամբան...: Ես եմ ճամբան...: 
Միայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալՄիայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալՄիայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալՄիայն ինձմով կարելի է Հօրս երթալ» » » » (Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):(Յովհաննէս 14.6):    

6666) ) ) ) Դարձեալ, առաքեալը կը հաստատէ, թէ Դարձեալ, առաքեալը կը հաստատէ, թէ Դարձեալ, առաքեալը կը հաստատէ, թէ Դարձեալ, առաքեալը կը հաստատէ, թէ ««««Սուրբ Գիրքերը օգՍուրբ Գիրքերը օգՍուրբ Գիրքերը օգՍուրբ Գիրքերը օգ----
տակար են... արդար կեանքի մը դաստակար են... արդար կեանքի մը դաստակար են... արդար կեանքի մը դաստակար են... արդար կեանքի մը դաստիատիատիատիարակութիւնը տալուրակութիւնը տալուրակութիւնը տալուրակութիւնը տալու» » » » հահահահա----
մամամամարրրր»»»»: : : : Աստուածաշունչ մատեանը կը սորվեցնէ մեզի թէ իԱստուածաշունչ մատեանը կը սորվեցնէ մեզի թէ իԱստուածաշունչ մատեանը կը սորվեցնէ մեզի թէ իԱստուածաշունչ մատեանը կը սորվեցնէ մեզի թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
կարելի է արդար կեանք մը ապրիլ: Ոեւէ անձ որ կարելի է արդար կեանք մը ապրիլ: Ոեւէ անձ որ կարելի է արդար կեանք մը ապրիլ: Ոեւէ անձ որ կարելի է արդար կեանք մը ապրիլ: Ոեւէ անձ որ ուշադրութիւն եւ ուշադրութիւն եւ ուշադրութիւն եւ ուշադրութիւն եւ հահահահա----
ւատք կ'ընծայէ Աստուծոյ Խօսքին մէջ արձանագրուած ճշմարտոււատք կ'ընծայէ Աստուծոյ Խօսքին մէջ արձանագրուած ճշմարտոււատք կ'ընծայէ Աստուծոյ Խօսքին մէջ արձանագրուած ճշմարտոււատք կ'ընծայէ Աստուծոյ Խօսքին մէջ արձանագրուած ճշմարտու----
թեանց եւ զանոնք կ'առնէ իր կեանքին մէջ` կը սորվի արդարութիւնըթեանց եւ զանոնք կ'առնէ իր կեանքին մէջ` կը սորվի արդարութիւնըթեանց եւ զանոնք կ'առնէ իր կեանքին մէջ` կը սորվի արդարութիւնըթեանց եւ զանոնք կ'առնէ իր կեանքին մէջ` կը սորվի արդարութիւնը,,,,    
կը սորվի արդար կեանք ակը սորվի արդար կեանք ակը սորվի արդար կեանք ակը սորվի արդար կեանք ապրելու կերպը, պրելու կերպը, պրելու կերպը, պրելու կերպը, եւ կը դառնայ հետեւորդ եւ կը դառնայ հետեւորդ եւ կը դառնայ հետեւորդ եւ կը դառնայ հետեւորդ 
արդարութեան:արդարութեան:արդարութեան:արդարութեան:    

7777) ) ) ) Թէ ինչոԹէ ինչոԹէ ինչոԹէ ինչո´́́́ւ կամ իւ կամ իւ կամ իւ կամ ի´́́́նչ նպատակով Սուրբ Գիրքերը նչ նպատակով Սուրբ Գիրքերը նչ նպատակով Սուրբ Գիրքերը նչ նպատակով Սուրբ Գիրքերը ««««արդար արդար արդար արդար 
կեանքի մը դաստիարակութիւնըկեանքի մը դաստիարակութիւնըկեանքի մը դաստիարակութիւնըկեանքի մը դաստիարակութիւնը» » » » կու տան, առաքեալը կը պատասկու տան, առաքեալը կը պատասկու տան, առաքեալը կը պատասկու տան, առաքեալը կը պատաս----
խանէ իր խօսքի աւարտին` խանէ իր խօսքի աւարտին` խանէ իր խօսքի աւարտին` խանէ իր խօսքի աւարտին` Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 3. 3. 3. 3.17171717----ին մէջ` ին մէջ` ին մէջ` ին մէջ` ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ՈրպէսՈրպէսՈրպէսՈրպէս----
զի Աստուծոյ նուիրուած մարդը կատարեալ ըզի Աստուծոյ նուիրուած մարդը կատարեալ ըզի Աստուծոյ նուիրուած մարդը կատարեալ ըզի Աստուծոյ նուիրուած մարդը կատարեալ ըլլայ, ամէն տեսակի բալլայ, ամէն տեսակի բալլայ, ամէն տեսակի բալլայ, ամէն տեսակի բա----
րի գործերու պատրաստրի գործերու պատրաստրի գործերու պատրաստրի գործերու պատրաստ»: »: »: »: Առաքեալը յստակօրէն կը պարզէ թէ ԱսԱռաքեալը յստակօրէն կը պարզէ թէ ԱսԱռաքեալը յստակօրէն կը պարզէ թէ ԱսԱռաքեալը յստակօրէն կը պարզէ թէ Աս----
տուծոյ Խօսքին գործադրութեան նուիրուած մարդը` կատարեալ մարդ տուծոյ Խօսքին գործադրութեան նուիրուած մարդը` կատարեալ մարդ տուծոյ Խօսքին գործադրութեան նուիրուած մարդը` կատարեալ մարդ տուծոյ Խօսքին գործադրութեան նուիրուած մարդը` կատարեալ մարդ 
կ'ըլլայ, եւ կարող` ամէն տեսակի բարի գործեր կատարելու:կ'ըլլայ, եւ կարող` ամէն տեսակի բարի գործեր կատարելու:կ'ըլլայ, եւ կարող` ամէն տեսակի բարի գործեր կատարելու:կ'ըլլայ, եւ կարող` ամէն տեսակի բարի գործեր կատարելու:    

    
� Աստուածաշունչը կը պարզէ փրկութեան ճամբան, միաժամաԱստուածաշունչը կը պարզէ փրկութեան ճամբան, միաժամաԱստուածաշունչը կը պարզէ փրկութեան ճամբան, միաժամաԱստուածաշունչը կը պարզէ փրկութեան ճամբան, միաժամա----

նակ` փրկութեան նակ` փրկութեան նակ` փրկութեան նակ` փրկութեան հասնելու ճամբան:հասնելու ճամբան:հասնելու ճամբան:հասնելու ճամբան:    
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Աստուածաշունչին մասինԱստուածաշունչին մասինԱստուածաշունչին մասինԱստուածաշունչին մասին    
((((Յուլիս 5Յուլիս 5Յուլիս 5Յուլիս 5))))    

    
Այգին տարին միայն մէկ անգամ պտուղ կու տայ, իսկ ԱստուաԱյգին տարին միայն մէկ անգամ պտուղ կու տայ, իսկ ԱստուաԱյգին տարին միայն մէկ անգամ պտուղ կու տայ, իսկ ԱստուաԱյգին տարին միայն մէկ անգամ պտուղ կու տայ, իսկ Աստուա----

ծաշունչը տարուան բոլոր ամիսները եւ ամսուան բոլոր օրերը պտուղ ծաշունչը տարուան բոլոր ամիսները եւ ամսուան բոլոր օրերը պտուղ ծաշունչը տարուան բոլոր ամիսները եւ ամսուան բոլոր օրերը պտուղ ծաշունչը տարուան բոլոր ամիսները եւ ամսուան բոլոր օրերը պտուղ 
կու տայ, անդադար կերպով կենսատու վարդապետութիւն բղխեցնեկու տայ, անդադար կերպով կենսատու վարդապետութիւն բղխեցնեկու տայ, անդադար կերպով կենսատու վարդապետութիւն բղխեցնեկու տայ, անդադար կերպով կենսատու վարդապետութիւն բղխեցնե----
լով զայն քննողներուն: Երբ հողը կըլով զայն քննողներուն: Երբ հողը կըլով զայն քննողներուն: Երբ հողը կըլով զայն քննողներուն: Երբ հողը կը    հնձուի` կը սպառի, երբ պտուղը հնձուի` կը սպառի, երբ պտուղը հնձուի` կը սպառի, երբ պտուղը հնձուի` կը սպառի, երբ պտուղը 
կը քաղուի` կը վերջանայ, մինչդեռ Աստուածաշունչը միշտ կը հնձուի կը քաղուի` կը վերջանայ, մինչդեռ Աստուածաշունչը միշտ կը հնձուի կը քաղուի` կը վերջանայ, մինչդեռ Աստուածաշունչը միշտ կը հնձուի կը քաղուի` կը վերջանայ, մինչդեռ Աստուածաշունչը միշտ կը հնձուի 
եւ սակայն մեկնիչները հոն միշտ կը գտնեն հասկ իրենց համար: եւ սակայն մեկնիչները հոն միշտ կը գտնեն հասկ իրենց համար: եւ սակայն մեկնիչները հոն միշտ կը գտնեն հասկ իրենց համար: եւ սակայն մեկնիչները հոն միշտ կը գտնեն հասկ իրենց համար: 
Աստուածաշունչին այգին ամէն օր կը քաղուի, բայց հոն երբեք Աստուածաշունչին այգին ամէն օր կը քաղուի, բայց հոն երբեք Աստուածաշունչին այգին ամէն օր կը քաղուի, բայց հոն երբեք Աստուածաշունչին այգին ամէն օր կը քաղուի, բայց հոն երբեք 
ողկոյզները չեն պակսիր (Եփրեմ Խուրի Ասորի):ողկոյզները չեն պակսիր (Եփրեմ Խուրի Ասորի):ողկոյզները չեն պակսիր (Եփրեմ Խուրի Ասորի):ողկոյզները չեն պակսիր (Եփրեմ Խուրի Ասորի):    

ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածաշունչը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքն է, շունչը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքն է, շունչը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքն է, շունչը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքն է, 
որ հոգեւոր ծնունդ կու տայ մեզի, ինչպէս Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. որ հոգեւոր ծնունդ կու տայ մեզի, ինչպէս Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. որ հոգեւոր ծնունդ կու տայ մեզի, ինչպէս Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. որ հոգեւոր ծնունդ կու տայ մեզի, ինչպէս Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. 
««««Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքով վերստին ծնաքԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքով վերստին ծնաքԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքով վերստին ծնաքԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական Խօսքով վերստին ծնաք» » » » 
((((Ա.Պետրոս 1.23): Ճշմարիտ ծնունդը մարմնաւոր ծնունդը չէ, այլ` հոԱ.Պետրոս 1.23): Ճշմարիտ ծնունդը մարմնաւոր ծնունդը չէ, այլ` հոԱ.Պետրոս 1.23): Ճշմարիտ ծնունդը մարմնաւոր ծնունդը չէ, այլ` հոԱ.Պետրոս 1.23): Ճշմարիտ ծնունդը մարմնաւոր ծնունդը չէ, այլ` հո----
գեւոր ծնունդը: Բնագիրին մէջ, գեւոր ծնունդը: Բնագիրին մէջ, գեւոր ծնունդը: Բնագիրին մէջ, գեւոր ծնունդը: Բնագիրին մէջ, ««««հոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդհոգեւոր ծնունդ» » » » ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը 
հասկնանք մեղքի մէջ մեռած հոգիի մը ծնունդը, այլ խօսքով` նորոհասկնանք մեղքի մէջ մեռած հոգիի մը ծնունդը, այլ խօսքով` նորոհասկնանք մեղքի մէջ մեռած հոգիի մը ծնունդը, այլ խօսքով` նորոհասկնանք մեղքի մէջ մեռած հոգիի մը ծնունդը, այլ խօսքով` նորո----
գութիւնն ու արթնութիւնը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական գութիւնն ու արթնութիւնը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական գութիւնն ու արթնութիւնը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական գութիւնն ու արթնութիւնը Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենական 
Խօսքին միջոցաւ:Խօսքին միջոցաւ:Խօսքին միջոցաւ:Խօսքին միջոցաւ:    

Աստուծոյ Խօսքը մարդս սրբագործելու, այլ խօսքով` զայն ներքԱստուծոյ Խօսքը մարդս սրբագործելու, այլ խօսքով` զայն ներքԱստուծոյ Խօսքը մարդս սրբագործելու, այլ խօսքով` զայն ներքԱստուծոյ Խօսքը մարդս սրբագործելու, այլ խօսքով` զայն ներք----
նապէս մաքրելու եւ Աստուծոյ ընծայելու զօնապէս մաքրելու եւ Աստուծոյ ընծայելու զօնապէս մաքրելու եւ Աստուծոյ ընծայելու զօնապէս մաքրելու եւ Աստուծոյ ընծայելու զօրութիւնը ունի: Այս մասին րութիւնը ունի: Այս մասին րութիւնը ունի: Այս մասին րութիւնը ունի: Այս մասին 
մեր Տէրը կ'ըսէ. մեր Տէրը կ'ըսէ. մեր Տէրը կ'ըսէ. մեր Տէրը կ'ըսէ. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, սրբագործէ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, յր, սրբագործէ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, յր, սրբագործէ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, յր, սրբագործէ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, 
որովհետեւ քու Խօսքդ ճշմարտութիւն էորովհետեւ քու Խօսքդ ճշմարտութիւն էորովհետեւ քու Խօսքդ ճշմարտութիւն էորովհետեւ քու Խօսքդ ճշմարտութիւն է» » » » (Յովհաննէս 17.17): Պօղոս (Յովհաննէս 17.17): Պօղոս (Յովհաննէս 17.17): Պօղոս (Յովհաննէս 17.17): Պօղոս 
առաքեալ կը հաստատէ թէ առաքեալ կը հաստատէ թէ առաքեալ կը հաստատէ թէ առաքեալ կը հաստատէ թէ ««««ամէն ինչ Աստուծոյ Խօսքով եւ աղօթքով ամէն ինչ Աստուծոյ Խօսքով եւ աղօթքով ամէն ինչ Աստուծոյ Խօսքով եւ աղօթքով ամէն ինչ Աստուծոյ Խօսքով եւ աղօթքով 
կը սրբուիկը սրբուիկը սրբուիկը սրբուի» » » » (Ա.Տիմոթէոս 4.5): Այլուր առաքեալը կը վկ(Ա.Տիմոթէոս 4.5): Այլուր առաքեալը կը վկ(Ա.Տիմոթէոս 4.5): Այլուր առաքեալը կը վկ(Ա.Տիմոթէոս 4.5): Այլուր առաքեալը կը վկայէ, թէ Քրիստոս այէ, թէ Քրիստոս այէ, թէ Քրիստոս այէ, թէ Քրիստոս 
իր կեանքը տուաւ եկեղեցիին համար, իր կեանքը տուաւ եկեղեցիին համար, իր կեանքը տուաւ եկեղեցիին համար, իր կեանքը տուաւ եկեղեցիին համար, ««««որպէսզի ջուրի լուացումով որպէսզի ջուրի լուացումով որպէսզի ջուրի լուացումով որպէսզի ջուրի լուացումով 
զայն մաքրէ եւ իր Խօսքով սրբէզայն մաքրէ եւ իր Խօսքով սրբէզայն մաքրէ եւ իր Խօսքով սրբէզայն մաքրէ եւ իր Խօսքով սրբէ» » » » (Եփեսացիս 5.25(Եփեսացիս 5.25(Եփեսացիս 5.25(Եփեսացիս 5.25----26):26):26):26): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Չի բաւեր լսել թէ մարդիկ իՉի բաւեր լսել թէ մարդիկ իՉի բաւեր լսել թէ մարդիկ իՉի բաւեր լսել թէ մարդիկ ի´́́́նչ կ'ըսեն Յիսուսի մասին, պէտք է նչ կ'ըսեն Յիսուսի մասին, պէտք է նչ կ'ըսեն Յիսուսի մասին, պէտք է նչ կ'ըսեն Յիսուսի մասին, պէտք է 

ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածաշունչ կարդալ, եւ տեսնել թէ Աստուածաշունչը իշունչ կարդալ, եւ տեսնել թէ Աստուածաշունչը իշունչ կարդալ, եւ տեսնել թէ Աստուածաշունչը իշունչ կարդալ, եւ տեսնել թէ Աստուածաշունչը ի´́́́նք նք նք նք 
իիիի´́́́նչ կ'ըսէ Յիսուսի մասին:նչ կ'ըսէ Յիսուսի մասին:նչ կ'ըսէ Յիսուսի մասին:նչ կ'ըսէ Յիսուսի մասին:    
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Աստուծոյ Խօսքը կենդանի ու կենդանարար էԱստուծոյ Խօսքը կենդանի ու կենդանարար էԱստուծոյ Խօսքը կենդանի ու կենդանարար էԱստուծոյ Խօսքը կենդանի ու կենդանարար է    
((((Յուլիս 6Յուլիս 6Յուլիս 6Յուլիս 6))))    

    
««««Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ 

երկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարերկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարերկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարերկսայրի սուր, եւ կը թափանցէ մարդուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինդուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինդուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինդուս շունչին ու հոգիին մէջ, մին----
չեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուչեւ ողն ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդներըրդներըրդներըրդները»»»»    
((((ԵբրայեԵբրայեԵբրայեԵբրայեցիս 4.12):ցիս 4.12):ցիս 4.12):ցիս 4.12):    

Քանի մը հաստատումներՔանի մը հաստատումներՔանի մը հաստատումներՔանի մը հաստատումներ....----    
1111) «) «) «) «Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը կենդանի էկենդանի էկենդանի էկենդանի է»: »: »: »: Կենդանի, կը նշանակէ` ապԿենդանի, կը նշանակէ` ապԿենդանի, կը նշանակէ` ապԿենդանի, կը նշանակէ` ապրող, րող, րող, րող, 

օրուան մարդուն անմիջական կեանքին հետ սերտ առնչութիւն ունեօրուան մարդուն անմիջական կեանքին հետ սերտ առնչութիւն ունեօրուան մարդուն անմիջական կեանքին հետ սերտ առնչութիւն ունեօրուան մարդուն անմիջական կեանքին հետ սերտ առնչութիւն ունե----
ցող: Աստուածաշունչը անցեալին գրուած է բայց անցեալին չի պատցող: Աստուածաշունչը անցեալին գրուած է բայց անցեալին չի պատցող: Աստուածաշունչը անցեալին գրուած է բայց անցեալին չի պատցող: Աստուածաշունչը անցեալին գրուած է բայց անցեալին չի պատ----
կանիր. կը պատկանի բոլոր դարերկանիր. կը պատկանի բոլոր դարերկանիր. կը պատկանի բոլոր դարերկանիր. կը պատկանի բոլոր դարերուն: Ան կենդանի Աստուծոյ` ուն: Ան կենդանի Աստուծոյ` ուն: Ան կենդանի Աստուծոյ` ուն: Ան կենդանի Աստուծոյ` 
կենդանի Խօկենդանի Խօկենդանի Խօկենդանի Խօ´́́́սքն է, կենսատու Աստուծոյ` կենսատու Խօսքն է, կենսատու Աստուծոյ` կենսատու Խօսքն է, կենսատու Աստուծոյ` կենսատու Խօսքն է, կենսատու Աստուծոյ` կենսատու Խօ´́́́սքն է: սքն է: սքն է: սքն է: 
Աստուծոյ նման` Աստուծոյ ԽօԱստուծոյ նման` Աստուծոյ ԽօԱստուծոյ նման` Աստուծոյ ԽօԱստուծոյ նման` Աստուծոյ Խօ´́́́սքն ալ կեանք կը շնորհէ: Աստուծոյ սքն ալ կեանք կը շնորհէ: Աստուծոյ սքն ալ կեանք կը շնորհէ: Աստուծոյ սքն ալ կեանք կը շնորհէ: Աստուծոյ 
Խօսքը կենդանի ըլլալով` ունի կենդանարար զօրութիւն, այլ խօսքով` Խօսքը կենդանի ըլլալով` ունի կենդանարար զօրութիւն, այլ խօսքով` Խօսքը կենդանի ըլլալով` ունի կենդանարար զօրութիւն, այլ խօսքով` Խօսքը կենդանի ըլլալով` ունի կենդանարար զօրութիւն, այլ խօսքով` 
մեղքի մէջ մեռածը կեանքի կոչելու զօրութիւն: Աստուծոյ մեղքի մէջ մեռածը կեանքի կոչելու զօրութիւն: Աստուծոյ մեղքի մէջ մեռածը կեանքի կոչելու զօրութիւն: Աստուծոյ մեղքի մէջ մեռածը կեանքի կոչելու զօրութիւն: Աստուծոյ Խօսքը Խօսքը Խօսքը Խօսքը 
կենդանի է, կ'ապրէր անցեալին, կ'ապրի այսօր ու պիտի ապրի գալիք կենդանի է, կ'ապրէր անցեալին, կ'ապրի այսօր ու պիտի ապրի գալիք կենդանի է, կ'ապրէր անցեալին, կ'ապրի այսօր ու պիտի ապրի գալիք կենդանի է, կ'ապրէր անցեալին, կ'ապրի այսօր ու պիտի ապրի գալիք 
բոլոր դարերուն: Մարդիկ կրնան մեռնիլ, բոլոր դարերուն: Մարդիկ կրնան մեռնիլ, բոլոր դարերուն: Մարդիկ կրնան մեռնիլ, բոլոր դարերուն: Մարդիկ կրնան մեռնիլ, Աստուծոյ Խօսքը սակայն չի Աստուծոյ Խօսքը սակայն չի Աստուծոյ Խօսքը սակայն չի Աստուծոյ Խօսքը սակայն չի 
մեռնիր, յաւերժապէս ապրող Խօսքն է անիկա: Մարգարէներ ու մեռնիր, յաւերժապէս ապրող Խօսքն է անիկա: Մարգարէներ ու մեռնիր, յաւերժապէս ապրող Խօսքն է անիկա: Մարգարէներ ու մեռնիր, յաւերժապէս ապրող Խօսքն է անիկա: Մարգարէներ ու 
առաքեալներ որոնք գրի առին Աստուծոյ Խօսքը` մեռան ու երկինք առաքեալներ որոնք գրի առին Աստուծոյ Խօսքը` մեռան ու երկինք առաքեալներ որոնք գրի առին Աստուծոյ Խօսքը` մեռան ու երկինք առաքեալներ որոնք գրի առին Աստուծոյ Խօսքը` մեռան ու երկինք 
փոխադրուեցան. Ափոխադրուեցան. Ափոխադրուեցան. Ափոխադրուեցան. Աստուծոյ Խօսքը սակայն չի մեռնիր, կ'ապրի երկրի ստուծոյ Խօսքը սակայն չի մեռնիր, կ'ապրի երկրի ստուծոյ Խօսքը սակայն չի մեռնիր, կ'ապրի երկրի ստուծոյ Խօսքը սակայն չի մեռնիր, կ'ապրի երկրի 
վրայ` հոն կատարելու համար կավրայ` հոն կատարելու համար կավրայ` հոն կատարելու համար կավրայ` հոն կատարելու համար կա´́́́մքը երկինքին: Մարդիկ կու գան ու մքը երկինքին: Մարդիկ կու գան ու մքը երկինքին: Մարդիկ կու գան ու մքը երկինքին: Մարդիկ կու գան ու 
կ'անցնին. անոնց կողմէ գրուած գիրքերը ժամանակի ընթացքին կը կ'անցնին. անոնց կողմէ գրուած գիրքերը ժամանակի ընթացքին կը կ'անցնին. անոնց կողմէ գրուած գիրքերը ժամանակի ընթացքին կը կ'անցնին. անոնց կողմէ գրուած գիրքերը ժամանակի ընթացքին կը 
դառնան ժամանակավրէպ, անհետաքրքիր, եւ նոյնիսկ անօգտակար դառնան ժամանակավրէպ, անհետաքրքիր, եւ նոյնիսկ անօգտակար դառնան ժամանակավրէպ, անհետաքրքիր, եւ նոյնիսկ անօգտակար դառնան ժամանակավրէպ, անհետաքրքիր, եւ նոյնիսկ անօգտակար 
ու անշինիչ, բայց նոյնը չենք կրնար ըսեու անշինիչ, բայց նոյնը չենք կրնար ըսեու անշինիչ, բայց նոյնը չենք կրնար ըսեու անշինիչ, բայց նոյնը չենք կրնար ըսել Աստուծոյ Խօսքին մասին, լ Աստուծոյ Խօսքին մասին, լ Աստուծոյ Խօսքին մասին, լ Աստուծոյ Խօսքին մասին, 
Աստուածաշունչին մասին: Աստուծոյ Խօսքը չի կրնար ժամանաԱստուածաշունչին մասին: Աստուծոյ Խօսքը չի կրնար ժամանաԱստուածաշունչին մասին: Աստուծոյ Խօսքը չի կրնար ժամանաԱստուածաշունչին մասին: Աստուծոյ Խօսքը չի կրնար ժամանա----
կավրէպ ըլլալ, որովհետեւ գրուած է բոլոր ժամանակներուն համար, կավրէպ ըլլալ, որովհետեւ գրուած է բոլոր ժամանակներուն համար, կավրէպ ըլլալ, որովհետեւ գրուած է բոլոր ժամանակներուն համար, կավրէպ ըլլալ, որովհետեւ գրուած է բոլոր ժամանակներուն համար, 
բոլոր դարերուն համար, բոլոր մարդոց համար:բոլոր դարերուն համար, բոլոր մարդոց համար:բոլոր դարերուն համար, բոլոր մարդոց համար:բոլոր դարերուն համար, բոլոր մարդոց համար:    

    
� Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուծոյ կենդաԱստուծոյ կենդաԱստուծոյ կենդաԱստուծոյ կենդանի Խօսքը ըլլալով` նի Խօսքը ըլլալով` նի Խօսքը ըլլալով` նի Խօսքը ըլլալով` կը կենկը կենկը կենկը կեն----

դանացնէդանացնէդանացնէդանացնէ    ոեւէ անձ որ ոեւէ անձ որ ոեւէ անձ որ ոեւէ անձ որ իրեն կը դիմէ հաւատքով:իրեն կը դիմէ հաւատքով:իրեն կը դիմէ հաւատքով:իրեն կը դիմէ հաւատքով:    
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Աստուծոյ Խօսքին ազդող զօրութիւնըԱստուծոյ Խօսքին ազդող զօրութիւնըԱստուծոյ Խօսքին ազդող զօրութիւնըԱստուծոյ Խօսքին ազդող զօրութիւնը    
((((Յուլիս 7Յուլիս 7Յուլիս 7Յուլիս 7))))    

    
2222) ) ) ) Առաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը Եբրայեցիս 4.12ցիս 4.12ցիս 4.12ցիս 4.12----ին մէջ Աստուծոյ Խօսքը կը կոչէ` ին մէջ Աստուծոյ Խօսքը կը կոչէ` ին մէջ Աստուծոյ Խօսքը կը կոչէ` ին մէջ Աստուծոյ Խօսքը կը կոչէ` 

««««ԱզդուԱզդուԱզդուԱզդու»: »: »: »: Աստուծոյ Խօսքը ազդու ըլլալով` զօրութեամբ լեցոԱստուծոյ Խօսքը ազդու ըլլալով` զօրութեամբ լեցոԱստուծոյ Խօսքը ազդու ըլլալով` զօրութեամբ լեցոԱստուծոյ Խօսքը ազդու ըլլալով` զօրութեամբ լեցո´́́́ւն է: ւն է: ւն է: ւն է: 
Անիկա կ'ազդէ մարդոց վրայ, երբ մարդիկ ականջ տան անոր: Կ'ազդէ, Անիկա կ'ազդէ մարդոց վրայ, երբ մարդիկ ականջ տան անոր: Կ'ազդէ, Անիկա կ'ազդէ մարդոց վրայ, երբ մարդիկ ականջ տան անոր: Կ'ազդէ, Անիկա կ'ազդէ մարդոց վրայ, երբ մարդիկ ականջ տան անոր: Կ'ազդէ, 
որովհեորովհեորովհեորովհետեւ ազդեցութիւն ունեցող Խօսքն է անիկա: Մարդը չի կրնար տեւ ազդեցութիւն ունեցող Խօսքն է անիկա: Մարդը չի կրնար տեւ ազդեցութիւն ունեցող Խօսքն է անիկա: Մարդը չի կրնար տեւ ազդեցութիւն ունեցող Խօսքն է անիկա: Մարդը չի կրնար 
անտարբեր մնալ Աստուծոյ Խօսքին քարոզութեան դիմաց, որովհետեւ անտարբեր մնալ Աստուծոյ Խօսքին քարոզութեան դիմաց, որովհետեւ անտարբեր մնալ Աստուծոյ Խօսքին քարոզութեան դիմաց, որովհետեւ անտարբեր մնալ Աստուծոյ Խօսքին քարոզութեան դիմաց, որովհետեւ 
Աստուծոյ Խօսքը ազդող զօրութիԱստուծոյ Խօսքը ազդող զօրութիԱստուծոյ Խօսքը ազդող զօրութիԱստուծոյ Խօսքը ազդող զօրութի´́́́ւն ունի, մարդուն սրտին մէջ ներւն ունի, մարդուն սրտին մէջ ներւն ունի, մարդուն սրտին մէջ ներւն ունի, մարդուն սրտին մէջ ներ----
գործող զօրութիգործող զօրութիգործող զօրութիգործող զօրութի´́́́ւն ունի, մարդուն կեանքին մէջ դրական ու մեծ ւն ունի, մարդուն կեանքին մէջ դրական ու մեծ ւն ունի, մարդուն կեանքին մէջ դրական ու մեծ ւն ունի, մարդուն կեանքին մէջ դրական ու մեծ 
ազդեցութիւն ձգելու զօրութազդեցութիւն ձգելու զօրութազդեցութիւն ձգելու զօրութազդեցութիւն ձգելու զօրութիիիի´́́́ւնը ունի:ւնը ունի:ւնը ունի:ւնը ունի:    

Քարացած սիրտեր կրնան չազդուիլ քարոզիչին խօսքէն, բայց Քարացած սիրտեր կրնան չազդուիլ քարոզիչին խօսքէն, բայց Քարացած սիրտեր կրնան չազդուիլ քարոզիչին խօսքէն, բայց Քարացած սիրտեր կրնան չազդուիլ քարոզիչին խօսքէն, բայց 
անպայման որ կ'ազդուին Աստուծոյ Խօսքէն, քանի որ Աստուծոյ անպայման որ կ'ազդուին Աստուծոյ Խօսքէն, քանի որ Աստուծոյ անպայման որ կ'ազդուին Աստուծոյ Խօսքէն, քանի որ Աստուծոյ անպայման որ կ'ազդուին Աստուծոյ Խօսքէն, քանի որ Աստուծոյ 
Խօսքը ազդող ուժ է: Աստուծոյ Խօսքին ազդեցութիւնը, զգացական Խօսքը ազդող ուժ է: Աստուծոյ Խօսքին ազդեցութիւնը, զգացական Խօսքը ազդող ուժ է: Աստուծոյ Խօսքին ազդեցութիւնը, զգացական Խօսքը ազդող ուժ է: Աստուծոյ Խօսքին ազդեցութիւնը, զգացական 
պահու մը ապրումը չէ պարզապէս: Այդ ազդեցութիւնը հետը կեանքի պահու մը ապրումը չէ պարզապէս: Այդ ազդեցութիւնը հետը կեանքի պահու մը ապրումը չէ պարզապէս: Այդ ազդեցութիւնը հետը կեանքի պահու մը ապրումը չէ պարզապէս: Այդ ազդեցութիւնը հետը կեանքի 
փոփոխութիւն կը բերփոփոխութիւն կը բերփոփոխութիւն կը բերփոփոխութիւն կը բերէ: Թէկուզ քարոզիչի մը խօսքը ազդէ զինք է: Թէկուզ քարոզիչի մը խօսքը ազդէ զինք է: Թէկուզ քարոզիչի մը խօսքը ազդէ զինք է: Թէկուզ քարոզիչի մը խօսքը ազդէ զինք 
լսողներուն վրայ, բայց կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր: Կեանքի լսողներուն վրայ, բայց կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր: Կեանքի լսողներուն վրայ, բայց կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր: Կեանքի լսողներուն վրայ, բայց կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր: Կեանքի 
փոփոխութիւնը միայն Աստուծոյ Խօսքը իփոփոխութիւնը միայն Աստուծոյ Խօսքը իփոփոխութիւնը միայն Աստուծոյ Խօսքը իփոփոխութիւնը միայն Աստուծոյ Խօսքը ի´́́́նք կը բերէ, որովհետեւ նք կը բերէ, որովհետեւ նք կը բերէ, որովհետեւ նք կը բերէ, որովհետեւ 
անիկա այլակերպիչ զօրութիւն ունի իր ներսիդին:անիկա այլակերպիչ զօրութիւն ունի իր ներսիդին:անիկա այլակերպիչ զօրութիւն ունի իր ներսիդին:անիկա այլակերպիչ զօրութիւն ունի իր ներսիդին:    

««««ԱզդուԱզդուԱզդուԱզդու» » » » բառին փոխարէն բնագիրին մէջ մենք ունինք բառին փոխարէն բնագիրին մէջ մենք ունինք բառին փոխարէն բնագիրին մէջ մենք ունինք բառին փոխարէն բնագիրին մէջ մենք ունինք ««««զօրեղզօրեղզօրեղզօրեղ» » » » 
բաբաբաբառը: Աստուծոյ Խօսքը զօրեղ ըլլալուն համար է որ ազդու է: Աստուռը: Աստուծոյ Խօսքը զօրեղ ըլլալուն համար է որ ազդու է: Աստուռը: Աստուծոյ Խօսքը զօրեղ ըլլալուն համար է որ ազդու է: Աստուռը: Աստուծոյ Խօսքը զօրեղ ըլլալուն համար է որ ազդու է: Աստու----
ծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի մարդիկը դարձի բերելու եւ զանոնք Քրիսծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի մարդիկը դարձի բերելու եւ զանոնք Քրիսծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի մարդիկը դարձի բերելու եւ զանոնք Քրիսծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի մարդիկը դարձի բերելու եւ զանոնք Քրիս----
տոսի վկաները դարձնելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի տոսի վկաները դարձնելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի տոսի վկաները դարձնելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի տոսի վկաները դարձնելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի 
հոգեւորապէս խուլ ու կոյր մարդուն ականջն ու աչքը բանալու: հոգեւորապէս խուլ ու կոյր մարդուն ականջն ու աչքը բանալու: հոգեւորապէս խուլ ու կոյր մարդուն ականջն ու աչքը բանալու: հոգեւորապէս խուլ ու կոյր մարդուն ականջն ու աչքը բանալու: 
Աստուծոյ Խօսքը զօրուԱստուծոյ Խօսքը զօրուԱստուծոյ Խօսքը զօրուԱստուծոյ Խօսքը զօրութիւթիւթիւթիւնը ունի թէնը ունի թէնը ունի թէնը ունի թէ´ ´ ´ ´ մարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէ´ ´ ´ ´ հոգեպէս հոգեպէս հոգեպէս հոգեպէս 
մեռածները կենդանացմեռածները կենդանացմեռածները կենդանացմեռածները կենդանացնելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի նելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի նելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի նելու: Աստուծոյ Խօսքը զօրութիւնը ունի ««««ԱսԱսԱսԱս----
տուծոյ գիտութեան դէմ բարձրացած առարկութեանց բոլոր հպարտ տուծոյ գիտութեան դէմ բարձրացած առարկութեանց բոլոր հպարտ տուծոյ գիտութեան դէմ բարձրացած առարկութեանց բոլոր հպարտ տուծոյ գիտութեան դէմ բարձրացած առարկութեանց բոլոր հպարտ 
պատնէշները եւ բոլոր միտքերը գերելով` Քրիստոսի հնազանդուպատնէշները եւ բոլոր միտքերը գերելով` Քրիստոսի հնազանդուպատնէշները եւ բոլոր միտքերը գերելով` Քրիստոսի հնազանդուպատնէշները եւ բոլոր միտքերը գերելով` Քրիստոսի հնազանդու----
թեանթեանթեանթեան» » » » բերելու (Բ.Կորնթացիս 10.5):բերելու (Բ.Կորնթացիս 10.5):բերելու (Բ.Կորնթացիս 10.5):բերելու (Բ.Կորնթացիս 10.5):    

    
� ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ Խօսքը ազդող զօրութիւն ունի. այդ զօրութեան դիմաց յ Խօսքը ազդող զօրութիւն ունի. այդ զօրութեան դիմաց յ Խօսքը ազդող զօրութիւն ունի. այդ զօրութեան դիմաց յ Խօսքը ազդող զօրութիւն ունի. այդ զօրութեան դիմաց 

ամենէն քարացած սիրտերն անգամ կրնան փշրուիլ:ամենէն քարացած սիրտերն անգամ կրնան փշրուիլ:ամենէն քարացած սիրտերն անգամ կրնան փշրուիլ:ամենէն քարացած սիրտերն անգամ կրնան փշրուիլ:    
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Աստուծոյ Խօսքին սուրըԱստուծոյ Խօսքին սուրըԱստուծոյ Խօսքին սուրըԱստուծոյ Խօսքին սուրը    
((((Յուլիս 8Յուլիս 8Յուլիս 8Յուլիս 8))))    

    
3) 3) 3) 3) Առաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը ԵբրայեԱռաքեալը Եբրայեցիս 4.12ցիս 4.12ցիս 4.12ցիս 4.12----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ կը հաստատէ, թէ Աստուծոյ 

Խօսքը Խօսքը Խօսքը Խօսքը աաաաւելի հատու է ւելի հատու է ւելի հատու է ւելի հատու է քան ոեւէ երկսայրի սուրքան ոեւէ երկսայրի սուրքան ոեւէ երկսայրի սուրքան ոեւէ երկսայրի սուր: : : : ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Խօսքը աւԽօսքը աւԽօսքը աւԽօսքը աւելի հատու է քան ոեւէ երկսայրի սուր, որովհետեւ անիկա ելի հատու է քան ոեւէ երկսայրի սուր, որովհետեւ անիկա ելի հատու է քան ոեւէ երկսայրի սուր, որովհետեւ անիկա ելի հատու է քան ոեւէ երկսայրի սուր, որովհետեւ անիկա 
Սուրբ Հոգիին սուրն է (Եփեսացիս 6.17), որ կրնայ Սուրբ Հոգիին սուրն է (Եփեսացիս 6.17), որ կրնայ Սուրբ Հոգիին սուրն է (Եփեսացիս 6.17), որ կրնայ Սուրբ Հոգիին սուրն է (Եփեսացիս 6.17), որ կրնայ թափանցել թափանցել թափանցել թափանցել ««««մարմարմարմար----
դուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ քննել անոր դուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ քննել անոր դուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ քննել անոր դուս շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու ծուծը, եւ քննել անոր 
մտածումներն ու սրտին խորհուրդներըմտածումներն ու սրտին խորհուրդներըմտածումներն ու սրտին խորհուրդներըմտածումներն ու սրտին խորհուրդները»: »: »: »: Երկսայրի սուրին դիմաց Երկսայրի սուրին դիմաց Երկսայրի սուրին դիմաց Երկսայրի սուրին դիմաց 
ոչինչ կրնայ կանգնիլ: Սոչինչ կրնայ կանգնիլ: Սոչինչ կրնայ կանգնիլ: Սոչինչ կրնայ կանգնիլ: Սուր մը որուն երկու ծայրերը սուր են, կրնայ ուր մը որուն երկու ծայրերը սուր են, կրնայ ուր մը որուն երկու ծայրերը սուր են, կրնայ ուր մը որուն երկու ծայրերը սուր են, կրնայ 
թափանցել ամէն տեղ: Այոթափանցել ամէն տեղ: Այոթափանցել ամէն տեղ: Այոթափանցել ամէն տեղ: Այո´, ´, ´, ´, Աստուծոյ Խօսքը երկսայրի սուրի մը Աստուծոյ Խօսքը երկսայրի սուրի մը Աստուծոյ Խօսքը երկսայրի սուրի մը Աստուծոյ Խօսքը երկսայրի սուրի մը 
նման կրնայ թափանցել մարդուն շունչին մէջ ու մաքրել զայն, կրնայ նման կրնայ թափանցել մարդուն շունչին մէջ ու մաքրել զայն, կրնայ նման կրնայ թափանցել մարդուն շունչին մէջ ու մաքրել զայն, կրնայ նման կրնայ թափանցել մարդուն շունչին մէջ ու մաքրել զայն, կրնայ 
թափանցել մարդուն հոգիին մէջ ու սրբել զայն, կրնայ թափանցել թափանցել մարդուն հոգիին մէջ ու սրբել զայն, կրնայ թափանցել թափանցել մարդուն հոգիին մէջ ու սրբել զայն, կրնայ թափանցել թափանցել մարդուն հոգիին մէջ ու սրբել զայն, կրնայ թափանցել 
մարդուն մտքին մէջ ու նորոգել զայն, կմարդուն մտքին մէջ ու նորոգել զայն, կմարդուն մտքին մէջ ու նորոգել զայն, կմարդուն մտքին մէջ ու նորոգել զայն, կրնայ թափանցել մարդուն ողն րնայ թափանցել մարդուն ողն րնայ թափանցել մարդուն ողն րնայ թափանցել մարդուն ողն 
ու ծուծը, այսինքն` անոր ամենէն թաքցուած տեղերը ու բացայայտել ու ծուծը, այսինքն` անոր ամենէն թաքցուած տեղերը ու բացայայտել ու ծուծը, այսինքն` անոր ամենէն թաքցուած տեղերը ու բացայայտել ու ծուծը, այսինքն` անոր ամենէն թաքցուած տեղերը ու բացայայտել 
հոն թաքցուած մեղքերը. կրնայ թափանցել անոր ամենէն անյայտ հոն թաքցուած մեղքերը. կրնայ թափանցել անոր ամենէն անյայտ հոն թաքցուած մեղքերը. կրնայ թափանցել անոր ամենէն անյայտ հոն թաքցուած մեղքերը. կրնայ թափանցել անոր ամենէն անյայտ 
տեղերը ու յայտնաբերել հոն անյայտ մնացած անօրէնութիւնները. տեղերը ու յայտնաբերել հոն անյայտ մնացած անօրէնութիւնները. տեղերը ու յայտնաբերել հոն անյայտ մնացած անօրէնութիւնները. տեղերը ու յայտնաբերել հոն անյայտ մնացած անօրէնութիւնները. 
կրնայ թափանցել անոր ամենէն աներեւելի տեղերը ու երեւան բկրնայ թափանցել անոր ամենէն աներեւելի տեղերը ու երեւան բկրնայ թափանցել անոր ամենէն աներեւելի տեղերը ու երեւան բկրնայ թափանցել անոր ամենէն աներեւելի տեղերը ու երեւան բերել երել երել երել 
հոն աներեւոյթ մնացած գաղտնիքները: Այոհոն աներեւոյթ մնացած գաղտնիքները: Այոհոն աներեւոյթ մնացած գաղտնիքները: Այոհոն աներեւոյթ մնացած գաղտնիքները: Այո´, ´, ´, ´, Աստուծոյ Խօսքը կրնայ Աստուծոյ Խօսքը կրնայ Աստուծոյ Խօսքը կրնայ Աստուծոյ Խօսքը կրնայ 
թափանցել մինչեւ մարդուն ողն ու ծուծը, եւ արմատէն ու արմատաթափանցել մինչեւ մարդուն ողն ու ծուծը, եւ արմատէն ու արմատաթափանցել մինչեւ մարդուն ողն ու ծուծը, եւ արմատէն ու արմատաթափանցել մինչեւ մարդուն ողն ու ծուծը, եւ արմատէն ու արմատա----
կանօրէն բուժել զայն:կանօրէն բուժել զայն:կանօրէն բուժել զայն:կանօրէն բուժել զայն:    

4) 4) 4) 4) Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Առաքեալը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը Աստուծոյ Խօսքը երկսայրի սուրերկսայրի սուրերկսայրի սուրերկսայրի սուրի ի ի ի կը կը կը կը նմանցննմանցննմանցննմանցնէ յիէ յիէ յիէ յի----
շեցնելու համարշեցնելու համարշեցնելու համարշեցնելու համար    մեզի, թէ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենքմեզի, թէ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենքմեզի, թէ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենքմեզի, թէ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք    ՍատաՍատաՍատաՍատա----
նային ու անոր չար ոգիներուն դէմնային ու անոր չար ոգիներուն դէմնային ու անոր չար ոգիներուն դէմնային ու անոր չար ոգիներուն դէմ, , , , իսկ մեր պաիսկ մեր պաիսկ մեր պաիսկ մեր պատերազմի զէնքը` տերազմի զէնքը` տերազմի զէնքը` տերազմի զէնքը` 
Աստուծոյ Խօսքն է Աստուծոյ Խօսքն է Աստուծոյ Խօսքն է Աստուծոյ Խօսքն է ((((Եփեսացիս 6.11Եփեսացիս 6.11Եփեսացիս 6.11Եփեսացիս 6.11----13131313, 17, 17, 17, 17):):):):    Աստուծոյ Խօսքը չճանչցող Աստուծոյ Խօսքը չճանչցող Աստուծոյ Խօսքը չճանչցող Աստուծոյ Խօսքը չճանչցող 
մարդը` անզէն ու անպաշտպան է Չարին դէմ:մարդը` անզէն ու անպաշտպան է Չարին դէմ:մարդը` անզէն ու անպաշտպան է Չարին դէմ:մարդը` անզէն ու անպաշտպան է Չարին դէմ:    Իսկ Աստուծոյ Խօսքը Իսկ Աստուծոյ Խօսքը Իսկ Աստուծոյ Խօսքը Իսկ Աստուծոյ Խօսքը 
ճանչնալը` լոկ Աստուածաշունչին բովանդակութիւնը գիտնալը չէ, ճանչնալը` լոկ Աստուածաշունչին բովանդակութիւնը գիտնալը չէ, ճանչնալը` լոկ Աստուածաշունչին բովանդակութիւնը գիտնալը չէ, ճանչնալը` լոկ Աստուածաշունչին բովանդակութիւնը գիտնալը չէ, 
այլ` անոր մայլ` անոր մայլ` անոր մայլ` անոր մէջ գրուածին հաւատալն է, վստահիլն է, կառչիլն է:էջ գրուածին հաւատալն է, վստահիլն է, կառչիլն է:էջ գրուածին հաւատալն է, վստահիլն է, կառչիլն է:էջ գրուածին հաւատալն է, վստահիլն է, կառչիլն է:    

    
� Բարձր ու ամուր բռնենք մեր ձեռքերուն մէջ Աստուծոյ սուրը` Բարձր ու ամուր բռնենք մեր ձեռքերուն մէջ Աստուծոյ սուրը` Բարձր ու ամուր բռնենք մեր ձեռքերուն մէջ Աստուծոյ սուրը` Բարձր ու ամուր բռնենք մեր ձեռքերուն մէջ Աստուծոյ սուրը` 

Աստուածաշունչը. անով միայն կրնանք յաղթել Աստուծոյ ու մեր Աստուածաշունչը. անով միայն կրնանք յաղթել Աստուծոյ ու մեր Աստուածաշունչը. անով միայն կրնանք յաղթել Աստուծոյ ու մեր Աստուածաշունչը. անով միայն կրնանք յաղթել Աստուծոյ ու մեր 
թշնամիին` Սատանային ութշնամիին` Սատանային ութշնամիին` Սատանային ութշնամիին` Սատանային ու    անոր պիղծ ոգիներուն:անոր պիղծ ոգիներուն:անոր պիղծ ոգիներուն:անոր պիղծ ոգիներուն:    
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Աստուծոյ Խօսքը` հացը մեր հոգիներունԱստուծոյ Խօսքը` հացը մեր հոգիներունԱստուծոյ Խօսքը` հացը մեր հոգիներունԱստուծոյ Խօսքը` հացը մեր հոգիներուն    
((((Յուլիս 9Յուլիս 9Յուլիս 9Յուլիս 9))))    

    
ՅիՅիՅիՅիսուս քառասուն օր ծոմ պահելէ ետք՝ անօթեցաւ, եւ Սատանան սուս քառասուն օր ծոմ պահելէ ետք՝ անօթեցաւ, եւ Սատանան սուս քառասուն օր ծոմ պահելէ ետք՝ անօթեցաւ, եւ Սատանան սուս քառասուն օր ծոմ պահելէ ետք՝ անօթեցաւ, եւ Սատանան 

մօտեցաւ անոր եւ ըսաւ. մօտեցաւ անոր եւ ըսաւ. մօտեցաւ անոր եւ ըսաւ. մօտեցաւ անոր եւ ըսաւ. ««««Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէԵթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէԵթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէԵթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ´ ´ ´ ´ որ այս քարերը որ այս քարերը որ այս քարերը որ այս քարերը 
հաց դառնանհաց դառնանհաց դառնանհաց դառնան» » » » (Մատթէոս 4.3): Այս փորձութեամբ, Սատանան փորձեց (Մատթէոս 4.3): Այս փորձութեամբ, Սատանան փորձեց (Մատթէոս 4.3): Այս փորձութեամբ, Սատանան փորձեց (Մատթէոս 4.3): Այս փորձութեամբ, Սատանան փորձեց 
Յիսուսի մէջ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել նիւթական հացին Յիսուսի մէջ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել նիւթական հացին Յիսուսի մէջ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել նիւթական հացին Յիսուսի մէջ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել նիւթական հացին 
հանդէպ, այլ խօսքով՝ հահանդէպ, այլ խօսքով՝ հահանդէպ, այլ խօսքով՝ հահանդէպ, այլ խօսքով՝ հանդէպ նիւթականին ու ժամանակաւորին: նդէպ նիւթականին ու ժամանակաւորին: նդէպ նիւթականին ու ժամանակաւորին: նդէպ նիւթականին ու ժամանակաւորին: 
Գալով մեզի, Սատանան չի՞ փորձեր մեր ալ մէջ հետաքրքրութիւն ու Գալով մեզի, Սատանան չի՞ փորձեր մեր ալ մէջ հետաքրքրութիւն ու Գալով մեզի, Սատանան չի՞ փորձեր մեր ալ մէջ հետաքրքրութիւն ու Գալով մեզի, Սատանան չի՞ փորձեր մեր ալ մէջ հետաքրքրութիւն ու 
կապուածութիւն արթնցնել հանդէպ նիւթին ու նիւթականին, հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել հանդէպ նիւթին ու նիւթականին, հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել հանդէպ նիւթին ու նիւթականին, հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել հանդէպ նիւթին ու նիւթականին, հանդէպ 
ժամանակաւորին ու աշխարհայինին, մոռցնել տալու համար մեզի ժամանակաւորին ու աշխարհայինին, մոռցնել տալու համար մեզի ժամանակաւորին ու աշխարհայինին, մոռցնել տալու համար մեզի ժամանակաւորին ու աշխարհայինին, մոռցնել տալու համար մեզի 
երկնայինն ու յաւիտենականը:երկնայինն ու յաւիտենականը:երկնայինն ու յաւիտենականը:երկնայինն ու յաւիտենականը:    

Յիսուս Սատանային յիշՅիսուս Սատանային յիշՅիսուս Սատանային յիշՅիսուս Սատանային յիշեցուց, թէ Օրէնքի Գիրքին մէջ գրուած է. եցուց, թէ Օրէնքի Գիրքին մէջ գրուած է. եցուց, թէ Օրէնքի Գիրքին մէջ գրուած է. եցուց, թէ Օրէնքի Գիրքին մէջ գրուած է. 
««««Մարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չ’’’’ապրիր, այլ այն բոլոր այն խօսքերով, որ ապրիր, այլ այն բոլոր այն խօսքերով, որ ապրիր, այլ այն բոլոր այն խօսքերով, որ ապրիր, այլ այն բոլոր այն խօսքերով, որ 
Աստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած է» » » » (Մատթէոս 4.4): Ինչո՞ւ համար երբ Սատանան (Մատթէոս 4.4): Ինչո՞ւ համար երբ Սատանան (Մատթէոս 4.4): Ինչո՞ւ համար երբ Սատանան (Մատթէոս 4.4): Ինչո՞ւ համար երբ Սատանան 
խօսեցաւ նիւթական հացի մասին, Յիսուս խօսեցան անոր Աստուծոյ խօսեցաւ նիւթական հացի մասին, Յիսուս խօսեցան անոր Աստուծոյ խօսեցաւ նիւթական հացի մասին, Յիսուս խօսեցան անոր Աստուծոյ խօսեցաւ նիւթական հացի մասին, Յիսուս խօսեցան անոր Աստուծոյ 
Խօսքին մասին. որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ԱստուԽօսքին մասին. որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ԱստուԽօսքին մասին. որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ ԱստուԽօսքին մասին. որպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ Աստուծոյ Խօսքը` մարծոյ Խօսքը` մարծոյ Խօսքը` մարծոյ Խօսքը` մար----
դուն հոգին կշտացնող հադուն հոգին կշտացնող հադուն հոգին կշտացնող հադուն հոգին կշտացնող հա´́́́ցն է, եւ թէ մարդը միայն մարմին չէ, այլ ցն է, եւ թէ մարդը միայն մարմին չէ, այլ ցն է, եւ թէ մարդը միայն մարմին չէ, այլ ցն է, եւ թէ մարդը միայն մարմին չէ, այլ 
նաեւ՝ հոգի: Ինչպէս մեր մարմինները պէտք ունին նիւթական ուտելինաեւ՝ հոգի: Ինչպէս մեր մարմինները պէտք ունին նիւթական ուտելինաեւ՝ հոգի: Ինչպէս մեր մարմինները պէտք ունին նիւթական ուտելինաեւ՝ հոգի: Ինչպէս մեր մարմինները պէտք ունին նիւթական ուտելի----
քի որպէսզի ապրին, այնպէս ալ, մեր հոգիները պէտք ունին Աստուծոյ քի որպէսզի ապրին, այնպէս ալ, մեր հոգիները պէտք ունին Աստուծոյ քի որպէսզի ապրին, այնպէս ալ, մեր հոգիները պէտք ունին Աստուծոյ քի որպէսզի ապրին, այնպէս ալ, մեր հոգիները պէտք ունին Աստուծոյ 
Խօսքին, որպէսզի կարենայ վերածնիլ ու ապրիլԽօսքին, որպէսզի կարենայ վերածնիլ ու ապրիլԽօսքին, որպէսզի կարենայ վերածնիլ ու ապրիլԽօսքին, որպէսզի կարենայ վերածնիլ ու ապրիլ ( ( ( (Ա.Պետրոս 1.23Ա.Պետրոս 1.23Ա.Պետրոս 1.23Ա.Պետրոս 1.23), ), ), ), 
որպէսզի կարենայ փրկուիլ (Յակոբոս 1.21), սրբուիլ ու սրբագործուիլ որպէսզի կարենայ փրկուիլ (Յակոբոս 1.21), սրբուիլ ու սրբագործուիլ որպէսզի կարենայ փրկուիլ (Յակոբոս 1.21), սրբուիլ ու սրբագործուիլ որպէսզի կարենայ փրկուիլ (Յակոբոս 1.21), սրբուիլ ու սրբագործուիլ 
((((Յովհաննէս 17.17), եւ ինքզինք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն Յովհաննէս 17.17), եւ ինքզինք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն Յովհաննէս 17.17), եւ ինքզինք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն Յովհաննէս 17.17), եւ ինքզինք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն 
ու հնարքներուն դէմ (Եփեսացիս 6.11ու հնարքներուն դէմ (Եփեսացիս 6.11ու հնարքներուն դէմ (Եփեսացիս 6.11ու հնարքներուն դէմ (Եփեսացիս 6.11----13): 13): 13): 13): Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` 
Սուրբ Հոգիին սուրն է, որով մենք զմեզ կը պաշտպանենք ՍատաՍուրբ Հոգիին սուրն է, որով մենք զմեզ կը պաշտպանենք ՍատաՍուրբ Հոգիին սուրն է, որով մենք զմեզ կը պաշտպանենք ՍատաՍուրբ Հոգիին սուրն է, որով մենք զմեզ կը պաշտպանենք Սատանանանանա----
յին յին յին յին դէմ (Եփեսացիս 6.17):դէմ (Եփեսացիս 6.17):դէմ (Եփեսացիս 6.17):դէմ (Եփեսացիս 6.17):    

Մեր մարմիններուն կերակուրը՝ նիւթական հացն է, իսկ մեր Մեր մարմիններուն կերակուրը՝ նիւթական հացն է, իսկ մեր Մեր մարմիններուն կերակուրը՝ նիւթական հացն է, իսկ մեր Մեր մարմիններուն կերակուրը՝ նիւթական հացն է, իսկ մեր 
հոգիներուն կերակուրը՝ Աստուծոյ Խօսքը, Աստուծոյ Հոգին, Աստուծոյ հոգիներուն կերակուրը՝ Աստուծոյ Խօսքը, Աստուծոյ Հոգին, Աստուծոյ հոգիներուն կերակուրը՝ Աստուծոյ Խօսքը, Աստուծոյ Հոգին, Աստուծոյ հոգիներուն կերակուրը՝ Աստուծոյ Խօսքը, Աստուծոյ Հոգին, Աստուծոյ 
ներկայութիւնը, Աստուծոյ սէրն ու քաղցրութիւնը:ներկայութիւնը, Աստուծոյ սէրն ու քաղցրութիւնը:ներկայութիւնը, Աստուծոյ սէրն ու քաղցրութիւնը:ներկայութիւնը, Աստուծոյ սէրն ու քաղցրութիւնը:    

    
� Աստուծոյ Խօսքը մարդս կենդանացնելու, նորոգելու, զօրացնելու Աստուծոյ Խօսքը մարդս կենդանացնելու, նորոգելու, զօրացնելու Աստուծոյ Խօսքը մարդս կենդանացնելու, նորոգելու, զօրացնելու Աստուծոյ Խօսքը մարդս կենդանացնելու, նորոգելու, զօրացնելու 

ու մաքրելու զօու մաքրելու զօու մաքրելու զօու մաքրելու զօրութիւնը ունի:րութիւնը ունի:րութիւնը ունի:րութիւնը ունի:    
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Աստուածաշունչ կը կարդա՞նքԱստուածաշունչ կը կարդա՞նքԱստուածաշունչ կը կարդա՞նքԱստուածաշունչ կը կարդա՞նք    
((((Յուլիս 10Յուլիս 10Յուլիս 10Յուլիս 10))))    

    
Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Աստուծոյ` կ'ըսէ. Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Աստուծոյ` կ'ըսէ. Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Աստուծոյ` կ'ըսէ. Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Աստուծոյ` կ'ըսէ. ««««Եթէ քու Եթէ քու Եթէ քու Եթէ քու 

օրէնքդ իմ ուրախութիւնս չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի օրէնքդ իմ ուրախութիւնս չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի օրէնքդ իմ ուրախութիւնս չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի օրէնքդ իմ ուրախութիւնս չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի 
տրտմութեանս մէջտրտմութեանս մէջտրտմութեանս մէջտրտմութեանս մէջ» » » » (Սաղմոս 119.92): Ան կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ (Սաղմոս 119.92): Ան կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ (Սաղմոս 119.92): Ան կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ (Սաղմոս 119.92): Ան կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ 
տրտմութեան ժամանակ` Աստոտրտմութեան ժամանակ` Աստոտրտմութեան ժամանակ` Աստոտրտմութեան ժամանակ` Աստուծոյ Խօսքը սրտի ուրախութիւն տուող ւծոյ Խօսքը սրտի ուրախութիւն տուող ւծոյ Խօսքը սրտի ուրախութիւն տուող ւծոյ Խօսքը սրտի ուրախութիւն տուող 
աղբիւր է, սուգի ժամանակ` մխիթարութիւն է, ցաւի ժամանակ` աղբիւր է, սուգի ժամանակ` մխիթարութիւն է, ցաւի ժամանակ` աղբիւր է, սուգի ժամանակ` մխիթարութիւն է, ցաւի ժամանակ` աղբիւր է, սուգի ժամանակ` մխիթարութիւն է, ցաւի ժամանակ` 
սփոփիչ բալասան է, փորձութեան ժամանակ` զօրութեան ամրոց է, սփոփիչ բալասան է, փորձութեան ժամանակ` զօրութեան ամրոց է, սփոփիչ բալասան է, փորձութեան ժամանակ` զօրութեան ամրոց է, սփոփիչ բալասան է, փորձութեան ժամանակ` զօրութեան ամրոց է, 
նեղութեան ժամանակ` համբերութիւն ներշնչող շնչարան է:նեղութեան ժամանակ` համբերութիւն ներշնչող շնչարան է:նեղութեան ժամանակ` համբերութիւն ներշնչող շնչարան է:նեղութեան ժամանակ` համբերութիւն ներշնչող շնչարան է:    

««««Ո՜րչափ կը սիրեմ քու օրէնքդ: ԱՈ՜րչափ կը սիրեմ քու օրէնքդ: ԱՈ՜րչափ կը սիրեմ քու օրէնքդ: ԱՈ՜րչափ կը սիրեմ քու օրէնքդ: Ա´́́́յն է ամէն օր իմ մտածութիւնսյն է ամէն օր իմ մտածութիւնսյն է ամէն օր իմ մտածութիւնսյն է ամէն օր իմ մտածութիւնս» » » » 
((((Սաղմոս 119.97): Մենք կը սիրե՞նք Տիրոջ Խօսքը: Շա՞տ կը սիրենք, թէ` Սաղմոս 119.97): Մենք կը սիրե՞նք Տիրոջ Խօսքը: Շա՞տ կը սիրենք, թէ` Սաղմոս 119.97): Մենք կը սիրե՞նք Տիրոջ Խօսքը: Շա՞տ կը սիրենք, թէ` Սաղմոս 119.97): Մենք կը սիրե՞նք Տիրոջ Խօսքը: Շա՞տ կը սիրենք, թէ` 
քիչ: Եւ եթէ կը սիրենք, ամէն օր կը մտածե՞նք Տիրոջ Խօսքին մասին:քիչ: Եւ եթէ կը սիրենք, ամէն օր կը մտածե՞նք Տիրոջ Խօսքին մասին:քիչ: Եւ եթէ կը սիրենք, ամէն օր կը մտածե՞նք Տիրոջ Խօսքին մասին:քիչ: Եւ եթէ կը սիրենք, ամէն օր կը մտածե՞նք Տիրոջ Խօսքին մասին:    

Այսօր Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչներուն մեծ մասը ոԱյսօր Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչներուն մեծ մասը ոԱյսօր Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչներուն մեծ մասը ոԱյսօր Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչներուն մեծ մասը ո´́́́չ յատուկ չ յատուկ չ յատուկ չ յատուկ 
սէր ունի Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ եւ ոսէր ունի Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ եւ ոսէր ունի Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ եւ ոսէր ունի Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ եւ ո´́́́չ ալ կը կարդան զանիկա:չ ալ կը կարդան զանիկա:չ ալ կը կարդան զանիկա:չ ալ կը կարդան զանիկա:    

ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւատացետացետացետացեալներուն մեծ տոկոսն ալ հեռու է Աստուածաշունչէն: ալներուն մեծ տոկոսն ալ հեռու է Աստուածաշունչէն: ալներուն մեծ տոկոսն ալ հեռու է Աստուածաշունչէն: ալներուն մեծ տոկոսն ալ հեռու է Աստուածաշունչէն: 
Շատեր անոնցմէ կը հպարտանան Աստուածաշունչով, բայց քիչեր Շատեր անոնցմէ կը հպարտանան Աստուածաշունչով, բայց քիչեր Շատեր անոնցմէ կը հպարտանան Աստուածաշունչով, բայց քիչեր Շատեր անոնցմէ կը հպարտանան Աստուածաշունչով, բայց քիչեր 
միայն գիտեն զանիկա, քիչեր միայն կանոնաւոր ու մնայուն կերպով միայն գիտեն զանիկա, քիչեր միայն կանոնաւոր ու մնայուն կերպով միայն գիտեն զանիկա, քիչեր միայն կանոնաւոր ու մնայուն կերպով միայն գիտեն զանիկա, քիչեր միայն կանոնաւոր ու մնայուն կերպով 
կը կարդան ու կը սերտեն զանիկա:կը կարդան ու կը սերտեն զանիկա:կը կարդան ու կը սերտեն զանիկա:կը կարդան ու կը սերտեն զանիկա:    

««««ՄարՄարՄարՄարդը ոեդը ոեդը ոեդը ոեւէ ժաւէ ժաւէ ժաւէ ժամամամամանանանանակէ աւեկէ աւեկէ աւեկէ աւելի լի լի լի փոփոփոփոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումի մի մի մի պէտք ուպէտք ուպէտք ուպէտք ունի անի անի անի այյյյ----
սօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոսօր, եւ այդ փոխախախախակերկերկերկերպուպուպուպումին գաղտմին գաղտմին գաղտմին գաղտնինինինիքը հոն է, իր հաքը հոն է, իր հաքը հոն է, իր հաքը հոն է, իր հասոսոսոսողուղուղուղութեաթեաթեաթեանը նը նը նը 
մէջ, իր ձեռմէջ, իր ձեռմէջ, իր ձեռմէջ, իր ձեռքին տակ, բայց ինք յաքին տակ, բայց ինք յաքին տակ, բայց ինք յաքին տակ, բայց ինք յաճախ կճախ կճախ կճախ կ’’’’անանանանգիգիգիգիտատատատանայ իսկ զայն: Իր նայ իսկ զայն: Իր նայ իսկ զայն: Իր նայ իսկ զայն: Իր 
միտմիտմիտմիտքը կը թռչի թիւեքը կը թռչի թիւեքը կը թռչի թիւեքը կը թռչի թիւերու եւ գիրու եւ գիրու եւ գիրու եւ գիտուտուտուտութեան անթեան անթեան անթեան անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անհուն եւ անսահսահսահսահման ոլորտման ոլորտման ոլորտման ոլորտ----
նենենեներուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռրուն մէջ, իր ձեռքը կը հասքը կը հասքը կը հասքը կը հասնի լուսնի լուսնի լուսնի լուսնին եւ հենին եւ հենին եւ հենին եւ հեռառառառաւորւորւորւոր    մոմոմոմոլոլոլոլորակրակրակրակնենենեներուն՝ րուն՝ րուն՝ րուն՝ 
զննեզննեզննեզննելու հալու հալու հալու համար զամար զամար զամար զանոնք, բայց կնոնք, բայց կնոնք, բայց կնոնք, բայց կ’’’’անանանանտետետետեսէ այն կասէ այն կասէ այն կասէ այն կարերերերեւուուուորարարարագոյն բագոյն բագոյն բագոյն բանենենեները, րը, րը, րը, 
որոնցորոնցորոնցորոնցմէ կամէ կամէ կամէ կախում 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 վրայ: Կը թուի կին վրայ: Կը թուի կին վրայ: Կը թուի կին վրայ: Կը թուի 
թէ այթէ այթէ այթէ 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´ ´ ´ ´ ԱստԱստԱստԱստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչին չին չին չին 
հահահահամար...: Յայտմար...: Յայտմար...: Յայտմար...: Յայտնանանանապէս մպէս մպէս մպէս մեծ եծ եծ եծ անանանանծածածածանօթ նօթ նօթ նօթ մըն է Աստմըն է Աստմըն է Աստմըն է Աստուաուաուաուածածածածաշունշունշունշունչը շաչը շաչը շաչը շատետետետե----
րուն, գիրուն, գիրուն, գիրուն, գիտուտուտուտութեան այս դաթեան այս դաթեան այս դաթեան այս դարուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ» » » » ((((Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

    
� Մենք զմեզ է որ կը խաբենք երբ կը յայտարարենք թէ կը հաւաՄենք զմեզ է որ կը խաբենք երբ կը յայտարարենք թէ կը հաւաՄենք զմեզ է որ կը խաբենք երբ կը յայտարարենք թէ կը հաւաՄենք զմեզ է որ կը խաբենք երբ կը յայտարարենք թէ կը հաւա----

տանք Աստուծոյ Խօսքին, եւ սակայն զայն չենք կարդար:տանք Աստուծոյ Խօսքին, եւ սակայն զայն չենք կարդար:տանք Աստուծոյ Խօսքին, եւ սակայն զայն չենք կարդար:տանք Աստուծոյ Խօսքին, եւ սակայն զայն չենք կարդար:    
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Ծաղրածու մարդըԾաղրածու մարդըԾաղրածու մարդըԾաղրածու մարդը    
((((Յուլիս 11Յուլիս 11Յուլիս 11Յուլիս 11))))    

    
Տարիներ առաջ կՏարիներ առաջ կՏարիներ առաջ կՏարիներ առաջ կ’’’’ապապապապրէր ծաղրածու եւ անհաւատ երիտասարդ մը րէր ծաղրածու եւ անհաւատ երիտասարդ մը րէր ծաղրածու եւ անհաւատ երիտասարդ մը րէր ծաղրածու եւ անհաւատ երիտասարդ մը 

որ կը ծաղրէր հոգեւոր ամէն խօսք եւ Աստուածաշունչի պատմութիւնոր կը ծաղրէր հոգեւոր ամէն խօսք եւ Աստուածաշունչի պատմութիւնոր կը ծաղրէր հոգեւոր ամէն խօսք եւ Աստուածաշունչի պատմութիւնոր կը ծաղրէր հոգեւոր ամէն խօսք եւ Աստուածաշունչի պատմութիւն----
ներն ալ առասպելաբանութիւն կը համարէր: Ոներն ալ առասպելաբանութիւն կը համարէր: Ոներն ալ առասպելաբանութիւն կը համարէր: Ոներն ալ առասպելաբանութիւն կը համարէր: Ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք կը համարձակէր կը համարձակէր կը համարձակէր կը համարձակէր 
անորանորանորանոր    ներկայութեան ոներկայութեան ոներկայութեան ոներկայութեան ոեւէ հոգեւոր նիւթ արծարծել, եւէ հոգեւոր նիւթ արծարծել, եւէ հոգեւոր նիւթ արծարծել, եւէ հոգեւոր նիւթ արծարծել, գիտնալով որ գիտնալով որ գիտնալով որ գիտնալով որ 
ծաղրանքի առարկայ կրնար դառնալ:ծաղրանքի առարկայ կրնար դառնալ:ծաղրանքի առարկայ կրնար դառնալ:ծաղրանքի առարկայ կրնար դառնալ:    

Օր մը հաւատՕր մը հաւատՕր մը հաւատՕր մը հաւատացեալներ մէկտեղուած էին ժողովարանի մը մէջ ացեալներ մէկտեղուած էին ժողովարանի մը մէջ ացեալներ մէկտեղուած էին ժողովարանի մը մէջ ացեալներ մէկտեղուած էին ժողովարանի մը մէջ 
աղօթելու համար, երբ յանկարծ այս ծաղրածուն դուռը զարնելով ներս աղօթելու համար, երբ յանկարծ այս ծաղրածուն դուռը զարնելով ներս աղօթելու համար, երբ յանկարծ այս ծաղրածուն դուռը զարնելով ներս աղօթելու համար, երբ յանկարծ այս ծաղրածուն դուռը զարնելով ներս 
մտաւ եւ մտաւ եւ մտաւ եւ մտաւ եւ հեգնականհեգնականհեգնականհեգնական    ձայնով մը ըսաւ. ձայնով մը ըսաւ. ձայնով մը ըսաւ. ձայնով մը ըսաւ. ««««ԸսէԸսէԸսէԸսէ´́́́ք ինծի նայիմ, ո՞ր մէկն է ք ինծի նայիմ, ո՞ր մէկն է ք ինծի նայիմ, ո՞ր մէկն է ք ինծի նայիմ, ո՞ր մէկն է 
Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըԱստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըԱստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըԱստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը»:»:»:»:    
Ներկաներէն ոՆերկաներէն ոՆերկաներէն ոՆերկաներէն ո´́́́չ ոք անոր պատասխանեցչ ոք անոր պատասխանեցչ ոք անոր պատասխանեցչ ոք անոր պատասխանեց, , , , քանքանքանքանի բոլորն ալ գիտէին, թէ ի բոլորն ալ գիտէին, թէ ի բոլորն ալ գիտէին, թէ ի բոլորն ալ գիտէին, թէ 
ինչ որ ալ ըսէին՝ պիտի ծաղրուէին: Երբ ծաղրածուն տեսաւ որ բոլորը ինչ որ ալ ըսէին՝ պիտի ծաղրուէին: Երբ ծաղրածուն տեսաւ որ բոլորը ինչ որ ալ ըսէին՝ պիտի ծաղրուէին: Երբ ծաղրածուն տեսաւ որ բոլորը ինչ որ ալ ըսէին՝ պիտի ծաղրուէին: Երբ ծաղրածուն տեսաւ որ բոլորը 
լուռ մնացին, իր խօսքը շարունակելով ըսաւ. լուռ մնացին, իր խօսքը շարունակելով ըսաւ. լուռ մնացին, իր խօսքը շարունակելով ըսաւ. լուռ մնացին, իր խօսքը շարունակելով ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս ձեզի ըսեմ թէ ոս ձեզի ըսեմ թէ ոս ձեզի ըսեմ թէ ոս ձեզի ըսեմ թէ ո´́́́ր ր ր ր 
մէկն է Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըմէկն է Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըմէկն է Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքըմէկն է Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը», », », », 
եւ ապա խօսքը շարունակելով եւ ապա խօսքը շարունակելով եւ ապա խօսքը շարունակելով եւ ապա խօսքը շարունակելով խնդալով խնդալով խնդալով խնդալով ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ. « « « «ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածաշունչին շունչին շունչին շունչին 
մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը` Եղիա մարգարէին հրեղէն մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը` Եղիա մարգարէին հրեղէն մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը` Եղիա մարգարէին հրեղէն մէջ արձանագրուած ամենամեծ հրաշքը` Եղիա մարգարէին հրեղէն 
կառքերով երկինք բարձրանալն էկառքերով երկինք բարձրանալն էկառքերով երկինք բարձրանալն էկառքերով երկինք բարձրանալն է»:»:»:»:    

Ներկաներէն մին անոր ըսաւ. Ներկաներէն մին անոր ըսաւ. Ներկաներէն մին անոր ըսաւ. Ներկաներէն մին անոր ըսաւ. ««««ԲարեկաԲարեկաԲարեկաԲարեկա´́́́մ, ես ատկէ աւելի մեծ մ, ես ատկէ աւելի մեծ մ, ես ատկէ աւելի մեծ մ, ես ատկէ աւելի մեծ 
հրաշք մը գիտեմհրաշք մը գիտեմհրաշք մը գիտեմհրաշք մը գիտեմ»:»:»:»:    

Ծաղրածուն զարմացած հարցուց. Ծաղրածուն զարմացած հարցուց. Ծաղրածուն զարմացած հարցուց. Ծաղրածուն զարմացած հարցուց. ««««ԸսէԸսէԸսէԸսէ´ ´ ´ ´ նայինք, ի՞նչ է եղեր նայինք, ի՞նչ է եղեր նայինք, ի՞նչ է եղեր նայինք, ի՞նչ է եղեր այդ այդ այդ այդ 
աւելի մեծ հրաշքըաւելի մեծ հրաշքըաւելի մեծ հրաշքըաւելի մեծ հրաշքը»:»:»:»:    

Հաւատացեալ եՀաւատացեալ եՀաւատացեալ եՀաւատացեալ եղբայրը պատասխանեց. ղբայրը պատասխանեց. ղբայրը պատասխանեց. ղբայրը պատասխանեց. ««««Աստուծոյ համբերութիւԱստուծոյ համբերութիւԱստուծոյ համբերութիւԱստուծոյ համբերութիւ----
նը քեզի նման ծաղրածուներու նկատմամբ աւելինը քեզի նման ծաղրածուներու նկատմամբ աւելինը քեզի նման ծաղրածուներու նկատմամբ աւելինը քեզի նման ծաղրածուներու նկատմամբ աւելի´ ´ ´ ´ մեծ հրաշք էմեծ հրաշք էմեծ հրաշք էմեծ հրաշք է»:»:»:»:    

Ծաղրածուն այս խօսքին վրայ զգաստացաւ եւ լրջացաւ:Ծաղրածուն այս խօսքին վրայ զգաստացաւ եւ լրջացաւ:Ծաղրածուն այս խօսքին վրայ զգաստացաւ եւ լրջացաւ:Ծաղրածուն այս խօսքին վրայ զգաստացաւ եւ լրջացաւ:    
ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, այս պատմութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած ծաղր ր, այս պատմութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած ծաղր ր, այս պատմութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած ծաղր ր, այս պատմութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Աստուած ծաղր 

չչչչ’’’’ըլլար, եւ թէ՝ աստուածային ճշմարտութիւնները մեզ զգաըլլար, եւ թէ՝ աստուածային ճշմարտութիւնները մեզ զգաըլլար, եւ թէ՝ աստուածային ճշմարտութիւնները մեզ զգաըլլար, եւ թէ՝ աստուածային ճշմարտութիւնները մեզ զգաստութեան ստութեան ստութեան ստութեան 
եւ լրջութեան բերելու զօրութիւնը ունին:եւ լրջութեան բերելու զօրութիւնը ունին:եւ լրջութեան բերելու զօրութիւնը ունին:եւ լրջութեան բերելու զօրութիւնը ունին:    

    
� Աստուածաշունչը ծաղրող մարդը, նոյնինքն Աստուածաշունչով Աստուածաշունչը ծաղրող մարդը, նոյնինքն Աստուածաշունչով Աստուածաշունչը ծաղրող մարդը, նոյնինքն Աստուածաշունչով Աստուածաշունչը ծաղրող մարդը, նոյնինքն Աստուածաշունչով 

պիտի դատապարտուի յաւերժական պապանձումի:պիտի դատապարտուի յաւերժական պապանձումի:պիտի դատապարտուի յաւերժական պապանձումի:պիտի դատապարտուի յաւերժական պապանձումի:    
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Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնըՀաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը    
((((Յուլիս 12Յուլիս 12Յուլիս 12Յուլիս 12))))    

    
Եկէք Եկէք Եկէք Եկէք խօսինք այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հախօսինք այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հախօսինք այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հախօսինք այն սիրոյն, այն յարաբերութեան եւ հաղորդակցուղորդակցուղորդակցուղորդակցու----

թեան, այթեան, այթեան, այթեան, այն աջակցութեան ոն աջակցութեան ոն աջակցութեան ոն աջակցութեան ու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հու զօրակցութեան մասին, որ գոնէ հոգեւոր գեւոր գեւոր գեւոր 
կեանք ապրող եղբայրներուն ու քոյրերուն միջեւ պէտք է ըլլայ:կեանք ապրող եղբայրներուն ու քոյրերուն միջեւ պէտք է ըլլայ:կեանք ապրող եղբայրներուն ու քոյրերուն միջեւ պէտք է ըլլայ:կեանք ապրող եղբայրներուն ու քոյրերուն միջեւ պէտք է ըլլայ:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեյ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեյ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեյ աւելի գեղեցիկ բան, քան երբ Քրիստոսի հետեւորդ եղբայրւորդ եղբայրւորդ եղբայրւորդ եղբայր----
ներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը բնակին: Այս իրողուներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը բնակին: Այս իրողուներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը բնակին: Այս իրողուներ ու քոյրեր իրարու հետ միաբանութեամբ կը բնակին: Այս իրողու----
թեան ակնարկեց Սաղմոսագիրըթեան ակնարկեց Սաղմոսագիրըթեան ակնարկեց Սաղմոսագիրըթեան ակնարկեց Սաղմոսագիրը    երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. երբ ըսաւ. ««««Ահա ո՜րչափ բարի ու Ահա ո՜րչափ բարի ու Ահա ո՜րչափ բարի ու Ահա ո՜րչափ բարի ու 
ո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրո՜րչափ վայելուչ է որ եղբայրները իրարու հետ միաբանութեամբ ները իրարու հետ միաբանութեամբ ները իրարու հետ միաբանութեամբ ները իրարու հետ միաբանութեամբ 
բնակինբնակինբնակինբնակին»»»» ( ( ( (ՍՍՍՍաաաաղղղղմոսմոսմոսմոս 133.1): 133.1): 133.1): 133.1):    

Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն է որ հաւատացեալ Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն է որ հաւատացեալ Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն է որ հաւատացեալ Աստուծոյ յատուկ մէկ պարգեւն է որ հաւատացեալ եղեղեղեղբայրներ ու բայրներ ու բայրներ ու բայրներ ու 
քոյրեր զիրար ունինքոյրեր զիրար ունինքոյրեր զիրար ունինքոյրեր զիրար ունին    կողքկողքկողքկողք----կողքի: Իրարու կողքին՝ մանաւանդ հիւանկողքի: Իրարու կողքին՝ մանաւանդ հիւանկողքի: Իրարու կողքին՝ մանաւանդ հիւանկողքի: Իրարու կողքին՝ մանաւանդ հիւան----
դութեան, աղքատութեան ու դութեան, աղքատութեան ու դութեան, աղքատութեան ու դութեան, աղքատութեան ու ցաւի ժամացաւի ժամացաւի ժամացաւի ժամանակ:նակ:նակ:նակ:    

ՈՈՈՈ´́́́վ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մեվ գիտէ թէ ո՜րքան մեծ մխիթարութիւն եւ ո՜րքան մե´́́́ծ սփոծ սփոծ սփոծ սփո----
փանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար իր սնարին փանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար իր սնարին փանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար իր սնարին փանք է անկողին ինկած հաւատացեալ եղբօր մը համար իր սնարին 
մօտ եւ իր կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայումօտ եւ իր կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայումօտ եւ իր կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայումօտ եւ իր կողքին տեսնել ֆիզիքական ներկայութիւնը հաւատացեալ թիւնը հաւատացեալ թիւնը հաւատացեալ թիւնը հաւատացեալ 
եղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին մէջ ունի Յիսուսի քաջալերաեղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին մէջ ունի Յիսուսի քաջալերաեղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին մէջ ունի Յիսուսի քաջալերաեղբօր մը կամ քրոջ մը, որ իր բերանին մէջ ունի Յիսուսի քաջալերա----
կան ու կան ու կան ու կան ու մխիթարական խօսքերը:մխիթարական խօսքերը:մխիթարական խօսքերը:մխիթարական խօսքերը:    

Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի հաւատացեալ Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի հաւատացեալ Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի հաւատացեալ Այն քաղցր հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունի հաւատացեալ 
եղբայրներուեղբայրներուեղբայրներուեղբայրներուն ոն ոն ոն ու քոյրերոււ քոյրերոււ քոյրերոււ քոյրերունննն    միջեւ՝ կարեւոմիջեւ՝ կարեւոմիջեւ՝ կարեւոմիջեւ՝ կարեւո´́́́ր է, եւ կարեւոր է այնքան՝ ր է, եւ կարեւոր է այնքան՝ ր է, եւ կարեւոր է այնքան՝ ր է, եւ կարեւոր է այնքան՝ 
որքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հաորքան կարեւոր է հաւատացեալին հաղորդակցութիւնը նոյնինքն ղորդակցութիւնը նոյնինքն ղորդակցութիւնը նոյնինքն ղորդակցութիւնը նոյնինքն 
Քրիստոսի հետ: Պէտք է արժէՔրիստոսի հետ: Պէտք է արժէՔրիստոսի հետ: Պէտք է արժէՔրիստոսի հետ: Պէտք է արժէ´́́́քը գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: քը գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: քը գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: քը գիտնալ այդ հաղորդակցութեան: 
ՊՊՊՊէտք է հսկել որ այդ հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառէտք է հսկել որ այդ հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառէտք է հսկել որ այդ հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառէտք է հսկել որ այդ հաղորդակցութիւնը աճի ու իրականութիւն դառ----
նայ:նայ:նայ:նայ:    

Վա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերունՎա՜յ հաւատացեալ եղբայրներուն ու քոյրերուն,,,,    երբ դադրի երբ դադրի երբ դադրի երբ դադրի 
հաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ: Վա՜յ անոնցհաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ: Վա՜յ անոնցհաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ: Վա՜յ անոնցհաղորդակցութիւնը անոնց միջեւ: Վա՜յ անոնց,,,,    երբ դերբ դերբ դերբ դադրին իրարու ադրին իրարու ադրին իրարու ադրին իրարու 
կարեկից ըլլալէ: (Շարունակելի):կարեկից ըլլալէ: (Շարունակելի):կարեկից ըլլալէ: (Շարունակելի):կարեկից ըլլալէ: (Շարունակելի):    

    
� Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ եղող հաւատացեՔրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ եղող հաւատացեՔրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ եղող հաւատացեՔրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ եղող հաւատացեալը` ալը` ալը` ալը` 

չի կրնար իր հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցուչի կրնար իր հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցուչի կրնար իր հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցուչի կրնար իր հաւատակից եղբօր ու քրոջ հետ հաղորդակցու----
թեան մէջ չըլլալ:թեան մէջ չըլլալ:թեան մէջ չըլլալ:թեան մէջ չըլլալ:    



 197 

Հաւատացեալներ պարգեւներ են իրարուՀաւատացեալներ պարգեւներ են իրարուՀաւատացեալներ պարգեւներ են իրարուՀաւատացեալներ պարգեւներ են իրարու    
((((Յուլիս 13Յուլիս 13Յուլիս 13Յուլիս 13))))    

    
ԵթէԵթէԵթէԵթէ    հաւատացեալ մը դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ մը դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ մը դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր հաւատացեալ մը դադրի կարեկցութիւն ցուցաբերելէ իր 

հաւատացեալ եղբօր հաւատացեալ եղբօր հաւատացեալ եղբօր հաւատացեալ եղբօր կամ քրոջ կամ քրոջ կամ քրոջ կամ քրոջ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ հանդէպ, երբ վերջինս հիւանդ է կամ 
ցաւի մէջ, աղքատ է կամ ացաւի մէջ, աղքատ է կամ ացաւի մէջ, աղքատ է կամ ացաւի մէջ, աղքատ է կամ աքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, փորքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, փորքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, փորքսորի մէջ, սգաւոր է կամ ընկճուած, փոր----
ձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի հետ իր հաղորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի հետ իր հաղորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի հետ իր հաղորձութեան կամ նեղութեան մէջ է, Յիսուսի հետ իր հաղորդակդակդակդակցութիւնն ցութիւնն ցութիւնն ցութիւնն 
է որ կը դադրի, որովհետեւ է որ կը դադրի, որովհետեւ է որ կը դադրի, որովհետեւ է որ կը դադրի, որովհետեւ ցաւի մէջ եղողցաւի մէջ եղողցաւի մէջ եղողցաւի մէջ եղող    հաւահաւահաւահաւատացեալտացեալտացեալտացեալինինինին    հետ հետ հետ հետ 
հաղորդակցիլը` հաղորդակցիլը` հաղորդակցիլը` հաղորդակցիլը` նոյնինքն Քրիստոսինոյնինքն Քրիստոսինոյնինքն Քրիստոսինոյնինքն Քրիստոսի    հետ հաղորդակցիլ էհետ հաղորդակցիլ էհետ հաղորդակցիլ էհետ հաղորդակցիլ է::::    

ԱմենաԱմենաԱմենաԱմենամեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան հիւանդոմեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան հիւանդոմեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան հիւանդոմեծ հաւատացեալներն անգամ երբ իյնան հիւանդութեան ւթեան ւթեան ւթեան 
կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ կամ մահուան անկողնին մէջ, երբ ըլլան բանտի կամ աքսորի մէջ, երբ 
զարնուին փորձութեանզարնուին փորձութեանզարնուին փորձութեանզարնուին փորձութեանցցցց    ժայռեժայռեժայռեժայռերուն,րուն,րուն,րուն,    կարիքը ունին հաւատացեալ կարիքը ունին հաւատացեալ կարիքը ունին հաւատացեալ կարիքը ունին հաւատացեալ 
եղբայրներու ներկայուեղբայրներու ներկայուեղբայրներու ներկայուեղբայրներու ներկայութեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռեթեան, կը սպասեն ու կը փնտռե´́́́ն անոնց ն անոնց ն անոնց ն անոնց 
ներկայութիւնը, կը փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարուներկայութիւնը, կը փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարուներկայութիւնը, կը փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարուներկայութիւնը, կը փնտռեն անոնց ներկայութեան բերած մխիթարու----
թիւնը, անոնց նեթիւնը, անոնց նեթիւնը, անոնց նեթիւնը, անոնց ներկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու րկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու րկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու րկայութենէն բղխած զօրութիւնն ու սփոփանքըսփոփանքըսփոփանքըսփոփանքը::::    

Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի մէջ էր Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի մէջ էր Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի մէջ էր Յիշեցէք Պօղոս առաքեալին օրինակը: Առաքեալը բանտի մէջ էր 
երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. երբ կը գրէր Տիմոթէոսին. ««««ՋանաՋանաՋանաՋանա´ ´ ´ ´ շուտով քովս գալշուտով քովս գալշուտով քովս գալշուտով քովս գալ»»»» ( ( ( (Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս 4.9):  4.9):  4.9):  4.9): 
Առաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած տաք արցունքԱռաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած տաք արցունքԱռաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած տաք արցունքԱռաքեալը բնաւ չէր մոռցած Տիմոթէոսին թափած տաք արցունքները ները ները ները 
երբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տիմոթէոսերբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տիմոթէոսերբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տիմոթէոսերբ բաժնուեցան իրարմէ (Բ.Տիմոթէոս 1 1 1 1.4): .4): .4): .4): Ան հիմա բանտի մէջ էր, Ան հիմա բանտի մէջ էր, Ան հիմա բանտի մէջ էր, Ան հիմա բանտի մէջ էր, 
կկկկ’’’’ապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ կապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ կապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ կապրէր իր կեանքի վերջին օրերը եւ կ’’’’ուզէր տեսնել իր հաւատքի ուզէր տեսնել իր հաւատքի ուզէր տեսնել իր հաւատքի ուզէր տեսնել իր հաւատքի 
որդին՝ Տիմոթէոսը:որդին՝ Տիմոթէոսը:որդին՝ Տիմոթէոսը:որդին՝ Տիմոթէոսը:    Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց Առաքեալը իր այս վերաբերմունքով, սորվեցուց 
մեզի թէ որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւամեզի թէ որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւամեզի թէ որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւամեզի թէ որքա՜ն մխիթարական եւ որքա՜ն անհրաժեշտ է որ հաւա----
տացեալ եղբայրնետացեալ եղբայրնետացեալ եղբայրնետացեալ եղբայրներ ու քոյրեր կողքր ու քոյրեր կողքր ու քոյրեր կողքր ու քոյրեր կողք----կողքի կանգնին կողքի կանգնին կողքի կանգնին կողքի կանգնին դժուարոդժուարոդժուարոդժուարութեանւթեանւթեանւթեանց ց ց ց 
պահերունպահերունպահերունպահերուն::::    

Հաւատացեալներ Աստուծոյ կողմէ իրարու տրուած պարգեւներ Հաւատացեալներ Աստուծոյ կողմէ իրարու տրուած պարգեւներ Հաւատացեալներ Աստուծոյ կողմէ իրարու տրուած պարգեւներ Հաւատացեալներ Աստուծոյ կողմէ իրարու տրուած պարգեւներ 
են, որ պէտք է տրուին ու բացուին իրարու երբ կարիք մը կայ:են, որ պէտք է տրուին ու բացուին իրարու երբ կարիք մը կայ:են, որ պէտք է տրուին ու բացուին իրարու երբ կարիք մը կայ:են, որ պէտք է տրուին ու բացուին իրարու երբ կարիք մը կայ:    

Հաւատացեալներ պէտք է ապաստան դառնան իրենց հաւատաՀաւատացեալներ պէտք է ապաստան դառնան իրենց հաւատաՀաւատացեալներ պէտք է ապաստան դառնան իրենց հաւատաՀաւատացեալներ պէտք է ապաստան դառնան իրենց հաւատա----
կից եղբայրներուն ու քոյրերուն, երբ մարդիկ զանոնք անապաստան կից եղբայրներուն ու քոյրերուն, երբ մարդիկ զանոնք անապաստան կից եղբայրներուն ու քոյրերուն, երբ մարդիկ զանոնք անապաստան կից եղբայրներուն ու քոյրերուն, երբ մարդիկ զանոնք անապաստան 
թողուն:թողուն:թողուն:թողուն:    ((((Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)::::    

    
� Ամէն մէկ իսկական հաւատացեալ գանձարան է մխիթարուԱմէն մէկ իսկական հաւատացեալ գանձարան է մխիթարուԱմէն մէկ իսկական հաւատացեալ գանձարան է մխիթարուԱմէն մէկ իսկական հաւատացեալ գանձարան է մխիթարու----

թեան: Այդ գանձարանին դուռը պէտք է միշտ բաց մնայ:թեան: Այդ գանձարանին դուռը պէտք է միշտ բաց մնայ:թեան: Այդ գանձարանին դուռը պէտք է միշտ բաց մնայ:թեան: Այդ գանձարանին դուռը պէտք է միշտ բաց մնայ:    
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Հաւատացեալներ պէտք է զօրակցին իրարուՀաւատացեալներ պէտք է զօրակցին իրարուՀաւատացեալներ պէտք է զօրակցին իրարուՀաւատացեալներ պէտք է զօրակցին իրարու    
((((Յուլիս 14Յուլիս 14Յուլիս 14Յուլիս 14))))    

    
Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս առաքեալին իր Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս առաքեալին իր Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս առաքեալին իր Չնմանինք անոնց որոնք թիկունք չկեցան Պօղոս առաքեալին իր 

դատավարութեան ժամանակ,դատավարութեան ժամանակ,դատավարութեան ժամանակ,դատավարութեան ժամանակ,    այլ բոլորն ալ զինք լքեցինայլ բոլորն ալ զինք լքեցինայլ բոլորն ալ զինք լքեցինայլ բոլորն ալ զինք լքեցին ( ( ( (Բ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.ՏիմոթէոսԲ.Տիմոթէոս    
4.16), 4.16), 4.16), 4.16), ոոոո´́́́չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ չ ալ նմանինք Դեմասին որ ««««այս աշխարհը նախընտրելով՝այս աշխարհը նախընտրելով՝այս աշխարհը նախընտրելով՝այս աշխարհը նախընտրելով՝»»»»    
զինք զինք զինք զինք ««««լքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնացլքեց եւ Թեսաղոնիկէ գնաց»»»»,,,,    երբ առաքեերբ առաքեերբ առաքեերբ առաքեալը հալածանքի կալը հալածանքի կալը հալածանքի կալը հալածանքի կ’’’’ենենենեն----
թարկուէր (Բ.Տիմոթէոսթարկուէր (Բ.Տիմոթէոսթարկուէր (Բ.Տիմոթէոսթարկուէր (Բ.Տիմոթէոս 4.10),  4.10),  4.10),  4.10), այլ նմանինք Տիմոթէոսինայլ նմանինք Տիմոթէոսինայլ նմանինք Տիմոթէոսինայլ նմանինք Տիմոթէոսին, , , , որ սրտակիցն որ սրտակիցն որ սրտակիցն որ սրտակիցն 
էր էր էր էր առաքեալին, եւ որ օգնեց անոր, առաքեալին, եւ որ օգնեց անոր, առաքեալին, եւ որ օգնեց անոր, առաքեալին, եւ որ օգնեց անոր, ««««ինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէրինչպէս զաւակ մը պիտի օգնէր    իր իր իր իր 
հօրհօրհօրհօր»»»» ( ( ( (ՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիսՓիլիպպեցիս 2.19 2.19 2.19 2.19----22). 22). 22). 22). նմանինք Եպաֆրոդիտոսինմանինք Եպաֆրոդիտոսինմանինք Եպաֆրոդիտոսինմանինք Եպաֆրոդիտոսին,ն,ն,ն,    որ հոգաց որ հոգաց որ հոգաց որ հոգաց 
առաքեաառաքեաառաքեաառաքեալին կարիքները, լին կարիքները, լին կարիքները, լին կարիքները, ««««եւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար աշեւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար աշեւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար աշեւ որ Քրիստոսի Աւետարանին համար աշ----
խատեցաւ ու պայքարեցաւխատեցաւ ու պայքարեցաւխատեցաւ ու պայքարեցաւխատեցաւ ու պայքարեցաւ»»»»    առաքեալին կողքին (Փիլիպպեցիսառաքեալին կողքին (Փիլիպպեցիսառաքեալին կողքին (Փիլիպպեցիսառաքեալին կողքին (Փիլիպպեցիս 2.25): 2.25): 2.25): 2.25):    

Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ են ու Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ են ու Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ են ու Երբ Քրիստոսով մեր եղբայրներն ու քոյրերը հանգիստ են ու 
առողջ, առողջ, առողջ, առողջ, պէտք է մէկտեղուպէտք է մէկտեղուպէտք է մէկտեղուպէտք է մէկտեղուինք անոնցինք անոնցինք անոնցինք անոնց    հետ միասին, եւ փառաբանենք հետ միասին, եւ փառաբանենք հետ միասին, եւ փառաբանենք հետ միասին, եւ փառաբանենք 
Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր շնորհած քաղցր ու Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր շնորհած քաղցր ու Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր շնորհած քաղցր ու Տէրը ու շնորհակալութիւն յայտնենք անոր իր շնորհած քաղցր ու 
անկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաանկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաանկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբաանկեղծ հաղորդակցութեան ու միաբանութեան համար, իր տուած նութեան համար, իր տուած նութեան համար, իր տուած նութեան համար, իր տուած 
պարգեւներուն ու շնորհքներուն համար:պարգեւներուն ու շնորհքներուն համար:պարգեւներուն ու շնորհքներուն համար:պարգեւներուն ու շնորհքներուն համար:    Իսկ երբ հալածանքի կԻսկ երբ հալածանքի կԻսկ երբ հալածանքի կԻսկ երբ հալածանքի կ’’’’ենենենեն----
թարկուին,թարկուին,թարկուին,թարկուին,    այն ատեն անոնք աւելիայն ատեն անոնք աւելիայն ատեն անոնք աւելիայն ատեն անոնք աւելի´ ´ ´ ´ կարիքը ունին մեկարիքը ունին մեկարիքը ունին մեկարիքը ունին մեր ներկայուր ներկայուր ներկայուր ներկայու----
թեան: Հոթեան: Հոթեան: Հոթեան: Հո´́́́ն է որ պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւան է որ պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւան է որ պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւան է որ պէտք է իրենց կողքին կենանք: Եւ պէտք է հաւատանք տանք տանք տանք 
որ Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կոր Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կոր Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կոր Աստուած մեր միջոցաւ կրնայ եւ կ’’’’ուզէ սփոփել, զօրացնել, գօտեուզէ սփոփել, զօրացնել, գօտեուզէ սփոփել, զօրացնել, գօտեուզէ սփոփել, զօրացնել, գօտե----
պնդել ու մխիթարել զանոնք:պնդել ու մխիթարել զանոնք:պնդել ու մխիթարել զանոնք:պնդել ու մխիթարել զանոնք:    

Պօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կ’’’’ենթարկուէր նեղութեան ու հալածանքի, ենթարկուէր նեղութեան ու հալածանքի, ենթարկուէր նեղութեան ու հալածանքի, ենթարկուէր նեղութեան ու հալածանքի, 
կը յիշէ թէ ինչպէս կը յիշէ թէ ինչպէս կը յիշէ թէ ինչպէս կը յիշէ թէ ինչպէս ««««Աստուած որ կը մխիթաԱստուած որ կը մխիթաԱստուած որ կը մխիթաԱստուած որ կը մխիթարէ սրտաբեկները, Տիտոսի րէ սրտաբեկները, Տիտոսի րէ սրտաբեկները, Տիտոսի րէ սրտաբեկները, Տիտոսի 
գալովըգալովըգալովըգալովը»»»»    զինք մխիթարեց (Բ.Կորնթացիսզինք մխիթարեց (Բ.Կորնթացիսզինք մխիթարեց (Բ.Կորնթացիսզինք մխիթարեց (Բ.Կորնթացիս 7.5 7.5 7.5 7.5----6): 6): 6): 6): ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ հաւատակից հաւատակից հաւատակից հաւատակից 
եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս մը որուն միջոցաւ Աստուած եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս մը որուն միջոցաւ Աստուած եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս մը որուն միջոցաւ Աստուած եղբայր եւ քոյր, չե՞ս ուզեր ըլլալ Տիտոս մը որուն միջոցաւ Աստուած 
հասնի սրտաբեկներուն, անոնք ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: հասնի սրտաբեկներուն, անոնք ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: հասնի սրտաբեկներուն, անոնք ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: հասնի սրտաբեկներուն, անոնք ըլլան Աստուծոյ զաւակները թէ ոչ: 
Չե՞ս ուզեր նմանիլՉե՞ս ուզեր նմանիլՉե՞ս ուզեր նմանիլՉե՞ս ուզեր նմանիլ    Սաւուղի որդիին՝ Յովնաթանին, որ Սաւուղի որդիին՝ Յովնաթանին, որ Սաւուղի որդիին՝ Յովնաթանին, որ Սաւուղի որդիին՝ Յովնաթանին, որ Դաւիթի կողԴաւիթի կողԴաւիթի կողԴաւիթի կող----
քինքինքինքին    կեցաւկեցաւկեցաւկեցաւ, , , , երբ վերջինս սաստիկ հալածանքնեերբ վերջինս սաստիկ հալածանքնեերբ վերջինս սաստիկ հալածանքնեերբ վերջինս սաստիկ հալածանքներու կրու կրու կրու կ’’’’ենթարկուէր ենթարկուէր ենթարկուէր ենթարկուէր 
ՍաւուղիՍաւուղիՍաւուղիՍաւուղի    կողմէ:կողմէ:կողմէ:կողմէ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Երբ աշխարհ կռնակ դարձնէ հաւատացեալներուն, հաւատացԵրբ աշխարհ կռնակ դարձնէ հաւատացեալներուն, հաւատացԵրբ աշխարհ կռնակ դարձնէ հաւատացեալներուն, հաւատացԵրբ աշխարհ կռնակ դարձնէ հաւատացեալներուն, հաւատաց----

եալներ պէտք է երես դարձնեն իրարու:եալներ պէտք է երես դարձնեն իրարու:եալներ պէտք է երես դարձնեն իրարու:եալներ պէտք է երես դարձնեն իրարու:    
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Ճշմարիտ հաւատացեալին արժէքըՃշմարիտ հաւատացեալին արժէքըՃշմարիտ հաւատացեալին արժէքըՃշմարիտ հաւատացեալին արժէքը    
((((Յուլիս 15Յուլիս 15Յուլիս 15Յուլիս 15))))    

    
Հաւատացեալներ Տիտոսէն ու ՅովնՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու ՅովնՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու ՅովնՀաւատացեալներ Տիտոսէն ու Յովնաթանէն աւելիաթանէն աւելիաթանէն աւելիաթանէն աւելի´ ´ ´ ´ մեծ ու աւելիմեծ ու աւելիմեծ ու աւելիմեծ ու աւելի´ ´ ´ ´ 

շատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտշատ ընելիք ունին: Հաւատացեալներ պէտք է գիտնան որ երբ այցենան որ երբ այցենան որ երբ այցենան որ երբ այցե----
լութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, որոնք հիւանդ են կամ լութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, որոնք հիւանդ են կամ լութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, որոնք հիւանդ են կամ լութիւն կու տան իրենց հաւատակիցներուն, որոնք հիւանդ են կամ 
տառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ իրենց ընդմէջէն Քրիստոս իտառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ իրենց ընդմէջէն Քրիստոս իտառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ իրենց ընդմէջէն Քրիստոս իտառապանքի մէջ, իրենց միջոցաւ եւ իրենց ընդմէջէն Քրիստոս ի´́́́նքնքնքնքնննն    
է որ կէ որ կէ որ կէ որ կ’’’’այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:այցելէ անոնց:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, հաւատացեալի մը ներկայոհաւատացեալի մը ներկայոհաւատացեալի մը ներկայոհաւատացեալի մը ներկայութիւնը ուրիշ ւթիւնը ուրիշ ւթիւնը ուրիշ ւթիւնը ուրիշ 
հաւահաւահաւահաւատացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսիտացեալներու կեանքին մէջ՝ նոյնինքն Քրիստոսի´ ´ ´ ´ ներկայուներկայուներկայուներկայու----
թիթիթիթիւնն է, եւ այդպէս պէւնն է, եւ այդպէս պէւնն է, եւ այդպէս պէւնն է, եւ այդպէս պէ´́́́տք է ըլլայ:տք է ըլլայ:տք է ըլլայ:տք է ըլլայ:    

Երբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ ինկած հաԵրբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ ինկած հաԵրբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ ինկած հաԵրբ հաւատացեալ եղբայր մը կը հանդիպի ցաւի մէջ ինկած հա----
ւաւաւաւատացեալ եղբօր մը,տացեալ եղբօր մը,տացեալ եղբօր մը,տացեալ եղբօր մը,    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքնքնքնքնննն    է որ հանդիպած կէ որ հանդիպած կէ որ հանդիպած կէ որ հանդիպած կ’’’’ըլլայ անոր: ըլլայ անոր: ըլլայ անոր: ըլլայ անոր: 
Երբ հաւատացեալ մը Յիսուսի անունով կԵրբ հաւատացեալ մը Յիսուսի անունով կԵրբ հաւատացեալ մը Յիսուսի անունով կԵրբ հաւատացեալ մը Յիսուսի անունով կ’’’’օրհնէօրհնէօրհնէօրհնէ    իր հաւատակից իր հաւատակից իր հաւատակից իր հաւատակից 
եղբայրը կամ քոյրը,եղբայրը կամ քոյրը,եղբայրը կամ քոյրը,եղբայրը կամ քոյրը,    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքնքնքնքնննն    է որ օրհնած կէ որ օրհնած կէ որ օրհնած կէ որ օրհնած կ’’’’ըլլայ անոր: Ահա թէ ըլլայ անոր: Ահա թէ ըլլայ անոր: Ահա թէ ըլլայ անոր: Ահա թէ 
ինչու կարեւոր է որ հաւատացեալ եղբայրներ ուինչու կարեւոր է որ հաւատացեալ եղբայրներ ուինչու կարեւոր է որ հաւատացեալ եղբայրներ ուինչու կարեւոր է որ հաւատացեալ եղբայրներ ու    քոյրեր մնայուն քոյրեր մնայուն քոյրեր մնայուն քոյրեր մնայուն 
հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:հաղորդակցութեան մէջ ըլլան իրարու հետ:    

Ով գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կանՈվ գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կանՈվ գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կանՈվ գիտէ թէ աշխարհի մէջ որքան հաւատացեալներ կան,,,,    որոնք որոնք որոնք որոնք 
չունին իրենց շրջապատինչունին իրենց շրջապատինչունին իրենց շրջապատինչունին իրենց շրջապատին    մէջ այլ հաւատացեալներ որոնց կարենան մէջ այլ հաւատացեալներ որոնց կարենան մէջ այլ հաւատացեալներ որոնց կարենան մէջ այլ հաւատացեալներ որոնց կարենան 
այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ, սրտբաց խօսակցութիւն ունենալ, այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ, սրտբաց խօսակցութիւն ունենալ, այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ, սրտբաց խօսակցութիւն ունենալ, այցելել, անոնց հետ հաղորդակցիլ, սրտբաց խօսակցութիւն ունենալ, 
աղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիաղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիաղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելիաղօթքի պահ ունենալ եւ զԱստուած փառաբանել: Իսկ դուն, սիրելի´ ´ ´ ´ 
հաւատակից ընթերցող, դուն որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական հաւատակից ընթերցող, դուն որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական հաւատակից ընթերցող, դուն որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական հաւատակից ընթերցող, դուն որ շրջապատիդ մէջ ունիս բաւական 
թիւով Քրիստոսով եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիթիւով Քրիստոսով եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիթիւով Քրիստոսով եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցիթիւով Քրիստոսով եղբայրներ ու քոյրեր, գիտցի´́́́ր անոնց արժէքը, ր անոնց արժէքը, ր անոնց արժէքը, ր անոնց արժէքը, 
գիտցիգիտցիգիտցիգիտցի´́́́ր արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ, զօրար արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ, զօրար արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ, զօրար արժէքը անոնց հետ ունեցած հաղորդակցութեանդ, զօրա----
ցոցոցոցո´́́́ւր ու խորացուր ու խորացուր ու խորացուր ու խորացո´́́́ւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ շնորհակւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ շնորհակւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ շնորհակւր այդ մտերիմ հաղորդակցութիւնը, եւ շնորհակաաաա´́́́լ լ լ լ 
եղիր ու փաեղիր ու փաեղիր ու փաեղիր ու փա´́́́ռք տուր Աստուծոյռք տուր Աստուծոյռք տուր Աստուծոյռք տուր Աստուծոյ    հաղորդակհաղորդակհաղորդակհաղորդակցութեան այս պարգեւին ցութեան այս պարգեւին ցութեան այս պարգեւին ցութեան այս պարգեւին 
համար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նախաշուքը այն իսկական հաղորդակհամար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նախաշուքը այն իսկական հաղորդակհամար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նախաշուքը այն իսկական հաղորդակհամար, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նախաշուքը այն իսկական հաղորդակ----
ցոցոցոցութեան որ հաւատացւթեան որ հաւատացւթեան որ հաւատացւթեան որ հաւատացեալներ պիտի ունեալներ պիտի ունեալներ պիտի ունեալներ պիտի ունենան Աստուծոյ եւ իրարու ենան Աստուծոյ եւ իրարու ենան Աստուծոյ եւ իրարու ենան Աստուծոյ եւ իրարու 
հետ երկիհետ երկիհետ երկիհետ երկինքի արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:նքի արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:նքի արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:նքի արքայութեան մէջ, երբ երկինքի Արքան յայտնուի:    

    
� Քրիստոս իր զաւակներուն միջոցաւՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցաւՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցաւՔրիստոս իր զաւակներուն միջոցաւ    կը խօսի իր զաւակներուն կը խօսի իր զաւակներուն կը խօսի իր զաւակներուն կը խօսի իր զաւակներուն 

հետ հետ հետ հետ եւ կը զօրացնէ զանոնք:եւ կը զօրացնէ զանոնք:եւ կը զօրացնէ զանոնք:եւ կը զօրացնէ զանոնք:    
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Աստուած մեր կողքին է նեղութեան ատենԱստուած մեր կողքին է նեղութեան ատենԱստուած մեր կողքին է նեղութեան ատենԱստուած մեր կողքին է նեղութեան ատեն    
((((Յուլիս 16Յուլիս 16Յուլիս 16Յուլիս 16))))    

    
««««Յակոբ մինակՅակոբ մինակՅակոբ մինակՅակոբ մինակ    մնաց ու մարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մնաց ու մարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մնաց ու մարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մնաց ու մարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ 

մինչեւ արշալոյսմինչեւ արշալոյսմինչեւ արշալոյսմինչեւ արշալոյս»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.24): Յակոբ վախի մէջ էր: Ամէն Ծննդոց 32.24): Յակոբ վախի մէջ էր: Ամէն Ծննդոց 32.24): Յակոբ վախի մէջ էր: Ամէն Ծննդոց 32.24): Յակոբ վախի մէջ էր: Ամէն 
ժամանակէ աւելի ճիշդ այս պահուս՝ երբ ան կը պատրաստուէր ժամանակէ աւելի ճիշդ այս պահուս՝ երբ ան կը պատրաստուէր ժամանակէ աւելի ճիշդ այս պահուս՝ երբ ան կը պատրաստուէր ժամանակէ աւելի ճիշդ այս պահուս՝ երբ ան կը պատրաստուէր 
հանդիպելու իր եղբօրը` Եսաւին, պէտք ունէր զօրակցութեան, հանդիպելու իր եղբօրը` Եսաւին, պէտք ունէր զօրակցութեան, հանդիպելու իր եղբօրը` Եսաւին, պէտք ունէր զօրակցութեան, հանդիպելու իր եղբօրը` Եսաւին, պէտք ունէր զօրակցութեան, 
մխիթարութեան, պէտք ունէր մարդիկ տեսնելու իր շուրջըմխիթարութեան, պէտք ունէր մարդիկ տեսնելու իր շուրջըմխիթարութեան, պէտք ունէր մարդիկ տեսնելու իր շուրջըմխիթարութեան, պէտք ունէր մարդիկ տեսնելու իր շուրջը, , , , պէտք պէտք պէտք պէտք 
ունէր տեսնելու իր զաւակները, իր ծառաներն ու իր մարդիկը իր ունէր տեսնելու իր զաւակները, իր ծառաներն ու իր մարդիկը իր ունէր տեսնելու իր զաւակները, իր ծառաներն ու իր մարդիկը իր ունէր տեսնելու իր զաւակները, իր ծառաներն ու իր մարդիկը իր 
կողքին: Բայց տարօրինակ, ճիշդ այն պահուն երբ ինք կարիքը ունէր կողքին: Բայց տարօրինակ, ճիշդ այն պահուն երբ ինք կարիքը ունէր կողքին: Բայց տարօրինակ, ճիշդ այն պահուն երբ ինք կարիքը ունէր կողքին: Բայց տարօրինակ, ճիշդ այն պահուն երբ ինք կարիքը ունէր 
իր նմաններուն, ճիշդ այն պահուն էր որ առանձին ձգուեցաւ: Եւ իր նմաններուն, ճիշդ այն պահուն էր որ առանձին ձգուեցաւ: Եւ իր նմաններուն, ճիշդ այն պահուն էր որ առանձին ձգուեցաւ: Եւ իր նմաններուն, ճիշդ այն պահուն էր որ առանձին ձգուեցաւ: Եւ 
բնագիրը կբնագիրը կբնագիրը կբնագիրը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յակոբ մինակ մնացՅակոբ մինակ մնացՅակոբ մինակ մնացՅակոբ մինակ մնաց»:»:»:»:    Բայց հրաշալին ու Բայց հրաշալին ու Բայց հրաշալին ու Բայց հրաշալին ու 
հետաքրքրականը այն է,հետաքրքրականը այն է,հետաքրքրականը այն է,հետաքրքրականը այն է,    որ ճիշդ այն պահուն երբ Յակոբ առանձին որ ճիշդ այն պահուն երբ Յակոբ առանձին որ ճիշդ այն պահուն երբ Յակոբ առանձին որ ճիշդ այն պահուն երբ Յակոբ առանձին 
ձգուեցաւ եւ կարիքը ունէր ուրիշին, ահա ճիշդ աձգուեցաւ եւ կարիքը ունէր ուրիշին, ահա ճիշդ աձգուեցաւ եւ կարիքը ունէր ուրիշին, ահա ճիշդ աձգուեցաւ եւ կարիքը ունէր ուրիշին, ահա ճիշդ ա´́́́յն պահուն էր որ յն պահուն էր որ յն պահուն էր որ յն պահուն էր որ 
Աստուած մարդու կերպարանքով յայտնուեցաւ իրեն:Աստուած մարդու կերպարանքով յայտնուեցաւ իրեն:Աստուած մարդու կերպարանքով յայտնուեցաւ իրեն:Աստուած մարդու կերպարանքով յայտնուեցաւ իրեն:    

Նեղութեան ատեն մարդիկ մեզ կրնան լքելՆեղութեան ատեն մարդիկ մեզ կրնան լքելՆեղութեան ատեն մարդիկ մեզ կրնան լքելՆեղութեան ատեն մարդիկ մեզ կրնան լքել, , , , իսկ Աստուած ճիշդ իսկ Աստուած ճիշդ իսկ Աստուած ճիշդ իսկ Աստուած ճիշդ 
հակառակը, առաւել եւս իր ներկայութիւնը զգալի կը դարձնէ: Մեհակառակը, առաւել եւս իր ներկայութիւնը զգալի կը դարձնէ: Մեհակառակը, առաւել եւս իր ներկայութիւնը զգալի կը դարձնէ: Մեհակառակը, առաւել եւս իր ներկայութիւնը զգալի կը դարձնէ: Մեզմէ զմէ զմէ զմէ 
որո՞ւն հետ չէ պատահած նեղութեան հանդիպինք եւ մեր շուրջ որո՞ւն հետ չէ պատահած նեղութեան հանդիպինք եւ մեր շուրջ որո՞ւն հետ չէ պատահած նեղութեան հանդիպինք եւ մեր շուրջ որո՞ւն հետ չէ պատահած նեղութեան հանդիպինք եւ մեր շուրջ 
նայինք ու մարդ չտեսնենք: Մեզմէ որո՞ւն հետ չէ պատահածնայինք ու մարդ չտեսնենք: Մեզմէ որո՞ւն հետ չէ պատահածնայինք ու մարդ չտեսնենք: Մեզմէ որո՞ւն հետ չէ պատահածնայինք ու մարդ չտեսնենք: Մեզմէ որո՞ւն հետ չէ պատահած,,,,    որ որ որ որ 
գթութեան կարիքը զգանք եւ գթացող գտած չըլլանք եւ Դաւիթի նման գթութեան կարիքը զգանք եւ գթացող գտած չըլլանք եւ Դաւիթի նման գթութեան կարիքը զգանք եւ գթացող գտած չըլլանք եւ Դաւիթի նման գթութեան կարիքը զգանք եւ գթացող գտած չըլլանք եւ Դաւիթի նման 
ըսած ըլլանք. ըսած ըլլանք. ըսած ըլլանք. ըսած ըլլանք. ««««Գթացող մը փնտռեցի, բայց չկար: Մխիթարիչ մը Գթացող մը փնտռեցի, բայց չկար: Մխիթարիչ մը Գթացող մը փնտռեցի, բայց չկար: Մխիթարիչ մը Գթացող մը փնտռեցի, բայց չկար: Մխիթարիչ մը 
փնտռեցի, բայց չգտայփնտռեցի, բայց չգտայփնտռեցի, բայց չգտայփնտռեցի, բայց չգտայ»»»» ( ( ( (ՍաՍաՍաՍաղմոս 69.20):ղմոս 69.20):ղմոս 69.20):ղմոս 69.20):    

Եւ Եւ Եւ Եւ նման պարագայինման պարագայինման պարագայինման պարագայի,,,,    մեզմէ ո՞վ անմիջապէս չէ ապրած ու չէ մեզմէ ո՞վ անմիջապէս չէ ապրած ու չէ մեզմէ ո՞վ անմիջապէս չէ ապրած ու չէ մեզմէ ո՞վ անմիջապէս չէ ապրած ու չէ 
զգացած Աստուծոյ քաղցր ներկայութիւնը, գօտեպնդիչ ներկայութիւնը: զգացած Աստուծոյ քաղցր ներկայութիւնը, գօտեպնդիչ ներկայութիւնը: զգացած Աստուծոյ քաղցր ներկայութիւնը, գօտեպնդիչ ներկայութիւնը: զգացած Աստուծոյ քաղցր ներկայութիւնը, գօտեպնդիչ ներկայութիւնը: 
Աստուած հաւատարիմ է, եւ իր հաւաԱստուած հաւատարիմ է, եւ իր հաւաԱստուած հաւատարիմ է, եւ իր հաւաԱստուած հաւատարիմ է, եւ իր հաւատարմութիւնը կը կայանայ անոր տարմութիւնը կը կայանայ անոր տարմութիւնը կը կայանայ անոր տարմութիւնը կը կայանայ անոր 
մէջ`մէջ`մէջ`մէջ`    որ ան կու գայ մեր կողքին կանգնելու ճիշդ այն պահուն երբ իր որ ան կու գայ մեր կողքին կանգնելու ճիշդ այն պահուն երբ իր որ ան կու գայ մեր կողքին կանգնելու ճիշդ այն պահուն երբ իր որ ան կու գայ մեր կողքին կանգնելու ճիշդ այն պահուն երբ իր 
կարիքըկարիքըկարիքըկարիքը    ունինք, երբ նեղութեան մէջ ենք եւ զօրակցութեան պէտք ունինք, երբ նեղութեան մէջ ենք եւ զօրակցութեան պէտք ունինք, երբ նեղութեան մէջ ենք եւ զօրակցութեան պէտք ունինք, երբ նեղութեան մէջ ենք եւ զօրակցութեան պէտք 
ունինք, երբ հալածանքի մէջ ենք եւ պաշտպանութեան պէտք ունինք:ունինք, երբ հալածանքի մէջ ենք եւ պաշտպանութեան պէտք ունինք:ունինք, երբ հալածանքի մէջ ենք եւ պաշտպանութեան պէտք ունինք:ունինք, երբ հալածանքի մէջ ենք եւ պաշտպանութեան պէտք ունինք:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ մարդիկ մեզ լքեն նեղութեան Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ մարդիկ մեզ լքեն նեղութեան Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ մարդիկ մեզ լքեն նեղութեան Աստուած կրնայ թոյլ տալ որ մարդիկ մեզ լքեն նեղութեան 

ատեն, որպէսզի սորվեցնէ մեզի իրմէ զատ ուրիշին չվստահիլ:ատեն, որպէսզի սորվեցնէ մեզի իրմէ զատ ուրիշին չվստահիլ:ատեն, որպէսզի սորվեցնէ մեզի իրմէ զատ ուրիշին չվստահիլ:ատեն, որպէսզի սորվեցնէ մեզի իրմէ զատ ուրիշին չվստահիլ:    
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Անվախ հաւատացեալներ Անվախ հաւատացեալներ Անվախ հաւատացեալներ Անվախ հաւատացեալներ ըլլանքըլլանքըլլանքըլլանք    
((((Յուլիս 17Յուլիս 17Յուլիս 17Յուլիս 17))))    

    
Յակոբ կը վերադառնար Միջագետքէն եւ իր եղբօրը` Եսաւին Յակոբ կը վերադառնար Միջագետքէն եւ իր եղբօրը` Եսաւին Յակոբ կը վերադառնար Միջագետքէն եւ իր եղբօրը` Եսաւին Յակոբ կը վերադառնար Միջագետքէն եւ իր եղբօրը` Եսաւին 

վախովը լեցուն էր: վախովը լեցուն էր: վախովը լեցուն էր: վախովը լեցուն էր: ԱնԱնԱնԱն    իր մտավախութիւնը յայտնած էր Աստուծոյ: իր մտավախութիւնը յայտնած էր Աստուծոյ: իր մտավախութիւնը յայտնած էր Աստուծոյ: իր մտավախութիւնը յայտնած էր Աստուծոյ: Ան Ան Ան Ան 
ըըըըսած էր Աստուծոյ թէ ինք կը վախնար իր եղբայրէն՝ Եսաւէն (Ծննդոց սած էր Աստուծոյ թէ ինք կը վախնար իր եղբայրէն՝ Եսաւէն (Ծննդոց սած էր Աստուծոյ թէ ինք կը վախնար իր եղբայրէն՝ Եսաւէն (Ծննդոց սած էր Աստուծոյ թէ ինք կը վախնար իր եղբայրէն՝ Եսաւէն (Ծննդոց 
32.11): 32.11): 32.11): 32.11): Եւ որպէսզի Աստուած վախի այս զգացումը դուրս հանէր Եւ որպէսզի Աստուած վախի այս զգացումը դուրս հանէր Եւ որպէսզի Աստուած վախի այս զգացումը դուրս հանէր Եւ որպէսզի Աստուած վախի այս զգացումը դուրս հանէր 
ՅակՅակՅակՅակոբէն, եկաւ եւ հետը գօտեմարտեցաւ եւ թոյլ տուաւ որ Յակոբ ոբէն, եկաւ եւ հետը գօտեմարտեցաւ եւ թոյլ տուաւ որ Յակոբ ոբէն, եկաւ եւ հետը գօտեմարտեցաւ եւ թոյլ տուաւ որ Յակոբ ոբէն, եկաւ եւ հետը գօտեմարտեցաւ եւ թոյլ տուաւ որ Յակոբ 
յաղթէ իրեն:յաղթէ իրեն:յաղթէ իրեն:յաղթէ իրեն:    ԱսԱսԱսԱստուած չէ՞ր կրնար յաղթել Յակոբինտուած չէ՞ր կրնար յաղթել Յակոբինտուած չէ՞ր կրնար յաղթել Յակոբինտուած չէ՞ր կրնար յաղթել Յակոբին::::    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ կրնար: ւշտ կրնար: ւշտ կրնար: ւշտ կրնար: 
Բայց եթէ Աստուած յաղթէր Յակոբին ու ճզմէր զայն, արդեօք այդ Բայց եթէ Աստուած յաղթէր Յակոբին ու ճզմէր զայն, արդեօք այդ Բայց եթէ Աստուած յաղթէր Յակոբին ու ճզմէր զայն, արդեօք այդ Բայց եթէ Աստուած յաղթէր Յակոբին ու ճզմէր զայն, արդեօք այդ 
ձեւով օգնած պիտի ըլլա՞ր անոր որ քաջ մարդ դառնար, արդեօք այդ ձեւով օգնած պիտի ըլլա՞ր անոր որ քաջ մարդ դառնար, արդեօք այդ ձեւով օգնած պիտի ըլլա՞ր անոր որ քաջ մարդ դառնար, արդեօք այդ ձեւով օգնած պիտի ըլլա՞ր անոր որ քաջ մարդ դառնար, արդեօք այդ 
ձեւով Յակոբէն վախի զձեւով Յակոբէն վախի զձեւով Յակոբէն վախի զձեւով Յակոբէն վախի զգացումը դուրս շպրտած պիտի ըլլա՞ր: գացումը դուրս շպրտած պիտի ըլլա՞ր: գացումը դուրս շպրտած պիտի ըլլա՞ր: գացումը դուրս շպրտած պիտի ըլլա՞ր: 
Բնականաբար ոԲնականաբար ոԲնականաբար ոԲնականաբար ո´́́́չ: Ուստի, Աստուած թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ չ: Ուստի, Աստուած թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ չ: Ուստի, Աստուած թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ չ: Ուստի, Աստուած թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ 
իրեն, որպէսզի զայն յաղթանակի հոգիով լեցնէր, որպէսզի ցոյց տար իրեն, որպէսզի զայն յաղթանակի հոգիով լեցնէր, որպէսզի ցոյց տար իրեն, որպէսզի զայն յաղթանակի հոգիով լեցնէր, որպէսզի ցոյց տար իրեն, որպէսզի զայն յաղթանակի հոգիով լեցնէր, որպէսզի ցոյց տար 
իրեն թէ ինք քաիրեն թէ ինք քաիրեն թէ ինք քաիրեն թէ ինք քա´́́́ջ մարդ էր եւ ուստի պէտք չունէջ մարդ էր եւ ուստի պէտք չունէջ մարդ էր եւ ուստի պէտք չունէջ մարդ էր եւ ուստի պէտք չունէ´́́́ր վար վար վար վախնալու իր խնալու իր խնալու իր խնալու իր 
եղբօրմէն:եղբօրմէն:եղբօրմէն:եղբօրմէն:    Աստուած իր այդ արարքովԱստուած իր այդ արարքովԱստուած իր այդ արարքովԱստուած իր այդ արարքով,,,,    կարծէք Յակոկարծէք Յակոկարծէք Յակոկարծէք Յակոբին բին բին բին ըսել ըսել ըսել ըսել կկկկ’’’’ուզէրուզէրուզէրուզէր. . . . 
««««Եթէ դուն ինծիԵթէ դուն ինծիԵթէ դուն ինծիԵթէ դուն ինծի´ ´ ´ ´ կրցար յաղթել, Եսաւի՞ն պիտի չկրնաս յաղթելկրցար յաղթել, Եսաւի՞ն պիտի չկրնաս յաղթելկրցար յաղթել, Եսաւի՞ն պիտի չկրնաս յաղթելկրցար յաղթել, Եսաւի՞ն պիտի չկրնաս յաղթել»:»:»:»:    

Ի՞նչ է հիմնական այն պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն: Ի՞նչ է հիմնական այն պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն: Ի՞նչ է հիմնական այն պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն: Ի՞նչ է հիմնական այն պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն: 
Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’ուզեր որ Յակոբի նման վախնանք կեանքի Եսաւներէն, ուզեր որ Յակոբի նման վախնանք կեանքի Եսաւներէն, ուզեր որ Յակոբի նման վախնանք կեանքի Եսաւներէն, ուզեր որ Յակոբի նման վախնանք կեանքի Եսաւներէն, 
մեր կեանքին սպառնալիք կարդացողներէն: Աստուած չմեր կեանքին սպառնալիք կարդացողներէն: Աստուած չմեր կեանքին սպառնալիք կարդացողներէն: Աստուած չմեր կեանքին սպառնալիք կարդացողներէն: Աստուած չ’’’’ուզեր որ մենք ուզեր որ մենք ուզեր որ մենք ուզեր որ մենք 
վախնանք վախնանք վախնանք վախնանք վտանգներէն, փորձութիւններէն, նեղութիւններէն: վտանգներէն, փորձութիւններէն, նեղութիւններէն: վտանգներէն, փորձութիւններէն, նեղութիւններէն: վտանգներէն, փորձութիւններէն, նեղութիւններէն: 
Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’ուզեր որ մենք վախնանք մեր անցեալէն, ներկայէն կամ ուզեր որ մենք վախնանք մեր անցեալէն, ներկայէն կամ ուզեր որ մենք վախնանք մեր անցեալէն, ներկայէն կամ ուզեր որ մենք վախնանք մեր անցեալէն, ներկայէն կամ 
ապագայէն: Աստուած կապագայէն: Աստուած կապագայէն: Աստուած կապագայէն: Աստուած կ’’’’ուզէ որ մենք յաղթոուզէ որ մենք յաղթոուզէ որ մենք յաղթոուզէ որ մենք յաղթո´́́́ղ զաւակներ ըլլանք, ղ զաւակներ ըլլանք, ղ զաւակներ ըլլանք, ղ զաւակներ ըլլանք, 
յաղթոյաղթոյաղթոյաղթո´́́́ղ հաւատացեալներ ըլլանք, քաղ հաւատացեալներ ըլլանք, քաղ հաւատացեալներ ըլլանք, քաղ հաւատացեալներ ըլլանք, քա´́́́ջ ու համարձակ ըլլանք: Բայց ջ ու համարձակ ըլլանք: Բայց ջ ու համարձակ ըլլանք: Բայց ջ ու համարձակ ըլլանք: Բայց 
քաջ ու համարձակ ըլլալ, չի նշանակերքաջ ու համարձակ ըլլալ, չի նշանակերքաջ ու համարձակ ըլլալ, չի նշանակերքաջ ու համարձակ ըլլալ, չի նշանակեր    հպարտ ու գոռոզ ըլլալ, ոհպարտ ու գոռոզ ըլլալ, ոհպարտ ու գոռոզ ըլլալ, ոհպարտ ու գոռոզ ըլլալ, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կը նշանակէ կոշտ ու կոպիտ ըլլալ մեր վերաբերմունքին մէջ ուրիշին կը նշանակէ կոշտ ու կոպիտ ըլլալ մեր վերաբերմունքին մէջ ուրիշին կը նշանակէ կոշտ ու կոպիտ ըլլալ մեր վերաբերմունքին մէջ ուրիշին կը նշանակէ կոշտ ու կոպիտ ըլլալ մեր վերաբերմունքին մէջ ուրիշին 
հանդէպ: հանդէպ: հանդէպ: հանդէպ: Յաղթող ըլլալ, կը նշանակէ հաստատ ու տոկուն մնալ Յաղթող ըլլալ, կը նշանակէ հաստատ ու տոկուն մնալ Յաղթող ըլլալ, կը նշանակէ հաստատ ու տոկուն մնալ Յաղթող ըլլալ, կը նշանակէ հաստատ ու տոկուն մնալ 
կեանքի փոթորիկներուն դիմաց: կեանքի փոթորիկներուն դիմաց: կեանքի փոթորիկներուն դիմաց: կեանքի փոթորիկներուն դիմաց: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Պէտք է հեռացնենք մեզմէ ամէն տեսակի վախ, որովհետեւ Պէտք է հեռացնենք մեզմէ ամէն տեսակի վախ, որովհետեւ Պէտք է հեռացնենք մեզմէ ամէն տեսակի վախ, որովհետեւ Պէտք է հեռացնենք մեզմէ ամէն տեսակի վախ, որովհետեւ 

վվվվախը Աստուծոյ հախը Աստուծոյ հախը Աստուծոյ հախը Աստուծոյ հանդէպ անվստահութիւն է:անդէպ անվստահութիւն է:անդէպ անվստահութիւն է:անդէպ անվստահութիւն է:    
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Աստուծոյ դաստիարակիչ գործելակերպըԱստուծոյ դաստիարակիչ գործելակերպըԱստուծոյ դաստիարակիչ գործելակերպըԱստուծոյ դաստիարակիչ գործելակերպը    
((((Յուլիս 18Յուլիս 18Յուլիս 18Յուլիս 18))))    

    
Աստուած մԱստուած մԱստուած մԱստուած մեզ իր եզ իր եզ իր եզ իր քաջ զինուորները դարձնելու համար, երբեմն քաջ զինուորները դարձնելու համար, երբեմն քաջ զինուորները դարձնելու համար, երբեմն քաջ զինուորները դարձնելու համար, երբեմն 

թոյլ կու տայթոյլ կու տայթոյլ կու տայթոյլ կու տայ,,,,    որ որ որ որ ««««յաղթենքյաղթենքյաղթենքյաղթենք» » » » իրենիրենիրենիրեն, , , , ինչպէս թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ:ինչպէս թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ:ինչպէս թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ:ինչպէս թոյլ տուաւ որ Յակոբ յաղթէ:    
ԵԵԵԵրբրբրբրբ    գօտեմարտ տեղի կգօտեմարտ տեղի կգօտեմարտ տեղի կգօտեմարտ տեղի կ’’’’ունենայ մեունենայ մեունենայ մեունենայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, այլ ր եւ Աստուծոյ միջեւ, այլ ր եւ Աստուծոյ միջեւ, այլ ր եւ Աստուծոյ միջեւ, այլ 

խօսքով` խօսքով` խօսքով` խօսքով` Աստուծոյ ծրագիրին եւ մեր ծրագիրին միջեւ, Աստուծոյ ծրագիրին եւ մեր ծրագիրին միջեւ, Աստուծոյ ծրագիրին եւ մեր ծրագիրին միջեւ, Աստուծոյ ծրագիրին եւ մեր ծրագիրին միջեւ, այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝այսինքն՝    երբ երբ երբ երբ 
Աստուած բան մը կը ծրագրէ, իսկ մենք՝ ուրիշ բան,Աստուած բան մը կը ծրագրէ, իսկ մենք՝ ուրիշ բան,Աստուած բան մը կը ծրագրէ, իսկ մենք՝ ուրիշ բան,Աստուած բան մը կը ծրագրէ, իսկ մենք՝ ուրիշ բան,    Աստուած երբեմն Աստուած երբեմն Աստուած երբեմն Աստուած երբեմն 
կամովին թոյլ կու տայ որ մեր ծրագիրը յաղթանակէ:կամովին թոյլ կու տայ որ մեր ծրագիրը յաղթանակէ:կամովին թոյլ կու տայ որ մեր ծրագիրը յաղթանակէ:կամովին թոյլ կու տայ որ մեր ծրագիրը յաղթանակէ:    

ԵԵԵԵրբ մեր կամքը կը բաղխի րբ մեր կամքը կը բաղխի րբ մեր կամքը կը բաղխի րբ մեր կամքը կը բաղխի Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ կամքինկամքինկամքինկամքին    հետհետհետհետ, , , , այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` 
երբ երբ երբ երբ Աստուած բան մը կԱստուած բան մը կԱստուած բան մը կԱստուած բան մը կը կամենայ, իսկ մեը կամենայ, իսկ մեը կամենայ, իսկ մեը կամենայ, իսկ մենք՝ ուրիշ բան, եւ նք՝ ուրիշ բան, եւ նք՝ ուրիշ բան, եւ նք՝ ուրիշ բան, եւ 
մանաւանդ, երբ կը պնդենք մեր կամքի կատարման վրայ, Աստուած մանաւանդ, երբ կը պնդենք մեր կամքի կատարման վրայ, Աստուած մանաւանդ, երբ կը պնդենք մեր կամքի կատարման վրայ, Աստուած մանաւանդ, երբ կը պնդենք մեր կամքի կատարման վրայ, Աստուած 
գիտակցաբար թոյլ կու տայ որ մեր կամքը կատարենք, եւ ատիկագիտակցաբար թոյլ կու տայ որ մեր կամքը կատարենք, եւ ատիկագիտակցաբար թոյլ կու տայ որ մեր կամքը կատարենք, եւ ատիկագիտակցաբար թոյլ կու տայ որ մեր կամքը կատարենք, եւ ատիկա    
մենք յաղթանակ կը սեպենք:մենք յաղթանակ կը սեպենք:մենք յաղթանակ կը սեպենք:մենք յաղթանակ կը սեպենք:    

ԵԵԵԵրբ մեր գործը կրբ մեր գործը կրբ մեր գործը կրբ մեր գործը կ’’’’ընդհարի Աստուծոյ ընդհարի Աստուծոյ ընդհարի Աստուծոյ ընդհարի Աստուծոյ գործին, գործին, գործին, գործին, այլ խօսքով` երբայլ խօսքով` երբայլ խօսքով` երբայլ խօսքով` երբ    
կկկկ’’’’ընենք գործ մընենք գործ մընենք գործ մընենք գործ մը որ Աստուծոյ կամեցած գործը չը որ Աստուծոյ կամեցած գործը չը որ Աստուծոյ կամեցած գործը չը որ Աստուծոյ կամեցած գործը չէ եւ Աստուծոյ գործին է եւ Աստուծոյ գործին է եւ Աստուծոյ գործին է եւ Աստուծոյ գործին 
հակառակ է, հակառակ է, հակառակ է, հակառակ է, ի՞նչ դիրք կը բռնէ Աստուած մեզի հանդէպ նման պարաի՞նչ դիրք կը բռնէ Աստուած մեզի հանդէպ նման պարաի՞նչ դիրք կը բռնէ Աստուած մեզի հանդէպ նման պարաի՞նչ դիրք կը բռնէ Աստուած մեզի հանդէպ նման պարա----
գագագագայի.յի.յի.յի.    կը ճզմէ՞ մեզ, կը լքէ՞ մեզ: Ոկը ճզմէ՞ մեզ, կը լքէ՞ մեզ: Ոկը ճզմէ՞ մեզ, կը լքէ՞ մեզ: Ոկը ճզմէ՞ մեզ, կը լքէ՞ մեզ: Ո´́́́չ: Համբերութիւն կը ցուցաբերէ: Եւ չ: Համբերութիւն կը ցուցաբերէ: Եւ չ: Համբերութիւն կը ցուցաբերէ: Եւ չ: Համբերութիւն կը ցուցաբերէ: Եւ 
իր այս համբերութիւնն է որ երեւութապէս իր այս համբերութիւնն է որ երեւութապէս իր այս համբերութիւնն է որ երեւութապէս իր այս համբերութիւնն է որ երեւութապէս ««««պարտութիւնպարտութիւնպարտութիւնպարտութիւն» » » » կը սեպուի կը սեպուի կը սեպուի կը սեպուի 
Աստուծոյ համար, բայց բնականօրէն ատիկա պարտութիւԱստուծոյ համար, բայց բնականօրէն ատիկա պարտութիւԱստուծոյ համար, բայց բնականօրէն ատիկա պարտութիւԱստուծոյ համար, բայց բնականօրէն ատիկա պարտութիւն չէ, այլ՝ ն չէ, այլ՝ ն չէ, այլ՝ ն չէ, այլ՝ 
դաստիարակութիւն:դաստիարակութիւն:դաստիարակութիւն:դաստիարակութիւն:    

Աստուծոյ ցուցաբերած համբերութիւնը մեր սխալնեԱստուծոյ ցուցաբերած համբերութիւնը մեր սխալնեԱստուծոյ ցուցաբերած համբերութիւնը մեր սխալնեԱստուծոյ ցուցաբերած համբերութիւնը մեր սխալներուն ու րուն ու րուն ու րուն ու 
տկարութիւններուն հանդէպ,տկարութիւններուն հանդէպ,տկարութիւններուն հանդէպ,տկարութիւններուն հանդէպ,    խորքին մէջ մեր դաստիարակութեան խորքին մէջ մեր դաստիարակութեան խորքին մէջ մեր դաստիարակութեան խորքին մէջ մեր դաստիարակութեան 
համհամհամհամար ենար ենար ենար են, , , , թոյլ տալով որ մենք շատ բան փորձառաբար սորվինք, եւ թոյլ տալով որ մենք շատ բան փորձառաբար սորվինք, եւ թոյլ տալով որ մենք շատ բան փորձառաբար սորվինք, եւ թոյլ տալով որ մենք շատ բան փորձառաբար սորվինք, եւ 
յաճախ փորձառաբար եկածն է որ մեզ կը կերտէ, մեր ներսիդին յաճախ փորձառաբար եկածն է որ մեզ կը կերտէ, մեր ներսիդին յաճախ փորձառաբար եկածն է որ մեզ կը կերտէ, մեր ներսիդին յաճախ փորձառաբար եկածն է որ մեզ կը կերտէ, մեր ներսիդին 
նկարանկարանկարանկարագիր կը կառուցէ:գիր կը կառուցէ:գիր կը կառուցէ:գիր կը կառուցէ:    Աստուած երբեմն նոյնիսկ թոյլ կու տայ, որ Աստուած երբեմն նոյնիսկ թոյլ կու տայ, որ Աստուած երբեմն նոյնիսկ թոյլ կու տայ, որ Աստուած երբեմն նոյնիսկ թոյլ կու տայ, որ 
որոշ բաներ դառն փորձառութեամբ սորվինք, որպէսզի սորվեցնէ որոշ բաներ դառն փորձառութեամբ սորվինք, որպէսզի սորվեցնէ որոշ բաներ դառն փորձառութեամբ սորվինք, որպէսզի սորվեցնէ որոշ բաներ դառն փորձառութեամբ սորվինք, որպէսզի սորվեցնէ 
մեզի, թէ իր կամքին հակառակիլը ու մեր կամքին կատարումը մեզի, թէ իր կամքին հակառակիլը ու մեր կամքին կատարումը մեզի, թէ իր կամքին հակառակիլը ու մեր կամքին կատարումը մեզի, թէ իր կամքին հակառակիլը ու մեր կամքին կատարումը 
հետապնդելը` կործանարար բան մըն է: (Շարունակելի):հետապնդելը` կործանարար բան մըն է: (Շարունակելի):հետապնդելը` կործանարար բան մըն է: (Շարունակելի):հետապնդելը` կործանարար բան մըն է: (Շարունակելի):    

    
� Որպէսզի կարենանք Աստուծոյ կամքը կատարել`Որպէսզի կարենանք Աստուծոյ կամքը կատարել`Որպէսզի կարենանք Աստուծոյ կամքը կատարել`Որպէսզի կարենանք Աստուծոյ կամքը կատարել`    պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 

յանձնուինքյանձնուինքյանձնուինքյանձնուինք    Աստուծոյ կամքին:Աստուծոյ կամքին:Աստուծոյ կամքին:Աստուծոյ կամքին:    
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Պայքար մինչեւ արշալոյսՊայքար մինչեւ արշալոյսՊայքար մինչեւ արշալոյսՊայքար մինչեւ արշալոյս    
((((Յուլիս 19Յուլիս 19Յուլիս 19Յուլիս 19))))    

    
««««Մարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մինչեւ արշալոյսՄարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մինչեւ արշալոյսՄարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մինչեւ արշալոյսՄարդ մը կը գօտեմարտէր անոր հետ մինչեւ արշալոյս»»»» ( ( ( (Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց 

32.24): 32.24): 32.24): 32.24): Մինչեւ լոյսին բացուիլը Աստուած գօտեմարտեցաւ Յակոբին Մինչեւ լոյսին բացուիլը Աստուած գօտեմարտեցաւ Յակոբին Մինչեւ լոյսին բացուիլը Աստուած գօտեմարտեցաւ Յակոբին Մինչեւ լոյսին բացուիլը Աստուած գօտեմարտեցաւ Յակոբին 
հետ: Յաճախ մեզի համար ալ կեանքը գօտեմարտ մըն է մինչեւ արշահետ: Յաճախ մեզի համար ալ կեանքը գօտեմարտ մըն է մինչեւ արշահետ: Յաճախ մեզի համար ալ կեանքը գօտեմարտ մըն է մինչեւ արշահետ: Յաճախ մեզի համար ալ կեանքը գօտեմարտ մըն է մինչեւ արշա----
լոյս: լոյս: լոյս: լոյս: ԱյԱյԱյԱյդ գօտեմարտը, կեանքի այդ պայքարըդ գօտեմարտը, կեանքի այդ պայքարըդ գօտեմարտը, կեանքի այդ պայքարըդ գօտեմարտը, կեանքի այդ պայքարը    կանգ պիտի չառնէ, կանգ պիտի չառնէ, կանգ պիտի չառնէ, կանգ պիտի չառնէ, 
պիտի շարունակուի մինչեւ արշալոյս, մինչեւ լոյսին բացուիլը, պիտի շարունակուի մինչեւ արշալոյս, մինչեւ լոյսին բացուիլը, պիտի շարունակուի մինչեւ արշալոյս, մինչեւ լոյսին բացուիլը, պիտի շարունակուի մինչեւ արշալոյս, մինչեւ լոյսին բացուիլը, 
երկնային լոյսին, յաւիտենական լոյսին, Աստուծոյ լոյսին:երկնային լոյսին, յաւիտենական լոյսին, Աստուծոյ լոյսին:երկնային լոյսին, յաւիտենական լոյսին, Աստուծոյ լոյսին:երկնային լոյսին, յաւիտենական լոյսին, Աստուծոյ լոյսին:    

Յակոբ գօտեմարտեցաւ Յակոբ գօտեմարտեցաւ Յակոբ գօտեմարտեցաւ Յակոբ գօտեմարտեցաւ ««««մինեւ արշալոյսմինեւ արշալոյսմինեւ արշալոյսմինեւ արշալոյս», », », », գօտեմարտեցաւ գօտեմարտեցաւ գօտեմարտեցաւ գօտեմարտեցաւ 
մինչեւ որ իր աչքերովը տեսաւ ճշմարիտ Արշալոյմինչեւ որ իր աչքերովը տեսաւ ճշմարիտ Արշալոյմինչեւ որ իր աչքերովը տեսաւ ճշմարիտ Արշալոյմինչեւ որ իր աչքերովը տեսաւ ճշմարիտ Արշալոյսը` Աստուած: սը` Աստուած: սը` Աստուած: սը` Աստուած: 
Առանց գօտեմարտի չենք կրնար հանդիպիլ Աստուծոյ: Աստուծոյ Առանց գօտեմարտի չենք կրնար հանդիպիլ Աստուծոյ: Աստուծոյ Առանց գօտեմարտի չենք կրնար հանդիպիլ Աստուծոյ: Աստուծոյ Առանց գօտեմարտի չենք կրնար հանդիպիլ Աստուծոյ: Աստուծոյ 
հասնելու համար, մղելիք պայքար մը ունինք:հասնելու համար, մղելիք պայքար մը ունինք:հասնելու համար, մղելիք պայքար մը ունինք:հասնելու համար, մղելիք պայքար մը ունինք:    ԶԱստուած ըմբռնելու ԶԱստուած ըմբռնելու ԶԱստուած ըմբռնելու ԶԱստուած ըմբռնելու 
համար, տանելիք պայքար մը ունինք:համար, տանելիք պայքար մը ունինք:համար, տանելիք պայքար մը ունինք:համար, տանելիք պայքար մը ունինք:    

Ամէն հաւատացեալ պէտք է Յակոբի նման պայքարի Ամէն հաւատացեալ պէտք է Յակոբի նման պայքարի Ամէն հաւատացեալ պէտք է Յակոբի նման պայքարի Ամէն հաւատացեալ պէտք է Յակոբի նման պայքարի ««««մինչեւ մինչեւ մինչեւ մինչեւ 
արշալոյսարշալոյսարշալոյսարշալոյս», », », », այսինքն` մինչեւ յաղթանակ, մինչեւ այսինքն` մինչեւ յաղթանակ, մինչեւ այսինքն` մինչեւ յաղթանակ, մինչեւ այսինքն` մինչեւ յաղթանակ, մինչեւ ճշմարտութեան ճշմարտութեան ճշմարտութեան ճշմարտութեան 
ճանաչում, մինչեւ իրականութեան բացայայտում, մինչեւ ճանաչում, մինչեւ իրականութեան բացայայտում, մինչեւ ճանաչում, մինչեւ իրականութեան բացայայտում, մինչեւ ճանաչում, մինչեւ իրականութեան բացայայտում, մինչեւ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
կամքի ճանաչողութիւն:կամքի ճանաչողութիւն:կամքի ճանաչողութիւն:կամքի ճանաչողութիւն:    

Յակոբի նման պէտք է պայքարիլ մինչեւ որ Աստուած մեր Յակոբի նման պէտք է պայքարիլ մինչեւ որ Աստուած մեր Յակոբի նման պէտք է պայքարիլ մինչեւ որ Աստուած մեր Յակոբի նման պէտք է պայքարիլ մինչեւ որ Աստուած մեր 
անունները փոխէ, ինչպէս Յակոբին անունը փոխեց, այլ խօսքով` անունները փոխէ, ինչպէս Յակոբին անունը փոխեց, այլ խօսքով` անունները փոխէ, ինչպէս Յակոբին անունը փոխեց, այլ խօսքով` անունները փոխէ, ինչպէս Յակոբին անունը փոխեց, այլ խօսքով` 
մինչեւ որ մեզ նոմինչեւ որ մեզ նոմինչեւ որ մեզ նոմինչեւ որ մեզ նո´́́́ր մարդ դարձնէ, նոր մարդ դարձնէ, նոր մարդ դարձնէ, նոր մարդ դարձնէ, նո´́́́ր նկարագիր ու կեանքի ր նկարագիր ու կեանքի ր նկարագիր ու կեանքի ր նկարագիր ու կեանքի նոնոնոնո´́́́ր ր ր ր 
նպատակ տայ մեզի, որովհետեւ անունը փոխելը` մարդուն նոնպատակ տայ մեզի, որովհետեւ անունը փոխելը` մարդուն նոնպատակ տայ մեզի, որովհետեւ անունը փոխելը` մարդուն նոնպատակ տայ մեզի, որովհետեւ անունը փոխելը` մարդուն նո´́́́ր նկար նկար նկար նկա----
րագիր, կեանքի նորագիր, կեանքի նորագիր, կեանքի նորագիր, կեանքի նո´́́́ր ճամբայ, կեանքի նոր ճամբայ, կեանքի նոր ճամբայ, կեանքի նոր ճամբայ, կեանքի նո´́́́ր տեսիլք ու առաքելութիւն ր տեսիլք ու առաքելութիւն ր տեսիլք ու առաքելութիւն ր տեսիլք ու առաքելութիւն 
տալ կը նշանակէ:տալ կը նշանակէ:տալ կը նշանակէ:տալ կը նշանակէ:    

««««ՄինչեւՄինչեւՄինչեւՄինչեւ» » » » բառը յարատեւութիւն ցոյց կու տայ: Ամէն իրագործում, բառը յարատեւութիւն ցոյց կու տայ: Ամէն իրագործում, բառը յարատեւութիւն ցոյց կու տայ: Ամէն իրագործում, բառը յարատեւութիւն ցոյց կու տայ: Ամէն իրագործում, 
յարատեւութեան հետեւանք է: Հոն ուր յարատեւութիւն կայ` հոյարատեւութեան հետեւանք է: Հոն ուր յարատեւութիւն կայ` հոյարատեւութեան հետեւանք է: Հոն ուր յարատեւութիւն կայ` հոյարատեւութեան հետեւանք է: Հոն ուր յարատեւութիւն կայ` հոն աշն աշն աշն աշ----
խատանքներու կատարելագործում կայ, հոն երազներու իրականախատանքներու կատարելագործում կայ, հոն երազներու իրականախատանքներու կատարելագործում կայ, հոն երազներու իրականախատանքներու կատարելագործում կայ, հոն երազներու իրականա----
ցում կայ, հոն տեսիլքներու մարմնացում կայ:ցում կայ, հոն տեսիլքներու մարմնացում կայ:ցում կայ, հոն տեսիլքներու մարմնացում կայ:ցում կայ, հոն տեսիլքներու մարմնացում կայ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հաւատքը իր պտուղը կու տայ, երբ կը յարատեւենք այդՀաւատքը իր պտուղը կու տայ, երբ կը յարատեւենք այդՀաւատքը իր պտուղը կու տայ, երբ կը յարատեւենք այդՀաւատքը իր պտուղը կու տայ, երբ կը յարատեւենք այդ    հաւատհաւատհաւատհաւատ----

քին մէջ:քին մէջ:քին մէջ:քին մէջ:    
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Պայքար մինչեւ օրհնութեան ձեռք բերումՊայքար մինչեւ օրհնութեան ձեռք բերումՊայքար մինչեւ օրհնութեան ձեռք բերումՊայքար մինչեւ օրհնութեան ձեռք բերում    
((((Յուլիս 20Յուլիս 20Յուլիս 20Յուլիս 20))))    

    
Աստուած Յակոբին ըսաւ. Աստուած Յակոբին ըսաւ. Աստուած Յակոբին ըսաւ. Աստուած Յակոբին ըսաւ. ««««ԹոԹոԹոԹո´́́́ղ տուր զիս, քանզի արշալոյսը ղ տուր զիս, քանզի արշալոյսը ղ տուր զիս, քանզի արշալոյսը ղ տուր զիս, քանզի արշալոյսը 

երեւցաւերեւցաւերեւցաւերեւցաւ»:»:»:»:    Յակոբ ըսաւ. Յակոբ ըսաւ. Յակոբ ըսաւ. Յակոբ ըսաւ. ««««Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնեսՉեմ թողուր քեզ, մինչեւ որ զիս չօրհնես»»»»    
((((Ծննդոց 32.26): Հիմա որ Յակոբ գտած էր Ծննդոց 32.26): Հիմա որ Յակոբ գտած էր Ծննդոց 32.26): Հիմա որ Յակոբ գտած էր Ծննդոց 32.26): Հիմա որ Յակոբ գտած էր զզզզԱստուած, արդեօք պիտի Աստուած, արդեօք պիտի Աստուած, արդեօք պիտի Աստուած, արդեօք պիտի 
ուզէ՞ր վերստին ձգել զայն: Հիմա որ հանդիպած էր իր փնտռած Տիրոջ, ուզէ՞ր վերստին ձգել զայն: Հիմա որ հանդիպած էր իր փնտռած Տիրոջ, ուզէ՞ր վերստին ձգել զայն: Հիմա որ հանդիպած էր իր փնտռած Տիրոջ, ուզէ՞ր վերստին ձգել զայն: Հիմա որ հանդիպած էր իր փնտռած Տիրոջ, 
թոյլ պիտի տաթոյլ պիտի տաթոյլ պիտի տաթոյլ պիտի տա՞ր որ Տէրը վերստին հեռանար ի՞ր որ Տէրը վերստին հեռանար ի՞ր որ Տէրը վերստին հեռանար ի՞ր որ Տէրը վերստին հեռանար իրմէրմէրմէրմէ    առանց զինք առանց զինք առանց զինք առանց զինք 
օրհնեօրհնեօրհնեօրհնելու եւ լու եւ լու եւ լու եւ առանց զինք զօրացնելու:առանց զինք զօրացնելու:առանց զինք զօրացնելու:առանց զինք զօրացնելու:    

Յակոբի ամբողջ կեանքը ԱստուածՅակոբի ամբողջ կեանքը ԱստուածՅակոբի ամբողջ կեանքը ԱստուածՅակոբի ամբողջ կեանքը Աստուած----փնտռտուքի կեանք մը եղաւ: փնտռտուքի կեանք մը եղաւ: փնտռտուքի կեանք մը եղաւ: փնտռտուքի կեանք մը եղաւ: 
Բայց ան հիմա գտած էր զԱստուած: Անոր առջեւ կանգնած էր: Անոր Բայց ան հիմա գտած էր զԱստուած: Անոր առջեւ կանգնած էր: Անոր Բայց ան հիմա գտած էր զԱստուած: Անոր առջեւ կանգնած էր: Անոր Բայց ան հիմա գտած էր զԱստուած: Անոր առջեւ կանգնած էր: Անոր 
««««օձիքէն բռնած էրօձիքէն բռնած էրօձիքէն բռնած էրօձիքէն բռնած էր» » » » կարծէք: Ան կը տեսնէր զկարծէք: Ան կը տեսնէր զկարծէք: Ան կը տեսնէր զկարծէք: Ան կը տեսնէր զԱստուած կանգնած իր Աստուած կանգնած իր Աստուած կանգնած իր Աստուած կանգնած իր 
դիմաց. դիմաց. դիմաց. դիմաց. իր տեսածը երազ չէր, եւ ոիր տեսածը երազ չէր, եւ ոիր տեսածը երազ չէր, եւ ոիր տեսածը երազ չէր, եւ ո´́́́չ չ չ չ ալ տեսիլք: Իր տեսածը Աստուած ալ տեսիլք: Իր տեսածը Աստուած ալ տեսիլք: Իր տեսածը Աստուած ալ տեսիլք: Իր տեսածը Աստուած 
էր՝ մարդու կերպարանքով յայտնուած, եւ որուն հետ ինք կը էր՝ մարդու կերպարանքով յայտնուած, եւ որուն հետ ինք կը էր՝ մարդու կերպարանքով յայտնուած, եւ որուն հետ ինք կը էր՝ մարդու կերպարանքով յայտնուած, եւ որուն հետ ինք կը 
գօտեմարտէր: Ովսէա մարգարէն խօսելով Յակոբին մասին՝ կգօտեմարտէր: Ովսէա մարգարէն խօսելով Յակոբին մասին՝ կգօտեմարտէր: Ովսէա մարգարէն խօսելով Յակոբին մասին՝ կգօտեմարտէր: Ովսէա մարգարէն խօսելով Յակոբին մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Անիկա արգանդին մէջ իր եղբօրը գարշապարէն բռնեց եւ իր ուժովը Անիկա արգանդին մէջ իր եղբօրը գարշապարէն բռնեց եւ իր ուժովը Անիկա արգանդին մէջ իր եղբօրը գարշապարէն բռնեց եւ իր ուժովը Անիկա արգանդին մէջ իր եղբօրը գարշապարէն բռնեց եւ իր ուժովը 
Աստուծոյ հետ ըմբշամարտեցաւԱստուծոյ հետ ըմբշամարտեցաւԱստուծոյ հետ ըմբշամարտեցաւԱստուծոյ հետ ըմբշամարտեցաւ»»»» ( ( ( (Ովսեայ 12.4):Ովսեայ 12.4):Ովսեայ 12.4):Ովսեայ 12.4):    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Յակոբ գՅակոբ գՅակոբ գՅակոբ գտած էր զԱստուած եւ չէր ուզեր թոյլ տալ որ ան տած էր զԱստուած եւ չէր ուզեր թոյլ տալ որ ան տած էր զԱստուած եւ չէր ուզեր թոյլ տալ որ ան տած էր զԱստուած եւ չէր ուզեր թոյլ տալ որ ան 
մեկնի քովէն առանց մեկնի քովէն առանց մեկնի քովէն առանց մեկնի քովէն առանց իր իր իր իր օրհնութիւնօրհնութիւնօրհնութիւնօրհնութիւնըըըը    տալու. տալու. տալու. տալու. ««««Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ Չեմ թողուր քեզ, մինչեւ 
որ զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնեսոր զիս չօրհնես»:»:»:»:    ««««ՅամառՅամառՅամառՅամառ» » » » հաւատացեալ մըն էր Յակոբ: Հաւատացեալ հաւատացեալ մըն էր Յակոբ: Հաւատացեալ հաւատացեալ մըն էր Յակոբ: Հաւատացեալ հաւատացեալ մըն էր Յակոբ: Հաւատացեալ 
մը, որ ամէն ինչ կարծէք մը, որ ամէն ինչ կարծէք մը, որ ամէն ինչ կարծէք մը, որ ամէն ինչ կարծէք ««««բռնութեամբբռնութեամբբռնութեամբբռնութեամբ» » » » ձեռք բերաւ, սկսեալ իր անդձեռք բերաւ, սկսեալ իր անդձեռք բերաւ, սկսեալ իր անդձեռք բերաւ, սկսեալ իր անդ----
րանկութենէն, իր հօրը օրհնրանկութենէն, իր հօրը օրհնրանկութենէն, իր հօրը օրհնրանկութենէն, իր հօրը օրհնութենէն եւ իր քեռիին կենդանական ութենէն եւ իր քեռիին կենդանական ութենէն եւ իր քեռիին կենդանական ութենէն եւ իր քեռիին կենդանական 
հարստութենէն:հարստութենէն:հարստութենէն:հարստութենէն:    

Յակոբ իր վերաբերմունքով սՅակոբ իր վերաբերմունքով սՅակոբ իր վերաբերմունքով սՅակոբ իր վերաբերմունքով սորվեցուց որվեցուց որվեցուց որվեցուց մեզիմեզիմեզիմեզի,,,,    ըլլալ ըլլալ ըլլալ ըլլալ ««««յամառյամառյամառյամառ» » » » ու ու ու ու 
յարատեւող յարատեւող յարատեւող յարատեւող քրիստոնեաներ, այսինքն՝ անդքրիստոնեաներ, այսինքն՝ անդքրիստոնեաներ, այսինքն՝ անդքրիստոնեաներ, այսինքն՝ անդուլօրէն ուլօրէն ուլօրէն ուլօրէն փնտռել մեր փնտռել մեր փնտռել մեր փնտռել մեր 
փրկութիւնը, փնտռել պատասխանը մեր աղօթքին, փնտռել Աստուծոյ փրկութիւնը, փնտռել պատասխանը մեր աղօթքին, փնտռել Աստուծոյ փրկութիւնը, փնտռել պատասխանը մեր աղօթքին, փնտռել Աստուծոյ փրկութիւնը, փնտռել պատասխանը մեր աղօթքին, փնտռել Աստուծոյ 
ներկայութիւներկայութիւներկայութիւներկայութիւնը մեր կեանքին մէջ, փննը մեր կեանքին մէջ, փննը մեր կեանքին մէջ, փննը մեր կեանքին մէջ, փնտռել Ստռել Ստռել Ստռել Սուրբ Հոգիին նորոգութիւուրբ Հոգիին նորոգութիւուրբ Հոգիին նորոգութիւուրբ Հոգիին նորոգութիւ----
նը, փնտռել Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը:նը, փնտռել Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը:նը, փնտռել Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը:նը, փնտռել Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը:    

    
� Յակոբի նման մենք եւս պէտք է պայքարինք մինչեւ աստուածաՅակոբի նման մենք եւս պէտք է պայքարինք մինչեւ աստուածաՅակոբի նման մենք եւս պէտք է պայքարինք մինչեւ աստուածաՅակոբի նման մենք եւս պէտք է պայքարինք մինչեւ աստուածա----

յին օրհնութեան ձեռք բերում:յին օրհնութեան ձեռք բերում:յին օրհնութեան ձեռք բերում:յին օրհնութեան ձեռք բերում:    
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Գրկենք մեզ պատժող ՏէրըԳրկենք մեզ պատժող ՏէրըԳրկենք մեզ պատժող ՏէրըԳրկենք մեզ պատժող Տէրը    
((((Յուլիս 21Յուլիս 21Յուլիս 21Յուլիս 21))))    

    
««««Ձգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միՁգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միՁգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք միՁգեցէք որ մանուկները ինծի գան, արգելք մի´ ´ ´ ´ ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, ըլլաք անոնց, 

որովհետեւ այդպիսինորովհետեւ այդպիսինորովհետեւ այդպիսինորովհետեւ այդպիսիներուն է Աստուծոյ արքայութիւնը: Լաւ գիտցէք, երուն է Աստուծոյ արքայութիւնը: Լաւ գիտցէք, երուն է Աստուծոյ արքայութիւնը: Լաւ գիտցէք, երուն է Աստուծոյ արքայութիւնը: Լաւ գիտցէք, 
թէ թէ թէ թէ ով որ Աստուծոյ արքայութիւնը չ'ընդունիր մանուկի մը պէս, հոն ով որ Աստուծոյ արքայութիւնը չ'ընդունիր մանուկի մը պէս, հոն ով որ Աստուծոյ արքայութիւնը չ'ընդունիր մանուկի մը պէս, հոն ով որ Աստուծոյ արքայութիւնը չ'ընդունիր մանուկի մը պէս, հոն 
պիտի չմտնէպիտի չմտնէպիտի չմտնէպիտի չմտնէ» » » » (Մարկոս 10.14(Մարկոս 10.14(Մարկոս 10.14(Մարկոս 10.14----15):15):15):15):    

Պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, որ Յիսուս չ'ըսեր թէ Աստուծոյ Պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, որ Յիսուս չ'ըսեր թէ Աստուծոյ Պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, որ Յիսուս չ'ըսեր թէ Աստուծոյ Պէտք է մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, որ Յիսուս չ'ըսեր թէ Աստուծոյ 
արքայութիւնը մանուկներուն է, այլ` մանուկներուն նման եղողներարքայութիւնը մանուկներուն է, այլ` մանուկներուն նման եղողներարքայութիւնը մանուկներուն է, այլ` մանուկներուն նման եղողներարքայութիւնը մանուկներուն է, այլ` մանուկներուն նման եղողներուն ուն ուն ուն 
է:է:է:է:    Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ մանուկի նման ըլլալ: Քանի մը նշումներ.Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ մանուկի նման ըլլալ: Քանի մը նշումներ.Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ մանուկի նման ըլլալ: Քանի մը նշումներ.Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ մանուկի նման ըլլալ: Քանի մը նշումներ.----    

1)1)1)1)    Եթէ ծնող մը զարնէ իր փոքրիկ զաւակին, զաւակը կը դադրի՞ Եթէ ծնող մը զարնէ իր փոքրիկ զաւակին, զաւակը կը դադրի՞ Եթէ ծնող մը զարնէ իր փոքրիկ զաւակին, զաւակը կը դադրի՞ Եթէ ծնող մը զարնէ իր փոքրիկ զաւակին, զաւակը կը դադրի՞ 
իր ծնողը սիրելէ: Մեզմէ ո՞վ չէ նկատած որ երբ մայր մը իր փոքրիկին իր ծնողը սիրելէ: Մեզմէ ո՞վ չէ նկատած որ երբ մայր մը իր փոքրիկին իր ծնողը սիրելէ: Մեզմէ ո՞վ չէ նկատած որ երբ մայր մը իր փոքրիկին իր ծնողը սիրելէ: Մեզմէ ո՞վ չէ նկատած որ երբ մայր մը իր փոքրիկին 
ապտակ մը զարնէ, ծեծէ կամ պատժէ, փոքրիկը փախչելու եւ ուրիշին ապտակ մը զարնէ, ծեծէ կամ պատժէ, փոքրիկը փախչելու եւ ուրիշին ապտակ մը զարնէ, ծեծէ կամ պատժէ, փոքրիկը փախչելու եւ ուրիշին ապտակ մը զարնէ, ծեծէ կամ պատժէ, փոքրիկը փախչելու եւ ուրիշին 
քով երթալքով երթալքով երթալքով երթալու փոխարէն` մօրը գիրկը կը նետուի: Թէկուզ հոն ըլլան ու փոխարէն` մօրը գիրկը կը նետուի: Թէկուզ հոն ըլլան ու փոխարէն` մօրը գիրկը կը նետուի: Թէկուզ հոն ըլլան ու փոխարէն` մօրը գիրկը կը նետուի: Թէկուզ հոն ըլլան 
ուրիշներ որ կրնան փոքրիկը պաշտպանել, փոքրիկը սակայն անոնց ուրիշներ որ կրնան փոքրիկը պաշտպանել, փոքրիկը սակայն անոնց ուրիշներ որ կրնան փոքրիկը պաշտպանել, փոքրիկը սակայն անոնց ուրիշներ որ կրնան փոքրիկը պաշտպանել, փոքրիկը սակայն անոնց 
քով չ'երթար, այլ կը նախընտրէ մօրը քով երթալ, մօրը գիրկը նետուիլ, քով չ'երթար, այլ կը նախընտրէ մօրը քով երթալ, մօրը գիրկը նետուիլ, քով չ'երթար, այլ կը նախընտրէ մօրը քով երթալ, մօրը գիրկը նետուիլ, քով չ'երթար, այլ կը նախընտրէ մօրը քով երթալ, մօրը գիրկը նետուիլ, 
մօրը փէշերուն փմօրը փէշերուն փմօրը փէշերուն փմօրը փէշերուն փարիլ, ամուր կերպով անոնց փակիլ:արիլ, ամուր կերպով անոնց փակիլ:արիլ, ամուր կերպով անոնց փակիլ:արիլ, ամուր կերպով անոնց փակիլ:    

Մենք կրնա՞նք նմանիլ այսպիսի փոքրիկնՄենք կրնա՞նք նմանիլ այսպիսի փոքրիկնՄենք կրնա՞նք նմանիլ այսպիսի փոքրիկնՄենք կրնա՞նք նմանիլ այսպիսի փոքրիկներու: Կը փարի՞նք երու: Կը փարի՞նք երու: Կը փարի՞նք երու: Կը փարի՞նք 
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ ««««փէշերունփէշերունփէշերունփէշերուն» » » » երբ կը երբ կը երբ կը երբ կը ««««պատժէպատժէպատժէպատժէ» » » » մեզ: Կը վազե՞նք իր գիրկը երբ մեզ: Կը վազե՞նք իր գիրկը երբ մեզ: Կը վազե՞նք իր գիրկը երբ մեզ: Կը վազե՞նք իր գիրկը երբ 
փորձութեամբ կը փորձութեամբ կը փորձութեամբ կը փորձութեամբ կը ««««ծեծէծեծէծեծէծեծէ» » » » մեզ: Եթէ կ'ընդունինք որ Աստուծոյ մեզ: Եթէ կ'ընդունինք որ Աստուծոյ մեզ: Եթէ կ'ընդունինք որ Աստուծոյ մեզ: Եթէ կ'ընդունինք որ Աստուծոյ 
զաւակներն ենք եւ եթէ կ'ընդունինք որ Աստուած մեր հայրն է, պէ՞տք է զաւակներն ենք եւ եթէ կ'ընդունինք որ Աստուած մեր հայրն է, պէ՞տք է զաւակներն ենք եւ եթէ կ'ընդունինք որ Աստուած մեր հայրն է, պէ՞տք է զաւակներն ենք եւ եթէ կ'ընդունինք որ Աստուած մեր հայրն է, պէ՞տք է 
նեղուինք իրմէ երբ մեզ կը նեղուինք իրմէ երբ մեզ կը նեղուինք իրմէ երբ մեզ կը նեղուինք իրմէ երբ մեզ կը ««««պատժէպատժէպատժէպատժէ», », », », մեզ դաստիարակելու ու մեզ դաստիարակելու ու մեզ դաստիարակելու ու մեզ դաստիարակելու ու 
զօրացնելու նպատակով: Կա՞յ հայր մը որ չի պատժեր իր զաւակը, զօրացնելու նպատակով: Կա՞յ հայր մը որ չի պատժեր իր զաւակը, զօրացնելու նպատակով: Կա՞յ հայր մը որ չի պատժեր իր զաւակը, զօրացնելու նպատակով: Կա՞յ հայր մը որ չի պատժեր իր զաւակը, 
կամ կա՞յ զաւակ մը որ կը լքէ իր հայրը երբ հայրը զինք կը պատժէ:կամ կա՞յ զաւակ մը որ կը լքէ իր հայրը երբ հայրը զինք կը պատժէ:կամ կա՞յ զաւակ մը որ կը լքէ իր հայրը երբ հայրը զինք կը պատժէ:կամ կա՞յ զաւակ մը որ կը լքէ իր հայրը երբ հայրը զինք կը պատժէ:    

Աստուած ինքն իսկ կը յայտարարէ թէ կը յանդիմանէ ու կը Աստուած ինքն իսկ կը յայտարարէ թէ կը յանդիմանէ ու կը Աստուած ինքն իսկ կը յայտարարէ թէ կը յանդիմանէ ու կը Աստուած ինքն իսկ կը յայտարարէ թէ կը յանդիմանէ ու կը 
խրատէ իր սիրած անձերը (Յայտնութիւն խրատէ իր սիրած անձերը (Յայտնութիւն խրատէ իր սիրած անձերը (Յայտնութիւն խրատէ իր սիրած անձերը (Յայտնութիւն 3.193.193.193.19)))): : : : Պէ՞տք է նեղուինք Պէ՞տք է նեղուինք Պէ՞տք է նեղուինք Պէ՞տք է նեղուինք 
Աստուծոյ յանդիմանութենէն,Աստուծոյ յանդիմանութենէն,Աստուծոյ յանդիմանութենէն,Աստուծոյ յանդիմանութենէն,    որ սիրոյ արտայայտութիւն է: Ո՞վ չի որ սիրոյ արտայայտութիւն է: Ո՞վ չի որ սիրոյ արտայայտութիւն է: Ո՞վ չի որ սիրոյ արտայայտութիւն է: Ո՞վ չի 
յանդիմաներ իր սիրած անձը, մանաւանդ երբ կը տեսնէ որ անիկա յանդիմաներ իր սիրած անձը, մանաւանդ երբ կը տեսնէ որ անիկա յանդիմաներ իր սիրած անձը, մանաւանդ երբ կը տեսնէ որ անիկա յանդիմաներ իր սիրած անձը, մանաւանդ երբ կը տեսնէ որ անիկա 
յամառօրէն կը շարունակէ սխալ ընթացքի մէջ մնալ: յամառօրէն կը շարունակէ սխալ ընթացքի մէջ մնալ: յամառօրէն կը շարունակէ սխալ ընթացքի մէջ մնալ: յամառօրէն կը շարունակէ սխալ ընթացքի մէջ մնալ: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ինչպէս մանուկը կը գրկէ իր մայրը թէկուզ եթէ պատժուած ըլլայ Ինչպէս մանուկը կը գրկէ իր մայրը թէկուզ եթէ պատժուած ըլլայ Ինչպէս մանուկը կը գրկէ իր մայրը թէկուզ եթէ պատժուած ըլլայ Ինչպէս մանուկը կը գրկէ իր մայրը թէկուզ եթէ պատժուած ըլլայ 

անոր կողմէ, նոյնպէս ալ մենք, նետուինք Աստուծանոր կողմէ, նոյնպէս ալ մենք, նետուինք Աստուծանոր կողմէ, նոյնպէս ալ մենք, նետուինք Աստուծանոր կողմէ, նոյնպէս ալ մենք, նետուինք Աստուծոյ գիրկը, ոյ գիրկը, ոյ գիրկը, ոյ գիրկը, 
նոյնիսկ եթէ յանդիմանուած ըլլանք անկէ:նոյնիսկ եթէ յանդիմանուած ըլլանք անկէ:նոյնիսկ եթէ յանդիմանուած ըլլանք անկէ:նոյնիսկ եթէ յանդիմանուած ըլլանք անկէ:    
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Գերադասենք Աստուծոյ կամքըԳերադասենք Աստուծոյ կամքըԳերադասենք Աստուծոյ կամքըԳերադասենք Աստուծոյ կամքը    
((((Յուլիս 22Յուլիս 22Յուլիս 22Յուլիս 22))))    

    
2) 2) 2) 2) Մանուկ մը կը սիրէ իր մայրը, թէկուզ իր մայրը ուզածը չընէ: Մանուկ մը կը սիրէ իր մայրը, թէկուզ իր մայրը ուզածը չընէ: Մանուկ մը կը սիրէ իր մայրը, թէկուզ իր մայրը ուզածը չընէ: Մանուկ մը կը սիրէ իր մայրը, թէկուզ իր մայրը ուզածը չընէ: 

Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ Աստուած մեր ուզածը չընէ: Կը դադրի՞նք Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ Աստուած մեր ուզածը չընէ: Կը դադրի՞նք Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ Աստուած մեր ուզածը չընէ: Կը դադրի՞նք Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ Աստուած մեր ուզածը չընէ: Կը դադրի՞նք 
զինք սիրելէ: Ի՞նչ կ'ընէ մանուկ մը, եթէ բան մը խնդզինք սիրելէ: Ի՞նչ կ'ընէ մանուկ մը, եթէ բան մը խնդզինք սիրելէ: Ի՞նչ կ'ընէ մանուկ մը, եթէ բան մը խնդզինք սիրելէ: Ի՞նչ կ'ընէ մանուկ մը, եթէ բան մը խնդրէ իր մօրմէն ու րէ իր մօրմէն ու րէ իր մօրմէն ու րէ իր մօրմէն ու 
իր մայրը չտայ իրեն իր խնդրածը: Կը քէննա՞յ մօրը հետ: Դի՞րք կը իր մայրը չտայ իրեն իր խնդրածը: Կը քէննա՞յ մօրը հետ: Դի՞րք կը իր մայրը չտայ իրեն իր խնդրածը: Կը քէննա՞յ մօրը հետ: Դի՞րք կը իր մայրը չտայ իրեն իր խնդրածը: Կը քէննա՞յ մօրը հետ: Դի՞րք կը 
բռնէ մօրը նկատմամբ: Անշոբռնէ մօրը նկատմամբ: Անշոբռնէ մօրը նկատմամբ: Անշոբռնէ մօրը նկատմամբ: Անշո´́́́ւշտ ոչ: Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ ւշտ ոչ: Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ ւշտ ոչ: Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ ւշտ ոչ: Մենք ի՞նչ կ'ընենք եթէ 
Աստուծմէ բան մը խնդրենք ու մեր սրտին ուզածը չտայ: Ի՞նչ Աստուծմէ բան մը խնդրենք ու մեր սրտին ուզածը չտայ: Ի՞նչ Աստուծմէ բան մը խնդրենք ու մեր սրտին ուզածը չտայ: Ի՞նչ Աստուծմէ բան մը խնդրենք ու մեր սրտին ուզածը չտայ: Ի՞նչ 
կ'ընենք եթէ բան մը կամենանք ու մեր կամեցածը չկատարէ: Կը կ'ընենք եթէ բան մը կամենանք ու մեր կամեցածը չկատարէ: Կը կ'ընենք եթէ բան մը կամենանք ու մեր կամեցածը չկատարէ: Կը կ'ընենք եթէ բան մը կամենանք ու մեր կամեցածը չկատարէ: Կը 
հեռանա՞նք իրմհեռանա՞նք իրմհեռանա՞նք իրմհեռանա՞նք իրմէ: Կը լքե՞նք զինք: Կեցուա՞ծք կը ճշդենք:է: Կը լքե՞նք զինք: Կեցուա՞ծք կը ճշդենք:է: Կը լքե՞նք զինք: Կեցուա՞ծք կը ճշդենք:է: Կը լքե՞նք զինք: Կեցուա՞ծք կը ճշդենք:    

Կրնա՞նք նմանիլ մանուկին, որ երբեք չի նեղուիր իր մօրմէն, Կրնա՞նք նմանիլ մանուկին, որ երբեք չի նեղուիր իր մօրմէն, Կրնա՞նք նմանիլ մանուկին, որ երբեք չի նեղուիր իր մօրմէն, Կրնա՞նք նմանիլ մանուկին, որ երբեք չի նեղուիր իր մօրմէն, 
նոյիսկ եթէ մայրը չի տար իրեն իր ուզածը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ նոյիսկ եթէ մայրը չի տար իրեն իր ուզածը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ նոյիսկ եթէ մայրը չի տար իրեն իր ուզածը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ նոյիսկ եթէ մայրը չի տար իրեն իր ուզածը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ 
եթէ երբեք մայր մը իր զաւակին բոլոր ուզածները ընէ ու բերէ, զայն եթէ երբեք մայր մը իր զաւակին բոլոր ուզածները ընէ ու բերէ, զայն եթէ երբեք մայր մը իր զաւակին բոլոր ուզածները ընէ ու բերէ, զայն եթէ երբեք մայր մը իր զաւակին բոլոր ուզածները ընէ ու բերէ, զայն 
քանդած կ'ըլլայ: Ճի՞շդ է որ մայր մը քանդած կ'ըլլայ: Ճի՞շդ է որ մայր մը քանդած կ'ըլլայ: Ճի՞շդ է որ մայր մը քանդած կ'ըլլայ: Ճի՞շդ է որ մայր մը իր զաւակին բոլոր ուզածները իր զաւակին բոլոր ուզածները իր զաւակին բոլոր ուզածները իր զաւակին բոլոր ուզածները 
տայ իրեն: Բոլո՞ր ուզածները պէտք է տայ, թէ` միայն այն ինչ որ տայ իրեն: Բոլո՞ր ուզածները պէտք է տայ, թէ` միայն այն ինչ որ տայ իրեն: Բոլո՞ր ուզածները պէտք է տայ, թէ` միայն այն ինչ որ տայ իրեն: Բոլո՞ր ուզածները պէտք է տայ, թէ` միայն այն ինչ որ 
օգտակար ու անհրաժեշտ է անոր: Եւ ասկէ զատ, մօ՞ր ուզածը պէտք օգտակար ու անհրաժեշտ է անոր: Եւ ասկէ զատ, մօ՞ր ուզածը պէտք օգտակար ու անհրաժեշտ է անոր: Եւ ասկէ զատ, մօ՞ր ուզածը պէտք օգտակար ու անհրաժեշտ է անոր: Եւ ասկէ զատ, մօ՞ր ուզածը պէտք 
է ըլլայ, թէ` զաւակին ուզածը: Զաւակը ի՞նք աւելի գիտէ թէ իէ ըլլայ, թէ` զաւակին ուզածը: Զաւակը ի՞նք աւելի գիտէ թէ իէ ըլլայ, թէ` զաւակին ուզածը: Զաւակը ի՞նք աւելի գիտէ թէ իէ ըլլայ, թէ` զաւակին ուզածը: Զաւակը ի՞նք աւելի գիտէ թէ ի´́́́նչ բան նչ բան նչ բան նչ բան 
անհրաժեշտ է իրեն համար, թէ` մայրը ինք:անհրաժեշտ է իրեն համար, թէ` մայրը ինք:անհրաժեշտ է իրեն համար, թէ` մայրը ինք:անհրաժեշտ է իրեն համար, թէ` մայրը ինք:    

Նոյն հաՆոյն հաՆոյն հաՆոյն հարցումները կարելի է հարցնել երբ կը խօսինք Աստուծոյ րցումները կարելի է հարցնել երբ կը խօսինք Աստուծոյ րցումները կարելի է հարցնել երբ կը խօսինք Աստուծոյ րցումները կարելի է հարցնել երբ կը խօսինք Աստուծոյ 
ու մեր յարաբերութեան մասին: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ Աստուած ու մեր յարաբերութեան մասին: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ Աստուած ու մեր յարաբերութեան մասին: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ Աստուած ու մեր յարաբերութեան մասին: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ Աստուած 
մեր սրտին բոլոր ուզածներն ու փափաքածները տար մեզի:մեր սրտին բոլոր ուզածներն ու փափաքածները տար մեզի:մեր սրտին բոլոր ուզածներն ու փափաքածները տար մեզի:մեր սրտին բոլոր ուզածներն ու փափաքածները տար մեզի:    Մենք Մենք Մենք Մենք 
ի՞նչ կ'ուզենք Աստուծմէ: Կ'ուզենք որ մեր ուզա՞ծը տայ, թէ` մեզի ի՞նչ կ'ուզենք Աստուծմէ: Կ'ուզենք որ մեր ուզա՞ծը տայ, թէ` մեզի ի՞նչ կ'ուզենք Աստուծմէ: Կ'ուզենք որ մեր ուզա՞ծը տայ, թէ` մեզի ի՞նչ կ'ուզենք Աստուծմէ: Կ'ուզենք որ մեր ուզա՞ծը տայ, թէ` մեզի 
պէտք եղածը տայ, անհրաժեշտ եղածը պէտք եղածը տայ, անհրաժեշտ եղածը պէտք եղածը տայ, անհրաժեշտ եղածը պէտք եղածը տայ, անհրաժեշտ եղածը տայ, օգտակար եղածը տայ:տայ, օգտակար եղածը տայ:տայ, օգտակար եղածը տայ:տայ, օգտակար եղածը տայ:    

Մտածենք նաեւ հետեւեալին մասին. Մտածենք նաեւ հետեւեալին մասին. Մտածենք նաեւ հետեւեալին մասին. Մտածենք նաեւ հետեւեալին մասին. մե՞ր ուզածը պէտքմե՞ր ուզածը պէտքմե՞ր ուզածը պէտքմե՞ր ուզածը պէտք    է ըլլայ, է ըլլայ, է ըլլայ, է ըլլայ, 
թէ` Աստուծոյ ուզածը. մե՞ր կամքը, թէ` Աստուծոյ կամքը: Ինչպէս թէ` Աստուծոյ ուզածը. մե՞ր կամքը, թէ` Աստուծոյ կամքը: Ինչպէս թէ` Աստուծոյ ուզածը. մե՞ր կամքը, թէ` Աստուծոյ կամքը: Ինչպէս թէ` Աստուծոյ ուզածը. մե՞ր կամքը, թէ` Աստուծոյ կամքը: Ինչպէս 
բարի մանուկը իր մօրը կամքին հնազանդողն է, նոյնպէս ալ, բարի մանուկը իր մօրը կամքին հնազանդողն է, նոյնպէս ալ, բարի մանուկը իր մօրը կամքին հնազանդողն է, նոյնպէս ալ, բարի մանուկը իր մօրը կամքին հնազանդողն է, նոյնպէս ալ, 
իսկական հաւատացեալը Աստուծոյ կամքը կատարողն է, եւ ոիսկական հաւատացեալը Աստուծոյ կամքը կատարողն է, եւ ոիսկական հաւատացեալը Աստուծոյ կամքը կատարողն է, եւ ոիսկական հաւատացեալը Աստուծոյ կամքը կատարողն է, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
իր սիր սիր սիր սեփական կամքը: եփական կամքը: եփական կամքը: եփական կամքը: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալՀաւատացեալինինինին    համար, Աստուծոյ կամքին կատարումը աւելի համար, Աստուծոյ կամքին կատարումը աւելի համար, Աստուծոյ կամքին կատարումը աւելի համար, Աստուծոյ կամքին կատարումը աւելի 

գերգերգերգերադաս պէտք է ըլլայ քան իր սեփականադաս պէտք է ըլլայ քան իր սեփականադաս պէտք է ըլլայ քան իր սեփականադաս պէտք է ըլլայ քան իր սեփական    կամքին կատարումը:կամքին կատարումը:կամքին կատարումը:կամքին կատարումը:    
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Արքայութիւնը մաքուրներուն համար էԱրքայութիւնը մաքուրներուն համար էԱրքայութիւնը մաքուրներուն համար էԱրքայութիւնը մաքուրներուն համար է    
((((Յուլիս 23Յուլիս 23Յուլիս 23Յուլիս 23))))    

    
3)3)3)3)    Մանուկները բնութեամբ բարի են: Ուստի, մանուկներուն նման Մանուկները բնութեամբ բարի են: Ուստի, մանուկներուն նման Մանուկները բնութեամբ բարի են: Ուստի, մանուկներուն նման Մանուկները բնութեամբ բարի են: Ուստի, մանուկներուն նման 

ըլլալ, կը նշանըլլալ, կը նշանըլլալ, կը նշանըլլալ, կը նշանակէակէակէակէ    բնաւորութեամբ ու բնութեամբ բարի ըլլալ, պարզ բնաւորութեամբ ու բնութեամբ բարի ըլլալ, պարզ բնաւորութեամբ ու բնութեամբ բարի ըլլալ, պարզ բնաւորութեամբ ու բնութեամբ բարի ըլլալ, պարզ 
ըլլալ, մաքուր ըլլալ, անվնաս ըլլալ:ըլլալ, մաքուր ըլլալ, անվնաս ըլլալ:ըլլալ, մաքուր ըլլալ, անվնաս ըլլալ:ըլլալ, մաքուր ըլլալ, անվնաս ըլլալ:    Մենք բնութեամբ բարի՞ ենք, Մենք բնութեամբ բարի՞ ենք, Մենք բնութեամբ բարի՞ ենք, Մենք բնութեամբ բարի՞ ենք, 
բնաւորութեամբ բարի՞ ենք, պա՞րզ ենք, մաքո՞ւր ենք, անվնա՞ս ենք: բնաւորութեամբ բարի՞ ենք, պա՞րզ ենք, մաքո՞ւր ենք, անվնա՞ս ենք: բնաւորութեամբ բարի՞ ենք, պա՞րզ ենք, մաքո՞ւր ենք, անվնա՞ս ենք: բնաւորութեամբ բարի՞ ենք, պա՞րզ ենք, մաքո՞ւր ենք, անվնա՞ս ենք: 
Մարդ արարածը կոչուած է բնութեամբ բարի ըլլալ, որովհետեւ Մարդ արարածը կոչուած է բնութեամբ բարի ըլլալ, որովհետեւ Մարդ արարածը կոչուած է բնութեամբ բարի ըլլալ, որովհետեւ Մարդ արարածը կոչուած է բնութեամբ բարի ըլլալ, որովհետեւ 
Աստուծոյ պատկերով ու նմանութեաԱստուծոյ պատկերով ու նմանութեաԱստուծոյ պատկերով ու նմանութեաԱստուծոյ պատկերով ու նմանութեամբ ստեղծուած է: Եթէ մեղք կը մբ ստեղծուած է: Եթէ մեղք կը մբ ստեղծուած է: Եթէ մեղք կը մբ ստեղծուած է: Եթէ մեղք կը 
գործենք, չի նշանակեր թէ բնութեամբ չար ենք: Եթէ կը փորձենք գործենք, չի նշանակեր թէ բնութեամբ չար ենք: Եթէ կը փորձենք գործենք, չի նշանակեր թէ բնութեամբ չար ենք: Եթէ կը փորձենք գործենք, չի նշանակեր թէ բնութեամբ չար ենք: Եթէ կը փորձենք 
ուրիշին վնաս հասցնել, այն ատեն է որ բնութեամբ չար կը սեպուինք:ուրիշին վնաս հասցնել, այն ատեն է որ բնութեամբ չար կը սեպուինք:ուրիշին վնաս հասցնել, այն ատեն է որ բնութեամբ չար կը սեպուինք:ուրիշին վնաս հասցնել, այն ատեն է որ բնութեամբ չար կը սեպուինք:    

4) 4) 4) 4) Մանուկները ինչ որ ընեն` չար դիտումով չեն ըներ, եւ ինչ որ Մանուկները ինչ որ ընեն` չար դիտումով չեն ըներ, եւ ինչ որ Մանուկները ինչ որ ընեն` չար դիտումով չեն ըներ, եւ ինչ որ Մանուկները ինչ որ ընեն` չար դիտումով չեն ըներ, եւ ինչ որ 
ըսեն` չար միտումով չեն ըսեր: Անոնց մէջ չկաըսեն` չար միտումով չեն ըսեր: Անոնց մէջ չկաըսեն` չար միտումով չեն ըսեր: Անոնց մէջ չկաըսեն` չար միտումով չեն ըսեր: Անոնց մէջ չկա´́́́յ նեյ նեյ նեյ նենգութիւն, չկանգութիւն, չկանգութիւն, չկանգութիւն, չկա´́́́յ յ յ յ 
խորամանկութիւն, ընդհակառակը, անոնց մէջ լոկ պարզութիւն ու խորամանկութիւն, ընդհակառակը, անոնց մէջ լոկ պարզութիւն ու խորամանկութիւն, ընդհակառակը, անոնց մէջ լոկ պարզութիւն ու խորամանկութիւն, ընդհակառակը, անոնց մէջ լոկ պարզութիւն ու 
պարզամտութիւն կայ: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը նշանապարզամտութիւն կայ: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը նշանապարզամտութիւն կայ: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը նշանապարզամտութիւն կայ: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը նշանա----
կէ ոչինչ ընել ու ոչինչ ըսել չար դիտումով կամ չար միտումով, կը կէ ոչինչ ընել ու ոչինչ ըսել չար դիտումով կամ չար միտումով, կը կէ ոչինչ ընել ու ոչինչ ըսել չար դիտումով կամ չար միտումով, կը կէ ոչինչ ընել ու ոչինչ ըսել չար դիտումով կամ չար միտումով, կը 
նշանակէ հեռու ըլլալ ու հեռու մնալ նենգութենէ, խորամանկութենէ,նշանակէ հեռու ըլլալ ու հեռու մնալ նենգութենէ, խորամանկութենէ,նշանակէ հեռու ըլլալ ու հեռու մնալ նենգութենէ, խորամանկութենէ,նշանակէ հեռու ըլլալ ու հեռու մնալ նենգութենէ, խորամանկութենէ,    
եւ ըլլալ պաեւ ըլլալ պաեւ ըլլալ պաեւ ըլլալ պա´́́́րզ ու պարզունարզ ու պարզունարզ ու պարզունարզ ու պարզունա´́́́կ, անմեկ, անմեկ, անմեկ, անմե´́́́ղ ու անմեղունաղ ու անմեղունաղ ու անմեղունաղ ու անմեղունա´́́́կ:կ:կ:կ:    

5)5)5)5)    Մանուկները չարին գիտակցութիւնը չունին, ոՄանուկները չարին գիտակցութիւնը չունին, ոՄանուկները չարին գիտակցութիւնը չունին, ոՄանուկները չարին գիտակցութիւնը չունին, ո´́́́չ ալ կրնան գիչ ալ կրնան գիչ ալ կրնան գիչ ալ կրնան գի----
տակցաբար չարիք գործել: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը տակցաբար չարիք գործել: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը տակցաբար չարիք գործել: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը տակցաբար չարիք գործել: Ուստի, մանուկներուն նման ըլլալ, կը 
նշանակէ մաքրել մեր միտքն ու գիտակցութիւնը ամէն չարէ ու չարինշանակէ մաքրել մեր միտքն ու գիտակցութիւնը ամէն չարէ ու չարինշանակէ մաքրել մեր միտքն ու գիտակցութիւնը ամէն չարէ ու չարինշանակէ մաքրել մեր միտքն ու գիտակցութիւնը ամէն չարէ ու չարի----
քէ, ամէն չարամտութենէն ու քէ, ամէն չարամտութենէն ու քէ, ամէն չարամտութենէն ու քէ, ամէն չարամտութենէն ու չարագործութենէ: Մանուկներուն նման չարագործութենէ: Մանուկներուն նման չարագործութենէ: Մանուկներուն նման չարագործութենէ: Մանուկներուն նման 
ըլլալ, կը նշանակէ գիտակցաբար չգործել չարիք, չխորհիլ չարիք, ըլլալ, կը նշանակէ գիտակցաբար չգործել չարիք, չխորհիլ չարիք, ըլլալ, կը նշանակէ գիտակցաբար չգործել չարիք, չխորհիլ չարիք, ըլլալ, կը նշանակէ գիտակցաբար չգործել չարիք, չխորհիլ չարիք, 
չծրագրել չարիք, չցանկալ չարիք: Մեզմէ ո՞վ տեսած է մանուկ մը որ չծրագրել չարիք, չցանկալ չարիք: Մեզմէ ո՞վ տեսած է մանուկ մը որ չծրագրել չարիք, չցանկալ չարիք: Մեզմէ ո՞վ տեսած է մանուկ մը որ չծրագրել չարիք, չցանկալ չարիք: Մեզմէ ո՞վ տեսած է մանուկ մը որ 
չարիք կը խորհի ու չարիք կը ծրագրէ ուրիշին համար: Ո՞վ տեչարիք կը խորհի ու չարիք կը ծրագրէ ուրիշին համար: Ո՞վ տեչարիք կը խորհի ու չարիք կը ծրագրէ ուրիշին համար: Ո՞վ տեչարիք կը խորհի ու չարիք կը ծրագրէ ուրիշին համար: Ո՞վ տեսած է սած է սած է սած է 
մանուկ մը որ կ'ուրախանայ երբ ուրիշին չամանուկ մը որ կ'ուրախանայ երբ ուրիշին չամանուկ մը որ կ'ուրախանայ երբ ուրիշին չամանուկ մը որ կ'ուրախանայ երբ ուրիշին չարիք մը կը պատարիք մը կը պատարիք մը կը պատարիք մը կը պատահի: հի: հի: հի: 
Քրիստոսի հետեւորդները իրեՔրիստոսի հետեւորդները իրեՔրիստոսի հետեւորդները իրեՔրիստոսի հետեւորդները իրե´́́́նք եւս պէտք ըլլան մանուկներու նք եւս պէտք ըլլան մանուկներու նք եւս պէտք ըլլան մանուկներու նք եւս պէտք ըլլան մանուկներու 
նման, այսինքնէ երբեք չարիք չցանկան ու չգործեն ուրիշին:նման, այսինքնէ երբեք չարիք չցանկան ու չգործեն ուրիշին:նման, այսինքնէ երբեք չարիք չցանկան ու չգործեն ուրիշին:նման, այսինքնէ երբեք չարիք չցանկան ու չգործեն ուրիշին:    ((((ՇարուՇարուՇարուՇարու----
նակելի):նակելի):նակելի):նակելի):    

    
� ՀեռոՀեռոՀեռոՀեռո´́́́ւ պահենք մեզմէ չարամտութիւնը, որպէսզի չկորսնցնենք ւ պահենք մեզմէ չարամտութիւնը, որպէսզի չկորսնցնենք ւ պահենք մեզմէ չարամտութիւնը, որպէսզի չկորսնցնենք ւ պահենք մեզմէ չարամտութիւնը, որպէսզի չկորսնցնենք 

մեր հոգեկան անմեղութիւնը:մեր հոգեկան անմեղութիւնը:մեր հոգեկան անմեղութիւնը:մեր հոգեկան անմեղութիւնը:    
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Մանկութեան գեղեցկութիւնըՄանկութեան գեղեցկութիւնըՄանկութեան գեղեցկութիւնըՄանկութեան գեղեցկութիւնը    
((((ՅՅՅՅուլիս 24ուլիս 24ուլիս 24ուլիս 24))))    

    
6)6)6)6)    Մանուկը չ'ատեր: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որուն սրտին մէջ Մանուկը չ'ատեր: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որուն սրտին մէջ Մանուկը չ'ատեր: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որուն սրտին մէջ Մանուկը չ'ատեր: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որուն սրտին մէջ 

ատելութիւն ըլլայ ուրիշին հանդէպ: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը ատելութիւն ըլլայ ուրիշին հանդէպ: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը ատելութիւն ըլլայ ուրիշին հանդէպ: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը ատելութիւն ըլլայ ուրիշին հանդէպ: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը 
նշանակէ ունենալ սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն չկայ, սիրտ մը որ նշանակէ ունենալ սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն չկայ, սիրտ մը որ նշանակէ ունենալ սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն չկայ, սիրտ մը որ նշանակէ ունենալ սիրտ մը որուն մէջ ատելութիւն չկայ, սիրտ մը որ 
միայն սիրով կրնայ լեցուն ըլլալ ուրիշին հանդէպ:միայն սիրով կրնայ լեցուն ըլլալ ուրիշին հանդէպ:միայն սիրով կրնայ լեցուն ըլլալ ուրիշին հանդէպ:միայն սիրով կրնայ լեցուն ըլլալ ուրիշին հանդէպ:    Սիրով լեցուն Սիրով լեցուն Սիրով լեցուն Սիրով լեցուն 
սիրտերսիրտերսիրտերսիրտերը միայն կրնան ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը, որ սիրոյ ը միայն կրնան ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը, որ սիրոյ ը միայն կրնան ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը, որ սիրոյ ը միայն կրնան ժառանգել Աստուծոյ արքայութիւնը, որ սիրոյ 
արքայութիւն մը պիտի ըլլայ:արքայութիւն մը պիտի ըլլայ:արքայութիւն մը պիտի ըլլայ:արքայութիւն մը պիտի ըլլայ:    

7) 7) 7) 7) Մանուկը անհաւատութիւն կամ կասկածամտութիւն չի ցուցաՄանուկը անհաւատութիւն կամ կասկածամտութիւն չի ցուցաՄանուկը անհաւատութիւն կամ կասկածամտութիւն չի ցուցաՄանուկը անհաւատութիւն կամ կասկածամտութիւն չի ցուցա----
բերեր իր ծնողներուն խօսքերուն հանդէպ: Տեսա՞ծ էք 3բերեր իր ծնողներուն խօսքերուն հանդէպ: Տեսա՞ծ էք 3բերեր իր ծնողներուն խօսքերուն հանդէպ: Տեսա՞ծ էք 3բերեր իր ծնողներուն խօսքերուն հանդէպ: Տեսա՞ծ էք 3----4 4 4 4 տարետարետարետարեկան կան կան կան 
մանուկ մը որ կասկածով մանուկ մը որ կասկածով մանուկ մը որ կասկածով մանուկ մը որ կասկածով կամ անհաւակամ անհաւակամ անհաւակամ անհաւատութեամբ տութեամբ տութեամբ տութեամբ մօտենայ մօրը մօտենայ մօրը մօտենայ մօրը մօտենայ մօրը 
խօսքխօսքխօսքխօսքին: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ ին: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ ին: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ ին: Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ 
Աստուծոյ խօսքին հանդէպ անԱստուծոյ խօսքին հանդէպ անԱստուծոյ խօսքին հանդէպ անԱստուծոյ խօսքին հանդէպ անհաւահաւահաւահաւատութիւն կամ կասկածամտութիւն տութիւն կամ կասկածամտութիւն տութիւն կամ կասկածամտութիւն տութիւն կամ կասկածամտութիւն 
ցուցաբերելէ:ցուցաբերելէ:ցուցաբերելէ:ցուցաբերելէ:    Մանուկը կը հաւատայ իր ծնողներուն կողմէ իրեն Մանուկը կը հաւատայ իր ծնողներուն կողմէ իրեն Մանուկը կը հաւատայ իր ծնողներուն կողմէ իրեն Մանուկը կը հաւատայ իր ծնողներուն կողմէ իրեն 
ըսուածին. ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հաւատալ ըսուածին. ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հաւատալ ըսուածին. ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հաւատալ ըսուածին. ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հաւատալ 
Աստուածաշունչին միջոցաւ` ԱստուծոյԱստուածաշունչին միջոցաւ` ԱստուծոյԱստուածաշունչին միջոցաւ` ԱստուծոյԱստուածաշունչին միջոցաւ` Աստուծոյ    կողմէ մեզի ըսուածին:կողմէ մեզի ըսուածին:կողմէ մեզի ըսուածին:կողմէ մեզի ըսուածին:    

8888))))    Մանուկը չի մոռնար եւ ամրօրէն կը կառչի իր ծնողներուն կՄանուկը չի մոռնար եւ ամրօրէն կը կառչի իր ծնողներուն կՄանուկը չի մոռնար եւ ամրօրէն կը կառչի իր ծնողներուն կՄանուկը չի մոռնար եւ ամրօրէն կը կառչի իր ծնողներուն կողողողող----
մէ իրեն տրուած խոստումներուն: Ոմէ իրեն տրուած խոստումներուն: Ոմէ իրեն տրուած խոստումներուն: Ոմէ իրեն տրուած խոստումներուն: Ուստիւստիւստիւստի    մանուկի նման ըլլալ, կը մանուկի նման ըլլալ, կը մանուկի նման ըլլալ, կը մանուկի նման ըլլալ, կը 
նշանակէնշանակէնշանակէնշանակէ    չմոռնալ Աստուծոյ խոստումները եւ չմոռնալ Աստուծոյ խոստումները եւ չմոռնալ Աստուծոյ խոստումները եւ չմոռնալ Աստուծոյ խոստումները եւ ամուր կերպով ամուր կերպով ամուր կերպով ամուր կերպով կառչիլ կառչիլ կառչիլ կառչիլ 
անոնց:անոնց:անոնց:անոնց:    Աստուած շատ խոստումներ ունի մեզի տուած ԱստուածաԱստուած շատ խոստումներ ունի մեզի տուած ԱստուածաԱստուած շատ խոստումներ ունի մեզի տուած ԱստուածաԱստուած շատ խոստումներ ունի մեզի տուած Աստուածա----
շշշշունչին մէջ: Պէտք է հաւատքոունչին մէջ: Պէտք է հաւատքոունչին մէջ: Պէտք է հաւատքոունչին մէջ: Պէտք է հաւատքո´́́́վ կառչիլ անոնց: վ կառչիլ անոնց: վ կառչիլ անոնց: վ կառչիլ անոնց:     

9) 9) 9) 9) ՄանուկըՄանուկըՄանուկըՄանուկը    փառք, փառք, փառք, փառք, մեծարանք մեծարանք մեծարանք մեծարանք ու գովասանք ու գովասանք ու գովասանք ու գովասանք չի փնտռեր: Տեսա՞ծ չի փնտռեր: Տեսա՞ծ չի փնտռեր: Տեսա՞ծ չի փնտռեր: Տեսա՞ծ 
էք մանուկ մը որ փառք կը փնտռէ, այլ խօսքով` մարդոց կողմէ փաէք մանուկ մը որ փառք կը փնտռէ, այլ խօսքով` մարդոց կողմէ փաէք մանուկ մը որ փառք կը փնտռէ, այլ խօսքով` մարդոց կողմէ փաէք մանուկ մը որ փառք կը փնտռէ, այլ խօսքով` մարդոց կողմէ փա----
ռաւորուիլ, գովուիլ ու մեծարուիլռաւորուիլ, գովուիլ ու մեծարուիլռաւորուիլ, գովուիլ ու մեծարուիլռաւորուիլ, գովուիլ ու մեծարուիլ    կը սիրէ: Չկակը սիրէ: Չկակը սիրէ: Չկակը սիրէ: Չկա´́́́յ այդպիսի մանուկ մը: յ այդպիսի մանուկ մը: յ այդպիսի մանուկ մը: յ այդպիսի մանուկ մը: 
Ուստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշՈւստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշՈւստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշՈւստի մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ բնաւ փառք չսիրել ու անակէ բնաւ փառք չսիրել ու անակէ բնաւ փառք չսիրել ու անակէ բնաւ փառք չսիրել ու 
չփնտռել:չփնտռել:չփնտռել:չփնտռել:    Մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ ոՄանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ ոՄանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ ոՄանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ ո´́́́չ մէկ արժէք տալ մարչ մէկ արժէք տալ մարչ մէկ արժէք տալ մարչ մէկ արժէք տալ մար----
դոց կողմէ արտասանուած գովասանական խօսքերուն:դոց կողմէ արտասանուած գովասանական խօսքերուն:դոց կողմէ արտասանուած գովասանական խօսքերուն:դոց կողմէ արտասանուած գովասանական խօսքերուն:    ((((ՇարունակեՇարունակեՇարունակեՇարունակե----
լի):լի):լի):լի):    

    
� Փառք չփնտռող Փառք չփնտռող Փառք չփնտռող Փառք չփնտռող ««««մանուկներունմանուկներունմանուկներունմանուկներուն» » » » է Աստուծոյ արքայութեան է Աստուծոյ արքայութեան է Աստուծոյ արքայութեան է Աստուծոյ արքայութեան 

փառքը:փառքը:փառքը:փառքը:    
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Ըլլալ անկեղծ ու պարզԸլլալ անկեղծ ու պարզԸլլալ անկեղծ ու պարզԸլլալ անկեղծ ու պարզ    
((((Յուլիս 25Յուլիս 25Յուլիս 25Յուլիս 25))))    

    
10) 10) 10) 10) Մանուկը չՄանուկը չՄանուկը չՄանուկը չի փնտռեր մեծութիւն ու բարձրութիւն: Տեսա՞ծ էք ի փնտռեր մեծութիւն ու բարձրութիւն: Տեսա՞ծ էք ի փնտռեր մեծութիւն ու բարձրութիւն: Տեսա՞ծ էք ի փնտռեր մեծութիւն ու բարձրութիւն: Տեսա՞ծ էք 

մանուկ մը որ մեծութիւն ու մեծնալ փնտռէ:մանուկ մը որ մեծութիւն ու մեծնալ փնտռէ:մանուկ մը որ մեծութիւն ու մեծնալ փնտռէ:մանուկ մը որ մեծութիւն ու մեծնալ փնտռէ:    Հանդիպա՞ծ էք մանուկի Հանդիպա՞ծ էք մանուկի Հանդիպա՞ծ էք մանուկի Հանդիպա՞ծ էք մանուկի 
մը որ բարձրանալ ու դիրքերու հասնիլ ուզէ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը մը որ բարձրանալ ու դիրքերու հասնիլ ուզէ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը մը որ բարձրանալ ու դիրքերու հասնիլ ուզէ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը մը որ բարձրանալ ու դիրքերու հասնիլ ուզէ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը 
որ յաղթել ու նուաճել փափաքի: Չկաոր յաղթել ու նուաճել փափաքի: Չկաոր յաղթել ու նուաճել փափաքի: Չկաոր յաղթել ու նուաճել փափաքի: Չկա´́́́յ այդպիսի մանուկ: յ այդպիսի մանուկ: յ այդպիսի մանուկ: յ այդպիսի մանուկ: Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի 
մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէմանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէմանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէմանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ    չչչչփնտռել մեծնալ ու մեծութիւն, փնտռել մեծնալ ու մեծութիւն, փնտռել մեծնալ ու մեծութիւն, փնտռել մեծնալ ու մեծութիւն, 
բարձրանալ ու բարձրութիւն:բարձրանալ ու բարձրութիւն:բարձրանալ ու բարձրութիւն:բարձրանալ ու բարձրութիւն:    Մեծութիւն փնտռող մարդը` չիՄեծութիւն փնտռող մարդը` չիՄեծութիւն փնտռող մարդը` չիՄեծութիւն փնտռող մարդը` չի´́́́    կրնար կրնար կրնար կրնար 
Աստուծոյ մեծութիւնը ճանչնալ: Մեծարանք փնտռող մարդը` չիԱստուծոյ մեծութիւնը ճանչնալ: Մեծարանք փնտռող մարդը` չիԱստուծոյ մեծութիւնը ճանչնալ: Մեծարանք փնտռող մարդը` չիԱստուծոյ մեծութիւնը ճանչնալ: Մեծարանք փնտռող մարդը` չի´́́́    
կրնարկրնարկրնարկրնար    մեծարել զԱստուած: Բարձրանալ ուզող մարդը` չիմեծարել զԱստուած: Բարձրանալ ուզող մարդը` չիմեծարել զԱստուած: Բարձրանալ ուզող մարդը` չիմեծարել զԱստուած: Բարձրանալ ուզող մարդը` չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
ընդունիլ Աստուծոյ Բարձրեալ ըլլալը:ընդունիլ Աստուծոյ Բարձրեալ ըլլալը:ընդունիլ Աստուծոյ Բարձրեալ ըլլալը:ընդունիլ Աստուծոյ Բարձրեալ ըլլալը:    

11)11)11)11)    Մանուկը չի խաբերՄանուկը չի խաբերՄանուկը չի խաբերՄանուկը չի խաբեր    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ կը մտածէ խաբելու մասին: Ո՞վ չ ալ կը մտածէ խաբելու մասին: Ո՞վ չ ալ կը մտածէ խաբելու մասին: Ո՞վ չ ալ կը մտածէ խաբելու մասին: Ո՞վ 
հանդիպած է մանուկի մը որ կը ծրագրէ խաբել ուրիշը: Խաբելը կամ հանդիպած է մանուկի մը որ կը ծրագրէ խաբել ուրիշը: Խաբելը կամ հանդիպած է մանուկի մը որ կը ծրագրէ խաբել ուրիշը: Խաբելը կամ հանդիպած է մանուկի մը որ կը ծրագրէ խաբել ուրիշը: Խաբելը կամ 
խաբէութիւնը նենգամիտ հոգիի մը ծնունդն է: Սիրտ մը որուն մէջ խաբէութիւնը նենգամիտ հոգիի մը ծնունդն է: Սիրտ մը որուն մէջ խաբէութիւնը նենգամիտ հոգիի մը ծնունդն է: Սիրտ մը որուն մէջ խաբէութիւնը նենգամիտ հոգիի մը ծնունդն է: Սիրտ մը որուն մէջ 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ նենգութիւն` չիյ նենգութիւն` չիյ նենգութիւն` չիյ նենգութիւն` չի´ ´ ´ ´ խաբեր ու չիխաբեր ու չիխաբեր ու չիխաբեր ու չի´ ´ ´ ´ կրնար խաբել: Մանուկներուն կրնար խաբել: Մանուկներուն կրնար խաբել: Մանուկներուն կրնար խաբել: Մանուկներուն 
սիրտը զերծ է ամէն տեսակի նենգութենէ, սիրտը զերծ է ամէն տեսակի նենգութենէ, սիրտը զերծ է ամէն տեսակի նենգութենէ, սիրտը զերծ է ամէն տեսակի նենգութենէ, եւ ուստի` խաբէութենէ: եւ ուստի` խաբէութենէ: եւ ուստի` խաբէութենէ: եւ ուստի` խաբէութենէ: 
Մենք կրնա՞նք մանուկներուն նման ըլլալ, այսինքն` բնաՄենք կրնա՞նք մանուկներուն նման ըլլալ, այսինքն` բնաՄենք կրնա՞նք մանուկներուն նման ըլլալ, այսինքն` բնաՄենք կրնա՞նք մանուկներուն նման ըլլալ, այսինքն` բնա´́́́ւ չխաբել ւ չխաբել ւ չխաբել ւ չխաբել 
ուրիշը, այլ մեր վերաբերմունքին ուրիշը, այլ մեր վերաբերմունքին ուրիշը, այլ մեր վերաբերմունքին ուրիշը, այլ մեր վերաբերմունքին ու ու ու ու վարուելակերպին մէջ, մեր գորվարուելակերպին մէջ, մեր գորվարուելակերպին մէջ, մեր գորվարուելակերպին մէջ, մեր գոր----
ծին ու խօսքին մէջծին ու խօսքին մէջծին ու խօսքին մէջծին ու խօսքին մէջ,,,,    ըլլալ անկեղծ, բնական, պարկեշտ, մաքուր ըլլալ անկեղծ, բնական, պարկեշտ, մաքուր ըլլալ անկեղծ, բնական, պարկեշտ, մաքուր ըլլալ անկեղծ, բնական, պարկեշտ, մաքուր եւ եւ եւ եւ 
հարազատ:հարազատ:հարազատ:հարազատ:    

12) 12) 12) 12) Մանուկին մօտ Մանուկին մօտ Մանուկին մօտ Մանուկին մօտ չկայ կեղծաւորութիւնչկայ կեղծաւորութիւնչկայ կեղծաւորութիւնչկայ կեղծաւորութիւն::::    ՄանուՄանուՄանուՄանուկը չիկը չիկը չիկը չի´ ´ ´ ´ կեղծեր, կեղծեր, կեղծեր, կեղծեր, 
չիչիչիչի´ ´ ´ ´ ձեւացներ, դիմակ չիձեւացներ, դիմակ չիձեւացներ, դիմակ չիձեւացներ, դիմակ չի´ ´ ´ ´ գործածեր: Մանուկը անկեղծ է: Տեսա՞ծ էք գործածեր: Մանուկը անկեղծ է: Տեսա՞ծ էք գործածեր: Մանուկը անկեղծ է: Տեսա՞ծ էք գործածեր: Մանուկը անկեղծ է: Տեսա՞ծ էք 
կեղծաւոր մանուկ մը: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որուն խօսքին ու կեղծաւոր մանուկ մը: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որուն խօսքին ու կեղծաւոր մանուկ մը: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որուն խօսքին ու կեղծաւոր մանուկ մը: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որուն խօսքին ու 
գործին մէջ կեղծաւորութիւն կայ: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որ կը գործին մէջ կեղծաւորութիւն կայ: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որ կը գործին մէջ կեղծաւորութիւն կայ: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որ կը գործին մէջ կեղծաւորութիւն կայ: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի մը որ կը 
ձեւացնէ ըլլալ բան մը որ իսկութեան մէջ չէ: Հանդիպա՞ծ էք մանձեւացնէ ըլլալ բան մը որ իսկութեան մէջ չէ: Հանդիպա՞ծ էք մանձեւացնէ ըլլալ բան մը որ իսկութեան մէջ չէ: Հանդիպա՞ծ էք մանձեւացնէ ըլլալ բան մը որ իսկութեան մէջ չէ: Հանդիպա՞ծ էք մանուկի ուկի ուկի ուկի 
մը որ ջանք կը թափէ իր իսկական ինքնութիւնը ծածկել: Մենք մը որ ջանք կը թափէ իր իսկական ինքնութիւնը ծածկել: Մենք մը որ ջանք կը թափէ իր իսկական ինքնութիւնը ծածկել: Մենք մը որ ջանք կը թափէ իր իսկական ինքնութիւնը ծածկել: Մենք 
կրնա՞նք իրենց նման անկեղծ ըլլալ մեր բոլոր խօսքերուն ու գործեկրնա՞նք իրենց նման անկեղծ ըլլալ մեր բոլոր խօսքերուն ու գործեկրնա՞նք իրենց նման անկեղծ ըլլալ մեր բոլոր խօսքերուն ու գործեկրնա՞նք իրենց նման անկեղծ ըլլալ մեր բոլոր խօսքերուն ու գործե----
րուն մէջ. կրնա՞նք չձեւացնել ինչ որ չենք. կրնա՞նք հեռու պահել մեզմէ րուն մէջ. կրնա՞նք չձեւացնել ինչ որ չենք. կրնա՞նք հեռու պահել մեզմէ րուն մէջ. կրնա՞նք չձեւացնել ինչ որ չենք. կրնա՞նք հեռու պահել մեզմէ րուն մէջ. կրնա՞նք չձեւացնել ինչ որ չենք. կրնա՞նք հեռու պահել մեզմէ 
ամէն դիմակ, եւ ըլլալ նոյնինքն մեր անձերը: (Շարունակելի):ամէն դիմակ, եւ ըլլալ նոյնինքն մեր անձերը: (Շարունակելի):ամէն դիմակ, եւ ըլլալ նոյնինքն մեր անձերը: (Շարունակելի):ամէն դիմակ, եւ ըլլալ նոյնինքն մեր անձերը: (Շարունակելի):    

    
� Մեր հոգիի Մեր հոգիի Մեր հոգիի Մեր հոգիի գեղեցկութիւնը կը կայանայ մեր անկեղծութեան մէջ:գեղեցկութիւնը կը կայանայ մեր անկեղծութեան մէջ:գեղեցկութիւնը կը կայանայ մեր անկեղծութեան մէջ:գեղեցկութիւնը կը կայանայ մեր անկեղծութեան մէջ:    
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Աղօթքը թող սրտի ու սիրոյ խօսք ըլլայԱղօթքը թող սրտի ու սիրոյ խօսք ըլլայԱղօթքը թող սրտի ու սիրոյ խօսք ըլլայԱղօթքը թող սրտի ու սիրոյ խօսք ըլլայ    
((((Յուլիս 26Յուլիս 26Յուլիս 26Յուլիս 26))))    

    
13) 13) 13) 13) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ խօսք ու բառ կը փնտռէ, երբ կը Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ խօսք ու բառ կը փնտռէ, երբ կը Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ խօսք ու բառ կը փնտռէ, երբ կը Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ խօսք ու բառ կը փնտռէ, երբ կը 

մօտենայ իր մօրը հետ խօսելու համար: մօտենայ իր մօրը հետ խօսելու համար: մօտենայ իր մօրը հետ խօսելու համար: մօտենայ իր մօրը հետ խօսելու համար: Մանուկը բառ չի փնտռեր Մանուկը բառ չի փնտռեր Մանուկը բառ չի փնտռեր Մանուկը բառ չի փնտռեր 
մօրը հետ խօսելու համար:մօրը հետ խօսելու համար:մօրը հետ խօսելու համար:մօրը հետ խօսելու համար:    Մանուկը երբ մօտենայ իրՄանուկը երբ մօտենայ իրՄանուկը երբ մօտենայ իրՄանուկը երբ մօտենայ իր    մօրը հետ մօրը հետ մօրը հետ մօրը հետ 
խօսելու համար կամ անոր բան մը ըսելու համար, կը խօսի ու կ'ըսէ խօսելու համար կամ անոր բան մը ըսելու համար, կը խօսի ու կ'ըսէ խօսելու համար կամ անոր բան մը ըսելու համար, կը խօսի ու կ'ըսէ խօսելու համար կամ անոր բան մը ըսելու համար, կը խօսի ու կ'ըսէ 
այն ինչ որ իր սրտին մէջ կայ: Երբ խօսելու սկսի, բնաւ չիայն ինչ որ իր սրտին մէջ կայ: Երբ խօսելու սկսի, բնաւ չիայն ինչ որ իր սրտին մէջ կայ: Երբ խօսելու սկսի, բնաւ չիայն ինչ որ իր սրտին մէջ կայ: Երբ խօսելու սկսի, բնաւ չի´ ´ ´ ´ մտածեր իր մտածեր իր մտածեր իր մտածեր իր 
ըսելիքին մասինըսելիքին մասինըսելիքին մասինըսելիքին մասին, , , , կամ իր ըսելու կերպին մասին. ոկամ իր ըսելու կերպին մասին. ոկամ իր ըսելու կերպին մասին. ոկամ իր ըսելու կերպին մասին. ո´́́́չ ալ կը մտածէ թէ չ ալ կը մտածէ թէ չ ալ կը մտածէ թէ չ ալ կը մտածէ թէ 
իիիի´́́́նչ պէտք է ըսէ եւ ինչ պէտք է ըսէ եւ ինչ պէտք է ըսէ եւ ինչ պէտք է ըսէ եւ ի´́́́նչ պէտք է պահէ: Ան ամենայն հանգստունչ պէտք է պահէ: Ան ամենայն հանգստունչ պէտք է պահէ: Ան ամենայն հանգստունչ պէտք է պահէ: Ան ամենայն հանգստութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կը խօսի իր մօրը հետ: Մենք կրնա՞նք մանուկնեկը խօսի իր մօրը հետ: Մենք կրնա՞նք մանուկնեկը խօսի իր մօրը հետ: Մենք կրնա՞նք մանուկնեկը խօսի իր մօրը հետ: Մենք կրնա՞նք մանուկներուն նման ըլլալ երբ րուն նման ըլլալ երբ րուն նման ըլլալ երբ րուն նման ըլլալ երբ 
կը մօտենանք Տիրոջ` անոր հետ խօսելու, մեր սիրտը բանալու: Տիրոջ կը մօտենանք Տիրոջ` անոր հետ խօսելու, մեր սիրտը բանալու: Տիրոջ կը մօտենանք Տիրոջ` անոր հետ խօսելու, մեր սիրտը բանալու: Տիրոջ կը մօտենանք Տիրոջ` անոր հետ խօսելու, մեր սիրտը բանալու: Տիրոջ 
հետ խօսելու համար, հաւատացեալ մարդը ոհետ խօսելու համար, հաւատացեալ մարդը ոհետ խօսելու համար, հաւատացեալ մարդը ոհետ խօսելու համար, հաւատացեալ մարդը ո´́́́չ կարիքը ունի մտածեչ կարիքը ունի մտածեչ կարիքը ունի մտածեչ կարիքը ունի մտածե----
լու իր ըսելիքին մասին, լու իր ըսելիքին մասին, լու իր ըսելիքին մասին, լու իր ըսելիքին մասին, եւ եւ եւ եւ ոոոո´́́́չ ալ կարիքը ունի մտածելու իր ըսելիքը չ ալ կարիքը ունի մտածելու իր ըսելիքը չ ալ կարիքը ունի մտածելու իր ըսելիքը չ ալ կարիքը ունի մտածելու իր ըսելիքը 
ըսըսըսըսելու կերպին մաելու կերպին մաելու կերպին մաելու կերպին մասին: Ինչպէս մանուկը ամենայն հանսին: Ինչպէս մանուկը ամենայն հանսին: Ինչպէս մանուկը ամենայն հանսին: Ինչպէս մանուկը ամենայն հանգգգգսսսստութեամբ տութեամբ տութեամբ տութեամբ 
կը մօտենայ իր մօրը եւ կը խօսի անոր հետ, նոյնպէս ալ հաւատացկը մօտենայ իր մօրը եւ կը խօսի անոր հետ, նոյնպէս ալ հաւատացկը մօտենայ իր մօրը եւ կը խօսի անոր հետ, նոյնպէս ալ հաւատացկը մօտենայ իր մօրը եւ կը խօսի անոր հետ, նոյնպէս ալ հաւատաց----
եալը, մտքի ամենայն հանգստութեամբ պէտք է մօտենայ Տիրոջեալը, մտքի ամենայն հանգստութեամբ պէտք է մօտենայ Տիրոջեալը, մտքի ամենայն հանգստութեամբ պէտք է մօտենայ Տիրոջեալը, մտքի ամենայն հանգստութեամբ պէտք է մօտենայ Տիրոջ, , , , երբ երբ երբ երբ 
ուզէ անոր հետ աղօթքով խօսիլ: Այսօր շատ հաւատացեալներ կան, ուզէ անոր հետ աղօթքով խօսիլ: Այսօր շատ հաւատացեալներ կան, ուզէ անոր հետ աղօթքով խօսիլ: Այսօր շատ հաւատացեալներ կան, ուզէ անոր հետ աղօթքով խօսիլ: Այսօր շատ հաւատացեալներ կան, 
որոնք որոշ աղօթքներ գոց որոնք որոշ աղօթքներ գոց որոնք որոշ աղօթքներ գոց որոնք որոշ աղօթքներ գոց սորված են, եւ երբ աղօթելու հրաւիրուին, սորված են, եւ երբ աղօթելու հրաւիրուին, սորված են, եւ երբ աղօթելու հրաւիրուին, սորված են, եւ երբ աղօթելու հրաւիրուին, 
զայն կ'արտասանեն: Ուրիշներ կան երբ աղօթքի հրաւիրուին` կ'ըսեն. զայն կ'արտասանեն: Ուրիշներ կան երբ աղօթքի հրաւիրուին` կ'ըսեն. զայն կ'արտասանեն: Ուրիշներ կան երբ աղօթքի հրաւիրուին` կ'ըսեն. զայն կ'արտասանեն: Ուրիշներ կան երբ աղօթքի հրաւիրուին` կ'ըսեն. 
««««Ի՞նչ պիտի աղօթեմԻ՞նչ պիտի աղօթեմԻ՞նչ պիտի աղօթեմԻ՞նչ պիտի աղօթեմ»: »: »: »: Անգամ մը մէկէ մը աղօթք խնդրուեցաւ, անիկա Անգամ մը մէկէ մը աղօթք խնդրուեցաւ, անիկա Անգամ մը մէկէ մը աղօթք խնդրուեցաւ, անիկա Անգամ մը մէկէ մը աղօթք խնդրուեցաւ, անիկա 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Հիմա միտքս բան մը չի գարՀիմա միտքս բան մը չի գարՀիմա միտքս բան մը չի գարՀիմա միտքս բան մը չի գար»: »: »: »: Աղօթքը ոԱղօթքը ոԱղօթքը ոԱղօթքը ո´́́́չ արտասաչ արտասաչ արտասաչ արտասանութիւն է նութիւն է նութիւն է նութիւն է 
որ պէտք է գոց սորված ըլլանք, ոոր պէտք է գոց սորված ըլլանք, ոոր պէտք է գոց սորված ըլլանք, ոոր պէտք է գոց սորված ըլլանք, ո´́́́չչչչ    ալ միտքի մը ծնունդը եղող բառեալ միտքի մը ծնունդը եղող բառեալ միտքի մը ծնունդը եղող բառեալ միտքի մը ծնունդը եղող բառե----
րու կոյտ է: Աղօթքը Աստուծոյ հետ սիրոյ երկխօսութիւն է: Ինչպէս րու կոյտ է: Աղօթքը Աստուծոյ հետ սիրոյ երկխօսութիւն է: Ինչպէս րու կոյտ է: Աղօթքը Աստուծոյ հետ սիրոյ երկխօսութիւն է: Ինչպէս րու կոյտ է: Աղօթքը Աստուծոյ հետ սիրոյ երկխօսութիւն է: Ինչպէս 
մանուկը իր մօրը հետ կը խօսի առանց մտածելու թէ իմանուկը իր մօրը հետ կը խօսի առանց մտածելու թէ իմանուկը իր մօրը հետ կը խօսի առանց մտածելու թէ իմանուկը իր մօրը հետ կը խօսի առանց մտածելու թէ ի´́́́նչ պէտք է ըսէ, նչ պէտք է ըսէ, նչ պէտք է ըսէ, նչ պէտք է ըսէ, 
կամ առանց մտածելու թէ արդեօք ճիշդ բանը պիտի ըսէ՞, բառերը լաւ կամ առանց մտածելու թէ արդեօք ճիշդ բանը պիտի ըսէ՞, բառերը լաւ կամ առանց մտածելու թէ արդեօք ճիշդ բանը պիտի ըսէ՞, բառերը լաւ կամ առանց մտածելու թէ արդեօք ճիշդ բանը պիտի ըսէ՞, բառերը լաւ 
պիտի շապիտի շապիտի շապիտի շարադրէ՞, րադրէ՞, րադրէ՞, րադրէ՞, համոզիչ լեզու պիտի ունենհամոզիչ լեզու պիտի ունենհամոզիչ լեզու պիտի ունենհամոզիչ լեզու պիտի ունենա՞յ, ա՞յ, ա՞յ, ա՞յ, նոյնպէս ալ, հաւանոյնպէս ալ, հաւանոյնպէս ալ, հաւանոյնպէս ալ, հաւա----
տացեալ մարդը, երբ աղօթքի կանգնի, ինչ որ սրտին մէջ կայ` ատացեալ մարդը, երբ աղօթքի կանգնի, ինչ որ սրտին մէջ կայ` ատացեալ մարդը, երբ աղօթքի կանգնի, ինչ որ սրտին մէջ կայ` ատացեալ մարդը, երբ աղօթքի կանգնի, ինչ որ սրտին մէջ կայ` ա´́́́յն յն յն յն 
պէտք է ըսէպէտք է ըսէպէտք է ըսէպէտք է ըսէ, , , , առանց մտածելու թէ իառանց մտածելու թէ իառանց մտածելու թէ իառանց մտածելու թէ ի´́́́նչ կրնայ ըսել: (Շարունակելի):նչ կրնայ ըսել: (Շարունակելի):նչ կրնայ ըսել: (Շարունակելի):նչ կրնայ ըսել: (Շարունակելի):    

    
� Խօսինք Յիսուսի հետ այնպէս` ինչպէս մանուկ մը կը խօսի իր Խօսինք Յիսուսի հետ այնպէս` ինչպէս մանուկ մը կը խօսի իր Խօսինք Յիսուսի հետ այնպէս` ինչպէս մանուկ մը կը խօսի իր Խօսինք Յիսուսի հետ այնպէս` ինչպէս մանուկ մը կը խօսի իր 

մօրը հետ:մօրը հետ:մօրը հետ:մօրը հետ:    
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Հեռու մնալ չարիքէՀեռու մնալ չարիքէՀեռու մնալ չարիքէՀեռու մնալ չարիքէ    
((((Յուլիս 27Յուլիս 27Յուլիս 27Յուլիս 27))))    

    
14) 14) 14) 14) Մանուկը ոխՄանուկը ոխՄանուկը ոխՄանուկը ոխ    չիչիչիչի´ ´ ´ ´ պահեր, վրէժ չիպահեր, վրէժ չիպահեր, վրէժ չիպահեր, վրէժ չի´ ´ ´ ´ լուծեր, չարիքը չարիքով չիլուծեր, չարիքը չարիքով չիլուծեր, չարիքը չարիքով չիլուծեր, չարիքը չարիքով չի´ ´ ´ ´ 

հատուցաներ: Մենք կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ մէկը հատուցաներ: Մենք կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ մէկը հատուցաներ: Մենք կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ մէկը հատուցաներ: Մենք կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ մէկը 
վիրաւորէ մեզ, վնասէ մեզ, նախատէ մեզ: Ո՞խ կը պահենք, վրէ՞ժ կը վիրաւորէ մեզ, վնասէ մեզ, նախատէ մեզ: Ո՞խ կը պահենք, վրէ՞ժ կը վիրաւորէ մեզ, վնասէ մեզ, նախատէ մեզ: Ո՞խ կը պահենք, վրէ՞ժ կը վիրաւորէ մեզ, վնասէ մեզ, նախատէ մեզ: Ո՞խ կը պահենք, վրէ՞ժ կը 
լուծենք, չարիքը չարիքո՞վ կը հատուցանենք: Յիսուս կ'ըսէ, թէ լուծենք, չարիքը չարիքո՞վ կը հատուցանենք: Յիսուս կ'ըսէ, թէ լուծենք, չարիքը չարիքո՞վ կը հատուցանենք: Յիսուս կ'ըսէ, թէ լուծենք, չարիքը չարիքո՞վ կը հատուցանենք: Յիսուս կ'ըսէ, թէ 
Աստուծոյ արքայութիւնը անԱստուծոյ արքայութիւնը անԱստուծոյ արքայութիւնը անԱստուծոյ արքայութիւնը անոնց համար է` որոնք մանուկներու նման ոնց համար է` որոնք մանուկներու նման ոնց համար է` որոնք մանուկներու նման ոնց համար է` որոնք մանուկներու նման 
են, այսինքն, անոնց համար` որոնք ոխ պահել չեն գիտեր, որոնք վրէժ են, այսինքն, անոնց համար` որոնք ոխ պահել չեն գիտեր, որոնք վրէժ են, այսինքն, անոնց համար` որոնք ոխ պահել չեն գիտեր, որոնք վրէժ են, այսինքն, անոնց համար` որոնք ոխ պահել չեն գիտեր, որոնք վրէժ 
չեն լուծեր եւ ոչեն լուծեր եւ ոչեն լուծեր եւ ոչեն լուծեր եւ ո´́́́չ ալ լուծելու մասին կը մտածեն, որոնք չարիքը չարիչ ալ լուծելու մասին կը մտածեն, որոնք չարիքը չարիչ ալ լուծելու մասին կը մտածեն, որոնք չարիքը չարիչ ալ լուծելու մասին կը մտածեն, որոնք չարիքը չարի----
քով չեն հատուցաներքով չեն հատուցաներքով չեն հատուցաներքով չեն հատուցաներ, , , , եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ միայն չեն հատուցաներ, այլ չեն խորհիր չ միայն չեն հատուցաներ, այլ չեն խորհիր չ միայն չեն հատուցաներ, այլ չեն խորհիր չ միայն չեն հատուցաներ, այլ չեն խորհիր 
անգամ հատուցանելու մասին:անգամ հատուցանելու մասին:անգամ հատուցանելու մասին:անգամ հատուցանելու մասին:    

ՄաՄաՄաՄանուկին հոգիին մէջ ոխակալութիւն, վրէժխնդրութիւն կամ չանուկին հոգիին մէջ ոխակալութիւն, վրէժխնդրութիւն կամ չանուկին հոգիին մէջ ոխակալութիւն, վրէժխնդրութիւն կամ չանուկին հոգիին մէջ ոխակալութիւն, վրէժխնդրութիւն կամ չա----
րիքով հատուցման արարք չկայրիքով հատուցման արարք չկայրիքով հատուցման արարք չկայրիքով հատուցման արարք չկայ: : : : Մանուկի մը սիրտը կրնայ վիրաՄանուկի մը սիրտը կրնայ վիրաՄանուկի մը սիրտը կրնայ վիրաՄանուկի մը սիրտը կրնայ վիրա----
ւորուիլ բայց վայրկեան մը ետք արդէն մոռցած է վիրաւորանքը: Ո՞ր ւորուիլ բայց վայրկեան մը ետք արդէն մոռցած է վիրաւորանքը: Ո՞ր ւորուիլ բայց վայրկեան մը ետք արդէն մոռցած է վիրաւորանքը: Ո՞ր ւորուիլ բայց վայրկեան մը ետք արդէն մոռցած է վիրաւորանքը: Ո՞ր 
մանուկը երբ պատժուի կամ յանդիմանուի իր մօրը կողմէ` ոխ կը պամանուկը երբ պատժուի կամ յանդիմանուի իր մօրը կողմէ` ոխ կը պամանուկը երբ պատժուի կամ յանդիմանուի իր մօրը կողմէ` ոխ կը պամանուկը երբ պատժուի կամ յանդիմանուի իր մօրը կողմէ` ոխ կը պա----
հէ ու քինախնդիր կը դառնայհէ ու քինախնդիր կը դառնայհէ ու քինախնդիր կը դառնայհէ ու քինախնդիր կը դառնայ: : : : Մանուկը իր մօրը կողմէ կատարուած Մանուկը իր մօրը կողմէ կատարուած Մանուկը իր մօրը կողմէ կատարուած Մանուկը իր մօրը կողմէ կատարուած 
յանդիմանութիւնը վայրկեան մը ետք չի՞ մոռնար: Ո՞ր մանուկը երբ իր յանդիմանութիւնը վայրկեան մը ետք չի՞ մոռնար: Ո՞ր մանուկը երբ իր յանդիմանութիւնը վայրկեան մը ետք չի՞ մոռնար: Ո՞ր մանուկը երբ իր յանդիմանութիւնը վայրկեան մը ետք չի՞ մոռնար: Ո՞ր մանուկը երբ իր 
սիրած խաղալիքը ձեռքէն խլուի` վրէժ լուծելու մասին կը մտածէ:սիրած խաղալիքը ձեռքէն խլուի` վրէժ լուծելու մասին կը մտածէ:սիրած խաղալիքը ձեռքէն խլուի` վրէժ լուծելու մասին կը մտածէ:սիրած խաղալիքը ձեռքէն խլուի` վրէժ լուծելու մասին կը մտածէ:    Ո՞ր Ո՞ր Ո՞ր Ո՞ր 
մանուկը չարիքը չարիքով հատուցանելու մասին կը խորհի: Մենք մանուկը չարիքը չարիքով հատուցանելու մասին կը խորհի: Մենք մանուկը չարիքը չարիքով հատուցանելու մասին կը խորհի: Մենք մանուկը չարիքը չարիքով հատուցանելու մասին կը խորհի: Մենք 
կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ:կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ:կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ:կրնա՞նք իրենց նման ըլլալ:    Երբ վիրաւորուԵրբ վիրաւորուԵրբ վիրաւորուԵրբ վիրաւորուինք,ինք,ինք,ինք,    կրնա՞նքկրնա՞նքկրնա՞նքկրնա՞նք    անտեսել անտեսել անտեսել անտեսել 
վիրաւորանքը: Երբ վարկաբեկուինք, կրնա՞նք սիրով լուռ մնալ: Ի՞նչ վիրաւորանքը: Երբ վարկաբեկուինք, կրնա՞նք սիրով լուռ մնալ: Ի՞նչ վիրաւորանքը: Երբ վարկաբեկուինք, կրնա՞նք սիրով լուռ մնալ: Ի՞նչ վիրաւորանքը: Երբ վարկաբեկուինք, կրնա՞նք սիրով լուռ մնալ: Ի՞նչ 
կ'ընենք երբ մեր իրաւունքը խլուի մեր ձեռքէն. զայն բռնի ուժով վեկ'ընենք երբ մեր իրաւունքը խլուի մեր ձեռքէն. զայն բռնի ուժով վեկ'ընենք երբ մեր իրաւունքը խլուի մեր ձեռքէն. զայն բռնի ուժով վեկ'ընենք երբ մեր իրաւունքը խլուի մեր ձեռքէն. զայն բռնի ուժով վե----
րադարձնելու մասի՞ն կը մտածենք: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը չարիք րադարձնելու մասի՞ն կը մտածենք: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը չարիք րադարձնելու մասի՞ն կը մտածենք: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը չարիք րադարձնելու մասի՞ն կը մտածենք: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը չարիք 
հասցնէ մեզի. մե՞նք ալ չարիք կը հասցնենք իրեն: Յիսուհասցնէ մեզի. մե՞նք ալ չարիք կը հասցնենք իրեն: Յիսուհասցնէ մեզի. մե՞նք ալ չարիք կը հասցնենք իրեն: Յիսուհասցնէ մեզի. մե՞նք ալ չարիք կը հասցնենք իրեն: Յիսուս մեզ կը ս մեզ կը ս մեզ կը ս մեզ կը 
հրաւիրէ նմանելու մանուկներուն, եւ որպէսզի նմանինք, պէտք է ամէն հրաւիրէ նմանելու մանուկներուն, եւ որպէսզի նմանինք, պէտք է ամէն հրաւիրէ նմանելու մանուկներուն, եւ որպէսզի նմանինք, պէտք է ամէն հրաւիրէ նմանելու մանուկներուն, եւ որպէսզի նմանինք, պէտք է ամէն 
տեսակի չարութիւն ու չար խորհուրդ դուրս շպրտենք մեր սրտէն ու տեսակի չարութիւն ու չար խորհուրդ դուրս շպրտենք մեր սրտէն ու տեսակի չարութիւն ու չար խորհուրդ դուրս շպրտենք մեր սրտէն ու տեսակի չարութիւն ու չար խորհուրդ դուրս շպրտենք մեր սրտէն ու 
հոգիէն, պէտք է հեռու պահենք մեզմէ աններողամտութիւնն ու հոգիէն, պէտք է հեռու պահենք մեզմէ աններողամտութիւնն ու հոգիէն, պէտք է հեռու պահենք մեզմէ աններողամտութիւնն ու հոգիէն, պէտք է հեռու պահենք մեզմէ աններողամտութիւնն ու 
քինախնդրութիւնը: քինախնդրութիւնը: քինախնդրութիւնը: քինախնդրութիւնը: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Նմանինք մանուկներու, որոնք կրնան վՆմանինք մանուկներու, որոնք կրնան վՆմանինք մանուկներու, որոնք կրնան վՆմանինք մանուկներու, որոնք կրնան վրարարարաւորուիլ, զրկուիլ ու ւորուիլ, զրկուիլ ու ւորուիլ, զրկուիլ ու ւորուիլ, զրկուիլ ու 

ցաւցուիլ եցաւցուիլ եցաւցուիլ եցաւցուիլ եւ վայրկեան մը ետք այդ բոլորը մոռնալ:ւ վայրկեան մը ետք այդ բոլորը մոռնալ:ւ վայրկեան մը ետք այդ բոլորը մոռնալ:ւ վայրկեան մը ետք այդ բոլորը մոռնալ:    
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Մանուկի մը առաքինութիւններէնՄանուկի մը առաքինութիւններէնՄանուկի մը առաքինութիւններէնՄանուկի մը առաքինութիւններէն    
((((Յուլիս 28Յուլիս 28Յուլիս 28Յուլիս 28))))    

    
15) 15) 15) 15) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ անձնասէր, եսասէր, եսաՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ անձնասէր, եսասէր, եսաՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ անձնասէր, եսասէր, եսաՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ անձնասէր, եսասէր, եսա----

կեդրոն:կեդրոն:կեդրոն:կեդրոն:    Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ հեռու մնալ 
անձնասիրութենէ ու եսասիրութենէ:անձնասիրութենէ ու եսասիրութենէ:անձնասիրութենէ ու եսասիրութենէ:անձնասիրութենէ ու եսասիրութենէ:    

11116) 6) 6) 6) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ մեծամիտ, այսինքն` ինքզինք Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ մեծամիտ, այսինքն` ինքզինք Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ մեծամիտ, այսինքն` ինքզինք Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ մեծամիտ, այսինքն` ինքզինք 
մեծ բան կարծող:մեծ բան կարծող:մեծ բան կարծող:մեծ բան կարծող:    Մանուկի նման ըլլալու համար, պէտք է մենք Մանուկի նման ըլլալու համար, պէտք է մենք Մանուկի նման ըլլալու համար, պէտք է մենք Մանուկի նման ըլլալու համար, պէտք է մենք 
զմեզ ոչինչ սեպենք, որպէսզի Տէրը իզմեզ ոչինչ սեպենք, որպէսզի Տէրը իզմեզ ոչինչ սեպենք, որպէսզի Տէրը իզմեզ ոչինչ սեպենք, որպէսզի Տէրը ի´́́́նք դառնայ մեր կեանքին ամէն նք դառնայ մեր կեանքին ամէն նք դառնայ մեր կեանքին ամէն նք դառնայ մեր կեանքին ամէն 
ինչը:ինչը:ինչը:ինչը:    

17) 17) 17) 17) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ ինքնահաւան, այսինքն` Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ ինքնահաւան, այսինքն` Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ ինքնահաւան, այսինքն` Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ ըլլայ ինքնահաւան, այսինքն` 
միայն ինքզինք հաւնող,միայն ինքզինք հաւնող,միայն ինքզինք հաւնող,միայն ինքզինք հաւնող,    եւ ուրիշներուն ունեցած կարողութիւններն եւ ուրիշներուն ունեցած կարողութիւններն եւ ուրիշներուն ունեցած կարողութիւններն եւ ուրիշներուն ունեցած կարողութիւններն 
ու շնորհքները անտեսող ու արհամարու շնորհքները անտեսող ու արհամարու շնորհքները անտեսող ու արհամարու շնորհքները անտեսող ու արհամարհհհհող:ող:ող:ող:    Մանուկի նման ըլլալու Մանուկի նման ըլլալու Մանուկի նման ըլլալու Մանուկի նման ըլլալու 
համար, պէտք էհամար, պէտք էհամար, պէտք էհամար, պէտք է    ձերբազատեձերբազատեձերբազատեձերբազատենք մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր եւ նք մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր եւ նք մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր եւ նք մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր եւ 
ուրիշէն լաւ նկատելու ախտէն, եւ պէտք է աշխատինք ուրիշներուն ուրիշէն լաւ նկատելու ախտէն, եւ պէտք է աշխատինք ուրիշներուն ուրիշէն լաւ նկատելու ախտէն, եւ պէտք է աշխատինք ուրիշներուն ուրիշէն լաւ նկատելու ախտէն, եւ պէտք է աշխատինք ուրիշներուն 
ալ ունեցած արժանիքներն ու շնորհքները գնահատելալ ունեցած արժանիքներն ու շնորհքները գնահատելալ ունեցած արժանիքներն ու շնորհքները գնահատելալ ունեցած արժանիքներն ու շնորհքները գնահատելուուուու::::    

18) 18) 18) 18) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ միայն ինքնիր շահն ու ինքնիր Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ միայն ինքնիր շահն ու ինքնիր Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ միայն ինքնիր շահն ու ինքնիր Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ միայն ինքնիր շահն ու ինքնիր 
հանհանհանհանգիստը հետապնդէ: Պէտք չէ մտածենք միայն մեր անձերուն գիստը հետապնդէ: Պէտք չէ մտածենք միայն մեր անձերուն գիստը հետապնդէ: Պէտք չէ մտածենք միայն մեր անձերուն գիստը հետապնդէ: Պէտք չէ մտածենք միայն մեր անձերուն 
շահին ու հանգիստին մասին, եթէ երբեք կ'ուզենք մանուկի նման շահին ու հանգիստին մասին, եթէ երբեք կ'ուզենք մանուկի նման շահին ու հանգիստին մասին, եթէ երբեք կ'ուզենք մանուկի նման շահին ու հանգիստին մասին, եթէ երբեք կ'ուզենք մանուկի նման 
ըլլալ: Պէտք է մտածել նաեւ մեր նմաններուն շահին ու հանգիստին ըլլալ: Պէտք է մտածել նաեւ մեր նմաններուն շահին ու հանգիստին ըլլալ: Պէտք է մտածել նաեւ մեր նմաններուն շահին ու հանգիստին ըլլալ: Պէտք է մտածել նաեւ մեր նմաններուն շահին ու հանգիստին 
մասին: Պէտք է մեր անձերոմասին: Պէտք է մեր անձերոմասին: Պէտք է մեր անձերոմասին: Պէտք է մեր անձերուն նեղ պարունակէն դուրս գալ, պէտք է ւն նեղ պարունակէն դուրս գալ, պէտք է ւն նեղ պարունակէն դուրս գալ, պէտք է ւն նեղ պարունակէն դուրս գալ, պէտք է 
նմանիլ ծառի նմանիլ ծառի նմանիլ ծառի նմանիլ ծառի մը որ կ'ապրի ուրիշին համար, պտուղ կը բերէ մը որ կ'ապրի ուրիշին համար, պտուղ կը բերէ մը որ կ'ապրի ուրիշին համար, պտուղ կը բերէ մը որ կ'ապրի ուրիշին համար, պտուղ կը բերէ 
ուրիշին համար:ուրիշին համար:ուրիշին համար:ուրիշին համար:    

19) 19) 19) 19) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ վախնայ աշխարհէն, մահէն,Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ վախնայ աշխարհէն, մահէն,Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ վախնայ աշխարհէն, մահէն,Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ վախնայ աշխարհէն, մահէն,    
անաանաանաանակնկալ աղէտներէն, չսպասուած պատահարներէն: Մենք կնկալ աղէտներէն, չսպասուած պատահարներէն: Մենք կնկալ աղէտներէն, չսպասուած պատահարներէն: Մենք կնկալ աղէտներէն, չսպասուած պատահարներէն: Մենք 
կրնա՞նք իրենց նման ապրիլ առանց վախի: Մանուկ մը ինքզկրնա՞նք իրենց նման ապրիլ առանց վախի: Մանուկ մը ինքզկրնա՞նք իրենց նման ապրիլ առանց վախի: Մանուկ մը ինքզկրնա՞նք իրենց նման ապրիլ առանց վախի: Մանուկ մը ինքզինք ինք ինք ինք 
ապահով կը զգայ երբ կը տեսնէ մայրը իր կողքին: Մենք կրնա՞նք ապահով կը զգայ երբ կը տեսնէ մայրը իր կողքին: Մենք կրնա՞նք ապահով կը զգայ երբ կը տեսնէ մայրը իր կողքին: Մենք կրնա՞նք ապահով կը զգայ երբ կը տեսնէ մայրը իր կողքին: Մենք կրնա՞նք 
ապահով զգալ, քաջապահով զգալ, քաջապահով զգալ, քաջապահով զգալ, քաջ    գիտնալով որ ապահով ձեռքերու մէջ ենք, եւ գիտնալով որ ապահով ձեռքերու մէջ ենք, եւ գիտնալով որ ապահով ձեռքերու մէջ ենք, եւ գիտնալով որ ապահով ձեռքերու մէջ ենք, եւ 
այդ ձեռքերը մեզի համար խաչուած Յիսուսի ձեռքերն են: այդ ձեռքերը մեզի համար խաչուած Յիսուսի ձեռքերն են: այդ ձեռքերը մեզի համար խաչուած Յիսուսի ձեռքերն են: այդ ձեռքերը մեզի համար խաչուած Յիսուսի ձեռքերն են: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եսասէր մարդը չի կրնար ուրիշին բարիքին համար գործել:Եսասէր մարդը չի կրնար ուրիշին բարիքին համար գործել:Եսասէր մարդը չի կրնար ուրիշին բարիքին համար գործել:Եսասէր մարդը չի կրնար ուրիշին բարիքին համար գործել:    
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Ըլլալ անհոգ Ըլլալ անհոգ Ըլլալ անհոգ Ըլլալ անհոգ եւ յոեւ յոեւ յոեւ յուսալիցւսալիցւսալիցւսալից    
((((Յուլիս 29Յուլիս 29Յուլիս 29Յուլիս 29))))    

    
20) 20) 20) 20) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ուտելիքին ու հագնեՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ուտելիքին ու հագնեՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ուտելիքին ու հագնեՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ուտելիքին ու հագնե----

լիքին համար, կամ տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ներկայ լիքին համար, կամ տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ներկայ լիքին համար, կամ տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ներկայ լիքին համար, կամ տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ մտահոգուի իր ներկայ 
կեանքին ու ապագային համար: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը կեանքին ու ապագային համար: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը կեանքին ու ապագային համար: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը կեանքին ու ապագային համար: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը 
նշանակէ չմտահոգուիլ մեր ուտելիքին ու հագնելիքին համար, մեր նշանակէ չմտահոգուիլ մեր ուտելիքին ու հագնելիքին համար, մեր նշանակէ չմտահոգուիլ մեր ուտելիքին ու հագնելիքին համար, մեր նշանակէ չմտահոգուիլ մեր ուտելիքին ու հագնելիքին համար, մեր 
ննններկայ կեանքին ու ապագային համար, այլ` վստահիլ Տիրոջ երկայ կեանքին ու ապագային համար, այլ` վստահիլ Տիրոջ երկայ կեանքին ու ապագային համար, այլ` վստահիլ Տիրոջ երկայ կեանքին ու ապագային համար, այլ` վստահիլ Տիրոջ 
նախախնամութեան: Մտահոգութիւնը անվստահութիւն է Աստուծոյ նախախնամութեան: Մտահոգութիւնը անվստահութիւն է Աստուծոյ նախախնամութեան: Մտահոգութիւնը անվստահութիւն է Աստուծոյ նախախնամութեան: Մտահոգութիւնը անվստահութիւն է Աստուծոյ 
հանդէպ: Երբ կը մտահոգուինք, մեր կեանքին մէջ գործող Աստուծոյ հանդէպ: Երբ կը մտահոգուինք, մեր կեանքին մէջ գործող Աստուծոյ հանդէպ: Երբ կը մտահոգուինք, մեր կեանքին մէջ գործող Աստուծոյ հանդէպ: Երբ կը մտահոգուինք, մեր կեանքին մէջ գործող Աստուծոյ 
ձեռքերն են որ կը կապենք: Վաղուան համար մտաձեռքերն են որ կը կապենք: Վաղուան համար մտաձեռքերն են որ կը կապենք: Վաղուան համար մտաձեռքերն են որ կը կապենք: Վաղուան համար մտահոգուելով` չենք հոգուելով` չենք հոգուելով` չենք հոգուելով` չենք 
կրնար վաղն դարձնել լուսաւոր: Ակրնար վաղն դարձնել լուսաւոր: Ակրնար վաղն դարձնել լուսաւոր: Ակրնար վաղն դարձնել լուսաւոր: Ապագային հապագային հապագային հապագային համար մտահոգուելով` մար մտահոգուելով` մար մտահոգուելով` մար մտահոգուելով` 
չենք կրնար մեր ապագան դարձնել ապահով: Մեր առողջութեան չենք կրնար մեր ապագան դարձնել ապահով: Մեր առողջութեան չենք կրնար մեր ապագան դարձնել ապահով: Մեր առողջութեան չենք կրնար մեր ապագան դարձնել ապահով: Մեր առողջութեան 
համար մտահոգուելով` չենք կրնար մեր առողհամար մտահոգուելով` չենք կրնար մեր առողհամար մտահոգուելով` չենք կրնար մեր առողհամար մտահոգուելով` չենք կրնար մեր առողջութիւնը վերականգջութիւնը վերականգջութիւնը վերականգջութիւնը վերականգ----
նել: Այս բոլորը ընելու համար, մեր մտահոգունել: Այս բոլորը ընելու համար, մեր մտահոգունել: Այս բոլորը ընելու համար, մեր մտահոգունել: Այս բոլորը ընելու համար, մեր մտահոգութիւնները պէտք է դնենք թիւնները պէտք է դնենք թիւնները պէտք է դնենք թիւնները պէտք է դնենք 
Աստուծոյ ձեռքերուն մէջ եւ խնդրենք Սուրբ Հոգիէն, որԱստուծոյ ձեռքերուն մէջ եւ խնդրենք Սուրբ Հոգիէն, որԱստուծոյ ձեռքերուն մէջ եւ խնդրենք Սուրբ Հոգիէն, որԱստուծոյ ձեռքերուն մէջ եւ խնդրենք Սուրբ Հոգիէն, որ    օգնէ մեզի օգնէ մեզի օգնէ մեզի օգնէ մեզի 
վստահելու Աստուծոյ նախախնամուվստահելու Աստուծոյ նախախնամուվստահելու Աստուծոյ նախախնամուվստահելու Աստուծոյ նախախնամութեան: Ինչո՞ւ հոգ ընել երբ թեան: Ինչո՞ւ հոգ ընել երբ թեան: Ինչո՞ւ հոգ ընել երբ թեան: Ինչո՞ւ հոգ ընել երբ հոգահոգահոգահոգա----
տար Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Ինչո՞ւ կասկածիլ երբ վստահելի տար Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Ինչո՞ւ կասկածիլ երբ վստահելի տար Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Ինչո՞ւ կասկածիլ երբ վստահելի տար Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Ինչո՞ւ կասկածիլ երբ վստահելի 
Աստուծոյ մը հետեԱստուծոյ մը հետեԱստուծոյ մը հետեԱստուծոյ մը հետեւորդներն ենք:ւորդներն ենք:ւորդներն ենք:ւորդներն ենք:    

21)21)21)21)    Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ յուսահատութեամբ բռնուած ըլլայ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ յուսահատութեամբ բռնուած ըլլայ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ յուսահատութեամբ բռնուած ըլլայ: Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ յուսահատութեամբ բռնուած ըլլայ: 
Մանուկը միշտ լեցոՄանուկը միշտ լեցոՄանուկը միշտ լեցոՄանուկը միշտ լեցո´́́́ւն է յոյսով, լեցուն է յոյսով, լեցուն է յոյսով, լեցուն է յոյսով, լեցո´́́́ւն է ակնկալող հոգիով, լեցուն է ակնկալող հոգիով, լեցուն է ակնկալող հոգիով, լեցուն է ակնկալող հոգիով, լեցո´́́́ւն ւն ւն ւն 
է վառ երազներով: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանաէ վառ երազներով: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանաէ վառ երազներով: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանաէ վառ երազներով: Ուստի, մանուկի նման ըլլալ, կը նշանակէ վակէ վակէ վակէ վա´́́́ռ ռ ռ ռ 
պահել մեր մէջ յոյսպահել մեր մէջ յոյսպահել մեր մէջ յոյսպահել մեր մէջ յոյսն ու յոյսի կրակը`ն ու յոյսի կրակը`ն ու յոյսի կրակը`ն ու յոյսի կրակը`    հանդէպ մեր ներկայ ու ապագայ հանդէպ մեր ներկայ ու ապագայ հանդէպ մեր ներկայ ու ապագայ հանդէպ մեր ներկայ ու ապագայ 
կեանքին: Երբ մայր մը բան մը խոստանայ իր զաւակին, զաւակը կը կեանքին: Երբ մայր մը բան մը խոստանայ իր զաւակին, զաւակը կը կեանքին: Երբ մայր մը բան մը խոստանայ իր զաւակին, զաւակը կը կեանքին: Երբ մայր մը բան մը խոստանայ իր զաւակին, զաւակը կը 
հաւատայ իր մօրը խոստումին ու յոյսով կ'ակնհաւատայ իր մօրը խոստումին ու յոյսով կ'ակնհաւատայ իր մօրը խոստումին ու յոյսով կ'ակնհաւատայ իր մօրը խոստումին ու յոյսով կ'ակնկալէկալէկալէկալէ    անոր կատարուանոր կատարուանոր կատարուանոր կատարու----
մըմըմըմը: : : : Մենք եւս, մանուկի մը նման, պէտք է հաւաՄենք եւս, մանուկի մը նման, պէտք է հաւաՄենք եւս, մանուկի մը նման, պէտք է հաւաՄենք եւս, մանուկի մը նման, պէտք է հաւատանք բոլոր այն անտետանք բոլոր այն անտետանք բոլոր այն անտետանք բոլոր այն անտե----
սանելի իրականութեանց որոնց մասին խօսեցաւ Յիսուսսանելի իրականութեանց որոնց մասին խօսեցաւ Յիսուսսանելի իրականութեանց որոնց մասին խօսեցաւ Յիսուսսանելի իրականութեանց որոնց մասին խօսեցաւ Յիսուս,,,,    եւ յոյսով եւ յոյսով եւ յոյսով եւ յոյսով 
սպասենք անոնց յայտնութեան:սպասենք անոնց յայտնութեան:սպասենք անոնց յայտնութեան:սպասենք անոնց յայտնութեան:    ((((ՇարուՇարուՇարուՇարունակելի):նակելի):նակելի):նակելի):    

    
� Մտահոգութիւնը ոեւէ հարցի լուծում չի բերեր, քանի մտահոգուՄտահոգութիւնը ոեւէ հարցի լուծում չի բերեր, քանի մտահոգուՄտահոգութիւնը ոեւէ հարցի լուծում չի բերեր, քանի մտահոգուՄտահոգութիւնը ոեւէ հարցի լուծում չի բերեր, քանի մտահոգու----

թիւնը ինքնին հաթիւնը ինքնին հաթիւնը ինքնին հաթիւնը ինքնին հարց է:րց է:րց է:րց է:    
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Ապրիլ մանուկի մը ուրախութեամբԱպրիլ մանուկի մը ուրախութեամբԱպրիլ մանուկի մը ուրախութեամբԱպրիլ մանուկի մը ուրախութեամբ    
((((Յուլիս 30Յուլիս 30Յուլիս 30Յուլիս 30))))    

    
22) 22) 22) 22) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ տրտմութեամբ կլանուած ըլլայ:Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ տրտմութեամբ կլանուած ըլլայ:Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ տրտմութեամբ կլանուած ըլլայ:Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որ տրտմութեամբ կլանուած ըլլայ:    

Տրտմութիւնը տեղ չունի մանուկին սրտին մէջ: Սուգը տեղ չունի անոր Տրտմութիւնը տեղ չունի մանուկին սրտին մէջ: Սուգը տեղ չունի անոր Տրտմութիւնը տեղ չունի մանուկին սրտին մէջ: Սուգը տեղ չունի անոր Տրտմութիւնը տեղ չունի մանուկին սրտին մէջ: Սուգը տեղ չունի անոր 
հոգիին մէջ: Մանուկը ուրախութեան աղբիւր է: Անոր ուրախութիւնը հոգիին մէջ: Մանուկը ուրախութեան աղբիւր է: Անոր ուրախութիւնը հոգիին մէջ: Մանուկը ուրախութեան աղբիւր է: Անոր ուրախութիւնը հոգիին մէջ: Մանուկը ուրախութեան աղբիւր է: Անոր ուրախութիւնը 
դուրսէն չի գար, այլ կը բղխի դուրսէն չի գար, այլ կը բղխի դուրսէն չի գար, այլ կը բղխի դուրսէն չի գար, այլ կը բղխի անոր ներսիդիէն:անոր ներսիդիէն:անոր ներսիդիէն:անոր ներսիդիէն:    Կեանքի դժուարին Կեանքի դժուարին Կեանքի դժուարին Կեանքի դժուարին 
պահերը չեն կրնար խլել ուրախութիւնը անոր սրտէն: Մենք կրնա՞նք պահերը չեն կրնար խլել ուրախութիւնը անոր սրտէն: Մենք կրնա՞նք պահերը չեն կրնար խլել ուրախութիւնը անոր սրտէն: Մենք կրնա՞նք պահերը չեն կրնար խլել ուրախութիւնը անոր սրտէն: Մենք կրնա՞նք 
մանուկի նման ըլլալ: Կրնա՞նք մեր ուրախութիւնը չկորսնցնել, երբ կը մանուկի նման ըլլալ: Կրնա՞նք մեր ուրախութիւնը չկորսնցնել, երբ կը մանուկի նման ըլլալ: Կրնա՞նք մեր ուրախութիւնը չկորսնցնել, երբ կը մանուկի նման ըլլալ: Կրնա՞նք մեր ուրախութիւնը չկորսնցնել, երբ կը 
հանդիպինք դժուարին պահերու:հանդիպինք դժուարին պահերու:հանդիպինք դժուարին պահերու:հանդիպինք դժուարին պահերու:    Կրնա՞նք չտրտմիլ երբ դէմ Կրնա՞նք չտրտմիլ երբ դէմ Կրնա՞նք չտրտմիլ երբ դէմ Կրնա՞նք չտրտմիլ երբ դէմ 
յանդիման կը կանգնինք տրտմեցուցիչ երեւոյթներու:յանդիման կը կանգնինք տրտմեցուցիչ երեւոյթներու:յանդիման կը կանգնինք տրտմեցուցիչ երեւոյթներու:յանդիման կը կանգնինք տրտմեցուցիչ երեւոյթներու:    

22223) 3) 3) 3) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ    կ'անիրաւէ ու կը զրկէ ուրիշը, կը կ'անիրաւէ ու կը զրկէ ուրիշը, կը կ'անիրաւէ ու կը զրկէ ուրիշը, կը կ'անիրաւէ ու կը զրկէ ուրիշը, կը 
հարստահարէ ու կը շահագործէ ուրիշը: Մենք կրնա՞նք մանուկի հարստահարէ ու կը շահագործէ ուրիշը: Մենք կրնա՞նք մանուկի հարստահարէ ու կը շահագործէ ուրիշը: Մենք կրնա՞նք մանուկի հարստահարէ ու կը շահագործէ ուրիշը: Մենք կրնա՞նք մանուկի 
նման ըլլալ, այլ խօսքով` կրնա՞նք չանիրաւել ու չզրկել ուրիշը, նման ըլլալ, այլ խօսքով` կրնա՞նք չանիրաւել ու չզրկել ուրիշը, նման ըլլալ, այլ խօսքով` կրնա՞նք չանիրաւել ու չզրկել ուրիշը, նման ըլլալ, այլ խօսքով` կրնա՞նք չանիրաւել ու չզրկել ուրիշը, 
չհարստահարել ու չշահագործել ուրիշը:չհարստահարել ու չշահագործել ուրիշը:չհարստահարել ու չշահագործել ուրիշը:չհարստահարել ու չշահագործել ուրիշը:    ԴոԴոԴոԴո´́́́ւք ըսէք, մւք ըսէք, մւք ըսէք, մւք ըսէք, մանուկի սիրտ անուկի սիրտ անուկի սիրտ անուկի սիրտ 
ունեցող մարդը կրնա՞յ ունեցող մարդը կրնա՞յ ունեցող մարդը կրնա՞յ ունեցող մարդը կրնա՞յ անիրաւել, զրկել, հարստահարել ու շահագորանիրաւել, զրկել, հարստահարել ու շահագորանիրաւել, զրկել, հարստահարել ու շահագորանիրաւել, զրկել, հարստահարել ու շահագոր----
ծել: Մածել: Մածել: Մածել: Մանուկի նման մաքուր հոգի ունեցող մարդը նուկի նման մաքուր հոգի ունեցող մարդը նուկի նման մաքուր հոգի ունեցող մարդը նուկի նման մաքուր հոգի ունեցող մարդը այս բոլորը չ'ըներ: այս բոլորը չ'ըներ: այս բոլորը չ'ըներ: այս բոլորը չ'ըներ: 
Իսկ աԻսկ աԻսկ աԻսկ այս բոլորը չընողյս բոլորը չընողյս բոլորը չընողյս բոլորը չընողին համար` ին համար` ին համար` ին համար` Աստուծոյ արքայութիւԱստուծոյ արքայութիւԱստուծոյ արքայութիւԱստուծոյ արքայութիւննննն էն էն էն է    պատպատպատպատ----
րաստուած:րաստուած:րաստուած:րաստուած:    

24) 24) 24) 24) Տեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որՏեսա՞ծ էք մանուկ մը որ    չար նախանձ ունենայ իր մէջ: Այնպիչար նախանձ ունենայ իր մէջ: Այնպիչար նախանձ ունենայ իր մէջ: Այնպիչար նախանձ ունենայ իր մէջ: Այնպի----
սի նախանձ մը, որ սի նախանձ մը, որ սի նախանձ մը, որ սի նախանձ մը, որ ուրիշըուրիշըուրիշըուրիշը    իրեն մրցակից ու թշնամի նկատէ, եւ իրեն մրցակից ու թշնամի նկատէ, եւ իրեն մրցակից ու թշնամի նկատէ, եւ իրեն մրցակից ու թշնամի նկատէ, եւ 
ուստի` անոր կործանումը փափաքի: Չկաուստի` անոր կործանումը փափաքի: Չկաուստի` անոր կործանումը փափաքի: Չկաուստի` անոր կործանումը փափաքի: Չկա´́́́յ այդպիսի մանուկ: Մենք յ այդպիսի մանուկ: Մենք յ այդպիսի մանուկ: Մենք յ այդպիսի մանուկ: Մենք 
կրնա՞նք նախանձէ զերծ սիրտ ունենալ, որպէսզի ուրիշը բնաւ կրնա՞նք նախանձէ զերծ սիրտ ունենալ, որպէսզի ուրիշը բնաւ կրնա՞նք նախանձէ զերծ սիրտ ունենալ, որպէսզի ուրիշը բնաւ կրնա՞նք նախանձէ զերծ սիրտ ունենալ, որպէսզի ուրիշը բնաւ 
մրցակից ու թշնամի չնկատենք, այլ ընդհակառակը, բոլորը եղբայր ու մրցակից ու թշնամի չնկատենք, այլ ընդհակառակը, բոլորը եղբայր ու մրցակից ու թշնամի չնկատենք, այլ ընդհակառակը, բոլորը եղբայր ու մրցակից ու թշնամի չնկատենք, այլ ընդհակառակը, բոլորը եղբայր ու 
քոյր նկատենք, եւ բոլորին համար բարին ցանկանք ուքոյր նկատենք, եւ բոլորին համար բարին ցանկանք ուքոյր նկատենք, եւ բոլորին համար բարին ցանկանք ուքոյր նկատենք, եւ բոլորին համար բարին ցանկանք ու    գործենք: Եթէ գործենք: Եթէ գործենք: Եթէ գործենք: Եթէ 
չար նախանձ կայ մեր մէջ, անկարելի է որ մարդոց համար բարին չար նախանձ կայ մեր մէջ, անկարելի է որ մարդոց համար բարին չար նախանձ կայ մեր մէջ, անկարելի է որ մարդոց համար բարին չար նախանձ կայ մեր մէջ, անկարելի է որ մարդոց համար բարին 
ցանկանք, եւ անկարելի է որ մարդոց պատահած բարիք մը մեզ ցանկանք, եւ անկարելի է որ մարդոց պատահած բարիք մը մեզ ցանկանք, եւ անկարելի է որ մարդոց պատահած բարիք մը մեզ ցանկանք, եւ անկարելի է որ մարդոց պատահած բարիք մը մեզ 
ուրախացնէ: ուրախացնէ: ուրախացնէ: ուրախացնէ: ((((ՇարուՇարուՇարուՇարունակելի):նակելի):նակելի):նակելի):    

    
� Մանուկը աղբիւր է ուրախութեան, եւ անոր ուրախութիւնը ինքՄանուկը աղբիւր է ուրախութեան, եւ անոր ուրախութիւնը ինքՄանուկը աղբիւր է ուրախութեան, եւ անոր ուրախութիւնը ինքՄանուկը աղբիւր է ուրախութեան, եւ անոր ուրախութիւնը ինք----

նաբուխ ու վարակիչ է:նաբուխ ու վարակիչ է:նաբուխ ու վարակիչ է:նաբուխ ու վարակիչ է:    
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Մանուկներուն առաքինութիւննՄանուկներուն առաքինութիւննՄանուկներուն առաքինութիւննՄանուկներուն առաքինութիւնները անթիւ եները անթիւ եները անթիւ եները անթիւ են    
((((Յուլիս 31Յուլիս 31Յուլիս 31Յուլիս 31))))    

    
25) 25) 25) 25) Տակաւին կարելի է խօսիլ անհամար երեւոյթներու մասինՏակաւին կարելի է խօսիլ անհամար երեւոյթներու մասինՏակաւին կարելի է խօսիլ անհամար երեւոյթներու մասինՏակաւին կարելի է խօսիլ անհամար երեւոյթներու մասին, , , , 

որոնցմէ զերծ են մանուկները, եւ որոնցմէ զերծ պէտք է ըլլան որոնցմէ զերծ են մանուկները, եւ որոնցմէ զերծ պէտք է ըլլան որոնցմէ զերծ են մանուկները, եւ որոնցմէ զերծ պէտք է ըլլան որոնցմէ զերծ են մանուկները, եւ որոնցմէ զերծ պէտք է ըլլան 
Քրիստոսի հետեւորդները: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոսի հետեւորդները: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոսի հետեւորդները: Այսպէս, օրինակ, Քրիստոսի հետեւորդները: Այսպէս, օրինակ, մանուկներուն մօտ մենք մանուկներուն մօտ մենք մանուկներուն մօտ մենք մանուկներուն մօտ մենք 
չենք գտներ ժլատութիւն. մենք ժլատութիւն ունի՞նք մեր սրտին չենք գտներ ժլատութիւն. մենք ժլատութիւն ունի՞նք մեր սրտին չենք գտներ ժլատութիւն. մենք ժլատութիւն ունի՞նք մեր սրտին չենք գտներ ժլատութիւն. մենք ժլատութիւն ունի՞նք մեր սրտին մէջ: մէջ: մէջ: մէջ: 
Մանուկներուն մօտ չենք գտներ անզգամութիւն. մենք երբեմն անզգամ Մանուկներուն մօտ չենք գտներ անզգամութիւն. մենք երբեմն անզգամ Մանուկներուն մօտ չենք գտներ անզգամութիւն. մենք երբեմն անզգամ Մանուկներուն մօտ չենք գտներ անզգամութիւն. մենք երբեմն անզգամ 
վերաբերմունք կ'ունենա՞նք ուրիշներուն հանդէպ: Մանուկներուն մօտ վերաբերմունք կ'ունենա՞նք ուրիշներուն հանդէպ: Մանուկներուն մօտ վերաբերմունք կ'ունենա՞նք ուրիշներուն հանդէպ: Մանուկներուն մօտ վերաբերմունք կ'ունենա՞նք ուրիշներուն հանդէպ: Մանուկներուն մօտ 
չկան անամօթ նայուածքներ. մեր նայուածքները ինչպիսի՞ն են: չկան անամօթ նայուածքներ. մեր նայուածքները ինչպիսի՞ն են: չկան անամօթ նայուածքներ. մեր նայուածքները ինչպիսի՞ն են: չկան անամօթ նայուածքներ. մեր նայուածքները ինչպիսի՞ն են: 
Մանուկներուն մօտ բամբասող ու զրպարտող լեզու չկայ. մե՞ր Մանուկներուն մօտ բամբասող ու զրպարտող լեզու չկայ. մե՞ր Մանուկներուն մօտ բամբասող ու զրպարտող լեզու չկայ. մե՞ր Մանուկներուն մօտ բամբասող ու զրպարտող լեզու չկայ. մե՞ր 
լեզուները ինչպիսիլեզուները ինչպիսիլեզուները ինչպիսիլեզուները ինչպիսին են: Մանուկներուն մօտ շողոքորթութիւն չկայ. ն են: Մանուկներուն մօտ շողոքորթութիւն չկայ. ն են: Մանուկներուն մօտ շողոքորթութիւն չկայ. ն են: Մանուկներուն մօտ շողոքորթութիւն չկայ. 
մեր մօտ կա՞յ: մեր մօտ կա՞յ: մեր մօտ կա՞յ: մեր մօտ կա՞յ: Մանուկները չեն տրտՄանուկները չեն տրտՄանուկները չեն տրտՄանուկները չեն տրտնջնջնջնջարարարար. . . . մենք կը տրտնջա՞նք: մենք կը տրտնջա՞նք: մենք կը տրտնջա՞նք: մենք կը տրտնջա՞նք: 
Մանուկները չեն Մանուկները չեն Մանուկները չեն Մանուկները չեն ծաղրեր. մենք կը ծաղրե՞նք ուրիշը, մանաւանդ մեզմէ ծաղրեր. մենք կը ծաղրե՞նք ուրիշը, մանաւանդ մեզմէ ծաղրեր. մենք կը ծաղրե՞նք ուրիշը, մանաւանդ մեզմէ ծաղրեր. մենք կը ծաղրե՞նք ուրիշը, մանաւանդ մեզմէ 
աւելի տկարը:աւելի տկարը:աւելի տկարը:աւելի տկարը:    Մանուկները ծոյլ չեն. մենք ծուլուՄանուկները ծոյլ չեն. մենք ծուլուՄանուկները ծոյլ չեն. մենք ծուլուՄանուկները ծոյլ չեն. մենք ծուլութիւն կ'ընե՞նք: թիւն կ'ընե՞նք: թիւն կ'ընե՞նք: թիւն կ'ընե՞նք: 
Մանուկները պոռնկական խորհուրդնեՄանուկները պոռնկական խորհուրդնեՄանուկները պոռնկական խորհուրդնեՄանուկները պոռնկական խորհուրդներ չեն ունենար. մենք հեռու կը ր չեն ունենար. մենք հեռու կը ր չեն ունենար. մենք հեռու կը ր չեն ունենար. մենք հեռու կը 
մնա՞նք պոռնկական խորհուրդներէ: Մամնա՞նք պոռնկական խորհուրդներէ: Մամնա՞նք պոռնկական խորհուրդներէ: Մամնա՞նք պոռնկական խորհուրդներէ: Մանուկները զերծ են անառակ նուկները զերծ են անառակ նուկները զերծ են անառակ նուկները զերծ են անառակ 
ցանկութիւններէ. մենք զե՞րծ ենք: Մանուկները կը փնտռեն իրենց ցանկութիւններէ. մենք զե՞րծ ենք: Մանուկները կը փնտռեն իրենց ցանկութիւններէ. մենք զե՞րծ ենք: Մանուկները կը փնտռեն իրենց ցանկութիւններէ. մենք զե՞րծ ենք: Մանուկները կը փնտռեն իրենց 
ծնողներուն ներկայութիւնը. մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայութիւծնողներուն ներկայութիւնը. մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայութիւծնողներուն ներկայութիւնը. մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայութիւծնողներուն ներկայութիւնը. մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայութիւ----
նը: Մանուկներուն համար ուրախունը: Մանուկներուն համար ուրախունը: Մանուկներուն համար ուրախունը: Մանուկներուն համար ուրախութիւն է ժաթիւն է ժաթիւն է ժաթիւն է ժամանակ մանակ մանակ մանակ անցնել իրենց անցնել իրենց անցնել իրենց անցնել իրենց 
ծնողներուն հետ. մեզի համար ուրածնողներուն հետ. մեզի համար ուրածնողներուն հետ. մեզի համար ուրածնողներուն հետ. մեզի համար ուրախութի՞ւն է ժամանակ անցնել խութի՞ւն է ժամանակ անցնել խութի՞ւն է ժամանակ անցնել խութի՞ւն է ժամանակ անցնել 
Տիրոջ հետ:Տիրոջ հետ:Տիրոջ հետ:Տիրոջ հետ:    Յիսուս սիրեց մանուկները եւ մանուկՅիսուս սիրեց մանուկները եւ մանուկՅիսուս սիրեց մանուկները եւ մանուկՅիսուս սիրեց մանուկները եւ մանուկները սիրեցին Յիսուները սիրեցին Յիսուները սիրեցին Յիսուները սիրեցին Յիսու----
սը. Յիսուս քեզ ալ կը սիրէ՞.սը. Յիսուս քեզ ալ կը սիրէ՞.սը. Յիսուս քեզ ալ կը սիրէ՞.սը. Յիսուս քեզ ալ կը սիրէ՞.    կը խորհի՞ս քեկը խորհի՞ս քեկը խորհի՞ս քեկը խորհի՞ս քեզզզզ    կը սիրէկը սիրէկը սիրէկը սիրէ, , , , թէ` կ'ապրիս իր թէ` կ'ապրիս իր թէ` կ'ապրիս իր թէ` կ'ապրիս իր 
սէրը, ճիշդ ինչպէս մասէրը, ճիշդ ինչպէս մասէրը, ճիշդ ինչպէս մասէրը, ճիշդ ինչպէս մանուկները կ'ապրին իրենց ծնողներուննուկները կ'ապրին իրենց ծնողներուննուկները կ'ապրին իրենց ծնողներուննուկները կ'ապրին իրենց ծնողներուն    սէրը: Իսկ սէրը: Իսկ սէրը: Իսկ սէրը: Իսկ 
դուն կը սիրե՞ս Յիսուսը, ինչպէս մանուկը կը սիրէ իր մայրը: Մի՞շտ կը դուն կը սիրե՞ս Յիսուսը, ինչպէս մանուկը կը սիրէ իր մայրը: Մի՞շտ կը դուն կը սիրե՞ս Յիսուսը, ինչպէս մանուկը կը սիրէ իր մայրը: Մի՞շտ կը դուն կը սիրե՞ս Յիսուսը, ինչպէս մանուկը կը սիրէ իր մայրը: Մի՞շտ կը 
սիրես Յիսուսը, ինչպէս մանուկը միշտ կը սիրէ իր մայրը, թէ` միայն սիրես Յիսուսը, ինչպէս մանուկը միշտ կը սիրէ իր մայրը, թէ` միայն սիրես Յիսուսը, ինչպէս մանուկը միշտ կը սիրէ իր մայրը, թէ` միայն սիրես Յիսուսը, ինչպէս մանուկը միշտ կը սիրէ իր մայրը, թէ` միայն 
երբ սրտիդ խնդրանքը կատարէ: Եթէ կարենաս իր մօրը հանդէպ երբ սրտիդ խնդրանքը կատարէ: Եթէ կարենաս իր մօրը հանդէպ երբ սրտիդ խնդրանքը կատարէ: Եթէ կարենաս իր մօրը հանդէպ երբ սրտիդ խնդրանքը կատարէ: Եթէ կարենաս իր մօրը հանդէպ 
սիրով լեցուն մանուկի մը նման ըլլալ, միայն ասիրով լեցուն մանուկի մը նման ըլլալ, միայն ասիրով լեցուն մանուկի մը նման ըլլալ, միայն ասիրով լեցուն մանուկի մը նման ըլլալ, միայն ա´́́́յն ատեն կրնաս յն ատեն կրնաս յն ատեն կրնաս յն ատեն կրնաս 
ժառաժառաժառաժառանգակից ըլլալ Արքային, ու ժառանգորդ` արքայութեան:նգակից ըլլալ Արքային, ու ժառանգորդ` արքայութեան:նգակից ըլլալ Արքային, ու ժառանգորդ` արքայութեան:նգակից ըլլալ Արքային, ու ժառանգորդ` արքայութեան:    

    
� ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, տուր որ մանուկի մը նման ըլլանք, որպէսզի վայելես մեր ր, տուր որ մանուկի մը նման ըլլանք, որպէսզի վայելես մեր ր, տուր որ մանուկի մը նման ըլլանք, որպէսզի վայելես մեր ր, տուր որ մանուկի մը նման ըլլանք, որպէսզի վայելես մեր 

մաքուր սէրը ու վայելենք քու մամաքուր սէրը ու վայելենք քու մամաքուր սէրը ու վայելենք քու մամաքուր սէրը ու վայելենք քու մաքրիչ սէրդ:քրիչ սէրդ:քրիչ սէրդ:քրիչ սէրդ:    
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Յովհաննէս ու ՅակոբոսՅովհաննէս ու ՅակոբոսՅովհաննէս ու ՅակոբոսՅովհաննէս ու Յակոբոս    
առաքեալներուն մօրառաքեալներուն մօրառաքեալներուն մօրառաքեալներուն մօր    հետքերովհետքերովհետքերովհետքերով    

((((Օգոստոս 1Օգոստոս 1Օգոստոս 1Օգոստոս 1))))    
    

Մատթէոսի Աւետարանին 20Մատթէոսի Աւետարանին 20Մատթէոսի Աւետարանին 20Մատթէոսի Աւետարանին 20----րդ գլուխին մէջ կը կարդրդ գլուխին մէջ կը կարդրդ գլուխին մէջ կը կարդրդ գլուխին մէջ կը կարդանք, թէ անք, թէ անք, թէ անք, թէ 
ինչպէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մայրը դիմեց Յիսուինչպէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մայրը դիմեց Յիսուինչպէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մայրը դիմեց Յիսուինչպէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մայրը դիմեց Յիսու----
սի եւ ծունկի գալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր սի եւ ծունկի գալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր սի եւ ծունկի գալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր սի եւ ծունկի գալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր 
որդիները` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին որդիները` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին որդիները` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին որդիները` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին 
իր աջ ու ձախ կողմը:իր աջ ու ձախ կողմը:իր աջ ու ձախ կողմը:իր աջ ու ձախ կողմը:    

Մօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի կարեւոր ըլլաՄօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի կարեւոր ըլլաՄօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի կարեւոր ըլլաՄօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի կարեւոր ըլլալ քան իր լ քան իր լ քան իր լ քան իր 
զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր 
որդիները Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը որդիները Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը որդիները Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը որդիները Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը 
նստած տեսնել: Ահաւասիկ ճշմարիտ մանստած տեսնել: Ահաւասիկ ճշմարիտ մանստած տեսնել: Ահաւասիկ ճշմարիտ մանստած տեսնել: Ահաւասիկ ճշմարիտ մա´́́́յր մը. իր որդիներուն յր մը. իր որդիներուն յր մը. իր որդիներուն յր մը. իր որդիներուն 
փրկութիւնը հետապնդող մափրկութիւնը հետապնդող մափրկութիւնը հետապնդող մափրկութիւնը հետապնդող մա´́́́յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ 
թագաւորութեան մէջ տթագաւորութեան մէջ տթագաւորութեան մէջ տթագաւորութեան մէջ տեսնել ուզող մաեսնել ուզող մաեսնել ուզող մաեսնել ուզող մա´́́́յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ յր մը. իր որդիները Աստուծոյ 
փառքով զարդարուած տեսնել փափաքող մափառքով զարդարուած տեսնել փափաքող մափառքով զարդարուած տեսնել փափաքող մափառքով զարդարուած տեսնել փափաքող մա´́́́յր մը:յր մը:յր մը:յր մը:    

Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակ----
ները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին տեսնել:ները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին տեսնել:ները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին տեսնել:ները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին տեսնել:    Ի՜նչ Ի՜նչ Ի՜նչ Ի՜նչ 
աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակը Աստաւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակը Աստաւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակը Աստաւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր զաւակը Աստուծոյ ուծոյ ուծոյ ուծոյ 
Գառնուկին համար երգող սուրբերուն շարքերուն մէջ տեսնել:Գառնուկին համար երգող սուրբերուն շարքերուն մէջ տեսնել:Գառնուկին համար երգող սուրբերուն շարքերուն մէջ տեսնել:Գառնուկին համար երգող սուրբերուն շարքերուն մէջ տեսնել:    

Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինակով, թանՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինակով, թանՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինակով, թանՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինակով, թան----
կագիկագիկագիկագի´́́́ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակներուն փրկութիւնը: ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակներուն փրկութիւնը: ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակներուն փրկութիւնը: ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակներուն փրկութիւնը: 
Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստոսի կողքին տեսնել, ՔրիստոՓափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստոսի կողքին տեսնել, ՔրիստոՓափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստոսի կողքին տեսնել, ՔրիստոՓափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստոսի կողքին տեսնել, Քրիստո----
սի թագաւորութեան մէջ տեսի թագաւորութեան մէջ տեսի թագաւորութեան մէջ տեսի թագաւորութեան մէջ տեսնել, Քրիստոսի փառքով զարդարուած սնել, Քրիստոսի փառքով զարդարուած սնել, Քրիստոսի փառքով զարդարուած սնել, Քրիստոսի փառքով զարդարուած 
տեսնել:տեսնել:տեսնել:տեսնել:    ԱշխատեցէԱշխատեցէԱշխատեցէԱշխատեցէ´́́́ք ձեր զաւակներուն փրկութեան համար: ք ձեր զաւակներուն փրկութեան համար: ք ձեր զաւակներուն փրկութեան համար: ք ձեր զաւակներուն փրկութեան համար: 
ԱրցոԱրցոԱրցոԱրցո´́́́ւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակներուն ւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակներուն ւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակներուն ւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակներուն 
փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Աստուծոյ համար փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Աստուծոյ համար փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Աստուծոյ համար փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Աստուծոյ համար 
անչափօրէն հաճելի են: Անոնք չեն կրնար զուր անցնիլ, չեն կրնար անչափօրէն հաճելի են: Անոնք չեն կրնար զուր անցնիլ, չեն կրնար անչափօրէն հաճելի են: Անոնք չեն կրնար զուր անցնիլ, չեն կրնար անչափօրէն հաճելի են: Անոնք չեն կրնար զուր անցնիլ, չեն կրնար 
ապապապապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեցող զաւակ մը չի կորսուիր:արդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեցող զաւակ մը չի կորսուիր:արդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեցող զաւակ մը չի կորսուիր:արդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեցող զաւակ մը չի կորսուիր:    

    
� ՈՈՈՈ´́́́վ հայ մայր, քու զաւակիդ փրկութեան համար մատուցած վ հայ մայր, քու զաւակիդ փրկութեան համար մատուցած վ հայ մայր, քու զաւակիդ փրկութեան համար մատուցած վ հայ մայր, քու զաւակիդ փրկութեան համար մատուցած 

ջերմ աղօթքներդ, զԱստուած գործի կը մղեն:ջերմ աղօթքներդ, զԱստուած գործի կը մղեն:ջերմ աղօթքներդ, զԱստուած գործի կը մղեն:ջերմ աղօթքներդ, զԱստուած գործի կը մղեն:    
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Ուրախութեամբ տանիլ փորձութիւններըՈւրախութեամբ տանիլ փորձութիւններըՈւրախութեամբ տանիլ փորձութիւններըՈւրախութեամբ տանիլ փորձութիւնները    
((((Օգոստոս 2Օգոստոս 2Օգոստոս 2Օգոստոս 2))))    

    
««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́րրրր, , , , դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան 

փորձփորձփորձփորձութիւններու մէջ կ'իյնաքութիւններու մէջ կ'իյնաքութիւններու մէջ կ'իյնաքութիւններու մէջ կ'իյնաք»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):    
Յակոբոս առաքեալ կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները, իրենք Յակոբոս առաքեալ կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները, իրենք Յակոբոս առաքեալ կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները, իրենք Յակոբոս առաքեալ կը հրաւիրէ Քրիստոսի հետեւորդները, իրենք 

զիրենք երջանիկ համարելու` երբ զանազան փորձութիւններու մէջ զիրենք երջանիկ համարելու` երբ զանազան փորձութիւններու մէջ զիրենք երջանիկ համարելու` երբ զանազան փորձութիւններու մէջ զիրենք երջանիկ համարելու` երբ զանազան փորձութիւններու մէջ 
կ'իյնան. այլ խօսքովկ'իյնան. այլ խօսքովկ'իյնան. այլ խօսքովկ'իյնան. այլ խօսքով, , , , առաքեալը կը հրաւիրէ հաւատացեալները առաքեալը կը հրաւիրէ հաւատացեալները առաքեալը կը հրաւիրէ հաւատացեալները առաքեալը կը հրաւիրէ հաւատացեալները 
ուրախութեամբ տանելու կեանքի փորձութիւնները, նեուրախութեամբ տանելու կեանքի փորձութիւնները, նեուրախութեամբ տանելու կեանքի փորձութիւնները, նեուրախութեամբ տանելու կեանքի փորձութիւնները, նեղութիւնները, ղութիւնները, ղութիւնները, ղութիւնները, 
ցաւերն ու տառապանքը: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք իսցաւերն ու տառապանքը: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք իսցաւերն ու տառապանքը: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք իսցաւերն ու տառապանքը: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք իս----
կապէս ուրախութեամբ կը տանին փորձութիւնները: Քանի՞ հոգիկապէս ուրախութեամբ կը տանին փորձութիւնները: Քանի՞ հոգիկապէս ուրախութեամբ կը տանին փորձութիւնները: Քանի՞ հոգիկապէս ուրախութեամբ կը տանին փորձութիւնները: Քանի՞ հոգիներ ներ ներ ներ 
ունինք Քրիստոսի հետեւորդներուն շարքին մէջ, որոնք իրենք զիրենք ունինք Քրիստոսի հետեւորդներուն շարքին մէջ, որոնք իրենք զիրենք ունինք Քրիստոսի հետեւորդներուն շարքին մէջ, որոնք իրենք զիրենք ունինք Քրիստոսի հետեւորդներուն շարքին մէջ, որոնք իրենք զիրենք 
երջանիկ կը համարեն երբ փորձութիւններու կ'ենթարկուին: Մենք երջանիկ կը համարեն երբ փորձութիւններու կ'ենթարկուին: Մենք երջանիկ կը համարեն երբ փորձութիւններու կ'ենթարկուին: Մենք երջանիկ կը համարեն երբ փորձութիւններու կ'ենթարկուին: Մենք 
իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ հաւատացեալներ, եւ իբրեւ հաւատացեալներ, եւ իբրեւ հաւատացեալներ, եւ իբրեւ հաւատացեալներ, եւ իբրեւ Քրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեւորդներ, կ'ուրաւորդներ, կ'ուրաւորդներ, կ'ուրաւորդներ, կ'ուրա----
խանա՞նքխանա՞նքխանա՞նքխանա՞նք    երբ փորձութիւններու կ'ենթարկուինք, կ'ուրախաերբ փորձութիւններու կ'ենթարկուինք, կ'ուրախաերբ փորձութիւններու կ'ենթարկուինք, կ'ուրախաերբ փորձութիւններու կ'ենթարկուինք, կ'ուրախանա՞նք երբ նա՞նք երբ նա՞նք երբ նա՞նք երբ 
Քրիստոսի անուան համար կը ծաղրուինք, կ'ուրախանա՞նք երբ Քրիստոսի անուան համար կը ծաղրուինք, կ'ուրախանա՞նք երբ Քրիստոսի անուան համար կը ծաղրուինք, կ'ուրախանա՞նք երբ Քրիստոսի անուան համար կը ծաղրուինք, կ'ուրախանա՞նք երբ 
Քրիստոսի փրկութեան մասին վկայութիւն տալնուս համար կը Քրիստոսի փրկութեան մասին վկայութիւն տալնուս համար կը Քրիստոսի փրկութեան մասին վկայութիւն տալնուս համար կը Քրիստոսի փրկութեան մասին վկայութիւն տալնուս համար կը 
հալածուինք:հալածուինք:հալածուինք:հալածուինք:    

Այսօր շատ Այսօր շատ Այսօր շատ Այսօր շատ ««««հաւատացեալնհաւատացեալնհաւատացեալնհաւատացեալներերերեր» » » » կան, որոնք անուղղափառ, այլ կան, որոնք անուղղափառ, այլ կան, որոնք անուղղափառ, այլ կան, որոնք անուղղափառ, այլ 
խօսքով` անճիշդ ուսուցումներու կը հետեւին, եւ որոնք համոզուած խօսքով` անճիշդ ուսուցումներու կը հետեւին, եւ որոնք համոզուած խօսքով` անճիշդ ուսուցումներու կը հետեւին, եւ որոնք համոզուած խօսքով` անճիշդ ուսուցումներու կը հետեւին, եւ որոնք համոզուած 
են եւ կ'ուզեն ուրիշներուն ալ համոզել, թէ հաւատացեալները պէտք չէ են եւ կ'ուզեն ուրիշներուն ալ համոզել, թէ հաւատացեալները պէտք չէ են եւ կ'ուզեն ուրիշներուն ալ համոզել, թէ հաւատացեալները պէտք չէ են եւ կ'ուզեն ուրիշներուն ալ համոզել, թէ հաւատացեալները պէտք չէ 
փորձութիւններու ենթարկուին, պէտք չէ նեղութեան հանդիպին: Այդփորձութիւններու ենթարկուին, պէտք չէ նեղութեան հանդիպին: Այդփորձութիւններու ենթարկուին, պէտք չէ նեղութեան հանդիպին: Այդփորձութիւններու ենթարկուին, պէտք չէ նեղութեան հանդիպին: Այդ----
պիսիները համոզուած են, որ փորձութիւնը հապիսիները համոզուած են, որ փորձութիւնը հապիսիները համոզուած են, որ փորձութիւնը հապիսիները համոզուած են, որ փորձութիւնը հաւատքի պակասի հետեւատքի պակասի հետեւատքի պակասի հետեւատքի պակասի հետե----
ւանք է: Ուժեղ հաւատացեալը, կ'ըսեն անոնք, պէտք չէ անհանգստաւանք է: Ուժեղ հաւատացեալը, կ'ըսեն անոնք, պէտք չէ անհանգստաւանք է: Ուժեղ հաւատացեալը, կ'ըսեն անոնք, պէտք չէ անհանգստաւանք է: Ուժեղ հաւատացեալը, կ'ըսեն անոնք, պէտք չէ անհանգստա----
նայ փորձութիւններու ներկայութեամբ: Այդպէս մտածողներուն հարց նայ փորձութիւններու ներկայութեամբ: Այդպէս մտածողներուն հարց նայ փորձութիւններու ներկայութեամբ: Այդպէս մտածողներուն հարց նայ փորձութիւններու ներկայութեամբ: Այդպէս մտածողներուն հարց 
կու տամ.կու տամ.կու տամ.կու տամ.----    Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր գրուած է թէ հաւատացեալը Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր գրուած է թէ հաւատացեալը Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր գրուած է թէ հաւատացեալը Աստուածաշունչին մէջ ո՞ւր գրուած է թէ հաւատացեալը 
պէտք չէ փպէտք չէ փպէտք չէ փպէտք չէ փորձութիւններու ենթարկուի, կամ ո՞ւր գրուած է, որ որձութիւններու ենթարկուի, կամ ո՞ւր գրուած է, որ որձութիւններու ենթարկուի, կամ ո՞ւր գրուած է, որ որձութիւններու ենթարկուի, կամ ո՞ւր գրուած է, որ 
փորփորփորփորձութիւններու ներկայութիւնը` հաւատքի պակասի հետեւանք է:ձութիւններու ներկայութիւնը` հաւատքի պակասի հետեւանք է:ձութիւններու ներկայութիւնը` հաւատքի պակասի հետեւանք է:ձութիւններու ներկայութիւնը` հաւատքի պակասի հետեւանք է:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեր կոչումը` տրտմեցուցիչ փորձութիւնները ուրախութեամբ Մեր կոչումը` տրտմեցուցիչ փորձութիւնները ուրախութեամբ Մեր կոչումը` տրտմեցուցիչ փորձութիւնները ուրախութեամբ Մեր կոչումը` տրտմեցուցիչ փորձութիւնները ուրախութեամբ 

տանիլն է:տանիլն է:տանիլն է:տանիլն է:    
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Փորձութեանց անխուսափելիութիւնըՓորձութեանց անխուսափելիութիւնըՓորձութեանց անխուսափելիութիւնըՓորձութեանց անխուսափելիութիւնը    
((((Օգոստոս 3Օգոստոս 3Օգոստոս 3Օգոստոս 3))))    

    
Նախորդ օրուան բաժնին մէջ, ըսինք, թէ որոշ հոսանքներ կը Նախորդ օրուան բաժնին մէջ, ըսինք, թէ որոշ հոսանքներ կը Նախորդ օրուան բաժնին մէջ, ըսինք, թէ որոշ հոսանքներ կը Նախորդ օրուան բաժնին մէջ, ըսինք, թէ որոշ հոսանքներ կը 

յայտարարեն, թէ հաւատացեյայտարարեն, թէ հաւատացեյայտարարեն, թէ հաւատացեյայտարարեն, թէ հաւատացեալներ պէտք չէ փորձութիւններու ալներ պէտք չէ փորձութիւններու ալներ պէտք չէ փորձութիւններու ալներ պէտք չէ փորձութիւններու 
ենթարկուին, իսկ եթէ ենթարկուին, ատիկա իրենց հաւատքի ենթարկուին, իսկ եթէ ենթարկուին, ատիկա իրենց հաւատքի ենթարկուին, իսկ եթէ ենթարկուին, ատիկա իրենց հաւատքի ենթարկուին, իսկ եթէ ենթարկուին, ատիկա իրենց հաւատքի 
պակասի հետեւանքն է: Եկէք նայինք թէ Աստուածաշունչը իպակասի հետեւանքն է: Եկէք նայինք թէ Աստուածաշունչը իպակասի հետեւանքն է: Եկէք նայինք թէ Աստուածաշունչը իպակասի հետեւանքն է: Եկէք նայինք թէ Աստուածաշունչը ի´́́́նք նք նք նք 
իիիի´́́́նչ կ'ըսէ այս մասին:նչ կ'ըսէ այս մասին:նչ կ'ըսէ այս մասին:նչ կ'ըսէ այս մասին:    

Ի՞նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ անոնց մասին` որոնք կ'ուզեն Ի՞նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ անոնց մասին` որոնք կ'ուզեն Ի՞նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ անոնց մասին` որոնք կ'ուզեն Ի՞նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ անոնց մասին` որոնք կ'ուզեն 
Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել: Ան Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել: Ան Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել: Ան Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել: Ան կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««ԲաԲաԲաԲազմաթիւ նեղուզմաթիւ նեղուզմաթիւ նեղուզմաթիւ նեղու----
թիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու հաթիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու հաթիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու հաթիւններ պէտք է կրենք՝ Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարմարմարմար» » » » 
((((Գործք 14.22):Գործք 14.22):Գործք 14.22):Գործք 14.22):    Այստեղ առաքեալը ինչի՞ մասին է որ կը խօսի Այստեղ առաքեալը ինչի՞ մասին է որ կը խօսի Այստեղ առաքեալը ինչի՞ մասին է որ կը խօսի Այստեղ առաքեալը ինչի՞ մասին է որ կը խօսի 
արքայութեան հետեւորդներուն: Հեզասահ կեանք մը ապրելո՞ւ արքայութեան հետեւորդներուն: Հեզասահ կեանք մը ապրելո՞ւ արքայութեան հետեւորդներուն: Հեզասահ կեանք մը ապրելո՞ւ արքայութեան հետեւորդներուն: Հեզասահ կեանք մը ապրելո՞ւ 
մասին, թէ` բազմաթիւ նեղութիւններ կրելու մասին: Մեզմէ ո՞վ չի մասին, թէ` բազմաթիւ նեղութիւններ կրելու մասին: Մեզմէ ո՞վ չի մասին, թէ` բազմաթիւ նեղութիւններ կրելու մասին: Մեզմէ ո՞վ չի մասին, թէ` բազմաթիւ նեղութիւններ կրելու մասին: Մեզմէ ո՞վ չի 
գիտեր որ դէպիգիտեր որ դէպիգիտեր որ դէպիգիտեր որ դէպի    արքայութիւն տանող ճանապարհը փշոտ է: Յիսուս արքայութիւն տանող ճանապարհը փշոտ է: Յիսուս արքայութիւն տանող ճանապարհը փշոտ է: Յիսուս արքայութիւն տանող ճանապարհը փշոտ է: Յիսուս 
ինքն իսկ չըսա՞ւ թէ ինքն իսկ չըսա՞ւ թէ ինքն իսկ չըսա՞ւ թէ ինքն իսկ չըսա՞ւ թէ ««««դդդդէպի կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան էպի կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան էպի կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան էպի կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան 
դժուարին, եւ քիչեր միայն կը գտնեն զայնդժուարին, եւ քիչեր միայն կը գտնեն զայնդժուարին, եւ քիչեր միայն կը գտնեն զայնդժուարին, եւ քիչեր միայն կը գտնեն զայն» » » » (Մատթէոս 7.14):(Մատթէոս 7.14):(Մատթէոս 7.14):(Մատթէոս 7.14):    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
համար Քրիստոսի հետեւորդները կը խօսին լայն դռներու եւ դիւրին համար Քրիստոսի հետեւորդները կը խօսին լայն դռներու եւ դիւրին համար Քրիստոսի հետեւորդները կը խօսին լայն դռներու եւ դիւրին համար Քրիստոսի հետեւորդները կը խօսին լայն դռներու եւ դիւրին 
ճամբաներու մասին, երբ Քրիստոս ճամբաներու մասին, երբ Քրիստոս ճամբաներու մասին, երբ Քրիստոս ճամբաներու մասին, երբ Քրիստոս ինք կը խօսի նեղ դռներու ու ինք կը խօսի նեղ դռներու ու ինք կը խօսի նեղ դռներու ու ինք կը խօսի նեղ դռներու ու 
դժուարին ճամբաներու մասին:դժուարին ճամբաներու մասին:դժուարին ճամբաներու մասին:դժուարին ճամբաներու մասին:    

ԱնոնքԱնոնքԱնոնքԱնոնք    որոնք որոնք որոնք որոնք կ'ուզեն աստուածապաշտ եւ Քրիստոսի միացած կ'ուզեն աստուածապաշտ եւ Քրիստոսի միացած կ'ուզեն աստուածապաշտ եւ Քրիստոսի միացած կ'ուզեն աստուածապաշտ եւ Քրիստոսի միացած 
կեանք մը ապրիլ, առանց կեանք մը ապրիլ, առանց կեանք մը ապրիլ, առանց կեանք մը ապրիլ, առանց սակայն սակայն սակայն սակայն Քրիստոսի համար հալածանք Քրիստոսի համար հալածանք Քրիստոսի համար հալածանք Քրիստոսի համար հալածանք ու ու ու ու 
նեղութիւն նեղութիւն նեղութիւն նեղութիւն կրելու, կրելու, կրելու, կրելու, անոնց կը յիշեցնեմ անոնց կը յիշեցնեմ անոնց կը յիշեցնեմ անոնց կը յիշեցնեմ առաքեալին խօսքը. առաքեալին խօսքը. առաքեալին խօսքը. առաքեալին խօսքը. ««««Բոլոր Բոլոր Բոլոր Բոլոր 
անոնք որոնք կանոնք որոնք կանոնք որոնք կանոնք որոնք կ’’’’ուզեն աստուածպաշտութուզեն աստուածպաշտութուզեն աստուածպաշտութուզեն աստուածպաշտութեամբ Քրիստոս Յիսուսի եամբ Քրիստոս Յիսուսի եամբ Քրիստոս Յիսուսի եամբ Քրիստոս Յիսուսի 
միացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինմիացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինմիացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուինմիացած ապրիլ, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկուին» » » » 
((((Բ.Տիմոթէոս 3.12):Բ.Տիմոթէոս 3.12):Բ.Տիմոթէոս 3.12):Բ.Տիմոթէոս 3.12):    Առաքեալը չ'ըսեր, թէ Առաքեալը չ'ըսեր, թէ Առաքեալը չ'ըսեր, թէ Առաքեալը չ'ըսեր, թէ աստուածպաշտութեամբ աստուածպաշտութեամբ աստուածպաշտութեամբ աստուածպաշտութեամբ 
Քրիստոս Յիսուսի միացած ապրիՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիՔրիստոս Յիսուսի միացած ապրիլ ուզողները հաւանաբար լ ուզողները հաւանաբար լ ուզողները հաւանաբար լ ուզողները հաւանաբար հալահալահալահալա----
ծանքներու ենթարկուինծանքներու ենթարկուինծանքներու ենթարկուինծանքներու ենթարկուին, , , , այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` այլ կ'ըսէ` ««««ԱՆՊԱՅՄԱՆ հալածանքներու ԱՆՊԱՅՄԱՆ հալածանքներու ԱՆՊԱՅՄԱՆ հալածանքներու ԱՆՊԱՅՄԱՆ հալածանքներու 
ՊԻՏԻՊԻՏԻՊԻՏԻՊԻՏԻ    ենթարկոենթարկոենթարկոենթարկուինւինւինւին»: (»: (»: (»: (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոսի դրախտին մէջ բուրեան Քրիստոսի դրախտին մէջ բուրեան Քրիստոսի դրախտին մէջ բուրեան Քրիստոսի դրախտին մէջ բուրեան վարդ մը ըլլալու համար, վարդ մը ըլլալու համար, վարդ մը ըլլալու համար, վարդ մը ըլլալու համար, 

պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է կեանքի խայթող փուշերուն վրայէն քալել սորվինք:կեանքի խայթող փուշերուն վրայէն քալել սորվինք:կեանքի խայթող փուշերուն վրայէն քալել սորվինք:կեանքի խայթող փուշերուն վրայէն քալել սորվինք:    
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Չարչարուիլ Քրիստոսի համարՉարչարուիլ Քրիստոսի համարՉարչարուիլ Քրիստոսի համարՉարչարուիլ Քրիստոսի համար    
((((Օգոստոս 4Օգոստոս 4Օգոստոս 4Օգոստոս 4))))    

    
Եթէ երբեք Յիսուս փորձութեանց ենթարկուեցաւ մեզի համար, Եթէ երբեք Յիսուս փորձութեանց ենթարկուեցաւ մեզի համար, Եթէ երբեք Յիսուս փորձութեանց ենթարկուեցաւ մեզի համար, Եթէ երբեք Յիսուս փորձութեանց ենթարկուեցաւ մեզի համար, 

ճիշդ կ'ըլլա՞յ որ մենք չուզենք փորձոճիշդ կ'ըլլա՞յ որ մենք չուզենք փորձոճիշդ կ'ըլլա՞յ որ մենք չուզենք փորձոճիշդ կ'ըլլա՞յ որ մենք չուզենք փորձութեանց ենթարկուիլ իրեն հաւթեանց ենթարկուիլ իրեն հաւթեանց ենթարկուիլ իրեն հաւթեանց ենթարկուիլ իրեն հա----
մար:մար:մար:մար:    Մենք միայն Քրիստոսի սէՄենք միայն Քրիստոսի սէՄենք միայն Քրիստոսի սէՄենք միայն Քրիստոսի սէ՞րը վայելելու կոչուա՞րը վայելելու կոչուա՞րը վայելելու կոչուա՞րը վայելելու կոչուած ենք. միայն ծ ենք. միայն ծ ենք. միայն ծ ենք. միայն 
Քրիստոսի հաւատալոՔրիստոսի հաւատալոՔրիստոսի հաւատալոՔրիստոսի հաւատալո՞՞՞՞ւ ւ ւ ւ կոչուակոչուակոչուակոչուած ենք. Քրիստոսի համար չարչարուեծ ենք. Քրիստոսի համար չարչարուեծ ենք. Քրիստոսի համար չարչարուեծ ենք. Քրիստոսի համար չարչարուե----
լու ալ կոչուած չե՞նք: Ի՞նչ կ'ըսէ այս մասին Պօղոս առաքեալ. լու ալ կոչուած չե՞նք: Ի՞նչ կ'ըսէ այս մասին Պօղոս առաքեալ. լու ալ կոչուած չե՞նք: Ի՞նչ կ'ըսէ այս մասին Պօղոս առաքեալ. լու ալ կոչուած չե՞նք: Ի՞նչ կ'ըսէ այս մասին Պօղոս առաքեալ. 
««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած ոոոո´́́́չ միայն Քրչ միայն Քրչ միայն Քրչ միայն Քրիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեիստոսի հաւատալու շնորհքը տուաւ ձեզի, զի, զի, զի, այլ այլ այլ այլ 
նաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքընաեւ՝ անոր համար չարչարուելու շնորհքը, , , , որպէսզի մղէք նոյն այն որպէսզի մղէք նոյն այն որպէսզի մղէք նոյն այն որպէսզի մղէք նոյն այն 
պատերազմը որ ես կը մղեմ...պատերազմը որ ես կը մղեմ...պատերազմը որ ես կը մղեմ...պատերազմը որ ես կը մղեմ...» » » » (Փիլիպպեցիս 1.29):(Փիլիպպեցիս 1.29):(Փիլիպպեցիս 1.29):(Փիլիպպեցիս 1.29):    

Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Համաձայն առաքեալի այս բառերուն, Քրիստոսի համար չարՔրիստոսի համար չարՔրիստոսի համար չարՔրիստոսի համար չար----
չարուչարուչարուչարուիլը`իլը`իլը`իլը`    Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած շնորհք մըն է: Ուստի, փորշնորհք մըն է: Ուստի, փորշնորհք մըն է: Ուստի, փորշնորհք մըն է: Ուստի, փոր----
ձութիւններն ու չարչարանքներձութիւններն ու չարչարանքներձութիւններն ու չարչարանքներձութիւններն ու չարչարանքները մերժողները` Աստուծոյ կողմէ իրենց ը մերժողները` Աստուծոյ կողմէ իրենց ը մերժողները` Աստուծոյ կողմէ իրենց ը մերժողները` Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուած այս շնորհքն է որ կը մերժեն:տրուած այս շնորհքն է որ կը մերժեն:տրուած այս շնորհքն է որ կը մերժեն:տրուած այս շնորհքն է որ կը մերժեն:    

Առաքեալը ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու մասին կը խօսի, այլ Առաքեալը ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու մասին կը խօսի, այլ Առաքեալը ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու մասին կը խօսի, այլ Առաքեալը ոչ միայն Քրիստոսի հաւատալու մասին կը խօսի, այլ 
նաեւ` Քրիստոսի համար չարչարուելու մասին: Շատեր կը հաւատան նաեւ` Քրիստոսի համար չարչարուելու մասին: Շատեր կը հաւատան նաեւ` Քրիստոսի համար չարչարուելու մասին: Շատեր կը հաւատան նաեւ` Քրիստոսի համար չարչարուելու մասին: Շատեր կը հաւատան 
Քրիստոսի, բայց քիչեր միայն պատրաստ են չարչարուելու Քրիստոսի Քրիստոսի, բայց քիչեր միայն պատրաստ են չարչարուելու Քրիստոսի Քրիստոսի, բայց քիչեր միայն պատրաստ են չարչարուելու Քրիստոսի Քրիստոսի, բայց քիչեր միայն պատրաստ են չարչարուելու Քրիստոսի 
համար, որունհամար, որունհամար, որունհամար, որուն    կը հաւատան: Շատեր կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատան: Շատեր կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատան: Շատեր կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը կը հաւատան: Շատեր կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը 
ժառանգել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կերպով յանձն կ'առնեն ժառանգել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կերպով յանձն կ'առնեն ժառանգել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կերպով յանձն կ'առնեն ժառանգել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կերպով յանձն կ'առնեն 
ամէն նեղութիւն ու ամէամէն նեղութիւն ու ամէամէն նեղութիւն ու ամէամէն նեղութիւն ու ամէն հալածանք ի խնդիր արքայութեան:ն հալածանք ի խնդիր արքայութեան:ն հալածանք ի խնդիր արքայութեան:ն հալածանք ի խնդիր արքայութեան:    

Ինչո՞ւ մերժել չարչարուիլ բանի մը համար որուն կը հաւատանք: Ինչո՞ւ մերժել չարչարուիլ բանի մը համար որուն կը հաւատանք: Ինչո՞ւ մերժել չարչարուիլ բանի մը համար որուն կը հաւատանք: Ինչո՞ւ մերժել չարչարուիլ բանի մը համար որուն կը հաւատանք: 
Կա՞յ անձ մը որ կը հաւատայ բանի մը, եւ Կա՞յ անձ մը որ կը հաւատայ բանի մը, եւ Կա՞յ անձ մը որ կը հաւատայ բանի մը, եւ Կա՞յ անձ մը որ կը հաւատայ բանի մը, եւ սակայն սակայն սակայն սակայն չ'ուզեր այդ բանիչ'ուզեր այդ բանիչ'ուզեր այդ բանիչ'ուզեր այդ բանին ն ն ն 
համար զոհողութիւն յանձն առնել, տառապանք կրել: Եթէ իսկապէս համար զոհողութիւն յանձն առնել, տառապանք կրել: Եթէ իսկապէս համար զոհողութիւն յանձն առնել, տառապանք կրել: Եթէ իսկապէս համար զոհողութիւն յանձն առնել, տառապանք կրել: Եթէ իսկապէս 
կը հաւատանք Քրիստոսի, ինչո՞ւ համար կը վախնանք Քրիստոսի հակը հաւատանք Քրիստոսի, ինչո՞ւ համար կը վախնանք Քրիստոսի հակը հաւատանք Քրիստոսի, ինչո՞ւ համար կը վախնանք Քրիստոսի հակը հաւատանք Քրիստոսի, ինչո՞ւ համար կը վախնանք Քրիստոսի հա----
մար չարչարուելէ: Ինչո՞ւ չենք ուզեր տառապիլ այն Փրկիչին համար, մար չարչարուելէ: Ինչո՞ւ չենք ուզեր տառապիլ այն Փրկիչին համար, մար չարչարուելէ: Ինչո՞ւ չենք ուզեր տառապիլ այն Փրկիչին համար, մար չարչարուելէ: Ինչո՞ւ չենք ուզեր տառապիլ այն Փրկիչին համար, 
որ մեզի համար ամէն տառապանք յանձն առաւ: (Շարունակելի)որ մեզի համար ամէն տառապանք յանձն առաւ: (Շարունակելի)որ մեզի համար ամէն տառապանք յանձն առաւ: (Շարունակելի)որ մեզի համար ամէն տառապանք յանձն առաւ: (Շարունակելի)::::    

    
� Եթէ իսկապէս կը հաւատանք Քրիստոսի, անկարելի է մերժել Եթէ իսկապէս կը հաւատանք Քրիստոսի, անկարելի է մերժել Եթէ իսկապէս կը հաւատանք Քրիստոսի, անկարելի է մերժել Եթէ իսկապէս կը հաւատանք Քրիստոսի, անկարելի է մերժել 

անոր համար տառապանքը:անոր համար տառապանքը:անոր համար տառապանքը:անոր համար տառապանքը:    
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Նեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում էՆեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում էՆեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում էՆեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում է    
((((Օգոստոս 5Օգոստոս 5Օգոստոս 5Օգոստոս 5))))    

    
««««Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ Չըլլայ որ ոեւէ մէկը իր համոզումներուն մէջ խախտի ներկայ 

նեղութիւններուն պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ նեղութիւններուն պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ նեղութիւններուն պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ նեղութիւններուն պատճառով: Որովհետեւ դուք շատ լաւ գիտէք թէ 
այդ նեղութիւններայդ նեղութիւններայդ նեղութիւններայդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած ենքուն մէջ ապրելու կոչուած ենքուն մէջ ապրելու կոչուած ենքուն մէջ ապրելու կոչուած ենք» » » » (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս 
3.3): 3.3): 3.3): 3.3): Այստեղ առաքեալը շատ հետաքրքրական ու միաժամանակ Այստեղ առաքեալը շատ հետաքրքրական ու միաժամանակ Այստեղ առաքեալը շատ հետաքրքրական ու միաժամանակ Այստեղ առաքեալը շատ հետաքրքրական ու միաժամանակ 
զարմանալի հաստատում մը կ'ընէ: Ան կը հաստատէ, թէ զարմանալի հաստատում մը կ'ընէ: Ան կը հաստատէ, թէ զարմանալի հաստատում մը կ'ընէ: Ան կը հաստատէ, թէ զարմանալի հաստատում մը կ'ընէ: Ան կը հաստատէ, թէ հաւատացհաւատացհաւատացհաւատաց----
եալ մարդը կոչուեալ մարդը կոչուեալ մարդը կոչուեալ մարդը կոչուած է նեղութիւններու մէջ ապրելու,ած է նեղութիւններու մէջ ապրելու,ած է նեղութիւններու մէջ ապրելու,ած է նեղութիւններու մէջ ապրելու,    այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` ննննեեեե----
ղութեան մէջ ապրիլըղութեան մէջ ապրիլըղութեան մէջ ապրիլըղութեան մէջ ապրիլը՝ քրիստոնեայ մարդուն՝ քրիստոնեայ մարդուն՝ քրիստոնեայ մարդուն՝ քրիստոնեայ մարդուն    կոչումն է:կոչումն է:կոչումն է:կոչումն է:    

Եթէ մարդու մը հարցնէք` Եթէ մարդու մը հարցնէք` Եթէ մարդու մը հարցնէք` Եթէ մարդու մը հարցնէք` ««««Ի՞նչ է կոչումդԻ՞նչ է կոչումդԻ՞նչ է կոչումդԻ՞նչ է կոչումդ», », », », կրնայ քեզի ըսել. կրնայ քեզի ըսել. կրնայ քեզի ըսել. կրնայ քեզի ըսել. ««««Ես Ես Ես Ես 
երգիչ ըլլալու կոչումը ունիմերգիչ ըլլալու կոչումը ունիմերգիչ ըլլալու կոչումը ունիմերգիչ ըլլալու կոչումը ունիմ». ». ». ». ուրիշ մը կրնայ ըսել. ուրիշ մը կրնայ ըսել. ուրիշ մը կրնայ ըսել. ուրիշ մը կրնայ ըսել. ««««Ես ուսուցիչ Ես ուսուցիչ Ես ուսուցիչ Ես ուսուցիչ 
ըլլալու կոչումը ունիմըլլալու կոչումը ունիմըլլալու կոչումը ունիմըլլալու կոչումը ունիմ». ». ». ». երրորդ մը կրնայ ըսել. երրորդ մը կրնայ ըսել. երրորդ մը կրնայ ըսել. երրորդ մը կրնայ ըսել. ««««Ես քահանայ ըլլալու Ես քահանայ ըլլալու Ես քահանայ ըլլալու Ես քահանայ ըլլալու 
կոչումը ունիմկոչումը ունիմկոչումը ունիմկոչումը ունիմ», », », », եւ այլն: Բայց վստահ եղէք, որ պիտի չգեւ այլն: Բայց վստահ եղէք, որ պիտի չգեւ այլն: Բայց վստահ եղէք, որ պիտի չգեւ այլն: Բայց վստահ եղէք, որ պիտի չգտնէք մէկը որ տնէք մէկը որ տնէք մէկը որ տնէք մէկը որ 
ձեզի ըսէ. ձեզի ըսէ. ձեզի ըսէ. ձեզի ըսէ. ««««Ես Քրիստոսի սիրոյն, Ես Քրիստոսի սիրոյն, Ես Քրիստոսի սիրոյն, Ես Քրիստոսի սիրոյն, նեղութիւններունեղութիւններունեղութիւններունեղութիւններու    մէջ ապրելու կոչումէջ ապրելու կոչումէջ ապրելու կոչումէջ ապրելու կոչու----
մը ունիմմը ունիմմը ունիմմը ունիմ»: »: »: »: Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան ննննեղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում եղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում եղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում եղութիւններու մէջ ապրիլը կոչում 
չնկատել, բայց Պօղոս առաքեալ զայն կոչում կը նկատէ երբ կ'ըսէ. չնկատել, բայց Պօղոս առաքեալ զայն կոչում կը նկատէ երբ կ'ըսէ. չնկատել, բայց Պօղոս առաքեալ զայն կոչում կը նկատէ երբ կ'ըսէ. չնկատել, բայց Պօղոս առաքեալ զայն կոչում կը նկատէ երբ կ'ըսէ. 
««««ԴԴԴԴուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուածուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուածուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուածուք շատ լաւ գիտէք թէ այդ նեղութիւններուն մէջ ապրելու կոչուած    
ենքենքենքենք»»»»::::    Եթէ նեղութիւններուԵթէ նեղութիւններուԵթէ նեղութիւններուԵթէ նեղութիւններու    մէջ ապրմէջ ապրմէջ ապրմէջ ապրիլը մեր կոչումն է, ապա ուրեմն, իլը մեր կոչումն է, ապա ուրեմն, իլը մեր կոչումն է, ապա ուրեմն, իլը մեր կոչումն է, ապա ուրեմն, 
ննննեղութեղութեղութեղութիւններէն իւններէն իւններէն իւններէն փախչփախչփախչփախչիլը` մերիլը` մերիլը` մերիլը` մեր    կոչումէն կոչումէն կոչումէն կոչումէն փախչիլ կը նշանակէ:փախչիլ կը նշանակէ:փախչիլ կը նշանակէ:փախչիլ կը նշանակէ:    

Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար նեղութիւններունեղութիւններունեղութիւններունեղութիւններու    մէջ ապրմէջ ապրմէջ ապրմէջ ապրելու կոչուած ենք: Որովելու կոչուած ենք: Որովելու կոչուած ենք: Որովելու կոչուած ենք: Որով----
հետեւհետեւհետեւհետեւ    կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ որ չ'ուզեր լսել ճշմարտութեան կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ որ չ'ուզեր լսել ճշմարտութեան կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ որ չ'ուզեր լսել ճշմարտութեան կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ որ չ'ուզեր լսել ճշմարտութեան 
մասին, չ'ուզեր լսելմասին, չ'ուզեր լսելմասին, չ'ուզեր լսելմասին, չ'ուզեր լսել    Քրիստոսի մասին, չ'ուզեր լսել երկնային կեանքին Քրիստոսի մասին, չ'ուզեր լսել երկնային կեանքին Քրիստոսի մասին, չ'ուզեր լսել երկնային կեանքին Քրիստոսի մասին, չ'ուզեր լսել երկնային կեանքին 
մասին: Աշխարհի մարդիկ աշխարհը կը սիրեն, իսկ Քրիստոսի մասին: Աշխարհի մարդիկ աշխարհը կը սիրեն, իսկ Քրիստոսի մասին: Աշխարհի մարդիկ աշխարհը կը սիրեն, իսկ Քրիստոսի մասին: Աշխարհի մարդիկ աշխարհը կը սիրեն, իսկ Քրիստոսի 
մարդիկը` Քրիստոսը: ԶՔրիստոս մերժող աշխարհի մը մէջ ապրիլը մարդիկը` Քրիստոսը: ԶՔրիստոս մերժող աշխարհի մը մէջ ապրիլը մարդիկը` Քրիստոսը: ԶՔրիստոս մերժող աշխարհի մը մէջ ապրիլը մարդիկը` Քրիստոսը: ԶՔրիստոս մերժող աշխարհի մը մէջ ապրիլը 
ինքնաբերաբար մեզ ենթակայ կը դարձնէ հալածանքի ու նեղութեան:ինքնաբերաբար մեզ ենթակայ կը դարձնէ հալածանքի ու նեղութեան:ինքնաբերաբար մեզ ենթակայ կը դարձնէ հալածանքի ու նեղութեան:ինքնաբերաբար մեզ ենթակայ կը դարձնէ հալածանքի ու նեղութեան:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Կարելի չէ ընդունուիլ զՔրԿարելի չէ ընդունուիլ զՔրԿարելի չէ ընդունուիլ զՔրԿարելի չէ ընդունուիլ զՔրիստոս մերժող մարդոց կողմէ:իստոս մերժող մարդոց կողմէ:իստոս մերժող մարդոց կողմէ:իստոս մերժող մարդոց կողմէ:    
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Քրիստոսի զինուորներըՔրիստոսի զինուորներըՔրիստոսի զինուորներըՔրիստոսի զինուորները    
((((Օգոստոս 6Օգոստոս 6Օգոստոս 6Օգոստոս 6))))    

    
Նոր Կտակարանը Քրիստոսի հաւատացեալները զինուոր կը կոՆոր Կտակարանը Քրիստոսի հաւատացեալները զինուոր կը կոՆոր Կտակարանը Քրիստոսի հաւատացեալները զինուոր կը կոՆոր Կտակարանը Քրիստոսի հաւատացեալները զինուոր կը կո----

չէ. չէ. չէ. չէ. ««««Իբրեւ Քրիստոս Յիսուսի հաւատարիմ մէկ զինուորը, պատրաստ Իբրեւ Քրիստոս Յիսուսի հաւատարիմ մէկ զինուորը, պատրաստ Իբրեւ Քրիստոս Յիսուսի հաւատարիմ մէկ զինուորը, պատրաստ Իբրեւ Քրիստոս Յիսուսի հաւատարիմ մէկ զինուորը, պատրաստ 
եղիր իրեն պէսեղիր իրեն պէսեղիր իրեն պէսեղիր իրեն պէս    չարչարուելուչարչարուելուչարչարուելուչարչարուելու» » » » (Բ.Տիմոթէոս 2.3), իսկ անոր կեանքը` (Բ.Տիմոթէոս 2.3), իսկ անոր կեանքը` (Բ.Տիմոթէոս 2.3), իսկ անոր կեանքը` (Բ.Տիմոթէոս 2.3), իսկ անոր կեանքը` 
զինուորութիւն (Ա.Կորզինուորութիւն (Ա.Կորզինուորութիւն (Ա.Կորզինուորութիւն (Ա.Կորնթացիս 9.7): Կրնա՞նք մենք զինուոր ըլլալ, իսկ նթացիս 9.7): Կրնա՞նք մենք զինուոր ըլլալ, իսկ նթացիս 9.7): Կրնա՞նք մենք զինուոր ըլլալ, իսկ նթացիս 9.7): Կրնա՞նք մենք զինուոր ըլլալ, իսկ 
մեր կեանքը` զինուորութիւն, եւ սակայն, խուսափինք ու փախչինք մեր կեանքը` զինուորութիւն, եւ սակայն, խուսափինք ու փախչինք մեր կեանքը` զինուորութիւն, եւ սակայն, խուսափինք ու փախչինք մեր կեանքը` զինուորութիւն, եւ սակայն, խուսափինք ու փախչինք 
պատերազմէ: Ի՞նչ պիտի ըսէինք զինուորի մը մասինպատերազմէ: Ի՞նչ պիտի ըսէինք զինուորի մը մասինպատերազմէ: Ի՞նչ պիտի ըսէինք զինուորի մը մասինպատերազմէ: Ի՞նչ պիտի ըսէինք զինուորի մը մասին,,,,    որ չ'ուզեր պաոր չ'ուզեր պաոր չ'ուզեր պաոր չ'ուզեր պա----
տերազմիլտերազմիլտերազմիլտերազմիլ    իր հայրենիքի պաշտպանութեան համար, իր ազգակիցնեիր հայրենիքի պաշտպանութեան համար, իր ազգակիցնեիր հայրենիքի պաշտպանութեան համար, իր ազգակիցնեիր հայրենիքի պաշտպանութեան համար, իր ազգակիցնե----
րուն պաշտպանութեան համար:րուն պաշտպանութեան համար:րուն պաշտպանութեան համար:րուն պաշտպանութեան համար:    

Ինչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ հաԻնչո՞ւ համար Պօղոս առաքեալ մեզ կը կոչէ զինուոր, իսկ մեր մար Պօղոս առաքեալ մեզ կը կոչէ զինուոր, իսկ մեր մար Պօղոս առաքեալ մեզ կը կոչէ զինուոր, իսկ մեր մար Պօղոս առաքեալ մեզ կը կոչէ զինուոր, իսկ մեր 
կեանքը` զինուորութիւն: Ո՞վ է զինուորը եւ ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ անոր կեանքը` զինուորութիւն: Ո՞վ է զինուորը եւ ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ անոր կեանքը` զինուորութիւն: Ո՞վ է զինուորը եւ ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ անոր կեանքը` զինուորութիւն: Ո՞վ է զինուորը եւ ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ անոր 
կեանքը: Զինուորը իր երկրի պաշտպանութեան համար կռուող ու ի կեանքը: Զինուորը իր երկրի պաշտպանութեան համար կռուող ու ի կեանքը: Զինուորը իր երկրի պաշտպանութեան համար կռուող ու ի կեանքը: Զինուորը իր երկրի պաշտպանութեան համար կռուող ու ի 
հարկին իր կեանքը զոհող մարդն է: Զինուորը միշտ պհարկին իր կեանքը զոհող մարդն է: Զինուորը միշտ պհարկին իր կեանքը զոհող մարդն է: Զինուորը միշտ պհարկին իր կեանքը զոհող մարդն է: Զինուորը միշտ պատրաստ ու ատրաստ ու ատրաստ ու ատրաստ ու 
արթուն ըլլալու կոչումը ունի: Աարթուն ըլլալու կոչումը ունի: Աարթուն ըլլալու կոչումը ունի: Աարթուն ըլլալու կոչումը ունի: Անոր կեանքը հեզասահ չէ, վտանգներէ նոր կեանքը հեզասահ չէ, վտանգներէ նոր կեանքը հեզասահ չէ, վտանգներէ նոր կեանքը հեզասահ չէ, վտանգներէ 
հեռու չէ, նեղութիւններէ ու զրկանքներէ զերծ չէ: Անոր կեանքը պահեռու չէ, նեղութիւններէ ու զրկանքներէ զերծ չէ: Անոր կեանքը պահեռու չէ, նեղութիւններէ ու զրկանքներէ զերծ չէ: Անոր կեանքը պահեռու չէ, նեղութիւններէ ու զրկանքներէ զերծ չէ: Անոր կեանքը պա----
տերազմի կեանք է, ինքնապաշտպանութեան ու այլապաշտպանուտերազմի կեանք է, ինքնապաշտպանութեան ու այլապաշտպանուտերազմի կեանք է, ինքնապաշտպանութեան ու այլապաշտպանուտերազմի կեանք է, ինքնապաշտպանութեան ու այլապաշտպանու----
թեան կեանք է, թեան կեանք է, թեան կեանք է, թեան կեանք է, վէվէվէվէ´́́́րք տալու ու վէրք տալու ու վէրք տալու ու վէրք տալու ու վէ´́́́րք ստանալու կեանք է:րք ստանալու կեանք է:րք ստանալու կեանք է:րք ստանալու կեանք է:    

Անոնք Անոնք Անոնք Անոնք որոնք որոնք որոնք որոնք կ'ուզեն Քրիստոսի հաւատարիմ զինուորը կոչուիլկ'ուզեն Քրիստոսի հաւատարիմ զինուորը կոչուիլկ'ուզեն Քրիստոսի հաւատարիմ զինուորը կոչուիլկ'ուզեն Քրիստոսի հաւատարիմ զինուորը կոչուիլ, , , , 
բայց պատրաստ չեն Քրիստոբայց պատրաստ չեն Քրիստոբայց պատրաստ չեն Քրիստոբայց պատրաստ չեն Քրիստոսի նման ու Քրիստոսի համար չարսի նման ու Քրիստոսի համար չարսի նման ու Քրիստոսի համար չարսի նման ու Քրիստոսի համար չար----
չարուելու, անոնք իրաւունք չունին զինուոր կոչուելու, անոնք արժանի չարուելու, անոնք իրաւունք չունին զինուոր կոչուելու, անոնք արժանի չարուելու, անոնք իրաւունք չունին զինուոր կոչուելու, անոնք արժանի չարուելու, անոնք իրաւունք չունին զինուոր կոչուելու, անոնք արժանի 
չեն այդ սուրբ չեն այդ սուրբ չեն այդ սուրբ չեն այդ սուրբ կոչումին:կոչումին:կոչումին:կոչումին:    Քրիստոսի զինուորները` Քրիստոսի արքաՔրիստոսի զինուորները` Քրիստոսի արքաՔրիստոսի զինուորները` Քրիստոսի արքաՔրիստոսի զինուորները` Քրիստոսի արքա----
յութեան համար պատերազմող ու այդ արքայութեան տարածման յութեան համար պատերազմող ու այդ արքայութեան տարածման յութեան համար պատերազմող ու այդ արքայութեան տարածման յութեան համար պատերազմող ու այդ արքայութեան տարածման 
համար հալածուող ու մերժհամար հալածուող ու մերժհամար հալածուող ու մերժհամար հալածուող ու մերժուողուողուողուող    մարդիկն են: Քրիստոսի զինուորնեմարդիկն են: Քրիստոսի զինուորնեմարդիկն են: Քրիստոսի զինուորնեմարդիկն են: Քրիստոսի զինուորնե----
րը` Քրիստոսի ու Քրիստոսի հետեւորդներուն սիրոյն վէրք ստացողրը` Քրիստոսի ու Քրիստոսի հետեւորդներուն սիրոյն վէրք ստացողրը` Քրիստոսի ու Քրիստոսի հետեւորդներուն սիրոյն վէրք ստացողրը` Քրիստոսի ու Քրիստոսի հետեւորդներուն սիրոյն վէրք ստացող----
ներն են:ներն են:ներն են:ներն են: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոսի զինուորները` ոՔրիստոսի զինուորները` ոՔրիստոսի զինուորները` ոՔրիստոսի զինուորները` ո´́́́չ թէ փորձութիւններէն փախչող չ թէ փորձութիւններէն փախչող չ թէ փորձութիւններէն փախչող չ թէ փորձութիւններէն փախչող 

մարդիկն են, այլ Փորձիչին համար փորձանք եղող մարդիկն են:մարդիկն են, այլ Փորձիչին համար փորձանք եղող մարդիկն են:մարդիկն են, այլ Փորձիչին համար փորձանք եղող մարդիկն են:մարդիկն են, այլ Փորձիչին համար փորձանք եղող մարդիկն են:    
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Գոհ ըլլալ նեղութեանԳոհ ըլլալ նեղութեանԳոհ ըլլալ նեղութեանԳոհ ըլլալ նեղութեանցցցց    համարհամարհամարհամար    
((((Օգոստոս 7Օգոստոս 7Օգոստոս 7Օգոստոս 7))))    

    
Առաքեալը իր սրտի գոհունակութիւնը կը յայտնէ Քրիստոսի Առաքեալը իր սրտի գոհունակութիւնը կը յայտնէ Քրիստոսի Առաքեալը իր սրտի գոհունակութիւնը կը յայտնէ Քրիստոսի Առաքեալը իր սրտի գոհունակութիւնը կը յայտնէ Քրիստոսի 

համար իր կրած չարչարանքներուն համար` ըսելով. համար իր կրած չարչարանքներուն համար` ըսելով. համար իր կրած չարչարանքներուն համար` ըսելով. համար իր կրած չարչարանքներուն համար` ըսելով. ««««Ես գոհ եմ Ես գոհ եմ Ես գոհ եմ Ես գոհ եմ 
տկարութիւններուս եւ Քրիստոսի համար կրած նախատինքներուս, տկարութիւններուս եւ Քրիստոսի համար կրած նախատինքներուս, տկարութիւններուս եւ Քրիստոսի համար կրած նախատինքներուս, տկարութիւններուս եւ Քրիստոսի համար կրած նախատինքներուս, 
նեղութիւններուս, հալածանքներուս եւ դժուարութիւններուս համարնեղութիւններուս, հալածանքներուս եւ դժուարութիւններուս համարնեղութիւններուս, հալածանքներուս եւ դժուարութիւններուս համարնեղութիւններուս, հալածանքներուս եւ դժուարութիւններուս համար» » » » 
((((Բ.Կորնթացիս 12.10Բ.Կորնթացիս 12.10Բ.Կորնթացիս 12.10Բ.Կորնթացիս 12.10):):):):    Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալ մարդը Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալ մարդը Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալ մարդը Անոնք որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալ մարդը 
պէտք չէ փորձութեան հանդիպի, ըստ երեւոյթին պէտք չէ փորձութեան հանդիպի, ըստ երեւոյթին պէտք չէ փորձութեան հանդիպի, ըստ երեւոյթին պէտք չէ փորձութեան հանդիպի, ըստ երեւոյթին գոհ չեն Քրիստոսի գոհ չեն Քրիստոսի գոհ չեն Քրիստոսի գոհ չեն Քրիստոսի 
սիրոյն իրենց կրած նախատինքներուն, սիրոյն իրենց կրած նախատինքներուն, սիրոյն իրենց կրած նախատինքներուն, սիրոյն իրենց կրած նախատինքներուն, նեղութիւններուն, հալածանքնեղութիւններուն, հալածանքնեղութիւններուն, հալածանքնեղութիւններուն, հալածանք----
ներուն եւ դժուարութիւններուններուն եւ դժուարութիւններուններուն եւ դժուարութիւններուններուն եւ դժուարութիւններուն    համար: Անոնք Քրիստոսի անունով համար: Անոնք Քրիստոսի անունով համար: Անոնք Քրիստոսի անունով համար: Անոնք Քրիստոսի անունով 
ուրախանալ ու հանգիստուրախանալ ու հանգիստուրախանալ ու հանգիստուրախանալ ու հանգիստ    կեանք ապրիլ կկեանք ապրիլ կկեանք ապրիլ կկեանք ապրիլ կ’’’’ուզեն, բայցուզեն, բայցուզեն, բայցուզեն, բայց    չեն ուզեր Քրիսչեն ուզեր Քրիսչեն ուզեր Քրիսչեն ուզեր Քրիս----
տոսի համար չարչտոսի համար չարչտոսի համար չարչտոսի համար չարչարուիլ ու նախատուիլ: Անոնք արուիլ ու նախատուիլ: Անոնք արուիլ ու նախատուիլ: Անոնք արուիլ ու նախատուիլ: Անոնք կ'ուզեն իբրեւ Ասկ'ուզեն իբրեւ Ասկ'ուզեն իբրեւ Ասկ'ուզեն իբրեւ Աս----
տուծոյ պաշտօնեաներ ծափատուծոյ պաշտօնեաներ ծափատուծոյ պաշտօնեաներ ծափատուծոյ պաշտօնեաներ ծափահարուիլհարուիլհարուիլհարուիլ,,,,    առանց սակայն իրենց այդ առանց սակայն իրենց այդ առանց սակայն իրենց այդ առանց սակայն իրենց այդ 
պաշտօնին համար տառապանք կրելու, եւ կը մոռնան առաքեալին պաշտօնին համար տառապանք կրելու, եւ կը մոռնան առաքեալին պաշտօնին համար տառապանք կրելու, եւ կը մոռնան առաքեալին պաշտօնին համար տառապանք կրելու, եւ կը մոռնան առաքեալին 
պատուէրը. պատուէրը. պատուէրը. պատուէրը. ««««Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս Բոլոր պարագաներուն ալ դուք ձեզ ցոյց տուէք որպէս 
Աստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղուԱստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղուԱստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղուԱստուծոյ պաշտօնեաներ, մեծ համբերութեամբ յանձն առնելով նեղու----
թիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրաթիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրաթիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրաթիւնը, վիշտը, չարչարանքը, ծեծը, բանտը, խռովարարներու վայրա----
գութիւնգութիւնգութիւնգութիւնները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնըները, յոգնութիւնը, անքնութիւնը, անօթութիւնը» » » » (Բ.Կորնթա(Բ.Կորնթա(Բ.Կորնթա(Բ.Կորնթա----
ցիս 6.4ցիս 6.4ցիս 6.4ցիս 6.4----5):5):5):5):    Անոնք որոնք դարձի գային, Պօղոս առաքեալ անոնց սկիզԱնոնք որոնք դարձի գային, Պօղոս առաքեալ անոնց սկիզԱնոնք որոնք դարձի գային, Պօղոս առաքեալ անոնց սկիզԱնոնք որոնք դարձի գային, Պօղոս առաքեալ անոնց սկիզ----
բէն կը յայտնբէն կը յայտնբէն կը յայտնբէն կը յայտնէր թէ նեղութիւններու պիտի հանդիպին` ըելով. էր թէ նեղութիւններու պիտի հանդիպին` ըելով. էր թէ նեղութիւններու պիտի հանդիպին` ըելով. էր թէ նեղութիւններու պիտի հանդիպին` ըելով. 
««««Սկիզբէն չըսի՞նք ձեզի՝ թէ նեղութիւններ պիտի կրենքՍկիզբէն չըսի՞նք ձեզի՝ թէ նեղութիւններ պիտի կրենքՍկիզբէն չըսի՞նք ձեզի՝ թէ նեղութիւններ պիտի կրենքՍկիզբէն չըսի՞նք ձեզի՝ թէ նեղութիւններ պիտի կրենք» » » » (Ա.Թեսա(Ա.Թեսա(Ա.Թեսա(Ա.Թեսա----
ղոնիկեցիս 3.4): Հոգեգալստականներուն քով ճիշդ հակառակն է: Հաղոնիկեցիս 3.4): Հոգեգալստականներուն քով ճիշդ հակառակն է: Հաղոնիկեցիս 3.4): Հոգեգալստականներուն քով ճիշդ հակառակն է: Հաղոնիկեցիս 3.4): Հոգեգալստականներուն քով ճիշդ հակառակն է: Հա----
մաձայն անոնց, (դէպի հոգեգալստականութիւն) դարձի եկող մը` զերծ մաձայն անոնց, (դէպի հոգեգալստականութիւն) դարձի եկող մը` զերծ մաձայն անոնց, (դէպի հոգեգալստականութիւն) դարձի եկող մը` զերծ մաձայն անոնց, (դէպի հոգեգալստականութիւն) դարձի եկող մը` զերծ 
կ'ըլլայ ամէն տեսակ նեղութենէ: Դարկ'ըլլայ ամէն տեսակ նեղութենէ: Դարկ'ըլլայ ամէն տեսակ նեղութենէ: Դարկ'ըլլայ ամէն տեսակ նեղութենէ: Դարձեալ, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ ձեալ, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ ձեալ, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ ձեալ, առաքեալը կոչ կ'ուղղէ 
նորադարձնենորադարձնենորադարձնենորադարձներուն, յիշելու այն ծանր չարչարանքները, այն նախարուն, յիշելու այն ծանր չարչարանքները, այն նախարուն, յիշելու այն ծանր չարչարանքները, այն նախարուն, յիշելու այն ծանր չարչարանքները, այն նախա----
տինքներն ու հալածանքները զոր կրեցին, երբ տակաւին նոր դարձի տինքներն ու հալածանքները զոր կրեցին, երբ տակաւին նոր դարձի տինքներն ու հալածանքները զոր կրեցին, երբ տակաւին նոր դարձի տինքներն ու հալածանքները զոր կրեցին, երբ տակաւին նոր դարձի 
եկած էին, եւ այդ բոլորը տարին ուրախութեամբ (Եբրայեցիս 10.32եկած էին, եւ այդ բոլորը տարին ուրախութեամբ (Եբրայեցիս 10.32եկած էին, եւ այդ բոլորը տարին ուրախութեամբ (Եբրայեցիս 10.32եկած էին, եւ այդ բոլորը տարին ուրախութեամբ (Եբրայեցիս 10.32----36):36):36):36):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Այսօր շատ է թիւը անոնցԱյսօր շատ է թիւը անոնցԱյսօր շատ է թիւը անոնցԱյսօր շատ է թիւը անոնց`̀̀̀    որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ''''ուզեն Քրիստոսի հետեւորդ ուզեն Քրիստոսի հետեւորդ ուզեն Քրիստոսի հետեւորդ ուզեն Քրիստոսի հետեւորդ 

իբրեւ ճանչցուիլ, բայց չեն ուզեր իրենց իբրեւ ճանչցուիլ, բայց չեն ուզեր իրենց իբրեւ ճանչցուիլ, բայց չեն ուզեր իրենց իբրեւ ճանչցուիլ, բայց չեն ուզեր իրենց այդ այդ այդ այդ հետեւորդութեան հետեւորդութեան հետեւորդութեան հետեւորդութեան 
համար գին վճարել:համար գին վճարել:համար գին վճարել:համար գին վճարել:    
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Քրիստոնեան ապահով ձեռքերու մէջ էՔրիստոնեան ապահով ձեռքերու մէջ էՔրիստոնեան ապահով ձեռքերու մէջ էՔրիստոնեան ապահով ձեռքերու մէջ է    
((((Օգոստոս 8Օգոստոս 8Օգոստոս 8Օգոստոս 8))))    

    
Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Ով որ իր խաչը չՈվ որ իր խաչը չՈվ որ իր խաչը չՈվ որ իր խաչը չ’’’’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, առներ եւ ինծի չի հետեւիր, առներ եւ ինծի չի հետեւիր, առներ եւ ինծի չի հետեւիր, 

արժանի չէ ինծիարժանի չէ ինծիարժանի չէ ինծիարժանի չէ ինծի» » » » (Մատթէոս 10.38): Այլուր կ'ըսէ. (Մատթէոս 10.38): Այլուր կ'ըսէ. (Մատթէոս 10.38): Այլուր կ'ըսէ. (Մատթէոս 10.38): Այլուր կ'ըսէ. ««««Ով ոՈվ ոՈվ ոՈվ որ իր խաչը ր իր խաչը ր իր խաչը ր իր խաչը 
չչչչ’’’’առներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի կրնար ըլլալառներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի կրնար ըլլալառներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի կրնար ըլլալառներ եւ ինծի չի հետեւիր, ինծի աշակերտ չի կրնար ըլլալ» » » » (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս 
14.27): 14.27): 14.27): 14.27): Հոգեգալստականներ կ'ուզեն արժանի ըլլալ Խաչեալին, Հոգեգալստականներ կ'ուզեն արժանի ըլլալ Խաչեալին, Հոգեգալստականներ կ'ուզեն արժանի ըլլալ Խաչեալին, Հոգեգալստականներ կ'ուզեն արժանի ըլլալ Խաչեալին, 
աշակերտ ըլլալ Խաչեալին, առանց սակայն խաչ կրելու:աշակերտ ըլլալ Խաչեալին, առանց սակայն խաչ կրելու:աշակերտ ըլլալ Խաչեալին, առանց սակայն խաչ կրելու:աշակերտ ըլլալ Խաչեալին, առանց սակայն խաչ կրելու:    

Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը Կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը 
կատարեալ էկատարեալ էկատարեալ էկատարեալ է» » » » (Մատթէ(Մատթէ(Մատթէ(Մատթէոս 5.48): Իսկ կատարեալ ըլլալու համար` ոս 5.48): Իսկ կատարեալ ըլլալու համար` ոս 5.48): Իսկ կատարեալ ըլլալու համար` ոս 5.48): Իսկ կատարեալ ըլլալու համար` 
պէտք է չարչարանքներէ անցնիլ, ինչպէս առաքեալը կը վկայէ, թէ պէտք է չարչարանքներէ անցնիլ, ինչպէս առաքեալը կը վկայէ, թէ պէտք է չարչարանքներէ անցնիլ, ինչպէս առաքեալը կը վկայէ, թէ պէտք է չարչարանքներէ անցնիլ, ինչպէս առաքեալը կը վկայէ, թէ 
Աստուած յարմար գտաւ որ Աստուած յարմար գտաւ որ Աստուած յարմար գտաւ որ Աստուած յարմար գտաւ որ ««««Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք օրինակը տայ չարչարանքնք օրինակը տայ չարչարանքնք օրինակը տայ չարչարանքնք օրինակը տայ չարչարանք----
ներէն անցնելով կատարելութեան հասնելուներէն անցնելով կատարելութեան հասնելուներէն անցնելով կատարելութեան հասնելուներէն անցնելով կատարելութեան հասնելու» » » » (Եբրայեցիս 2.10):(Եբրայեցիս 2.10):(Եբրայեցիս 2.10):(Եբրայեցիս 2.10):    

Յիսուս երանի կու տայ անոնց` որոնք կը նախատուիՅիսուս երանի կու տայ անոնց` որոնք կը նախատուիՅիսուս երանի կու տայ անոնց` որոնք կը նախատուիՅիսուս երանի կու տայ անոնց` որոնք կը նախատուին, կը ն, կը ն, կը ն, կը 
հալածուին ու կը զրպարտուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար, հալածուին ու կը զրպարտուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար, հալածուին ու կը զրպարտուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար, հալածուին ու կը զրպարտուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար, 
եւ կոչ կ'ուղղէ անոնց ցնծալու եւ ուրախանալու (Մատթէոս 5.11եւ կոչ կ'ուղղէ անոնց ցնծալու եւ ուրախանալու (Մատթէոս 5.11եւ կոչ կ'ուղղէ անոնց ցնծալու եւ ուրախանալու (Մատթէոս 5.11եւ կոչ կ'ուղղէ անոնց ցնծալու եւ ուրախանալու (Մատթէոս 5.11----12: 12: 12: 12: 
ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Բ.Կորնթացիս 7.5, 11.23ս նաեւ` Բ.Կորնթացիս 7.5, 11.23ս նաեւ` Բ.Կորնթացիս 7.5, 11.23ս նաեւ` Բ.Կորնթացիս 7.5, 11.23----27: 27: 27: 27: Ա.Կորնթացիս 10.13, 15.30Ա.Կորնթացիս 10.13, 15.30Ա.Կորնթացիս 10.13, 15.30Ա.Կորնթացիս 10.13, 15.30----31: 31: 31: 31: 
Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.3, 6, 3.7: Հռոմայեցիս 5.3: Բ.Տիմոթէոս 4.5: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.3, 6, 3.7: Հռոմայեցիս 5.3: Բ.Տիմոթէոս 4.5: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.3, 6, 3.7: Հռոմայեցիս 5.3: Բ.Տիմոթէոս 4.5: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.3, 6, 3.7: Հռոմայեցիս 5.3: Բ.Տիմոթէոս 4.5: 
Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.6Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.6Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.6Բ.Թեսաղոնիկեցիս 1.6----7: 7: 7: 7: Յայտնութիւն 2.9, եւ այլն):Յայտնութիւն 2.9, եւ այլն):Յայտնութիւն 2.9, եւ այլն):Յայտնութիւն 2.9, եւ այլն):    

Միշտ պէտք է յիշենք, որ Աստուածաշունչը չիՄիշտ պէտք է յիշենք, որ Աստուածաշունչը չիՄիշտ պէտք է յիշենք, որ Աստուածաշունչը չիՄիշտ պէտք է յիշենք, որ Աստուածաշունչը չի´ ´ ´ ´ խօսիր մեզի խօսիր մեզի խօսիր մեզի խօսիր մեզի 
փորձութիւններէ զերծ կեանքի մը մասին, այլ` փորձութիւններուն փորձութիւններէ զերծ կեանքի մը մասին, այլ` փորձութիւններուն փորձութիւններէ զերծ կեանքի մը մասին, այլ` փորձութիւններուն փորձութիւններէ զերծ կեանքի մը մասին, այլ` փորձութիւններուն 
յաղթոյաղթոյաղթոյաղթո´́́́ղ կեանքի մը մասին:ղ կեանքի մը մասին:ղ կեանքի մը մասին:ղ կեանքի մը մասին:    Աստուածաշունչը չիԱստուածաշունչը չիԱստուածաշունչը չիԱստուածաշունչը չի´ ´ ´ ´ խօսիր հեզասահ խօսիր հեզասահ խօսիր հեզասահ խօսիր հեզասահ 
նաւարկութեան մը մասին, բայց կը խօսի նաւարկութեան մը մասին, բայց կը խօսի նաւարկութեան մը մասին, բայց կը խօսի նաւարկութեան մը մասին, բայց կը խօսի ապահոապահոապահոապահո´́́́վ նաւարկութեան վ նաւարկութեան վ նաւարկութեան վ նաւարկութեան 
մը մասին: Յիսուսի նաւարկութիւնը Գալիլեայի լիճին վրայ իր մը մասին: Յիսուսի նաւարկութիւնը Գալիլեայի լիճին վրայ իր մը մասին: Յիսուսի նաւարկութիւնը Գալիլեայի լիճին վրայ իր մը մասին: Յիսուսի նաւարկութիւնը Գալիլեայի լիճին վրայ իր 
աշակերտներուն հետ միասին` խաղաղ չէր, բայց ապահով էր:աշակերտներուն հետ միասին` խաղաղ չէր, բայց ապահով էր:աշակերտներուն հետ միասին` խաղաղ չէր, բայց ապահով էր:աշակերտներուն հետ միասին` խաղաղ չէր, բայց ապահով էր:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ ենք` ապահով ձեռքերու մէջ ենք, բայց Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ ենք` ապահով ձեռքերու մէջ ենք, բայց Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ ենք` ապահով ձեռքերու մէջ ենք, բայց Քրիստոսի ձեռքերուն մէջ ենք` ապահով ձեռքերու մէջ ենք, բայց 
ապահով ըլլալ` չի նշանակեր փորձութիւններէ զերծ ըլլալ, այլ ապահով ըլլալ` չի նշանակեր փորձութիւններէ զերծ ըլլալ, այլ ապահով ըլլալ` չի նշանակեր փորձութիւններէ զերծ ըլլալ, այլ ապահով ըլլալ` չի նշանակեր փորձութիւններէ զերծ ըլլալ, այլ 
պարզապէպարզապէպարզապէպարզապէս կը նշանակէ փորձութիւններուն դիմաց հաստատ մնալ:ս կը նշանակէ փորձութիւններուն դիմաց հաստատ մնալ:ս կը նշանակէ փորձութիւններուն դիմաց հաստատ մնալ:ս կը նշանակէ փորձութիւններուն դիմաց հաստատ մնալ:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Փորձութեանց ներկայութիւնը ոՓորձութեանց ներկայութիւնը ոՓորձութեանց ներկայութիւնը ոՓորձութեանց ներկայութիւնը ո´́́́չ թէ հաւատքի պակասի հետեչ թէ հաւատքի պակասի հետեչ թէ հաւատքի պակասի հետեչ թէ հաւատքի պակասի հետե----

ւանք է, այլ ընդհակառակը` կենդանի հաւատքի ապացոյց է:ւանք է, այլ ընդհակառակը` կենդանի հաւատքի ապացոյց է:ւանք է, այլ ընդհակառակը` կենդանի հաւատքի ապացոյց է:ւանք է, այլ ընդհակառակը` կենդանի հաւատքի ապացոյց է:    
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Փորձութիւնները ուրախութեամբ տանիլՓորձութիւնները ուրախութեամբ տանիլՓորձութիւնները ուրախութեամբ տանիլՓորձութիւնները ուրախութեամբ տանիլ    
((((Օգոստոս 9Օգոստոս 9Օգոստոս 9Օգոստոս 9))))    

    
««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́րրրր, , , , դուք ձեզ շատ երջանիկ համադուք ձեզ շատ երջանիկ համադուք ձեզ շատ երջանիկ համադուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան րեցէք` երբ զանազան րեցէք` երբ զանազան րեցէք` երբ զանազան 

փորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաք»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):    ԻԻԻԻնչո՞ւ համար հաւանչո՞ւ համար հաւանչո՞ւ համար հաւանչո՞ւ համար հաւա----
տացտացտացտացեալեալեալեալը պէտք է ինքզինք երջանիկ համարէ եւ պէտք է ուրախուը պէտք է ինքզինք երջանիկ համարէ եւ պէտք է ուրախուը պէտք է ինքզինք երջանիկ համարէ եւ պէտք է ուրախուը պէտք է ինքզինք երջանիկ համարէ եւ պէտք է ուրախու----
թեամբ տանի կեանքի փորձութիւնները: Բազմաթիւ պատճառնեթեամբ տանի կեանքի փորձութիւնները: Բազմաթիւ պատճառնեթեամբ տանի կեանքի փորձութիւնները: Բազմաթիւ պատճառնեթեամբ տանի կեանքի փորձութիւնները: Բազմաթիւ պատճառներով.րով.րով.րով.----    

ա)ա)ա)ա)    Երբ սիրով եւ ուրախութեամբ տանինք փորձութիւնները, կը Երբ սիրով եւ ուրախութեամբ տանինք փորձութիւնները, կը Երբ սիրով եւ ուրախութեամբ տանինք փորձութիւնները, կը Երբ սիրով եւ ուրախութեամբ տանինք փորձութիւնները, կը 
մեղմանմեղմանմեղմանմեղմանայ անոնց պատճառած ցաւն ու տառապանքը, եւ կամ բոլորոայ անոնց պատճառած ցաւն ու տառապանքը, եւ կամ բոլորոայ անոնց պատճառած ցաւն ու տառապանքը, եւ կամ բոլորոայ անոնց պատճառած ցաւն ու տառապանքը, եւ կամ բոլորո----
վին կ'անյայտանայ:վին կ'անյայտանայ:վին կ'անյայտանայ:վին կ'անյայտանայ:    

բ)բ)բ)բ)    Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ 
ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը, մեր հոգեւոր աճման օգտաուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը, մեր հոգեւոր աճման օգտաուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը, մեր հոգեւոր աճման օգտաուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը, մեր հոգեւոր աճման օգտա----
կար չի դառնար:կար չի դառնար:կար չի դառնար:կար չի դառնար:    

գ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ գ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ գ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ գ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ 
ԱստոԱստոԱստոԱստուծոյ սիրոյն ու փառքին համար է որ կ'ենթարկուինք անոնց:ւծոյ սիրոյն ու փառքին համար է որ կ'ենթարկուինք անոնց:ւծոյ սիրոյն ու փառքին համար է որ կ'ենթարկուինք անոնց:ւծոյ սիրոյն ու փառքին համար է որ կ'ենթարկուինք անոնց:    
Աստուծոյ փառքին ու անուան համար հալածանքի ենթարկուիլը` ոԱստուծոյ փառքին ու անուան համար հալածանքի ենթարկուիլը` ոԱստուծոյ փառքին ու անուան համար հալածանքի ենթարկուիլը` ոԱստուծոյ փառքին ու անուան համար հալածանքի ենթարկուիլը` ո´́́́չ չ չ չ 
միայն պատիւ է մեզի համար, այլեւ` ուրախութիւն:միայն պատիւ է մեզի համար, այլեւ` ուրախութիւն:միայն պատիւ է մեզի համար, այլեւ` ուրախութիւն:միայն պատիւ է մեզի համար, այլեւ` ուրախութիւն:    

դ)դ)դ)դ)    Այն փորձութիւնները զորս ուրախութեամբ կը տանինք ԱստուԱյն փորձութիւնները զորս ուրախութեամբ կը տանինք ԱստուԱյն փորձութիւնները զորս ուրախութեամբ կը տանինք ԱստուԱյն փորձութիւնները զորս ուրախութեամբ կը տանինք Աստու----
ծոյ փառքին համար` Աստուած կը փառաւորուիծոյ փառքին համար` Աստուած կը փառաւորուիծոյ փառքին համար` Աստուած կը փառաւորուիծոյ փառքին համար` Աստուած կը փառաւորուի, , , , եւ մեզ իր փառքով կը եւ մեզ իր փառքով կը եւ մեզ իր փառքով կը եւ մեզ իր փառքով կը 
փառաւորէ:փառաւորէ:փառաւորէ:փառաւորէ:    

ե) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ ե) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ ե) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ ե) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, որովհետեւ 
անոնք մեզ կը մաքրեն: Ոսկին կը դրուի կրակի մէջ որպէսզի մաքրուի: անոնք մեզ կը մաքրեն: Ոսկին կը դրուի կրակի մէջ որպէսզի մաքրուի: անոնք մեզ կը մաքրեն: Ոսկին կը դրուի կրակի մէջ որպէսզի մաքրուի: անոնք մեզ կը մաքրեն: Ոսկին կը դրուի կրակի մէջ որպէսզի մաքրուի: 
Հաւատացեալ մարդն ալ, որպէսզի Աստուծոյ գանձատան մէջ դրուելու Հաւատացեալ մարդն ալ, որպէսզի Աստուծոյ գանձատան մէջ դրուելու Հաւատացեալ մարդն ալ, որպէսզի Աստուծոյ գանձատան մէջ դրուելու Հաւատացեալ մարդն ալ, որպէսզի Աստուծոյ գանձատան մէջ դրուելու 
արժանի ոսկի մը ըլլայ, պէտք է դրուի կեանքի այն փոարժանի ոսկի մը ըլլայ, պէտք է դրուի կեանքի այն փոարժանի ոսկի մը ըլլայ, պէտք է դրուի կեանքի այն փոարժանի ոսկի մը ըլլայ, պէտք է դրուի կեանքի այն փորձութիւններուն րձութիւններուն րձութիւններուն րձութիւններուն 
մէջ, որոնք մէջ, որոնք մէջ, որոնք մէջ, որոնք կրակի նման կ'այրեն ու կը մաքրեն զինք:կրակի նման կ'այրեն ու կը մաքրեն զինք:կրակի նման կ'այրեն ու կը մաքրեն զինք:կրակի նման կ'այրեն ու կը մաքրեն զինք:    

զ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, զ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, զ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, զ) Ուրախութեամբ պէտք է տանիլ փորձութիւնները, քանի քանի քանի քանի անոնքանոնքանոնքանոնք    
ծնունդ կու տան համբերութեան, իսկ մինչեւ վերջ ցուցաբերուած ծնունդ կու տան համբերութեան, իսկ մինչեւ վերջ ցուցաբերուած ծնունդ կու տան համբերութեան, իսկ մինչեւ վերջ ցուցաբերուած ծնունդ կու տան համբերութեան, իսկ մինչեւ վերջ ցուցաբերուած 
համբերութիւնը, մեզ կատարելութեան կ'առաջնորդէ (Յակոբոս 1.3համբերութիւնը, մեզ կատարելութեան կ'առաջնորդէ (Յակոբոս 1.3համբերութիւնը, մեզ կատարելութեան կ'առաջնորդէ (Յակոբոս 1.3համբերութիւնը, մեզ կատարելութեան կ'առաջնորդէ (Յակոբոս 1.3----4):4):4):4):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը` Յիսուսի հանդէպ Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը` Յիսուսի հանդէպ Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը` Յիսուսի հանդէպ Ուրախութեամբ չտարուած փորձութիւնը` Յիսուսի հանդէպ 

սիրոյ պակասի հետեւանք է:սիրոյ պակասի հետեւանք է:սիրոյ պակասի հետեւանք է:սիրոյ պակասի հետեւանք է:    
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Ի՞նչ է փորձութիւնըԻ՞նչ է փորձութիւնըԻ՞նչ է փորձութիւնըԻ՞նչ է փորձութիւնը    
((((Օգոստոս 10Օգոստոս 10Օգոստոս 10Օգոստոս 10))))    

    
««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́րրրր, , , , դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան դուք ձեզ շատ երջանիկ համարեցէք` երբ զանազան 

փորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաքփորձութիւններու մէջ կ'իյնաք»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):Յակոբոս 1.2):    
Նախորդ բաժնին մէջ բացատրեցինք թէ ինչո՞ւ համար Նախորդ բաժնին մէջ բացատրեցինք թէ ինչո՞ւ համար Նախորդ բաժնին մէջ բացատրեցինք թէ ինչո՞ւ համար Նախորդ բաժնին մէջ բացատրեցինք թէ ինչո՞ւ համար պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 

ուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձութիւնները: Այստեղ կարեւոր է ուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձութիւնները: Այստեղ կարեւոր է ուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձութիւնները: Այստեղ կարեւոր է ուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձութիւնները: Այստեղ կարեւոր է 
երկու հարցում հարերկու հարցում հարերկու հարցում հարերկու հարցում հարցնել եւ անոնց պատասխանները տալցնել եւ անոնց պատասխանները տալցնել եւ անոնց պատասխանները տալցնել եւ անոնց պատասխանները տալ....    ա) Ի՞նչ է ա) Ի՞նչ է ա) Ի՞նչ է ա) Ի՞նչ է 
փորձութիւնը, եւ բ) Իսկապէս կրնա՞նք ուրախութեամբ տանիլ փորփորձութիւնը, եւ բ) Իսկապէս կրնա՞նք ուրախութեամբ տանիլ փորփորձութիւնը, եւ բ) Իսկապէս կրնա՞նք ուրախութեամբ տանիլ փորփորձութիւնը, եւ բ) Իսկապէս կրնա՞նք ուրախութեամբ տանիլ փոր----
ձութիւնը: Նախ պատասխանենք առաջին հարցումին.ձութիւնը: Նախ պատասխանենք առաջին հարցումին.ձութիւնը: Նախ պատասխանենք առաջին հարցումին.ձութիւնը: Նախ պատասխանենք առաջին հարցումին.----    

ա) Ի՞նչ է փորձութիւնը, կամ ա) Ի՞նչ է փորձութիւնը, կամ ա) Ի՞նչ է փորձութիւնը, կամ ա) Ի՞նչ է փորձութիւնը, կամ ««««փորձութիւնփորձութիւնփորձութիւնփորձութիւն» » » » ըսելով ի՞նչ կը ըսելով ի՞նչ կը ըսելով ի՞նչ կը ըսելով ի՞նչ կը 
հասկնանք: Փորձութիւնը ոեւէ բան է որ մեզ կը նեղացնէ ու հասկնանք: Փորձութիւնը ոեւէ բան է որ մեզ կը նեղացնէ ու հասկնանք: Փորձութիւնը ոեւէ բան է որ մեզ կը նեղացնէ ու հասկնանք: Փորձութիւնը ոեւէ բան է որ մեզ կը նեղացնէ ու 
կ'անհանգստացնէ. անիկա կրնայ երեւոյթ մը, դէպք մը, անձ մը, խօսք կ'անհանգստացնէ. անիկա կրնայ երեւոյթ մը, դէպք մը, անձ մը, խօսք կ'անհանգստացնէ. անիկա կրնայ երեւոյթ մը, դէպք մը, անձ մը, խօսք կ'անհանգստացնէ. անիկա կրնայ երեւոյթ մը, դէպք մը, անձ մը, խօսք 
մը, մը, մը, մը, պատահար մը,պատահար մը,պատահար մը,պատահար մը,    արարք մըարարք մըարարք մըարարք մը, , , , ցաւ մը, կամ հիւանդութիւն մըցաւ մը, կամ հիւանդութիւն մըցաւ մը, կամ հիւանդութիւն մըցաւ մը, կամ հիւանդութիւն մը    ըլլալ:ըլլալ:ըլլալ:ըլլալ:    

Այսպէս, օրինակ, երբ մէկըԱյսպէս, օրինակ, երբ մէկըԱյսպէս, օրինակ, երբ մէկըԱյսպէս, օրինակ, երբ մէկը    մեր իրաւունքը կը խլէ, մեզ փմեր իրաւունքը կը խլէ, մեզ փմեր իրաւունքը կը խլէ, մեզ փմեր իրաւունքը կը խլէ, մեզ փորձուորձուորձուորձու----
թեան դիմաց դրած կ'ըլլայ. որովհետեւ կը սկսինք մտածել մեր թեան դիմաց դրած կ'ըլլայ. որովհետեւ կը սկսինք մտածել մեր թեան դիմաց դրած կ'ըլլայ. որովհետեւ կը սկսինք մտածել մեր թեան դիմաց դրած կ'ըլլայ. որովհետեւ կը սկսինք մտածել մեր 
ընելիքին մասին. ի՞նչ պիտի ընենք. լո՞ւռ մնանք, թէ` պահանջենք մեր ընելիքին մասին. ի՞նչ պիտի ընենք. լո՞ւռ մնանք, թէ` պահանջենք մեր ընելիքին մասին. ի՞նչ պիտի ընենք. լո՞ւռ մնանք, թէ` պահանջենք մեր ընելիքին մասին. ի՞նչ պիտի ընենք. լո՞ւռ մնանք, թէ` պահանջենք մեր 
իրաւունքը. իսկ եթէ պահանջենքիրաւունքը. իսկ եթէ պահանջենքիրաւունքը. իսկ եթէ պահանջենքիրաւունքը. իսկ եթէ պահանջենք    ու մերժէ տալ, ի՞նչ պէտք է ընելու մերժէ տալ, ի՞նչ պէտք է ընելու մերժէ տալ, ի՞նչ պէտք է ընելու մերժէ տալ, ի՞նչ պէտք է ընել. . . . մեր մեր մեր մեր 
իրաւունքը առնելու համար,իրաւունքը առնելու համար,իրաւունքը առնելու համար,իրաւունքը առնելու համար,    բռնի միբռնի միբռնի միբռնի միջոցի՞ պէտք է դիմելջոցի՞ պէտք է դիմելջոցի՞ պէտք է դիմելջոցի՞ պէտք է դիմել, , , , թէ` պարթէ` պարթէ` պարթէ` պար----
զապէսզապէսզապէսզապէս    պէտք է անտեսել ու մոռնալպէտք է անտեսել ու մոռնալպէտք է անտեսել ու մոռնալպէտք է անտեսել ու մոռնալ    պատահածը:պատահածը:պատահածը:պատահածը:    

Երբ մէկըԵրբ մէկըԵրբ մէկըԵրբ մէկը    վիրաւորական խօսք մը վիրաւորական խօսք մը վիրաւորական խօսք մը վիրաւորական խօսք մը ըսէ մեզի, մեզ փորձութեան դէմ ըսէ մեզի, մեզ փորձութեան դէմ ըսէ մեզի, մեզ փորձութեան դէմ ըսէ մեզի, մեզ փորձութեան դէմ 
յանդիման դրած կ'ըլլայ: Ատիկա կրնայ մեզ վիրաւորողը վիրաւոյանդիման դրած կ'ըլլայ: Ատիկա կրնայ մեզ վիրաւորողը վիրաւոյանդիման դրած կ'ըլլայ: Ատիկա կրնայ մեզ վիրաւորողը վիրաւոյանդիման դրած կ'ըլլայ: Ատիկա կրնայ մեզ վիրաւորողը վիրաւորելու րելու րելու րելու 
փորձութիւնը ըլլալ: Ի՞նչ ընենք: Վիրաւորե՞նք, թէփորձութիւնը ըլլալ: Ի՞նչ ընենք: Վիրաւորե՞նք, թէփորձութիւնը ըլլալ: Ի՞նչ ընենք: Վիրաւորե՞նք, թէփորձութիւնը ըլլալ: Ի՞նչ ընենք: Վիրաւորե՞նք, թէ`̀̀̀    ներենք:ներենք:ներենք:ներենք:    

Երբ մէկը ծաղրէ մեր հաւատքը, կրնանք զինք դժոԵրբ մէկը ծաղրէ մեր հաւատքը, կրնանք զինք դժոԵրբ մէկը ծաղրէ մեր հաւատքը, կրնանք զինք դժոԵրբ մէկը ծաղրէ մեր հաւատքը, կրնանք զինք դժոխքի արժանի խքի արժանի խքի արժանի խքի արժանի 
համարելու փորձութեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անոր փրկուհամարելու փորձութեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անոր փրկուհամարելու փորձութեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անոր փրկուհամարելու փորձութեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անոր փրկու----
թեան համար աղօթել:թեան համար աղօթել:թեան համար աղօթել:թեան համար աղօթել:    

Երբ մէկը մեզ շահագործէ, կրնանք զինք խայտառակելու փորձուԵրբ մէկը մեզ շահագործէ, կրնանք զինք խայտառակելու փորձուԵրբ մէկը մեզ շահագործէ, կրնանք զինք խայտառակելու փորձուԵրբ մէկը մեզ շահագործէ, կրնանք զինք խայտառակելու փորձու----
թեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անտեսել պատահածը:թեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անտեսել պատահածը:թեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անտեսել պատահածը:թեան մէջ իյնալ, եւ կամ, կրնանք անտեսել պատահածը: ( ( ( (ՇարունակեՇարունակեՇարունակեՇարունակե----
լի):լի):լի):լի):    

    
� Ամէն բան կրնայ փորձութեան վերածուիլ, եթէ երբեքԱմէն բան կրնայ փորձութեան վերածուիլ, եթէ երբեքԱմէն բան կրնայ փորձութեան վերածուիլ, եթէ երբեքԱմէն բան կրնայ փորձութեան վերածուիլ, եթէ երբեք    ներողաներողաներողաներողա----

միտ հոգի չունինք:միտ հոգի չունինք:միտ հոգի չունինք:միտ հոգի չունինք:    
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Սուրբ Հոգիին դերը փորձութեան ժամանակՍուրբ Հոգիին դերը փորձութեան ժամանակՍուրբ Հոգիին դերը փորձութեան ժամանակՍուրբ Հոգիին դերը փորձութեան ժամանակ    
((((Օգոստոս 11Օգոստոս 11Օգոստոս 11Օգոստոս 11))))    

    
Փորձութիւնները միայն դուրՓորձութիւնները միայն դուրՓորձութիւնները միայն դուրՓորձութիւնները միայն դուրսէն սէն սէն սէն մեզի պարտադրուող իրականումեզի պարտադրուող իրականումեզի պարտադրուող իրականումեզի պարտադրուող իրականու----

թիւն մը չեն: Կան փորձութիւններ որոնք մեր մեղաւոր թիւն մը չեն: Կան փորձութիւններ որոնք մեր մեղաւոր թիւն մը չեն: Կան փորձութիւններ որոնք մեր մեղաւոր թիւն մը չեն: Կան փորձութիւններ որոնք մեր մեղաւոր ու անմարդաու անմարդաու անմարդաու անմարդա----
սէր սէր սէր սէր սրտէն կը բղխին:սրտէն կը բղխին:սրտէն կը բղխին:սրտէն կը բղխին:    Այսպէս, օրինակ, ի՞նչ կ'ընենք երբ մեզ չսիրոԱյսպէս, օրինակ, ի՞նչ կ'ընենք երբ մեզ չսիրոԱյսպէս, օրինակ, ի՞նչ կ'ընենք երբ մեզ չսիրոԱյսպէս, օրինակ, ի՞նչ կ'ընենք երբ մեզ չսիրող ղ ղ ղ 
անձի մը վատ բան մը կը պատահի. կ'ուրախանա՞նանձի մը վատ բան մը կը պատահի. կ'ուրախանա՞նանձի մը վատ բան մը կը պատահի. կ'ուրախանա՞նանձի մը վատ բան մը կը պատահի. կ'ուրախանա՞նք, թէ` կը ցաւինք ք, թէ` կը ցաւինք ք, թէ` կը ցաւինք ք, թէ` կը ցաւինք 
ու կ'աղօթենք անոր համար:ու կ'աղօթենք անոր համար:ու կ'աղօթենք անոր համար:ու կ'աղօթենք անոր համար:    Ի՞նչ կեցուածք կ'որդեգրենք երբ մեր Ի՞նչ կեցուածք կ'որդեգրենք երբ մեր Ի՞նչ կեցուածք կ'որդեգրենք երբ մեր Ի՞նչ կեցուածք կ'որդեգրենք երբ մեր 
հակառակորդներէն մէկուն հակառակորդներէն մէկուն հակառակորդներէն մէկուն հակառակորդներէն մէկուն տապալուտապալուտապալուտապալումին մասին կը լսենք: Ի՞նչ մին մասին կը լսենք: Ի՞նչ մին մասին կը լսենք: Ի՞նչ մին մասին կը լսենք: Ի՞նչ 
կ'ընենք երբ մեկ'ընենք երբ մեկ'ընենք երբ մեկ'ընենք երբ մե´́́́նք կ'աշխատինք բայց ծոյլ նստածը կը վարձատրուի: նք կ'աշխատինք բայց ծոյլ նստածը կը վարձատրուի: նք կ'աշխատինք բայց ծոյլ նստածը կը վարձատրուի: նք կ'աշխատինք բայց ծոյլ նստածը կը վարձատրուի: 
Ի՞նչ կ'ընենք երբ մեԻ՞նչ կ'ընենք երբ մեԻ՞նչ կ'ընենք երբ մեԻ՞նչ կ'ընենք երբ մեզ ատող մարդուն մեղքը կը հրապարակուի: զ ատող մարդուն մեղքը կը հրապարակուի: զ ատող մարդուն մեղքը կը հրապարակուի: զ ատող մարդուն մեղքը կը հրապարակուի: Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց թոյլ չի տրուիր մեզի հնձելու: Կամ ի՞նչ կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց թոյլ չի տրուիր մեզի հնձելու: Կամ ի՞նչ կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց թոյլ չի տրուիր մեզի հնձելու: Կամ ի՞նչ կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց թոյլ չի տրուիր մեզի հնձելու: Կամ ի՞նչ 
կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց ուրիշը կը հնձէ:կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց ուրիշը կը հնձէ:կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց ուրիշը կը հնձէ:կ'ընենք երբ կը ցանենք բայց ուրիշը կը հնձէ:    

բ)բ)բ)բ)    Իսկապէս կրնա՞նք ուրաԻսկապէս կրնա՞նք ուրաԻսկապէս կրնա՞նք ուրաԻսկապէս կրնա՞նք ուրախութեամբ տանիլ փորխութեամբ տանիլ փորխութեամբ տանիլ փորխութեամբ տանիլ փորձութիւնը: Այոձութիւնը: Այոձութիւնը: Այոձութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, 
կրնակրնակրնակրնա´́́́նք: Կրնանք: Կրնանք: Կրնանք: Կրնա´́́́նք` եթէ երբեք լեցոնք` եթէ երբեք լեցոնք` եթէ երբեք լեցոնք` եթէ երբեք լեցո´́́́ւն ենք Սուրբ Հւն ենք Սուրբ Հւն ենք Սուրբ Հւն ենք Սուրբ Հոգիով: Առաքեալոգիով: Առաքեալոգիով: Առաքեալոգիով: Առաքեալ----
ները լեցուն էին Սուրբ Հոգիով: Ղուկաս կը վկայէ թէ անոնք ուրախաները լեցուն էին Սուրբ Հոգիով: Ղուկաս կը վկայէ թէ անոնք ուրախաները լեցուն էին Սուրբ Հոգիով: Ղուկաս կը վկայէ թէ անոնք ուրախաները լեցուն էին Սուրբ Հոգիով: Ղուկաս կը վկայէ թէ անոնք ուրախա----
ցան Տիրոջ անունին համար անարգուած ու ծեծ կերած ըլլալնուն ցան Տիրոջ անունին համար անարգուած ու ծեծ կերած ըլլալնուն ցան Տիրոջ անունին համար անարգուած ու ծեծ կերած ըլլալնուն ցան Տիրոջ անունին համար անարգուած ու ծեծ կերած ըլլալնուն 
համար (Գործք 5.40համար (Գործք 5.40համար (Գործք 5.40համար (Գործք 5.40----41): 41): 41): 41): Մենք կ'ուրախանա՞նք Մենք կ'ուրախանա՞նք Մենք կ'ուրախանա՞նք Մենք կ'ուրախանա՞նք եթէ Տիրոջ անունին եթէ Տիրոջ անունին եթէ Տիրոջ անունին եթէ Տիրոջ անունին 
համար համար համար համար անարգուինք: Երբ հալածանք կը յարուցուի Պօղոսի, Բառնաանարգուինք: Երբ հալածանք կը յարուցուի Պօղոսի, Բառնաանարգուինք: Երբ հալածանք կը յարուցուի Պօղոսի, Բառնաանարգուինք: Երբ հալածանք կը յարուցուի Պօղոսի, Բառնա----
բասիբասիբասիբասի    եւ հաւատացեալներուն դէմ, կը տեսեւ հաւատացեալներուն դէմ, կը տեսեւ հաւատացեալներուն դէմ, կը տեսեւ հաւատացեալներուն դէմ, կը տեսնենք թէ ինչպէս նենք թէ ինչպէս նենք թէ ինչպէս նենք թէ ինչպէս ««««Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
աշակերտաշակերտաշակերտաշակերտները ուրախութեամբ եւ Սուրբ Հոգիով կը լեցուէինները ուրախութեամբ եւ Սուրբ Հոգիով կը լեցուէինները ուրախութեամբ եւ Սուրբ Հոգիով կը լեցուէինները ուրախութեամբ եւ Սուրբ Հոգիով կը լեցուէին» » » » (Գործք (Գործք (Գործք (Գործք 
13.5013.5013.5013.50----52): 52): 52): 52): Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկեցիներուն` Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկեցիներուն` Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկեցիներուն` Պօղոս առաքեալ խօսքը ուղղելով Թեսաղոնիկեցիներուն` 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն` Սուրբ Հոգիին Հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն` Սուրբ Հոգիին Հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն` Սուրբ Հոգիին Հակառակ ձեր կրած բոլոր նեղութիւններուն` Սուրբ Հոգիին 
պարգեւած ուրախութեպարգեւած ուրախութեպարգեւած ուրախութեպարգեւած ուրախութեամբ ընդունեամբ ընդունեամբ ընդունեամբ ընդունեցիք մեր քարոզութիւնըցիք մեր քարոզութիւնըցիք մեր քարոզութիւնըցիք մեր քարոզութիւնը» » » » (Ա.Թեսա(Ա.Թեսա(Ա.Թեսա(Ա.Թեսա----
ղոնիկեցիս 1.6): Ուրախուղոնիկեցիս 1.6): Ուրախուղոնիկեցիս 1.6): Ուրախուղոնիկեցիս 1.6): Ուրախութիւնը Սուրբ Հոգիին պարգեւներէն մին է թիւնը Սուրբ Հոգիին պարգեւներէն մին է թիւնը Սուրբ Հոգիին պարգեւներէն մին է թիւնը Սուրբ Հոգիին պարգեւներէն մին է 
((((Գաղատացիս 5.22), Գաղատացիս 5.22), Գաղատացիս 5.22), Գաղատացիս 5.22), ուստի,ուստի,ուստի,ուստի,    առանց Սուրբ Հոգիին`առանց Սուրբ Հոգիին`առանց Սուրբ Հոգիին`առանց Սուրբ Հոգիին`    չենք կրնար չենք կրնար չենք կրնար չենք կրնար 
ուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձուուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձուուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձուուրախութեամբ տանիլ կեանքի փորձութիւնները:թիւնները:թիւնները:թիւնները:    

    
� Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ ուրախունքն է որ ուրախունքն է որ ուրախունքն է որ ուրախութիւն կու տայ մեր սրտինթիւն կու տայ մեր սրտինթիւն կու տայ մեր սրտինթիւն կու տայ մեր սրտին` ` ` ` 

հալածանքի ու նեղութեան ժամանակ:հալածանքի ու նեղութեան ժամանակ:հալածանքի ու նեղութեան ժամանակ:հալածանքի ու նեղութեան ժամանակ:    
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Պատրաստ ըլլալ փորձութեանցՊատրաստ ըլլալ փորձութեանցՊատրաստ ըլլալ փորձութեանցՊատրաստ ըլլալ փորձութեանց    
((((Օգոստոս 12Օգոստոս 12Օգոստոս 12Օգոստոս 12))))    

    
Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ երբ հոգեւոր յաջողութիւն մը կամ հոգեւոր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ երբ հոգեւոր յաջողութիւն մը կամ հոգեւոր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ երբ հոգեւոր յաջողութիւն մը կամ հոգեւոր Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ երբ հոգեւոր յաջողութիւն մը կամ հոգեւոր 

վերելք մը ձեռք ձգենք, Սատանան կը կատղի ու իր չար ոգիներէն մին վերելք մը ձեռք ձգենք, Սատանան կը կատղի ու իր չար ոգիներէն մին վերելք մը ձեռք ձգենք, Սատանան կը կատղի ու իր չար ոգիներէն մին վերելք մը ձեռք ձգենք, Սատանան կը կատղի ու իր չար ոգիներէն մին 
կը ղրկէ, իբրեւ կը ղրկէ, իբրեւ կը ղրկէ, իբրեւ կը ղրկէ, իբրեւ ««««վարձատրութիւնվարձատրութիւնվարձատրութիւնվարձատրութիւն» » » » մեզ ծանր փորձութեան մը մեզ ծանր փորձութեան մը մեզ ծանր փորձութեան մը մեզ ծանր փորձութեան մը 
ենթաենթաենթաենթարկելու համար: Օրինակ, երբ աղօթքի լաւ պահ մը ունենանք, րկելու համար: Օրինակ, երբ աղօթքի լաւ պահ մը ունենանք, րկելու համար: Օրինակ, երբ աղօթքի լաւ պահ մը ունենանք, րկելու համար: Օրինակ, երբ աղօթքի լաւ պահ մը ունենանք, 
կամ երբ յաջողինք մէկը դարձի բերել Քրիստոսի, կամ երբ վկայութիւն կամ երբ յաջողինք մէկը դարձի բերել Քրիստոսի, կամ երբ վկայութիւն կամ երբ յաջողինք մէկը դարձի բերել Քրիստոսի, կամ երբ վկայութիւն կամ երբ յաջողինք մէկը դարձի բերել Քրիստոսի, կամ երբ վկայութիւն 
տանք Յիսուսի մասին, կամ երբ մէկու մը պատուիրենք աղօթել եւ տանք Յիսուսի մասին, կամ երբ մէկու մը պատուիրենք աղօթել եւ տանք Յիսուսի մասին, կամ երբ մէկու մը պատուիրենք աղօթել եւ տանք Յիսուսի մասին, կամ երբ մէկու մը պատուիրենք աղօթել եւ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածաշունչ կարդալ, կամ երբ Աստուածահաճոյ որոշումներ ծաշունչ կարդալ, կամ երբ Աստուածահաճոյ որոշումներ ծաշունչ կարդալ, կամ երբ Աստուածահաճոյ որոշումներ ծաշունչ կարդալ, կամ երբ Աստուածահաճոյ որոշումներ 
առնենք ու ծրագիրներ մշակեառնենք ու ծրագիրներ մշակեառնենք ու ծրագիրներ մշակեառնենք ու ծրագիրներ մշակենք, Սատանան կը բարկանայ փորձունք, Սատանան կը բարկանայ փորձունք, Սատանան կը բարկանայ փորձունք, Սատանան կը բարկանայ փորձու----
թեան կթեան կթեան կթեան կ’’’’ենթարկէ մեզ: Նկատի ունենալով այս իրողութիւնը, ամէն ենթարկէ մեզ: Նկատի ունենալով այս իրողութիւնը, ամէն ենթարկէ մեզ: Նկատի ունենալով այս իրողութիւնը, ամէն ենթարկէ մեզ: Նկատի ունենալով այս իրողութիւնը, ամէն 
անգամ երբ հաւատացեալ մարդը հոգեանգամ երբ հաւատացեալ մարդը հոգեանգամ երբ հաւատացեալ մարդը հոգեանգամ երբ հաւատացեալ մարդը հոգեւոր վերելք մը արձանագրէ, ւոր վերելք մը արձանագրէ, ւոր վերելք մը արձանագրէ, ւոր վերելք մը արձանագրէ, 
պէտք է ակնկալէ հարուած մը ստանալ Սատանայէն կամ անոր չար պէտք է ակնկալէ հարուած մը ստանալ Սատանայէն կամ անոր չար պէտք է ակնկալէ հարուած մը ստանալ Սատանայէն կամ անոր չար պէտք է ակնկալէ հարուած մը ստանալ Սատանայէն կամ անոր չար 
արբանեակներէն մէկէն: Ես չեմ ըսեր թէ հաւատացեալ մարդը պարբանեակներէն մէկէն: Ես չեմ ըսեր թէ հաւատացեալ մարդը պարբանեակներէն մէկէն: Ես չեմ ըսեր թէ հաւատացեալ մարդը պարբանեակներէն մէկէն: Ես չեմ ըսեր թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է էտք է էտք է էտք է 
իր կեանքը ապրի փորձութեանց ենթարկուելու ու դժիր կեանքը ապրի փորձութեանց ենթարկուելու ու դժիր կեանքը ապրի փորձութեանց ենթարկուելու ու դժիր կեանքը ապրի փորձութեանց ենթարկուելու ու դժուարուուարուուարուուարութեանց թեանց թեանց թեանց 
հանդիպելու յոյսով ոհանդիպելու յոյսով ոհանդիպելու յոյսով ոհանդիպելու յոյսով ու ակնկալութեամբ: Փորձոււ ակնկալութեամբ: Փորձոււ ակնկալութեամբ: Փորձոււ ակնկալութեամբ: Փորձութեանց ենթարկուելու թեանց ենթարկուելու թեանց ենթարկուելու թեանց ենթարկուելու 
ակնկալութեամբ ապրիլը ուրիշ բան է, փորձութիւն ակնկալելը՝ ակնկալութեամբ ապրիլը ուրիշ բան է, փորձութիւն ակնկալելը՝ ակնկալութեամբ ապրիլը ուրիշ բան է, փորձութիւն ակնկալելը՝ ակնկալութեամբ ապրիլը ուրիշ բան է, փորձութիւն ակնկալելը՝ 
բոլորովին ուրիշ բան: Մենք մեր կեանքը փորձութեանց ենթարկուելու բոլորովին ուրիշ բան: Մենք մեր կեանքը փորձութեանց ենթարկուելու բոլորովին ուրիշ բան: Մենք մեր կեանքը փորձութեանց ենթարկուելու բոլորովին ուրիշ բան: Մենք մեր կեանքը փորձութեանց ենթարկուելու 
ակնկալութեամակնկալութեամակնկալութեամակնկալութեամբ պէտք չէ ապրինք, բայց միշտ պէտք է ակնկալենք բ պէտք չէ ապրինք, բայց միշտ պէտք է ակնկալենք բ պէտք չէ ապրինք, բայց միշտ պէտք է ակնկալենք բ պէտք չէ ապրինք, բայց միշտ պէտք է ակնկալենք 
փորձութիւններ, որպէսզի միշտ զգոփորձութիւններ, որպէսզի միշտ զգոփորձութիւններ, որպէսզի միշտ զգոփորձութիւններ, որպէսզի միշտ զգո´́́́յշ ու արթոյշ ու արթոյշ ու արթոյշ ու արթո´́́́ւն ապրինք: Մեզմէ ւն ապրինք: Մեզմէ ւն ապրինք: Մեզմէ ւն ապրինք: Մեզմէ 
ո՞վ չի գիտեր որ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք ո՞վ չի գիտեր որ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք ո՞վ չի գիտեր որ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք ո՞վ չի գիտեր որ մենք հոգեւոր պատերազմի մէջ ենք ««««երկինքի տակ երկինքի տակ երկինքի տակ երկինքի տակ 
գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն, այս խաւար աշխարհի գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն, այս խաւար աշխարհի գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն, այս խաւար աշխարհի գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն, այս խաւար աշխարհի 
տիրակալներուն դէմտիրակալներուն դէմտիրակալներուն դէմտիրակալներուն դէմ» » » » (Եփեսացիս 6.(Եփեսացիս 6.(Եփեսացիս 6.(Եփեսացիս 6.12): 12): 12): 12): Կա՞յ մէկը որ պատերազմի Կա՞յ մէկը որ պատերազմի Կա՞յ մէկը որ պատերազմի Կա՞յ մէկը որ պատերազմի 
մէջ է բայց հարուած չմէջ է բայց հարուած չմէջ է բայց հարուած չմէջ է բայց հարուած չ’’’’ակնկալեր: Ինչպէս երբ մէկը յարձակում ակնկալեր: Ինչպէս երբ մէկը յարձակում ակնկալեր: Ինչպէս երբ մէկը յարձակում ակնկալեր: Ինչպէս երբ մէկը յարձակում 
կկկկ’’’’ակնկալէ թշնամիէն՝ միշտ արթուն ու պատրաստ կը մնայ, այնպէս ակնկալէ թշնամիէն՝ միշտ արթուն ու պատրաստ կը մնայ, այնպէս ակնկալէ թշնամիէն՝ միշտ արթուն ու պատրաստ կը մնայ, այնպէս ակնկալէ թշնամիէն՝ միշտ արթուն ու պատրաստ կը մնայ, այնպէս 
ալ մենք, պէտք է ակնկալենք որ մեր հոգիի թշնամին՝ Սատանան, մեզ ալ մենք, պէտք է ակնկալենք որ մեր հոգիի թշնամին՝ Սատանան, մեզ ալ մենք, պէտք է ակնկալենք որ մեր հոգիի թշնամին՝ Սատանան, մեզ ալ մենք, պէտք է ակնկալենք որ մեր հոգիի թշնամին՝ Սատանան, մեզ 
փորձի պիտի ենթարկէ, որպէսզի մնայուն կերպով արթոփորձի պիտի ենթարկէ, որպէսզի մնայուն կերպով արթոփորձի պիտի ենթարկէ, որպէսզի մնայուն կերպով արթոփորձի պիտի ենթարկէ, որպէսզի մնայուն կերպով արթո´́́́ւն ւն ւն ւն եւ եւ եւ եւ 
հոգեւորապէս զինուահոգեւորապէս զինուահոգեւորապէս զինուահոգեւորապէս զինուա´́́́ծ ըլլանք եւ պատրաստ դէմ դնելու իրեն:ծ ըլլանք եւ պատրաստ դէմ դնելու իրեն:ծ ըլլանք եւ պատրաստ դէմ դնելու իրեն:ծ ըլլանք եւ պատրաստ դէմ դնելու իրեն:    

    
� Քրիստոսի զինուորը միշտ արթուն ու պատրաստ վիճակի մէջ Քրիստոսի զինուորը միշտ արթուն ու պատրաստ վիճակի մէջ Քրիստոսի զինուորը միշտ արթուն ու պատրաստ վիճակի մէջ Քրիստոսի զինուորը միշտ արթուն ու պատրաստ վիճակի մէջ 

պէտք է ըլլայ, պէտք է ըլլայ, պէտք է ըլլայ, պէտք է ըլլայ, քանիքանիքանիքանի    զինք բզքտող աներեւոյթ թշնամի մը ունի:զինք բզքտող աներեւոյթ թշնամի մը ունի:զինք բզքտող աներեւոյթ թշնամի մը ունի:զինք բզքտող աներեւոյթ թշնամի մը ունի:    
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Աստուածամօր վԱստուածամօր վԱստուածամօր վԱստուածամօր վերափոխերափոխերափոխերափոխումը` ապացոյց ումը` ապացոյց ումը` ապացոյց ումը` ապացոյց 
յաւիտենական կեանքի գոյութեանյաւիտենական կեանքի գոյութեանյաւիտենական կեանքի գոյութեանյաւիտենական կեանքի գոյութեան    

((((Օգոստոս 13Օգոստոս 13Օգոստոս 13Օգոստոս 13))))    
    

1111) ) ) ) ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածամօր վերափոխուիլը երկրէն երկինք ապացոյց մըն է ամօր վերափոխուիլը երկրէն երկինք ապացոյց մըն է ամօր վերափոխուիլը երկրէն երկինք ապացոյց մըն է ամօր վերափոխուիլը երկրէն երկինք ապացոյց մըն է 
յաւիտենական կեանքի գոյութեան: Սուրբ կոյսին վերափոխուիլը յաւիտենական կեանքի գոյութեան: Սուրբ կոյսին վերափոխուիլը յաւիտենական կեանքի գոյութեան: Սուրբ կոյսին վերափոխուիլը յաւիտենական կեանքի գոյութեան: Սուրբ կոյսին վերափոխուիլը 
երկրէն դէպի երկինք, կը բացայայտէ թէ երբ հաւատացեալ մարդը երկրէն դէպի երկինք, կը բացայայտէ թէ երբ հաւատացեալ մարդը երկրէն դէպի երկինք, կը բացայայտէ թէ երբ հաւատացեալ մարդը երկրէն դէպի երկինք, կը բացայայտէ թէ երբ հաւատացեալ մարդը 
բաժնուի երկրաւոր այս կեանքէն, կը շարունակէ ապրիլ երկինքի մէջ:բաժնուի երկրաւոր այս կեանքէն, կը շարունակէ ապրիլ երկինքի մէջ:բաժնուի երկրաւոր այս կեանքէն, կը շարունակէ ապրիլ երկինքի մէջ:բաժնուի երկրաւոր այս կեանքէն, կը շարունակէ ապրիլ երկինքի մէջ:    
Այս Այս Այս Այս սքանչելի սքանչելի սքանչելի սքանչելի ճշմարտութիւնն էր որ Յիճշմարտութիւնն էր որ Յիճշմարտութիւնն էր որ Յիճշմարտութիւնն էր որ Յիսուս սուս սուս սուս բացայայտեց երբ ըսաւ. բացայայտեց երբ ըսաւ. բացայայտեց երբ ըսաւ. բացայայտեց երբ ըսաւ. 
««««Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի` պիտի ապրիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի` պիտի ապրիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի` պիտի ապրիԱն որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի` պիտի ապրի» » » » 
((((Յովհաննէս 11.25): Իր այս բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ իր հետեՅովհաննէս 11.25): Իր այս բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ իր հետեՅովհաննէս 11.25): Իր այս բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ իր հետեՅովհաննէս 11.25): Իր այս բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ իր հետե----
ւորդներուն, թէ ով որ մարմնապէս կը մեռնիւորդներուն, թէ ով որ մարմնապէս կը մեռնիւորդներուն, թէ ով որ մարմնապէս կը մեռնիւորդներուն, թէ ով որ մարմնապէս կը մեռնի` ` ` ` կը շարունակէ ապրիլ, կը շարունակէ ապրիլ, կը շարունակէ ապրիլ, կը շարունակէ ապրիլ, 
ուրեմն` մահը մարդուն կեանքին աւարտը կամ վերջակէտը չէ, ուրեմն` մահը մարդուն կեանքին աւարտը կամ վերջակէտը չէ, ուրեմն` մահը մարդուն կեանքին աւարտը կամ վերջակէտը չէ, ուրեմն` մահը մարդուն կեանքին աւարտը կամ վերջակէտը չէ, այլ այլ այլ այլ 
պարզապէս մարդը երկրաւոր այս կեանքէն` դէպի երկնային կեանքը պարզապէս մարդը երկրաւոր այս կեանքէն` դէպի երկնային կեանքը պարզապէս մարդը երկրաւոր այս կեանքէն` դէպի երկնային կեանքը պարզապէս մարդը երկրաւոր այս կեանքէն` դէպի երկնային կեանքը 
փոխադրող միջոց մըն է: փոխադրող միջոց մըն է: փոխադրող միջոց մըն է: փոխադրող միջոց մըն է: Յիսուս խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Յիսուս խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Յիսուս խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. Յիսուս խօսքը շարունակելով կ'ըսէ. ««««Իսկ ան Իսկ ան Իսկ ան Իսկ ան 
որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի չմեռնիոր ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի չմեռնիոր ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի չմեռնիոր ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի չմեռնի» » » » (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս 
11.26): 11.26): 11.26): 11.26): Իրականութեան մէջ այս համարը նախորդ համարին կրկնուԻրականութեան մէջ այս համարը նախորդ համարին կրկնուԻրականութեան մէջ այս համարը նախորդ համարին կրկնուԻրականութեան մէջ այս համարը նախորդ համարին կրկնու----
թիւնն է, բայց թիւնն է, բայց թիւնն է, բայց թիւնն է, բայց ուշագրաւ է որ վերջինուշագրաւ է որ վերջինուշագրաւ է որ վերջինուշագրաւ է որ վերջինիս մէջ մահուան ակնարկութիւն իս մէջ մահուան ակնարկութիւն իս մէջ մահուան ակնարկութիւն իս մէջ մահուան ակնարկութիւն 
չկայ, թէպէտ լռելեայն կերպով կայ: չկայ, թէպէտ լռելեայն կերպով կայ: չկայ, թէպէտ լռելեայն կերպով կայ: չկայ, թէպէտ լռելեայն կերպով կայ: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իրեն Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իրեն Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իրեն Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իրեն 
հաւատացողը` հաւատացողը` հաւատացողը` հաւատացողը` ««««երբեք պիտի չմեռնիերբեք պիտի չմեռնիերբեք պիտի չմեռնիերբեք պիտի չմեռնի», », », », սա կը նշանակէ թէ ան մարմսա կը նշանակէ թէ ան մարմսա կը նշանակէ թէ ան մարմսա կը նշանակէ թէ ան մարմ----
նաւոր մահը` մահ անգամ չի նկատեր: Այս իմաստով, քրիստոնէանաւոր մահը` մահ անգամ չի նկատեր: Այս իմաստով, քրիստոնէանաւոր մահը` մահ անգամ չի նկատեր: Այս իմաստով, քրիստոնէանաւոր մահը` մահ անգամ չի նկատեր: Այս իմաստով, քրիստոնէական կան կան կան 
հասկացողութեամբ, մահը` կեանհասկացողութեամբ, մահը` կեանհասկացողութեամբ, մահը` կեանհասկացողութեամբ, մահը` կեանքէ կեանք երթալու առիթ մըն է: քէ կեանք երթալու առիթ մըն է: քէ կեանք երթալու առիթ մըն է: քէ կեանք երթալու առիթ մըն է: 
Արդարեւ, մահը` ժամանակաւոր այս կեանքէն` անժամանակ կեանԱրդարեւ, մահը` ժամանակաւոր այս կեանքէն` անժամանակ կեանԱրդարեւ, մահը` ժամանակաւոր այս կեանքէն` անժամանակ կեանԱրդարեւ, մահը` ժամանակաւոր այս կեանքէն` անժամանակ կեան----
քին բացուելու ժամն է: Մահը` մեղսալից այս աշխարհէն` դէպի քին բացուելու ժամն է: Մահը` մեղսալից այս աշխարհէն` դէպի քին բացուելու ժամն է: Մահը` մեղսալից այս աշխարհէն` դէպի քին բացուելու ժամն է: Մահը` մեղսալից այս աշխարհէն` դէպի 
անմեղներու աշխարհը փոխադրուելու հանգրուանն է: Մահը` երկրէն անմեղներու աշխարհը փոխադրուելու հանգրուանն է: Մահը` երկրէն անմեղներու աշխարհը փոխադրուելու հանգրուանն է: Մահը` երկրէն անմեղներու աշխարհը փոխադրուելու հանգրուանն է: Մահը` երկրէն 
երկինք ու երկրայինէն դէպի երկնայինը տանող կամուրջ է: երկինք ու երկրայինէն դէպի երկնայինը տանող կամուրջ է: երկինք ու երկրայինէն դէպի երկնայինը տանող կամուրջ է: երկինք ու երկրայինէն դէպի երկնայինը տանող կամուրջ է: ԱստոԱստոԱստոԱստուաւաւաւա----
ծամօր վերափոխուիլը երկրէն ծամօր վերափոխուիլը երկրէն ծամօր վերափոխուիլը երկրէն ծամօր վերափոխուիլը երկրէն դէպի դէպի դէպի դէպի երկինքերկինքերկինքերկինք, , , , կու գայ յիշեցնելու մեզի, կու գայ յիշեցնելու մեզի, կու գայ յիշեցնելու մեզի, կու գայ յիշեցնելու մեզի, 
թէ երկնաւոր կեանքը` շարունակութիւնն է երկրաւոր կեանքին:թէ երկնաւոր կեանքը` շարունակութիւնն է երկրաւոր կեանքին:թէ երկնաւոր կեանքը` շարունակութիւնն է երկրաւոր կեանքին:թէ երկնաւոր կեանքը` շարունակութիւնն է երկրաւոր կեանքին:    ԵրկԵրկԵրկԵրկ----
նաւոր կեանքին ժառանգութիւնը, պայմանաւորուած է մեր անդանաւոր կեանքին ժառանգութիւնը, պայմանաւորուած է մեր անդանաւոր կեանքին ժառանգութիւնը, պայմանաւորուած է մեր անդանաւոր կեանքին ժառանգութիւնը, պայմանաւորուած է մեր անդա----
մագրութեամբը անոր, երբ տակաւին երկրի վրայ ենք:մագրութեամբը անոր, երբ տակաւին երկրի վրայ ենք:մագրութեամբը անոր, երբ տակաւին երկրի վրայ ենք:մագրութեամբը անոր, երբ տակաւին երկրի վրայ ենք: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մահ չկաՄահ չկաՄահ չկաՄահ չկա´́́́յ հյ հյ հյ հաւատացեալին համար, որովհետեւ մահըաւատացեալին համար, որովհետեւ մահըաւատացեալին համար, որովհետեւ մահըաւատացեալին համար, որովհետեւ մահը    ժամաժամաժամաժամա----

նակաւոր այս կեանքը` յաւիտենական կեանքին զօդող օղակն է:նակաւոր այս կեանքը` յաւիտենական կեանքին զօդող օղակն է:նակաւոր այս կեանքը` յաւիտենական կեանքին զօդող օղակն է:նակաւոր այս կեանքը` յաւիտենական կեանքին զօդող օղակն է:    
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Աստուածամօր վերափոխումը, հրաւէր` մեր Աստուածամօր վերափոխումը, հրաւէր` մեր Աստուածամօր վերափոխումը, հրաւէր` մեր Աստուածամօր վերափոխումը, հրաւէր` մեր 
ուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնելուուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնելուուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնելուուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնելու    

((((Օգոստոս 14Օգոստոս 14Օգոստոս 14Օգոստոս 14))))    
    

2)2)2)2)    Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք հրաւէր մըն է Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք հրաւէր մըն է Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք հրաւէր մըն է Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք հրաւէր մըն է 
Քրիստոսի հետեւոՔրիստոսի հետեւոՔրիստոսի հետեւոՔրիստոսի հետեւորդներունրդներունրդներունրդներուն,,,,    իրենց իրենց իրենց իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու 
երկիերկիերկիերկինքի եւ հոն իրենց համար պահուած կեանքին վրայ: Պօղոս նքի եւ հոն իրենց համար պահուած կեանքին վրայ: Պօղոս նքի եւ հոն իրենց համար պահուած կեանքին վրայ: Պօղոս նքի եւ հոն իրենց համար պահուած կեանքին վրայ: Պօղոս 
առաքեալ Քրիստոսով մեղքի աշխարհէն յարութիւն առնողներուն կը առաքեալ Քրիստոսով մեղքի աշխարհէն յարութիւն առնողներուն կը առաքեալ Քրիստոսով մեղքի աշխարհէն յարութիւն առնողներուն կը առաքեալ Քրիստոսով մեղքի աշխարհէն յարութիւն առնողներուն կը 
պատուիրէ իրենց ուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնել եւ պատուիրէ իրենց ուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնել եւ պատուիրէ իրենց ուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնել եւ պատուիրէ իրենց ուշադրութիւնը երկինքի վրայ կեդրոնացնել եւ 
երկնաւոր բաներու մասին մտածել (Կողոսացիս 3երկնաւոր բաներու մասին մտածել (Կողոսացիս 3երկնաւոր բաներու մասին մտածել (Կողոսացիս 3երկնաւոր բաներու մասին մտածել (Կողոսացիս 3.1.1.1.1----2):2):2):2):    

Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք, , , , ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ 
մարդ արարածը չէ ստեղծուած այս նիւթական աշխարհին համար, մարդ արարածը չէ ստեղծուած այս նիւթական աշխարհին համար, մարդ արարածը չէ ստեղծուած այս նիւթական աշխարհին համար, մարդ արարածը չէ ստեղծուած այս նիւթական աշխարհին համար, 
այլ` երկինքի համար: Մարդը թէպէտ երկրի վրայ կ'ապրի, բայց այլ` երկինքի համար: Մարդը թէպէտ երկրի վրայ կ'ապրի, բայց այլ` երկինքի համար: Մարդը թէպէտ երկրի վրայ կ'ապրի, բայց այլ` երկինքի համար: Մարդը թէպէտ երկրի վրայ կ'ապրի, բայց 
երկինքի համար պէտք է ապրի: Թէպէտ երկրի վրայ կը գործէ, բայց երկինքի համար պէտք է ապրի: Թէպէտ երկրի վրայ կը գործէ, բայց երկինքի համար պէտք է ապրի: Թէպէտ երկրի վրայ կը գործէ, բայց երկինքի համար պէտք է ապրի: Թէպէտ երկրի վրայ կը գործէ, բայց 
երկինքի համար պէտք է գոերկինքի համար պէտք է գոերկինքի համար պէտք է գոերկինքի համար պէտք է գործէ: Թէպէտ երկրի վրայ կ'աշխատի, բայց րծէ: Թէպէտ երկրի վրայ կ'աշխատի, բայց րծէ: Թէպէտ երկրի վրայ կ'աշխատի, բայց րծէ: Թէպէտ երկրի վրայ կ'աշխատի, բայց 
երկրի Ստեղծիչին փառքին համար պէտք է աշխատի:երկրի Ստեղծիչին փառքին համար պէտք է աշխատի:երկրի Ստեղծիչին փառքին համար պէտք է աշխատի:երկրի Ստեղծիչին փառքին համար պէտք է աշխատի:    

Աստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինքԱստուածամօր վերափոխումը երկրէն երկինք, , , , հրաւէր մըն է հրաւէր մըն է հրաւէր մըն է հրաւէր մըն է 
մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար,մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար,մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար,մեզմէ իւրաքանչիւրիս համար,    մեր մտածութեան, հետաքրքրութեան, մեր մտածութեան, հետաքրքրութեան, մեր մտածութեան, հետաքրքրութեան, մեր մտածութեան, հետաքրքրութեան, 
ուշադրութեան, խորհրդածութեան ու սիրոյն առարկան դարձնել երուշադրութեան, խորհրդածութեան ու սիրոյն առարկան դարձնել երուշադրութեան, խորհրդածութեան ու սիրոյն առարկան դարձնել երուշադրութեան, խորհրդածութեան ու սիրոյն առարկան դարձնել եր----
կինքն կինքն կինքն կինքն ու հոն գտնուող յաւիտենական կեանքը: Պօղոս առաքեալ խօսու հոն գտնուող յաւիտենական կեանքը: Պօղոս առաքեալ խօսու հոն գտնուող յաւիտենական կեանքը: Պօղոս առաքեալ խօսու հոն գտնուող յաւիտենական կեանքը: Պօղոս առաքեալ խօս----
քը ուղղելով հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. քը ուղղելով հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. քը ուղղելով հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. քը ուղղելով հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. ««««Այդ հաւատքն ու սէրը կը Այդ հաւատքն ու սէրը կը Այդ հաւատքն ու սէրը կը Այդ հաւատքն ու սէրը կը 
ցուցաբերէք` յաւիտենական կեանքին յոյսովցուցաբերէք` յաւիտենական կեանքին յոյսովցուցաբերէք` յաւիտենական կեանքին յոյսովցուցաբերէք` յաւիտենական կեանքին յոյսով, , , , որ ձոր ձոր ձոր ձեզի վերապահուած եզի վերապահուած եզի վերապահուած եզի վերապահուած 
է երկինքի մէջէ երկինքի մէջէ երկինքի մէջէ երկինքի մէջ» » » » (Կողոսացիս 1.5): Մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ գիտնա(Կողոսացիս 1.5): Մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ գիտնա(Կողոսացիս 1.5): Մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ գիտնա(Կողոսացիս 1.5): Մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ գիտնա----
յինք որ մեծ ու թանյինք որ մեծ ու թանյինք որ մեծ ու թանյինք որ մեծ ու թանկագին գանձ մը վերապահուած է մեզի համար կագին գանձ մը վերապահուած է մեզի համար կագին գանձ մը վերապահուած է մեզի համար կագին գանձ մը վերապահուած է մեզի համար 
տարբեր երկրի մը մէջ, քան այն երկիրը որուն մէջ կ'ապրինք: Պիտի տարբեր երկրի մը մէջ, քան այն երկիրը որուն մէջ կ'ապրինք: Պիտի տարբեր երկրի մը մէջ, քան այն երկիրը որուն մէջ կ'ապրինք: Պիտի տարբեր երկրի մը մէջ, քան այն երկիրը որուն մէջ կ'ապրինք: Պիտի 
չուզէի՞նք վայրկեան առաջ հոն երթալ: չուզէի՞նք վայրկեան առաջ հոն երթալ: չուզէի՞նք վայրկեան առաջ հոն երթալ: չուզէի՞նք վայրկեան առաջ հոն երթալ: Այդ երկիրն ու հոն գտնուող Այդ երկիրն ու հոն գտնուող Այդ երկիրն ու հոն գտնուող Այդ երկիրն ու հոն գտնուող 
գանձը մգանձը մգանձը մգանձը մեր ուշադրութեան ու մտածութեան առարկան պիտի չըլլաեր ուշադրութեան ու մտածութեան առարկան պիտի չըլլաեր ուշադրութեան ու մտածութեան առարկան պիտի չըլլաեր ուշադրութեան ու մտածութեան առարկան պիտի չըլլա----
յի՞նյի՞նյի՞նյի՞ն::::    Ահա առաքեալը կը խօսի մեզի ճշմարիտԱհա առաքեալը կը խօսի մեզի ճշմարիտԱհա առաքեալը կը խօսի մեզի ճշմարիտԱհա առաքեալը կը խօսի մեզի ճշմարիտ    ու յաւիտեու յաւիտեու յաւիտեու յաւիտենական գաննական գաննական գաննական գան----
ձի մը մասին, որ վերապահուած է մեզի երկինքի մէջ:ձի մը մասին, որ վերապահուած է մեզի երկինքի մէջ:ձի մը մասին, որ վերապահուած է մեզի երկինքի մէջ:ձի մը մասին, որ վերապահուած է մեզի երկինքի մէջ:    Ի՞նչ կ'ընենք: Կը Ի՞նչ կ'ընենք: Կը Ի՞նչ կ'ընենք: Կը Ի՞նչ կ'ընենք: Կը 
մտածե՞նք անոր մասին: Կ'ուզե՞նք շուտով անր տիրանալ:մտածե՞նք անոր մասին: Կ'ուզե՞նք շուտով անր տիրանալ:մտածե՞նք անոր մասին: Կ'ուզե՞նք շուտով անր տիրանալ:մտածե՞նք անոր մասին: Կ'ուզե՞նք շուտով անր տիրանալ: ( ( ( (ՇարունաՇարունաՇարունաՇարունա----
կելի):կելի):կելի):կելի):    

    
� ««««Մենք երկինքի քաղաքացիներ ենքՄենք երկինքի քաղաքացիներ ենքՄենք երկինքի քաղաքացիներ ենքՄենք երկինքի քաղաքացիներ ենք» » » » (Փիլիպպեցիս 3.20), ուստի (Փիլիպպեցիս 3.20), ուստի (Փիլիպպեցիս 3.20), ուստի (Փիլիպպեցիս 3.20), ուստի 

պէտք է երկինքի մասին մտածենք:պէտք է երկինքի մասին մտածենք:պէտք է երկինքի մասին մտածենք:պէտք է երկինքի մասին մտածենք:    
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Աստուածամօր վԱստուածամօր վԱստուածամօր վԱստուածամօր վերերերերափոխումըափոխումըափոխումըափոխումը    նշան`նշան`նշան`նշան`    
մահէն ետք Յիսուսի հետ մահէն ետք Յիսուսի հետ մահէն ետք Յիսուսի հետ մահէն ետք Յիսուսի հետ ըլլալուըլլալուըլլալուըլլալու    

((((Օգոստոս 15Օգոստոս 15Օգոստոս 15Օգոստոս 15))))    
    

3)3)3)3)    Աստուածամօր մարմինին երկինք փոխադրուիլը նոյնինքն Աստուածամօր մարմինին երկինք փոխադրուիլը նոյնինքն Աստուածամօր մարմինին երկինք փոխադրուիլը նոյնինքն Աստուածամօր մարմինին երկինք փոխադրուիլը նոյնինքն 
Յիսուսի ձեռքով եւ Յիսուսի քով, Յիսուսի ձեռքով եւ Յիսուսի քով, Յիսուսի ձեռքով եւ Յիսուսի քով, Յիսուսի ձեռքով եւ Յիսուսի քով, կը պարզէ թէ հաւատացեալ մարդը կը պարզէ թէ հաւատացեալ մարդը կը պարզէ թէ հաւատացեալ մարդը կը պարզէ թէ հաւատացեալ մարդը 
այս կեանքէն բաժնուելէ ետք, կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու: Յիսուս այս կեանքէն բաժնուելէ ետք, կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու: Յիսուս այս կեանքէն բաժնուելէ ետք, կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու: Յիսուս այս կեանքէն բաժնուելէ ետք, կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու: Յիսուս իր իր իր իր 
աջակողմը խաչուող աւաջակողմը խաչուող աւաջակողմը խաչուող աւաջակողմը խաչուող աւազակին ըսաւ. ազակին ըսաւ. ազակին ըսաւ. ազակին ըսաւ. ««««Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ Վստահ եղիր, այսօր ինծի հետ 
պիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջպիտի ըլլաս դրախտին մէջ» » » » (Ղուկաս 23.43): Այո(Ղուկաս 23.43): Այո(Ղուկաս 23.43): Այո(Ղուկաս 23.43): Այո´, ´, ´, ´, հաւատացեալ հաւատացեալ հաւատացեալ հաւատացեալ 
մարդը մեռնելուն պէս` կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու դրախտին մէջ, մարդը մեռնելուն պէս` կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու դրախտին մէջ, մարդը մեռնելուն պէս` կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու դրախտին մէջ, մարդը մեռնելուն պէս` կ'երթայ Յիսուսի հետ ըլլալու դրախտին մէջ, 
իսկ դրախտը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն Յիսուս ինք: Դրախտին մէջ իսկ դրախտը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն Յիսուս ինք: Դրախտին մէջ իսկ դրախտը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն Յիսուս ինք: Դրախտին մէջ իսկ դրախտը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ նոյնինքն Յիսուս ինք: Դրախտին մէջ 
ըլլալը` Յիսուսի հետ ըլլալ կը նշաըլլալը` Յիսուսի հետ ըլլալ կը նշաըլլալը` Յիսուսի հետ ըլլալ կը նշաըլլալը` Յիսուսի հետ ըլլալ կը նշանակէ, եւ Յիսուսի հետ ըլլալը` նակէ, եւ Յիսուսի հետ ըլլալը` նակէ, եւ Յիսուսի հետ ըլլալը` նակէ, եւ Յիսուսի հետ ըլլալը` 
դրախտին մէջ ըլլալ կը նշանակէ:դրախտին մէջ ըլլալ կը նշանակէ:դրախտին մէջ ըլլալ կը նշանակէ:դրախտին մէջ ըլլալ կը նշանակէ:    

Պօղոս առաքեալին համար, մահը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ Պօղոս առաքեալին համար, մահը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ Պօղոս առաքեալին համար, մահը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ Պօղոս առաքեալին համար, մահը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ««««այս այս այս այս 
կեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալկեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալկեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալկեանքէն ելլել եւ Քրիստոսի հետ ըլլալ»»»»ու արարք մը (Փիլիպպեցիս ու արարք մը (Փիլիպպեցիս ու արարք մը (Փիլիպպեցիս ու արարք մը (Փիլիպպեցիս 
1.23):1.23):1.23):1.23):    Այս կեանքի ընթացքին Քրիստոսի հետ ապրողը` իր մահէն ետք Այս կեանքի ընթացքին Քրիստոսի հետ ապրողը` իր մահէն ետք Այս կեանքի ընթացքին Քրիստոսի հետ ապրողը` իր մահէն ետք Այս կեանքի ընթացքին Քրիստոսի հետ ապրողը` իր մահէն ետք 
կ'երթայ դարձեալ Քրիստոկ'երթայ դարձեալ Քրիստոկ'երթայ դարձեալ Քրիստոկ'երթայ դարձեալ Քրիստոսի հետ ապրելու: Քիչ մը վերեւ, առաքեալը սի հետ ապրելու: Քիչ մը վերեւ, առաքեալը սի հետ ապրելու: Քիչ մը վերեւ, առաքեալը սի հետ ապրելու: Քիչ մը վերեւ, առաքեալը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, եւ ուստի մեռնիլ` այդ Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, եւ ուստի մեռնիլ` այդ Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, եւ ուստի մեռնիլ` այդ Ինծի համար կեանքը Քրիստոս է, եւ ուստի մեռնիլ` այդ 
կեանքը շահիլ կը նշանակէկեանքը շահիլ կը նշանակէկեանքը շահիլ կը նշանակէկեանքը շահիլ կը նշանակէ» » » » (Փիլիպպեցիս 1.21): (Փիլիպպեցիս 1.21): (Փիլիպպեցիս 1.21): (Փիլիպպեցիս 1.21): Ուշադրութիւն Ուշադրութիւն Ուշադրութիւն Ուշադրութիւն 
դարձուցէք, որ ադարձուցէք, որ ադարձուցէք, որ ադարձուցէք, որ առաքեալը ռաքեալը ռաքեալը ռաքեալը այստեղ այստեղ այստեղ այստեղ ««««կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » ըսելով զՔրիստոս է որ կը ըսելով զՔրիստոս է որ կը ըսելով զՔրիստոս է որ կը ըսելով զՔրիստոս է որ կը 
հասկնայ: Ուրեմն, ան հասկնայ: Ուրեմն, ան հասկնայ: Ուրեմն, ան հասկնայ: Ուրեմն, ան մահէն ետք Քրիստոսը շմահէն ետք Քրիստոսը շմահէն ետք Քրիստոսը շմահէն ետք Քրիստոսը շահելու ու Քրիստոսի ահելու ու Քրիստոսի ահելու ու Քրիստոսի ահելու ու Քրիստոսի 
հետ ըլլալու մասին է որ կը խօսի այստեղ, եւ ոհետ ըլլալու մասին է որ կը խօսի այստեղ, եւ ոհետ ըլլալու մասին է որ կը խօսի այստեղ, եւ ոհետ ըլլալու մասին է որ կը խօսի այստեղ, եւ ո´́́́չ թէ լոկ յաւիտենական չ թէ լոկ յաւիտենական չ թէ լոկ յաւիտենական չ թէ լոկ յաւիտենական 
կեանքը ձեռք ձգելու մասին: Ան կեանքը ձեռք ձգելու մասին: Ան կեանքը ձեռք ձգելու մասին: Ան կեանքը ձեռք ձգելու մասին: Ան հաստատելէ ետքհաստատելէ ետքհաստատելէ ետքհաստատելէ ետք    թէ իրեն թէ իրեն թէ իրեն թէ իրեն ««««համար համար համար համար 
կեանքը Քրիստոս էկեանքը Քրիստոս էկեանքը Քրիստոս էկեանքը Քրիստոս է»»»», , , , կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ուստի մեռնիլ` այդ կեանքը (այսինքն` Ուստի մեռնիլ` այդ կեանքը (այսինքն` Ուստի մեռնիլ` այդ կեանքը (այսինքն` Ուստի մեռնիլ` այդ կեանքը (այսինքն` 
Քրիստոսը) շահիլ կը նշանակէ: Մենք սովորաբար երբ Քրիստոսը) շահիլ կը նշանակէ: Մենք սովորաբար երբ Քրիստոսը) շահիլ կը նշանակէ: Մենք սովորաբար երբ Քրիստոսը) շահիլ կը նշանակէ: Մենք սովորաբար երբ ««««յաւիյաւիյաւիյաւիտենական տենական տենական տենական 
կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » կ'ըսենք, կը հասկնանք արքայութեան անվախճան կեանքը, եւ կ'ըսենք, կը հասկնանք արքայութեան անվախճան կեանքը, եւ կ'ըսենք, կը հասկնանք արքայութեան անվախճան կեանքը, եւ կ'ըսենք, կը հասկնանք արքայութեան անվախճան կեանքը, եւ 
քիչ կը պատահի որ հասկնանք ուղղակիօրէն Քրիստոսի անձը, քիչ կը պատահի որ հասկնանք ուղղակիօրէն Քրիստոսի անձը, քիչ կը պատահի որ հասկնանք ուղղակիօրէն Քրիստոսի անձը, քիչ կը պատահի որ հասկնանք ուղղակիօրէն Քրիստոսի անձը, 
մինչդեռ առաքեալը մինչդեռ առաքեալը մինչդեռ առաքեալը մինչդեռ առաքեալը ««««կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » ըսելով, Քրիստոսը կը հասկնայ:ըսելով, Քրիստոսը կը հասկնայ:ըսելով, Քրիստոսը կը հասկնայ:ըսելով, Քրիստոսը կը հասկնայ:    
Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս Յովհաննէս առաքեալ ինք եւս ««««յաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանքյաւիտենական կեանք» » » » ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը 
հասկնայ` Քրիստոսը (Ա.Յովհասկնայ` Քրիստոսը (Ա.Յովհասկնայ` Քրիստոսը (Ա.Յովհասկնայ` Քրիստոսը (Ա.Յովհաննէս 1.2, 5.11):հաննէս 1.2, 5.11):հաննէս 1.2, 5.11):հաննէս 1.2, 5.11): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուսի ձեռքով Աստուածամօր վերափոխումը` մահէն ետք Յիսուսի ձեռքով Աստուածամօր վերափոխումը` մահէն ետք Յիսուսի ձեռքով Աստուածամօր վերափոխումը` մահէն ետք Յիսուսի ձեռքով Աստուածամօր վերափոխումը` մահէն ետք 

Յիսուսի հետ ըլլալու յոյսը կու տայ մեզի:Յիսուսի հետ ըլլալու յոյսը կու տայ մեզի:Յիսուսի հետ ըլլալու յոյսը կու տայ մեզի:Յիսուսի հետ ըլլալու յոյսը կու տայ մեզի:    
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Աստուածամօր Վերափոխումը գրաւական`Աստուածամօր Վերափոխումը գրաւական`Աստուածամօր Վերափոխումը գրաւական`Աստուածամօր Վերափոխումը գրաւական`    
մեր մարմիններու փրկութեանմեր մարմիններու փրկութեանմեր մարմիններու փրկութեանմեր մարմիններու փրկութեան    

((((Օգոստոս 16Օգոստոս 16Օգոստոս 16Օգոստոս 16))))    
    

4) 4) 4) 4) Աստուածամօր մարմնաւոր վերափոխումը, Աստուածամօր մարմնաւոր վերափոխումը, Աստուածամօր մարմնաւոր վերափոխումը, Աստուածամօր մարմնաւոր վերափոխումը, գրաւականն է մեր գրաւականն է մեր գրաւականն է մեր գրաւականն է մեր 
մամամամարմիններու յարութեան ու փրկութեան, որ տեղի պիտի ունենայ րմիններու յարութեան ու փրկութեան, որ տեղի պիտի ունենայ րմիններու յարութեան ու փրկութեան, որ տեղի պիտի ունենայ րմիններու յարութեան ու փրկութեան, որ տեղի պիտի ունենայ 
Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ: Սուրբ կոյսին մարմինին Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ: Սուրբ կոյսին մարմինին Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ: Սուրբ կոյսին մարմինին Քրիստոսի երկրորդ գալուստի ժամանակ: Սուրբ կոյսին մարմինին 
փոխադրուիլը երկինք, յստակօրէն ցոյց կու տայփոխադրուիլը երկինք, յստակօրէն ցոյց կու տայփոխադրուիլը երկինք, յստակօրէն ցոյց կու տայփոխադրուիլը երկինք, յստակօրէն ցոյց կու տայ,,,,    թէ Աստուծոյ ծրագիթէ Աստուծոյ ծրագիթէ Աստուծոյ ծրագիթէ Աստուծոյ ծրագի----
րին մաս կը կազմէ մեր մարմիններու փրկութիւնը նաեւ (Հռոմայեցիս րին մաս կը կազմէ մեր մարմիններու փրկութիւնը նաեւ (Հռոմայեցիս րին մաս կը կազմէ մեր մարմիններու փրկութիւնը նաեւ (Հռոմայեցիս րին մաս կը կազմէ մեր մարմիններու փրկութիւնը նաեւ (Հռոմայեցիս 
8.23):8.23):8.23):8.23):    Մեր մարմիններոՄեր մարմիններոՄեր մարմիններոՄեր մարմիններու յարութեան ու փրկութեան կապուած համարւ յարութեան ու փրկութեան կապուած համարւ յարութեան ու փրկութեան կապուած համարւ յարութեան ու փրկութեան կապուած համար----
ները շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.ները շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.ները շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.ները շատ են: Յիշեմ լոկ մի քանին.----    

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Քրիստոս Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Քրիստոս ««««մեր մահկանացու մեր մահկանացու մեր մահկանացու մեր մահկանացու 
մարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառամարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառամարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառամարմինները պիտի կերպարանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառա----
ւոր դարձնէ իր զօրութեամբըւոր դարձնէ իր զօրութեամբըւոր դարձնէ իր զօրութեամբըւոր դարձնէ իր զօրութեամբը» » » » (Փիլիպպեցիս 3.21):(Փիլիպպեցիս 3.21):(Փիլիպպեցիս 3.21):(Փիլիպպեցիս 3.21):    

Եսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կԵսայի մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Քու մեռՔու մեռՔու մեռՔու մեռելներդ պիտի ողջննան: Մեռելելներդ պիտի ողջննան: Մեռելելներդ պիտի ողջննան: Մեռելելներդ պիտի ողջննան: Մեռել----
ներուդ մարմինները յարութիւն պիտի առնեն: Արթնցէներուդ մարմինները յարութիւն պիտի առնեն: Արթնցէներուդ մարմինները յարութիւն պիտի առնեն: Արթնցէներուդ մարմինները յարութիւն պիտի առնեն: Արթնցէ´́́́ք ու ցնծուք ու ցնծուք ու ցնծուք ու ցնծու----
թեամբ երգեցէթեամբ երգեցէթեամբ երգեցէթեամբ երգեցէ´́́́ք, ոք, ոք, ոք, ո´́́́վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու վ հողի մէջ բնակողներ. քանզի քու ցօղդ խոտերու 
ցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէցօղ է: Երկիրը իր մեռելները դուրս պիտի նետէ» » » » (Եսայի 26.19):(Եսայի 26.19):(Եսայի 26.19):(Եսայի 26.19):    

Դանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կԴանիէլ մարգարէն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երկրի հողին մէջ քնացողներԵրկրի հողին մէջ քնացողներԵրկրի հողին մէջ քնացողներԵրկրի հողին մէջ քնացողներուն շաուն շաուն շաուն շա----
տերը պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք տերը պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք տերը պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք տերը պիտի արթննան, ոմանք յաւիտենական կեանքի համար, ոմանք 
ալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համարալ նախատինքի ու յաւիտենական անարգանքի համար» » » » (Դանիէլ (Դանիէլ (Դանիէլ (Դանիէլ 
12.2):12.2):12.2):12.2):    

««««Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս Եթէ Աստուծոյ Հոգին ձեր մէջ կը բնակի, Աստուած, որ Յիսուս 
Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը Քրիստոսը մեռելներէն յարուցանեց, իր Հոգիին միջոցաւ որ ձեր մէջ կը 
բնակի՝ պիտիբնակի՝ պիտիբնակի՝ պիտիբնակի՝ պիտի    կենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններըկենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններըկենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու մարմիններըկենդանացնէ նաեւ ձեր մահկանացու մարմինները» » » » 
((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 8.11): 8.11): 8.11): 8.11):    

««««Աստուած ինչպէս որ Տէր Յիսուսը յարուցանեց՝ այնպէս ալ մեզ Աստուած ինչպէս որ Տէր Յիսուսը յարուցանեց՝ այնպէս ալ մեզ Աստուած ինչպէս որ Տէր Յիսուսը յարուցանեց՝ այնպէս ալ մեզ Աստուած ինչպէս որ Տէր Յիսուսը յարուցանեց՝ այնպէս ալ մեզ 
պիտի յարուցանէ իր զօրութեամբըպիտի յարուցանէ իր զօրութեամբըպիտի յարուցանէ իր զօրութեամբըպիտի յարուցանէ իր զօրութեամբը» » » » (Ա(Ա(Ա(Ա....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 6.14):  6.14):  6.14):  6.14): Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուած Տէր Յիսուսը յարուցանեց մարմնապէս, մեզ ալ Աստուած Տէր Յիսուսը յարուցանեց մարմնապէս, մեզ ալ Աստուած Տէր Յիսուսը յարուցանեց մարմնապէս, մեզ ալ Աստուած Տէր Յիսուսը յարուցանեց մարմնապէս, մեզ ալ ուրեմն ուրեմն ուրեմն ուրեմն 
պիտի յարուցանէ մարմնապէս,պիտի յարուցանէ մարմնապէս,պիտի յարուցանէ մարմնապէս,պիտի յարուցանէ մարմնապէս,    եւ այլն: (Շարունակելի):եւ այլն: (Շարունակելի):եւ այլն: (Շարունակելի):եւ այլն: (Շարունակելի):    

    
� Յիսուս չխաչուեցաւ լոկ մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ Յիսուս չխաչուեցաւ լոկ մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ Յիսուս չխաչուեցաւ լոկ մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ Յիսուս չխաչուեցաւ լոկ մեր հոգիներու փրկութեան համար, այլ 

նաեւ` մեր մարմիններու փրկութեան համար:նաեւ` մեր մարմիններու փրկութեան համար:նաեւ` մեր մարմիններու փրկութեան համար:նաեւ` մեր մարմիններու փրկութեան համար:    
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ՎՎՎՎերափոխումը երափոխումը երափոխումը երափոխումը ապացոյց` ապացոյց` ապացոյց` ապացոյց` թէ թէ թէ թէ ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է րն է րն է րն է ապրողներուն ուապրողներուն ուապրողներուն ուապրողներուն ու    մեռածներունմեռածներունմեռածներունմեռածներուն    

((((Օգոստոս 17Օգոստոս 17Օգոստոս 17Օգոստոս 17))))    
    

5) 5) 5) 5) Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի անձամբ անձամբ անձամբ անձամբ աշխարհ գալը եւ իր մօրը մարմինը երկաշխարհ գալը եւ իր մօրը մարմինը երկաշխարհ գալը եւ իր մօրը մարմինը երկաշխարհ գալը եւ իր մօրը մարմինը երկինք ինք ինք ինք 
փոխադրելը կը բացայայտէ` ննջեցեալները վերստին կեանքի կոչելու փոխադրելը կը բացայայտէ` ննջեցեալները վերստին կեանքի կոչելու փոխադրելը կը բացայայտէ` ննջեցեալները վերստին կեանքի կոչելու փոխադրելը կը բացայայտէ` ննջեցեալները վերստին կեանքի կոչելու 
անոր բացարձակ իշխանութիւնը: Արդ, ինչպէս Քրիստոս անձամբ աշանոր բացարձակ իշխանութիւնը: Արդ, ինչպէս Քրիստոս անձամբ աշանոր բացարձակ իշխանութիւնը: Արդ, ինչպէս Քրիստոս անձամբ աշանոր բացարձակ իշխանութիւնը: Արդ, ինչպէս Քրիստոս անձամբ աշ----
խարհ եկաւ եւ իր մօրը մարմինը երկինք տարաւ, նոյնպէս ալ ինք անխարհ եկաւ եւ իր մօրը մարմինը երկինք տարաւ, նոյնպէս ալ ինք անխարհ եկաւ եւ իր մօրը մարմինը երկինք տարաւ, նոյնպէս ալ ինք անխարհ եկաւ եւ իր մօրը մարմինը երկինք տարաւ, նոյնպէս ալ ինք ան----
ձամբ ձամբ ձամբ ձամբ ««««երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ յարութիւն պիտի առնեն անոնք` երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ յարութիւն պիտի առնեն անոնք` երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ յարութիւն պիտի առնեն անոնք` երկինքէն պիտի իջնէ, եւ նախ յարութիւն պիտի առնեն անոնք` 
որ Քրիստոսի որ Քրիստոսի որ Քրիստոսի որ Քրիստոսի հաւատացին եւ մեռան: Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն հաւատացին եւ մեռան: Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն հաւատացին եւ մեռան: Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն հաւատացին եւ մեռան: Եւ ապա, մեզմէ անոնք որ այն 
ատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան` անոնց հետ միասին ամպերու վրայ երատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան` անոնց հետ միասին ամպերու վրայ երատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան` անոնց հետ միասին ամպերու վրայ երատեն դեռ ողջ պիտի ըլլան` անոնց հետ միասին ամպերու վրայ եր----
կինք պիտի յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ կինք պիտի յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ կինք պիտի յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ կինք պիտի յափշտակուին Տէրը դիմաւորելու համար. եւ այնուհետեւ 
Տիրոջ հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանՏիրոջ հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանՏիրոջ հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեանՏիրոջ հետ միասին պիտի ըլլանք յաւիտեան» » » » (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս (Ա.Թեսաղոնիկեցիս 
4.164.164.164.16----17):17):17):17):    

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ,    թէ թէ թէ թէ ««««Քրիստոս մեռաւ եւ վերակենՔրիստոս մեռաւ եւ վերակենՔրիստոս մեռաւ եւ վերակենՔրիստոս մեռաւ եւ վերակեն----
դանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէ´ ´ ´ ´ ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ 
մեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէսմեռածներուն հաւասարապէս» » » » (Հռոմայեցիս 14.9):(Հռոմայեցիս 14.9):(Հռոմայեցիս 14.9):(Հռոմայեցիս 14.9):    ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է րն է րն է րն է 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռածներուն, որովհետեւ մարմինով մեռածներուն, որովհետեւ մարմինով մեռածներուն, որովհետեւ մարմինով մեռածներուն, որովհետեւ մարմինով 
մեռնելէ ետք` մեռնելէ ետք` մեռնելէ ետք` մեռնելէ ետք` ««««կենդանի մնաց հոգիով: Եւ հոգիով ալ` գնկենդանի մնաց հոգիով: Եւ հոգիով ալ` գնկենդանի մնաց հոգիով: Եւ հոգիով ալ` գնկենդանի մնաց հոգիով: Եւ հոգիով ալ` գնաց քարոզեց աց քարոզեց աց քարոզեց աց քարոզեց 
բանտարկուած հոգիներունբանտարկուած հոգիներունբանտարկուած հոգիներունբանտարկուած հոգիներուն» » » » (Ա.Պետրոս 3.18(Ա.Պետրոս 3.18(Ա.Պետրոս 3.18(Ա.Պետրոս 3.18----19, 4.6): 19, 4.6): 19, 4.6): 19, 4.6): Եւ իբր Տէրը թէԵւ իբր Տէրը թէԵւ իբր Տէրը թէԵւ իբր Տէրը թէ´ ´ ´ ´ 
ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռածներուն, մեռածներուն, մեռածներուն, մեռածներուն, իիիի´́́́նքնքնքնքն էն էն էն է    որ որ որ որ ««««պիտի դատէ ողջերն պիտի դատէ ողջերն պիտի դատէ ողջերն պիտի դատէ ողջերն 
ու մեռելներըու մեռելներըու մեռելներըու մեռելները» » » » (Գործք 10.42: Բ.Տիմոթէոս 4.1: Ա.Պետրոս 4.5):(Գործք 10.42: Բ.Տիմոթէոս 4.1: Ա.Պետրոս 4.5):(Գործք 10.42: Բ.Տիմոթէոս 4.1: Ա.Պետրոս 4.5):(Գործք 10.42: Բ.Տիմոթէոս 4.1: Ա.Պետրոս 4.5):    

Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս իր սուրբ մօրը խոստացաւիր սուրբ մօրը խոստացաւիր սուրբ մօրը խոստացաւիր սուրբ մօրը խոստացաւ,,,,    թէ ինք անձամբ թէ ինք անձամբ թէ ինք անձամբ թէ ինք անձամբ 
աշխարհ աշխարհ աշխարհ աշխարհ պիտի գայ եւ պիտի գայ եւ պիտի գայ եւ պիտի գայ եւ զինք քովը փոխադրէ, մեզիզինք քովը փոխադրէ, մեզիզինք քովը փոխադրէ, մեզիզինք քովը փոխադրէ, մեզի´ ´ ´ ´ նաեւ խոսնաեւ խոսնաեւ խոսնաեւ խոստացաւ, տացաւ, տացաւ, տացաւ, 
թէ ինք անձամբ աշխարհ պիտի գայ եւ մեզ մեր գերեզթէ ինք անձամբ աշխարհ պիտի գայ եւ մեզ մեր գերեզթէ ինք անձամբ աշխարհ պիտի գայ եւ մեզ մեր գերեզթէ ինք անձամբ աշխարհ պիտի գայ եւ մեզ մեր գերեզմաններէն դուրս մաններէն դուրս մաններէն դուրս մաններէն դուրս 
պիտի բերէ ու յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ մեզի պիտի բերէ ու յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ մեզի պիտի բերէ ու յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ մեզի պիտի բերէ ու յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ մեզի 
((((Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28Յովհաննէս 5.28----29: 29: 29: 29: Կողոսացիս 3.4: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.10: Կողոսացիս 3.4: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.10: Կողոսացիս 3.4: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.10: Կողոսացիս 3.4: Ա.Թեսաղոնիկեցիս 1.10: 
Փիլիպպեցիս 3.20Փիլիպպեցիս 3.20Փիլիպպեցիս 3.20Փիլիպպեցիս 3.20----21: 21: 21: 21: Բ.ԹեսաղոնիկեցիսԲ.ԹեսաղոնիկեցիսԲ.ԹեսաղոնիկեցիսԲ.Թեսաղոնիկեցիս 2.1,  2.1,  2.1,  2.1, եւ այլնեւ այլնեւ այլնեւ այլն): (): (): (): (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոս ՏէՔրիստոս ՏէՔրիստոս ՏէՔրիստոս Տէ´́́́րն է թէրն է թէրն է թէրն է թէ´ ´ ´ ´ ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռածներուն, որովմեռածներուն, որովմեռածներուն, որովմեռածներուն, որով----

հետեւ ան իր արիւնը թափեց թէհետեւ ան իր արիւնը թափեց թէհետեւ ան իր արիւնը թափեց թէհետեւ ան իր արիւնը թափեց թէ´ ´ ´ ´ ապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէապրողներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռածմեռածմեռածմեռած----
ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:    
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Վերափոխումը առիթ`Վերափոխումը առիթ`Վերափոխումը առիթ`Վերափոխումը առիթ`    ամրօրէն կառչելուամրօրէն կառչելուամրօրէն կառչելուամրօրէն կառչելու    
Քրիստոսի խոստումներունՔրիստոսի խոստումներունՔրիստոսի խոստումներունՔրիստոսի խոստումներուն    

((((Օգոստոս 18Օգոստոս 18Օգոստոս 18Օգոստոս 18))))    
    

6666))))    Քրիստոս նախքան իր համբաՔրիստոս նախքան իր համբաՔրիստոս նախքան իր համբաՔրիստոս նախքան իր համբարձումը, իր վերջին պատուէրները րձումը, իր վերջին պատուէրները րձումը, իր վերջին պատուէրները րձումը, իր վերջին պատուէրները 
տալէ ետք իր աշակերտներուն, անոնց ներկայութեան խոստացաւ իր տալէ ետք իր աշակերտներուն, անոնց ներկայութեան խոստացաւ իր տալէ ետք իր աշակերտներուն, անոնց ներկայութեան խոստացաւ իր տալէ ետք իր աշակերտներուն, անոնց ներկայութեան խոստացաւ իր 
մօրը որ երբ ննջէ` պիտի գայ եւ զայն երկինք փոխադրէ: Ան խոստամօրը որ երբ ննջէ` պիտի գայ եւ զայն երկինք փոխադրէ: Ան խոստամօրը որ երբ ննջէ` պիտի գայ եւ զայն երկինք փոխադրէ: Ան խոստամօրը որ երբ ննջէ` պիտի գայ եւ զայն երկինք փոխադրէ: Ան խոստա----
ցաւ եւ իր խոստումցաւ եւ իր խոստումցաւ եւ իր խոստումցաւ եւ իր խոստումին տէրը եղաւ: Երբ իր մայրին տէրը եղաւ: Երբ իր մայրին տէրը եղաւ: Երբ իր մայրին տէրը եղաւ: Երբ իր մայրըըըը    ննջեցննջեցննջեցննջեց,,,,    եկաւ եւ զայն եկաւ եւ զայն եկաւ եւ զայն եկաւ եւ զայն 
երկինք տարաւ: Այս երեւոյթը պատճառ պէտք է դառերկինք տարաւ: Այս երեւոյթը պատճառ պէտք է դառերկինք տարաւ: Այս երեւոյթը պատճառ պէտք է դառերկինք տարաւ: Այս երեւոյթը պատճառ պէտք է դառնայ որ հաւատնայ որ հաւատնայ որ հաւատնայ որ հաւատ----
քով կառչինք Քրիստոսի բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Քրիսքով կառչինք Քրիստոսի բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Քրիսքով կառչինք Քրիստոսի բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Քրիսքով կառչինք Քրիստոսի բոլոր խօսքերուն ու խոստումներուն: Քրիս----
տոս իտոս իտոս իտոս ի´́́́նքն էր որ Հին նքն էր որ Հին նքն էր որ Հին նքն էր որ Հին Կտակարանի մէջ ըսաւ. Կտակարանի մէջ ըսաւ. Կտակարանի մէջ ըսաւ. Կտակարանի մէջ ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս խօսեցայս խօսեցայս խօսեցայս խօսեցայ    ու եու եու եու ե´́́́ս ս ս ս 
պիտի կատարեմ: Եպիտի կատարեմ: Եպիտի կատարեմ: Եպիտի կատարեմ: Ե´́́́ս խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ես խորհեցայ ու ե´́́́ս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմս պիտի գործադրեմ» » » » (Եսայի (Եսայի (Եսայի (Եսայի 
46.11):46.11):46.11):46.11):    

Մարդիկ կրնան խօսիլ ու իրենց խօսածը չգործադրել: Կրնան Մարդիկ կրնան խօսիլ ու իրենց խօսածը չգործադրել: Կրնան Մարդիկ կրնան խօսիլ ու իրենց խօսածը չգործադրել: Կրնան Մարդիկ կրնան խօսիլ ու իրենց խօսածը չգործադրել: Կրնան 
խօսիլխօսիլխօսիլխօսիլ    ու իրենց խօսածը ու իրենց խօսածը ու իրենց խօսածը ու իրենց խօսածը մոռնալ, կամ փոխել, կամ այլափոխել:մոռնալ, կամ փոխել, կամ այլափոխել:մոռնալ, կամ փոխել, կամ այլափոխել:մոռնալ, կամ փոխել, կամ այլափոխել:    ՄարՄարՄարՄար----
դիկ կրնան խոստումներ տալ ու իրենց խոստումները չկատարել, կամ դիկ կրնան խոստումներ տալ ու իրենց խոստումները չկատարել, կամ դիկ կրնան խոստումներ տալ ու իրենց խոստումները չկատարել, կամ դիկ կրնան խոստումներ տալ ու իրենց խոստումները չկատարել, կամ 
չկարենան կատարել:չկարենան կատարել:չկարենան կատարել:չկարենան կատարել:    Կրնան ուխտեր կնքել ու իրենց կնքած ուխտերը Կրնան ուխտեր կնքել ու իրենց կնքած ուխտերը Կրնան ուխտեր կնքել ու իրենց կնքած ուխտերը Կրնան ուխտեր կնքել ու իրենց կնքած ուխտերը 
չպահել:չպահել:չպահել:չպահել:    

Մարդիկ կրնան որոշումներ առնել եւ իրենց որոշումները փոխել: Մարդիկ կրնան որոշումներ առնել եւ իրենց որոշումները փոխել: Մարդիկ կրնան որոշումներ առնել եւ իրենց որոշումները փոխել: Մարդիկ կրնան որոշումներ առնել եւ իրենց որոշումները փոխել: 
Կրնան ծրագիրներԿրնան ծրագիրներԿրնան ծրագիրներԿրնան ծրագիրներ    մշակել եւ անոնց գործադրումէն հրաժարիլ:մշակել եւ անոնց գործադրումէն հրաժարիլ:մշակել եւ անոնց գործադրումէն հրաժարիլ:մշակել եւ անոնց գործադրումէն հրաժարիլ:    ՄարՄարՄարՄար----
դիկ անզօր են, եւ ուստի` իրենց զօրութիւնը կրնայ դաւաճադիկ անզօր են, եւ ուստի` իրենց զօրութիւնը կրնայ դաւաճադիկ անզօր են, եւ ուստի` իրենց զօրութիւնը կրնայ դաւաճադիկ անզօր են, եւ ուստի` իրենց զօրութիւնը կրնայ դաւաճանել զիրենք նել զիրենք նել զիրենք նել զիրենք 
երբ ուզեն իրենց խօսածներն ու խոստումները կատարել:երբ ուզեն իրենց խօսածներն ու խոստումները կատարել:երբ ուզեն իրենց խօսածներն ու խոստումները կատարել:երբ ուզեն իրենց խօսածներն ու խոստումները կատարել:    

Նոյնը չէ Քրիստոսի պարագան:Նոյնը չէ Քրիստոսի պարագան:Նոյնը չէ Քրիստոսի պարագան:Նոյնը չէ Քրիստոսի պարագան:    Քրիստոս իր բերնով խօսածը` իր Քրիստոս իր բերնով խօսածը` իր Քրիստոս իր բերնով խօսածը` իր Քրիստոս իր բերնով խօսածը` իր 
ձեռքով կատարելու զօրութիւնը ունիձեռքով կատարելու զօրութիւնը ունիձեռքով կատարելու զօրութիւնը ունիձեռքով կատարելու զօրութիւնը ունի, , , , ինչպէս ինչպէս ինչպէս ինչպէս Դաւիթ կ'ըսէ. Դաւիթ կ'ըսէ. Դաւիթ կ'ըսէ. Դաւիթ կ'ըսէ. ««««Բերնովդ Բերնովդ Բերնովդ Բերնովդ 
ըսածդ ձեռքովդ կատարեցիրըսածդ ձեռքովդ կատարեցիրըսածդ ձեռքովդ կատարեցիրըսածդ ձեռքովդ կատարեցիր» » » » (Գ.Թագաւորաց(Գ.Թագաւորաց(Գ.Թագաւորաց(Գ.Թագաւորաց 8.24 8.24 8.24 8.24))))::::    

Քրիստոս իր խորհածը Քրիստոս իր խորհածը Քրիստոս իր խորհածը Քրիստոս իր խորհածը եւ առած որոշումը եւ առած որոշումը եւ առած որոշումը եւ առած որոշումը իրականացնելու կարոիրականացնելու կարոիրականացնելու կարոիրականացնելու կարո----
ղութիւնը ունի:ղութիւնը ունի:ղութիւնը ունի:ղութիւնը ունի:    Ան խոստացաւ գալու եւ մայրը քովը տանելու, եւ եկաւ Ան խոստացաւ գալու եւ մայրը քովը տանելու, եւ եկաւ Ան խոստացաւ գալու եւ մայրը քովը տանելու, եւ եկաւ Ան խոստացաւ գալու եւ մայրը քովը տանելու, եւ եկաւ 
ու ու ու ու տարաւ:տարաւ:տարաւ:տարաւ:    Ան նաեւ խոստացաւ վերադառնալ մեր մօտ (Յովհաննէս Ան նաեւ խոստացաւ վերադառնալ մեր մօտ (Յովհաննէս Ան նաեւ խոստացաւ վերադառնալ մեր մօտ (Յովհաննէս Ան նաեւ խոստացաւ վերադառնալ մեր մօտ (Յովհաննէս 
14.18), 14.18), 14.18), 14.18), եւ մեեւ մեեւ մեեւ մեզ իր քով հաւաքել (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 2.1): Հաւատազ իր քով հաւաքել (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 2.1): Հաւատազ իր քով հաւաքել (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 2.1): Հաւատազ իր քով հաւաքել (Բ.Թեսաղոնիկեցիս 2.1): Հաւատա´́́́նք ու նք ու նք ու նք ու 
կառչիկառչիկառչիկառչի´́́́նք իր այս խոստումին: (Շարունակելի):նք իր այս խոստումին: (Շարունակելի):նք իր այս խոստումին: (Շարունակելի):նք իր այս խոստումին: (Շարունակելի):    

    
� Միայն Քրիստոս կրնայ ըսել. Միայն Քրիստոս կրնայ ըսել. Միայն Քրիստոս կրնայ ըսել. Միայն Քրիստոս կրնայ ըսել. ««««Ես` Տէրս` խօսեցայ ու պիտի Ես` Տէրս` խօսեցայ ու պիտի Ես` Տէրս` խօսեցայ ու պիտի Ես` Տէրս` խօսեցայ ու պիտի 

կատարեմկատարեմկատարեմկատարեմ» » » » (Եզեկիէլ 36.36):(Եզեկիէլ 36.36):(Եզեկիէլ 36.36):(Եզեկիէլ 36.36):    
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Վերափոխումը առիթ` ապրելուՎերափոխումը առիթ` ապրելուՎերափոխումը առիթ` ապրելուՎերափոխումը առիթ` ապրելու    
մտքի, սրտի եւ հոգիի վերափոխումմտքի, սրտի եւ հոգիի վերափոխումմտքի, սրտի եւ հոգիի վերափոխումմտքի, սրտի եւ հոգիի վերափոխում    

((((Օգոստոս 19Օգոստոս 19Օգոստոս 19Օգոստոս 19))))    
    

7) 7) 7) 7) ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածամօր վերափոխումը հրաւէր մըն ամէն մէկ հաւածամօր վերափոխումը հրաւէր մըն ամէն մէկ հաւածամօր վերափոխումը հրաւէր մըն ամէն մէկ հաւածամօր վերափոխումը հրաւէր մըն ամէն մէկ հաւա----
տացեալիտացեալիտացեալիտացեալի,,,,    ապրելու ապրելու ապրելու ապրելու մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:    

««««Մտքի վերափոխումՄտքի վերափոխումՄտքի վերափոխումՄտքի վերափոխում» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով,,,,    կը հասկնամ միտք մը` որ կը հասկնամ միտք մը` որ կը հասկնամ միտք մը` որ կը հասկնամ միտք մը` որ 
նորոգուած է Սուրբ Հոգիով եւ կը խորհի ու կը խոկայ երկնային նորոգուած է Սուրբ Հոգիով եւ կը խորհի ու կը խոկայ երկնային նորոգուած է Սուրբ Հոգիով եւ կը խորհի ու կը խոկայ երկնային նորոգուած է Սուրբ Հոգիով եւ կը խորհի ու կը խոկայ երկնային 
յաւիտենական ճշմարտութեանց մասին միայն, անոնց հասնիլյաւիտենական ճշմարտութեանց մասին միայն, անոնց հասնիլյաւիտենական ճշմարտութեանց մասին միայն, անոնց հասնիլյաւիտենական ճշմարտութեանց մասին միայն, անոնց հասնիլը ը ը ը 
դարձդարձդարձդարձնելով իր կեանքին նպատակը: Մենք ապրա՞ծ ենք մտքի նելով իր կեանքին նպատակը: Մենք ապրա՞ծ ենք մտքի նելով իր կեանքին նպատակը: Մենք ապրա՞ծ ենք մտքի նելով իր կեանքին նպատակը: Մենք ապրա՞ծ ենք մտքի 
վերափոխում: Մտքի վերափոխում ապրած անձ մը, իր մտածութեան վերափոխում: Մտքի վերափոխում ապրած անձ մը, իր մտածութեան վերափոխում: Մտքի վերափոխում ապրած անձ մը, իր մտածութեան վերափոխում: Մտքի վերափոխում ապրած անձ մը, իր մտածութեան 
առարկան կը դարձնէ երկինքն ու անոր Գահակալը:առարկան կը դարձնէ երկինքն ու անոր Գահակալը:առարկան կը դարձնէ երկինքն ու անոր Գահակալը:առարկան կը դարձնէ երկինքն ու անոր Գահակալը:    Վերափոխուած Վերափոխուած Վերափոխուած Վերափոխուած 
միտք մըմիտք մըմիտք մըմիտք մը, , , , հաճոյք կը զգայ երբ կը մտահաճոյք կը զգայ երբ կը մտահաճոյք կը զգայ երբ կը մտահաճոյք կը զգայ երբ կը մտածէ Յիսուսի սիրոյն մասինծէ Յիսուսի սիրոյն մասինծէ Յիսուսի սիրոյն մասինծէ Յիսուսի սիրոյն մասին, , , , 
Աստուծոյ Խօսքին մասին. հաճոյք կ'առնէ եԱստուծոյ Խօսքին մասին. հաճոյք կ'առնէ եԱստուծոյ Խօսքին մասին. հաճոյք կ'առնէ եԱստուծոյ Խօսքին մասին. հաճոյք կ'առնէ երբ կը կարդայ հոգեւոր րբ կը կարդայ հոգեւոր րբ կը կարդայ հոգեւոր րբ կը կարդայ հոգեւոր 
գիրքեր ու սուրբերու վարքեր:գիրքեր ու սուրբերու վարքեր:գիրքեր ու սուրբերու վարքեր:գիրքեր ու սուրբերու վարքեր:    

««««Սրտի վերափոխումՍրտի վերափոխումՍրտի վերափոխումՍրտի վերափոխում» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով,,,,    կը հասկնկը հասկնկը հասկնկը հասկնամ սիրտ մը` որ իր դուռը ամ սիրտ մը` որ իր դուռը ամ սիրտ մը` որ իր դուռը ամ սիրտ մը` որ իր դուռը 
լայն լայն լայն լայն բաբաբաբացած էցած էցած էցած է    Աստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեաԱստուծոյ ներկայութեան ու ն ու ն ու ն ու քաղցրութեան դիմաց:քաղցրութեան դիմաց:քաղցրութեան դիմաց:քաղցրութեան դիմաց:    
Վերափոխուած սիրտը` վերը` երկինք փոխադրուածՎերափոխուած սիրտը` վերը` երկինք փոխադրուածՎերափոխուած սիրտը` վերը` երկինք փոխադրուածՎերափոխուած սիրտը` վերը` երկինք փոխադրուած    սիրտն է. սսիրտն է. սսիրտն է. սսիրտն է. սիրտը իրտը իրտը իրտը 
մը` որ կապուած է երկինքին եւ երկինմը` որ կապուած է երկինքին եւ երկինմը` որ կապուած է երկինքին եւ երկինմը` որ կապուած է երկինքին եւ երկինքիքիքիքի    Ստեղծիչ Աստուծոյն: Ստեղծիչ Աստուծոյն: Ստեղծիչ Աստուծոյն: Ստեղծիչ Աստուծոյն: 
Վերափոխուած սիրտը` Յիսուսի սիրով լեցուն սիրտն է, Յիսուսը իր Վերափոխուած սիրտը` Յիսուսի սիրով լեցուն սիրտն է, Յիսուսը իր Վերափոխուած սիրտը` Յիսուսի սիրով լեցուն սիրտն է, Յիսուսը իր Վերափոխուած սիրտը` Յիսուսի սիրով լեցուն սիրտն է, Յիսուսը իր 
մէջ ապրեցնող սիրտն է, Յիսուսի համար երգեր երգող սիրտն է, մէջ ապրեցնող սիրտն է, Յիսուսի համար երգեր երգող սիրտն է, մէջ ապրեցնող սիրտն է, Յիսուսի համար երգեր երգող սիրտն է, մէջ ապրեցնող սիրտն է, Յիսուսի համար երգեր երգող սիրտն է, 
Յիսուսի փառքն ու մեծութիւնը գովերգող սիրտն է:Յիսուսի փառքն ու մեծութիւնը գովերգող սիրտն է:Յիսուսի փառքն ու մեծութիւնը գովերգող սիրտն է:Յիսուսի փառքն ու մեծութիւնը գովերգող սիրտն է:    

Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««հոգիի վերափոխումհոգիի վերափոխումհոգիի վերափոխումհոգիի վերափոխում» » » » ըսելովըսելովըսելովըսելով,,,,    կը հասկնամ հոգի մը` որ կը կը հասկնամ հոգի մը` որ կը կը հասկնամ հոգի մը` որ կը կը հասկնամ հոգի մը` որ կը 
հրճուի ու կը ցհրճուի ու կը ցհրճուի ու կը ցհրճուի ու կը ցնծայ աստուածային բաներով միայն, եւ որուն համար նծայ աստուածային բաներով միայն, եւ որուն համար նծայ աստուածային բաներով միայն, եւ որուն համար նծայ աստուածային բաներով միայն, եւ որուն համար 
աշխարհն ու աշխարհայինը ոաշխարհն ու աշխարհայինը ոաշխարհն ու աշխարհայինը ոաշխարհն ու աշխարհայինը ո´́́́չ մէկ հաճոյք կը ներկայացնեն:չ մէկ հաճոյք կը ներկայացնեն:չ մէկ հաճոյք կը ներկայացնեն:չ մէկ հաճոյք կը ներկայացնեն:    
Վերափոխուած կը սեպուին այն հոգիները` որոնք կ'ենթարկուին Վերափոխուած կը սեպուին այն հոգիները` որոնք կ'ենթարկուին Վերափոխուած կը սեպուին այն հոգիները` որոնք կ'ենթարկուին Վերափոխուած կը սեպուին այն հոգիները` որոնք կ'ենթարկուին 
Սուրբ Հոգիին, եւ անով զօրացած ու սրբուած` կը ցանեն Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիին, եւ անով զօրացած ու սրբուած` կը ցանեն Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիին, եւ անով զօրացած ու սրբուած` կը ցանեն Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիին, եւ անով զօրացած ու սրբուած` կը ցանեն Սուրբ Հոգիի 
անդաստանին մէջ, անդաստանին մէջ, անդաստանին մէջ, անդաստանին մէջ, ««««իսկ ով որ Սուրբ Հոգիսկ ով որ Սուրբ Հոգիսկ ով որ Սուրբ Հոգիսկ ով որ Սուրբ Հոգիի անդաստանին մէջ ցանէ` իի անդաստանին մէջ ցանէ` իի անդաստանին մէջ ցանէ` իի անդաստանին մէջ ցանէ` 
յաւիտենական կեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնյաւիտենական կեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնյաւիտենական կեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէնյաւիտենական կեանք պիտի քաղէ Սուրբ Հոգիէն» » » » (Գաղատացիս 6.8):(Գաղատացիս 6.8):(Գաղատացիս 6.8):(Գաղատացիս 6.8):    

    
� Առանց Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութեան, չենք կրնար ապրիլ Առանց Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութեան, չենք կրնար ապրիլ Առանց Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութեան, չենք կրնար ապրիլ Առանց Սուրբ Հոգիին բերած նորոգութեան, չենք կրնար ապրիլ 

մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:մտքի, սրտի ու հոգիի վերափոխում:    
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Ինչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինը    
պէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէր    ((((ա. բաժին)ա. բաժին)ա. բաժին)ա. բաժին)    

((((Օգոստոս 20Օգոստոս 20Օգոստոս 20Օգոստոս 20))))    
    

Ինչո՞ւ համաԻնչո՞ւ համաԻնչո՞ւ համաԻնչո՞ւ համար սուրբ կոյս Մարիար սուրբ կոյս Մարիար սուրբ կոյս Մարիար սուրբ կոյս Մարիամին մարմինը պէտք էր վերամին մարմինը պէտք էր վերամին մարմինը պէտք էր վերամին մարմինը պէտք էր վերա----
փոխուէր, եւ իփոխուէր, եւ իփոխուէր, եւ իփոխուէր, եւ ինչո՞ւ համար նչո՞ւ համար նչո՞ւ համար նչո՞ւ համար անիկաանիկաանիկաանիկա    չէր կրնար փճանալ.չէր կրնար փճանալ.չէր կրնար փճանալ.չէր կրնար փճանալ.----    

Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ 
անմարմին Աստուծոյ:անմարմին Աստուծոյ:անմարմին Աստուծոյ:անմարմին Աստուծոյ:    

Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ 
մեզ մեր մարմինին գերութենէն ազատագմեզ մեր մարմինին գերութենէն ազատագմեզ մեր մարմինին գերութենէն ազատագմեզ մեր մարմինին գերութենէն ազատագրող Էմմանուէլին:րող Էմմանուէլին:րող Էմմանուէլին:րող Էմմանուէլին:    

Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ տուաւ 
մարդկութիւնն ու աշխարհը փճացումի դատապարտութենէն ազամարդկութիւնն ու աշխարհը փճացումի դատապարտութենէն ազամարդկութիւնն ու աշխարհը փճացումի դատապարտութենէն ազամարդկութիւնն ու աշխարհը փճացումի դատապարտութենէն ազա----
տող Աստուծոյ Որդիին:տող Աստուծոյ Որդիին:տող Աստուծոյ Որդիին:տող Աստուծոյ Որդիին:    

Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որուն Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որուն Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որուն Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որուն վերափովերափովերափովերափո----
խումըխումըխումըխումը    պէտք էր դառնար պէտք էր դառնար պէտք էր դառնար պէտք էր դառնար գրաւականըգրաւականըգրաւականըգրաւականը    մեր մարմիններու փրկութեան:մեր մարմիններու փրկութեան:մեր մարմիններու փրկութեան:մեր մարմիններու փրկութեան:    

Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնունդ 
տուաւ հրեղէն Աստուծոյ:տուաւ հրեղէն Աստուծոյ:տուաւ հրեղէն Աստուծոյ:տուաւ հրեղէն Աստուծոյ:    

Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնաւ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնաւ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնաւ Ի՞նչպէս կրնար հողի վերածուիլ Մարիամին մարմինը, որ ծնաւ 
այն Փրկիչը` որ նորոգիչը պիտի ըլլար մեր հողեղէն բնութեան:այն Փրկիչը` որ նորոգիչը պիտի ըլլար մեր հողեղէն բնութեան:այն Փրկիչը` որ նորոգիչը պիտի ըլլար մեր հողեղէն բնութեան:այն Փրկիչը` որ նորոգիչը պիտի ըլլար մեր հողեղէն բնութեան:    

Ի՞նչպէս կրնար որդերու կողմէ ուտուիլ Մարիամին մարմինը, որ Ի՞նչպէս կրնար որդերու կողմէ ուտուիլ Մարիամին մարմինը, որ Ի՞նչպէս կրնար որդերու կողմէ ուտուիլ Մարիամին մարմինը, որ Ի՞նչպէս կրնար որդերու կողմէ ուտուիլ Մարիամին մարմինը, որ 
ծնունդ ծնունդ ծնունդ ծնունդ տուաւ Որթատունկին (Յովհաննէս 15.1):տուաւ Որթատունկին (Յովհաննէս 15.1):տուաւ Որթատունկին (Յովհաննէս 15.1):տուաւ Որթատունկին (Յովհաննէս 15.1):    

Ի՞նչպէս կրնար ժամանակը իր փոշիին մէջ ծածկել Մարիամին Ի՞նչպէս կրնար ժամանակը իր փոշիին մէջ ծածկել Մարիամին Ի՞նչպէս կրնար ժամանակը իր փոշիին մէջ ծածկել Մարիամին Ի՞նչպէս կրնար ժամանակը իր փոշիին մէջ ծածկել Մարիամին 
մարմինը, որ իր որովայնին մէջ առաւ յաւիտենական Աստուածը:մարմինը, որ իր որովայնին մէջ առաւ յաւիտենական Աստուածը:մարմինը, որ իր որովայնին մէջ առաւ յաւիտենական Աստուածը:մարմինը, որ իր որովայնին մէջ առաւ յաւիտենական Աստուածը:    

Ի՞նչպէս կրնար երկրին ընդերքը մնալ Մարիամ, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար երկրին ընդերքը մնալ Մարիամ, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար երկրին ընդերքը մնալ Մարիամ, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար երկրին ընդերքը մնալ Մարիամ, ինք որ կեանք 
տուած էր երկնաւոր Փրկիչին:տուած էր երկնաւոր Փրկիչին:տուած էր երկնաւոր Փրկիչին:տուած էր երկնաւոր Փրկիչին:    

Ի՞նչպէս կրնար սուրբ կոյսին մաԻ՞նչպէս կրնար սուրբ կոյսին մաԻ՞նչպէս կրնար սուրբ կոյսին մաԻ՞նչպէս կրնար սուրբ կոյսին մարմինը հաց դառնալ ուտիճներու րմինը հաց դառնալ ուտիճներու րմինը հաց դառնալ ուտիճներու րմինը հաց դառնալ ուտիճներու 
ու զեռուններու, ինք որ ծնունդ տուաւ կեանքի Հացին:ու զեռուններու, ինք որ ծնունդ տուաւ կեանքի Հացին:ու զեռուններու, ինք որ ծնունդ տուաւ կեանքի Հացին:ու զեռուններու, ինք որ ծնունդ տուաւ կեանքի Հացին:    

Ի՞նչպէս կրնար եղծանիլ Մարիամին մարմինը, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար եղծանիլ Մարիամին մարմինը, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար եղծանիլ Մարիամին մարմինը, ինք որ կեանք Ի՞նչպէս կրնար եղծանիլ Մարիամին մարմինը, ինք որ կեանք 
տուաւ անեղծ Աստուծոյտուաւ անեղծ Աստուծոյտուաւ անեղծ Աստուծոյտուաւ անեղծ Աստուծոյնննն::::    

    
� Մարդ էր Մարիամ, բայց հրեղէններուՄարդ էր Մարիամ, բայց հրեղէններուՄարդ էր Մարիամ, բայց հրեղէններուՄարդ էր Մարիամ, բայց հրեղէններուն նման ն նման ն նման ն նման ապրապրապրապրած ըլլալուն ած ըլլալուն ած ըլլալուն ած ըլլալուն 

համար, համար, համար, համար, հոգիով ու մարմինով հրեղէններուն քով հոգիով ու մարմինով հրեղէններուն քով հոգիով ու մարմինով հրեղէններուն քով հոգիով ու մարմինով հրեղէններուն քով 
փոխափոխափոխափոխադրուեցաւ:դրուեցաւ:դրուեցաւ:դրուեցաւ:    
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Ինչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինըԻնչո՞ւ համար Մարիամի մարմինը    
պէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէրպէտք էր փոխադրուէր    ((((բբբբ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    

((((Օգոստոս 21Օգոստոս 21Օգոստոս 21Օգոստոս 21))))    
    

Ի՞նչպէս կրնար գերեզմանի մէջ ամփոփուիլԻ՞նչպէս կրնար գերեզմանի մէջ ամփոփուիլԻ՞նչպէս կրնար գերեզմանի մէջ ամփոփուիլԻ՞նչպէս կրնար գերեզմանի մէջ ամփոփուիլ    ու հոն մնալ Մարիաու հոն մնալ Մարիաու հոն մնալ Մարիաու հոն մնալ Մարիա----
մին մարմինը, ինք որ իր արգանդին մէջ ամփոփեց անամփոփելի մին մարմինը, ինք որ իր արգանդին մէջ ամփոփեց անամփոփելի մին մարմինը, ինք որ իր արգանդին մէջ ամփոփեց անամփոփելի մին մարմինը, ինք որ իր արգանդին մէջ ամփոփեց անամփոփելի 
Ստեղծիչը:Ստեղծիչը:Ստեղծիչը:Ստեղծիչը:    

Ի՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ սրբուած էԻ՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ սրբուած էԻ՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ սրբուած էԻ՞նչպէս կրնար փճանալ Մարիամին մարմինը, որ սրբուած էր ր ր ր 
Սուրբ Հոգիով ու բնակեցուած` Աստուծոյ Որդիով:Սուրբ Հոգիով ու բնակեցուած` Աստուծոյ Որդիով:Սուրբ Հոգիով ու բնակեցուած` Աստուծոյ Որդիով:Սուրբ Հոգիով ու բնակեցուած` Աստուծոյ Որդիով:    

Ի՞նչպէս կրնար փուլ գալ Ի՞նչպէս կրնար փուլ գալ Ի՞նչպէս կրնար փուլ գալ Ի՞նչպէս կրնար փուլ գալ Աստուծոյ Բանին բնակարանը` սուրբ Աստուծոյ Բանին բնակարանը` սուրբ Աստուծոյ Բանին բնակարանը` սուրբ Աստուծոյ Բանին բնակարանը` սուրբ 
կոյս Մարիամին մարմինը: կոյս Մարիամին մարմինը: կոյս Մարիամին մարմինը: կոյս Մարիամին մարմինը:     

Ի՞նչպէս կրնար գարշահոտիլ յաւիտենական կեանքի անուշահոԻ՞նչպէս կրնար գարշահոտիլ յաւիտենական կեանքի անուշահոԻ՞նչպէս կրնար գարշահոտիլ յաւիտենական կեանքի անուշահոԻ՞նչպէս կրնար գարշահոտիլ յաւիտենական կեանքի անուշահո----
տութիւնը հանդիսացող Քրիստոսը իր մէջ առնող Մարիամին մարտութիւնը հանդիսացող Քրիստոսը իր մէջ առնող Մարիամին մարտութիւնը հանդիսացող Քրիստոսը իր մէջ առնող Մարիամին մարտութիւնը հանդիսացող Քրիստոսը իր մէջ առնող Մարիամին մար----
մինը:մինը:մինը:մինը:    

Ի՞նչպէս կրնար Ի՞նչպէս կրնար Ի՞նչպէս կրնար Ի՞նչպէս կրնար ««««ժժժժանգոտիլանգոտիլանգոտիլանգոտիլ» » » » Մարիամին մարմինը, որ դարձած էր Մարիամին մարմինը, որ դարձած էր Մարիամին մարմինը, որ դարձած էր Մարիամին մարմինը, որ դարձած էր 
գանձատունը անապական գանձին` Քրիստոսի:գանձատունը անապական գանձին` Քրիստոսի:գանձատունը անապական գանձին` Քրիստոսի:գանձատունը անապական գանձին` Քրիստոսի:    

Մարիամ դուստրն էր Հայր Աստուծոյ: Մարիամ դուստրն էր Հայր Աստուծոյ: Մարիամ դուստրն էր Հայր Աստուծոյ: Մարիամ դուստրն էր Հայր Աստուծոյ: Ի՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնար    Հայրն Հայրն Հայրն Հայրն 
Աստուած թոյլ տալ որ իր դուստրին մարմինը հողին յանձնուէր ու Աստուած թոյլ տալ որ իր դուստրին մարմինը հողին յանձնուէր ու Աստուած թոյլ տալ որ իր դուստրին մարմինը հողին յանձնուէր ու Աստուած թոյլ տալ որ իր դուստրին մարմինը հողին յանձնուէր ու 
հողին բաժինը դառնար, ինք որ ընտրուած էր իր բաժինը բերելու հողին բաժինը դառնար, ինք որ ընտրուած էր իր բաժինը բերելու հողին բաժինը դառնար, ինք որ ընտրուած էր իր բաժինը բերելու հողին բաժինը դառնար, ինք որ ընտրուած էր իր բաժինը բերելու 
մարդկութմարդկութմարդկութմարդկութեան փրկագործութեան մէջ:եան փրկագործութեան մէջ:եան փրկագործութեան մէջ:եան փրկագործութեան մէջ:    

Մարիամ մայրն էր Աստուծոյ Որդիին: Մարիամ մայրն էր Աստուծոյ Որդիին: Մարիամ մայրն էր Աստուծոյ Որդիին: Մարիամ մայրն էր Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնար    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Որդին թոյլ տալ որ իր մօրը սուրբ մարմինը, որուն մէջ սնած էր ինը Որդին թոյլ տալ որ իր մօրը սուրբ մարմինը, որուն մէջ սնած էր ինը Որդին թոյլ տալ որ իր մօրը սուրբ մարմինը, որուն մէջ սնած էր ինը Որդին թոյլ տալ որ իր մօրը սուրբ մարմինը, որուն մէջ սնած էր ինը 
ամիսներ, որդնալից դառնար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս մարմնապէս ամիսներ, որդնալից դառնար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս մարմնապէս ամիսներ, որդնալից դառնար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս մարմնապէս ամիսներ, որդնալից դառնար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս մարմնապէս 
երկինք փոխադրուելէ ետք` պիտի չուզէր իր մօրը մարմինը նաեւ երկինք փոխադրուելէ ետք` պիտի չուզէր իր մօրը մարմինը նաեւ երկինք փոխադրուելէ ետք` պիտի չուզէր իր մօրը մարմինը նաեւ երկինք փոխադրուելէ ետք` պիտի չուզէր իր մօրը մարմինը նաեւ 
քովը առնել:քովը առնել:քովը առնել:քովը առնել:    

Մարիամ հարսն էր Սուրբ Հոգիին:Մարիամ հարսն էր Սուրբ Հոգիին:Մարիամ հարսն էր Սուրբ Հոգիին:Մարիամ հարսն էր Սուրբ Հոգիին:    Ի՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնարԻ՞նչպէս կրնար    Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին 
թոյլ տալ որ իր հարսը` Մարիամ, հող ու մոխիր դառնար:թոյլ տալ որ իր հարսը` Մարիամ, հող ու մոխիր դառնար:թոյլ տալ որ իր հարսը` Մարիամ, հող ու մոխիր դառնար:թոյլ տալ որ իր հարսը` Մարիամ, հող ու մոխիր դառնար:    

    
� Աստուծոյ ծնեալ Որդին փափաքեցաւԱստուծոյ ծնեալ Որդին փափաքեցաւԱստուծոյ ծնեալ Որդին փափաքեցաւԱստուծոյ ծնեալ Որդին փափաքեցաւ,,,,    որ իր Ծնողը մարմնաւոոր իր Ծնողը մարմնաւոոր իր Ծնողը մարմնաւոոր իր Ծնողը մարմնաւո----

րարարարապէս իր կողքին ըլլար երկիպէս իր կողքին ըլլար երկիպէս իր կողքին ըլլար երկիպէս իր կողքին ըլլար երկինքի մէջ (Զարեհ Արք. Ազնաւորնքի մէջ (Զարեհ Արք. Ազնաւորնքի մէջ (Զարեհ Արք. Ազնաւորնքի մէջ (Զարեհ Արք. Ազնաւոր----
եան)եան)եան)եան)::::    
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Աստուածամօր վերափոխմաԱստուածամօր վերափոխմաԱստուածամօր վերափոխմաԱստուածամօր վերափոխմանննն    
փառաբանանքն ու գովերգութիւնըփառաբանանքն ու գովերգութիւնըփառաբանանքն ու գովերգութիւնըփառաբանանքն ու գովերգութիւնը    

((((Օգոստոս 22Օգոստոս 22Օգոստոս 22Օգոստոս 22))))    
    

Վերափոխման տօնին առիթով, Ներսէս Շնորհալին կը գրէ.Վերափոխման տօնին առիթով, Ներսէս Շնորհալին կը գրէ.Վերափոխման տօնին առիթով, Ներսէս Շնորհալին կը գրէ.Վերափոխման տօնին առիթով, Ներսէս Շնորհալին կը գրէ.----    
««««Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետը եկաւ, Բրաբիոն պսակը բերաւ Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետը եկաւ, Բրաբիոն պսակը բերաւ Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետը եկաւ, Բրաբիոն պսակը բերաւ Այսօր Գաբրիէլ հրեշտակապետը եկաւ, Բրաբիոն պսակը բերաւ 

յաղթող Կոյսին:յաղթող Կոյսին:յաղթող Կոյսին:յաղթող Կոյսին:    
Այսօր բոլորին Աստուածը եղող Տիրոջ մօտ կանչուեցաւ Այսօր բոլորին Աստուածը եղող Տիրոջ մօտ կանչուեցաւ Այսօր բոլորին Աստուածը եղող Տիրոջ մօտ կանչուեցաւ Այսօր բոլորին Աստուածը եղող Տիրոջ մօտ կանչուեցաւ 

Բարձրեալին տաճարը եւ Բանին բնակարանը` ՄարիԲարձրեալին տաճարը եւ Բանին բնակարանը` ՄարիԲարձրեալին տաճարը եւ Բանին բնակարանը` ՄարիԲարձրեալին տաճարը եւ Բանին բնակարանը` Մարիամ:ամ:ամ:ամ:    
Այսօր Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ հաւաքուեցան ՔրիստոԱյսօր Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ հաւաքուեցան ՔրիստոԱյսօր Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ հաւաքուեցան ՔրիստոԱյսօր Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ հաւաքուեցան Քրիստո----

սի առաքեալներուն դասերը եւ իմաստուն կոյսերը:սի առաքեալներուն դասերը եւ իմաստուն կոյսերը:սի առաքեալներուն դասերը եւ իմաստուն կոյսերը:սի առաքեալներուն դասերը եւ իմաստուն կոյսերը:    
Այսօր Աստուծոյ Միածին Որդին խոնարհեցաւ անմարմին դասեԱյսօր Աստուծոյ Միածին Որդին խոնարհեցաւ անմարմին դասեԱյսօր Աստուծոյ Միածին Որդին խոնարհեցաւ անմարմին դասեԱյսօր Աստուծոյ Միածին Որդին խոնարհեցաւ անմարմին դասե----

րով դէպի կուսութեան Մայրը:րով դէպի կուսութեան Մայրը:րով դէպի կուսութեան Մայրը:րով դէպի կուսութեան Մայրը:    
Այսօր Մարիամի մաքուր հոգին աւանդուեցաւ, փայլակի նման Այսօր Մարիամի մաքուր հոգին աւանդուեցաւ, փայլակի նման Այսօր Մարիամի մաքուր հոգին աւանդուեցաւ, փայլակի նման Այսօր Մարիամի մաքուր հոգին աւանդուեցաւ, փայլակի նման 

վեր բարձրանալով վեհօվեր բարձրանալով վեհօվեր բարձրանալով վեհօվեր բարձրանալով վեհօրէն:րէն:րէն:րէն:    
Այսօր սրբութեամբ սնած Մարիամին մարմինը, որ անապական Այսօր սրբութեամբ սնած Մարիամին մարմինը, որ անապական Այսօր սրբութեամբ սնած Մարիամին մարմինը, որ անապական Այսօր սրբութեամբ սնած Մարիամին մարմինը, որ անապական 

գանձ է, ամփոփուեցաւ ժայռափոր գերեզմանի մէջ:գանձ է, ամփոփուեցաւ ժայռափոր գերեզմանի մէջ:գանձ է, ամփոփուեցաւ ժայռափոր գերեզմանի մէջ:գանձ է, ամփոփուեցաւ ժայռափոր գերեզմանի մէջ:    
Այսօր երկնայիններու խումբերը պար բռնելով կ'երգեն գերեզմաԱյսօր երկնայիններու խումբերը պար բռնելով կ'երգեն գերեզմաԱյսօր երկնայիններու խումբերը պար բռնելով կ'երգեն գերեզմաԱյսօր երկնայիններու խումբերը պար բռնելով կ'երգեն գերեզմա----

նին շուրջ:նին շուրջ:նին շուրջ:նին շուրջ:    
Այսօր Քրիստոսի առաքեալները երգակից կ'ըլլան հրեշտակնեԱյսօր Քրիստոսի առաքեալները երգակից կ'ըլլան հրեշտակնեԱյսօր Քրիստոսի առաքեալները երգակից կ'ըլլան հրեշտակնեԱյսօր Քրիստոսի առաքեալները երգակից կ'ըլլան հրեշտակնե----

րուն, եւ կոյսերու դասերը կը գովեն րուն, եւ կոյսերու դասերը կը գովեն րուն, եւ կոյսերու դասերը կը գովեն րուն, եւ կոյսերու դասերը կը գովեն կոյսերու Մայրը:կոյսերու Մայրը:կոյսերու Մայրը:կոյսերու Մայրը:    
Այսօր Մարիամին մաքուր մարմինը փոխադրուեցաւ զգայուն Այսօր Մարիամին մաքուր մարմինը փոխադրուեցաւ զգայուն Այսօր Մարիամին մաքուր մարմինը փոխադրուեցաւ զգայուն Այսօր Մարիամին մաքուր մարմինը փոխադրուեցաւ զգայուն 

բնութիւններէն դէպի իմանալի կայանները:բնութիւններէն դէպի իմանալի կայանները:բնութիւններէն դէպի իմանալի կայանները:բնութիւններէն դէպի իմանալի կայանները:    
Այսօր երկնաւոր դասերը կը ցնծան ամենասրբուհի Կոյսին Այսօր երկնաւոր դասերը կը ցնծան ամենասրբուհի Կոյսին Այսօր երկնաւոր դասերը կը ցնծան ամենասրբուհի Կոյսին Այսօր երկնաւոր դասերը կը ցնծան ամենասրբուհի Կոյսին 

երկինք փոխադրուելուն պատճառով:երկինք փոխադրուելուն պատճառով:երկինք փոխադրուելուն պատճառով:երկինք փոխադրուելուն պատճառով:    
Այսօր Տիրամօր երկնային լուսազարդ պատկերը շնորհուեցաւ Այսօր Տիրամօր երկնային լուսազարդ պատկերը շնորհուեցաւ Այսօր Տիրամօր երկնային լուսազարդ պատկերը շնորհուեցաւ Այսօր Տիրամօր երկնային լուսազարդ պատկերը շնորհուեցաւ 

իբրեւ բժշկութեանիբրեւ բժշկութեանիբրեւ բժշկութեանիբրեւ բժշկութեան    պարգեւ:պարգեւ:պարգեւ:պարգեւ:    
Այսօր մենք եւս կուսական տօնին առիթով ուժգնօրէն կ'եղանաԱյսօր մենք եւս կուսական տօնին առիթով ուժգնօրէն կ'եղանաԱյսօր մենք եւս կուսական տօնին առիթով ուժգնօրէն կ'եղանաԱյսօր մենք եւս կուսական տօնին առիթով ուժգնօրէն կ'եղանա----

կենք սուրբ Երրորդութեան փառքըկենք սուրբ Երրորդութեան փառքըկենք սուրբ Երրորդութեան փառքըկենք սուրբ Երրորդութեան փառքը»:»:»:»:    
    

� Վերափոխման օրը, երկնային հրեղէն մարմինները մեծապէս Վերափոխման օրը, երկնային հրեղէն մարմինները մեծապէս Վերափոխման օրը, երկնային հրեղէն մարմինները մեծապէս Վերափոխման օրը, երկնային հրեղէն մարմինները մեծապէս 
ցնծացին, որովհետեւ անմայր էին ու մայր ունեցան:ցնծացին, որովհետեւ անմայր էին ու մայր ունեցան:ցնծացին, որովհետեւ անմայր էին ու մայր ունեցան:ցնծացին, որովհետեւ անմայր էին ու մայր ունեցան:    
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Յակոբին սանդուխըՅակոբին սանդուխըՅակոբին սանդուխըՅակոբին սանդուխը    
((((Օգոստոս 23Օգոստոս 23Օգոստոս 23Օգոստոս 23))))    

    
Յակոբ Յակոբ Յակոբ Յակոբ ««««երազ մը տեսաւ: Սանդուխերազ մը տեսաւ: Սանդուխերազ մը տեսաւ: Սանդուխերազ մը տեսաւ: Սանդուխ    մը երկրի վրայ դրուած էր, մը երկրի վրայ դրուած էր, մը երկրի վրայ դրուած էր, մը երկրի վրայ դրուած էր, 

որուն գլուխը երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները որուն գլուխը երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները որուն գլուխը երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները որուն գլուխը երկինք կը հասնէր եւ ահա Աստուծոյ հրեշտակները 
անկէ կանկէ կանկէ կանկէ կ’’’’ելլէին ու կելլէին ու կելլէին ու կելլէին ու կ’’’’իջնէինիջնէինիջնէինիջնէին» » » » ((((Ծննդոց 28.10Ծննդոց 28.10Ծննդոց 28.10Ծննդոց 28.10----19):19):19):19):    

Մինչեւ հիմա Յակոբ ուղղակի յարաբերութեան մէջ չէր եղած Մինչեւ հիմա Յակոբ ուղղակի յարաբերութեան մէջ չէր եղած Մինչեւ հիմա Յակոբ ուղղակի յարաբերութեան մէջ չէր եղած Մինչեւ հիմա Յակոբ ուղղակի յարաբերութեան մէջ չէր եղած 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ հետ. մինչեւ այստեղ չենք տեսներ որ Յակոբ Աստուծոյ հետ ծոյ հետ. մինչեւ այստեղ չենք տեսներ որ Յակոբ Աստուծոյ հետ ծոյ հետ. մինչեւ այստեղ չենք տեսներ որ Յակոբ Աստուծոյ հետ ծոյ հետ. մինչեւ այստեղ չենք տեսներ որ Յակոբ Աստուծոյ հետ 
կը խօսի կակը խօսի կակը խօսի կակը խօսի կամ Աստուած Յակոբի հետ: Կարծէքմ Աստուած Յակոբի հետ: Կարծէքմ Աստուած Յակոբի հետ: Կարծէքմ Աստուած Յակոբի հետ: Կարծէք    Իսահակ ինքն էր կապը Իսահակ ինքն էր կապը Իսահակ ինքն էր կապը Իսահակ ինքն էր կապը 
Աստուծոյ եւ ՅակոբիԱստուծոյ եւ ՅակոբիԱստուծոյ եւ ՅակոբիԱստուծոյ եւ Յակոբինննն::::    Այդ սանդուխին երկարումը երկԱյդ սանդուխին երկարումը երկԱյդ սանդուխին երկարումը երկԱյդ սանդուխին երկարումը երկնքին ու երկրին նքին ու երկրին նքին ու երկրին նքին ու երկրին 
միջեւ, միջեւ, միջեւ, միջեւ, այլ խօսքով` Աստուծոյ եայլ խօսքով` Աստուծոյ եայլ խօսքով` Աստուծոյ եայլ խօսքով` Աստուծոյ եւ Յակոբին միջեւ, հրաւէր մըն էր Յաւ Յակոբին միջեւ, հրաւէր մըն էր Յաւ Յակոբին միջեւ, հրաւէր մըն էր Յաւ Յակոբին միջեւ, հրաւէր մըն էր Յա----
կոբին ուղղակի կոբին ուղղակի կոբին ուղղակի կոբին ուղղակի յարաբերութեան մէջ մտնեյարաբերութեան մէջ մտնեյարաբերութեան մէջ մտնեյարաբերութեան մէջ մտնելու Աստուծոյ հետլու Աստուծոյ հետլու Աստուծոյ հետլու Աստուծոյ հետ, , , , եւ մտերեւ մտերեւ մտերեւ մտեր----
մանալու անոր հետ: մանալու անոր հետ: մանալու անոր հետ: մանալու անոր հետ: ԲԲԲԲոլորս ալ գիտենք որ Յակոբին երեւցող սանդուոլորս ալ գիտենք որ Յակոբին երեւցող սանդուոլորս ալ գիտենք որ Յակոբին երեւցող սանդուոլորս ալ գիտենք որ Յակոբին երեւցող սանդու----
խը Քրիստոսի խաչն էր որ կը նախապատկերացնէր, խը Քրիստոսի խաչն էր որ կը նախապատկերացնէր, խը Քրիստոսի խաչն էր որ կը նախապատկերացնէր, խը Քրիստոսի խաչն էր որ կը նախապատկերացնէր, ինչպէս դիտել ինչպէս դիտել ինչպէս դիտել ինչպէս դիտել 
կու տան սուրբ հայրեր:կու տան սուրբ հայրեր:կու տան սուրբ հայրեր:կու տան սուրբ հայրեր:    Եւ մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ խաչը դարձաւ այն Եւ մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ խաչը դարձաւ այն Եւ մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ խաչը դարձաւ այն Եւ մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ խաչը դարձաւ այն 
սանդուխը որ սանդուխը որ սանդուխը որ սանդուխը որ քովքովքովքով----քովի բերաւ Աստուած եւ մարդ: քովի բերաւ Աստուած եւ մարդ: քովի բերաւ Աստուած եւ մարդ: քովի բերաւ Աստուած եւ մարդ: Քրիստոս խաչոՔրիստոս խաչոՔրիստոս խաչոՔրիստոս խաչո´́́́վ վ վ վ 
էր որ միացուց ու հաշտեցուց երկինք ուէր որ միացուց ու հաշտեցուց երկինք ուէր որ միացուց ու հաշտեցուց երկինք ուէր որ միացուց ու հաշտեցուց երկինք ու    երկիր, Աստուած եւ մարդ:երկիր, Աստուած եւ մարդ:երկիր, Աստուած եւ մարդ:երկիր, Աստուած եւ մարդ:    

Այնքան ատեն որ Յակոբ Այնքան ատեն որ Յակոբ Այնքան ատեն որ Յակոբ Այնքան ատեն որ Յակոբ Բերսաբէէի մէջ կԲերսաբէէի մէջ կԲերսաբէէի մէջ կԲերսաբէէի մէջ կ’’’’ապրէր, ինչպէսապրէր, ինչպէսապրէր, ինչպէսապրէր, ինչպէս    ըսի, ըսի, ըսի, ըսի, 
Իսահակ ինքն էր անորԻսահակ ինքն էր անորԻսահակ ինքն էր անորԻսահակ ինքն էր անոր    եւ Աստուծոյ կապը, բայց եւ Աստուծոյ կապը, բայց եւ Աստուծոյ կապը, բայց եւ Աստուծոյ կապը, բայց հիմա որ հիմա որ հիմա որ հիմա որ անանանան    իր իր իր իր 
ծնողներէն բաժնուած էր, Յակոբ պէտք էծնողներէն բաժնուած էր, Յակոբ պէտք էծնողներէն բաժնուած էր, Յակոբ պէտք էծնողներէն բաժնուած էր, Յակոբ պէտք էրրրր    այլեւս փորձէր ինք անձնաայլեւս փորձէր ինք անձնաայլեւս փորձէր ինք անձնաայլեւս փորձէր ինք անձնա----
պէս ստեղծել այդ կապը, գտնել Աստուծոյ հետ պէս ստեղծել այդ կապը, գտնել Աստուծոյ հետ պէս ստեղծել այդ կապը, գտնել Աստուծոյ հետ պէս ստեղծել այդ կապը, գտնել Աստուծոյ հետ հաղորդակցելու ճահաղորդակցելու ճահաղորդակցելու ճահաղորդակցելու ճամմմմ----
բանբանբանբան::::    Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան Նոյնը չէ՞ պարագան ամէն մէկուս: Մենք ալ, մեր հաւատքի առաամէն մէկուս: Մենք ալ, մեր հաւատքի առաամէն մէկուս: Մենք ալ, մեր հաւատքի առաամէն մէկուս: Մենք ալ, մեր հաւատքի առա----
ջին քայլերը նետեցինք մեր ծնողներուն անմիջական հսկողութեան ջին քայլերը նետեցինք մեր ծնողներուն անմիջական հսկողութեան ջին քայլերը նետեցինք մեր ծնողներուն անմիջական հսկողութեան ջին քայլերը նետեցինք մեր ծնողներուն անմիջական հսկողութեան 
ներքեւ: Առաջին հերթին մեր ծնողները իրեներքեւ: Առաջին հերթին մեր ծնողները իրեներքեւ: Առաջին հերթին մեր ծնողները իրեներքեւ: Առաջին հերթին մեր ծնողները իրե´́́́նք դարձան կապը մեր եւ նք դարձան կապը մեր եւ նք դարձան կապը մեր եւ նք դարձան կապը մեր եւ 
Աստուծոյ, իրեԱստուծոյ, իրեԱստուծոյ, իրեԱստուծոյ, իրե´́́́նք սորվեցուցին մեզի Աստուծոյ ճամբան, աղօթքինք սորվեցուցին մեզի Աստուծոյ ճամբան, աղօթքինք սորվեցուցին մեզի Աստուծոյ ճամբան, աղօթքինք սորվեցուցին մեզի Աստուծոյ ճամբան, աղօթքի    ու ու ու ու 
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքի´́́́    ճամբճամբճամբճամբան:ան:ան:ան:    Բայց հիմաԲայց հիմաԲայց հիմաԲայց հիմա    որ արդէնոր արդէնոր արդէնոր արդէն    չափահասչափահասչափահասչափահաս    դարձած ենք, դարձած ենք, դարձած ենք, դարձած ենք, 
պէտք է այլեւս փորձենք մենքպէտք է այլեւս փորձենք մենքպէտք է այլեւս փորձենք մենքպէտք է այլեւս փորձենք մենք    անձնապէս անձնապէս անձնապէս անձնապէս եւ ուղղակի եւ ուղղակի եւ ուղղակի եւ ուղղակի յարաբերույարաբերույարաբերույարաբերութեան թեան թեան թեան 
մէջ մտնել մէջ մտնել մէջ մտնել մէջ մտնել ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    հետհետհետհետ:::: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ կամքն է որ ուղղակի յարաբերութեան մէջ ըլլանք Աստուծոյ կամքն է որ ուղղակի յարաբերութեան մէջ ըլլանք Աստուծոյ կամքն է որ ուղղակի յարաբերութեան մէջ ըլլանք Աստուծոյ կամքն է որ ուղղակի յարաբերութեան մէջ ըլլանք 

իրեն հետ:իրեն հետ:իրեն հետ:իրեն հետ:    
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Աստուծոյ բնակութիւնը մեր մէջԱստուծոյ բնակութիւնը մեր մէջԱստուծոյ բնակութիւնը մեր մէջԱստուծոյ բնակութիւնը մեր մէջ    
((((Օգոստոս 24Օգոստոս 24Օգոստոս 24Օգոստոս 24))))    

    
««««Եւ աԵւ աԵւ աԵւ ահա Տէրը կայնեցաւ անոր վրայ...հա Տէրը կայնեցաւ անոր վրայ...հա Տէրը կայնեցաւ անոր վրայ...հա Տէրը կայնեցաւ անոր վրայ...»»»» ( ( ( (Ծննդոց 28.12Ծննդոց 28.12Ծննդոց 28.12Ծննդոց 28.12----13): 13): 13): 13): 

Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կանգնած էր սանդունք կանգնած էր սանդունք կանգնած էր սանդունք կանգնած էր սանդուխին գլուխը:խին գլուխը:խին գլուխը:խին գլուխը:    Հետաքրքրական Հետաքրքրական Հետաքրքրական Հետաքրքրական 
իմաստ մը կըիմաստ մը կըիմաստ մը կըիմաստ մը կը    բացայայտուի մեր դիմաց եթէ երբեք փորձենք այս բացայայտուի մեր դիմաց եթէ երբեք փորձենք այս բացայայտուի մեր դիմաց եթէ երբեք փորձենք այս բացայայտուի մեր դիմաց եթէ երբեք փորձենք այս 
հաստատումին հետ հաստատումին հետ հաստատումին հետ հաստատումին հետ համեմատելհամեմատելհամեմատելհամեմատել    մեր Տիրոջ Յիսուսի խօսքը երբ ըսաւ մեր Տիրոջ Յիսուսի խօսքը երբ ըսաւ մեր Տիրոջ Յիսուսի խօսքը երբ ըսաւ մեր Տիրոջ Յիսուսի խօսքը երբ ըսաւ 
Նաթանայէլին. Նաթանայէլին. Նաթանայէլին. Նաթանայէլին. ««««ՎստաՎստաՎստաՎստա´́́́հ եղէք, երկինքը հ եղէք, երկինքը հ եղէք, երկինքը հ եղէք, երկինքը բացուած պիտի տեսնէք եւ բացուած պիտի տեսնէք եւ բացուած պիտի տեսնէք եւ բացուած պիտի տեսնէք եւ 
Աստուծոյ հրեշտակները՝ որոնք կԱստուծոյ հրեշտակները՝ որոնք կԱստուծոյ հրեշտակները՝ որոնք կԱստուծոյ հրեշտակները՝ որոնք կ’’’’ելլեն եւ կելլեն եւ կելլեն եւ կելլեն եւ կ’’’’իջնեն Մարդու Որդիին իջնեն Մարդու Որդիին իջնեն Մարդու Որդիին իջնեն Մարդու Որդիին 
վերեւվերեւվերեւվերեւ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.51): ՅաՅովհաննէս 1.51): ՅաՅովհաննէս 1.51): ՅաՅովհաննէս 1.51): Յակոբի տեսած երազին մէջ Տէրը կը կոբի տեսած երազին մէջ Տէրը կը կոբի տեսած երազին մէջ Տէրը կը կոբի տեսած երազին մէջ Տէրը կը 
ներկայանայ կանգնած սանդուխին ներկայանայ կանգնած սանդուխին ներկայանայ կանգնած սանդուխին ներկայանայ կանգնած սանդուխին վերեւ, այվերեւ, այվերեւ, այվերեւ, այսինքն` սինքն` սինքն` սինքն` գլուխգլուխգլուխգլուխը, իսկ Յիը, իսկ Յիը, իսկ Յիը, իսկ Յի----
սուս իր այս խօսքին մէջ,սուս իր այս խօսքին մէջ,սուս իր այս խօսքին մէջ,սուս իր այս խօսքին մէջ,    ինքզինք կը ներկայացինքզինք կը ներկայացինքզինք կը ներկայացինքզինք կը ներկայացնէ կանգնածնէ կանգնածնէ կանգնածնէ կանգնած    սանդուսանդուսանդուսանդու----
խին վարը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս խին վարը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս խին վարը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս խին վարը: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս համեմահամեմահամեմահամեմատուտուտուտութիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    Առաջին հերթին Առաջին հերթին Առաջին հերթին Առաջին հերթին 
ցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայ,,,,    թէ Յակոբին երազին մէջ յայտնուած սանդուխին գլուխը թէ Յակոբին երազին մէջ յայտնուած սանդուխին գլուխը թէ Յակոբին երազին մէջ յայտնուած սանդուխին գլուխը թէ Յակոբին երազին մէջ յայտնուած սանդուխին գլուխը 
կանգնած Տէրը՝ նոյնինքն կանգնած Տէրը՝ նոյնինքն կանգնած Տէրը՝ նոյնինքն կանգնած Տէրը՝ նոյնինքն ՔրիստոսնՔրիստոսնՔրիստոսնՔրիստոսն    էր, իսկ երկէր, իսկ երկէր, իսկ երկէր, իսկ երկրրրրորդ կարեւոր որդ կարեւոր որդ կարեւոր որդ կարեւոր 
իրողութիւնիրողութիւնիրողութիւնիրողութիւնը որ կը պարզուի մեր դիմաց այն է,ը որ կը պարզուի մեր դիմաց այն է,ը որ կը պարզուի մեր դիմաց այն է,ը որ կը պարզուի մեր դիմաց այն է,    որ Աստուած այլեւս որ Աստուած այլեւս որ Աստուած այլեւս որ Աստուած այլեւս 
վերեվերեվերեվերեւ չէ, սանդուխին գլուխը կանգնած չէ, լոկ երկինքի բնակիչը չէ, ւ չէ, սանդուխին գլուխը կանգնած չէ, լոկ երկինքի բնակիչը չէ, ւ չէ, սանդուխին գլուխը կանգնած չէ, լոկ երկինքի բնակիչը չէ, ւ չէ, սանդուխին գլուխը կանգնած չէ, լոկ երկինքի բնակիչը չէ, 
երկինքի մէկ անկիւնը քաշուած Աստուածը չէ, այլ վաերկինքի մէկ անկիւնը քաշուած Աստուածը չէ, այլ վաերկինքի մէկ անկիւնը քաշուած Աստուածը չէ, այլ վաերկինքի մէկ անկիւնը քաշուած Աստուածը չէ, այլ վա´́́́րն է, մեր մէրն է, մեր մէրն է, մեր մէրն է, մեր մէ´́́́ջն ջն ջն ջն 
է, մարդեղացած եւ մարդոցս մէջ բնակող Աստուաէ, մարդեղացած եւ մարդոցս մէջ բնակող Աստուաէ, մարդեղացած եւ մարդոցս մէջ բնակող Աստուաէ, մարդեղացած եւ մարդոցս մէջ բնակող Աստուա´́́́ծն է: Յիսուսի ծն է: Յիսուսի ծն է: Յիսուսի ծն է: Յիսուսի 
տրուած տրուած տրուած տրուած ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » անունն իսկ, որ կը նշանակէ՝ անունն իսկ, որ կը նշանակէ՝ անունն իսկ, որ կը նշանակէ՝ անունն իսկ, որ կը նշանակէ՝ ««««Աստուած մեզի Աստուած մեզի Աստուած մեզի Աստուած մեզի 
հետհետհետհետ», », », », բացորոշ կեբացորոշ կեբացորոշ կեբացորոշ կերպով կը պարզէրպով կը պարզէրպով կը պարզէրպով կը պարզէ,,,,    որ Ասոր Ասոր Ասոր Աստուծոյ Որդիին մարդեղացտուծոյ Որդիին մարդեղացտուծոյ Որդիին մարդեղացտուծոյ Որդիին մարդեղաց----
ման բուն նպատակը՝ Աստուծոյ բնակուման բուն նպատակը՝ Աստուծոյ բնակուման բուն նպատակը՝ Աստուծոյ բնակուման բուն նպատակը՝ Աստուծոյ բնակութիւնը մեր մէջ հաստատելն էթիւնը մեր մէջ հաստատելն էթիւնը մեր մէջ հաստատելն էթիւնը մեր մէջ հաստատելն էրրրր, , , , 
եւ իր բնակութեամբ մեզի փրկութիւն բերելն էեւ իր բնակութեամբ մեզի փրկութիւն բերելն էեւ իր բնակութեամբ մեզի փրկութիւն բերելն էեւ իր բնակութեամբ մեզի փրկութիւն բերելն էրրրր::::    

ՅակոբիՅակոբիՅակոբիՅակոբի    երազին մէջ, Աստուերազին մէջ, Աստուերազին մէջ, Աստուերազին մէջ, Աստուծծծծոյ երեւումը սանդուխիոյ երեւումը սանդուխիոյ երեւումը սանդուխիոյ երեւումը սանդուխի    մը գլուխին մը գլուխին մը գլուխին մը գլուխին 
կանգնած, խորքին մէջ, կանգնած, խորքին մէջ, կանգնած, խորքին մէջ, կանգնած, խորքին մէջ, Քրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կՔրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կՔրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կՔրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կը նախաը նախաը նախաը նախա----
պատկերացնէր: Այդ երազով, կարծէք Տէրը ըսել կպատկերացնէր: Այդ երազով, կարծէք Տէրը ըսել կպատկերացնէր: Այդ երազով, կարծէք Տէրը ըսել կպատկերացնէր: Այդ երազով, կարծէք Տէրը ըսել կ’’’’ուզէուզէուզէուզէրրրր. «. «. «. «ԵԵԵԵ´́́́ս որ ս որ ս որ ս որ 
սանդուխին գլուխը կանգնած եմսանդուխին գլուխը կանգնած եմսանդուխին գլուխը կանգնած եմսանդուխին գլուխը կանգնած եմ    հիմահիմահիմահիմա, , , , ժամանակ պիտի գայ որ այդ ժամանակ պիտի գայ որ այդ ժամանակ պիտի գայ որ այդ ժամանակ պիտի գայ որ այդ 
սանդուխէն վասանդուխէն վասանդուխէն վասանդուխէն վա´́́́ր պիտի իջնեմ ու մարդոց մէջ բնակութիւնս պիտի ր պիտի իջնեմ ու մարդոց մէջ բնակութիւնս պիտի ր պիտի իջնեմ ու մարդոց մէջ բնակութիւնս պիտի ր պիտի իջնեմ ու մարդոց մէջ բնակութիւնս պիտի 
հաստատեմհաստատեմհաստատեմհաստատեմ»:»:»:»: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուած Քրիստոսով եկաւ Աստուած Քրիստոսով եկաւ Աստուած Քրիստոսով եկաւ Աստուած Քրիստոսով եկաւ ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » ըլլալու, այլ ըլլալու, այլ ըլլալու, այլ ըլլալու, այլ խօսխօսխօսխօսքով՝ քով՝ քով՝ քով՝ 

մեր մէմեր մէմեր մէմեր մէ´́́́ջ բնակելու, մեր հեջ բնակելու, մեր հեջ բնակելու, մեր հեջ բնակելու, մեր հե´́́́տ ըլլալու, մեր կողքիտ ըլլալու, մեր կողքիտ ըլլալու, մեր կողքիտ ըլլալու, մեր կողքի´́́́ն կանգնեն կանգնեն կանգնեն կանգնելուլուլուլու    
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Աստուած մեզ կողքին էԱստուած մեզ կողքին էԱստուած մեզ կողքին էԱստուած մեզ կողքին է    
((((Օգոստոս 25Օգոստոս 25Օգոստոս 25Օգոստոս 25))))    

    
Նախորդ բաժինին մէջ բացատրեցինք, թէ ԱստուՆախորդ բաժինին մէջ բացատրեցինք, թէ ԱստուՆախորդ բաժինին մէջ բացատրեցինք, թէ ԱստուՆախորդ բաժինին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծծծծոյ երեւումը ոյ երեւումը ոյ երեւումը ոյ երեւումը 

սանդուխիսանդուխիսանդուխիսանդուխի    մը գլուխին կանգնած, մը գլուխին կանգնած, մը գլուխին կանգնած, մը գլուխին կանգնած, Քրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կը Քրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կը Քրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կը Քրիստոսի աշխարհ գալն էր որ կը 
նախանախանախանախապատկերացնէրպատկերացնէրպատկերացնէրպատկերացնէր, , , , որպէսզի բացայայտէր որորպէսզի բացայայտէր որորպէսզի բացայայտէր որորպէսզի բացայայտէր որ    Աստուծոյ կամքն էրԱստուծոյ կամքն էրԱստուծոյ կամքն էրԱստուծոյ կամքն էր`̀̀̀    
իր բնակութիւնը հաստատել մարդոց կեանքին մէջ:իր բնակութիւնը հաստատել մարդոց կեանքին մէջ:իր բնակութիւնը հաստատել մարդոց կեանքին մէջ:իր բնակութիւնը հաստատել մարդոց կեանքին մէջ:    Աստուած մարդիԱստուած մարդիԱստուած մարդիԱստուած մարդի----
կը չստեղծեց որպէսզի առանձին ու առանց իրեն ապրին:կը չստեղծեց որպէսզի առանձին ու առանց իրեն ապրին:կը չստեղծեց որպէսզի առանձին ու առանց իրեն ապրին:կը չստեղծեց որպէսզի առանձին ու առանց իրեն ապրին:    

Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած իրեն ու իր փառքին համար, այլ խօսքով` զինք փառաիրեն ու իր փառքին համար, այլ խօսքով` զինք փառաիրեն ու իր փառքին համար, այլ խօսքով` զինք փառաիրեն ու իր փառքին համար, այլ խօսքով` զինք փառա----
բանելու ու օրհնաբանելու համարբանելու ու օրհնաբանելու համարբանելու ու օրհնաբանելու համարբանելու ու օրհնաբանելու համար    ստեղծեցստեղծեցստեղծեցստեղծեց, , , , ձեւակերպեց ու կազմեց ձեւակերպեց ու կազմեց ձեւակերպեց ու կազմեց ձեւակերպեց ու կազմեց 
մարդիկը (Եսայիմարդիկը (Եսայիմարդիկը (Եսայիմարդիկը (Եսայի 43.7, 21:  43.7, 21:  43.7, 21:  43.7, 21: Կողոսացիս 1.16): Արարածները իրենց Կողոսացիս 1.16): Արարածները իրենց Կողոսացիս 1.16): Արարածները իրենց Կողոսացիս 1.16): Արարածները իրենց 
Արարիչին հետ ապրելու համար ստեղծուեցան: Մենք կ'ապրի՞նք մեր Արարիչին հետ ապրելու համար ստեղծուեցան: Մենք կ'ապրի՞նք մեր Արարիչին հետ ապրելու համար ստեղծուեցան: Մենք կ'ապրի՞նք մեր Արարիչին հետ ապրելու համար ստեղծուեցան: Մենք կ'ապրի՞նք մեր 
Արարիչին հետ: Արարիչին հետ: Արարիչին հետ: Արարիչին հետ: Կը հաւատա՞նք որ Աստուած մեԿը հաւատա՞նք որ Աստուած մեԿը հաւատա՞նք որ Աստուած մեԿը հաւատա՞նք որ Աստուած մեր կողքին է ու մեր ր կողքին է ու մեր ր կողքին է ու մեր ր կողքին է ու մեր 
մէջմէջմէջմէջ: : : : Կը հաւատա՞նք իր խԿը հաւատա՞նք իր խԿը հաւատա՞նք իր խԿը հաւատա՞նք իր խօսքին ու խօսքին ու խօսքին ու խօսքին ու խոստումին՝ ոստումին՝ ոստումին՝ ոստումին՝ ««««Ահա միշտ ձեզի հետ Ահա միշտ ձեզի հետ Ահա միշտ ձեզի հետ Ահա միշտ ձեզի հետ 
պիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս վախճապիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս վախճապիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս վախճապիտի ըլլամ, մինչեւ աշխարհիս վախճանընընընը»»»» ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 28.20): 28.20): 28.20): 28.20):    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
գիտէր որ աշակերտները մտահոգ էին որ զիրենք գիտէր որ աշակերտները մտահոգ էին որ զիրենք գիտէր որ աշակերտները մտահոգ էին որ զիրենք գիտէր որ աշակերտները մտահոգ էին որ զիրենք ««««կը թողուրկը թողուրկը թողուրկը թողուր», », », », բայց իր բայց իր բայց իր բայց իր 
այս խօսքով, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ինք իրենց կողքին ու իրենց այս խօսքով, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ինք իրենց կողքին ու իրենց այս խօսքով, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ինք իրենց կողքին ու իրենց այս խօսքով, ան ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ ինք իրենց կողքին ու իրենց 
հետ էր, թէկուզ իրենք իր մարմնաւոր ներկայութիւնը չտեսնէին: հետ էր, թէկուզ իրենք իր մարմնաւոր ներկայութիւնը չտեսնէին: հետ էր, թէկուզ իրենք իր մարմնաւոր ներկայութիւնը չտեսնէին: հետ էր, թէկուզ իրենք իր մարմնաւոր ներկայութիւնը չտեսնէին:     

Եւ արդեօքԵւ արդեօքԵւ արդեօքԵւ արդեօք,,,,    սանդուխիսանդուխիսանդուխիսանդուխի    մը գլուխինմը գլուխինմը գլուխինմը գլուխին    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ երեւման երեւման երեւման երեւման նպատակնպատակնպատակնպատակ----
ներէն մէկն ալ այն չէ՞ր որ ցոյց տներէն մէկն ալ այն չէ՞ր որ ցոյց տներէն մէկն ալ այն չէ՞ր որ ցոյց տներէն մէկն ալ այն չէ՞ր որ ցոյց տար Յակոբին թէ ինք իրար Յակոբին թէ ինք իրար Յակոբին թէ ինք իրար Յակոբին թէ ինք իր    կողքին էկողքին էկողքին էկողքին էրրրր, , , , եւ եւ եւ եւ 
ուստի պէտք չէուստի պէտք չէուստի պէտք չէուստի պէտք չէ´́́́ր վախնար Միջագետք երթալու, պէտք չէր վախնար Միջագետք երթալու, պէտք չէր վախնար Միջագետք երթալու, պէտք չէր վախնար Միջագետք երթալու, պէտք չէ´́́́ր վախնար ր վախնար ր վախնար ր վախնար 
Եսաւէն, պէտք չէԵսաւէն, պէտք չէԵսաւէն, պէտք չէԵսաւէն, պէտք չէ´́́́ր վախնար կեանքի ր վախնար կեանքի ր վախնար կեանքի ր վախնար կեանքի դժուարինդժուարինդժուարինդժուարին    կացութիւններէն, կացութիւններէն, կացութիւններէն, կացութիւններէն, 
ընդհակառակը, պէտք էր վստահէր որ Աստուած իրեն հետ էընդհակառակը, պէտք էր վստահէր որ Աստուած իրեն հետ էընդհակառակը, պէտք էր վստահէր որ Աստուած իրեն հետ էընդհակառակը, պէտք էր վստահէր որ Աստուած իրեն հետ էրրրր՝ զինք ՝ զինք ՝ զինք ՝ զինք 
յյյյաղթող դարձնելու համար այդ բոլորին դաղթող դարձնելու համար այդ բոլորին դաղթող դարձնելու համար այդ բոլորին դաղթող դարձնելու համար այդ բոլորին դէմ:էմ:էմ:էմ:    Մեր ալ կեանքին մէջ Մեր ալ կեանքին մէջ Մեր ալ կեանքին մէջ Մեր ալ կեանքին մէջ 
միշտ եղած են եւ միշտ պիտի ըլլան մեզ հալածող Եսաւներ, բայց մենք միշտ եղած են եւ միշտ պիտի ըլլան մեզ հալածող Եսաւներ, բայց մենք միշտ եղած են եւ միշտ պիտի ըլլան մեզ հալածող Եսաւներ, բայց մենք միշտ եղած են եւ միշտ պիտի ըլլան մեզ հալածող Եսաւներ, բայց մենք 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է հաւատանք մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայութեան, հաւատանք մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայութեան, հաւատանք մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայութեան, հաւատանք մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայութեան, պէտք պէտք պէտք պէտք 
է է է է հաւատանք Յիսուսի սիրոյն, հաւատանք Յիսուսի սիրոյն, հաւատանք Յիսուսի սիրոյն, հաւատանք Յիսուսի սիրոյն, եւ եւ եւ եւ կառչինք երկնաէջ սանդուխինկառչինք երկնաէջ սանդուխինկառչինք երկնաէջ սանդուխինկառչինք երկնաէջ սանդուխին,,,,    որուն որուն որուն որուն 
վարի բաժինը վարի բաժինը վարի բաժինը վարի բաժինը Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է կանգնած, նքն է կանգնած, նքն է կանգնած, նքն է կանգնած, եւ եւ եւ եւ որուն գլուխը Աստուած որուն գլուխը Աստուած որուն գլուխը Աստուած որուն գլուխը Աստուած 
իիիի´́́́նքն է որ կը թագաւորէ:նքն է որ կը թագաւորէ:նքն է որ կը թագաւորէ:նքն է որ կը թագաւորէ:    

    
� Աստուած մեր կողքին է` մեզ յաղթող դարձնելու համար կեանքի Աստուած մեր կողքին է` մեզ յաղթող դարձնելու համար կեանքի Աստուած մեր կողքին է` մեզ յաղթող դարձնելու համար կեանքի Աստուած մեր կողքին է` մեզ յաղթող դարձնելու համար կեանքի 

Եսաւներուն դէմ:Եսաւներուն դէմ:Եսաւներուն դէմ:Եսաւներուն դէմ:    
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Յիսուսի անունով կանգնինք աղօթքիՅիսուսի անունով կանգնինք աղօթքիՅիսուսի անունով կանգնինք աղօթքիՅիսուսի անունով կանգնինք աղօթքի    
((((Օգոստոս 26Օգոստոս 26Օգոստոս 26Օգոստոս 26))))    

    
Այս եւ յաջորդ քանի մը էջերուն մէջ, մեր խորհրդածութեան նիւթը Այս եւ յաջորդ քանի մը էջերուն մէջ, մեր խորհրդածութեան նիւթը Այս եւ յաջորդ քանի մը էջերուն մէջ, մեր խորհրդածութեան նիւթը Այս եւ յաջորդ քանի մը էջերուն մէջ, մեր խորհրդածութեան նիւթը 

պիտպիտպիտպիտի դարձնենք ի դարձնենք ի դարձնենք ի դարձնենք Յակոբ Յակոբ Յակոբ Յակոբ նահապետին մատուցած աղօթքը, երբ լսեց իր նահապետին մատուցած աղօթքը, երբ լսեց իր նահապետին մատուցած աղօթքը, երբ լսեց իր նահապետին մատուցած աղօթքը, երբ լսեց իր 
եղբօր Եսաւին գալուն մասին (Ծննդոց 32.6եղբօր Եսաւին գալուն մասին (Ծննդոց 32.6եղբօր Եսաւին գալուն մասին (Ծննդոց 32.6եղբօր Եսաւին գալուն մասին (Ծննդոց 32.6----12): 12): 12): 12): Ան իր Ան իր Ան իր Ան իր աղօթաղօթաղօթաղօթքը սկսաւ` քը սկսաւ` քը սկսաւ` քը սկսաւ` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ իմ հօրս Աբրահամին Աստուածը ու իմ հօրս Իսահակին վ իմ հօրս Աբրահամին Աստուածը ու իմ հօրս Իսահակին վ իմ հօրս Աբրահամին Աստուածը ու իմ հօրս Իսահակին վ իմ հօրս Աբրահամին Աստուածը ու իմ հօրս Իսահակին 
ԱստուածըԱստուածըԱստուածըԱստուածը............»»»» ( ( ( (Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց 32.9):32.9):32.9):32.9):    Հետաքրքրական է աղօթքը սկսելու այս Հետաքրքրական է աղօթքը սկսելու այս Հետաքրքրական է աղօթքը սկսելու այս Հետաքրքրական է աղօթքը սկսելու այս 
կերպը:կերպը:կերպը:կերպը:    Այսօր մԱյսօր մԱյսօր մԱյսօր մենք երբ պիտի աղօթենք,ենք երբ պիտի աղօթենք,ենք երբ պիտի աղօթենք,ենք երբ պիտի աղօթենք,    չենք տաչենք տաչենք տաչենք տար մեր սուրբ ր մեր սուրբ ր մեր սուրբ ր մեր սուրբ 
հայրերուն անունները.հայրերուն անունները.հայրերուն անունները.հայրերուն անունները.    օրինակ, չենք ըսեր. օրինակ, չենք ըսեր. օրինակ, չենք ըսեր. օրինակ, չենք ըսեր. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ մեր հաւատքի վ մեր հաւատքի վ մեր հաւատքի վ մեր հաւատքի 
հայրերուն՝ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորհայրերուն՝ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորհայրերուն՝ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորհայրերուն՝ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիիիիչին Աստուածը, սուրբ Գրիգոր չին Աստուածը, սուրբ Գրիգոր չին Աստուածը, սուրբ Գրիգոր չին Աստուածը, սուրբ Գրիգոր 
Նարեկացիին ԱստուածըՆարեկացիին ԱստուածըՆարեկացիին ԱստուածըՆարեկացիին Աստուածը»:»:»:»:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար համար համար համար Յակոբ իր հայրեՅակոբ իր հայրեՅակոբ իր հայրեՅակոբ իր հայրերուն անունրուն անունրուն անունրուն անուն----
ները ները ները ները կու տայ կու տայ կու տայ կու տայ աղօթքի պահուն:աղօթքի պահուն:աղօթքի պահուն:աղօթքի պահուն:    Աբրահամ եԱբրահամ եԱբրահամ եԱբրահամ եւ Իսահակ այն անձերն ւ Իսահակ այն անձերն ւ Իսահակ այն անձերն ւ Իսահակ այն անձերն 
էինէինէինէին,,,,    որոնց հետ Աստուած իր ուխտը կնքած էր, ուխտ մը՝ անոնց որոնց հետ Աստուած իր ուխտը կնքած էր, ուխտ մը՝ անոնց որոնց հետ Աստուած իր ուխտը կնքած էր, ուխտ մը՝ անոնց որոնց հետ Աստուած իր ուխտը կնքած էր, ուխտ մը՝ անոնց 
տալու խոստացեալ Քանանու երկիրը, որ նախաշուքը պիտի ըլլար տալու խոստացեալ Քանանու երկիրը, որ նախաշուքը պիտի ըլլար տալու խոստացեալ Քանանու երկիրը, որ նախաշուքը պիտի ըլլար տալու խոստացեալ Քանանու երկիրը, որ նախաշուքը պիտի ըլլար 
վերին Երուսաղէմին՝ Աստուծոյ արքայութեան:վերին Երուսաղէմին՝ Աստուծոյ արքայութեան:վերին Երուսաղէմին՝ Աստուծոյ արքայութեան:վերին Երուսաղէմին՝ Աստուծոյ արքայութեան:    Յակոբ Աբրահամի եՅակոբ Աբրահամի եՅակոբ Աբրահամի եՅակոբ Աբրահամի եւ ւ ւ ւ 
Իսահակի անունները տալով,Իսահակի անունները տալով,Իսահակի անունները տալով,Իսահակի անունները տալով,    խորքին մէջ, Աստուծոյ ըրած ոխորքին մէջ, Աստուծոյ ըրած ոխորքին մէջ, Աստուծոյ ըրած ոխորքին մէջ, Աստուծոյ ըրած ո´́́́ւխտն էւխտն էւխտն էւխտն էրրրր    
որ որ որ որ կը յիշեցնէրկը յիշեցնէրկը յիշեցնէրկը յիշեցնէր    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ::::    

Մենք ալ երբեմն նոյնը կՄենք ալ երբեմն նոյնը կՄենք ալ երբեմն նոյնը կՄենք ալ երբեմն նոյնը կ’’’’ընենք աղօթքի պահուն թէպէտ առանց ընենք աղօթքի պահուն թէպէտ առանց ընենք աղօթքի պահուն թէպէտ առանց ընենք աղօթքի պահուն թէպէտ առանց 
անդրադառնալու յաճախ: Օրինակ, երբ կանդրադառնալու յաճախ: Օրինակ, երբ կանդրադառնալու յաճախ: Օրինակ, երբ կանդրադառնալու յաճախ: Օրինակ, երբ կ’’’’աղօթենք ոաղօթենք ոաղօթենք ոաղօթենք ու կւ կւ կւ կ’’’’ըսենք. ըսենք. ըսենք. ըսենք. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ 
մեր երկնաւոր Հայրը, յիշէ որ մենք Որդիիդ արեան գինն ենք եւ գթամեր երկնաւոր Հայրը, յիշէ որ մենք Որդիիդ արեան գինն ենք եւ գթամեր երկնաւոր Հայրը, յիշէ որ մենք Որդիիդ արեան գինն ենք եւ գթամեր երկնաւոր Հայրը, յիշէ որ մենք Որդիիդ արեան գինն ենք եւ գթա´ ´ ´ ´ 
մեզիմեզիմեզիմեզի»:»:»:»:    Խորքին մէջ, այս աղօթքով, դարձեալ, Քրիստոսով մեզի Խորքին մէջ, այս աղօթքով, դարձեալ, Քրիստոսով մեզի Խորքին մէջ, այս աղօթքով, դարձեալ, Քրիստոսով մեզի Խորքին մէջ, այս աղօթքով, դարձեալ, Քրիստոսով մեզի հետ հետ հետ հետ 
կնքած Աստուծոյ փրկութեան կնքած Աստուծոյ փրկութեան կնքած Աստուծոյ փրկութեան կնքած Աստուծոյ փրկութեան ու ու ու ու ազատագրութեան ոազատագրութեան ոազատագրութեան ոազատագրութեան ուխտն է որ ւխտն է որ ւխտն է որ ւխտն է որ 
Աստուծոյ կը յիշեցնենքԱստուծոյ կը յիշեցնենքԱստուծոյ կը յիշեցնենքԱստուծոյ կը յիշեցնենք: : : : Եւ ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ Եւ ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ Եւ ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ Եւ ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որովհետեւ 
ասիկա ասիկա ասիկա ասիկա համարձակութիւն կու տայ մեզի կանգնելու մեր երկնաւոր Հօր համարձակութիւն կու տայ մեզի կանգնելու մեր երկնաւոր Հօր համարձակութիւն կու տայ մեզի կանգնելու մեր երկնաւոր Հօր համարձակութիւն կու տայ մեզի կանգնելու մեր երկնաւոր Հօր 
ներկայութեան եւ աղօթելու: Արդարեւ, երբ յիշենք ու գիտնանքներկայութեան եւ աղօթելու: Արդարեւ, երբ յիշենք ու գիտնանքներկայութեան եւ աղօթելու: Արդարեւ, երբ յիշենք ու գիտնանքներկայութեան եւ աղօթելու: Արդարեւ, երբ յիշենք ու գիտնանք,,,,    որ որ որ որ 
մենք Աստուծոյ Որմենք Աստուծոյ Որմենք Աստուծոյ Որմենք Աստուծոյ Որդիին արեան գինն ենք, անոր արցունքին ու դիին արեան գինն ենք, անոր արցունքին ու դիին արեան գինն ենք, անոր արցունքին ու դիին արեան գինն ենք, անոր արցունքին ու 
քրտինքին գինն ենք, անոր բարի կամքին ու ձեռքին գործն ենք, ասիկա քրտինքին գինն ենք, անոր բարի կամքին ու ձեռքին գործն ենք, ասիկա քրտինքին գինն ենք, անոր բարի կամքին ու ձեռքին գործն ենք, ասիկա քրտինքին գինն ենք, անոր բարի կամքին ու ձեռքին գործն ենք, ասիկա 
մեզի համարձակութիւն մեզի համարձակութիւն մեզի համարձակութիւն մեզի համարձակութիւն կու տայ կանգնելու Աստուծոյ դիմաց, եւ մեր կու տայ կանգնելու Աստուծոյ դիմաց, եւ մեր կու տայ կանգնելու Աստուծոյ դիմաց, եւ մեր կու տայ կանգնելու Աստուծոյ դիմաց, եւ մեր 
խնդրանքները մատուցելու անոր:խնդրանքները մատուցելու անոր:խնդրանքները մատուցելու անոր:խնդրանքները մատուցելու անոր:    

    
� Աստուծոյ Որդիին արեան գինը ըլլալու հանգամանքով կանգԱստուծոյ Որդիին արեան գինը ըլլալու հանգամանքով կանգԱստուծոյ Որդիին արեան գինը ըլլալու հանգամանքով կանգԱստուծոյ Որդիին արեան գինը ըլլալու հանգամանքով կանգ----

նինք աղօթքինինք աղօթքինինք աղօթքինինք աղօթքի::::    
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Ի՞նչ ընել չվախնալու համարԻ՞նչ ընել չվախնալու համարԻ՞նչ ընել չվախնալու համարԻ՞նչ ընել չվախնալու համար    
((((Օգոստոս 27Օգոստոս 27Օգոստոս 27Օգոստոս 27))))    

    
««««ՈՈՈՈ վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.----    Քու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու 

քեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.9):Ծննդոց 32.9):Ծննդոց 32.9):Ծննդոց 32.9):    Յակոբին մատուցած աղօթքին Յակոբին մատուցած աղօթքին Յակոբին մատուցած աղօթքին Յակոբին մատուցած աղօթքին 
մասին խօսելէ առաջ, նախ կարեւոր է նշել, թէ Յակոբ այս աղօթքը մասին խօսելէ առաջ, նախ կարեւոր է նշել, թէ Յակոբ այս աղօթքը մասին խօսելէ առաջ, նախ կարեւոր է նշել, թէ Յակոբ այս աղօթքը մասին խօսելէ առաջ, նախ կարեւոր է նշել, թէ Յակոբ այս աղօթքը 
մատուցեց երբ լսեց որ իր եղբայրը` Եմատուցեց երբ լսեց որ իր եղբայրը` Եմատուցեց երբ լսեց որ իր եղբայրը` Եմատուցեց երբ լսեց որ իր եղբայրը` Եսաւը,սաւը,սաւը,սաւը,    հետը առած հետը առած հետը առած հետը առած 400400400400    մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ,,,,    
զինք զինք զինք զինք դիմաւորելու կու գարդիմաւորելու կու գարդիմաւորելու կու գարդիմաւորելու կու գար ( ( ( (Ծննդոց 32.6Ծննդոց 32.6Ծննդոց 32.6Ծննդոց 32.6----7): 77): 77): 77): 7----րդ համարը կ'ըսէ, թէ րդ համարը կ'ըսէ, թէ րդ համարը կ'ըսէ, թէ րդ համարը կ'ըսէ, թէ 
Յակոբ Յակոբ Յակոբ Յակոբ ««««խիստ վախցաւ ու խռովեցաւխիստ վախցաւ ու խռովեցաւխիստ վախցաւ ու խռովեցաւխիստ վախցաւ ու խռովեցաւ»:»:»:»:    

Վախը Յակոբը առաջնորդեց աղօթքի: Վախը Յակոբը ծունկի Վախը Յակոբը առաջնորդեց աղօթքի: Վախը Յակոբը ծունկի Վախը Յակոբը առաջնորդեց աղօթքի: Վախը Յակոբը ծունկի Վախը Յակոբը առաջնորդեց աղօթքի: Վախը Յակոբը ծունկի 
բերաւ Աստուծոյ առջեբերաւ Աստուծոյ առջեբերաւ Աստուծոյ առջեբերաւ Աստուծոյ առջեւ: Սարսափն ու մտահւ: Սարսափն ու մտահւ: Սարսափն ու մտահւ: Սարսափն ու մտահոգութիւնը, Յակոբի ոգութիւնը, Յակոբի ոգութիւնը, Յակոբի ոգութիւնը, Յակոբի 
սրտէն աղօթքի կրակներ դուրսսրտէն աղօթքի կրակներ դուրսսրտէն աղօթքի կրակներ դուրսսրտէն աղօթքի կրակներ դուրս    բերին:բերին:բերին:բերին:    Յակոբ իր Յակոբ իր Յակոբ իր Յակոբ իր այս այս այս այս վերաբերմունքով վերաբերմունքով վերաբերմունքով վերաբերմունքով 
սորվեցուց մեզիսորվեցուց մեզիսորվեցուց մեզիսորվեցուց մեզի,,,,    թէ փորձութիւններ, նեղութիւններ, վախ ու մտահոթէ փորձութիւններ, նեղութիւններ, վախ ու մտահոթէ փորձութիւններ, նեղութիւններ, վախ ու մտահոթէ փորձութիւններ, նեղութիւններ, վախ ու մտահո----
գութիւններ, պէտք է առիթ ու պատճառ դառնան աղօթքի եւ ոգութիւններ, պէտք է առիթ ու պատճառ դառնան աղօթքի եւ ոգութիւններ, պէտք է առիթ ու պատճառ դառնան աղօթքի եւ ոգութիւններ, պէտք է առիթ ու պատճառ դառնան աղօթքի եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
տրտունջքի, պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն Աստուծոյ հանդէպ եւ տրտունջքի, պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն Աստուծոյ հանդէպ եւ տրտունջքի, պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն Աստուծոյ հանդէպ եւ տրտունջքի, պէտք է մեզ վստահութեամբ լեցնեն Աստուծոյ հանդէպ եւ 
ոոոո´́́́չ թէ կասկածամտութեամբ:չ թէ կասկածամտութեամբ:չ թէ կասկածամտութեամբ:չ թէ կասկածամտութեամբ:    

Բայց այստեղ կարԲայց այստեղ կարԲայց այստեղ կարԲայց այստեղ կարեւոր նշում մը պէտք է կատարել: Սխալ բան չէ եւոր նշում մը պէտք է կատարել: Սխալ բան չէ եւոր նշում մը պէտք է կատարել: Սխալ բան չէ եւոր նշում մը պէտք է կատարել: Սխալ բան չէ 
աղօթքի դիմել վախի պատճառով, բայց սխալ է վախի մէջ մնալ աղօթքի դիմել վախի պատճառով, բայց սխալ է վախի մէջ մնալ աղօթքի դիմել վախի պատճառով, բայց սխալ է վախի մէջ մնալ աղօթքի դիմել վախի պատճառով, բայց սխալ է վախի մէջ մնալ 
աղօթքի դիմելէ ետք: Վախը պէտք է մեզ առաջնորդէ աղօթքի, իսկ աղօթքի դիմելէ ետք: Վախը պէտք է մեզ առաջնորդէ աղօթքի, իսկ աղօթքի դիմելէ ետք: Վախը պէտք է մեզ առաջնորդէ աղօթքի, իսկ աղօթքի դիմելէ ետք: Վախը պէտք է մեզ առաջնորդէ աղօթքի, իսկ 
աղօթքը` պէտք է հեռացնէ վախը մեզմէ:աղօթքը` պէտք է հեռացնէ վախը մեզմէ:աղօթքը` պէտք է հեռացնէ վախը մեզմէ:աղօթքը` պէտք է հեռացնէ վախը մեզմէ:    

Պէ՞տք է վախնալ, եւ ինչէ՞ն ու ինչո՞ւ վախնալ: Ոեւէ մարդ որ իր Պէ՞տք է վախնալ, եւ ինչէ՞ն ու ինչո՞ւ վախնալ: Ոեւէ մարդ որ իր Պէ՞տք է վախնալ, եւ ինչէ՞ն ու ինչո՞ւ վախնալ: Ոեւէ մարդ որ իր Պէ՞տք է վախնալ, եւ ինչէ՞ն ու ինչո՞ւ վախնալ: Ոեւէ մարդ որ իր 
մեղքերումեղքերումեղքերումեղքերուն համար քաւութիւն չէ ստացած Քրիստոսէ, եւ ուստի` չին համար քաւութիւն չէ ստացած Քրիստոսէ, եւ ուստի` չին համար քաւութիւն չէ ստացած Քրիստոսէ, եւ ուստի` չին համար քաւութիւն չէ ստացած Քրիստոսէ, եւ ուստի` չի´ ´ ´ ´ 
ճանչնար զԱստուած իբրեւ իր հայրը, պէճանչնար զԱստուած իբրեւ իր հայրը, պէճանչնար զԱստուած իբրեւ իր հայրը, պէճանչնար զԱստուած իբրեւ իր հայրը, պէ´́́́տք է վախնայ, որովհետեւ տք է վախնայ, որովհետեւ տք է վախնայ, որովհետեւ տք է վախնայ, որովհետեւ 
անաչառ Աստուծոյ արդար դատաստանն ու անխուսափելի գեհենի անաչառ Աստուծոյ արդար դատաստանն ու անխուսափելի գեհենի անաչառ Աստուծոյ արդար դատաստանն ու անխուսափելի գեհենի անաչառ Աստուծոյ արդար դատաստանն ու անխուսափելի գեհենի 
կրակը կը սպասեն իրեն: ԶԱստուած չճանչցող մարդը ամէն կրակը կը սպասեն իրեն: ԶԱստուած չճանչցող մարդը ամէն կրակը կը սպասեն իրեն: ԶԱստուած չճանչցող մարդը ամէն կրակը կը սպասեն իրեն: ԶԱստուած չճանչցող մարդը ամէն բանէ բանէ բանէ բանէ 
պէտք է վախնայպէտք է վախնայպէտք է վախնայպէտք է վախնայ. . . . պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է վախնայ իր նմավախնայ իր նմավախնայ իր նմավախնայ իր նմանէն, իր ներկայէն ու ապանէն, իր ներկայէն ու ապանէն, իր ներկայէն ու ապանէն, իր ներկայէն ու ապա----
գայէն,գայէն,գայէն,գայէն,    գործերու ձախորդութենէն ու բարեկամներու դաւաճանութեգործերու ձախորդութենէն ու բարեկամներու դաւաճանութեգործերու ձախորդութենէն ու բարեկամներու դաւաճանութեգործերու ձախորդութենէն ու բարեկամներու դաւաճանութե----
նէն:նէն:նէն:նէն:    Մինչդեռ այն անձը որ յանձնուած է Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով Մինչդեռ այն անձը որ յանձնուած է Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով Մինչդեռ այն անձը որ յանձնուած է Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով Մինչդեռ այն անձը որ յանձնուած է Քրիստոսի, եւ Քրիստոսով 
որդեգրուած է Աստուծոյ կողմէ, պէտք չորդեգրուած է Աստուծոյ կողմէ, պէտք չորդեգրուած է Աստուծոյ կողմէ, պէտք չորդեգրուած է Աստուծոյ կողմէ, պէտք չունի վախնալու ոեւէ բանէունի վախնալու ոեւէ բանէունի վախնալու ոեւէ բանէունի վախնալու ոեւէ բանէ::::    

    
� Վախը մեզ աղօթքի կը մղէ, իսկ աղօթքը վախը մեզմէ հեռու կՎախը մեզ աղօթքի կը մղէ, իսկ աղօթքը վախը մեզմէ հեռու կՎախը մեզ աղօթքի կը մղէ, իսկ աղօթքը վախը մեզմէ հեռու կՎախը մեզ աղօթքի կը մղէ, իսկ աղօթքը վախը մեզմէ հեռու կը ը ը ը 

մղէ:մղէ:մղէ:մղէ:    
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Գերադասել Աստուծոյ կամքին կատարումըԳերադասել Աստուծոյ կամքին կատարումըԳերադասել Աստուծոյ կամքին կատարումըԳերադասել Աստուծոյ կամքին կատարումը    
((((Օգոստոս 28Օգոստոս 28Օգոստոս 28Օգոստոս 28))))    

    
««««ՈՈՈՈ վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.----    Քու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու 

քեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9)::::    Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.----    
ա) ա) ա) ա) ««««Ըսիր ինծիԸսիր ինծիԸսիր ինծիԸսիր ինծի»: »: »: »: Յակոբ իր ազատ կամքով չէր հեռացած ՄիջաՅակոբ իր ազատ կամքով չէր հեռացած ՄիջաՅակոբ իր ազատ կամքով չէր հեռացած ՄիջաՅակոբ իր ազատ կամքով չէր հեռացած Միջա----

գետգետգետգետքէն: Աստուած իքէն: Աստուած իքէն: Աստուած իքէն: Աստուած ի´́́́նք պատուիրած նք պատուիրած նք պատուիրած նք պատուիրած էր անոր դառնալ իր հայրերուն էր անոր դառնալ իր հայրերուն էր անոր դառնալ իր հայրերուն էր անոր դառնալ իր հայրերուն 
երկիրը (Ծննդոց 31.3), եւ Յակոբ հնազանդած էր:երկիրը (Ծննդոց 31.3), եւ Յակոբ հնազանդած էր:երկիրը (Ծննդոց 31.3), եւ Յակոբ հնազանդած էր:երկիրը (Ծննդոց 31.3), եւ Յակոբ հնազանդած էր:    Աստուծոյ մարդը` Աստուծոյ մարդը` Աստուծոյ մարդը` Աստուծոյ մարդը` 
Աստուծոյ կամքին հնազանդող մարդն է: Կարելի չէ Աստուծոյ մարդը Աստուծոյ կամքին հնազանդող մարդն է: Կարելի չէ Աստուծոյ մարդը Աստուծոյ կամքին հնազանդող մարդն է: Կարելի չէ Աստուծոյ մարդը Աստուծոյ կամքին հնազանդող մարդն է: Կարելի չէ Աստուծոյ մարդը 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ` ` ` ` առանց Աստուծոյ կամքը կատարելու: Մենք կը կատարե՞նք առանց Աստուծոյ կամքը կատարելու: Մենք կը կատարե՞նք առանց Աստուծոյ կամքը կատարելու: Մենք կը կատարե՞նք առանց Աստուծոյ կամքը կատարելու: Մենք կը կատարե՞նք 
Աստուծոյ կամքը: Եթէ չենք կատարեր` ինչո՞ւ համար չենԱստուծոյ կամքը: Եթէ չենք կատարեր` ինչո՞ւ համար չենԱստուծոյ կամքը: Եթէ չենք կատարեր` ինչո՞ւ համար չենԱստուծոյ կամքը: Եթէ չենք կատարեր` ինչո՞ւ համար չենք կատարեր: ք կատարեր: ք կատարեր: ք կատարեր: 
Քանի մե՞ր կամքը կ'ուզենք կատարել, մեր նմանի՞ն կամքը կ'ուզենք Քանի մե՞ր կամքը կ'ուզենք կատարել, մեր նմանի՞ն կամքը կ'ուզենք Քանի մե՞ր կամքը կ'ուզենք կատարել, մեր նմանի՞ն կամքը կ'ուզենք Քանի մե՞ր կամքը կ'ուզենք կատարել, մեր նմանի՞ն կամքը կ'ուզենք 
կատարել, մեր գործը չկորսնցնելու համար` մեր գործատիրո՞ջ կամքը կատարել, մեր գործը չկորսնցնելու համար` մեր գործատիրո՞ջ կամքը կատարել, մեր գործը չկորսնցնելու համար` մեր գործատիրո՞ջ կամքը կատարել, մեր գործը չկորսնցնելու համար` մեր գործատիրո՞ջ կամքը 
կ'ուզենք կատարել, մեր շահին չվնասելու համար` մեր գործընկերո՞ջ կ'ուզենք կատարել, մեր շահին չվնասելու համար` մեր գործընկերո՞ջ կ'ուզենք կատարել, մեր շահին չվնասելու համար` մեր գործընկերո՞ջ կ'ուզենք կատարել, մեր շահին չվնասելու համար` մեր գործընկերո՞ջ 
կամքը կ'ուզենք կատարել, հարուստի մը հաճութիւնը շահելու կամքը կ'ուզենք կատարել, հարուստի մը հաճութիւնը շահելու կամքը կ'ուզենք կատարել, հարուստի մը հաճութիւնը շահելու կամքը կ'ուզենք կատարել, հարուստի մը հաճութիւնը շահելու 
համար`համար`համար`համար`    անոր կա՞մքը կ'ուզենք կատարել:անոր կա՞մքը կ'ուզենք կատարել:անոր կա՞մքը կ'ուզենք կատարել:անոր կա՞մքը կ'ուզենք կատարել:    Կ'արժէ՞ ստեղծուածին Կ'արժէ՞ ստեղծուածին Կ'արժէ՞ ստեղծուածին Կ'արժէ՞ ստեղծուածին 
սրտի փափաքը կատարելու համար` կոտրել սիրտը Ստեղծիչին:սրտի փափաքը կատարելու համար` կոտրել սիրտը Ստեղծիչին:սրտի փափաքը կատարելու համար` կոտրել սիրտը Ստեղծիչին:սրտի փափաքը կատարելու համար` կոտրել սիրտը Ստեղծիչին:    

Անտոն Անապատական Անտոն Անապատական Անտոն Անապատական Անտոն Անապատական կը յորդորէ մեզ` ըսելով. կը յորդորէ մեզ` ըսելով. կը յորդորէ մեզ` ըսելով. կը յորդորէ մեզ` ըսելով. ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ ձգեր ձգեր ձգեր ձգեր 
Աստուծոյ կամքը`Աստուծոյ կամքը`Աստուծոյ կամքը`Աստուծոյ կամքը`    մարդոց կամքը կատարելու համարմարդոց կամքը կատարելու համարմարդոց կամքը կատարելու համարմարդոց կամքը կատարելու համար»»»»::::    Կ'արժէ՞ մեր Կ'արժէ՞ մեր Կ'արժէ՞ մեր Կ'արժէ՞ մեր 
նման արարածի կամքը կատարելու համար` հրաժարնման արարածի կամքը կատարելու համար` հրաժարնման արարածի կամքը կատարելու համար` հրաժարնման արարածի կամքը կատարելու համար` հրաժարինք Աստուծոյ ինք Աստուծոյ ինք Աստուծոյ ինք Աստուծոյ 
կամքը կատարելէ:կամքը կատարելէ:կամքը կատարելէ:կամքը կատարելէ:    

բ) Յակոբ կը յիշեցնէ Աստուծոյ իր խոստումը` բ) Յակոբ կը յիշեցնէ Աստուծոյ իր խոստումը` բ) Յակոբ կը յիշեցնէ Աստուծոյ իր խոստումը` բ) Յակոբ կը յիշեցնէ Աստուծոյ իր խոստումը` ««««քքքքու երկիրդ ու քու ու երկիրդ ու քու ու երկիրդ ու քու ու երկիրդ ու քու 
հայրհայրհայրհայրենիքդ դարձիր ու քեզի բարիք ընեմենիքդ դարձիր ու քեզի բարիք ընեմենիքդ դարձիր ու քեզի բարիք ընեմենիքդ դարձիր ու քեզի բարիք ընեմ»»»»: : : : Աստուած խոստացած էր Աստուած խոստացած էր Աստուած խոստացած էր Աստուած խոստացած էր 
Յակոբին որ երբ դառնար իր երկիրը` բարիք պիտի ընէր իրեն: ԱսիկաՅակոբին որ երբ դառնար իր երկիրը` բարիք պիտի ընէր իրեն: ԱսիկաՅակոբին որ երբ դառնար իր երկիրը` բարիք պիտի ընէր իրեն: ԱսիկաՅակոբին որ երբ դառնար իր երկիրը` բարիք պիտի ընէր իրեն: Ասիկա    
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ իր իր իր իր հնազահնազահնազահնազանդութեան արդիւնքն էր:նդութեան արդիւնքն էր:նդութեան արդիւնքն էր:նդութեան արդիւնքն էր:    Արդարեւ,Արդարեւ,Արդարեւ,Արդարեւ,    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
հնազահնազահնազահնազանդութեան արդիւնքը նդութեան արդիւնքը նդութեան արդիւնքը նդութեան արդիւնքը կկկկ’’’’ըլլըլլըլլըլլայ այն՝ որ Աստուծոյ բարիքներն ու այ այն՝ որ Աստուծոյ բարիքներն ու այ այն՝ որ Աստուծոյ բարիքներն ու այ այն՝ որ Աստուծոյ բարիքներն ու 
օրհնութիւնները վայելենք:օրհնութիւնները վայելենք:օրհնութիւնները վայելենք:օրհնութիւնները վայելենք:    Մեր իրական հնազանդ ըլլալը յայտնի Մեր իրական հնազանդ ըլլալը յայտնի Մեր իրական հնազանդ ըլլալը յայտնի Մեր իրական հնազանդ ըլլալը յայտնի 
կ'ըլլայ, երբ Աստուած պահանջէ մեզմէ կատարել բան մը որ մեր կ'ըլլայ, երբ Աստուած պահանջէ մեզմէ կատարել բան մը որ մեր կ'ըլլայ, երբ Աստուած պահանջէ մեզմէ կատարել բան մը որ մեր կ'ըլլայ, երբ Աստուած պահանջէ մեզմէ կատարել բան մը որ մեր 
կամքին հակառակ է, եւ ոկամքին հակառակ է, եւ ոկամքին հակառակ է, եւ ոկամքին հակառակ է, եւ ո´́́́չ թէ բան մը` որ արդէն իսկ մեր կամքն է:չ թէ բան մը` որ արդէն իսկ մեր կամքն է:չ թէ բան մը` որ արդէն իսկ մեր կամքն է:չ թէ բան մը` որ արդէն իսկ մեր կամքն է:    

    
� Որո՞ւ կՈրո՞ւ կՈրո՞ւ կՈրո՞ւ կամքը պէտք է կատարել, մե՞ր թէ` Աստուծոյամքը պէտք է կատարել, մե՞ր թէ` Աստուծոյամքը պէտք է կատարել, մե՞ր թէ` Աստուծոյամքը պէտք է կատարել, մե՞ր թէ` Աստուծոյ, , , , մեր մեր մեր մեր 

նմանի՞ն, թէ` Աննմանին:նմանի՞ն, թէ` Աննմանին:նմանի՞ն, թէ` Աննմանին:նմանի՞ն, թէ` Աննմանին:    
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Հալածանք`Հալածանք`Հալածանք`Հալածանք`    
Աստուծոյ կամքի կատարման համարԱստուծոյ կամքի կատարման համարԱստուծոյ կամքի կատարման համարԱստուծոյ կամքի կատարման համար    

((((Օգոստոս 29Օգոստոս 29Օգոստոս 29Օգոստոս 29))))    
    

««««ՈՈՈՈ վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.վ Տէր, որ ըսիր ինծի.----    Քու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրՔու երկիրդ ու քու հայրենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու ենիքդ դարձիր ու 
քեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմքեզի բարիք ընեմ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9)Ծննդոց 32.9): : : : Յակոբ հնազանդած էր Աստուծոյ ու Յակոբ հնազանդած էր Աստուծոյ ու Յակոբ հնազանդած էր Աստուծոյ ու Յակոբ հնազանդած էր Աստուծոյ ու 
ճամբայ եճամբայ եճամբայ եճամբայ ելած էր դէպի իր երկիրը: Հետաքրքրական է, լած էր դէպի իր երկիրը: Հետաքրքրական է, լած էր դէպի իր երկիրը: Հետաքրքրական է, լած էր դէպի իր երկիրը: Հետաքրքրական է, որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ որ Աստուծոյ 
խօսքին հնազանդութեան ճամբուն վրայ էր որ Յակոբ հալածանքի խօսքին հնազանդութեան ճամբուն վրայ էր որ Յակոբ հալածանքի խօսքին հնազանդութեան ճամբուն վրայ էր որ Յակոբ հալածանքի խօսքին հնազանդութեան ճամբուն վրայ էր որ Յակոբ հալածանքի 
հանդիպեցաւ: Ան կը փորձէր կատարել Աստուծոյ կամքը, եւ ահա հանդիպեցաւ: Ան կը փորձէր կատարել Աստուծոյ կամքը, եւ ահա հանդիպեցաւ: Ան կը փորձէր կատարել Աստուծոյ կամքը, եւ ահա հանդիպեցաւ: Ան կը փորձէր կատարել Աստուծոյ կամքը, եւ ահա 
իբրեւ հալածիչ, իր դիմաց կը կանգնի իր եղբայրը՝ Եսաւ: իբրեւ հալածիչ, իր դիմաց կը կանգնի իր եղբայրը՝ Եսաւ: իբրեւ հալածիչ, իր դիմաց կը կանգնի իր եղբայրը՝ Եսաւ: իբրեւ հալածիչ, իր դիմաց կը կանգնի իր եղբայրը՝ Եսաւ: ՀոսկէՀոսկէՀոսկէՀոսկէ    կը կը կը կը 
սորվինքսորվինքսորվինքսորվինք, , , , թէ թէ թէ թէ անոնք որոնք կը փորձեանոնք որոնք կը փորձեանոնք որոնք կը փորձեանոնք որոնք կը փորձեն կատարել Աստուծոյ կամքը՝ ն կատարել Աստուծոյ կամքը՝ ն կատարել Աստուծոյ կամքը՝ ն կատարել Աստուծոյ կամքը՝ 
կրնան հալածանքի ենթարկուիլ, եւ ենթարկուիլ իրենց ամենէն մօտիկ կրնան հալածանքի ենթարկուիլ, եւ ենթարկուիլ իրենց ամենէն մօտիկ կրնան հալածանքի ենթարկուիլ, եւ ենթարկուիլ իրենց ամենէն մօտիկ կրնան հալածանքի ենթարկուիլ, եւ ենթարկուիլ իրենց ամենէն մօտիկ 
պարագաներէն, ինչպէս Յակոբ՝ Եսաւէն:պարագաներէն, ինչպէս Յակոբ՝ Եսաւէն:պարագաներէն, ինչպէս Յակոբ՝ Եսաւէն:պարագաներէն, ինչպէս Յակոբ՝ Եսաւէն:    

բ)բ)բ)բ)    ՀՀՀՀալածանքի ու նեղութեան կրնանք ենթարկուիլ ոալածանքի ու նեղութեան կրնանք ենթարկուիլ ոալածանքի ու նեղութեան կրնանք ենթարկուիլ ոալածանքի ու նեղութեան կրնանք ենթարկուիլ ո´́́́չ միայն մեղչ միայն մեղչ միայն մեղչ միայն մեղք ք ք ք 
ու յանցանք գործած ատեն, այլեւ` ու յանցանք գործած ատեն, այլեւ` ու յանցանք գործած ատեն, այլեւ` ու յանցանք գործած ատեն, այլեւ` երբ Աստուծոյ կամքը կը կատաերբ Աստուծոյ կամքը կը կատաերբ Աստուծոյ կամքը կը կատաերբ Աստուծոյ կամքը կը կատա----
րենք, երբ Աստուծորենք, երբ Աստուծորենք, երբ Աստուծորենք, երբ Աստուծոյ ճամբուն մէջ ենք: Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր յ ճամբուն մէջ ենք: Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր յ ճամբուն մէջ ենք: Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր յ ճամբուն մէջ ենք: Ասիկա գիտնալը շատ կարեւոր 
է, որովհետեւ յաճախ մարդիկ Աստուծոյ կամքն ու գործըէ, որովհետեւ յաճախ մարդիկ Աստուծոյ կամքն ու գործըէ, որովհետեւ յաճախ մարդիկ Աստուծոյ կամքն ու գործըէ, որովհետեւ յաճախ մարդիկ Աստուծոյ կամքն ու գործը    կատարած կատարած կատարած կատարած 
ատեննին երբ հալածանքի ատեննին երբ հալածանքի ատեննին երբ հալածանքի ատեննին երբ հալածանքի ենթարկուին, կը գայթակղին ըսելով. ենթարկուին, կը գայթակղին ըսելով. ենթարկուին, կը գայթակղին ըսելով. ենթարկուին, կը գայթակղին ըսելով. 
««««Ինչո՞ւ կը հալածուինք երբ Աստուծոյ կամքն է որ կը փորձենք Ինչո՞ւ կը հալածուինք երբ Աստուծոյ կամքն է որ կը փորձենք Ինչո՞ւ կը հալածուինք երբ Աստուծոյ կամքն է որ կը փորձենք Ինչո՞ւ կը հալածուինք երբ Աստուծոյ կամքն է որ կը փորձենք 
կատարել: Ինչո՞ւ մարդիկ նեղութիւն կու տան կատարել: Ինչո՞ւ մարդիկ նեղութիւն կու տան կատարել: Ինչո՞ւ մարդիկ նեղութիւն կու տան կատարել: Ինչո՞ւ մարդիկ նեղութիւն կու տան մեզի երբ մենք մեզի երբ մենք մեզի երբ մենք մեզի երբ մենք 
Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած գործն է որ կը փորձենք կատարելԱստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած գործն է որ կը փորձենք կատարելԱստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած գործն է որ կը փորձենք կատարելԱստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած գործն է որ կը փորձենք կատարել»:»:»:»:    

Հարցումը տեղին էՀարցումը տեղին էՀարցումը տեղին էՀարցումը տեղին է: : : : ԲԲԲԲայց սիրելայց սիրելայց սիրելայց սիրելինեինեինեինե´́́́ր, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ ր, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ ր, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ ր, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ 
այսպիսի անօրէն ու զԱստուած չճանչցող աշխարհի մը մէջ երբ փորայսպիսի անօրէն ու զԱստուած չճանչցող աշխարհի մը մէջ երբ փորայսպիսի անօրէն ու զԱստուած չճանչցող աշխարհի մը մէջ երբ փորայսպիսի անօրէն ու զԱստուած չճանչցող աշխարհի մը մէջ երբ փոր----
ձենք Աստուծոյ կամքը կատրել` պիտի հալածուինք ու ծաղրուինք: ձենք Աստուծոյ կամքը կատրել` պիտի հալածուինք ու ծաղրուինք: ձենք Աստուծոյ կամքը կատրել` պիտի հալածուինք ու ծաղրուինք: ձենք Աստուծոյ կամքը կատրել` պիտի հալածուինք ու ծաղրուինք: 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուածաշունչը բնաւ չծաշունչը բնաւ չծաշունչը բնաւ չծաշունչը բնաւ չ’’’’ըսեր, թէըսեր, թէըսեր, թէըսեր, թէ    ան որ փորձէ Աստուծոյ կամքը կան որ փորձէ Աստուծոյ կամքը կան որ փորձէ Աստուծոյ կամքը կան որ փորձէ Աստուծոյ կամքը կաաաա----
տարել՝ նեղութեան պիտի չհանդիպիտարել՝ նեղութեան պիտի չհանդիպիտարել՝ նեղութեան պիտի չհանդիպիտարել՝ նեղութեան պիտի չհանդիպի    եւ եւ եւ եւ անոր կեանքը հեզասահ պիանոր կեանքը հեզասահ պիանոր կեանքը հեզասահ պիանոր կեանքը հեզասահ պի----
տի տի տի տի ըլլայ: Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը յստակօրէն կը պարզէ, թէ ըլլայ: Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը յստակօրէն կը պարզէ, թէ ըլլայ: Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը յստակօրէն կը պարզէ, թէ ըլլայ: Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը յստակօրէն կը պարզէ, թէ 
հալածանք ու տառապանք կը հալածանք ու տառապանք կը հալածանք ու տառապանք կը հալածանք ու տառապանք կը սպասէ Քրիստոսի հետեւորդներունսպասէ Քրիստոսի հետեւորդներունսպասէ Քրիստոսի հետեւորդներունսպասէ Քրիստոսի հետեւորդներուն, , , , 
մանաւանդ անոնց` որոնք մանաւանդ անոնց` որոնք մանաւանդ անոնց` որոնք մանաւանդ անոնց` որոնք կը վկակը վկակը վկակը վկայեն Յիսուսի հայեն Յիսուսի հայեն Յիսուսի հայեն Յիսուսի համար:մար:մար:մար:    

    
� Աստուծոյ կամքին կատարումը` ծնունդ կու տայ ընդդիմութեան Աստուծոյ կամքին կատարումը` ծնունդ կու տայ ընդդիմութեան Աստուծոյ կամքին կատարումը` ծնունդ կու տայ ընդդիմութեան Աստուծոյ կամքին կատարումը` ծնունդ կու տայ ընդդիմութեան 

եւ ընդդիմադիրներու:եւ ընդդիմադիրներու:եւ ընդդիմադիրներու:եւ ընդդիմադիրներու:    
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Խոստովանինք մեր անարժանաւորութիւնըԽոստովանինք մեր անարժանաւորութիւնըԽոստովանինք մեր անարժանաւորութիւնըԽոստովանինք մեր անարժանաւորութիւնը    
((((Օգոստոս 30Օգոստոս 30Օգոստոս 30Օգոստոս 30))))    

    
««««Արժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմու----

թեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր...թեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր...թեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր...թեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր...»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.10):Ծննդոց 32.10):Ծննդոց 32.10):Ծննդոց 32.10):    
««««Արժանի չեմԱրժանի չեմԱրժանի չեմԱրժանի չեմ»: »: »: »: Առաջին այս երկու բառերը պէտք է մեր Առաջին այս երկու բառերը պէտք է մեր Առաջին այս երկու բառերը պէտք է մեր Առաջին այս երկու բառերը պէտք է մեր 

ուշադրութիւնը գրաւեն: Ամէն անգամ երբ աղօթքի կը կանգնինք, ուշադրութիւնը գրաւեն: Ամէն անգամ երբ աղօթքի կը կանգնինք, ուշադրութիւնը գրաւեն: Ամէն անգամ երբ աղօթքի կը կանգնինք, ուշադրութիւնը գրաւեն: Ամէն անգամ երբ աղօթքի կը կանգնինք, 
չմտածենք մեր արժանիքներուն կամ արժանաւորութեան մասին, այլ չմտածենք մեր արժանիքներուն կամ արժանաւորութեան մասին, այլ չմտածենք մեր արժանիքներուն կամ արժանաւորութեան մասին, այլ չմտածենք մեր արժանիքներուն կամ արժանաւորութեան մասին, այլ 
մտածենք՝ Աստուծոյ մտածենք՝ Աստուծոյ մտածենք՝ Աստուծոյ մտածենք՝ Աստուծոյ ««««ողորմածողորմածողորմածողորմած» » » » եւ եւ եւ եւ ««««հաւատարիմհաւատարիմհաւատարիմհաւատարիմ» » » » ըլլալու իրողուըլլալու իրողուըլլալու իրողուըլլալու իրողու----
թեան մասին, ինչպէս ըրաւ Յակոբ ինքթեան մասին, ինչպէս ըրաւ Յակոբ ինքթեան մասին, ինչպէս ըրաւ Յակոբ ինքթեան մասին, ինչպէս ըրաւ Յակոբ ինք, , , , որպէսզի վայելենք Աստուծոյ որպէսզի վայելենք Աստուծոյ որպէսզի վայելենք Աստուծոյ որպէսզի վայելենք Աստուծոյ 
պաշտպանութիւնը, ինչպէս Յակոբ ինք վայելեց:պաշտպանութիւնը, ինչպէս Յակոբ ինք վայելեց:պաշտպանութիւնը, ինչպէս Յակոբ ինք վայելեց:պաշտպանութիւնը, ինչպէս Յակոբ ինք վայելեց:    

Յիշեցէք աղօթող Փարիսեցիին օրինակը (Ղուկաս 18.11Յիշեցէք աղօթող Փարիսեցիին օրինակը (Ղուկաս 18.11Յիշեցէք աղօթող Փարիսեցիին օրինակը (Ղուկաս 18.11Յիշեցէք աղօթող Փարիսեցիին օրինակը (Ղուկաս 18.11----12): 12): 12): 12): Ան Ան Ան Ան 
փառքի Աստուծոյն դիմաց կանգնած՝ ինքզինք կը փառաւորէր: Արդափառքի Աստուծոյն դիմաց կանգնած՝ ինքզինք կը փառաւորէր: Արդափառքի Աստուծոյն դիմաց կանգնած՝ ինքզինք կը փառաւորէր: Արդափառքի Աստուծոյն դիմաց կանգնած՝ ինքզինք կը փառաւորէր: Արդա----
րութեան Արեգակին առջեւ կանգնած՝ ինքնիր արդարութիւնը կը րութեան Արեգակին առջեւ կանգնած՝ ինքնիր արդարութիւնը կը րութեան Արեգակին առջեւ կանգնած՝ ինքնիր արդարութիւնը կը րութեան Արեգակին առջեւ կանգնած՝ ինքնիր արդարութիւնը կը 
գովերգէր: Այսօր ոգովերգէր: Այսօր ոգովերգէր: Այսօր ոգովերգէր: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք ճիշդ այս Փարիսեցիին րքա՜ն մարդիկ կան, որոնք ճիշդ այս Փարիսեցիին րքա՜ն մարդիկ կան, որոնք ճիշդ այս Փարիսեցիին րքա՜ն մարդիկ կան, որոնք ճիշդ այս Փարիսեցիին 
նման, կը խօսին իրենց ձեռքերով իրենց կատարած բարեգործութիւննման, կը խօսին իրենց ձեռքերով իրենց կատարած բարեգործութիւննման, կը խօսին իրենց ձեռքերով իրենց կատարած բարեգործութիւննման, կը խօսին իրենց ձեռքերով իրենց կատարած բարեգործութիւն----
ներուն մասին, փոխանակ խօսելու այն գործին մասին որ Յիսուս ներուն մասին, փոխանակ խօսելու այն գործին մասին որ Յիսուս ներուն մասին, փոխանակ խօսելու այն գործին մասին որ Յիսուս ներուն մասին, փոխանակ խօսելու այն գործին մասին որ Յիսուս 
կատարեց իր ձեռքերով: Մեր ձեռքերուն կատարած մեծագոյն բարեկատարեց իր ձեռքերով: Մեր ձեռքերուն կատարած մեծագոյն բարեկատարեց իր ձեռքերով: Մեր ձեռքերուն կատարած մեծագոյն բարեկատարեց իր ձեռքերով: Մեր ձեռքերուն կատարած մեծագոյն բարե----
գործութիւններն անգամ պղծութիւն են առանցգործութիւններն անգամ պղծութիւն են առանցգործութիւններն անգամ պղծութիւն են առանցգործութիւններն անգամ պղծութիւն են առանց    Յիսուսի ծակող ձեռքեՅիսուսի ծակող ձեռքեՅիսուսի ծակող ձեռքեՅիսուսի ծակող ձեռքե----
րուն գործին:րուն գործին:րուն գործին:րուն գործին:    

Եթէ Յակոբ ինքզինք արժանաւոր մէկը նկատէր՝ Աստուծոյ Եթէ Յակոբ ինքզինք արժանաւոր մէկը նկատէր՝ Աստուծոյ Եթէ Յակոբ ինքզինք արժանաւոր մէկը նկատէր՝ Աստուծոյ Եթէ Յակոբ ինքզինք արժանաւոր մէկը նկատէր՝ Աստուծոյ 
պաշտպանութիւնը պիտի չվայելէր: Յակոբ խոստովանեցաւ իր պաշտպանութիւնը պիտի չվայելէր: Յակոբ խոստովանեցաւ իր պաշտպանութիւնը պիտի չվայելէր: Յակոբ խոստովանեցաւ իր պաշտպանութիւնը պիտի չվայելէր: Յակոբ խոստովանեցաւ իր 
անարժանաւորութիւնը եւ Աստուծմէ օգնութիւն գտաւ: Քանանացի անարժանաւորութիւնը եւ Աստուծմէ օգնութիւն գտաւ: Քանանացի անարժանաւորութիւնը եւ Աստուծմէ օգնութիւն գտաւ: Քանանացի անարժանաւորութիւնը եւ Աստուծմէ օգնութիւն գտաւ: Քանանացի 
կինը խոստովանեցաւ իր անարժանաւորութիւնը որդիներուն շարքին կինը խոստովանեցաւ իր անարժանաւորութիւնը որդիներուն շարքին կինը խոստովանեցաւ իր անարժանաւորութիւնը որդիներուն շարքին կինը խոստովանեցաւ իր անարժանաւորութիւնը որդիներուն շարքին 
ըլլալոըլլալոըլլալոըլլալու, եւ ինքզինք ւ, եւ ինքզինք ւ, եւ ինքզինք ւ, եւ ինքզինք ««««շուներունշուներունշուներունշուներուն» » » » կարգին դասեց ու ստացաւ իր սրտի կարգին դասեց ու ստացաւ իր սրտի կարգին դասեց ու ստացաւ իր սրտի կարգին դասեց ու ստացաւ իր սրտի 
խնդրանքը (Մատթէոս 15.26խնդրանքը (Մատթէոս 15.26խնդրանքը (Մատթէոս 15.26խնդրանքը (Մատթէոս 15.26----28): 28): 28): 28): Մաքսաւորը խոստովանեցաւ իր Մաքսաւորը խոստովանեցաւ իր Մաքսաւորը խոստովանեցաւ իր Մաքսաւորը խոստովանեցաւ իր 
անարժանաւորութիւնը եւ թողութիւն գտաւ (Ղուկաս 18.13): Անառակ անարժանաւորութիւնը եւ թողութիւն գտաւ (Ղուկաս 18.13): Անառակ անարժանաւորութիւնը եւ թողութիւն գտաւ (Ղուկաս 18.13): Անառակ անարժանաւորութիւնը եւ թողութիւն գտաւ (Ղուկաս 18.13): Անառակ 
որդին խոստովանեցաւ թէ ինք արժանի չէր իր հօրը որդին կոչուելու, որդին խոստովանեցաւ թէ ինք արժանի չէր իր հօրը որդին կոչուելու, որդին խոստովանեցաւ թէ ինք արժանի չէր իր հօրը որդին կոչուելու, որդին խոստովանեցաւ թէ ինք արժանի չէր իր հօրը որդին կոչուելու, 
եւ իր այս խոստովանանքիեւ իր այս խոստովանանքիեւ իր այս խոստովանանքիեւ իր այս խոստովանանքին համար, որդեգրուեցաւ իր հօրը կողմէ:ն համար, որդեգրուեցաւ իր հօրը կողմէ:ն համար, որդեգրուեցաւ իր հօրը կողմէ:ն համար, որդեգրուեցաւ իր հօրը կողմէ:    

    
� Աստուած կրնայ մեզ արժէք նկատել, բայց ճիշդ չէ որ մենք զմեզ Աստուած կրնայ մեզ արժէք նկատել, բայց ճիշդ չէ որ մենք զմեզ Աստուած կրնայ մեզ արժէք նկատել, բայց ճիշդ չէ որ մենք զմեզ Աստուած կրնայ մեզ արժէք նկատել, բայց ճիշդ չէ որ մենք զմեզ 

այդպիսին նկատենք:այդպիսին նկատենք:այդպիսին նկատենք:այդպիսին նկատենք:    
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Ամէն բարիք Տիրոջմէ էԱմէն բարիք Տիրոջմէ էԱմէն բարիք Տիրոջմէ էԱմէն բարիք Տիրոջմէ է    
((((Օգոստոս 31Օգոստոս 31Օգոստոս 31Օգոստոս 31))))    

    
««««Արժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմուԱրժանի չեմ այն ամէն ողորմութիւններուն եւ հաւատարմու----

թեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր, քանզի իմ գաւազթեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր, քանզի իմ գաւազթեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր, քանզի իմ գաւազթեանը, որ դուն քու ծառայիդ ցոյց տուիր, քանզի իմ գաւազանովս անանովս անանովս անանովս ան----
ցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայ»»»»    ((((Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց Ծննդոց 
32.10):32.10):32.10):32.10):    

Ի՞նչ բանի ինքզինք արժանի չէր նկատեր Յակոբ: Երկու բաներու՝ Ի՞նչ բանի ինքզինք արժանի չէր նկատեր Յակոբ: Երկու բաներու՝ Ի՞նչ բանի ինքզինք արժանի չէր նկատեր Յակոբ: Երկու բաներու՝ Ի՞նչ բանի ինքզինք արժանի չէր նկատեր Յակոբ: Երկու բաներու՝ 
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ ««««ողորմութիւններուն եւ հաւատարմութեանըողորմութիւններուն եւ հաւատարմութեանըողորմութիւններուն եւ հաւատարմութեանըողորմութիւններուն եւ հաւատարմութեանը»:»:»:»:    Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ 
ըսել թէ ինք արժանի է Աստուծոյ ըսել թէ ինք արժանի է Աստուծոյ ըսել թէ ինք արժանի է Աստուծոյ ըսել թէ ինք արժանի է Աստուծոյ ««««ողորմութիւններուն եւ հաւատարողորմութիւններուն եւ հաւատարողորմութիւններուն եւ հաւատարողորմութիւններուն եւ հաւատար----
մութմութմութմութեանըեանըեանըեանը»:»:»:»:    Յակոբ կՅակոբ կՅակոբ կՅակոբ կ’’’’անդրադառնար թէանդրադառնար թէանդրադառնար թէանդրադառնար թէ    Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն էր որ առաջնքն էր որ առաջնքն էր որ առաջնքն էր որ առաջ----
նորդած էր զինք դէպի Միջագետք, ինորդած էր զինք դէպի Միջագետք, ինորդած էր զինք դէպի Միջագետք, ինորդած էր զինք դէպի Միջագետք, ի´́́́նքն էր որ օրհնած էր զինք, ինքն էր որ օրհնած էր զինք, ինքն էր որ օրհնած էր զինք, ինքն էր որ օրհնած էր զինք, ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր որ այսքան հարստութիւն տուած էր իրեն:էր որ այսքան հարստութիւն տուած էր իրեն:էր որ այսքան հարստութիւն տուած էր իրեն:էր որ այսքան հարստութիւն տուած էր իրեն:    Յակոբ կը խոստովանէր Յակոբ կը խոստովանէր Յակոբ կը խոստովանէր Յակոբ կը խոստովանէր 
որ իր ամբողջ ունեցուածքը, անասունները, կիները, զաւակները, ծաոր իր ամբողջ ունեցուածքը, անասունները, կիները, զաւակները, ծաոր իր ամբողջ ունեցուածքը, անասունները, կիները, զաւակները, ծաոր իր ամբողջ ունեցուածքը, անասունները, կիները, զաւակները, ծա----
ռաներըռաներըռաներըռաները,,,,    ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    ողորմութեան եւ հաւատարմութեան արդիւնքներն ողորմութեան եւ հաւատարմութեան արդիւնքներն ողորմութեան եւ հաւատարմութեան արդիւնքներն ողորմութեան եւ հաւատարմութեան արդիւնքներն 
էին, եւ ասիկա յայտնի է նոյնինքն իր խօսքէնէին, եւ ասիկա յայտնի է նոյնինքն իր խօսքէնէին, եւ ասիկա յայտնի է նոյնինքն իր խօսքէնէին, եւ ասիկա յայտնի է նոյնինքն իր խօսքէն`̀̀̀    ««««իիիիմ գաւազանովս մ գաւազանովս մ գաւազանովս մ գաւազանովս 
անցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայանցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայանցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայանցայ այս Յորդանանէն եւ հիմա երկու խումբի տէր եղայ»:»:»:»:    Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, 
երբ Յակոբ Յորդանանը անցաւ Միջագետք երթալուերբ Յակոբ Յորդանանը անցաւ Միջագետք երթալուերբ Յակոբ Յորդանանը անցաւ Միջագետք երթալուերբ Յակոբ Յորդանանը անցաւ Միջագետք երթալու    համար,համար,համար,համար,    ոչինչ ոչինչ ոչինչ ոչինչ 
ունէր ձեռքը եղած գաւազանէն զատ, բայց ունէր ձեռքը եղած գաւազանէն զատ, բայց ունէր ձեռքը եղած գաւազանէն զատ, բայց ունէր ձեռքը եղած գաւազանէն զատ, բայց հիմա որ Միջագետքէն կը հիմա որ Միջագետքէն կը հիմա որ Միջագետքէն կը հիմա որ Միջագետքէն կը 
դառնար Քանանու երկիրը երթալու համար, արդէն իսկ դառնար Քանանու երկիրը երթալու համար, արդէն իսկ դառնար Քանանու երկիրը երթալու համար, արդէն իսկ դառնար Քանանու երկիրը երթալու համար, արդէն իսկ ««««երկու երկու երկու երկու 
խումբի տէրխումբի տէրխումբի տէրխումբի տէր»»»»    եղեղեղեղած էր, այլ խօսքով՝ մեծ ած էր, այլ խօսքով՝ մեծ ած էր, այլ խօսքով՝ մեծ ած էր, այլ խօսքով՝ մեծ հարստութեան մը տէր դարհարստութեան մը տէր դարհարստութեան մը տէր դարհարստութեան մը տէր դար----
ձեր էր, եւ ատիկա եղած էր նոյնինքն Աստուծոյ նախախնամութեամբ, ձեր էր, եւ ատիկա եղած էր նոյնինքն Աստուծոյ նախախնամութեամբ, ձեր էր, եւ ատիկա եղած էր նոյնինքն Աստուծոյ նախախնամութեամբ, ձեր էր, եւ ատիկա եղած էր նոյնինքն Աստուծոյ նախախնամութեամբ, 
Աստուծոյ ողորմած ու հաւատարիմ եղած ըլլալուն իբրեւ հետեւանք:Աստուծոյ ողորմած ու հաւատարիմ եղած ըլլալուն իբրեւ հետեւանք:Աստուծոյ ողորմած ու հաւատարիմ եղած ըլլալուն իբրեւ հետեւանք:Աստուծոյ ողորմած ու հաւատարիմ եղած ըլլալուն իբրեւ հետեւանք:    

Սիրիլիներ, պՍիրիլիներ, պՍիրիլիներ, պՍիրիլիներ, պահ մը մտածենք այն ողորմութիւններուն ու բարեահ մը մտածենք այն ողորմութիւններուն ու բարեահ մը մտածենք այն ողորմութիւններուն ու բարեահ մը մտածենք այն ողորմութիւններուն ու բարե----
րարութրարութրարութրարութիւններուն մասին, որ Աստուած ըրած էիւններուն մասին, որ Աստուած ըրած էիւններուն մասին, որ Աստուած ըրած էիւններուն մասին, որ Աստուած ըրած է    մեզմէ իւրաքանչիւրինմեզմէ իւրաքանչիւրինմեզմէ իւրաքանչիւրինմեզմէ իւրաքանչիւրին    
համարհամարհամարհամար: : : : Թերեւս անցեալին ոչինչ ունէինք, բայց այսօր շատ բան Թերեւս անցեալին ոչինչ ունէինք, բայց այսօր շատ բան Թերեւս անցեալին ոչինչ ունէինք, բայց այսօր շատ բան Թերեւս անցեալին ոչինչ ունէինք, բայց այսօր շատ բան 
ունինք, ունինք իբրեւ կարողութիւն, իբրեւ ձիրք ու պարգեւ, իբրեւ ունինք, ունինք իբրեւ կարողութիւն, իբրեւ ձիրք ու պարգեւ, իբրեւ ունինք, ունինք իբրեւ կարողութիւն, իբրեւ ձիրք ու պարգեւ, իբրեւ ունինք, ունինք իբրեւ կարողութիւն, իբրեւ ձիրք ու պարգեւ, իբրեւ 
շնորհք ու բարիք: Անցշնորհք ու բարիք: Անցշնորհք ու բարիք: Անցշնորհք ու բարիք: Անցեալին մենք դատապարտուած էինք եալին մենք դատապարտուած էինք եալին մենք դատապարտուած էինք եալին մենք դատապարտուած էինք մահուան ու մահուան ու մահուան ու մահուան ու 
գեհենի, բայց այսօր գեհենի, բայց այսօր գեհենի, բայց այսօր գեհենի, բայց այսօր Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով Քրիստոսով մենք նոր կեանք ունինք: մենք նոր կեանք ունինք: մենք նոր կեանք ունինք: մենք նոր կեանք ունինք: Ինչ որ ենք եւ Ինչ որ ենք եւ Ինչ որ ենք եւ Ինչ որ ենք եւ 
ինչ որ ունինք` Աստուծոյ բարիքն է մեզի:ինչ որ ունինք` Աստուծոյ բարիքն է մեզի:ինչ որ ունինք` Աստուծոյ բարիքն է մեզի:ինչ որ ունինք` Աստուծոյ բարիքն է մեզի:    

    
� Ամէն բարիք որ կը վայելենք, Աստուծոյ բարերարութեան Ամէն բարիք որ կը վայելենք, Աստուծոյ բարերարութեան Ամէն բարիք որ կը վայելենք, Աստուծոյ բարերարութեան Ամէն բարիք որ կը վայելենք, Աստուծոյ բարերարութեան 

հետեւանք է:հետեւանք է:հետեւանք է:հետեւանք է:    
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Յակոբին անկեղծ աղօթքըՅակոբին անկեղծ աղօթքըՅակոբին անկեղծ աղօթքըՅակոբին անկեղծ աղօթքը    
((((Սեպտեմբեր Սեպտեմբեր Սեպտեմբեր Սեպտեմբեր 1111))))    

    
««««ԿԿԿԿ’’’’աղաչեմ աղաչեմ աղաչեմ աղաչեմ քեզի, ազատէքեզի, ազատէքեզի, ազատէքեզի, ազատէ´ ´ ´ ´ զիս իմ եղբօրս Եսաւին ձեռքէն. որովզիս իմ եղբօրս Եսաւին ձեռքէն. որովզիս իմ եղբօրս Եսաւին ձեռքէն. որովզիս իմ եղբօրս Եսաւին ձեռքէն. որով----

հետեւ ես անկէ կը վախնամ, որ չըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը հետեւ ես անկէ կը վախնամ, որ չըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը հետեւ ես անկէ կը վախնամ, որ չըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը հետեւ ես անկէ կը վախնամ, որ չըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը 
տղաներովըտղաներովըտղաներովըտղաներովը»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.11):Ծննդոց 32.11):Ծննդոց 32.11):Ծննդոց 32.11):    

Այս համարին մէջ չորս կէտեր ուշագրաւ են.Այս համարին մէջ չորս կէտեր ուշագրաւ են.Այս համարին մէջ չորս կէտեր ուշագրաւ են.Այս համարին մէջ չորս կէտեր ուշագրաւ են.----    
ա) Յակոբ կը դիմէ Աստուծոյ եւ կը խնդրէ որ զինք ազատէ իր ա) Յակոբ կը դիմէ Աստուծոյ եւ կը խնդրէ որ զինք ազատէ իր ա) Յակոբ կը դիմէ Աստուծոյ եւ կը խնդրէ որ զինք ազատէ իր ա) Յակոբ կը դիմէ Աստուծոյ եւ կը խնդրէ որ զինք ազատէ իր 

եղբօր Եսաւին ձեռքէն: Հեղբօր Եսաւին ձեռքէն: Հեղբօր Եսաւին ձեռքէն: Հեղբօր Եսաւին ձեռքէն: Հոս Յակոբ կը ճանչնայ Աստուծոյ ազատարար ոս Յակոբ կը ճանչնայ Աստուծոյ ազատարար ոս Յակոբ կը ճանչնայ Աստուծոյ ազատարար ոս Յակոբ կը ճանչնայ Աստուծոյ ազատարար 
կարողկարողկարողկարողութիւնը: Ան որ Աստուծոյ կը դիմէ,ութիւնը: Ան որ Աստուծոյ կը դիմէ,ութիւնը: Ան որ Աստուծոյ կը դիմէ,ութիւնը: Ան որ Աստուծոյ կը դիմէ,    պէտք է հաւատայ որ պէտք է հաւատայ որ պէտք է հաւատայ որ պէտք է հաւատայ որ 
Աստուած կարողԱստուած կարողԱստուած կարողԱստուած կարողութիւնը ունիութիւնը ունիութիւնը ունիութիւնը ունի    զինք փրկելզինք փրկելզինք փրկելզինք փրկելուուուու    եւ իր հակառակորդնեեւ իր հակառակորդնեեւ իր հակառակորդնեեւ իր հակառակորդնե----
րուն ձեռքէն ազատելու, րուն ձեռքէն ազատելու, րուն ձեռքէն ազատելու, րուն ձեռքէն ազատելու, եւ իր խնդրանքը կատարելեւ իր խնդրանքը կատարելեւ իր խնդրանքը կատարելեւ իր խնդրանքը կատարելուուուու::::    

բ) Յակոբ չի խնդրեր Աստուծմէ որ մեռցնէ Եսաւը կամ հարուածէբ) Յակոբ չի խնդրեր Աստուծմէ որ մեռցնէ Եսաւը կամ հարուածէբ) Յակոբ չի խնդրեր Աստուծմէ որ մեռցնէ Եսաւը կամ հարուածէբ) Յակոբ չի խնդրեր Աստուծմէ որ մեռցնէ Եսաւը կամ հարուածէ    
զայն, այլ պարզապէս պաշտպանութիւն կը հայցէ: Նոզայն, այլ պարզապէս պաշտպանութիւն կը հայցէ: Նոզայն, այլ պարզապէս պաշտպանութիւն կը հայցէ: Նոզայն, այլ պարզապէս պաշտպանութիւն կը հայցէ: Նո´́́́յնը պէտք է ընէ յնը պէտք է ընէ յնը պէտք է ընէ յնը պէտք է ընէ 
քրիստոնեայ մարդը: Ան պէտք է Աստուծոյ պաշտպանուքրիստոնեայ մարդը: Ան պէտք է Աստուծոյ պաշտպանուքրիստոնեայ մարդը: Ան պէտք է Աստուծոյ պաշտպանուքրիստոնեայ մարդը: Ան պէտք է Աստուծոյ պաշտպանութիւնը խնդրէ թիւնը խնդրէ թիւնը խնդրէ թիւնը խնդրէ 
հալածանքներուն դէմհալածանքներուն դէմհալածանքներուն դէմհալածանքներուն դէմ, , , , եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ իր իր իր իր հալածիչներուն հալածիչներուն հալածիչներուն հալածիչներուն մահը խնդրէ: մահը խնդրէ: մահը խնդրէ: մահը խնդրէ: 
Հաւատացեալ մարդը թշնամութեան մէջտեղէն վերցուիլը պէտք է Հաւատացեալ մարդը թշնամութեան մէջտեղէն վերցուիլը պէտք է Հաւատացեալ մարդը թշնամութեան մէջտեղէն վերցուիլը պէտք է Հաւատացեալ մարդը թշնամութեան մէջտեղէն վերցուիլը պէտք է 
ցանկայ եւ ոցանկայ եւ ոցանկայ եւ ոցանկայ եւ ո´́́́չ թէ թշնամչ թէ թշնամչ թէ թշնամչ թէ թշնամիներուն մէջտեղէն վերցուիլը:իներուն մէջտեղէն վերցուիլը:իներուն մէջտեղէն վերցուիլը:իներուն մէջտեղէն վերցուիլը:    

գ) Յակոբ շատ անկեղծ եղաւ իր աղօթքին եւ արտայայտութեան գ) Յակոբ շատ անկեղծ եղաւ իր աղօթքին եւ արտայայտութեան գ) Յակոբ շատ անկեղծ եղաւ իր աղօթքին եւ արտայայտութեան գ) Յակոբ շատ անկեղծ եղաւ իր աղօթքին եւ արտայայտութեան 
մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. ««««Ես անկէ կը վախնամԵս անկէ կը վախնամԵս անկէ կը վախնամԵս անկէ կը վախնամ»:»:»:»:    Յակոբի այս վերաբերմունքէն Յակոբի այս վերաբերմունքէն Յակոբի այս վերաբերմունքէն Յակոբի այս վերաբերմունքէն 
կը սորվինք, թէ ակը սորվինք, թէ ակը սորվինք, թէ ակը սորվինք, թէ աղօթող մարդը պէտք է անկեղծ ըլլայ ղօթող մարդը պէտք է անկեղծ ըլլայ ղօթող մարդը պէտք է անկեղծ ըլլայ ղօթող մարդը պէտք է անկեղծ ըլլայ աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն աղօթքի պահուն 
Աստուծոյ հետ, Աստուծոյ հետ, Աստուծոյ հետ, Աստուծոյ հետ, եւ եւ եւ եւ պէտք է ըսէ պէտք է ըսէ պէտք է ըսէ պէտք է ըսէ անոր անոր անոր անոր թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ են այն բաննչ են այն բաննչ են այն բաննչ են այն բաները որոնցմէ երը որոնցմէ երը որոնցմէ երը որոնցմէ 
կը վախնայ, իկը վախնայ, իկը վախնայ, իկը վախնայ, ի´́́́նչ են այն բաները որ զինք կը մտահոգեն, ինչ են այն բաները որ զինք կը մտահոգեն, ինչ են այն բաները որ զինք կը մտահոգեն, ինչ են այն բաները որ զինք կը մտահոգեն, ի´́́́նչ են իր նչ են իր նչ են իր նչ են իր 
խնդրանքները, ակնկալութիւնները, սպասածները:խնդրանքները, ակնկալութիւնները, սպասածները:խնդրանքները, ակնկալութիւնները, սպասածները:խնդրանքները, ակնկալութիւնները, սպասածները:    

դ) դ) դ) դ) ««««ՉՉՉՉըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը տղաներովըըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը տղաներովըըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը տղաներովըըլլայ թէ գայ ու զարնէ զիս ու մայրը տղաներովը»»»»::::    Յակոբ Յակոբ Յակոբ Յակոբ 
միայն իր անձին համար մտահոգ չէր, այլ նաեւ իր կիներուն ու միայն իր անձին համար մտահոգ չէր, այլ նաեւ իր կիներուն ու միայն իր անձին համար մտահոգ չէր, այլ նաեւ իր կիներուն ու միայն իր անձին համար մտահոգ չէր, այլ նաեւ իր կիներուն ու 
զաւակներուն համար: Ան թազաւակներուն համար: Ան թազաւակներուն համար: Ան թազաւակներուն համար: Ան թախանձագին աղօթեց անոնց համար: Սա խանձագին աղօթեց անոնց համար: Սա խանձագին աղօթեց անոնց համար: Սա խանձագին աղօթեց անոնց համար: Սա 
կը պարզէ որ երբեմն մեր ունեցած սէրը մեր հարազատներուն կը պարզէ որ երբեմն մեր ունեցած սէրը մեր հարազատներուն կը պարզէ որ երբեմն մեր ունեցած սէրը մեր հարազատներուն կը պարզէ որ երբեմն մեր ունեցած սէրը մեր հարազատներուն 
հանդէպ՝ պատճառ կհանդէպ՝ պատճառ կհանդէպ՝ պատճառ կհանդէպ՝ պատճառ կ’’’’ըլլայ որ աւելի ջերմեռանդօրէն աղօթենք:ըլլայ որ աւելի ջերմեռանդօրէն աղօթենք:ըլլայ որ աւելի ջերմեռանդօրէն աղօթենք:ըլլայ որ աւելի ջերմեռանդօրէն աղօթենք:    

    
� Աղօթքի պահուն կրնանք խնդրել Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, Աղօթքի պահուն կրնանք խնդրել Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, Աղօթքի պահուն կրնանք խնդրել Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, Աղօթքի պահուն կրնանք խնդրել Աստուծոյ պաշտպանութիւնը, 

առանց խնդրելու մեր հակառակորդներուն կործանումը:առանց խնդրելու մեր հակառակորդներուն կործանումը:առանց խնդրելու մեր հակառակորդներուն կործանումը:առանց խնդրելու մեր հակառակորդներուն կործանումը:    
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Յիշեցնենք ԱսՅիշեցնենք ԱսՅիշեցնենք ԱսՅիշեցնենք Աստուծոյ` իր խոստումներըտուծոյ` իր խոստումներըտուծոյ` իր խոստումներըտուծոյ` իր խոստումները    
((((Սեպտեմբեր 2Սեպտեմբեր 2Սեպտեմբեր 2Սեպտեմբեր 2))))    

    
««««Դուն ըսիր թէԴուն ըսիր թէԴուն ըսիր թէԴուն ըսիր թէ`̀̀̀ " " " "Անշուշտ քեզի բարիք պիտի ընեմ ու քու Անշուշտ քեզի բարիք պիտի ընեմ ու քու Անշուշտ քեզի բարիք պիտի ընեմ ու քու Անշուշտ քեզի բարիք պիտի ընեմ ու քու 

սերունդդ ծովու աւազին չափ պիտի ընեմ որ շատութենէն չի սերունդդ ծովու աւազին չափ պիտի ընեմ որ շատութենէն չի սերունդդ ծովու աւազին չափ պիտի ընեմ որ շատութենէն չի սերունդդ ծովու աւազին չափ պիտի ընեմ որ շատութենէն չի 
համրուիր"համրուիր"համրուիր"համրուիր"»»»» ( ( ( (Ծննդոց 32.12):Ծննդոց 32.12):Ծննդոց 32.12):Ծննդոց 32.12):    

Այս համարին մէջ, անգամ մը եւս կը տեսնենք որ Յակոբ կը Այս համարին մէջ, անգամ մը եւս կը տեսնենք որ Յակոբ կը Այս համարին մէջ, անգամ մը եւս կը տեսնենք որ Յակոբ կը Այս համարին մէջ, անգամ մը եւս կը տեսնենք որ Յակոբ կը 
յիշեցնէ Աստուծոյ իր կատարած խոստոյիշեցնէ Աստուծոյ իր կատարած խոստոյիշեցնէ Աստուծոյ իր կատարած խոստոյիշեցնէ Աստուծոյ իր կատարած խոստումներւմներւմներւմները, ինչպէս որ իր ը, ինչպէս որ իր ը, ինչպէս որ իր ը, ինչպէս որ իր 
աղօթքին սկիզբը ըրած էրաղօթքին սկիզբը ըրած էրաղօթքին սկիզբը ըրած էրաղօթքին սկիզբը ըրած էր, , , , թէպէտ թէպէտ թէպէտ թէպէտ թեթեւակի յաւելումով թեթեւակի յաւելումով թեթեւակի յաւելումով թեթեւակի յաւելումով (9(9(9(9----րդ րդ րդ րդ 
համար): Ճիհամար): Ճիհամար): Ճիհամար): Ճի´́́́շդ Յակոբի նման պէտք է աղօթէ ամէշդ Յակոբի նման պէտք է աղօթէ ամէշդ Յակոբի նման պէտք է աղօթէ ամէշդ Յակոբի նման պէտք է աղօթէ ամէ´́́́ն մէկ ն մէկ ն մէկ ն մէկ 
հաւատացեալ: Յակոբին ըրածը ձեւականութիւն չէր, ոհաւատացեալ: Յակոբին ըրածը ձեւականութիւն չէր, ոհաւատացեալ: Յակոբին ըրածը ձեւականութիւն չէր, ոհաւատացեալ: Յակոբին ըրածը ձեւականութիւն չէր, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
զԱստուած համոզելու փորձ մը: Յակոբ իր ամբողջ սրտով կը զԱստուած համոզելու փորձ մը: Յակոբ իր ամբողջ սրտով կը զԱստուած համոզելու փորձ մը: Յակոբ իր ամբողջ սրտով կը զԱստուած համոզելու փորձ մը: Յակոբ իր ամբողջ սրտով կը 
հաւատար Աստուծոյ կատարած հաւատար Աստուծոյ կատարած հաւատար Աստուծոյ կատարած հաւատար Աստուծոյ կատարած խոստումներուն, կառչած էր անոնց խոստումներուն, կառչած էր անոնց խոստումներուն, կառչած էր անոնց խոստումներուն, կառչած էր անոնց 
եւ կը պահանջէր անոնց կատարումը: Աստուած կեւ կը պահանջէր անոնց կատարումը: Աստուած կեւ կը պահանջէր անոնց կատարումը: Աստուած կեւ կը պահանջէր անոնց կատարումը: Աստուած կ’’’’ուզէ որ հաւատանք ուզէ որ հաւատանք ուզէ որ հաւատանք ուզէ որ հաւատանք 
իր խոստումներուն եւ կառչինք անոնց: Եւ աւելին, Աստուած կիր խոստումներուն եւ կառչինք անոնց: Եւ աւելին, Աստուած կիր խոստումներուն եւ կառչինք անոնց: Եւ աւելին, Աստուած կիր խոստումներուն եւ կառչինք անոնց: Եւ աւելին, Աստուած կ’’’’ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ ուզէ որ 
հետապնդենք իր խոստումները եւ պահանջենք անոնց կատարումը հետապնդենք իր խոստումները եւ պահանջենք անոնց կատարումը հետապնդենք իր խոստումները եւ պահանջենք անոնց կատարումը հետապնդենք իր խոստումները եւ պահանջենք անոնց կատարումը 
մեր կեանքերուն մէջ: Օրինակ, կրնանք աղօթել եւ ըսմեր կեանքերուն մէջ: Օրինակ, կրնանք աղօթել եւ ըսմեր կեանքերուն մէջ: Օրինակ, կրնանք աղօթել եւ ըսմեր կեանքերուն մէջ: Օրինակ, կրնանք աղօթել եւ ըսել.ել.ել.ել.----    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, դուն ըսիր. "Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ"ր, դուն ըսիր. "Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ"ր, դուն ըսիր. "Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ"ր, դուն ըսիր. "Ինծի եկողը պիտի չմերժեմ"    ((((ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս 6.37) 6.37) 6.37) 6.37), , , , 
ահաահաահաահա´ ´ ´ ´ քեզի կու գամքեզի կու գամքեզի կու գամքեզի կու գամ,,,,    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, զիս միր, զիս միր, զիս միր, զիս մի´ ´ ´ ´ մերժեր. ընդունէմերժեր. ընդունէմերժեր. ընդունէմերժեր. ընդունէ´ ´ ´ ´ զիս գրկիդ մէջզիս գրկիդ մէջզիս գրկիդ մէջզիս գրկիդ մէջ»»»»: : : : 
Եթէ դուն զիս մերժես` ո՞վ զիս պիտի ընդունի:Եթէ դուն զիս մերժես` ո՞վ զիս պիտի ընդունի:Եթէ դուն զիս մերժես` ո՞վ զիս պիտի ընդունի:Եթէ դուն զիս մերժես` ո՞վ զիս պիտի ընդունի:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, դուն խոստացար որ եթէ մէկը յոգնած եւ բեռնաւորուած կը ր, դուն խոստացար որ եթէ մէկը յոգնած եւ բեռնաւորուած կը ր, դուն խոստացար որ եթէ մէկը յոգնած եւ բեռնաւորուած կը ր, դուն խոստացար որ եթէ մէկը յոգնած եւ բեռնաւորուած կը 
զգայ եւ քեզի զգայ եւ քեզի զգայ եւ քեզի զգայ եւ քեզի գայ՝ դունգայ՝ դունգայ՝ դունգայ՝ դուն    իրեն հանգիստ պիտի տաս իրեն հանգիստ պիտի տաս իրեն հանգիստ պիտի տաս իրեն հանգիստ պիտի տաս ((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 11.28): 11.28): 11.28): 11.28):    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահար, ահար, ահար, ահա´ ´ ´ ´ քեզի եկած եմ յոգնած ու կեանքի մտահոգութիւններով քեզի եկած եմ յոգնած ու կեանքի մտահոգութիւններով քեզի եկած եմ յոգնած ու կեանքի մտահոգութիւններով քեզի եկած եմ յոգնած ու կեանքի մտահոգութիւններով 
բբբբեռնաւորուած, հանգիեռնաւորուած, հանգիեռնաւորուած, հանգիեռնաւորուած, հանգի´́́́ստ տուր ինծի:ստ տուր ինծի:ստ տուր ինծի:ստ տուր ինծի:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, դուն ըսիր. "ր, դուն ըսիր. "ր, դուն ըսիր. "ր, դուն ըսիր. "ԽնդրեցէԽնդրեցէԽնդրեցէԽնդրեցէ´́́́ք Աստուծմէ եւ պիտի տրուի ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տրուի ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տրուի ձեզիք Աստուծմէ եւ պիտի տրուի ձեզի""""    
((((Մատթէոս 7.7): Մատթէոս 7.7): Մատթէոս 7.7): Մատթէոս 7.7): ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահար, ահար, ահար, ահա´́́́    կը խնդրեմ քեզմէ: Կը խնդրեմ կը խնդրեմ քեզմէ: Կը խնդրեմ կը խնդրեմ քեզմէ: Կը խնդրեմ կը խնդրեմ քեզմէ: Կը խնդրեմ 
զօրակցութիւնդզօրակցութիւնդզօրակցութիւնդզօրակցութիւնդ    ընդդէմ կեանքի հալածանքներուն: Կը խնդրեմընդդէմ կեանքի հալածանքներուն: Կը խնդրեմընդդէմ կեանքի հալածանքներուն: Կը խնդրեմընդդէմ կեանքի հալածանքներուն: Կը խնդրեմ    
օրհնութիւնդ ու օգնութիւնդ` երբ դաշտիդ մէջ կը գորօրհնութիւնդ ու օգնութիւնդ` երբ դաշտիդ մէջ կը գորօրհնութիւնդ ու օգնութիւնդ` երբ դաշտիդ մէջ կը գորօրհնութիւնդ ու օգնութիւնդ` երբ դաշտիդ մէջ կը գործծծծեմեմեմեմ»:»:»:»:    Եւ այլն:Եւ այլն:Եւ այլն:Եւ այլն:    

    
� Հաւատալ Աստուծոյ խոստումներուն ու հաւատքով կառչիլ Հաւատալ Աստուծոյ խոստումներուն ու հաւատքով կառչիլ Հաւատալ Աստուծոյ խոստումներուն ու հաւատքով կառչիլ Հաւատալ Աստուծոյ խոստումներուն ու հաւատքով կառչիլ 

անոնց` Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է:անոնց` Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է:անոնց` Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է:անոնց` Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է:    
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Յաղթահարել մեղքի արգելքներունՅաղթահարել մեղքի արգելքներունՅաղթահարել մեղքի արգելքներունՅաղթահարել մեղքի արգելքներուն    
((((Սեպտեմբեր 3Սեպտեմբեր 3Սեպտեմբեր 3Սեպտեմբեր 3))))    

    
ՀիՀիՀիՀին ատեն կն ատեն կն ատեն կն ատեն կ’’’’ապրէր թագաւոր մը, որ օրին մէկը պատուիրեց իր ապրէր թագաւոր մը, որ օրին մէկը պատուիրեց իր ապրէր թագաւոր մը, որ օրին մէկը պատուիրեց իր ապրէր թագաւոր մը, որ օրին մէկը պատուիրեց իր 

զինուորներուն որ գիշերով երթան եւ գաղտնի կերպով մեծ ժայռ մը զինուորներուն որ գիշերով երթան եւ գաղտնի կերպով մեծ ժայռ մը զինուորներուն որ գիշերով երթան եւ գաղտնի կերպով մեծ ժայռ մը զինուորներուն որ գիշերով երթան եւ գաղտնի կերպով մեծ ժայռ մը 
դնեն ճամբուն ճիշդ մէջտեղը: Զինուորները կատարեցին թագաւորին դնեն ճամբուն ճիշդ մէջտեղը: Զինուորները կատարեցին թագաւորին դնեն ճամբուն ճիշդ մէջտեղը: Զինուորները կատարեցին թագաւորին դնեն ճամբուն ճիշդ մէջտեղը: Զինուորները կատարեցին թագաւորին 
ըսածը: Յետոյ թագաւորը պահուըտեցաւ դիտելու համար թէ արդեօք ըսածը: Յետոյ թագաւորը պահուըտեցաւ դիտելու համար թէ արդեօք ըսածը: Յետոյ թագաւորը պահուըտեցաւ դիտելու համար թէ արդեօք ըսածը: Յետոյ թագաւորը պահուըտեցաւ դիտելու համար թէ արդեօք 
մէկը պիտի փորձէ՞ր ժայռը ճամէկը պիտի փորձէ՞ր ժայռը ճամէկը պիտի փորձէ՞ր ժայռը ճամէկը պիտի փորձէ՞ր ժայռը ճամբուն մէջտեղէն վերցնել: Շատեր եկան մբուն մէջտեղէն վերցնել: Շատեր եկան մբուն մէջտեղէն վերցնել: Շատեր եկան մբուն մէջտեղէն վերցնել: Շատեր եկան 
ու անցան ժայռին քովէն բայց չփորձեցին ժայռը ճամբուն մէջտեղէն ու անցան ժայռին քովէն բայց չփորձեցին ժայռը ճամբուն մէջտեղէն ու անցան ժայռին քովէն բայց չփորձեցին ժայռը ճամբուն մէջտեղէն ու անցան ժայռին քովէն բայց չփորձեցին ժայռը ճամբուն մէջտեղէն 
վերցնել: Ուրիշներ բարձրաձայն մեղադրեցին թագաւորը, որ հոգ չի վերցնել: Ուրիշներ բարձրաձայն մեղադրեցին թագաւորը, որ հոգ չի վերցնել: Ուրիշներ բարձրաձայն մեղադրեցին թագաւորը, որ հոգ չի վերցնել: Ուրիշներ բարձրաձայն մեղադրեցին թագաւորը, որ հոգ չի 
տանիր ճամբուն մաքրութեան: Յետոյ եկաւ գիւղացի մարդ մը, որ տանիր ճամբուն մաքրութեան: Յետոյ եկաւ գիւղացի մարդ մը, որ տանիր ճամբուն մաքրութեան: Յետոյ եկաւ գիւղացի մարդ մը, որ տանիր ճամբուն մաքրութեան: Յետոյ եկաւ գիւղացի մարդ մը, որ 
կանաչեղէն շալկած էր: Ան իր կանաչեղէնի տոպրակկանաչեղէն շալկած էր: Ան իր կանաչեղէնի տոպրակկանաչեղէն շալկած էր: Ան իր կանաչեղէնի տոպրակկանաչեղէն շալկած էր: Ան իր կանաչեղէնի տոպրակը գետին դրաւ եւ ը գետին դրաւ եւ ը գետին դրաւ եւ ը գետին դրաւ եւ 
փորձեց ժայռը կամացփորձեց ժայռը կամացփորձեց ժայռը կամացփորձեց ժայռը կամաց----կամաց ճամբուն եզերքը հրել: Բաւական ճիգէ կամաց ճամբուն եզերքը հրել: Բաւական ճիգէ կամաց ճամբուն եզերքը հրել: Բաւական ճիգէ կամաց ճամբուն եզերքը հրել: Բաւական ճիգէ 
ետք՝ յաջողեցաւ ժայռը ճամբայէն հեռացնել: Երբ ան կանաչեղէնի իր ետք՝ յաջողեցաւ ժայռը ճամբայէն հեռացնել: Երբ ան կանաչեղէնի իր ետք՝ յաջողեցաւ ժայռը ճամբայէն հեռացնել: Երբ ան կանաչեղէնի իր ետք՝ յաջողեցաւ ժայռը ճամբայէն հեռացնել: Երբ ան կանաչեղէնի իր 
տոպրակը գետնէն պիտի վերցնէր, նշմարեց որ մեծ պարկ մը կար հոն տոպրակը գետնէն պիտի վերցնէր, նշմարեց որ մեծ պարկ մը կար հոն տոպրակը գետնէն պիտի վերցնէր, նշմարեց որ մեծ պարկ մը կար հոն տոպրակը գետնէն պիտի վերցնէր, նշմարեց որ մեծ պարկ մը կար հոն 
ուր ժայռը զետեղուած էր: Պարկին մէջ լեցուն ոսկի կար, ինչպէս նուր ժայռը զետեղուած էր: Պարկին մէջ լեցուն ոսկի կար, ինչպէս նուր ժայռը զետեղուած էր: Պարկին մէջ լեցուն ոսկի կար, ինչպէս նուր ժայռը զետեղուած էր: Պարկին մէջ լեցուն ոսկի կար, ինչպէս նաեւ աեւ աեւ աեւ 
պզտիկ թուղթ մը գրուած նոյնինքն թագաւորին կողմէ, որուն մէջ պզտիկ թուղթ մը գրուած նոյնինքն թագաւորին կողմէ, որուն մէջ պզտիկ թուղթ մը գրուած նոյնինքն թագաւորին կողմէ, որուն մէջ պզտիկ թուղթ մը գրուած նոյնինքն թագաւորին կողմէ, որուն մէջ 
թագաւորը կթագաւորը կթագաւորը կթագաւորը կ’’’’ըսէր. ըսէր. ըսէր. ըսէր. ««««Այս ոսկին կը պատկանի այն մարդուն` որ ժայռը Այս ոսկին կը պատկանի այն մարդուն` որ ժայռը Այս ոսկին կը պատկանի այն մարդուն` որ ժայռը Այս ոսկին կը պատկանի այն մարդուն` որ ժայռը 
ճամբուն մէջտեղէն վերցուցճամբուն մէջտեղէն վերցուցճամբուն մէջտեղէն վերցուցճամբուն մէջտեղէն վերցուց»:»:»:»:    

Այս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, թէ երբ մեր կեանքի ճամԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, թէ երբ մեր կեանքի ճամԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, թէ երբ մեր կեանքի ճամԱյս պատմութիւնը մեզի կը սորվեցնէ, թէ երբ մեր կեանքի ճամ----
բուն վրայ արգելքներու ու դժուարութիւններու հանդիպիբուն վրայ արգելքներու ու դժուարութիւններու հանդիպիբուն վրայ արգելքներու ու դժուարութիւններու հանդիպիբուն վրայ արգելքներու ու դժուարութիւններու հանդիպինք, պէտք չէ նք, պէտք չէ նք, պէտք չէ նք, պէտք չէ 
դժգոհինք անոնց համար, պէտք չէ անոնց դժգոհինք անոնց համար, պէտք չէ անոնց դժգոհինք անոնց համար, պէտք չէ անոնց դժգոհինք անոնց համար, պէտք չէ անոնց պատճառը այս կամ այդ պատճառը այս կամ այդ պատճառը այս կամ այդ պատճառը այս կամ այդ 
մարդը նկատենք, մարդը նկատենք, մարդը նկատենք, մարդը նկատենք, եւ պէտք չէ խուսափինք անոնցմէ, այլ՝ պէտք է ճիգ եւ պէտք չէ խուսափինք անոնցմէ, այլ՝ պէտք է ճիգ եւ պէտք չէ խուսափինք անոնցմէ, այլ՝ պէտք է ճիգ եւ պէտք չէ խուսափինք անոնցմէ, այլ՝ պէտք է ճիգ 
թափենք հաւատքի ու աղօթքի զօրութեամբ զանոնք վերցնելու մեր թափենք հաւատքի ու աղօթքի զօրութեամբ զանոնք վերցնելու մեր թափենք հաւատքի ու աղօթքի զօրութեամբ զանոնք վերցնելու մեր թափենք հաւատքի ու աղօթքի զօրութեամբ զանոնք վերցնելու մեր 
առջեւէն, ահա միայն այն ատեն կրնանք հասնիլ երկնային գանձերուն առջեւէն, ահա միայն այն ատեն կրնանք հասնիլ երկնային գանձերուն առջեւէն, ահա միայն այն ատեն կրնանք հասնիլ երկնային գանձերուն առջեւէն, ահա միայն այն ատեն կրնանք հասնիլ երկնային գանձերուն 
որ թագաւոոր թագաւոոր թագաւոոր թագաւորներուն Թագաւորը՝ Քրիստոս վերապահած է մեզի հարներուն Թագաւորը՝ Քրիստոս վերապահած է մեզի հարներուն Թագաւորը՝ Քրիստոս վերապահած է մեզի հարներուն Թագաւորը՝ Քրիստոս վերապահած է մեզի հա----
մար երկինքիմար երկինքիմար երկինքիմար երկինքի    մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

    
� Ամէն դժուարութիւն եւ Ամէն դժուարութիւն եւ Ամէն դժուարութիւն եւ Ամէն դժուարութիւն եւ մեղքմեղքմեղքմեղքիիիի    ամէն արամէն արամէն արամէն արգելքգելքգելքգելք    զորզորզորզոր    կը յաղթահակը յաղթահակը յաղթահակը յաղթահա----

րենք, իր ետին երկնային գանձ մը վերապահած է մեզի համար:րենք, իր ետին երկնային գանձ մը վերապահած է մեզի համար:րենք, իր ետին երկնային գանձ մը վերապահած է մեզի համար:րենք, իր ետին երկնային գանձ մը վերապահած է մեզի համար:    
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Աստուած մեր թիկնապահն էԱստուած մեր թիկնապահն էԱստուած մեր թիկնապահն էԱստուած մեր թիկնապահն է    
((((Սեպտեմբեր 4Սեպտեմբեր 4Սեպտեմբեր 4Սեպտեմբեր 4))))    

    
««««Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Իսրայէլի ԱստոՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Իսրայէլի ԱստոՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Իսրայէլի ԱստոՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ, Իսրայէլի Աստուածը ձեզի ւածը ձեզի ւածը ձեզի ւածը ձեզի 

թիկնապահ պիտի ըլլայթիկնապահ պիտի ըլլայթիկնապահ պիտի ըլլայթիկնապահ պիտի ըլլայ»»»» ( ( ( (Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):Եսայի 52.12):    
Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր անակնկալ վտանգներով լեցուն այս աշխարՄեզմէ ո՞վ չ'ուզեր անակնկալ վտանգներով լեցուն այս աշխարՄեզմէ ո՞վ չ'ուզեր անակնկալ վտանգներով լեցուն այս աշխարՄեզմէ ո՞վ չ'ուզեր անակնկալ վտանգներով լեցուն այս աշխար----

հին մէջ, ունենալ Աստուծոյ նման անպարտելի թիկնապահ մը: Եթէ հին մէջ, ունենալ Աստուծոյ նման անպարտելի թիկնապահ մը: Եթէ հին մէջ, ունենալ Աստուծոյ նման անպարտելի թիկնապահ մը: Եթէ հին մէջ, ունենալ Աստուծոյ նման անպարտելի թիկնապահ մը: Եթէ 
այս կեանքին մէջ Աստուած չէ մեր թիկնապահը, վտանգի մէջ կայս կեանքին մէջ Աստուած չէ մեր թիկնապահը, վտանգի մէջ կայս կեանքին մէջ Աստուած չէ մեր թիկնապահը, վտանգի մէջ կայս կեանքին մէջ Աստուած չէ մեր թիկնապահը, վտանգի մէջ կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
ոոոո´́́́չ միայն մեր ներկայ երկրաւոր կեանքըչ միայն մեր ներկայ երկրաւոր կեանքըչ միայն մեր ներկայ երկրաւոր կեանքըչ միայն մեր ներկայ երկրաւոր կեանքը, , , , այլեւ` մեր ամբողջ յաւիտեայլեւ` մեր ամբողջ յաւիտեայլեւ` մեր ամբողջ յաւիտեայլեւ` մեր ամբողջ յաւիտե----
նականութիւնը:նականութիւնը:նականութիւնը:նականութիւնը:    

Տէրը ոՏէրը ոՏէրը ոՏէրը ո´́́́չ միայն թիկնապահն է իր զաւակներուն, այլեւ` անոնց չ միայն թիկնապահն է իր զաւակներուն, այլեւ` անոնց չ միայն թիկնապահն է իր զաւակներուն, այլեւ` անոնց չ միայն թիկնապահն է իր զաւակներուն, այլեւ` անոնց 
առաջնորդն է: առաջնորդն է: առաջնորդն է: առաջնորդն է: ««««Տէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայՏէրը ձեր առջեւէն պիտի երթայ»»»»    բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, բացատրութիւնը, 
ակնարկութիւն է աստուածային առաջնորդութեան: Յիշեցէակնարկութիւն է աստուածային առաջնորդութեան: Յիշեցէակնարկութիւն է աստուածային առաջնորդութեան: Յիշեցէակնարկութիւն է աստուածային առաջնորդութեան: Յիշեցէ´́́́ք որ ք որ ք որ ք որ 
Աստուած Եբրայեցիներուն Աստուած Եբրայեցիներուն Աստուած Եբրայեցիներուն Աստուած Եբրայեցիներուն ««««առջեւէն կառջեւէն կառջեւէն կառջեւէն կ’’’’երթարերթարերթարերթար»»»»    երբ զերբ զերբ զերբ զիրենք ազատաիրենք ազատաիրենք ազատաիրենք ազատա----
գրեց Եգիպտոսի գերութենէն (Ելից 13.21): Իսրայէլի ժողովուրդին գրեց Եգիպտոսի գերութենէն (Ելից 13.21): Իսրայէլի ժողովուրդին գրեց Եգիպտոսի գերութենէն (Ելից 13.21): Իսրայէլի ժողովուրդին գրեց Եգիպտոսի գերութենէն (Ելից 13.21): Իսրայէլի ժողովուրդին 
կրակէ եւ ամպէ սիւնով առաջնորդուիլը աստուածային առաջնորդուկրակէ եւ ամպէ սիւնով առաջնորդուիլը աստուածային առաջնորդուկրակէ եւ ամպէ սիւնով առաջնորդուիլը աստուածային առաջնորդուկրակէ եւ ամպէ սիւնով առաջնորդուիլը աստուածային առաջնորդու----
թիւն ու թիկնապահութիւն էր միաժամանակ: Իրական առաջնորդը թիւն ու թիկնապահութիւն էր միաժամանակ: Իրական առաջնորդը թիւն ու թիկնապահութիւն էր միաժամանակ: Իրական առաջնորդը թիւն ու թիկնապահութիւն էր միաժամանակ: Իրական առաջնորդը 
միաժամանակ թիկնապահութիւն ալ կմիաժամանակ թիկնապահութիւն ալ կմիաժամանակ թիկնապահութիւն ալ կմիաժամանակ թիկնապահութիւն ալ կ’’’’ընէ, այլ խօսքով` տէր ու ընէ, այլ խօսքով` տէր ու ընէ, այլ խօսքով` տէր ու ընէ, այլ խօսքով` տէր ու 
պաշտպան կը կանգնպաշտպան կը կանգնպաշտպան կը կանգնպաշտպան կը կանգնի իր ոչխարներուն:ի իր ոչխարներուն:ի իր ոչխարներուն:ի իր ոչխարներուն:    

Հետաքրքրական է նկատել, որ ամպի եւ կրակէ սիւները որոնք Հետաքրքրական է նկատել, որ ամպի եւ կրակէ սիւները որոնք Հետաքրքրական է նկատել, որ ամպի եւ կրակէ սիւները որոնք Հետաքրքրական է նկատել, որ ամպի եւ կրակէ սիւները որոնք 
միշտ Եբրայեցիներուն առջեւէն կմիշտ Եբրայեցիներուն առջեւէն կմիշտ Եբրայեցիներուն առջեւէն կմիշտ Եբրայեցիներուն առջեւէն կ’’’’երթային (Ելից 13.21երթային (Ելից 13.21երթային (Ելից 13.21երթային (Ելից 13.21----22), 22), 22), 22), ի հարկին ի հարկին ի հարկին ի հարկին 
անոնց ետեւը անցան` զիրենք պաշտպանելու համար իրենց ետեւէն անոնց ետեւը անցան` զիրենք պաշտպանելու համար իրենց ետեւէն անոնց ետեւը անցան` զիրենք պաշտպանելու համար իրենց ետեւէն անոնց ետեւը անցան` զիրենք պաշտպանելու համար իրենց ետեւէն 
եկող թշնամիներէն (Ելից 14.19եկող թշնամիներէն (Ելից 14.19եկող թշնամիներէն (Ելից 14.19եկող թշնամիներէն (Ելից 14.19----20): 20): 20): 20): Աստուած այնպիսի թիկնապահ Աստուած այնպիսի թիկնապահ Աստուած այնպիսի թիկնապահ Աստուած այնպիսի թիկնապահ 
մըն մըն մըն մըն է, որ մեզ կը պաշտպանէ թէէ, որ մեզ կը պաշտպանէ թէէ, որ մեզ կը պաշտպանէ թէէ, որ մեզ կը պաշտպանէ թէ´ ´ ´ ´ ետեւէն եւ թէետեւէն եւ թէետեւէն եւ թէետեւէն եւ թէ´ ´ ´ ´ առջեւէն, թէառջեւէն, թէառջեւէն, թէառջեւէն, թէ´ ´ ´ ´ աջէն եւ աջէն եւ աջէն եւ աջէն եւ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ ձախէն եկող թշնամիներէն: Նոձախէն եկող թշնամիներէն: Նոձախէն եկող թշնամիներէն: Նոձախէն եկող թշնամիներէն: Նո´́́́յնը կը հաստատէ Դաւիթ երբ յնը կը հաստատէ Դաւիթ երբ յնը կը հաստատէ Դաւիթ երբ յնը կը հաստատէ Դաւիթ երբ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչպէս Երուսաղէմ լեռներով շրջապատուած է, նոյնպէս Տէրը Ինչպէս Երուսաղէմ լեռներով շրջապատուած է, նոյնպէս Տէրը Ինչպէս Երուսաղէմ լեռներով շրջապատուած է, նոյնպէս Տէրը Ինչպէս Երուսաղէմ լեռներով շրջապատուած է, նոյնպէս Տէրը 
իր ժողովուրդին չորս կողմն է ասկէ յետոյ մինչեւ յաւիտեանիր ժողովուրդին չորս կողմն է ասկէ յետոյ մինչեւ յաւիտեանիր ժողովուրդին չորս կողմն է ասկէ յետոյ մինչեւ յաւիտեանիր ժողովուրդին չորս կողմն է ասկէ յետոյ մինչեւ յաւիտեան»»»» ( ( ( (Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 
125.2): 125.2): 125.2): 125.2): ԱստուԱստուԱստուԱստուած լերան մը նման մեր կողքին է, մեր չորս կողմն է: Մեր ած լերան մը նման մեր կողքին է, մեր չորս կողմն է: Մեր ած լերան մը նման մեր կողքին է, մեր չորս կողմն է: Մեր ած լերան մը նման մեր կողքին է, մեր չորս կողմն է: Մեր 
««««չորս կողմըչորս կողմըչորս կողմըչորս կողմը» » » » ըլլալ, կը նշանակէ ամէն իմաստով եւ ամէն պատահարէ ըլլալ, կը նշանակէ ամէն իմաստով եւ ամէն պատահարէ ըլլալ, կը նշանակէ ամէն իմաստով եւ ամէն պատահարէ ըլլալ, կը նշանակէ ամէն իմաստով եւ ամէն պատահարէ 
մեզ պաշտպանելու ատակ եւ պատրաստ ըլլալ:մեզ պաշտպանելու ատակ եւ պատրաստ ըլլալ:մեզ պաշտպանելու ատակ եւ պատրաստ ըլլալ:մեզ պաշտպանելու ատակ եւ պատրաստ ըլլալ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԶԱստուած իր թիկնապահն ու առաջնորդը դարձուցած մարդը, ԶԱստուած իր թիկնապահն ու առաջնորդը դարձուցած մարդը, ԶԱստուած իր թիկնապահն ու առաջնորդը դարձուցած մարդը, ԶԱստուած իր թիկնապահն ու առաջնորդը դարձուցած մարդը, 

ոոոո´́́́չ կը մոլորի եւ ոչ կը մոլորի եւ ոչ կը մոլորի եւ ոչ կը մոլորի եւ ո´́́́չ ալ պարտութիւն չ ալ պարտութիւն չ ալ պարտութիւն չ ալ պարտութիւն կը կրէ:կը կրէ:կը կրէ:կը կրէ:    
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Աստուած մեր առաջնորդն էԱստուած մեր առաջնորդն էԱստուած մեր առաջնորդն էԱստուած մեր առաջնորդն է    
((((Սեպտեմբեր 5Սեպտեմբեր 5Սեպտեմբեր 5Սեպտեմբեր 5))))    

    
Աստուած կը պաշտպանէ մեզ, երբ տեսնէ որ կը վստահինք իրեն: Աստուած կը պաշտպանէ մեզ, երբ տեսնէ որ կը վստահինք իրեն: Աստուած կը պաշտպանէ մեզ, երբ տեսնէ որ կը վստահինք իրեն: Աստուած կը պաշտպանէ մեզ, երբ տեսնէ որ կը վստահինք իրեն: 

Նմանինք Դաւիթի որ Աստուծոյ թիկնապահութեան վստահեցաւ: Երբ Նմանինք Դաւիթի որ Աստուծոյ թիկնապահութեան վստահեցաւ: Երբ Նմանինք Դաւիթի որ Աստուծոյ թիկնապահութեան վստահեցաւ: Երբ Նմանինք Դաւիթի որ Աստուծոյ թիկնապահութեան վստահեցաւ: Երբ 
Գողիաթ եւ Դաւիթ իրարու կը մօտենային մենամարտելու համար, Գողիաթ եւ Դաւիթ իրարու կը մօտենային մենամարտելու համար, Գողիաթ եւ Դաւիթ իրարու կը մօտենային մենամարտելու համար, Գողիաթ եւ Դաւիթ իրարու կը մօտենային մենամարտելու համար, 
Գողիաթին վահանակիրը իրեն նման մաԳողիաթին վահանակիրը իրեն նման մաԳողիաթին վահանակիրը իրեն նման մաԳողիաթին վահանակիրը իրեն նման մա´́́́րդ մընրդ մընրդ մընրդ մըն    էր (Ա.Թագաւորաց էր (Ա.Թագաւորաց էր (Ա.Թագաւորաց էր (Ա.Թագաւորաց 
17.41), 17.41), 17.41), 17.41), մինչ Դաւիթին վահանակիրն ու թիկնապահը՝ նոյնինքն մինչ Դաւիթին վահանակիրն ու թիկնապահը՝ նոյնինքն մինչ Դաւիթին վահանակիրն ու թիկնապահը՝ նոյնինքն մինչ Դաւիթին վահանակիրն ու թիկնապահը՝ նոյնինքն 
Աստուած էր (Ա.Թագաւորաց 17.45):Աստուած էր (Ա.Թագաւորաց 17.45):Աստուած էր (Ա.Թագաւորաց 17.45):Աստուած էր (Ա.Թագաւորաց 17.45):    

Այսօր ալ կան տեսակԱյսօր ալ կան տեսակԱյսօր ալ կան տեսակԱյսօր ալ կան տեսակ----տեսակ տեսակ տեսակ տեսակ ԳողիաթԳողիաթԳողիաթԳողիաթներ, որոնք մարտահրաւէր ներ, որոնք մարտահրաւէր ներ, որոնք մարտահրաւէր ներ, որոնք մարտահրաւէր 
կը կարդան Աստուծոյ հետեւորդներուն: Մենք չենք կրնար ընդառաջել կը կարդան Աստուծոյ հետեւորդներուն: Մենք չենք կրնար ընդառաջել կը կարդան Աստուծոյ հետեւորդներուն: Մենք չենք կրնար ընդառաջել կը կարդան Աստուծոյ հետեւորդներուն: Մենք չենք կրնար ընդառաջել 
անոնց մարտահրաւէրներուն, եթէ երբեք զԱանոնց մարտահրաւէրներուն, եթէ երբեք զԱանոնց մարտահրաւէրներուն, եթէ երբեք զԱանոնց մարտահրաւէրներուն, եթէ երբեք զԱստուած չունինք մեր ստուած չունինք մեր ստուած չունինք մեր ստուած չունինք մեր 
կեանքին մէջ իբրեւ թիկնապահ ու առաջնորդ:կեանքին մէջ իբրեւ թիկնապահ ու առաջնորդ:կեանքին մէջ իբրեւ թիկնապահ ու առաջնորդ:կեանքին մէջ իբրեւ թիկնապահ ու առաջնորդ:    

ԵԵԵԵրբ Աստուծոյ փառքին համար է որ կը մարտնչինք՝ Աստուած րբ Աստուծոյ փառքին համար է որ կը մարտնչինք՝ Աստուած րբ Աստուծոյ փառքին համար է որ կը մարտնչինք՝ Աստուած րբ Աստուծոյ փառքին համար է որ կը մարտնչինք՝ Աստուած 
իիիի´́́́նքն է որ մեզի համար թիկնապահութիւն կ'ընէ: Մեր սիրտը չի՞ նքն է որ մեզի համար թիկնապահութիւն կ'ընէ: Մեր սիրտը չի՞ նքն է որ մեզի համար թիկնապահութիւն կ'ընէ: Մեր սիրտը չի՞ նքն է որ մեզի համար թիկնապահութիւն կ'ընէ: Մեր սիրտը չի՞ 
ցնծար եւ մեր հոգիները ապահովութեան ու վստահութեան զգացումցնծար եւ մեր հոգիները ապահովութեան ու վստահութեան զգացումցնծար եւ մեր հոգիները ապահովութեան ու վստահութեան զգացումցնծար եւ մեր հոգիները ապահովութեան ու վստահութեան զգացում----
ներով չե՞ն լեցուիր երբ կը լսներով չե՞ն լեցուիր երբ կը լսներով չե՞ն լեցուիր երբ կը լսներով չե՞ն լեցուիր երբ կը լսենք որ պատերազմի դաշտին մէջ` զօրքեենք որ պատերազմի դաշտին մէջ` զօրքեենք որ պատերազմի դաշտին մէջ` զօրքեենք որ պատերազմի դաշտին մէջ` զօրքե----
րու ու պատերազմի Աստուածն է որ մեզի թիկնապահութիւն կրու ու պատերազմի Աստուածն է որ մեզի թիկնապահութիւն կրու ու պատերազմի Աստուածն է որ մեզի թիկնապահութիւն կրու ու պատերազմի Աստուածն է որ մեզի թիկնապահութիւն կ’’’’ընէ:ընէ:ընէ:ընէ:    

Ճշմարիտ թիկնապահը արթոՃշմարիտ թիկնապահը արթոՃշմարիտ թիկնապահը արթոՃշմարիտ թիկնապահը արթո´́́́ւն, զինեաւն, զինեաւն, զինեաւն, զինեա´́́́լ, անվալ, անվալ, անվալ, անվա´́́́խ, զօրեխ, զօրեխ, զօրեխ, զօրե´́́́ղ, ղ, ղ, ղ, 
աչքը բաաչքը բաաչքը բաաչքը բա´́́́ց, պաշտպանելու ատաց, պաշտպանելու ատաց, պաշտպանելու ատաց, պաշտպանելու ատա´́́́կկկկ,,,,    եւ յարձակելու միշտ պատրաեւ յարձակելու միշտ պատրաեւ յարձակելու միշտ պատրաեւ յարձակելու միշտ պատրա´́́́ստ ստ ստ ստ 
մամամամա´́́́րդն է: Մեզմէ ո՞վ այս բոլոր յատկութիւնները չիրդն է: Մեզմէ ո՞վ այս բոլոր յատկութիւնները չիրդն է: Մեզմէ ո՞վ այս բոլոր յատկութիւնները չիրդն է: Մեզմէ ո՞վ այս բոլոր յատկութիւնները չի´ ´ ´ ´ տեսնտեսնտեսնտեսներ Քրիստոեր Քրիստոեր Քրիստոեր Քրիստո----
սի անձին մէջ: Ներկայ աշխարհիս թոհ ու բոհին մէջսի անձին մէջ: Ներկայ աշխարհիս թոհ ու բոհին մէջսի անձին մէջ: Ներկայ աշխարհիս թոհ ու բոհին մէջսի անձին մէջ: Ներկայ աշխարհիս թոհ ու բոհին մէջ`̀̀̀    ո՞վ չո՞վ չո՞վ չո՞վ չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
Քրիստոսի նման անպարտելի թիկնապահ մը ունենալ: Քրիստոսի նման անպարտելի թիկնապահ մը ունենալ: Քրիստոսի նման անպարտելի թիկնապահ մը ունենալ: Քրիստոսի նման անպարտելի թիկնապահ մը ունենալ: Աննինջ ՍաԱննինջ ՍաԱննինջ ՍաԱննինջ Սա----
տանային դիմաց` ո՞վ չ'ուզերտանային դիմաց` ո՞վ չ'ուզերտանային դիմաց` ո՞վ չ'ուզերտանային դիմաց` ո՞վ չ'ուզեր    աննինջ աննինջ աննինջ աննինջ Աստուծոյ պաշտպանութիւԱստուծոյ պաշտպանութիւԱստուծոյ պաշտպանութիւԱստուծոյ պաշտպանութիւնը նը նը նը 
վայելել: Այս աշխարհի մրրկալից ծովուն դիմաց` վայելել: Այս աշխարհի մրրկալից ծովուն դիմաց` վայելել: Այս աշխարհի մրրկալից ծովուն դիմաց` վայելել: Այս աշխարհի մրրկալից ծովուն դիմաց` ո՞վ չո՞վ չո՞վ չո՞վ չ’’’’ուզերուզերուզերուզեր    իր կողիր կողիր կողիր կող----
քին ունենքին ունենքին ունենքին ունենալ Քրիստոսը, ալ Քրիստոսը, ալ Քրիստոսը, ալ Քրիստոսը, որ կարող է ծովերն ու գետերը մեր ոտքերուն որ կարող է ծովերն ու գետերը մեր ոտքերուն որ կարող է ծովերն ու գետերը մեր ոտքերուն որ կարող է ծովերն ու գետերը մեր ոտքերուն 
առջեւ ցամքեցնել (Ելից 14.21առջեւ ցամքեցնել (Ելից 14.21առջեւ ցամքեցնել (Ելից 14.21առջեւ ցամքեցնել (Ելից 14.21----22: 22: 22: 22: Յեսու 3.16Յեսու 3.16Յեսու 3.16Յեսու 3.16----17: 17: 17: 17: Դ.Թագաւորաց 2.14):Դ.Թագաւորաց 2.14):Դ.Թագաւորաց 2.14):Դ.Թագաւորաց 2.14):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Պարտութիւն չկաՊարտութիւն չկաՊարտութիւն չկաՊարտութիւն չկա´́́́յ անոնց համար` որոնք Քրիստոսը կը յ անոնց համար` որոնք Քրիստոսը կը յ անոնց համար` որոնք Քրիստոսը կը յ անոնց համար` որոնք Քրիստոսը կը 

ճանչնան իբրեւ իրենց զօրավարը պատերազմի դաշտին մէջ:ճանչնան իբրեւ իրենց զօրավարը պատերազմի դաշտին մէջ:ճանչնան իբրեւ իրենց զօրավարը պատերազմի դաշտին մէջ:ճանչնան իբրեւ իրենց զօրավարը պատերազմի դաշտին մէջ:    
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Երբ Աստուած լքէ մեզ.Երբ Աստուած լքէ մեզ.Երբ Աստուած լքէ մեզ.Երբ Աստուած լքէ մեզ.........    
((((Սեպտեմբեր 6Սեպտեմբեր 6Սեպտեմբեր 6Սեպտեմբեր 6))))    

    
Եթէ Աստուած իբրեւ թիկնապահ իր հրաժարականը ներկայացնէ Եթէ Աստուած իբրեւ թիկնապահ իր հրաժարականը ներկայացնէ Եթէ Աստուած իբրեւ թիկնապահ իր հրաժարականը ներկայացնէ Եթէ Աստուած իբրեւ թիկնապահ իր հրաժարականը ներկայացնէ 

մեզի՝ ո՞վ տէր պիտի կանգնի մեզի: մեզի՝ ո՞վ տէր պիտի կանգնի մեզի: մեզի՝ ո՞վ տէր պիտի կանգնի մեզի: մեզի՝ ո՞վ տէր պիտի կանգնի մեզի: Եթէ Աստուած մեզ անպաշտպաԵթէ Աստուած մեզ անպաշտպաԵթէ Աստուած մեզ անպաշտպաԵթէ Աստուած մեզ անպաշտպան ն ն ն 
թողու՝ ո՞վ պիտի կարենայ մեզ պաշտպանել:թողու՝ ո՞վ պիտի կարենայ մեզ պաշտպանել:թողու՝ ո՞վ պիտի կարենայ մեզ պաշտպանել:թողու՝ ո՞վ պիտի կարենայ մեզ պաշտպանել:    Եթէ Ամենակարողը լքէ Եթէ Ամենակարողը լքէ Եթէ Ամենակարողը լքէ Եթէ Ամենակարողը լքէ 
մեզ`մեզ`մեզ`մեզ`    ո՞վ պիտի կարենայ մեր կողքին կենալ:ո՞վ պիտի կարենայ մեր կողքին կենալ:ո՞վ պիտի կարենայ մեր կողքին կենալ:ո՞վ պիտի կարենայ մեր կողքին կենալ:    

Արդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ո՞վ կրցաւ պաշտպանել՞վ կրցաւ պաշտպանել՞վ կրցաւ պաշտպանել՞վ կրցաւ պաշտպանել    Ադամն ու ԵւանԱդամն ու ԵւանԱդամն ու ԵւանԱդամն ու Եւան,,,,    երբ Աստուած երբ Աստուած երբ Աստուած երբ Աստուած 
ուզեց դատուզեց դատուզեց դատուզեց դատել զիրենք: ել զիրենք: ել զիրենք: ել զիրենք: Ո՞վ կրցաւ տէր կենալ Կայէնին եւ ՂամէքինՈ՞վ կրցաւ տէր կենալ Կայէնին եւ ՂամէքինՈ՞վ կրցաւ տէր կենալ Կայէնին եւ ՂամէքինՈ՞վ կրցաւ տէր կենալ Կայէնին եւ Ղամէքին,,,,    երբ երբ երբ երբ 
Աստուած զիրենք լքեց: Ո՞վ կրցաւ ազատել Նոյի ժամանակակից Աստուած զիրենք լքեց: Ո՞վ կրցաւ ազատել Նոյի ժամանակակից Աստուած զիրենք լքեց: Ո՞վ կրցաւ ազատել Նոյի ժամանակակից Աստուած զիրենք լքեց: Ո՞վ կրցաւ ազատել Նոյի ժամանակակից 
մարդիկըմարդիկըմարդիկըմարդիկը,,,,    երբ Աստուած որոշեց վերջ տալ անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ երբ Աստուած որոշեց վերջ տալ անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ երբ Աստուած որոշեց վերջ տալ անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ երբ Աստուած որոշեց վերջ տալ անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ 
փրկել Սոդոմացիներն ու Գոմորացիներըփրկել Սոդոմացիներն ու Գոմորացիներըփրկել Սոդոմացիներն ու Գոմորացիներըփրկել Սոդոմացիներն ու Գոմորացիները,,,,    երբ Աստուածերբ Աստուածերբ Աստուածերբ Աստուած    որոշեց որոշեց որոշեց որոշեց 
կործանել զանոնք:կործանել զանոնք:կործանել զանոնք:կործանել զանոնք:    Ո՞վ կրցաւ օգնել Փարաւոնին ու անոր մարդոց, երբ Ո՞վ կրցաւ օգնել Փարաւոնին ու անոր մարդոց, երբ Ո՞վ կրցաւ օգնել Փարաւոնին ու անոր մարդոց, երբ Ո՞վ կրցաւ օգնել Փարաւոնին ու անոր մարդոց, երբ 
երկիերկիերկիերկինքին բարկութիւնը բորբոքեցաւ անոնց դնքին բարկութիւնը բորբոքեցաւ անոնց դնքին բարկութիւնը բորբոքեցաւ անոնց դնքին բարկութիւնը բորբոքեցաւ անոնց դէմ: Ո՞վ կրցաւ ազատել էմ: Ո՞վ կրցաւ ազատել էմ: Ո՞վ կրցաւ ազատել էմ: Ո՞վ կրցաւ ազատել 
Աքարն ու անորԱքարն ու անորԱքարն ու անորԱքարն ու անոր    ընտանիքըընտանիքըընտանիքըընտանիքը,,,,    երբ Աստուած զանոնք քարկոծելու երբ Աստուած զանոնք քարկոծելու երբ Աստուած զանոնք քարկոծելու երբ Աստուած զանոնք քարկոծելու 
հրաման արձակեց: Ո՞վ կրցաւ փրկել Նադաբն ու Աբիուդըհրաման արձակեց: Ո՞վ կրցաւ փրկել Նադաբն ու Աբիուդըհրաման արձակեց: Ո՞վ կրցաւ փրկել Նադաբն ու Աբիուդըհրաման արձակեց: Ո՞վ կրցաւ փրկել Նադաբն ու Աբիուդը,,,,    երբ երբ երբ երբ 
Աստուծոյ կրակը Աստուծոյ կրակը Աստուծոյ կրակը Աստուծոյ կրակը պպպպիտի լափէրիտի լափէրիտի լափէրիտի լափէր    զանոնք: Ո՞վ կրցաւ նեցուկ կզանոնք: Ո՞վ կրցաւ նեցուկ կզանոնք: Ո՞վ կրցաւ նեցուկ կզանոնք: Ո՞վ կրցաւ նեցուկ կենալ Հեղի ենալ Հեղի ենալ Հեղի ենալ Հեղի 
քահանային եւ անորքահանային եւ անորքահանային եւ անորքահանային եւ անոր    երկու որդիներուն՝ Ոփնիին ու Փենէհէսիներկու որդիներուն՝ Ոփնիին ու Փենէհէսիներկու որդիներուն՝ Ոփնիին ու Փենէհէսիներկու որդիներուն՝ Ոփնիին ու Փենէհէսին,,,,    երբ երբ երբ երբ 
Աստուած որոշեց վերջ դնել անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ զօրավիգ կեԱստուած որոշեց վերջ դնել անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ զօրավիգ կեԱստուած որոշեց վերջ դնել անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ զօրավիգ կեԱստուած որոշեց վերջ դնել անոնց կեանքին: Ո՞վ կրցաւ զօրավիգ կե----
նալ Սաւուղիննալ Սաւուղիննալ Սաւուղիննալ Սաւուղին,,,,    երբ Աստուծոյ Հոգին հեռացաւ անկէ: Ո՞վ կրցաւ տուն երբ Աստուծոյ Հոգին հեռացաւ անկէ: Ո՞վ կրցաւ տուն երբ Աստուծոյ Հոգին հեռացաւ անկէ: Ո՞վ կրցաւ տուն երբ Աստուծոյ Հոգին հեռացաւ անկէ: Ո՞վ կրցաւ տուն 
ու տեղ տալ Յովնանինու տեղ տալ Յովնանինու տեղ տալ Յովնանինու տեղ տալ Յովնանին,,,,    երբ Աերբ Աերբ Աերբ Աստուած անձնապէս զայն հետապնդեց: ստուած անձնապէս զայն հետապնդեց: ստուած անձնապէս զայն հետապնդեց: ստուած անձնապէս զայն հետապնդեց: 
Ո՞վ կրցաւ տէր կենալ Յերոբովամ, Ռոբովամ, Նադաբ, Աքաաբ, Ո՞վ կրցաւ տէր կենալ Յերոբովամ, Ռոբովամ, Նադաբ, Աքաաբ, Ո՞վ կրցաւ տէր կենալ Յերոբովամ, Ռոբովամ, Նադաբ, Աքաաբ, Ո՞վ կրցաւ տէր կենալ Յերոբովամ, Ռոբովամ, Նադաբ, Աքաաբ, 
Նաբուգոդոնոսոր եւ շատ մը ուրիշ թագաւորներու երբ Աստուած Նաբուգոդոնոսոր եւ շատ մը ուրիշ թագաւորներու երբ Աստուած Նաբուգոդոնոսոր եւ շատ մը ուրիշ թագաւորներու երբ Աստուած Նաբուգոդոնոսոր եւ շատ մը ուրիշ թագաւորներու երբ Աստուած 
զիրենք անպաշտպան թողուց:զիրենք անպաշտպան թողուց:զիրենք անպաշտպան թողուց:զիրենք անպաշտպան թողուց:    

Երբ Աստուած շարժի` բոլոր մարդիկը կ'անշարժանան: Երբ Երբ Աստուած շարժի` բոլոր մարդիկը կ'անշարժանան: Երբ Երբ Աստուած շարժի` բոլոր մարդիկը կ'անշարժանան: Երբ Երբ Աստուած շարժի` բոլոր մարդիկը կ'անշարժանան: Երբ 
Աստուած իր զօրութիւնն ու զօրակցութիւնըԱստուած իր զօրութիւնն ու զօրակցութիւնըԱստուած իր զօրութիւնն ու զօրակցութիւնըԱստուած իր զօրութիւնն ու զօրակցութիւնը    ետ պահէ մեզմէ, ոետ պահէ մեզմէ, ոետ պահէ մեզմէ, ոետ պահէ մեզմէ, ո´́́́չ ոք կը չ ոք կը չ ոք կը չ ոք կը 
համարձակի զօրակցիլ մեզի: Երբ Ամենակարողը իր ձեռքը քաշէ համարձակի զօրակցիլ մեզի: Երբ Ամենակարողը իր ձեռքը քաշէ համարձակի զօրակցիլ մեզի: Երբ Ամենակարողը իր ձեռքը քաշէ համարձակի զօրակցիլ մեզի: Երբ Ամենակարողը իր ձեռքը քաշէ 
մեզմէ, ո՞վ պիտի կարենայ օգնութեան համար իր ձեռքը երկարել մեզմէ, ո՞վ պիտի կարենայ օգնութեան համար իր ձեռքը երկարել մեզմէ, ո՞վ պիտի կարենայ օգնութեան համար իր ձեռքը երկարել մեզմէ, ո՞վ պիտի կարենայ օգնութեան համար իր ձեռքը երկարել 
մեզի:մեզի:մեզի:մեզի:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Երբ Աստուած ուզէ օգնել մեզի, ոԵրբ Աստուած ուզէ օգնել մեզի, ոԵրբ Աստուած ուզէ օգնել մեզի, ոԵրբ Աստուած ուզէ օգնել մեզի, ո´́́́չ ոք կրնայ դէմ դնել մեզի: Իսկ չ ոք կրնայ դէմ դնել մեզի: Իսկ չ ոք կրնայ դէմ դնել մեզի: Իսկ չ ոք կրնայ դէմ դնել մեզի: Իսկ 

եեեեթէ լքէթէ լքէթէ լքէթէ լքէ    մեզ, ոմեզ, ոմեզ, ոմեզ, ո´́́́չ ոք կրնայ օգնել մեզչ ոք կրնայ օգնել մեզչ ոք կրնայ օգնել մեզչ ոք կրնայ օգնել մեզի:ի:ի:ի:    
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Աստուած մեզ առանձին չի թողուրԱստուած մեզ առանձին չի թողուրԱստուած մեզ առանձին չի թողուրԱստուած մեզ առանձին չի թողուր    
((((Սեպտեմբեր 7Սեպտեմբեր 7Սեպտեմբեր 7Սեպտեմբեր 7))))    

    
Աստուած բնաԱստուած բնաԱստուած բնաԱստուած բնա´́́́ւ առանձին չթողուց եւ չիւ առանձին չթողուց եւ չիւ առանձին չթողուց եւ չիւ առանձին չթողուց եւ չի´ ´ ´ ´ թողուր իր թիկնապաթողուր իր թիկնապաթողուր իր թիկնապաթողուր իր թիկնապա----

հութեան ապաւինողները: Առանձին չթողուց Նոյը երբ որոշեց հութեան ապաւինողները: Առանձին չթողուց Նոյը երբ որոշեց հութեան ապաւինողները: Առանձին չթողուց Նոյը երբ որոշեց հութեան ապաւինողները: Առանձին չթողուց Նոյը երբ որոշեց 
ջրհեղեղով վերջ դնել անոր ժամանակակից ամբարիշտ մարդոց ջրհեղեղով վերջ դնել անոր ժամանակակից ամբարիշտ մարդոց ջրհեղեղով վերջ դնել անոր ժամանակակից ամբարիշտ մարդոց ջրհեղեղով վերջ դնել անոր ժամանակակից ամբարիշտ մարդոց 
կեանքին (Ծննդոց 6.13կեանքին (Ծննդոց 6.13կեանքին (Ծննդոց 6.13կեանքին (Ծննդոց 6.13----14): 14): 14): 14): Առանձին չթողուց ՂովԱռանձին չթողուց ՂովԱռանձին չթողուց ՂովԱռանձին չթողուց Ղովտը երբ Սոդոմացիտը երբ Սոդոմացիտը երբ Սոդոմացիտը երբ Սոդոմացի----
ները ուզեցին զինք եւ իր քովը եկող երկու մարդիկը (հրեշտակները) ները ուզեցին զինք եւ իր քովը եկող երկու մարդիկը (հրեշտակները) ները ուզեցին զինք եւ իր քովը եկող երկու մարդիկը (հրեշտակները) ները ուզեցին զինք եւ իր քովը եկող երկու մարդիկը (հրեշտակները) 
սպաննել (Ծննդոց 19.4սպաննել (Ծննդոց 19.4սպաննել (Ծննդոց 19.4սպաննել (Ծննդոց 19.4----11): 11): 11): 11): Առանձին չթողուց Յակոբը երբ ան Առանձին չթողուց Յակոբը երբ ան Առանձին չթողուց Յակոբը երբ ան Առանձին չթողուց Յակոբը երբ ան 
հալածուեցաւ իր եղբօրը՝ Եսաւին կողմէ, կամ երբ անիրաւուեցաւ հալածուեցաւ իր եղբօրը՝ Եսաւին կողմէ, կամ երբ անիրաւուեցաւ հալածուեցաւ իր եղբօրը՝ Եսաւին կողմէ, կամ երբ անիրաւուեցաւ հալածուեցաւ իր եղբօրը՝ Եսաւին կողմէ, կամ երբ անիրաւուեցաւ 
Լաբանին կողմէ (Ծննդոց 31.6Լաբանին կողմէ (Ծննդոց 31.6Լաբանին կողմէ (Ծննդոց 31.6Լաբանին կողմէ (Ծննդոց 31.6----7): 7): 7): 7): Առանձին չթողուց Յովսէփը երբ ան Առանձին չթողուց Յովսէփը երբ ան Առանձին չթողուց Յովսէփը երբ ան Առանձին չթողուց Յովսէփը երբ ան 
դադադադարձաւ իր եղբայրներուն ատելութեան առարկան (Ծննդոց 37.4), երբ րձաւ իր եղբայրներուն ատելութեան առարկան (Ծննդոց 37.4), երբ րձաւ իր եղբայրներուն ատելութեան առարկան (Ծննդոց 37.4), երբ րձաւ իր եղբայրներուն ատելութեան առարկան (Ծննդոց 37.4), երբ 
փոսի մը մէջ նետուեցաւ (Ծննդոց 37.23փոսի մը մէջ նետուեցաւ (Ծննդոց 37.23փոսի մը մէջ նետուեցաւ (Ծննդոց 37.23փոսի մը մէջ նետուեցաւ (Ծննդոց 37.23----24), 24), 24), 24), երբ Իսմայէլացիներուն երբ Իսմայէլացիներուն երբ Իսմայէլացիներուն երբ Իսմայէլացիներուն 
ծախուեցաւ (Ծննդոց 37.28), եւ երբ անարդարօրէն բանտ նետուեցաւ ծախուեցաւ (Ծննդոց 37.28), եւ երբ անարդարօրէն բանտ նետուեցաւ ծախուեցաւ (Ծննդոց 37.28), եւ երբ անարդարօրէն բանտ նետուեցաւ ծախուեցաւ (Ծննդոց 37.28), եւ երբ անարդարօրէն բանտ նետուեցաւ 
((((Ծննդոց 39.20Ծննդոց 39.20Ծննդոց 39.20Ծննդոց 39.20----21): 21): 21): 21): Առանձին չթողուց Մովսէսն ու Յեսուն երբ անոնք Առանձին չթողուց Մովսէսն ու Յեսուն երբ անոնք Առանձին չթողուց Մովսէսն ու Յեսուն երբ անոնք Առանձին չթողուց Մովսէսն ու Յեսուն երբ անոնք 
պայքարեցան Ապայքարեցան Ապայքարեցան Ապայքարեցան Ամաղէկի դէմ (Ելից 17.8մաղէկի դէմ (Ելից 17.8մաղէկի դէմ (Ելից 17.8մաղէկի դէմ (Ելից 17.8----13): 13): 13): 13): Առանձին չթողուց Դաւիթը Առանձին չթողուց Դաւիթը Առանձին չթողուց Դաւիթը Առանձին չթողուց Դաւիթը 
երբ ան մենամարտեցաւ Գողիաթի դէմ (Ա.Թագաւորաց 17.45երբ ան մենամարտեցաւ Գողիաթի դէմ (Ա.Թագաւորաց 17.45երբ ան մենամարտեցաւ Գողիաթի դէմ (Ա.Թագաւորաց 17.45երբ ան մենամարտեցաւ Գողիաթի դէմ (Ա.Թագաւորաց 17.45----49): 49): 49): 49): 
Առանձին չթողուց Գեդէօնը երբ ան պատեԱռանձին չթողուց Գեդէօնը երբ ան պատեԱռանձին չթողուց Գեդէօնը երբ ան պատեԱռանձին չթողուց Գեդէօնը երբ ան պատերազմեցաւ Մադիանացիներազմեցաւ Մադիանացիներազմեցաւ Մադիանացիներազմեցաւ Մադիանացինե----
րուն դէմ (Դատաւորաց 7րուն դէմ (Դատաւորաց 7րուն դէմ (Դատաւորաց 7րուն դէմ (Դատաւորաց 7----8): 8): 8): 8): Առանձին չձգեց Եղիա մարգարէն երբ ան Առանձին չձգեց Եղիա մարգարէն երբ ան Առանձին չձգեց Եղիա մարգարէն երբ ան Առանձին չձգեց Եղիա մարգարէն երբ ան 
մարտահրաւէր կարդաց Բահաղի 450 սոմարտահրաւէր կարդաց Բահաղի 450 սոմարտահրաւէր կարդաց Բահաղի 450 սոմարտահրաւէր կարդաց Բահաղի 450 սուտ մարգարէներուն ւտ մարգարէներուն ւտ մարգարէներուն ւտ մարգարէներուն 
((((Գ.Թագաւորաց 18.21Գ.Թագաւորաց 18.21Գ.Թագաւորաց 18.21Գ.Թագաւորաց 18.21----39): 39): 39): 39): Առանձին չձգեց Եղիսէ մարգարէն երբ Առանձին չձգեց Եղիսէ մարգարէն երբ Առանձին չձգեց Եղիսէ մարգարէն երբ Առանձին չձգեց Եղիսէ մարգարէն երբ 
Ասորիները շրջապատեցին Դօթայիմ քաղաքը զինք սպաննելու Ասորիները շրջապատեցին Դօթայիմ քաղաքը զինք սպաննելու Ասորիները շրջապատեցին Դօթայիմ քաղաքը զինք սպաննելու Ասորիները շրջապատեցին Դօթայիմ քաղաքը զինք սպաննելու 
համար (Դ.Թագաւորաց 6.13համար (Դ.Թագաւորաց 6.13համար (Դ.Թագաւորաց 6.13համար (Դ.Թագաւորաց 6.13----23): 23): 23): 23): Առանձին չձգեց Երեմիա մարգարէն Առանձին չձգեց Երեմիա մարգարէն Առանձին չձգեց Երեմիա մարգարէն Առանձին չձգեց Երեմիա մարգարէն 
երբ ան Յովնաթան դպիրին տանը մէջ բանտարկուած էր (Երեմիա երբ ան Յովնաթան դպիրին տանը մէջ բանտարկուած էր (Երեմիա երբ ան Յովնաթան դպիրին տանը մէջ բանտարկուած էր (Երեմիա երբ ան Յովնաթան դպիրին տանը մէջ բանտարկուած էր (Երեմիա 
37.1537.1537.1537.15----17), 17), 17), 17), եւ երեւ երեւ երեւ երբ չոր ջրհորի մը մէջ նետուած էր (Երեմիա 38.1բ չոր ջրհորի մը մէջ նետուած էր (Երեմիա 38.1բ չոր ջրհորի մը մէջ նետուած էր (Երեմիա 38.1բ չոր ջրհորի մը մէջ նետուած էր (Երեմիա 38.1----13): 13): 13): 13): 
Առանձին չձգեց Սեդրաքը, Միսաքն ու Աբեդնագովը երբ անոնք Առանձին չձգեց Սեդրաքը, Միսաքն ու Աբեդնագովը երբ անոնք Առանձին չձգեց Սեդրաքը, Միսաքն ու Աբեդնագովը երբ անոնք Առանձին չձգեց Սեդրաքը, Միսաքն ու Աբեդնագովը երբ անոնք 
նետուեցան բորբոքած կրակի հնոցին մէջ (Դանիէլ 3.19նետուեցան բորբոքած կրակի հնոցին մէջ (Դանիէլ 3.19նետուեցան բորբոքած կրակի հնոցին մէջ (Դանիէլ 3.19նետուեցան բորբոքած կրակի հնոցին մէջ (Դանիէլ 3.19----27): 27): 27): 27): Առանձին Առանձին Առանձին Առանձին 
չձգեց Դանիէլը երբ ան նետուեցաւ առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ չձգեց Դանիէլը երբ ան նետուեցաւ առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ չձգեց Դանիէլը երբ ան նետուեցաւ առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ չձգեց Դանիէլը երբ ան նետուեցաւ առիւծներու գուբին մէջ (Դանիէլ 
6.166.166.166.16----24):24):24):24): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԱստոԱստոԱստոԱստուած առանձին չի թողուր իր զաւակները պայքարի մը ւած առանձին չի թողուր իր զաւակները պայքարի մը ւած առանձին չի թողուր իր զաւակները պայքարի մը ւած առանձին չի թողուր իր զաւակները պայքարի մը 

մէջ, որ իր անունով ու իր անուան դէմ կը մղուի:մէջ, որ իր անունով ու իր անուան դէմ կը մղուի:մէջ, որ իր անունով ու իր անուան դէմ կը մղուի:մէջ, որ իր անունով ու իր անուան դէմ կը մղուի:    
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Ձեռքդ բռնէ Ձեռքդ բռնէ Ձեռքդ բռնէ Ձեռքդ բռնէ Աստուծոյ գաւազանը` խաչըԱստուծոյ գաւազանը` խաչըԱստուծոյ գաւազանը` խաչըԱստուծոյ գաւազանը` խաչը    
((((Սեպտեմբեր 8Սեպտեմբեր 8Սեպտեմբեր 8Սեպտեմբեր 8))))    

    
Երբ Աստուծոյ միջամտութեամբ եւ Մովսէսի առաջնորդութեամբ Երբ Աստուծոյ միջամտութեամբ եւ Մովսէսի առաջնորդութեամբ Երբ Աստուծոյ միջամտութեամբ եւ Մովսէսի առաջնորդութեամբ Երբ Աստուծոյ միջամտութեամբ եւ Մովսէսի առաջնորդութեամբ 

Եբրայեցիները դուրս եկան Եգիպտոսէն երթալու համար խոստացեալ Եբրայեցիները դուրս եկան Եգիպտոսէն երթալու համար խոստացեալ Եբրայեցիները դուրս եկան Եգիպտոսէն երթալու համար խոստացեալ Եբրայեցիները դուրս եկան Եգիպտոսէն երթալու համար խոստացեալ 
եեեերկիրը՝ Քանան, առաջին ժողովուրդը որ իրենց դէմ յարձակեցաւ րկիրը՝ Քանան, առաջին ժողովուրդը որ իրենց դէմ յարձակեցաւ րկիրը՝ Քանան, առաջին ժողովուրդը որ իրենց դէմ յարձակեցաւ րկիրը՝ Քանան, առաջին ժողովուրդը որ իրենց դէմ յարձակեցաւ 
Ամաղեկացիներն էին (Ելից 17.8Ամաղեկացիներն էին (Ելից 17.8Ամաղեկացիներն էին (Ելից 17.8Ամաղեկացիներն էին (Ելից 17.8----13): 13): 13): 13): Աստուած Մովսէսին ըսաւ որ Աստուած Մովսէսին ըսաւ որ Աստուած Մովսէսին ըսաւ որ Աստուած Մովսէսին ըսաւ որ 
պատուիրէ Յեսուին ընտիր մարդիկ ընտրել եւ պատերազմի դաշտ պատուիրէ Յեսուին ընտիր մարդիկ ընտրել եւ պատերազմի դաշտ պատուիրէ Յեսուին ընտիր մարդիկ ընտրել եւ պատերազմի դաշտ պատուիրէ Յեսուին ընտիր մարդիկ ընտրել եւ պատերազմի դաշտ 
երթալ, իսկ ինք, գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրանայ եւ իր ներկաերթալ, իսկ ինք, գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրանայ եւ իր ներկաերթալ, իսկ ինք, գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրանայ եւ իր ներկաերթալ, իսկ ինք, գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրանայ եւ իր ներկա----
յութեան կանգնի: Յեսու պայութեան կանգնի: Յեսու պայութեան կանգնի: Յեսու պայութեան կանգնի: Յեսու պատերազմի գնաց, իսկ Մովսէս Աստուծոյ տերազմի գնաց, իսկ Մովսէս Աստուծոյ տերազմի գնաց, իսկ Մովսէս Աստուծոյ տերազմի գնաց, իսկ Մովսէս Աստուծոյ 
գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրացաւ: Պատերազմը սկսաւ: Երբ գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրացաւ: Պատերազմը սկսաւ: Երբ գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրացաւ: Պատերազմը սկսաւ: Երբ գաւազանը ձեռքը առած լեռ բարձրացաւ: Պատերազմը սկսաւ: Երբ 
Մովսէս գաւազանը վեր պահէր՝ Եբրայեցիները կը յաղթէին, իսկ երբ Մովսէս գաւազանը վեր պահէր՝ Եբրայեցիները կը յաղթէին, իսկ երբ Մովսէս գաւազանը վեր պահէր՝ Եբրայեցիները կը յաղթէին, իսկ երբ Մովսէս գաւազանը վեր պահէր՝ Եբրայեցիները կը յաղթէին, իսկ երբ 
վար իջեցնէր՝ Ամաղեկացիները կը յաղթէին (Ծննդոց 17.11): Գաւազավար իջեցնէր՝ Ամաղեկացիները կը յաղթէին (Ծննդոց 17.11): Գաւազավար իջեցնէր՝ Ամաղեկացիները կը յաղթէին (Ծննդոց 17.11): Գաւազավար իջեցնէր՝ Ամաղեկացիները կը յաղթէին (Ծննդոց 17.11): Գաւազա----
նը վեր բարձրացնելը՝ աղօթքով զԱստուած օգնութեանը վեր բարձրացնելը՝ աղօթքով զԱստուած օգնութեանը վեր բարձրացնելը՝ աղօթքով զԱստուած օգնութեանը վեր բարձրացնելը՝ աղօթքով զԱստուած օգնութեան կանչել կը ն կանչել կը ն կանչել կը ն կանչել կը 
նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ զԱստուած պատերազմի նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ զԱստուած պատերազմի նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ զԱստուած պատերազմի նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ զԱստուած պատերազմի 
դաշտ հրաւիրել կը նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ Աստուդաշտ հրաւիրել կը նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ Աստուդաշտ հրաւիրել կը նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ Աստուդաշտ հրաւիրել կը նշանակէր: Գաւազանը վեր բարձրացնելը՝ Աստու----
ծոյ վստահիլ ու ապաւինիլ կը նշանակէր:ծոյ վստահիլ ու ապաւինիլ կը նշանակէր:ծոյ վստահիլ ու ապաւինիլ կը նշանակէր:ծոյ վստահիլ ու ապաւինիլ կը նշանակէր:    

Արդ, ինչպէս Եբրայեցիները յարձակումի ենթարկուեցան, երբ Արդ, ինչպէս Եբրայեցիները յարձակումի ենթարկուեցան, երբ Արդ, ինչպէս Եբրայեցիները յարձակումի ենթարկուեցան, երբ Արդ, ինչպէս Եբրայեցիները յարձակումի ենթարկուեցան, երբ 
դուրս եկան ստրկութեան երկրէն եւ դէպի խոդուրս եկան ստրկութեան երկրէն եւ դէպի խոդուրս եկան ստրկութեան երկրէն եւ դէպի խոդուրս եկան ստրկութեան երկրէն եւ դէպի խոստացեալ երկիրը տաստացեալ երկիրը տաստացեալ երկիրը տաստացեալ երկիրը տա----
նող ճամբան բռնեցին, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ փորձէ Քրիստոսով նող ճամբան բռնեցին, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ փորձէ Քրիստոսով նող ճամբան բռնեցին, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ փորձէ Քրիստոսով նող ճամբան բռնեցին, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ փորձէ Քրիստոսով 
ազատագրուիլ մեղքի ստրկութենէն եւ դէպի արքայութիւն տանող ազատագրուիլ մեղքի ստրկութենէն եւ դէպի արքայութիւն տանող ազատագրուիլ մեղքի ստրկութենէն եւ դէպի արքայութիւն տանող ազատագրուիլ մեղքի ստրկութենէն եւ դէպի արքայութիւն տանող 
ճամբէն սկսի ընթանալ, անպայման յարձակումի պիտի ենթարկուի ճամբէն սկսի ընթանալ, անպայման յարձակումի պիտի ենթարկուի ճամբէն սկսի ընթանալ, անպայման յարձակումի պիտի ենթարկուի ճամբէն սկսի ընթանալ, անպայման յարձակումի պիտի ենթարկուի 
կեանքի Ամաղեկացիներուն կողմէ:կեանքի Ամաղեկացիներուն կողմէ:կեանքի Ամաղեկացիներուն կողմէ:կեանքի Ամաղեկացիներուն կողմէ:    

Փրկութեան ճամբուն վրայ շատ ԱմաղեկացիՓրկութեան ճամբուն վրայ շատ ԱմաղեկացիՓրկութեան ճամբուն վրայ շատ ԱմաղեկացիՓրկութեան ճամբուն վրայ շատ Ամաղեկացիներու, այլ խօսքով՝ ներու, այլ խօսքով՝ ներու, այլ խօսքով՝ ներու, այլ խօսքով՝ 
շատ արգելքներու կրնանք հանդիպիլ, բայց եթէ երբեք Մովսէսի շատ արգելքներու կրնանք հանդիպիլ, բայց եթէ երբեք Մովսէսի շատ արգելքներու կրնանք հանդիպիլ, բայց եթէ երբեք Մովսէսի շատ արգելքներու կրնանք հանդիպիլ, բայց եթէ երբեք Մովսէսի 
գաւազանը մեր ձեռքը ըլլայ՝ մեգաւազանը մեր ձեռքը ըլլայ՝ մեգաւազանը մեր ձեռքը ըլլայ՝ մեգաւազանը մեր ձեռքը ըլլայ՝ մե´́́́րը կրը կրը կրը կ’’’’ըլլայ յաղթանակը: Ինչպէս Մովըլլայ յաղթանակը: Ինչպէս Մովըլլայ յաղթանակը: Ինչպէս Մովըլլայ յաղթանակը: Ինչպէս Մով----
սէս իր գաւազանը վեր պահեց մինչեւ պատերազմի աւարտը, այնպէս սէս իր գաւազանը վեր պահեց մինչեւ պատերազմի աւարտը, այնպէս սէս իր գաւազանը վեր պահեց մինչեւ պատերազմի աւարտը, այնպէս սէս իր գաւազանը վեր պահեց մինչեւ պատերազմի աւարտը, այնպէս 
ալ, իւրաքանչիւր հաւատացեալ որ հոգեւոր պատերազմի մէջ է, ալ, իւրաքանչիւր հաւատացեալ որ հոգեւոր պատերազմի մէջ է, ալ, իւրաքանչիւր հաւատացեալ որ հոգեւոր պատերազմի մէջ է, ալ, իւրաքանչիւր հաւատացեալ որ հոգեւոր պատերազմի մէջ է, 
հաւատքհաւատքհաւատքհաւատքի ու վստահութեան գաւազանը` Քրիստոսի խաչը, միշտ վեի ու վստահութեան գաւազանը` Քրիստոսի խաչը, միշտ վեի ու վստահութեան գաւազանը` Քրիստոսի խաչը, միշտ վեի ու վստահութեան գաւազանը` Քրիստոսի խաչը, միշտ վե´́́́ր ր ր ր 
պէտք է պահէ՝ մինչեւ ամբողջական յաղթանակ:պէտք է պահէ՝ մինչեւ ամբողջական յաղթանակ:պէտք է պահէ՝ մինչեւ ամբողջական յաղթանակ:պէտք է պահէ՝ մինչեւ ամբողջական յաղթանակ:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԱմոԱմոԱմոԱմո´́́́ւր ու բաւր ու բաւր ու բաւր ու բա´́́́րձր բռնէ ձեռքիդ մէջրձր բռնէ ձեռքիդ մէջրձր բռնէ ձեռքիդ մէջրձր բռնէ ձեռքիդ մէջ    Քրիստոսի խաչը Քրիստոսի խաչը Քրիստոսի խաչը Քրիստոսի խաչը կեանքի կեանքի կեանքի կեանքի 

Ամաղէկներուն, այսինքն՝Ամաղէկներուն, այսինքն՝Ամաղէկներուն, այսինքն՝Ամաղէկներուն, այսինքն՝    կեանքի դժուարութիւններուն դէմ:կեանքի դժուարութիւններուն դէմ:կեանքի դժուարութիւններուն դէմ:կեանքի դժուարութիւններուն դէմ:    



 255 

Միայն ՏէՄիայն ՏէՄիայն ՏէՄիայն Տէ´́́́րը պէտք է փառաբանելրը պէտք է փառաբանելրը պէտք է փառաբանելրը պէտք է փառաբանել    
((((ՍեպտեմբեՍեպտեմբեՍեպտեմբեՍեպտեմբեր 9ր 9ր 9ր 9))))    

    
Փրկութիւնը Տիրոջմէ է, ուստի ամէն փառք ու փառաբանութիւն Փրկութիւնը Տիրոջմէ է, ուստի ամէն փառք ու փառաբանութիւն Փրկութիւնը Տիրոջմէ է, ուստի ամէն փառք ու փառաբանութիւն Փրկութիւնը Տիրոջմէ է, ուստի ամէն փառք ու փառաբանութիւն 

միայն իրեն ուղղուած պէտք է ըլլայ:միայն իրեն ուղղուած պէտք է ըլլայ:միայն իրեն ուղղուած պէտք է ըլլայ:միայն իրեն ուղղուած պէտք է ըլլայ:    Ինչո՞ւ ըսի ասիկա: Որովհետեւ Ինչո՞ւ ըսի ասիկա: Որովհետեւ Ինչո՞ւ ըսի ասիկա: Որովհետեւ Ինչո՞ւ ըսի ասիկա: Որովհետեւ 
երբեմն կը հանդիպինք մարդոց, որոնք պէտք եղածէն աւելի կը երբեմն կը հանդիպինք մարդոց, որոնք պէտք եղածէն աւելի կը երբեմն կը հանդիպինք մարդոց, որոնք պէտք եղածէն աւելի կը երբեմն կը հանդիպինք մարդոց, որոնք պէտք եղածէն աւելի կը 
խօսին ու անտեղի կերպով կը խօսին ու անտեղի կերպով կը խօսին ու անտեղի կերպով կը խօսին ու անտեղի կերպով կը ««««փառաբանենփառաբանենփառաբանենփառաբանեն» » » » անունը այն անձին, անունը այն անձին, անունը այն անձին, անունը այն անձին, 
որ իրենց որ իրենց որ իրենց որ իրենց դարձի կամ փրկդարձի կամ փրկդարձի կամ փրկդարձի կամ փրկութեան պատճառ դարձութեան պատճառ դարձութեան պատճառ դարձութեան պատճառ դարձած է:ած է:ած է:ած է:    

Մարդիկ կրնան խօսիլ ապաշխարութեան մասին, բայց Սուրբ Մարդիկ կրնան խօսիլ ապաշխարութեան մասին, բայց Սուրբ Մարդիկ կրնան խօսիլ ապաշխարութեան մասին, բայց Սուրբ Մարդիկ կրնան խօսիլ ապաշխարութեան մասին, բայց Սուրբ 
Հոգին իՀոգին իՀոգին իՀոգին ի´́́́նքն է որ մարդիկընքն է որ մարդիկընքն է որ մարդիկընքն է որ մարդիկը    ապաշխարութեան կ'առաջնորդէ:ապաշխարութեան կ'առաջնորդէ:ապաշխարութեան կ'առաջնորդէ:ապաշխարութեան կ'առաջնորդէ:    

Մարդիկ կրնանՄարդիկ կրնանՄարդիկ կրնանՄարդիկ կրնան    խօսիլ խօսիլ խօսիլ խօսիլ մեղքերու քաւութեան մասին, բայց մեղքերու քաւութեան մասին, բայց մեղքերու քաւութեան մասին, բայց մեղքերու քաւութեան մասին, բայց 
Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս իիիի´́́́նքն է որ կը քաւէ մարդոց նքն է որ կը քաւէ մարդոց նքն է որ կը քաւէ մարդոց նքն է որ կը քաւէ մարդոց մեղքերը:մեղքերը:մեղքերը:մեղքերը:    

Մարդիկ կրնան խօսիլ Հօր Աստուծոյ կողմՄարդիկ կրնան խօսիլ Հօր Աստուծոյ կողմՄարդիկ կրնան խօսիլ Հօր Աստուծոյ կողմՄարդիկ կրնան խօսիլ Հօր Աստուծոյ կողմէ կատարուած է կատարուած է կատարուած է կատարուած 
որդեգրութեան մասին, բայց Հայրն Աստուած իորդեգրութեան մասին, բայց Հայրն Աստուած իորդեգրութեան մասին, բայց Հայրն Աստուած իորդեգրութեան մասին, բայց Հայրն Աստուած ի´́́́նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը 
կ'որդեգրէ:կ'որդեգրէ:կ'որդեգրէ:կ'որդեգրէ:    

Քարոզիչներ կրնան փրկութիւն աւետել, բայց աւետուած Քարոզիչներ կրնան փրկութիւն աւետել, բայց աւետուած Քարոզիչներ կրնան փրկութիւն աւետել, բայց աւետուած Քարոզիչներ կրնան փրկութիւն աւետել, բայց աւետուած 
փրկութիւնը մեր սրտին մէջ դնողը Յիսուսի շնորհքն է: Պատահափրկութիւնը մեր սրտին մէջ դնողը Յիսուսի շնորհքն է: Պատահափրկութիւնը մեր սրտին մէջ դնողը Յիսուսի շնորհքն է: Պատահափրկութիւնը մեր սրտին մէջ դնողը Յիսուսի շնորհքն է: Պատահա----
կա՞ն է արդեօք որ Բարի Սամարացիին առակին մէջ, ոկա՞ն է արդեօք որ Բարի Սամարացիին առակին մէջ, ոկա՞ն է արդեօք որ Բարի Սամարացիին առակին մէջ, ոկա՞ն է արդեօք որ Բարի Սամարացիին առակին մէջ, ո´́́́չ քահանան չ քահանան չ քահանան չ քահանան 
օգնեց գետին օգնեց գետին օգնեց գետին օգնեց գետին փռուած մարդուն եւ ոփռուած մարդուն եւ ոփռուած մարդուն եւ ոփռուած մարդուն եւ ո´́́́չ ալ Ղեւտացին: Ինչո՞ւ համար չ ալ Ղեւտացին: Ինչո՞ւ համար չ ալ Ղեւտացին: Ինչո՞ւ համար չ ալ Ղեւտացին: Ինչո՞ւ համար 
չօգնեցին. կամ ի՞նչ կը բացայայտէ անոնց չօգնելու արարքը: չօգնեցին. կամ ի՞նչ կը բացայայտէ անոնց չօգնելու արարքը: չօգնեցին. կամ ի՞նչ կը բացայայտէ անոնց չօգնելու արարքը: չօգնեցին. կամ ի՞նչ կը բացայայտէ անոնց չօգնելու արարքը: 
Մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ անոնց չօգնելը կը բացայայտէ, թէ մարդ Մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ անոնց չօգնելը կը բացայայտէ, թէ մարդ Մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ անոնց չօգնելը կը բացայայտէ, թէ մարդ Մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ անոնց չօգնելը կը բացայայտէ, թէ մարդ 
արարածը չի կրնար մեղքի գետինը ինկած մարդիկը վերցնել: արարածը չի կրնար մեղքի գետինը ինկած մարդիկը վերցնել: արարածը չի կրնար մեղքի գետինը ինկած մարդիկը վերցնել: արարածը չի կրնար մեղքի գետինը ինկած մարդիկը վերցնել: 
Միայն Բարի Սամարացին, այսինքն` Քրիստոս ինք,Միայն Բարի Սամարացին, այսինքն` Քրիստոս ինք,Միայն Բարի Սամարացին, այսինքն` Քրիստոս ինք,Միայն Բարի Սամարացին, այսինքն` Քրիստոս ինք,    կրնայ օգնել կրնայ օգնել կրնայ օգնել կրնայ օգնել 
մարդուն, կրնայ գետնէն վերցնել ու վերականգնելմարդուն, կրնայ գետնէն վերցնել ու վերականգնելմարդուն, կրնայ գետնէն վերցնել ու վերականգնելմարդուն, կրնայ գետնէն վերցնել ու վերականգնել    զայն:զայն:զայն:զայն:    

Հետեւաբար, երբ մէկը Հետեւաբար, երբ մէկը Հետեւաբար, երբ մէկը Հետեւաբար, երբ մէկը ապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանապաշխարութեանդդդդ    պատճառ կը պատճառ կը պատճառ կը պատճառ կը 
դառնայ` զայն միդառնայ` զայն միդառնայ` զայն միդառնայ` զայն մի´ ´ ´ ´ դարձներ փառաբանութեանդ ու պաշտամունքիդ դարձներ փառաբանութեանդ ու պաշտամունքիդ դարձներ փառաբանութեանդ ու պաշտամունքիդ դարձներ փառաբանութեանդ ու պաշտամունքիդ 
առարկան. ոառարկան. ոառարկան. ոառարկան. ո´́́́չ ալ երբ դուն ուրիշի մըչ ալ երբ դուն ուրիշի մըչ ալ երբ դուն ուրիշի մըչ ալ երբ դուն ուրիշի մը    ապաշխարութեան պատճառ ապաշխարութեան պատճառ ապաշխարութեան պատճառ ապաշխարութեան պատճառ 
կը դառնաս,կը դառնաս,կը դառնաս,կը դառնաս,    պէտք է թոյլ տաս որ անիկապէտք է թոյլ տաս որ անիկապէտք է թոյլ տաս որ անիկապէտք է թոյլ տաս որ անիկա    քեզ իր հիացմունքի քեզ իր հիացմունքի քեզ իր հիացմունքի քեզ իր հիացմունքի 
առարկան դարձնէ:առարկան դարձնէ:առարկան դարձնէ:առարկան դարձնէ:    

    
� Մարդիկ միջոցներ են իրենց նմանները առաջնորդելու Մարդիկ միջոցներ են իրենց նմանները առաջնորդելու Մարդիկ միջոցներ են իրենց նմանները առաջնորդելու Մարդիկ միջոցներ են իրենց նմանները առաջնորդելու 

Աննմանին: Մենք Աննմանը պէտք է պաշտենք եւ ոԱննմանին: Մենք Աննմանը պէտք է պաշտենք եւ ոԱննմանին: Մենք Աննմանը պէտք է պաշտենք եւ ոԱննմանին: Մենք Աննմանը պէտք է պաշտենք եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
նմանները:նմանները:նմանները:նմանները:    
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Համբերենք նախատինքներուՀամբերենք նախատինքներուՀամբերենք նախատինքներուՀամբերենք նախատինքներու    
((((Սեպտեմբեր 10Սեպտեմբեր 10Սեպտեմբեր 10Սեպտեմբեր 10))))    

    
Ինչպէս որ կնոջ եղած նախատինքը` ամուսինը իրեն կը նկատէ, Ինչպէս որ կնոջ եղած նախատինքը` ամուսինը իրեն կը նկատէ, Ինչպէս որ կնոջ եղած նախատինքը` ամուսինը իրեն կը նկատէ, Ինչպէս որ կնոջ եղած նախատինքը` ամուսինը իրեն կը նկատէ, 

քանի որ իր մարմքանի որ իր մարմքանի որ իր մարմքանի որ իր մարմինն է ան, նոյնպէս ալ Քրիստոս, իր հաւատացինն է ան, նոյնպէս ալ Քրիստոս, իր հաւատացինն է ան, նոյնպէս ալ Քրիստոս, իր հաւատացինն է ան, նոյնպէս ալ Քրիստոս, իր հաւատացեալեալեալեալ----
ներուն եղած նախատինքը` իրեն եղած կը համարէ, որովհետեւ ներուն եղած նախատինքը` իրեն եղած կը համարէ, որովհետեւ ներուն եղած նախատինքը` իրեն եղած կը համարէ, որովհետեւ ներուն եղած նախատինքը` իրեն եղած կը համարէ, որովհետեւ 
անոնք իր մարմինը կը կազմեն (Ա.Կորնթացիս 12.27) (Բարսեղ անոնք իր մարմինը կը կազմեն (Ա.Կորնթացիս 12.27) (Բարսեղ անոնք իր մարմինը կը կազմեն (Ա.Կորնթացիս 12.27) (Բարսեղ անոնք իր մարմինը կը կազմեն (Ա.Կորնթացիս 12.27) (Բարսեղ 
Մաշկեւորցի):Մաշկեւորցի):Մաշկեւորցի):Մաշկեւորցի):    

Եթէ մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած ըլլայիր եւ քեզ չսիրող Եթէ մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած ըլլայիր եւ քեզ չսիրող Եթէ մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած ըլլայիր եւ քեզ չսիրող Եթէ մահացու հիւանդութեամբ մը բռնուած ըլլայիր եւ քեզ չսիրող 
անձի մը մօտ գտնուէր քու դեղդ եանձի մը մօտ գտնուէր քու դեղդ եանձի մը մօտ գտնուէր քու դեղդ եանձի մը մօտ գտնուէր քու դեղդ եւ ան քեզի տալ ուզէր դեղը, պիտի ւ ան քեզի տալ ուզէր դեղը, պիտի ւ ան քեզի տալ ուզէր դեղը, պիտի ւ ան քեզի տալ ուզէր դեղը, պիտի 
չառնէի՞ր անոր ձեռքէն: Վստահաբար: Արդ, ինչպէս սիրով պիտի չառնէի՞ր անոր ձեռքէն: Վստահաբար: Արդ, ինչպէս սիրով պիտի չառնէի՞ր անոր ձեռքէն: Վստահաբար: Արդ, ինչպէս սիրով պիտի չառնէի՞ր անոր ձեռքէն: Վստահաբար: Արդ, ինչպէս սիրով պիտի 
առնէիր քեզ չսիրող մարդուն ձեռքէն դեղը որ կրնայ քեզ բժշկել, առնէիր քեզ չսիրող մարդուն ձեռքէն դեղը որ կրնայ քեզ բժշկել, առնէիր քեզ չսիրող մարդուն ձեռքէն դեղը որ կրնայ քեզ բժշկել, առնէիր քեզ չսիրող մարդուն ձեռքէն դեղը որ կրնայ քեզ բժշկել, 
նոյնպէս ալ, սիրոնոյնպէս ալ, սիրոնոյնպէս ալ, սիրոնոյնպէս ալ, սիրո´́́́վ ընդունէ քեզ չսիրող ու քեզ ատող մարդոց կողմէ վ ընդունէ քեզ չսիրող ու քեզ ատող մարդոց կողմէ վ ընդունէ քեզ չսիրող ու քեզ ատող մարդոց կողմէ վ ընդունէ քեզ չսիրող ու քեզ ատող մարդոց կողմէ 
ամէն նախատինք ու անաամէն նախատինք ու անաամէն նախատինք ու անաամէն նախատինք ու անարգանք, որովհետեւ անոնք կրնարգանք, որովհետեւ անոնք կրնարգանք, որովհետեւ անոնք կրնարգանք, որովհետեւ անոնք կրնանննն    բուժելբուժելբուժելբուժել    
սրտիդ մէջ եղած հպարտութիւնը, եւ քեզ զարդարել խոնարհութեան սրտիդ մէջ եղած հպարտութիւնը, եւ քեզ զարդարել խոնարհութեան սրտիդ մէջ եղած հպարտութիւնը, եւ քեզ զարդարել խոնարհութեան սրտիդ մէջ եղած հպարտութիւնը, եւ քեզ զարդարել խոնարհութեան 
առաքինութեամբ:առաքինութեամբ:առաքինութեամբ:առաքինութեամբ:    

ՈՈՈՈ´́́́վ սուրբ հայրեր, դուք սուրերու խողխողումին դիմացաք, իսկ վ սուրբ հայրեր, դուք սուրերու խողխողումին դիմացաք, իսկ վ սուրբ հայրեր, դուք սուրերու խողխողումին դիմացաք, իսկ վ սուրբ հայրեր, դուք սուրերու խողխողումին դիմացաք, իսկ 
մենք պզտիկ խօսքի մը չենք դիմանար: Դուք առիւծներու պատամենք պզտիկ խօսքի մը չենք դիմանար: Դուք առիւծներու պատամենք պզտիկ խօսքի մը չենք դիմանար: Դուք առիւծներու պատամենք պզտիկ խօսքի մը չենք դիմանար: Դուք առիւծներու պատա----
ռումներուն համբերեցիք, իսկ մենք պիծակներու թեթեւ խայթոցներուն ռումներուն համբերեցիք, իսկ մենք պիծակներու թեթեւ խայթոցներուն ռումներուն համբերեցիք, իսկ մենք պիծակներու թեթեւ խայթոցներուն ռումներուն համբերեցիք, իսկ մենք պիծակներու թեթեւ խայթոցներուն 
ալ չենք տոկար:ալ չենք տոկար:ալ չենք տոկար:ալ չենք տոկար:    

««««Երբ Սեմէն նախատեց ու անարգեց Դաւիթը` զայն անիծելով, Երբ Սեմէն նախատեց ու անարգեց Դաւիթը` զայն անիծելով, Երբ Սեմէն նախատեց ու անարգեց Դաւիթը` զայն անիծելով, Երբ Սեմէն նախատեց ու անարգեց Դաւիթը` զայն անիծելով, 
Դաւիթ չբարկացաւ ու վրէժ չլուծեց, եւ նոյնիսկ հանդարտեցուց Դաւիթ չբարկացաւ ու վրէժ չլուծեց, եւ նոյնիսկ հանդարտեցուց Դաւիթ չբարկացաւ ու վրէժ չլուծեց, եւ նոյնիսկ հանդարտեցուց Դաւիթ չբարկացաւ ու վրէժ չլուծեց, եւ նոյնիսկ հանդարտեցուց 
Աբեսսային որ կ'ուզէր սպաննել Սեմէն (Բ.Թագաւորաց 16.5Աբեսսային որ կ'ուզէր սպաննել Սեմէն (Բ.Թագաւորաց 16.5Աբեսսային որ կ'ուզէր սպաննել Սեմէն (Բ.Թագաւորաց 16.5Աբեսսային որ կ'ուզէր սպաննել Սեմէն (Բ.Թագաւորաց 16.5----14): 14): 14): 14): Դուն Դուն Դուն Դուն 
եւս, երբ նախատինքներու ենթարկուիս, ոչ միայն մի պատասխաներ եւս, երբ նախատինքներու ենթարկուիս, ոչ միայն մի պատասխաներ եւս, երբ նախատինքներու ենթարկուիս, ոչ միայն մի պատասխաներ եւս, երբ նախատինքներու ենթարկուիս, ոչ միայն մի պատասխաներ 
քեզ նախատոքեզ նախատոքեզ նախատոքեզ նախատողներուն, այլ նաեւ սանձէ անոնք` որոնք կ'ուզեն ղներուն, այլ նաեւ սանձէ անոնք` որոնք կ'ուզեն ղներուն, այլ նաեւ սանձէ անոնք` որոնք կ'ուզեն ղներուն, այլ նաեւ սանձէ անոնք` որոնք կ'ուզեն 
վրէժխնդիր ըլլալ քու փոխարէվրէժխնդիր ըլլալ քու փոխարէվրէժխնդիր ըլլալ քու փոխարէվրէժխնդիր ըլլալ քու փոխարէննննդդդդ» » » » (Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):(Նեղոս Սինայեցի):    

Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ նախատեն ու Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ նախատեն ու Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ նախատեն ու Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ նախատեն ու 
չարախօսեն, նախ` որպէսզի համբերել սորվինքչարախօսեն, նախ` որպէսզի համբերել սորվինքչարախօսեն, նախ` որպէսզի համբերել սորվինքչարախօսեն, նախ` որպէսզի համբերել սորվինք    վէրքիվէրքիվէրքիվէրքի, , , , եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` եւ երկրորդ` 
որպէսզի վարձատրէ մեզ իր արքայութեան մէջ:որպէսզի վարձատրէ մեզ իր արքայութեան մէջ:որպէսզի վարձատրէ մեզ իր արքայութեան մէջ:որպէսզի վարձատրէ մեզ իր արքայութեան մէջ:    

    
� Ան որ կըԱն որ կըԱն որ կըԱն որ կը    մերժէ Քրիստոսի համար նախատուիլ` զՔրիստոս է որ մերժէ Քրիստոսի համար նախատուիլ` զՔրիստոս է որ մերժէ Քրիստոսի համար նախատուիլ` զՔրիստոս է որ մերժէ Քրիստոսի համար նախատուիլ` զՔրիստոս է որ 

կը նախատէ:կը նախատէ:կը նախատէ:կը նախատէ:    
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Փող փորողը` իՓող փորողը` իՓող փորողը` իՓող փորողը` ի´́́́նք մէջը կ'իյնայնք մէջը կ'իյնայնք մէջը կ'իյնայնք մէջը կ'իյնայ    
((((Սեպտեմբեր 11Սեպտեմբեր 11Սեպտեմբեր 11Սեպտեմբեր 11))))    

    
Ժամանակին կԺամանակին կԺամանակին կԺամանակին կ’’’’ապրէր երիտասարդ մը, որ փողոցները շրջելով կը ապրէր երիտասարդ մը, որ փողոցները շրջելով կը ապրէր երիտասարդ մը, որ փողոցները շրջելով կը ապրէր երիտասարդ մը, որ փողոցները շրջելով կը 

բացագանչէր. բացագանչէր. բացագանչէր. բացագանչէր. ««««Ծախածս խաղողի ջուր է, ով որ փոս փորէ՝ իԾախածս խաղողի ջուր է, ով որ փոս փորէ՝ իԾախածս խաղողի ջուր է, ով որ փոս փորէ՝ իԾախածս խաղողի ջուր է, ով որ փոս փորէ՝ ի´́́́նք մէջը նք մէջը նք մէջը նք մէջը 
կկկկ’’’’իյնայիյնայիյնայիյնայ»: »: »: »: Նախարար մը կը լսէ իր այսՆախարար մը կը լսէ իր այսՆախարար մը կը լսէ իր այսՆախարար մը կը լսէ իր այս    խօսքը եւ իրեն հաճելի կը թուի. խօսքը եւ իրեն հաճելի կը թուի. խօսքը եւ իրեն հաճելի կը թուի. խօսքը եւ իրեն հաճելի կը թուի. 
զայն կը տանի իր թագաւորին մօտ որպէսզի նոյն խօսքը անոր զայն կը տանի իր թագաւորին մօտ որպէսզի նոյն խօսքը անոր զայն կը տանի իր թագաւորին մօտ որպէսզի նոյն խօսքը անոր զայն կը տանի իր թագաւորին մօտ որպէսզի նոյն խօսքը անոր 
ներկայութեան կրկնէ: Թագաւորը լսելով երիտասարդին խօսքը՝ մեծ ներկայութեան կրկնէ: Թագաւորը լսելով երիտասարդին խօսքը՝ մեծ ներկայութեան կրկնէ: Թագաւորը լսելով երիտասարդին խօսքը՝ մեծ ներկայութեան կրկնէ: Թագաւորը լսելով երիտասարդին խօսքը՝ մեծ 
հաճոյք կհաճոյք կհաճոյք կհաճոյք կ’’’’առնէ անկէ եւ անոր կառնէ անկէ եւ անոր կառնէ անկէ եւ անոր կառնէ անկէ եւ անոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ամէն օր եկուր նոյն այս խօսքը Ամէն օր եկուր նոյն այս խօսքը Ամէն օր եկուր նոյն այս խօսքը Ամէն օր եկուր նոյն այս խօսքը 
կրկնէ եւ ես քեզի կտոր մը ոսկի կու տամկրկնէ եւ ես քեզի կտոր մը ոսկի կու տամկրկնէ եւ ես քեզի կտոր մը ոսկի կու տամկրկնէ եւ ես քեզի կտոր մը ոսկի կու տամ»: »: »: »: ՆախարարըՆախարարըՆախարարըՆախարարը    տեսնելով, որ տեսնելով, որ տեսնելով, որ տեսնելով, որ 
թագաւորը սկսաւ հաճոյք առնել երիտասարդէն՝ անոր կ'ըսէ. թագաւորը սկսաւ հաճոյք առնել երիտասարդէն՝ անոր կ'ըսէ. թագաւորը սկսաւ հաճոյք առնել երիտասարդէն՝ անոր կ'ըսէ. թագաւորը սկսաւ հաճոյք առնել երիտասարդէն՝ անոր կ'ըսէ. ««««Երբ Երբ Երբ Երբ 
թագաւորին ներկայութեան երգես, ձեռքովդ փակէ բերանդթագաւորին ներկայութեան երգես, ձեռքովդ փակէ բերանդթագաւորին ներկայութեան երգես, ձեռքովդ փակէ բերանդթագաւորին ներկայութեան երգես, ձեռքովդ փակէ բերանդ,,,,    քանի քանի քանի քանի 
թագաւորը քու բերթագաւորը քու բերթագաւորը քու բերթագաւորը քու բերանիդ հոտէն կը գանիանիդ հոտէն կը գանիանիդ հոտէն կը գանիանիդ հոտէն կը գանի»: »: »: »: Խաղող վաճառԽաղող վաճառԽաղող վաճառԽաղող վաճառող ող ող ող 
երիտասարդը սկսաւ ձեռքով բերանը փակել ամէն անգամ երբ երիտասարդը սկսաւ ձեռքով բերանը փակել ամէն անգամ երբ երիտասարդը սկսաւ ձեռքով բերանը փակել ամէն անգամ երբ երիտասարդը սկսաւ ձեռքով բերանը փակել ամէն անգամ երբ 
թագաւորին դիմաց պիտի երգէթագաւորին դիմաց պիտի երգէթագաւորին դիմաց պիտի երգէթագաւորին դիմաց պիտի երգէր: Թագաւորը զարմացած հարց կու ր: Թագաւորը զարմացած հարց կու ր: Թագաւորը զարմացած հարց կու ր: Թագաւորը զարմացած հարց կու 
տայ իր նախարարին թէ երիտասարդը ինչոտայ իր նախարարին թէ երիտասարդը ինչոտայ իր նախարարին թէ երիտասարդը ինչոտայ իր նախարարին թէ երիտասարդը ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ բերանը կը փակէր: բերանը կը փակէր: բերանը կը փակէր: բերանը կը փակէր: 
Նախարարը թագաւորին կ'ըսէ. Նախարարը թագաւորին կ'ըսէ. Նախարարը թագաւորին կ'ըսէ. Նախարարը թագաւորին կ'ըսէ. ««««Թագաւոր արքայ, երիտասարդը Թագաւոր արքայ, երիտասարդը Թագաւոր արքայ, երիտասարդը Թագաւոր արքայ, երիտասարդը 
կկկկ’’’’ըսէ թէ ձեր բերանը կը հոտի, անոր համար իր բերանը կը գոցէըսէ թէ ձեր բերանը կը հոտի, անոր համար իր բերանը կը գոցէըսէ թէ ձեր բերանը կը հոտի, անոր համար իր բերանը կը գոցէըսէ թէ ձեր բերանը կը հոտի, անոր համար իր բերանը կը գոցէ»: »: »: »: 
Թագաւորը այս լսելով բարկութիւնը կը բորբոքի: Յաջորդ օր երբ Թագաւորը այս լսելով բարկութիւնը կը բորբոքի: Յաջորդ օր երբ Թագաւորը այս լսելով բարկութիւնը կը բորբոքի: Յաջորդ օր երբ Թագաւորը այս լսելով բարկութիւնը կը բորբոքի: Յաջորդ օր երբ 
երիտասարդը կու գայ, թագաւորը անոր նամակ մը կու տայ եւ կը երիտասարդը կու գայ, թագաւորը անոր նամակ մը կու տայ եւ կը երիտասարդը կու գայ, թագաւորը անոր նամակ մը կու տայ եւ կը երիտասարդը կու գայ, թագաւորը անոր նամակ մը կու տայ եւ կը 
պատուիրէ զայն առանց բանալու տանի ու յանձնէ իր դահճապետին: պատուիրէ զայն առանց բանալու տանի ու յանձնէ իր դահճապետին: պատուիրէ զայն առանց բանալու տանի ու յանձնէ իր դահճապետին: պատուիրէ զայն առանց բանալու տանի ու յանձնէ իր դահճապետին: 
Երբ երիտասարդը դուրս կԵրբ երիտասարդը դուրս կԵրբ երիտասարդը դուրս կԵրբ երիտասարդը դուրս կ’’’’ելլէր, նախարարը տեսաւ նամակը անոր ելլէր, նախարարը տեսաւ նամակը անոր ելլէր, նախարարը տեսաւ նամակը անոր ելլէր, նախարարը տեսաւ նամակը անոր 
ձեռքը, եւ նախանձեցաւ թէ ինչոձեռքը, եւ նախանձեցաւ թէ ինչոձեռքը, եւ նախանձեցաւ թէ ինչոձեռքը, եւ նախանձեցաւ թէ ինչո´́́́ւ թագաւորը այդպիսի մէկու մը ւ թագաւորը այդպիսի մէկու մը ւ թագաւորը այդպիսի մէկու մը ւ թագաւորը այդպիսի մէկու մը 
ձեռքով դահճապետին նամակ կը ձեռքով դահճապետին նամակ կը ձեռքով դահճապետին նամակ կը ձեռքով դահճապետին նամակ կը ղրկէր, ուստի վազեց անոր ետեւէն ղրկէր, ուստի վազեց անոր ետեւէն ղրկէր, ուստի վազեց անոր ետեւէն ղրկէր, ուստի վազեց անոր ետեւէն 
եւ առաւ նամակը անոր ձեռքէն եւ ինք զայն տարաւ դահճապետին: եւ առաւ նամակը անոր ձեռքէն եւ ինք զայն տարաւ դահճապետին: եւ առաւ նամակը անոր ձեռքէն եւ ինք զայն տարաւ դահճապետին: եւ առաւ նամակը անոր ձեռքէն եւ ինք զայն տարաւ դահճապետին: 
Նամակին մէջ գրուած էր. Նամակին մէջ գրուած էր. Նամակին մէջ գրուած էր. Նամակին մէջ գրուած էր. ««««Այս նամակը քեզի բերողը բռնեցէք եւ Այս նամակը քեզի բերողը բռնեցէք եւ Այս նամակը քեզի բերողը բռնեցէք եւ Այս նամակը քեզի բերողը բռնեցէք եւ 
առանց հարցափորձի տեղնուտեղը գլխատեցէքառանց հարցափորձի տեղնուտեղը գլխատեցէքառանց հարցափորձի տեղնուտեղը գլխատեցէքառանց հարցափորձի տեղնուտեղը գլխատեցէք»: »: »: »: Նախարարը կը Նախարարը կը Նախարարը կը Նախարարը կը 
սպաննուի եւ այս ձեւով իսպաննուի եւ այս ձեւով իսպաննուի եւ այս ձեւով իսպաննուի եւ այս ձեւով ի´́́́նք կնք կնք կնք կ’’’’իյնայ իր փորած փոսին մէջ:իյնայ իր փորած փոսին մէջ:իյնայ իր փորած փոսին մէջ:իյնայ իր փորած փոսին մէջ:    

    
� ՓՓՓՓոոոոս փոս փոս փոս փորողը՝ իրողը՝ իրողը՝ իրողը՝ ի´́́́նք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կնք մէջը կ’’’’իյնայ, եւ իյնայ, եւ իյնայ, եւ իյնայ, եւ ինչ որ կը ցանկանք ուրիշին՝ ինչ որ կը ցանկանք ուրիշին՝ ինչ որ կը ցանկանք ուրիշին՝ ինչ որ կը ցանկանք ուրիշին՝ 

նոյնը մեզի պիտի պատահի:նոյնը մեզի պիտի պատահի:նոյնը մեզի պիտի պատահի:նոյնը մեզի պիտի պատահի:    
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Նախանձի հետեւանքըՆախանձի հետեւանքըՆախանձի հետեւանքըՆախանձի հետեւանքը    
((((Սեպտեմբեր 12Սեպտեմբեր 12Սեպտեմբեր 12Սեպտեմբեր 12))))    

    
Յովսէփին եղբայրներըՅովսէփին եղբայրներըՅովսէփին եղբայրներըՅովսէփին եղբայրները    նախանձէ նախանձէ նախանձէ նախանձէ մղուած ծախեմղուած ծախեմղուած ծախեմղուած ծախեցին իրենց եղբայցին իրենց եղբայցին իրենց եղբայցին իրենց եղբայ----

րըրըրըրը    Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծննդոց 37.25Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծննդոց 37.25Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծննդոց 37.25Իսմայէլացիներու մէկ կարաւանին (Ծննդոց 37.25----28): 28): 28): 28): Իսկ անոնքԻսկ անոնքԻսկ անոնքԻսկ անոնք    
ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփը Եգիպտոս տարիը Եգիպտոս տարիը Եգիպտոս տարիը Եգիպտոս տարին եւ ն եւ ն եւ ն եւ ««««Փարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքինին` եգիպտացի նին` եգիպտացի նին` եգիպտացի նին` եգիպտացի 
Պետափրէս դահճապետը ծախու առաւ զանիկաՊետափրէս դահճապետը ծախու առաւ զանիկաՊետափրէս դահճապետը ծախու առաւ զանիկաՊետափրէս դահճապետը ծախու առաւ զանիկա» » » » (Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):    

    ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփին եղբայրները ատեցին զինք եւ մտածեցին սպաննել: ին եղբայրները ատեցին զինք եւ մտածեցին սպաննել: ին եղբայրները ատեցին զինք եւ մտածեցին սպաննել: ին եղբայրները ատեցին զինք եւ մտածեցին սպաննել: 
Յետոյ իրենց միտքը փոխեցին, եւ սպաննելու փոխարէն` որոշեցին Յետոյ իրենց միտքը փոխեցին, եւ սպաննելու փոխարէն` որոշեցին Յետոյ իրենց միտքը փոխեցին, եւ սպաննելու փոխարէն` որոշեցին Յետոյ իրենց միտքը փոխեցին, եւ սպաննելու փոխարէն` որոշեցին 
ծախել զայն Իսմայէլացիներուն, որպէսզի գէթ նիւթապէս օգտուծախել զայն Իսմայէլացիներուն, որպէսզի գէթ նիւթապէս օգտուծախել զայն Իսմայէլացիներուն, որպէսզի գէթ նիւթապէս օգտուծախել զայն Իսմայէլացիներուն, որպէսզի գէթ նիւթապէս օգտուէին: էին: էին: էին: 
Նայեցէք թէ իՆայեցէք թէ իՆայեցէք թէ իՆայեցէք թէ ի´́́́նչ կ'ընէ նախանձը: Ամէն բանէ առաջ, նախանձը ծնունդ նչ կ'ընէ նախանձը: Ամէն բանէ առաջ, նախանձը ծնունդ նչ կ'ընէ նախանձը: Ամէն բանէ առաջ, նախանձը ծնունդ նչ կ'ընէ նախանձը: Ամէն բանէ առաջ, նախանձը ծնունդ 
կու տայ ատելութեան, իսկ ատելութիւնը կ'առաջնորդէ մարդասպակու տայ ատելութեան, իսկ ատելութիւնը կ'առաջնորդէ մարդասպակու տայ ատելութեան, իսկ ատելութիւնը կ'առաջնորդէ մարդասպակու տայ ատելութեան, իսկ ատելութիւնը կ'առաջնորդէ մարդասպա----
նութեան: Զուր տեղ չէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ, թէնութեան: Զուր տեղ չէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ, թէնութեան: Զուր տեղ չէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ, թէնութեան: Զուր տեղ չէ որ Յովհաննէս առաքեալ կը հաստատէ, թէ « « « «ով ով ով ով 
որ իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան էոր իր եղբայրը կ'ատէ` մարդասպան է» » » » (Ա.Յովհաննէս 3.15):(Ա.Յովհաննէս 3.15):(Ա.Յովհաննէս 3.15):(Ա.Յովհաննէս 3.15):    

Նախանձը կը սպաննէՆախանձը կը սպաննէՆախանձը կը սպաննէՆախանձը կը սպաննէ    մեզ (Յոբ 5.2), բայց նաեւ կրնայ մարդասմեզ (Յոբ 5.2), բայց նաեւ կրնայ մարդասմեզ (Յոբ 5.2), բայց նաեւ կրնայ մարդասմեզ (Յոբ 5.2), բայց նաեւ կրնայ մարդաս----
պանութեան առաջնորդել: Աստուած ընդունեց Աբէլին ընծապանութեան առաջնորդել: Աստուած ընդունեց Աբէլին ընծապանութեան առաջնորդել: Աստուած ընդունեց Աբէլին ընծապանութեան առաջնորդել: Աստուած ընդունեց Աբէլին ընծան, իսկ ն, իսկ ն, իսկ ն, իսկ 
Կայէնին ընծան մերժեց. Կայէնին ընծան մերժեց. Կայէնին ընծան մերժեց. Կայէնին ընծան մերժեց. ասիկա պատճառ դարձաւ որ Կայէն ասիկա պատճառ դարձաւ որ Կայէն ասիկա պատճառ դարձաւ որ Կայէն ասիկա պատճառ դարձաւ որ Կայէն 
նախանձէր Աբէլին եւ սպաննէր զայն:նախանձէր Աբէլին եւ սպաննէր զայն:նախանձէր Աբէլին եւ սպաննէր զայն:նախանձէր Աբէլին եւ սպաննէր զայն:    

Համան տեսնելով որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեՀաման տեսնելով որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեՀաման տեսնելով որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձեՀաման տեսնելով որ Մուրթքէն պատիւի արժանացաւ, նախանձե----
ցաւ եւ փորձեց զայն սպանցաւ եւ փորձեց զայն սպանցաւ եւ փորձեց զայն սպանցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել:նել:նել:նել:    

Սաւուղ տեսնելով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին Սաւուղ տեսնելով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին Սաւուղ տեսնելով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին Սաւուղ տեսնելով որ ժողովուրդը սկսաւ աւելի Դաւիթին 
կապուիլ ու զայն մեծարել, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել:կապուիլ ու զայն մեծարել, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել:կապուիլ ու զայն մեծարել, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել:կապուիլ ու զայն մեծարել, նախանձեցաւ եւ փորձեց զայն սպաննել:    

Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, նախանձի պատճառով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, նախանձի պատճառով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, նախանձի պատճառով Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, նախանձի պատճառով 
էր որ մատնեցին Քրիստոսը (Մատթէոս 27.18):էր որ մատնեցին Քրիստոսը (Մատթէոս 27.18):էր որ մատնեցին Քրիստոսը (Մատթէոս 27.18):էր որ մատնեցին Քրիստոսը (Մատթէոս 27.18):    

Պետրոս ու Յովհաննէս առաքեալներուն ձերբակալութիՊետրոս ու Յովհաննէս առաքեալներուն ձերբակալութիՊետրոս ու Յովհաննէս առաքեալներուն ձերբակալութիՊետրոս ու Յովհաննէս առաքեալներուն ձերբակալութիւնը ւնը ւնը ւնը 
քահանայապետին ու անոր մարդոց կողմէ նախանձի արդիւնք էր քահանայապետին ու անոր մարդոց կողմէ նախանձի արդիւնք էր քահանայապետին ու անոր մարդոց կողմէ նախանձի արդիւնք էր քահանայապետին ու անոր մարդոց կողմէ նախանձի արդիւնք էր 
((((Գործք 5.17):Գործք 5.17):Գործք 5.17):Գործք 5.17):    

Հրեաներուն զօրաւոր հակառակութիւնը Պօղոս առաքեալին` Հրեաներուն զօրաւոր հակառակութիւնը Պօղոս առաքեալին` Հրեաներուն զօրաւոր հակառակութիւնը Պօղոս առաքեալին` Հրեաներուն զօրաւոր հակառակութիւնը Պօղոս առաքեալին` 
նախանձի արդիւնք էր (Գործք 13.45):նախանձի արդիւնք էր (Գործք 13.45):նախանձի արդիւնք էր (Գործք 13.45):նախանձի արդիւնք էր (Գործք 13.45):    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ուրիշներուն նախանձողները` մարդասպան Կայէնին զաՈւրիշներուն նախանձողները` մարդասպան Կայէնին զաՈւրիշներուն նախանձողները` մարդասպան Կայէնին զաՈւրիշներուն նախանձողները` մարդասպան Կայէնին զաւակւակւակւակ----

ներն են, եւ ուստի` մարդասպաններ ներն են, եւ ուստի` մարդասպաններ ներն են, եւ ուստի` մարդասպաններ ներն են, եւ ուստի` մարդասպաններ են:են:են:են:    
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Աստուած միայն բարիԱստուած միայն բարիԱստուած միայն բարիԱստուած միայն բարի´́́́ն կը կամենայն կը կամենայն կը կամենայն կը կամենայ    
((((Սեպտեմբեր 13Սեպտեմբեր 13Սեպտեմբեր 13Սեպտեմբեր 13))))    

    
««««Փարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքինին` եգիպտացի Պետափրէս դահճապետը նին` եգիպտացի Պետափրէս դահճապետը նին` եգիպտացի Պետափրէս դահճապետը նին` եգիպտացի Պետափրէս դահճապետը 

ծախու առաւ ծախու առաւ ծախու առաւ ծախու առաւ ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփըըըը» » » » (Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):(Ծննդոց 39.1):    Ասոր մէջ Աստուծոյ նաԱսոր մէջ Աստուծոյ նաԱսոր մէջ Աստուծոյ նաԱսոր մէջ Աստուծոյ նա----
խախնամութիւնը կար:խախնամութիւնը կար:խախնամութիւնը կար:խախնամութիւնը կար:    Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփ    ծախուէր ծախուէր ծախուէր ծախուէր 
Փարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքիՓարաւոնին ներքինիին` եգիպտացի Պետափրէսնիին` եգիպտացի Պետափրէսնիին` եգիպտացի Պետափրէսնիին` եգիպտացի Պետափրէս    դահճապետինդահճապետինդահճապետինդահճապետին, , , , որորորոր----
պէսզի հետագային կարենար զինք բարձրացնել Փարաւոնի գահակպէսզի հետագային կարենար զինք բարձրացնել Փարաւոնի գահակպէսզի հետագային կարենար զինք բարձրացնել Փարաւոնի գահակպէսզի հետագային կարենար զինք բարձրացնել Փարաւոնի գահակ----
ցութեան: Երբ կ'ըսեմ, թէ Աստուած իցութեան: Երբ կ'ըսեմ, թէ Աստուած իցութեան: Երբ կ'ըսեմ, թէ Աստուած իցութեան: Երբ կ'ըսեմ, թէ Աստուած ի´́́́նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփ    
ծախուէր Փարաւոնին ներքիծախուէր Փարաւոնին ներքիծախուէր Փարաւոնին ներքիծախուէր Փարաւոնին ներքինիին, հարկաւ ըսել չեմ ուզեր, թէ նիին, հարկաւ ըսել չեմ ուզեր, թէ նիին, հարկաւ ըսել չեմ ուզեր, թէ նիին, հարկաւ ըսել չեմ ուզեր, թէ 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ նք կամեցաւ որ ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփին եղբայրներըին եղբայրներըին եղբայրներըին եղբայրները    զինք ատէին ու զինք ատէին ու զինք ատէին ու զինք ատէին ու 
ծախէին: Աստուծոյծախէին: Աստուծոյծախէին: Աստուծոյծախէին: Աստուծոյ    կամքին հակառակ էր որ անոնք ատէին ու ծախէին կամքին հակառակ էր որ անոնք ատէին ու ծախէին կամքին հակառակ էր որ անոնք ատէին ու ծախէին կամքին հակառակ էր որ անոնք ատէին ու ծախէին 
իրենց եղբայրիրենց եղբայրիրենց եղբայրիրենց եղբայրըըըը::::    Բայց երբ ծախեցին` Աստուած միջամտեց, որպէսզի Բայց երբ ծախեցին` Աստուած միջամտեց, որպէսզի Բայց երբ ծախեցին` Աստուած միջամտեց, որպէսզի Բայց երբ ծախեցին` Աստուած միջամտեց, որպէսզի 
իր կամքը ի գործ դնէր իր կամքը ի գործ դնէր իր կամքը ի գործ դնէր իր կամքը ի գործ դնէր ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփի կեանքին մէջ: Աստուծոյ կամքով ի կեանքին մէջ: Աստուծոյ կամքով ի կեանքին մէջ: Աստուծոյ կամքով ի կեանքին մէջ: Աստուծոյ կամքով 
ծախուիլը ուրիշ բան է, եւ ծախուելէ ետք` Աստուծոյ կամքին ծախուիլը ուրիշ բան է, եւ ծախուելէ ետք` Աստուծոյ կամքին ծախուիլը ուրիշ բան է, եւ ծախուելէ ետք` Աստուծոյ կամքին ծախուիլը ուրիշ բան է, եւ ծախուելէ ետք` Աստուծոյ կամքին 
գործադրումը գործադրումը գործադրումը գործադրումը ՅովսէփՅովսէփՅովսէփՅովսէփին կեանքին մէջ` ուրիշ ին կեանքին մէջ` ուրիշ ին կեանքին մէջ` ուրիշ ին կեանքին մէջ` ուրիշ բան: Հասկնալի ըլլալու բան: Հասկնալի ըլլալու բան: Հասկնալի ըլլալու բան: Հասկնալի ըլլալու 
համար, տանք ուրիշ օրինակներ. Աստուած չ'ուզեր որ բամբասուինք, համար, տանք ուրիշ օրինակներ. Աստուած չ'ուզեր որ բամբասուինք, համար, տանք ուրիշ օրինակներ. Աստուած չ'ուզեր որ բամբասուինք, համար, տանք ուրիշ օրինակներ. Աստուած չ'ուզեր որ բամբասուինք, 
բայց եթէ բամբասուինք` ան կ'ուզէ որ համբերենք, որպէսզի անոր բայց եթէ բամբասուինք` ան կ'ուզէ որ համբերենք, որպէսզի անոր բայց եթէ բամբասուինք` ան կ'ուզէ որ համբերենք, որպէսզի անոր բայց եթէ բամբասուինք` ան կ'ուզէ որ համբերենք, որպէսզի անոր 
փոխարէն վարձք ստանանք: փոխարէն վարձք ստանանք: փոխարէն վարձք ստանանք: փոխարէն վարձք ստանանք: Աստուած չ'ուզեր որ թշնամիներ ունեԱստուած չ'ուզեր որ թշնամիներ ունեԱստուած չ'ուզեր որ թշնամիներ ունեԱստուած չ'ուզեր որ թշնամիներ ունե----
նանք, բայց եթէ ունենանք` ան կ'ուզէ որ աղօթենք անոնց համարնանք, բայց եթէ ունենանք` ան կ'ուզէ որ աղօթենք անոնց համարնանք, բայց եթէ ունենանք` ան կ'ուզէ որ աղօթենք անոնց համարնանք, բայց եթէ ունենանք` ան կ'ուզէ որ աղօթենք անոնց համար, , , , 
որպէսզի սրբութեան հասնինք: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել. ոեւէ գէշ բան որ որպէսզի սրբութեան հասնինք: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել. ոեւէ գէշ բան որ որպէսզի սրբութեան հասնինք: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել. ոեւէ գէշ բան որ որպէսզի սրբութեան հասնինք: Ի՞նչ կը փորձեմ ըսել. ոեւէ գէշ բան որ 
կը պատահի, Աստուծոյ կամքով չէ որ կը պատահի. այոկը պատահի, Աստուծոյ կամքով չէ որ կը պատահի. այոկը պատահի, Աստուծոյ կամքով չէ որ կը պատահի. այոկը պատահի, Աստուծոյ կամքով չէ որ կը պատահի. այո´, ´, ´, ´, Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
գիտութեամբ կամ նոյնիսկ կրնայ թոյլտուութեամբ պագիտութեամբ կամ նոյնիսկ կրնայ թոյլտուութեամբ պագիտութեամբ կամ նոյնիսկ կրնայ թոյլտուութեամբ պագիտութեամբ կամ նոյնիսկ կրնայ թոյլտուութեամբ պատահիլ, բայց տահիլ, բայց տահիլ, բայց տահիլ, բայց 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ պէտք է ըլլալյշ պէտք է ըլլալյշ պէտք է ըլլալյշ պէտք է ըլլալ    ըսելու թէ գէշ բաները Աստուծոյ կամքով կ'ըլլան: ըսելու թէ գէշ բաները Աստուծոյ կամքով կ'ըլլան: ըսելու թէ գէշ բաները Աստուծոյ կամքով կ'ըլլան: ըսելու թէ գէշ բաները Աստուծոյ կամքով կ'ըլլան: 
««««ԱստուծԱստուծԱստուծԱստուծոյոյոյոյ    կամքըկամքըկամքըկամքը» » » » ըսելով, կը հասկնամ` ըսելով, կը հասկնամ` ըսելով, կը հասկնամ` ըսելով, կը հասկնամ` ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    ուզածը:ուզածը:ուզածը:ուզածը:    
Աստուած չի կամենար, այլ խօսքով` չ'ուզեր վատ բանի մը պատահուԱստուած չի կամենար, այլ խօսքով` չ'ուզեր վատ բանի մը պատահուԱստուած չի կամենար, այլ խօսքով` չ'ուզեր վատ բանի մը պատահուԱստուած չի կամենար, այլ խօսքով` չ'ուզեր վատ բանի մը պատահու----
մը, բայց եթէ վատ բան մը պատահի մեր կեանքին մէջ, կը միջամտէ` մը, բայց եթէ վատ բան մը պատահի մեր կեանքին մէջ, կը միջամտէ` մը, բայց եթէ վատ բան մը պատահի մեր կեանքին մէջ, կը միջամտէ` մը, բայց եթէ վատ բան մը պատահի մեր կեանքին մէջ, կը միջամտէ` 
որպէսզի զանիկա ի նպաստ մեզի դարձնէ: Մարդիկ կրնան չարիք որպէսզի զանիկա ի նպաստ մեզի դարձնէ: Մարդիկ կրնան չարիք որպէսզի զանիկա ի նպաստ մեզի դարձնէ: Մարդիկ կրնան չարիք որպէսզի զանիկա ի նպաստ մեզի դարձնէ: Մարդիկ կրնան չարիք 
խորհիլ ու գործադրել, բայց Աստուած խորհիլ ու գործադրել, բայց Աստուած խորհիլ ու գործադրել, բայց Աստուած խորհիլ ու գործադրել, բայց Աստուած զանիկա զանիկա զանիկա զանիկա բարիի կը դարձնէ բարիի կը դարձնէ բարիի կը դարձնէ բարիի կը դարձնէ 
((((Ծննդոց 50.20):Ծննդոց 50.20):Ծննդոց 50.20):Ծննդոց 50.20): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուած չի կամենար որ չարիքի հանդիպինք, բայց եթէ հանդիԱստուած չի կամենար որ չարիքի հանդիպինք, բայց եթէ հանդիԱստուած չի կամենար որ չարիքի հանդիպինք, բայց եթէ հանդիԱստուած չի կամենար որ չարիքի հանդիպինք, բայց եթէ հանդի----

պինք` իր կամքը ի գործ կը դնէ, եթէ թոյլ տանք:պինք` իր կամքը ի գործ կը դնէ, եթէ թոյլ տանք:պինք` իր կամքը ի գործ կը դնէ, եթէ թոյլ տանք:պինք` իր կամքը ի գործ կը դնէ, եթէ թոյլ տանք:    
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Երբ Աստուած մեզի հետ ըլլայ...Երբ Աստուած մեզի հետ ըլլայ...Երբ Աստուած մեզի հետ ըլլայ...Երբ Աստուած մեզի հետ ըլլայ...    
((((Սեպտեմբեր 14Սեպտեմբեր 14Սեպտեմբեր 14Սեպտեմբեր 14))))    

    
Յովսէփ իբրեւ Յովսէփ իբրեւ Յովսէփ իբրեւ Յովսէփ իբրեւ ստրուկ ստրուկ ստրուկ ստրուկ ծախուեցաւծախուեցաւծախուեցաւծախուեցաւ    Իսմայէլացիներուն. իսկ Իսմայէլացիներուն. իսկ Իսմայէլացիներուն. իսկ Իսմայէլացիներուն. իսկ 

ՊեՊեՊեՊետափրէս դահճապետըտափրէս դահճապետըտափրէս դահճապետըտափրէս դահճապետը    զայն իբրեւ ծառայ ծախու առաւ: Ստրուկն զայն իբրեւ ծառայ ծախու առաւ: Ստրուկն զայն իբրեւ ծառայ ծախու առաւ: Ստրուկն զայն իբրեւ ծառայ ծախու առաւ: Ստրուկն 
ու ծառու ծառու ծառու ծառան նոյն բաները չեն: Այն ատենուանան նոյն բաները չեն: Այն ատենուանան նոյն բաները չեն: Այն ատենուանան նոյն բաները չեն: Այն ատենուան    հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, 
ստրուկը ոստրուկը ոստրուկը ոստրուկը ո´́́́չ մէկ արժէք կը ներկայացնէր, եւ ոեւէ ատեն կրնար չ մէկ արժէք կը ներկայացնէր, եւ ոեւէ ատեն կրնար չ մէկ արժէք կը ներկայացնէր, եւ ոեւէ ատեն կրնար չ մէկ արժէք կը ներկայացնէր, եւ ոեւէ ատեն կրնար 
դրամով գնուիլ ու դրամով ծախուիլ, առանց յատուկ պատճառի: դրամով գնուիլ ու դրամով ծախուիլ, առանց յատուկ պատճառի: դրամով գնուիլ ու դրամով ծախուիլ, առանց յատուկ պատճառի: դրամով գնուիլ ու դրամով ծախուիլ, առանց յատուկ պատճառի: 
Մինչդեռ ծառայի պարագան տարբեր էր: Մինչդեռ ծառայի պարագան տարբեր էր: Մինչդեռ ծառայի պարագան տարբեր էր: Մինչդեռ ծառայի պարագան տարբեր էր: Ծառայ ունեցող մարդը իր Ծառայ ունեցող մարդը իր Ծառայ ունեցող մարդը իր Ծառայ ունեցող մարդը իր 
ուզած ատենուզած ատենուզած ատենուզած ատենըըըը    չէր կրնար զայն ուրիշին տալ կամ ծախել, մանաւանդ չէր կրնար զայն ուրիշին տալ կամ ծախել, մանաւանդ չէր կրնար զայն ուրիշին տալ կամ ծախել, մանաւանդ չէր կրնար զայն ուրիշին տալ կամ ծախել, մանաւանդ 
եթէ երբեք պատճառ մը չկար այդ քայլը առնելու: Ինչո՞ւ ըսի այս եթէ երբեք պատճառ մը չկար այդ քայլը առնելու: Ինչո՞ւ ըսի այս եթէ երբեք պատճառ մը չկար այդ քայլը առնելու: Ինչո՞ւ ըսի այս եթէ երբեք պատճառ մը չկար այդ քայլը առնելու: Ինչո՞ւ ըսի այս 
բոլորը: Ցուցնելու համար, թէ Յովսէփ շնորհք գտաւ բոլորը: Ցուցնելու համար, թէ Յովսէփ շնորհք գտաւ բոլորը: Ցուցնելու համար, թէ Յովսէփ շնորհք գտաւ բոլորը: Ցուցնելու համար, թէ Յովսէփ շնորհք գտաւ Պետափրէս Պետափրէս Պետափրէս Պետափրէս 
դահճապետի աչքին, նոյնիսկ անոր կողմէ ծախու չառնուած: Մենք դահճապետի աչքին, նոյնիսկ անոր կողմէ ծախու չառնուած: Մենք դահճապետի աչքին, նոյնիսկ անոր կողմէ ծախու չառնուած: Մենք դահճապետի աչքին, նոյնիսկ անոր կողմէ ծախու չառնուած: Մենք 
ՊեՊեՊեՊետափրէս դահճապետի մօտ չենք գտներ այն վերաբերմունքը որ տափրէս դահճապետի մօտ չենք գտներ այն վերաբերմունքը որ տափրէս դահճապետի մօտ չենք գտներ այն վերաբերմունքը որ տափրէս դահճապետի մօտ չենք գտներ այն վերաբերմունքը որ 
ուրիշ տէրեր կ'ունենային իրենց ստրուկներուն հանդէպ: Պետափրէս ուրիշ տէրեր կ'ունենային իրենց ստրուկներուն հանդէպ: Պետափրէս ուրիշ տէրեր կ'ունենային իրենց ստրուկներուն հանդէպ: Պետափրէս ուրիշ տէրեր կ'ունենային իրենց ստրուկներուն հանդէպ: Պետափրէս 
կարծէք յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէր Յովսէփին:կարծէք յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէր Յովսէփին:կարծէք յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէր Յովսէփին:կարծէք յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէր Յովսէփին:    Նոյնինքն բնաՆոյնինքն բնաՆոյնինքն բնաՆոյնինքն բնա----
գիրը ցոյց կու տայ մեզի, թէ Յովսէփ ծառայ իբրեւ ծախու առնուեցաւ եւ գիրը ցոյց կու տայ մեզի, թէ Յովսէփ ծառայ իբրեւ ծախու առնուեցաւ եւ գիրը ցոյց կու տայ մեզի, թէ Յովսէփ ծառայ իբրեւ ծախու առնուեցաւ եւ գիրը ցոյց կու տայ մեզի, թէ Յովսէփ ծառայ իբրեւ ծախու առնուեցաւ եւ 
ոոոո´́́́չ թէ ստրուկ իբրչ թէ ստրուկ իբրչ թէ ստրուկ իբրչ թէ ստրուկ իբրեւ: Բնագիրը մեզի կ'ըսէ, թէ ան կ'ապրէր եւ: Բնագիրը մեզի կ'ըսէ, թէ ան կ'ապրէր եւ: Բնագիրը մեզի կ'ըսէ, թէ ան կ'ապրէր եւ: Բնագիրը մեզի կ'ըսէ, թէ ան կ'ապրէր 
Պետափրէսի տանը մէջ (Ծննդոց 39.2): Ստրուկը իր տիրոջ տանը մէջ Պետափրէսի տանը մէջ (Ծննդոց 39.2): Ստրուկը իր տիրոջ տանը մէջ Պետափրէսի տանը մէջ (Ծննդոց 39.2): Ստրուկը իր տիրոջ տանը մէջ Պետափրէսի տանը մէջ (Ծննդոց 39.2): Ստրուկը իր տիրոջ տանը մէջ 
չէր ապրեր. ան յատուկ տեղ կ'ունենար իրեն համար շինուած` իր չէր ապրեր. ան յատուկ տեղ կ'ունենար իրեն համար շինուած` իր չէր ապրեր. ան յատուկ տեղ կ'ունենար իրեն համար շինուած` իր չէր ապրեր. ան յատուկ տեղ կ'ունենար իրեն համար շինուած` իր 
տտտտիրոջ իրոջ իրոջ իրոջ տտտտան ան ան ան մօտիկ, եւ հոն կը մնար:մօտիկ, եւ հոն կը մնար:մօտիկ, եւ հոն կը մնար:մօտիկ, եւ հոն կը մնար:    

Ինչո՞ւ համար Պետափրէս դահճապետը առաջին իսկ նայուածքէն Ինչո՞ւ համար Պետափրէս դահճապետը առաջին իսկ նայուածքէն Ինչո՞ւ համար Պետափրէս դահճապետը առաջին իսկ նայուածքէն Ինչո՞ւ համար Պետափրէս դահճապետը առաջին իսկ նայուածքէն 
սիրեց Յովսէփըսիրեց Յովսէփըսիրեց Յովսէփըսիրեց Յովսէփը    եւ զայն իր տունը առաւ. ոեւ զայն իր տունը առաւ. ոեւ զայն իր տունը առաւ. ոեւ զայն իր տունը առաւ. ո´́́́չ զայն կը ճանչնար, ոչ զայն կը ճանչնար, ոչ զայն կը ճանչնար, ոչ զայն կը ճանչնար, ո´́́́չ չ չ չ 
լսած էր անոր մասին, ոլսած էր անոր մասին, ոլսած էր անոր մասին, ոլսած էր անոր մասին, ո´́́́չ նամակ ստացած էր անոր կապակցութեամբ, չ նամակ ստացած էր անոր կապակցութեամբ, չ նամակ ստացած էր անոր կապակցութեամբ, չ նամակ ստացած էր անոր կապակցութեամբ, 
ոոոո´́́́չ դրական բան մը ըսուած էր անոր մասին, չ դրական բան մը ըսուած էր անոր մասին, չ դրական բան մը ըսուած էր անոր մասին, չ դրական բան մը ըսուած էր անոր մասին, եւ եւ եւ եւ ոոոո´́́́չ չ չ չ ալ ալ ալ ալ գիտէր երազգիտէր երազգիտէր երազգիտէր երազ----
ներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու անոր կարողութեան եկնելու անոր կարողութեան եկնելու անոր կարողութեան եկնելու անոր կարողութեան 
մասին: մասին: մասին: մասին: ««««ԻնչուԻնչուԻնչուԻնչու»»»»ին պատասխանըին պատասխանըին պատասխանըին պատասխանը    Աստուած էր, որ Աստուած էր, որ Աստուած էր, որ Աստուած էր, որ ««««Յովսէփին հետ էրՅովսէփին հետ էրՅովսէփին հետ էրՅովսէփին հետ էր» » » » 
((((Ծննդոց 39.2): Երբ Աստուած մեր կողքին ըլլայ, մարդիկ կամենան թէ Ծննդոց 39.2): Երբ Աստուած մեր կողքին ըլլայ, մարդիկ կամենան թէ Ծննդոց 39.2): Երբ Աստուած մեր կողքին ըլլայ, մարդիկ կամենան թէ Ծննդոց 39.2): Երբ Աստուած մեր կողքին ըլլայ, մարդիկ կամենան թէ 
ոչ, մեզ պիտի ընդունին ու ճանչնան: (Շարունակելի):ոչ, մեզ պիտի ընդունին ու ճանչնան: (Շարունակելի):ոչ, մեզ պիտի ընդունին ու ճանչնան: (Շարունակելի):ոչ, մեզ պիտի ընդունին ու ճանչնան: (Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ աչքին շնորհք գտնողը` մարդոց աչքին ալ շնորհք կը Աստուծոյ աչքին շնորհք գտնողը` մարդոց աչքին ալ շնորհք կը Աստուծոյ աչքին շնորհք գտնողը` մարդոց աչքին ալ շնորհք կը Աստուծոյ աչքին շնորհք գտնողը` մարդոց աչքին ալ շնորհք կը 

գտնէ:գտնէ:գտնէ:գտնէ:    
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Իսկական յաջող մարդըԻսկական յաջող մարդըԻսկական յաջող մարդըԻսկական յաջող մարդը    
((((Սեպտեմբեր 15Սեպտեմբեր 15Սեպտեմբեր 15Սեպտեմբեր 15))))    

    
««««Տէրը ՅովսՏէրը ՅովսՏէրը ՅովսՏէրը Յովսէփին հետ էր ու անիկա յաջողակ մարդ մըն էր ու իր էփին հետ էր ու անիկա յաջողակ մարդ մըն էր ու իր էփին հետ էր ու անիկա յաջողակ մարդ մըն էր ու իր էփին հետ էր ու անիկա յաջողակ մարդ մըն էր ու իր 

եգիպտացի տիրոջը տունն էր անիկաեգիպտացի տիրոջը տունն էր անիկաեգիպտացի տիրոջը տունն էր անիկաեգիպտացի տիրոջը տունն էր անիկա» » » » (Ծննդոց 39.2):(Ծննդոց 39.2):(Ծննդոց 39.2):(Ծննդոց 39.2):    Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ 
երազներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու շնորհքը երազներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու շնորհքը երազներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու շնորհքը երազներ տեսնելու ու իր տեսած երազները մեկնելու շնորհքը 
ունենալուն համար չէր որ յաջողակ մարդ էր, այլ յաջողակ մարդ էր, ունենալուն համար չէր որ յաջողակ մարդ էր, այլ յաջողակ մարդ էր, ունենալուն համար չէր որ յաջողակ մարդ էր, այլ յաջողակ մարդ էր, ունենալուն համար չէր որ յաջողակ մարդ էր, այլ յաջողակ մարդ էր, 
որովհետեւ Տէրը իրեն հետ էր, ինչպէս բնաորովհետեւ Տէրը իրեն հետ էր, ինչպէս բնաորովհետեւ Տէրը իրեն հետ էր, ինչպէս բնաորովհետեւ Տէրը իրեն հետ էր, ինչպէս բնագիրը ցոյց կու տայ:գիրը ցոյց կու տայ:գիրը ցոյց կու տայ:գիրը ցոյց կու տայ:    

Աշխարհի հայեացքով, յաջողԱշխարհի հայեացքով, յաջողԱշխարհի հայեացքով, յաջողԱշխարհի հայեացքով, յաջող    մարդը երկրի վրայ դրամ դիզած մարդը երկրի վրայ դրամ դիզած մարդը երկրի վրայ դրամ դիզած մարդը երկրի վրայ դրամ դիզած 
մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` ` ` ` իր գանձերը երկինքի մէջ իր գանձերը երկինքի մէջ իր գանձերը երկինքի մէջ իր գանձերը երկինքի մէջ 
դիզդիզդիզդիզողը:ողը:ողը:ողը:    

Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդըԱշխարհի հայեացքով, յաջող մարդըԱշխարհի հայեացքով, յաջող մարդըԱշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը    ԴոկտորաներԴոկտորաներԴոկտորաներԴոկտորաներ    ունեցողն է, ունեցողն է, ունեցողն է, ունեցողն է, 
իսկ Քրիստոսի հայեացքով` մաքուր նկարագիր ու հաւատքով լեցուն իսկ Քրիստոսի հայեացքով` մաքուր նկարագիր ու հաւատքով լեցուն իսկ Քրիստոսի հայեացքով` մաքուր նկարագիր ու հաւատքով լեցուն իսկ Քրիստոսի հայեացքով` մաքուր նկարագիր ու հաւատքով լեցուն 
հոգի ուհոգի ուհոգի ուհոգի ունեցողը:նեցողը:նեցողը:նեցողը:    

Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը արտեր, տուներ ու շէնքեր Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը արտեր, տուներ ու շէնքեր Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը արտեր, տուներ ու շէնքեր Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը արտեր, տուներ ու շէնքեր 
ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` առաքինութիւններ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` առաքինութիւններ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` առաքինութիւններ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` առաքինութիւններ 
ունեցող մարդը:ունեցող մարդը:ունեցող մարդը:ունեցող մարդը:    

Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը մեծ Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը մեծ Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը մեծ Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը մեծ գործեր ու գործեր ու գործեր ու գործեր ու գործատեգործատեգործատեգործատե----
ղիներ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` Սուրբ Հոգիին ղիներ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` Սուրբ Հոգիին ղիներ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` Սուրբ Հոգիին ղիներ ունեցող մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` Սուրբ Հոգիին 
գործակցոգործակցոգործակցոգործակցութիւնը ունեցող մարդը:ւթիւնը ունեցող մարդը:ւթիւնը ունեցող մարդը:ւթիւնը ունեցող մարդը:    

Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը բարձր դիրքերու հասած Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը բարձր դիրքերու հասած Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը բարձր դիրքերու հասած Աշխարհի հայեացքով, յաջող մարդը բարձր դիրքերու հասած 
մարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքովմարդն է, իսկ Քրիստոսի հայեացքով` ` ` ` իրենց բարձր դիրքերը իրենց բարձր դիրքերը իրենց բարձր դիրքերը իրենց բարձր դիրքերը 
Բարձրեալ Աստուծոյ փառքին համար գործածողը:Բարձրեալ Աստուծոյ փառքին համար գործածողը:Բարձրեալ Աստուծոյ փառքին համար գործածողը:Բարձրեալ Աստուծոյ փառքին համար գործածողը:    

Մենք որո՞ւ հայեացքով յաջող կը սեպուինք: Աշխարհի՞, թէ` Մենք որո՞ւ հայեացքով յաջող կը սեպուինք: Աշխարհի՞, թէ` Մենք որո՞ւ հայեացքով յաջող կը սեպուինք: Աշխարհի՞, թէ` Մենք որո՞ւ հայեացքով յաջող կը սեպուինք: Աշխարհի՞, թէ` 
Աստուծոյ:Աստուծոյ:Աստուծոյ:Աստուծոյ:    Յաջող ենք որովհետեւ ԱստՅաջող ենք որովհետեւ ԱստՅաջող ենք որովհետեւ ԱստՅաջող ենք որովհետեւ Աստուա՞ծ մեր կողքին է, թէ` ուա՞ծ մեր կողքին է, թէ` ուա՞ծ մեր կողքին է, թէ` ուա՞ծ մեր կողքին է, թէ` 
որովհետեւ դրամ ոորովհետեւ դրամ ոորովհետեւ դրամ ոորովհետեւ դրամ ունինք մեր գրւնինք մեր գրւնինք մեր գրւնինք մեր գրպանին մէջ, եւ թուղթի կտոր մը` պանին մէջ, եւ թուղթի կտոր մը` պանին մէջ, եւ թուղթի կտոր մը` պանին մէջ, եւ թուղթի կտոր մը` 
պատին վրայ: պատին վրայ: պատին վրայ: պատին վրայ: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յովսէփ ոչ մէկ բան ունէր երբ ծախուեցաւ Յովսէփ ոչ մէկ բան ունէր երբ ծախուեցաւ Յովսէփ ոչ մէկ բան ունէր երբ ծախուեցաւ Յովսէփ ոչ մէկ բան ունէր երբ ծախուեցաւ ՊետափրէսինՊետափրէսինՊետափրէսինՊետափրէսին, , , , բայց բայց բայց բայց 

յաջող մարդ էր, որովհետեւ Աստուծոյ սէրն ու երկիւղը ունէր յաջող մարդ էր, որովհետեւ Աստուծոյ սէրն ու երկիւղը ունէր յաջող մարդ էր, որովհետեւ Աստուծոյ սէրն ու երկիւղը ունէր յաջող մարդ էր, որովհետեւ Աստուծոյ սէրն ու երկիւղը ունէր 
իր սրտին մէջ:իր սրտին մէջ:իր սրտին մէջ:իր սրտին մէջ:    
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Տէրը կրնայ բարձրացնեՏէրը կրնայ բարձրացնեՏէրը կրնայ բարձրացնեՏէրը կրնայ բարձրացնել ոեւէ անձլ ոեւէ անձլ ոեւէ անձլ ոեւէ անձ    
((((Սեպտեմբեր 16Սեպտեմբեր 16Սեպտեմբեր 16Սեպտեմբեր 16))))    

    
Որոշ մեկնիչներ կ'ենթադրեն, թէ Պետափրէս իր տանը ու իր Որոշ մեկնիչներ կ'ենթադրեն, թէ Պետափրէս իր տանը ու իր Որոշ մեկնիչներ կ'ենթադրեն, թէ Պետափրէս իր տանը ու իր Որոշ մեկնիչներ կ'ենթադրեն, թէ Պետափրէս իր տանը ու իր 

գործերուն մէջգործերուն մէջգործերուն մէջգործերուն մէջ    որոշ ձախորդութիւններէ կ'անցնէր, երբ Յովսէփը իր որոշ ձախորդութիւններէ կ'անցնէր, երբ Յովսէփը իր որոշ ձախորդութիւններէ կ'անցնէր, երբ Յովսէփը իր որոշ ձախորդութիւններէ կ'անցնէր, երբ Յովսէփը իր 
քով առաւ:քով առաւ:քով առաւ:քով առաւ:    Ուշադիր ընթերցում մը 39.2Ուշադիր ընթերցում մը 39.2Ուշադիր ընթերցում մը 39.2Ուշադիր ընթերցում մը 39.2----5 5 5 5 համարներուն, կրնայ համոհամարներուն, կրնայ համոհամարներուն, կրնայ համոհամարներուն, կրնայ համո----
զել մեզ այս ուղղութեամբ, յատկապէս 5զել մեզ այս ուղղութեամբ, յատկապէս 5զել մեզ այս ուղղութեամբ, յատկապէս 5զել մեզ այս ուղղութեամբ, յատկապէս 5----րդ համարը որ կ'ըսրդ համարը որ կ'ըսրդ համարը որ կ'ըսրդ համարը որ կ'ըսէ. է. է. է. ««««ԹէԹէԹէԹէ´ ´ ´ ´ 
տանը մէջ եւ թէտանը մէջ եւ թէտանը մէջ եւ թէտանը մէջ եւ թէ´ ´ ´ ´ դաշտին մէջ անոր բոլոր ունեցածին վրայ Տիրոջը դաշտին մէջ անոր բոլոր ունեցածին վրայ Տիրոջը դաշտին մէջ անոր բոլոր ունեցածին վրայ Տիրոջը դաշտին մէջ անոր բոլոր ունեցածին վրայ Տիրոջը 
օրհնութիւնը եղաւօրհնութիւնը եղաւօրհնութիւնը եղաւօրհնութիւնը եղաւ»:»:»:»:    Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) Յովսէփին գալուստով, Աստուած օրհնեց Պետափրէսի տունն Յովսէփին գալուստով, Աստուած օրհնեց Պետափրէսի տունն Յովսէփին գալուստով, Աստուած օրհնեց Պետափրէսի տունն Յովսէփին գալուստով, Աստուած օրհնեց Պետափրէսի տունն 
ու անոր ամբողջ ունեցածը: Աստուծոյ օրհնեալ զաւակը` հետը օրհու անոր ամբողջ ունեցածը: Աստուծոյ օրհնեալ զաւակը` հետը օրհու անոր ամբողջ ունեցածը: Աստուծոյ օրհնեալ զաւակը` հետը օրհու անոր ամբողջ ունեցածը: Աստուծոյ օրհնեալ զաւակը` հետը օրհ----
նունունունութիւն կը տանի ուր որ երթայ: Անոնք որթիւն կը տանի ուր որ երթայ: Անոնք որթիւն կը տանի ուր որ երթայ: Անոնք որթիւն կը տանի ուր որ երթայ: Անոնք որոնք ունին Քրիստոսը իրենց ոնք ունին Քրիստոսը իրենց ոնք ունին Քրիստոսը իրենց ոնք ունին Քրիստոսը իրենց 
սրտին մէջ, Քրիստոս կ'օրհնէ զիրենք, եւ անոնք իրենց կարգին սրտին մէջ, Քրիստոս կ'օրհնէ զիրենք, եւ անոնք իրենց կարգին սրտին մէջ, Քրիստոս կ'օրհնէ զիրենք, եւ անոնք իրենց կարգին սրտին մէջ, Քրիստոս կ'օրհնէ զիրենք, եւ անոնք իրենց կարգին 
աստուածային օրհնութեանց պատճառ կը դառնան ուր որ երթան:աստուածային օրհնութեանց պատճառ կը դառնան ուր որ երթան:աստուածային օրհնութեանց պատճառ կը դառնան ուր որ երթան:աստուածային օրհնութեանց պատճառ կը դառնան ուր որ երթան:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
տուն մը մտնեն` այդ տունը կ'օրհնուի Աստուծոյ կողմէ: Եթէ գործատուն մը մտնեն` այդ տունը կ'օրհնուի Աստուծոյ կողմէ: Եթէ գործատուն մը մտնեն` այդ տունը կ'օրհնուի Աստուծոյ կողմէ: Եթէ գործատուն մը մտնեն` այդ տունը կ'օրհնուի Աստուծոյ կողմէ: Եթէ գործա----
տեղ մը աշխատին` Աստուած այդ գործատեղը կ'օրհնէ: Եթէ բարտեղ մը աշխատին` Աստուած այդ գործատեղը կ'օրհնէ: Եթէ բարտեղ մը աշխատին` Աստուած այդ գործատեղը կ'օրհնէ: Եթէ բարտեղ մը աշխատին` Աստուած այդ գործատեղը կ'օրհնէ: Եթէ բարի ու ի ու ի ու ի ու 
Աստուածահաճոյ ծրագիր մը մշակեն` այդ ծրագիրը յաջողութեամբ Աստուածահաճոյ ծրագիր մը մշակեն` այդ ծրագիրը յաջողութեամբ Աստուածահաճոյ ծրագիր մը մշակեն` այդ ծրագիրը յաջողութեամբ Աստուածահաճոյ ծրագիր մը մշակեն` այդ ծրագիրը յաջողութեամբ 
կը պսակուի:կը պսակուի:կը պսակուի:կը պսակուի:    

բ) Յովսէփ ոչինչ ունէր երբ Պետափրէս զայն ծախու առաւ: բ) Յովսէփ ոչինչ ունէր երբ Պետափրէս զայն ծախու առաւ: բ) Յովսէփ ոչինչ ունէր երբ Պետափրէս զայն ծախու առաւ: բ) Յովսէփ ոչինչ ունէր երբ Պետափրէս զայն ծախու առաւ: 
Յովսէփ կը ներկայացնէ այն մարդիկը` որոնք ոչինչ ունին: Աստուծոյ Յովսէփ կը ներկայացնէ այն մարդիկը` որոնք ոչինչ ունին: Աստուծոյ Յովսէփ կը ներկայացնէ այն մարդիկը` որոնք ոչինչ ունին: Աստուծոյ Յովսէփ կը ներկայացնէ այն մարդիկը` որոնք ոչինչ ունին: Աստուծոյ 
հոհոհոհոգատարութիւնը Յովսէփին հանդէպգատարութիւնը Յովսէփին հանդէպգատարութիւնը Յովսէփին հանդէպգատարութիւնը Յովսէփին հանդէպ    կը յիշեցնէ մեզի, թէ անկը յիշեցնէ մեզի, թէ անկը յիշեցնէ մեզի, թէ անկը յիշեցնէ մեզի, թէ ան    երեսի երեսի երեսի երեսի 
վրայ չի վրայ չի վրայ չի վրայ չի թողուր ու չի մոռնար աղքատ ու անտէր մարդիկը, այլ ընդհաթողուր ու չի մոռնար աղքատ ու անտէր մարդիկը, այլ ընդհաթողուր ու չի մոռնար աղքատ ու անտէր մարդիկը, այլ ընդհաթողուր ու չի մոռնար աղքատ ու անտէր մարդիկը, այլ ընդհա----
կառակը, հոգ կը տանի անոնց, ճիշդ ինչպէս հոգ տարաւ Յովսէփին:կառակը, հոգ կը տանի անոնց, ճիշդ ինչպէս հոգ տարաւ Յովսէփին:կառակը, հոգ կը տանի անոնց, ճիշդ ինչպէս հոգ տարաւ Յովսէփին:կառակը, հոգ կը տանի անոնց, ճիշդ ինչպէս հոգ տարաւ Յովսէփին:    

Աստուած կարող է աղքատ մարդը գետնէն վերցնել ու զայն դնել Աստուած կարող է աղքատ մարդը գետնէն վերցնել ու զայն դնել Աստուած կարող է աղքատ մարդը գետնէն վերցնել ու զայն դնել Աստուած կարող է աղքատ մարդը գետնէն վերցնել ու զայն դնել 
թագաւորի աթոռին վրայ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփին: Սամուէլ թագաւորի աթոռին վրայ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփին: Սամուէլ թագաւորի աթոռին վրայ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփին: Սամուէլ թագաւորի աթոռին վրայ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփին: Սամուէլ 
մարգարէին մօրը Աննային խօսքը ոմարգարէին մօրը Աննային խօսքը ոմարգարէին մօրը Աննային խօսքը ոմարգարէին մօրը Աննային խօսքը որքա՜ն կը պատշաճին Յովսէփին րքա՜ն կը պատշաճին Յովսէփին րքա՜ն կը պատշաճին Յովսէփին րքա՜ն կը պատշաճին Յովսէփին 
համար: Ան կը վկայէ թէ Տէրը իհամար: Ան կը վկայէ թէ Տէրը իհամար: Ան կը վկայէ թէ Տէրը իհամար: Ան կը վկայէ թէ Տէրը ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ ««««աղքատը փոշիէն կը վերցնէ աղքատը փոշիէն կը վերցնէ աղքատը փոշիէն կը վերցնէ աղքատը փոշիէն կը վերցնէ 
ու կարօտը աղբիւսէն կը հանէ, որպէսզի իշխաններուն հետ նստեցնէ ու կարօտը աղբիւսէն կը հանէ, որպէսզի իշխաններուն հետ նստեցնէ ու կարօտը աղբիւսէն կը հանէ, որպէսզի իշխաններուն հետ նստեցնէ ու կարօտը աղբիւսէն կը հանէ, որպէսզի իշխաններուն հետ նստեցնէ 
ու փառքի աթոռը անոնց ժառանգութիւն տայու փառքի աթոռը անոնց ժառանգութիւն տայու փառքի աթոռը անոնց ժառանգութիւն տայու փառքի աթոռը անոնց ժառանգութիւն տայ» » » » (Ա.Թագաւորաց 2.8):(Ա.Թագաւորաց 2.8):(Ա.Թագաւորաց 2.8):(Ա.Թագաւորաց 2.8):    
((((Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)Շարունակելի)::::    

    
� Եթէ Տէրը ուզէ մարդը բարձրացնել` Եթէ Տէրը ուզէ մարդը բարձրացնել` Եթէ Տէրը ուզէ մարդը բարձրացնել` Եթէ Տէրը ուզէ մարդը բարձրացնել` ոչ ոք կրնայ զայն խոնարոչ ոք կրնայ զայն խոնարոչ ոք կրնայ զայն խոնարոչ ոք կրնայ զայն խոնար----

հեցնել:հեցնել:հեցնել:հեցնել:    
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ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ խլել մեզմէ Յիսուսըչ ոք կրնայ խլել մեզմէ Յիսուսըչ ոք կրնայ խլել մեզմէ Յիսուսըչ ոք կրնայ խլել մեզմէ Յիսուսը    
((((Սեպտեմբեր 17Սեպտեմբեր 17Սեպտեմբեր 17Սեպտեմբեր 17))))    

    
««««Անոր տէրը տեսաւ որ Տէրը անոր հետ է եւ թէ ինչ որ ընէր, Տէրը Անոր տէրը տեսաւ որ Տէրը անոր հետ է եւ թէ ինչ որ ընէր, Տէրը Անոր տէրը տեսաւ որ Տէրը անոր հետ է եւ թէ ինչ որ ընէր, Տէրը Անոր տէրը տեսաւ որ Տէրը անոր հետ է եւ թէ ինչ որ ընէր, Տէրը 

կը յաջողցնէր անոր ձեռքովկը յաջողցնէր անոր ձեռքովկը յաջողցնէր անոր ձեռքովկը յաջողցնէր անոր ձեռքով» » » » (Ծննդոց 39.3):(Ծննդոց 39.3):(Ծննդոց 39.3):(Ծննդոց 39.3):    
Յովսէփ առաքինի անձ էր, խոնարհ անձ էր, հեզ ու բարի էր: Անոր Յովսէփ առաքինի անձ էր, խոնարհ անձ էր, հեզ ու բարի էր: Անոր Յովսէփ առաքինի անձ էր, խոնարհ անձ էր, հեզ ու բարի էր: Անոր Յովսէփ առաքինի անձ էր, խոնարհ անձ էր, հեզ ու բարի էր: Անոր 

եղեղեղեղբայրները յաջողբայրները յաջողբայրները յաջողբայրները յաջողեցան խլել անոր ձեռքէն իրեցան խլել անոր ձեռքէն իրեցան խլել անոր ձեռքէն իրեցան խլել անոր ձեռքէն իր    պատմուճանը, բայց պատմուճանը, բայց պատմուճանը, բայց պատմուճանը, բայց 
չկրցան խլել չկրցան խլել չկրցան խլել չկրցան խլել անորանորանորանոր    սրտէնսրտէնսրտէնսրտէն    իրիրիրիր    խոնարհութիւնը, հեզութիւնը, բարութիւխոնարհութիւնը, հեզութիւնը, բարութիւխոնարհութիւնը, հեզութիւնը, բարութիւխոնարհութիւնը, հեզութիւնը, բարութիւ----
նը: Յովսէփ կորսնցուց իր նը: Յովսէփ կորսնցուց իր նը: Յովսէփ կորսնցուց իր նը: Յովսէփ կորսնցուց իր սիրելիներըսիրելիներըսիրելիներըսիրելիները, , , , բայց չկորսնցուց իր հաւատքն բայց չկորսնցուց իր հաւատքն բայց չկորսնցուց իր հաւատքն բայց չկորսնցուց իր հաւատքն 
ու վստահութիւնը: Զինք նետեցին փոսի մէջ, բայց չկրցանու վստահութիւնը: Զինք նետեցին փոսի մէջ, բայց չկրցանու վստահութիւնը: Զինք նետեցին փոսի մէջ, բայց չկրցանու վստահութիւնը: Զինք նետեցին փոսի մէջ, բայց չկրցան    զինք նետել զինք նետել զինք նետել զինք նետել 
յուսահատութեան ու յուսախաբյուսահատութեան ու յուսախաբյուսահատութեան ու յուսախաբյուսահատութեան ու յուսախաբութեան փոսին մութեան փոսին մութեան փոսին մութեան փոսին մէջ:էջ:էջ:էջ:    

Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ըլլայ մեր կեցուածքը եթէ երբեք մեր եղբայրի՞նչ կ'ըլլայ մեր կեցուածքը եթէ երբեք մեր եղբայրի՞նչ կ'ըլլայ մեր կեցուածքը եթէ երբեք մեր եղբայրի՞նչ կ'ըլլայ մեր կեցուածքը եթէ երբեք մեր եղբայր----
ները, (անոնք ըլլան մարմնաւոր եղբայրներ թէ հոգեւոր եղբայրներ), ները, (անոնք ըլլան մարմնաւոր եղբայրներ թէ հոգեւոր եղբայրներ), ները, (անոնք ըլլան մարմնաւոր եղբայրներ թէ հոգեւոր եղբայրներ), ները, (անոնք ըլլան մարմնաւոր եղբայրներ թէ հոգեւոր եղբայրներ), 
խլեն մեր ձեռքէն մեր իրաւունքը: Ի՞նչ կ'ըլլայ մեր վերաբերմունքը, եթէ խլեն մեր ձեռքէն մեր իրաւունքը: Ի՞նչ կ'ըլլայ մեր վերաբերմունքը, եթէ խլեն մեր ձեռքէն մեր իրաւունքը: Ի՞նչ կ'ըլլայ մեր վերաբերմունքը, եթէ խլեն մեր ձեռքէն մեր իրաւունքը: Ի՞նչ կ'ըլլայ մեր վերաբերմունքը, եթէ 
երբեքերբեքերբեքերբեք    Յովսէփի եղբայրներուն նման մեզ ատող մարդիկ ըՅովսէփի եղբայրներուն նման մեզ ատող մարդիկ ըՅովսէփի եղբայրներուն նման մեզ ատող մարդիկ ըՅովսէփի եղբայրներուն նման մեզ ատող մարդիկ ըլլան, որոնք լլան, որոնք լլան, որոնք լլան, որոնք 
մեզ գետինները զարնեն, փոսերու մէջ նետեն,մեզ գետինները զարնեն, փոսերու մէջ նետեն,մեզ գետինները զարնեն, փոսերու մէջ նետեն,մեզ գետինները զարնեն, փոսերու մէջ նետեն,    եւ ասոր անոր ծախեն եւ ասոր անոր ծախեն եւ ասոր անոր ծախեն եւ ասոր անոր ծախեն 
դրամի սիրոյն:դրամի սիրոյն:դրամի սիրոյն:դրամի սիրոյն:    

Յովսէփին եղբայրները լքեցին զինք, բայց ինք չլքեզ զԱստուած եւ Յովսէփին եղբայրները լքեցին զինք, բայց ինք չլքեզ զԱստուած եւ Յովսէփին եղբայրները լքեցին զինք, բայց ինք չլքեզ զԱստուած եւ Յովսէփին եղբայրները լքեցին զինք, բայց ինք չլքեզ զԱստուած եւ 
ոոոո´́́́չ ալ Աստուած` զինք: չ ալ Աստուած` զինք: չ ալ Աստուած` զինք: չ ալ Աստուած` զինք: ««««Տէրը անոր հետ էրՏէրը անոր հետ էրՏէրը անոր հետ էրՏէրը անոր հետ էր», », », », ահա թէ ինչու իահա թէ ինչու իահա թէ ինչու իահա թէ ինչու ինչ գործ նչ գործ նչ գործ նչ գործ 
որ որ որ որ ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէս    յանձնէր յանձնէր յանձնէր յանձնէր անորանորանորանոր` «` «` «` «Տէրը կը յաջողցնէր աՏէրը կը յաջողցնէր աՏէրը կը յաջողցնէր աՏէրը կը յաջողցնէր անոր ձեռքովնոր ձեռքովնոր ձեռքովնոր ձեռքով»:»:»:»:    
Եթէ Յովսէփի նման, մենք եւս մնանք հաւատարիմ ու հնազանդ ԱսԵթէ Յովսէփի նման, մենք եւս մնանք հաւատարիմ ու հնազանդ ԱսԵթէ Յովսէփի նման, մենք եւս մնանք հաւատարիմ ու հնազանդ ԱսԵթէ Յովսէփի նման, մենք եւս մնանք հաւատարիմ ու հնազանդ Աս----
տուծոյ, նոյնիսկ եթէ ամբողջ աշխարհը լքէ մեզ, մենք պիտի շարուտուծոյ, նոյնիսկ եթէ ամբողջ աշխարհը լքէ մեզ, մենք պիտի շարուտուծոյ, նոյնիսկ եթէ ամբողջ աշխարհը լքէ մեզ, մենք պիտի շարուտուծոյ, նոյնիսկ եթէ ամբողջ աշխարհը լքէ մեզ, մենք պիտի շարու----
նակենք վայելել Տիրոջ ներկայութիւնն ու օրհնութիւնները, եւ ամէն նակենք վայելել Տիրոջ ներկայութիւնն ու օրհնութիւնները, եւ ամէն նակենք վայելել Տիրոջ ներկայութիւնն ու օրհնութիւնները, եւ ամէն նակենք վայելել Տիրոջ ներկայութիւնն ու օրհնութիւնները, եւ ամէն 
գործ որուն ձեռնարկենք ու ամէն գործ որ մեզի յանձնուի` գերագոյն գործ որուն ձեռնարկենք ու ամէն գործ որ մեզի յանձնուի` գերագոյն գործ որուն ձեռնարկենք ու ամէն գործ որ մեզի յանձնուի` գերագոյն գործ որուն ձեռնարկենք ու ամէն գործ որ մեզի յանձնուի` գերագոյն 
յայայայաջողութեամբ պիտի պսակուի:ջողութեամբ պիտի պսակուի:ջողութեամբ պիտի պսակուի:ջողութեամբ պիտի պսակուի:    ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք, եւ թոյլ չտանք որ յշ ըլլանք, եւ թոյլ չտանք որ յշ ըլլանք, եւ թոյլ չտանք որ յշ ըլլանք, եւ թոյլ չտանք որ 
մարդոց կողմէ եկած հարուածները մեզ հեռացնեն մեր հաւատքէն, մարդոց կողմէ եկած հարուածները մեզ հեռացնեն մեր հաւատքէն, մարդոց կողմէ եկած հարուածները մեզ հեռացնեն մեր հաւատքէն, մարդոց կողմէ եկած հարուածները մեզ հեռացնեն մեր հաւատքէն, 
որովհետեւ մեր հաւատքը տեսնելով է որ Աստուած մեզ ու մեր ձեռորովհետեւ մեր հաւատքը տեսնելով է որ Աստուած մեզ ու մեր ձեռորովհետեւ մեր հաւատքը տեսնելով է որ Աստուած մեզ ու մեր ձեռորովհետեւ մեր հաւատքը տեսնելով է որ Աստուած մեզ ու մեր ձեռքին քին քին քին 
գործերը պիտի օրհնէգործերը պիտի օրհնէգործերը պիտի օրհնէգործերը պիտի օրհնէ:::: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աշխարհ կրնայ ամէն բան խլել մեր ձեռքէն, բայց Աշխարհ կրնայ ամէն բան խլել մեր ձեռքէն, բայց Աշխարհ կրնայ ամէն բան խլել մեր ձեռքէն, բայց Աշխարհ կրնայ ամէն բան խլել մեր ձեռքէն, բայց չի կրնար խլել չի կրնար խլել չի կրնար խլել չի կրնար խլել 

մեր սրտէն` մեր սէրն ու հաւատքը որ ունինք Յիսուսի հանդէպ:մեր սրտէն` մեր սէրն ու հաւատքը որ ունինք Յիսուսի հանդէպ:մեր սրտէն` մեր սէրն ու հաւատքը որ ունինք Յիսուսի հանդէպ:մեր սրտէն` մեր սէրն ու հաւատքը որ ունինք Յիսուսի հանդէպ:    
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Ամէն զրկանք իր ետին օրհնութիւն մը ունի Ամէն զրկանք իր ետին օրհնութիւն մը ունի Ամէն զրկանք իր ետին օրհնութիւն մը ունի Ամէն զրկանք իր ետին օրհնութիւն մը ունի 
վերապահած մեզի համարվերապահած մեզի համարվերապահած մեզի համարվերապահած մեզի համար    

((((Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18))))    
    

Յովսէփ հեռացուեցաւ իր երկրաւոր հօրմէն, բայց իր երկնաւոր Յովսէփ հեռացուեցաւ իր երկրաւոր հօրմէն, բայց իր երկնաւոր Յովսէփ հեռացուեցաւ իր երկրաւոր հօրմէն, բայց իր երկնաւոր Յովսէփ հեռացուեցաւ իր երկրաւոր հօրմէն, բայց իր երկնաւոր 
Հայրը մնաց իրեն հետ ու իր կողքին:Հայրը մնաց իրեն հետ ու իր կողքին:Հայրը մնաց իրեն հետ ու իր կողքին:Հայրը մնաց իրեն հետ ու իր կողքին:    Երբ ճամբորդութեամբԵրբ ճամբորդութեամբԵրբ ճամբորդութեամբԵրբ ճամբորդութեամբ    հեռանանք հեռանանք հեռանանք հեռանանք 
մեր երկրաւոր հօրմէն, կամ երբ անիկա մահուամբ հեռանայ մեզմէ, մեր երկրաւոր հօրմէն, կամ երբ անիկա մահուամբ հեռանայ մեզմէ, մեր երկրաւոր հօրմէն, կամ երբ անիկա մահուամբ հեռանայ մեզմէ, մեր երկրաւոր հօրմէն, կամ երբ անիկա մահուամբ հեռանայ մեզմէ, 
յիշենք որ մեր երկնաւոր Հայրը մեզի հետ է:յիշենք որ մեր երկնաւոր Հայրը մեզի հետ է:յիշենք որ մեր երկնաւոր Հայրը մեզի հետ է:յիշենք որ մեր երկնաւոր Հայրը մեզի հետ է:    

Յովսէփ հեռացուեցաւ իր սիրելիներէն, բայց շարունակեց վայելել Յովսէփ հեռացուեցաւ իր սիրելիներէն, բայց շարունակեց վայելել Յովսէփ հեռացուեցաւ իր սիրելիներէն, բայց շարունակեց վայելել Յովսէփ հեռացուեցաւ իր սիրելիներէն, բայց շարունակեց վայելել 
Աստուծոյ սէրը:Աստուծոյ սէրը:Աստուծոյ սէրը:Աստուծոյ սէրը:    Մեր սիրելիները կրնան մեզ լքել, բաՄեր սիրելիները կրնան մեզ լքել, բաՄեր սիրելիները կրնան մեզ լքել, բաՄեր սիրելիները կրնան մեզ լքել, բայց Աստուծոյ սէրը յց Աստուծոյ սէրը յց Աստուծոյ սէրը յց Աստուծոյ սէրը 
մեզ կը պարուրէ ու կը մմեզ կը պարուրէ ու կը մմեզ կը պարուրէ ու կը մմեզ կը պարուրէ ու կը մխիթարէ:խիթարէ:խիթարէ:խիթարէ:    

Յովսէփ հեռացուեցաւ իր գործէն, բայց վայելեց ամենակալ ԱսՅովսէփ հեռացուեցաւ իր գործէն, բայց վայելեց ամենակալ ԱսՅովսէփ հեռացուեցաւ իր գործէն, բայց վայելեց ամենակալ ԱսՅովսէփ հեռացուեցաւ իր գործէն, բայց վայելեց ամենակալ Աս----
տուծոյ գործակցութիւնը:տուծոյ գործակցութիւնը:տուծոյ գործակցութիւնը:տուծոյ գործակցութիւնը:    Մարդիկ կրնան մերժել մեզի գործ յանձնել, Մարդիկ կրնան մերժել մեզի գործ յանձնել, Մարդիկ կրնան մերժել մեզի գործ յանձնել, Մարդիկ կրնան մերժել մեզի գործ յանձնել, 
կամ մեր հետ գործակցիլ, կարեւորը սակայն, Աստուծոյ գործակցուկամ մեր հետ գործակցիլ, կարեւորը սակայն, Աստուծոյ գործակցուկամ մեր հետ գործակցիլ, կարեւորը սակայն, Աստուծոյ գործակցուկամ մեր հետ գործակցիլ, կարեւորը սակայն, Աստուծոյ գործակցու----
թիւնը չկորսնցնելն է:թիւնը չկորսնցնելն է:թիւնը չկորսնցնելն է:թիւնը չկորսնցնելն է:    

Յովսէփ հՅովսէփ հՅովսէփ հՅովսէփ հեռացուեցաւ այն պատիւէն որ հայրը իրեն կ'ընէրեռացուեցաւ այն պատիւէն որ հայրը իրեն կ'ընէրեռացուեցաւ այն պատիւէն որ հայրը իրեն կ'ընէրեռացուեցաւ այն պատիւէն որ հայրը իրեն կ'ընէր, , , , բայց բայց բայց բայց 
Տէրը զինք պատրաստեց թագաւորին գահակից ըլլալու պաՏէրը զինք պատրաստեց թագաւորին գահակից ըլլալու պաՏէրը զինք պատրաստեց թագաւորին գահակից ըլլալու պաՏէրը զինք պատրաստեց թագաւորին գահակից ըլլալու պատիւին:տիւին:տիւին:տիւին:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուած ուզէ մեզ պատուել, մարդիկ չեն կրնար մեզ անպատուել:Աստուած ուզէ մեզ պատուել, մարդիկ չեն կրնար մեզ անպատուել:Աստուած ուզէ մեզ պատուել, մարդիկ չեն կրնար մեզ անպատուել:Աստուած ուզէ մեզ պատուել, մարդիկ չեն կրնար մեզ անպատուել:    

Յովսէփ հեռացուեցաւՅովսէփ հեռացուեցաւՅովսէփ հեռացուեցաւՅովսէփ հեռացուեցաւ    իր հօրենական տունէն, բայց Տէրը թաիր հօրենական տունէն, բայց Տէրը թաիր հօրենական տունէն, բայց Տէրը թաիր հօրենական տունէն, բայց Տէրը թա----
գաւորգաւորգաւորգաւորական պալատ պատրաստեց անոր համար: Այս իրողութիւնը ական պալատ պատրաստեց անոր համար: Այս իրողութիւնը ական պալատ պատրաստեց անոր համար: Այս իրողութիւնը ական պալատ պատրաստեց անոր համար: Այս իրողութիւնը 
թող յիշեցնէ մեզի, թէ մերթող յիշեցնէ մեզի, թէ մերթող յիշեցնէ մեզի, թէ մերթող յիշեցնէ մեզի, թէ մեր    իսկական տունը` երկինքն է:իսկական տունը` երկինքն է:իսկական տունը` երկինքն է:իսկական տունը` երկինքն է:    

Խլուեցաւ ՅովսէփէնԽլուեցաւ ՅովսէփէնԽլուեցաւ ՅովսէփէնԽլուեցաւ Յովսէփէն    իր բազմագոյն պատմուճանը, բայց Տէրը կը իր բազմագոյն պատմուճանը, բայց Տէրը կը իր բազմագոյն պատմուճանը, բայց Տէրը կը իր բազմագոյն պատմուճանը, բայց Տէրը կը 
պատրաստուէր զայն ծածկելու թագաւորական պատմուճանով:պատրաստուէր զայն ծածկելու թագաւորական պատմուճանով:պատրաստուէր զայն ծածկելու թագաւորական պատմուճանով:պատրաստուէր զայն ծածկելու թագաւորական պատմուճանով:    
Մարդիկ թող մեր ձեռքէն խլեն գեղեցիկ ամէն բան, մենք գիտենք որ Մարդիկ թող մեր ձեռքէն խլեն գեղեցիկ ամէն բան, մենք գիտենք որ Մարդիկ թող մեր ձեռքէն խլեն գեղեցիկ ամէն բան, մենք գիտենք որ Մարդիկ թող մեր ձեռքէն խլեն գեղեցիկ ամէն բան, մենք գիտենք որ 
Աստուած պատրաստած է մեզի համար աւելի գեղեցիկները:Աստուած պատրաստած է մեզի համար աւելի գեղեցիկները:Աստուած պատրաստած է մեզի համար աւելի գեղեցիկները:Աստուած պատրաստած է մեզի համար աւելի գեղեցիկները:    

Մարդիկ կրնանՄարդիկ կրնանՄարդիկ կրնանՄարդիկ կրնան    մեզ հեռացնել Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած մեզ հեռացնել Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած մեզ հեռացնել Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած մեզ հեռացնել Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած 
նիւթական բարիքներէն, բայց չեն կրնար մեզ հեռացնել Աստուծոյ նիւթական բարիքներէն, բայց չեն կրնար մեզ հեռացնել Աստուծոյ նիւթական բարիքներէն, բայց չեն կրնար մեզ հեռացնել Աստուծոյ նիւթական բարիքներէն, բայց չեն կրնար մեզ հեռացնել Աստուծոյ 
կողմէ մեզի տրուած աննիւթական բարիքներէն ու օրհնութիւննեկողմէ մեզի տրուած աննիւթական բարիքներէն ու օրհնութիւննեկողմէ մեզի տրուած աննիւթական բարիքներէն ու օրհնութիւննեկողմէ մեզի տրուած աննիւթական բարիքներէն ու օրհնութիւններէն:րէն:րէն:րէն:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Երբեմն Աստուած թոյլ կու տայ, որ որոշ բաներ խլուին մեր ձեռԵրբեմն Աստուած թոյլ կու տայ, որ որոշ բաներ խլուին մեր ձեռԵրբեմն Աստուած թոյլ կու տայ, որ որոշ բաներ խլուին մեր ձեռԵրբեմն Աստուած թոյլ կու տայ, որ որոշ բաներ խլուին մեր ձեռ----

քէն, քանի աւելի լաւ բաքէն, քանի աւելի լաւ բաքէն, քանի աւելի լաւ բաքէն, քանի աւելի լաւ բաներ պատրաստած կ'ըլլան մեզի համար:ներ պատրաստած կ'ըլլան մեզի համար:ներ պատրաստած կ'ըլլան մեզի համար:ներ պատրաստած կ'ըլլան մեզի համար:    
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Ըլլալ վստահելիԸլլալ վստահելիԸլլալ վստահելիԸլլալ վստահելի    
((((Սեպտեմբեր 19Սեպտեմբեր 19Սեպտեմբեր 19Սեպտեմբեր 19))))    

    
Երբ Երբ Երբ Երբ ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէս    դահճապետը դահճապետը դահճապետը դահճապետը ««««տեսաւ որ Տէրը Յովսէփի հետ է եւ տեսաւ որ Տէրը Յովսէփի հետ է եւ տեսաւ որ Տէրը Յովսէփի հետ է եւ տեսաւ որ Տէրը Յովսէփի հետ է եւ 

թէ ինչ որ ընէր, Տէրը կը յաջողցնէր անոր ձեռքովթէ ինչ որ ընէր, Տէրը կը յաջողցնէր անոր ձեռքովթէ ինչ որ ընէր, Տէրը կը յաջողցնէր անոր ձեռքովթէ ինչ որ ընէր, Տէրը կը յաջողցնէր անոր ձեռքով» » » » (Ծննդոց 39.3), զայն (Ծննդոց 39.3), զայն (Ծննդոց 39.3), զայն (Ծննդոց 39.3), զայն 
««««իր տանը վրայ վերակացու նշանակեց եւ իր բոլոր ունեցածը անոր իր տանը վրայ վերակացու նշանակեց եւ իր բոլոր ունեցածը անոր իր տանը վրայ վերակացու նշանակեց եւ իր բոլոր ունեցածը անոր իր տանը վրայ վերակացու նշանակեց եւ իր բոլոր ունեցածը անոր 
ձեռքը յանձեռքը յանձեռքը յանձեռքը յանձնեցձնեցձնեցձնեց» » » » (Ծննդոց 39.4):(Ծննդոց 39.4):(Ծննդոց 39.4):(Ծննդոց 39.4):    

ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէս    իր ձեռքերէն աւելի` Յովսէփի ձեռքերուն էր որ իր ձեռքերէն աւելի` Յովսէփի ձեռքերուն էր որ իր ձեռքերէն աւելի` Յովսէփի ձեռքերուն էր որ իր ձեռքերէն աւելի` Յովսէփի ձեռքերուն էր որ 
վստահեցաւ: Իր իմաստութենէն աւելի` Յովսվստահեցաւ: Իր իմաստութենէն աւելի` Յովսվստահեցաւ: Իր իմաստութենէն աւելի` Յովսվստահեցաւ: Իր իմաստութենէն աւելի` Յովսէփի իմաստութեան էր էփի իմաստութեան էր էփի իմաստութեան էր էփի իմաստութեան էր 
որ վստահեցաւ, որովհետեւ ան Յովսէփի մօտ տեսաւ, իմաստուն որ վստահեցաւ, որովհետեւ ան Յովսէփի մօտ տեսաւ, իմաստուն որ վստահեցաւ, որովհետեւ ան Յովսէփի մօտ տեսաւ, իմաստուն որ վստահեցաւ, որովհետեւ ան Յովսէփի մօտ տեսաւ, իմաստուն 
միտք, աշխատող ձեռքեր, եւ օրհնաբեր հաւատք:միտք, աշխատող ձեռքեր, եւ օրհնաբեր հաւատք:միտք, աշխատող ձեռքեր, եւ օրհնաբեր հաւատք:միտք, աշխատող ձեռքեր, եւ օրհնաբեր հաւատք:    

Յովսէփ վստահելի անձնաւորութիւՅովսէփ վստահելի անձնաւորութիւՅովսէփ վստահելի անձնաւորութիւՅովսէփ վստահելի անձնաւորութիւն էր: Ան վայելեց իր հօրը ն էր: Ան վայելեց իր հօրը ն էր: Ան վայելեց իր հօրը ն էր: Ան վայելեց իր հօրը 
վստահութիւնը, վայելեց վստահութիւնը, վայելեց վստահութիւնը, վայելեց վստահութիւնը, վայելեց ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէս    դահճապետի վստահութիւնը, եւ դահճապետի վստահութիւնը, եւ դահճապետի վստահութիւնը, եւ դահճապետի վստահութիւնը, եւ 
վայելեց Փարաւոնի վստահութիւնը:վայելեց Փարաւոնի վստահութիւնը:վայելեց Փարաւոնի վստահութիւնը:վայելեց Փարաւոնի վստահութիւնը:    Այսօրուան հաւատացեալները Այսօրուան հաւատացեալները Այսօրուան հաւատացեալները Այսօրուան հաւատացեալները 
վստահելի՞ են:վստահելի՞ են:վստահելի՞ են:վստահելի՞ են:    Այսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց հայԱյսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց հայԱյսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց հայԱյսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց հայ----
րերուն ու մայրերուն, իրենց հարազատներուն ու ազգականներուրերուն ու մայրերուն, իրենց հարազատներուն ու ազգականներուրերուն ու մայրերուն, իրենց հարազատներուն ու ազգականներուրերուն ու մայրերուն, իրենց հարազատներուն ու ազգականներուն ն ն ն 
վստահուվստահուվստահուվստահութիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    Այսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց Այսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց Այսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց Այսօրուան հաւատացեալները կը վայելե՞ն իրենց 
կեանքի կեանքի կեանքի կեանքի ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսներուն, այլ խօսքով` իրենց գործ ու աշխատանք ներուն, այլ խօսքով` իրենց գործ ու աշխատանք ներուն, այլ խօսքով` իրենց գործ ու աշխատանք ներուն, այլ խօսքով` իրենց գործ ու աշխատանք 
յանձնողներուն վստահութիւնը:յանձնողներուն վստահութիւնը:յանձնողներուն վստահութիւնը:յանձնողներուն վստահութիւնը:    Այսօրուան հաւատացեալները կը Այսօրուան հաւատացեալները կը Այսօրուան հաւատացեալները կը Այսօրուան հաւատացեալները կը 
վայելե՞ն իրենց Փարաւոններուն, այլ խօսքով` իրենց մեծերուն ու վայելե՞ն իրենց Փարաւոններուն, այլ խօսքով` իրենց մեծերուն ու վայելե՞ն իրենց Փարաւոններուն, այլ խօսքով` իրենց մեծերուն ու վայելե՞ն իրենց Փարաւոններուն, այլ խօսքով` իրենց մեծերուն ու 
մեծաւորներուն, իրենց պմեծաւորներուն, իրենց պմեծաւորներուն, իրենց պմեծաւորներուն, իրենց պատասխանատուներուն ու գործատէրերուն ատասխանատուներուն ու գործատէրերուն ատասխանատուներուն ու գործատէրերուն ատասխանատուներուն ու գործատէրերուն 
վստահութիւնը:վստահութիւնը:վստահութիւնը:վստահութիւնը:    

Պետափրէս այնքան վստահեցաւ Յովսէփին, որ Պետափրէս այնքան վստահեցաւ Յովսէփին, որ Պետափրէս այնքան վստահեցաւ Յովսէփին, որ Պետափրէս այնքան վստահեցաւ Յովսէփին, որ ««««իր բոլոր ունեցաիր բոլոր ունեցաիր բոլոր ունեցաիր բոլոր ունեցա----
ծը Յովսէփին ձեռքը թողուց ու ինչ որ կար անոր քով` չէր գիտեր, իր ծը Յովսէփին ձեռքը թողուց ու ինչ որ կար անոր քով` չէր գիտեր, իր ծը Յովսէփին ձեռքը թողուց ու ինչ որ կար անոր քով` չէր գիտեր, իր ծը Յովսէփին ձեռքը թողուց ու ինչ որ կար անոր քով` չէր գիտեր, իր 
կերած հացէն զատկերած հացէն զատկերած հացէն զատկերած հացէն զատ» » » » (Ծննդոց 39.6): Մենք կրնա՞նք այնքան վստահելի (Ծննդոց 39.6): Մենք կրնա՞նք այնքան վստահելի (Ծննդոց 39.6): Մենք կրնա՞նք այնքան վստահելի (Ծննդոց 39.6): Մենք կրնա՞նք այնքան վստահելի 
ըլլալ, որ մարդիկ որոնց քով ըլլալ, որ մարդիկ որոնց քով ըլլալ, որ մարդիկ որոնց քով ըլլալ, որ մարդիկ որոնց քով կ'աշխատինք` ամէն ինչ մեր ձեռքին մէջ կ'աշխատինք` ամէն ինչ մեր ձեռքին մէջ կ'աշխատինք` ամէն ինչ մեր ձեռքին մէջ կ'աշխատինք` ամէն ինչ մեր ձեռքին մէջ 
թողուն: Կրնա՞նք այնքան վստահելի ըլլալ, որ մարդիկ որոնք գործ թողուն: Կրնա՞նք այնքան վստահելի ըլլալ, որ մարդիկ որոնք գործ թողուն: Կրնա՞նք այնքան վստահելի ըլլալ, որ մարդիկ որոնք գործ թողուն: Կրնա՞նք այնքան վստահելի ըլլալ, որ մարդիկ որոնք գործ 
յանձնած են մեզի` յանձնած են մեզի` յանձնած են մեզի` յանձնած են մեզի` չհարցնեն անգամ թէ գործը իչհարցնեն անգամ թէ գործը իչհարցնեն անգամ թէ գործը իչհարցնեն անգամ թէ գործը ի´́́́նչ ընթացքի մէջ է: նչ ընթացքի մէջ է: նչ ընթացքի մէջ է: նչ ընթացքի մէջ է: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Իր գործերուն մէջ Իր գործերուն մէջ Իր գործերուն մէջ Իր գործերուն մէջ վստահելի վստահելի վստահելի վստահելի եղող մարդը` կը վայելէ վստահուեղող մարդը` կը վայելէ վստահուեղող մարդը` կը վայելէ վստահուեղող մարդը` կը վայելէ վստահու----

թիւնը թէթիւնը թէթիւնը թէթիւնը թէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէ´ ´ ´ ´ մմմմարդոց:արդոց:արդոց:արդոց:    
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Ըլլալ հաւատարիմԸլլալ հաւատարիմԸլլալ հաւատարիմԸլլալ հաւատարիմ    
((((Սեպտեմբեր 20Սեպտեմբեր 20Սեպտեմբեր 20Սեպտեմբեր 20))))    

    
Յովսէփ իր եղբայրներուն ամենէն փոքրիկն էր, բայց անուղղակի Յովսէփ իր եղբայրներուն ամենէն փոքրիկն էր, բայց անուղղակի Յովսէփ իր եղբայրներուն ամենէն փոքրիկն էր, բայց անուղղակի Յովսէփ իր եղբայրներուն ամենէն փոքրիկն էր, բայց անուղղակի 

կերպով ան իր հօրը կողմէ վերակացու նշանակուած էր, որովհետեւ կերպով ան իր հօրը կողմէ վերակացու նշանակուած էր, որովհետեւ կերպով ան իր հօրը կողմէ վերակացու նշանակուած էր, որովհետեւ կերպով ան իր հօրը կողմէ վերակացու նշանակուած էր, որովհետեւ 
ան իր եղբայրներուն չար լուրը իր հօրը կը բերէր (Ծննդոց 37.2, 14): Եւ ան իր եղբայրներուն չար լուրը իր հօրը կը բերէր (Ծննդոց 37.2, 14): Եւ ան իր եղբայրներուն չար լուրը իր հօրը կը բերէր (Ծննդոց 37.2, 14): Եւ ան իր եղբայրներուն չար լուրը իր հօրը կը բերէր (Ծննդոց 37.2, 14): Եւ 
քանի հաւատարիմ գտնուեցաւ իր հօրըքանի հաւատարիմ գտնուեցաւ իր հօրըքանի հաւատարիմ գտնուեցաւ իր հօրըքանի հաւատարիմ գտնուեցաւ իր հօրը    կողմէ իրեն յանձնուած կողմէ իրեն յանձնուած կողմէ իրեն յանձնուած կողմէ իրեն յանձնուած 
««««վերակացութեանվերակացութեանվերակացութեանվերակացութեան» » » » պաշտօնին հանդէպ, Աստուած աւելի բարձր պաշտօնին հանդէպ, Աստուած աւելի բարձր պաշտօնին հանդէպ, Աստուած աւելի բարձր պաշտօնին հանդէպ, Աստուած աւելի բարձր 
վերակացութեան պաշտօնի մը արժանացուց զինք: Ան դարձաւ վերակացութեան պաշտօնի մը արժանացուց զինք: Ան դարձաւ վերակացութեան պաշտօնի մը արժանացուց զինք: Ան դարձաւ վերակացութեան պաշտօնի մը արժանացուց զինք: Ան դարձաւ 
վերակացուն վերակացուն վերակացուն վերակացուն ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսի տանը եւ անոր տանը ունեցուածքին ի տանը եւ անոր տանը ունեցուածքին ի տանը եւ անոր տանը ունեցուածքին ի տանը եւ անոր տանը ունեցուածքին 
((((Ծննդոց 39.4): Յովսէփ իբրեւ վերակացու` հաւատարիմ գտնուեցաւ Ծննդոց 39.4): Յովսէփ իբրեւ վերակացու` հաւատարիմ գտնուեցաւ Ծննդոց 39.4): Յովսէփ իբրեւ վերակացու` հաւատարիմ գտնուեցաւ Ծննդոց 39.4): Յովսէփ իբրեւ վերակացու` հաւատարիմ գտնուեցաւ 
այն գործին հանդէպ այն գործին հանդէպ այն գործին հանդէպ այն գործին հանդէպ որ որ որ որ ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէս    յանձնած ու վստահած էր իրեն: Եւ յանձնած ու վստահած էր իրեն: Եւ յանձնած ու վստահած էր իրեն: Եւ յանձնած ու վստահած էր իրեն: Եւ 
քանի հաւատարիմ գտնուեցաւքանի հաւատարիմ գտնուեցաւքանի հաւատարիմ գտնուեցաւքանի հաւատարիմ գտնուեցաւ, , , , աաաաստուածային նախախնամութիւնը ստուածային նախախնամութիւնը ստուածային նախախնամութիւնը ստուածային նախախնամութիւնը 
զինք բարձրացուց Փարաւոնի տան ու ամբողզինք բարձրացուց Փարաւոնի տան ու ամբողզինք բարձրացուց Փարաւոնի տան ու ամբողզինք բարձրացուց Փարաւոնի տան ու ամբողջ Եգիպտոսջ Եգիպտոսջ Եգիպտոսջ Եգիպտոսի վերակաի վերակաի վերակաի վերակա----
ցութեան պաշտօնին ու պատիւին:ցութեան պաշտօնին ու պատիւին:ցութեան պաշտօնին ու պատիւին:ցութեան պաշտօնին ու պատիւին:    

Եթէ ՅովսէփԵթէ ՅովսէփԵթէ ՅովսէփԵթէ Յովսէփ    հաւատարիմ չգտնուէր իր հօրը տանը մէջ` պիտի հաւատարիմ չգտնուէր իր հօրը տանը մէջ` պիտի հաւատարիմ չգտնուէր իր հօրը տանը մէջ` պիտի հաւատարիմ չգտնուէր իր հօրը տանը մէջ` պիտի 
չհասնէր չհասնէր չհասնէր չհասնէր ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսիիիինննն    տուտուտուտունը.նը.նը.նը.    եւ եթէ հաւատարիմ չգտնուէր եւ եթէ հաւատարիմ չգտնուէր եւ եթէ հաւատարիմ չգտնուէր եւ եթէ հաւատարիմ չգտնուէր ՊետաՊետաՊետաՊետա----
փրէսփրէսփրէսփրէսի տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին ի տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին ի տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին ի տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին տունը.տունը.տունը.տունը.    եւ եթէ հաւաեւ եթէ հաւաեւ եթէ հաւաեւ եթէ հաւա----
տարիմ չգտնուէր Փարաւոնին տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին տարիմ չգտնուէր Փարաւոնին տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին տարիմ չգտնուէր Փարաւոնին տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին տարիմ չգտնուէր Փարաւոնին տանը մէջ` պիտի չհասնէր Փարաւոնին 
գահակից ըլլալու պատիւին: Մեր Տէրը ինքն իսկ կ'ըսէ, թէ փոքրիկ գահակից ըլլալու պատիւին: Մեր Տէրը ինքն իսկ կ'ըսէ, թէ փոքրիկ գահակից ըլլալու պատիւին: Մեր Տէրը ինքն իսկ կ'ըսէ, թէ փոքրիկ գահակից ըլլալու պատիւին: Մեր Տէրը ինքն իսկ կ'ըսէ, թէ փոքրիկ 
գործերու մէջ հաւատարիմ եղողը` մեծ գործերու պագործերու մէջ հաւատարիմ եղողը` մեծ գործերու պագործերու մէջ հաւատարիմ եղողը` մեծ գործերու պագործերու մէջ հաւատարիմ եղողը` մեծ գործերու պատասխատասխատասխատասխանատու նատու նատու նատու 
պիտի նշանակուի (Մատթէոս 25.21, 23):պիտի նշանակուի (Մատթէոս 25.21, 23):պիտի նշանակուի (Մատթէոս 25.21, 23):պիտի նշանակուի (Մատթէոս 25.21, 23):    

Յովսէփ իր հօրը կողմէ իրեն յանձնուած գործին հանդէպ հաւաՅովսէփ իր հօրը կողմէ իրեն յանձնուած գործին հանդէպ հաւաՅովսէփ իր հօրը կողմէ իրեն յանձնուած գործին հանդէպ հաւաՅովսէփ իր հօրը կողմէ իրեն յանձնուած գործին հանդէպ հաւա----
տարիմ գտնուելուն համար` կորսնցուց տուն ու տեղ, հարազատ ու տարիմ գտնուելուն համար` կորսնցուց տուն ու տեղ, հարազատ ու տարիմ գտնուելուն համար` կորսնցուց տուն ու տեղ, հարազատ ու տարիմ գտնուելուն համար` կորսնցուց տուն ու տեղ, հարազատ ու 
բարեկամ, բայց չկորսնցուց հաւատարիմ ըլլալու իր առաքինութիւբարեկամ, բայց չկորսնցուց հաւատարիմ ըլլալու իր առաքինութիւբարեկամ, բայց չկորսնցուց հաւատարիմ ըլլալու իր առաքինութիւբարեկամ, բայց չկորսնցուց հաւատարիմ ըլլալու իր առաքինութիւնը: նը: նը: նը: 
Հաւատարմութիւնը Յովսէփին համար կեՀաւատարմութիւնը Յովսէփին համար կեՀաւատարմութիւնը Յովսէփին համար կեՀաւատարմութիւնը Յովսէփին համար կեանքի ամենէն բնական անքի ամենէն բնական անքի ամենէն բնական անքի ամենէն բնական 
երեւոյթն էր: Յիսուսի Ճշմարիտ ու հաւատարիմ աշակերտները անոնք երեւոյթն էր: Յիսուսի Ճշմարիտ ու հաւատարիմ աշակերտները անոնք երեւոյթն էր: Յիսուսի Ճշմարիտ ու հաւատարիմ աշակերտները անոնք երեւոյթն էր: Յիսուսի Ճշմարիտ ու հաւատարիմ աշակերտները անոնք 
են` որոնք չեն կորսնցներ իրենց հաւատարմութիւնը, երբ իրենց են` որոնք չեն կորսնցներ իրենց հաւատարմութիւնը, երբ իրենց են` որոնք չեն կորսնցներ իրենց հաւատարմութիւնը, երբ իրենց են` որոնք չեն կորսնցներ իրենց հաւատարմութիւնը, երբ իրենց 
հաւատարմութեան պատճառով կորսնցնեն իրենց հանգիստը, իրենց հաւատարմութեան պատճառով կորսնցնեն իրենց հանգիստը, իրենց հաւատարմութեան պատճառով կորսնցնեն իրենց հանգիստը, իրենց հաւատարմութեան պատճառով կորսնցնեն իրենց հանգիստը, իրենց 
գործը, իրենց գործը, իրենց գործը, իրենց գործը, իրենց ««««բարեկամներըբարեկամներըբարեկամներըբարեկամները»: »: »: »: (Շարունակելի):(Շարունակելի):(Շարունակելի):(Շարունակելի):    

    
� Հաւատարիմ մարդը ան էՀաւատարիմ մարդը ան էՀաւատարիմ մարդը ան էՀաւատարիմ մարդը ան է` ` ` ` որ կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ որ կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ որ կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ որ կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ 

Տիրոջ, թէկուզ այդ հաւատարմութիւնը զինք զրկանքի մատնէ:Տիրոջ, թէկուզ այդ հաւատարմութիւնը զինք զրկանքի մատնէ:Տիրոջ, թէկուզ այդ հաւատարմութիւնը զինք զրկանքի մատնէ:Տիրոջ, թէկուզ այդ հաւատարմութիւնը զինք զրկանքի մատնէ:    
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Յարգենք ՅովսէփներըՅարգենք ՅովսէփներըՅարգենք ՅովսէփներըՅարգենք Յովսէփները    
((((Սեպտեմբեր 21Սեպտեմբեր 21Սեպտեմբեր 21Սեպտեմբեր 21))))    

    
««««Տէրը Եգիպտացիին տունը օրհնեց Յովսէփին համարՏէրը Եգիպտացիին տունը օրհնեց Յովսէփին համարՏէրը Եգիպտացիին տունը օրհնեց Յովսէփին համարՏէրը Եգիպտացիին տունը օրհնեց Յովսէփին համար» » » » (Ծննդոց (Ծննդոց (Ծննդոց (Ծննդոց 

39.5): 39.5): 39.5): 39.5): Ամփոփ երեք նշումեր.Ամփոփ երեք նշումեր.Ամփոփ երեք նշումեր.Ամփոփ երեք նշումեր.----    
ա) Ո՞վ էր Պետափրէս: Ան ճշմարիտ Աստուածը չճանչցող մաա) Ո՞վ էր Պետափրէս: Ան ճշմարիտ Աստուածը չճանչցող մաա) Ո՞վ էր Պետափրէս: Ան ճշմարիտ Աստուածը չճանչցող մաա) Ո՞վ էր Պետափրէս: Ան ճշմարիտ Աստուածը չճանչցող մարդ րդ րդ րդ 

մըն էր: Ան մըն էր: Ան մըն էր: Ան մըն էր: Ան կռապաշտ անձ մըն էր, բայց կը տեսնենք թէ ինչպէս այս կռապաշտ անձ մըն էր, բայց կը տեսնենք թէ ինչպէս այս կռապաշտ անձ մըն էր, բայց կը տեսնենք թէ ինչպէս այս կռապաշտ անձ մըն էր, բայց կը տեսնենք թէ ինչպէս այս 
կռապաշտ անձըկռապաշտ անձըկռապաշտ անձըկռապաշտ անձը    Աստուծոյ օրհնութիւնը վայելեցԱստուծոյ օրհնութիւնը վայելեցԱստուծոյ օրհնութիւնը վայելեցԱստուծոյ օրհնութիւնը վայելեց    ՅովՅովՅովՅովսէփին սէփին սէփին սէփին 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    Այսօրուան կռապաշտները նաեւ Աստուծոյ օրհնԱյսօրուան կռապաշտները նաեւ Աստուծոյ օրհնԱյսօրուան կռապաշտները նաեւ Աստուծոյ օրհնԱյսօրուան կռապաշտները նաեւ Աստուծոյ օրհնութիւնը ութիւնը ութիւնը ութիւնը 
կը վայելեն Յովսէփներուն, այլ խօսքով պարզ հաւակը վայելեն Յովսէփներուն, այլ խօսքով պարզ հաւակը վայելեն Յովսէփներուն, այլ խօսքով պարզ հաւակը վայելեն Յովսէփներուն, այլ խօսքով պարզ հաւատացեալներուն տացեալներուն տացեալներուն տացեալներուն 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    Այսօրուան ամբԱյսօրուան ամբԱյսօրուան ամբԱյսօրուան ամբարիշտները Աստուծոյ օրհնութիւնը կը արիշտները Աստուծոյ օրհնութիւնը կը արիշտները Աստուծոյ օրհնութիւնը կը արիշտները Աստուծոյ օրհնութիւնը կը 
վայելեն բարեպաշտ Յովսէփներուն պատճառով:վայելեն բարեպաշտ Յովսէփներուն պատճառով:վայելեն բարեպաշտ Յովսէփներուն պատճառով:վայելեն բարեպաշտ Յովսէփներուն պատճառով:    Եթէ տակաւին Եթէ տակաւին Եթէ տակաւին Եթէ տակաւին 
երկինքը իր օրհնութիւնը կը թափէ երկրի վրայ, կը թափէ անոր երկինքը իր օրհնութիւնը կը թափէ երկրի վրայ, կը թափէ անոր երկինքը իր օրհնութիւնը կը թափէ երկրի վրայ, կը թափէ անոր երկինքը իր օրհնութիւնը կը թափէ երկրի վրայ, կը թափէ անոր 
համար որ երկրի վրայ տակաւին կան հաւատացհամար որ երկրի վրայ տակաւին կան հաւատացհամար որ երկրի վրայ տակաւին կան հաւատացհամար որ երկրի վրայ տակաւին կան հաւատացեալներ, որոնց եալներ, որոնց եալներ, որոնց եալներ, որոնց 
ձեռքերը դէպի Աստուած բարձրացուած են:ձեռքերը դէպի Աստուած բարձրացուած են:ձեռքերը դէպի Աստուած բարձրացուած են:ձեռքերը դէպի Աստուած բարձրացուած են:    

բ) բ) բ) բ) Աստուած Յովսէփին համԱստուած Յովսէփին համԱստուած Յովսէփին համԱստուած Յովսէփին համար օրհնեց Պետափրէսին տունը: Մեր ար օրհնեց Պետափրէսին տունը: Մեր ար օրհնեց Պետափրէսին տունը: Մեր ար օրհնեց Պետափրէսին տունը: Մեր 
պատճպատճպատճպատճառով Աստուած կ'օրհնէ՞ ուրիշները: Եթէ Յովսէփի նման առով Աստուած կ'օրհնէ՞ ուրիշները: Եթէ Յովսէփի նման առով Աստուած կ'օրհնէ՞ ուրիշները: Եթէ Յովսէփի նման առով Աստուած կ'օրհնէ՞ ուրիշները: Եթէ Յովսէփի նման 
հաւատարիմ մնանք Աստուծոյ եւ հաւատարիմ մնանք Աստուծոյ եւ հաւատարիմ մնանք Աստուծոյ եւ հաւատարիմ մնանք Աստուծոյ եւ անոր երկիւղը անոր երկիւղը անոր երկիւղը անոր երկիւղը չհեռացնենք մեր չհեռացնենք մեր չհեռացնենք մեր չհեռացնենք մեր 
սրտէն, ուր որ երթանք` մեր միջոցաւ ու մեր պատճառով, Աստուած սրտէն, ուր որ երթանք` մեր միջոցաւ ու մեր պատճառով, Աստուած սրտէն, ուր որ երթանք` մեր միջոցաւ ու մեր պատճառով, Աստուած սրտէն, ուր որ երթանք` մեր միջոցաւ ու մեր պատճառով, Աստուած 
իր օրհնութիւնը պիտի հեղու մարդոց վրայ:իր օրհնութիւնը պիտի հեղու մարդոց վրայ:իր օրհնութիւնը պիտի հեղու մարդոց վրայ:իր օրհնութիւնը պիտի հեղու մարդոց վրայ:    Եթէ տուն մը Եթէ տուն մը Եթէ տուն մը Եթէ տուն մը կամ կամ կամ կամ գորգորգորգոր----
ծատեղի մը ծատեղի մը ծատեղի մը ծատեղի մը մտնենք` Աստուծոյ օրհնութիւնը մեզի հետ պիտի մտնէ:մտնենք` Աստուծոյ օրհնութիւնը մեզի հետ պիտի մտնէ:մտնենք` Աստուծոյ օրհնութիւնը մեզի հետ պիտի մտնէ:մտնենք` Աստուծոյ օրհնութիւնը մեզի հետ պիտի մտնէ:    

գ)գ)գ)գ)    Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. Աստուած 
սակայն ուզեց անոր միջոցաւ օրհնել Պետափրէսի տունը: Այոսակայն ուզեց անոր միջոցաւ օրհնել Պետափրէսի տունը: Այոսակայն ուզեց անոր միջոցաւ օրհնել Պետափրէսի տունը: Այոսակայն ուզեց անոր միջոցաւ օրհնել Պետափրէսի տունը: Այո´, ´, ´, ´, մեր մեր մեր մեր 
Տէր Աստուածը, ուրիշին ձեռքին տակ ծառայ եղող մարդոց միջոցաւ Տէր Աստուածը, ուրիշին ձեռքին տակ ծառայ եղող մարդոց միջոցաւ Տէր Աստուածը, ուրիշին ձեռքին տակ ծառայ եղող մարդոց միջոցաւ Տէր Աստուածը, ուրիշին ձեռքին տակ ծառայ եղող մարդոց միջոցաւ 
նոյնիսկ կ'օրհնէ ուրնոյնիսկ կ'օրհնէ ուրնոյնիսկ կ'օրհնէ ուրնոյնիսկ կ'օրհնէ ուրիշները, անոնք ըլլան հարուստները, բարձրասիշները, անոնք ըլլան հարուստները, բարձրասիշները, անոնք ըլլան հարուստները, բարձրասիշները, անոնք ըլլան հարուստները, բարձրաս----
տիճան կամ մեծապաշտօն մարդիկը:տիճան կամ մեծապաշտօն մարդիկը:տիճան կամ մեծապաշտօն մարդիկը:տիճան կամ մեծապաշտօն մարդիկը:    Բարձր դիրքերու վրայ գտնուող Բարձր դիրքերու վրայ գտնուող Բարձր դիրքերու վրայ գտնուող Բարձր դիրքերու վրայ գտնուող 
մարդիկ եւ հարուստ մարդիկ, թող յարգանքով ու սիրով վարուին մարդիկ եւ հարուստ մարդիկ, թող յարգանքով ու սիրով վարուին մարդիկ եւ հարուստ մարդիկ, թող յարգանքով ու սիրով վարուին մարդիկ եւ հարուստ մարդիկ, թող յարգանքով ու սիրով վարուին 
իրենց ձեռքին տակ գտնուողներուն հետ. ով գիտէ թէ անոնց միջոցաւ իրենց ձեռքին տակ գտնուողներուն հետ. ով գիտէ թէ անոնց միջոցաւ իրենց ձեռքին տակ գտնուողներուն հետ. ով գիտէ թէ անոնց միջոցաւ իրենց ձեռքին տակ գտնուողներուն հետ. ով գիտէ թէ անոնց միջոցաւ 
Աստուած ի՜նչ օրհնութիւններ կրնայ տալ իրԱստուած ի՜նչ օրհնութիւններ կրնայ տալ իրԱստուած ի՜նչ օրհնութիւններ կրնայ տալ իրԱստուած ի՜նչ օրհնութիւններ կրնայ տալ իրենց:ենց:ենց:ենց: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Տէրը միայն իր սուրբերուն սիրոյն չէ որ կ'օրհնէ մարդիկը, այլ` Տէրը միայն իր սուրբերուն սիրոյն չէ որ կ'օրհնէ մարդիկը, այլ` Տէրը միայն իր սուրբերուն սիրոյն չէ որ կ'օրհնէ մարդիկը, այլ` Տէրը միայն իր սուրբերուն սիրոյն չէ որ կ'օրհնէ մարդիկը, այլ` 

իր պարզ հաւատացեալներուն սիրոյն նաեւ:իր պարզ հաւատացեալներուն սիրոյն նաեւ:իր պարզ հաւատացեալներուն սիրոյն նաեւ:իր պարզ հաւատացեալներուն սիրոյն նաեւ:    
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Այսօրուան ՊետափրէսներըԱյսօրուան ՊետափրէսներըԱյսօրուան ՊետափրէսներըԱյսօրուան Պետափրէսները    
((((Սեպտեմբեր 22Սեպտեմբեր 22Սեպտեմբեր 22Սեպտեմբեր 22))))    

    
Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. երբ Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. երբ Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. երբ Աստուած Յովսէփ լոկ ծառայ մըն էր Պետափրէսի տանը մէջ. երբ Աստուած 

անոր միջոցաւ ու անոր ձեռքով օրհնեց Պետափրանոր միջոցաւ ու անոր ձեռքով օրհնեց Պետափրանոր միջոցաւ ու անոր ձեռքով օրհնեց Պետափրանոր միջոցաւ ու անոր ձեռքով օրհնեց Պետափրէսի տունը, Պետաէսի տունը, Պետաէսի տունը, Պետաէսի տունը, Պետա----
փրէս չնախանձեցաւ կամ չբարկացաւ, մտածելով թէ ինչոփրէս չնախանձեցաւ կամ չբարկացաւ, մտածելով թէ ինչոփրէս չնախանձեցաւ կամ չբարկացաւ, մտածելով թէ ինչոփրէս չնախանձեցաւ կամ չբարկացաւ, մտածելով թէ ինչո´́́́ւ իր տունը ւ իր տունը ւ իր տունը ւ իր տունը 
Յովսէփի նՅովսէփի նՅովսէփի նՅովսէփի նման ծառայի մը միջոցաւ կամ անոր համար կ'օրհնուէր:ման ծառայի մը միջոցաւ կամ անոր համար կ'օրհնուէր:ման ծառայի մը միջոցաւ կամ անոր համար կ'օրհնուէր:ման ծառայի մը միջոցաւ կամ անոր համար կ'օրհնուէր:    
Այսօր մեր կեանքին մէջ քրիստոնեայ կոչուած շատ ՊետափրէսԱյսօր մեր կեանքին մէջ քրիստոնեայ կոչուած շատ ՊետափրէսԱյսօր մեր կեանքին մէջ քրիստոնեայ կոչուած շատ ՊետափրէսԱյսօր մեր կեանքին մէջ քրիստոնեայ կոչուած շատ Պետափրէսներ ներ ներ ներ 
կան, որոնք իրենց ձեռքին տակ կան, որոնք իրենց ձեռքին տակ կան, որոնք իրենց ձեռքին տակ կան, որոնք իրենց ձեռքին տակ իբրեւ ծառայ Յովսէփներ ունին: իբրեւ ծառայ Յովսէփներ ունին: իբրեւ ծառայ Յովսէփներ ունին: իբրեւ ծառայ Յովսէփներ ունին: 
ԵնթադրեԵնթադրեԵնթադրեԵնթադրենք պահ մը որ դուն քրիստոնեայ հաւատացեալ մըն ես, եւ նք պահ մը որ դուն քրիստոնեայ հաւատացեալ մըն ես, եւ նք պահ մը որ դուն քրիստոնեայ հաւատացեալ մըն ես, եւ նք պահ մը որ դուն քրիստոնեայ հաւատացեալ մըն ես, եւ 
ձեռքիդ տակ աշխատող ծառայ մը կամ սպասուհի մը ունիս:ձեռքիդ տակ աշխատող ծառայ մը կամ սպասուհի մը ունիս:ձեռքիդ տակ աշխատող ծառայ մը կամ սպասուհի մը ունիս:ձեռքիդ տակ աշխատող ծառայ մը կամ սպասուհի մը ունիս:    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
կ'ըլլայ վերաբերմունքդկ'ըլլայ վերաբերմունքդկ'ըլլայ վերաբերմունքդկ'ըլլայ վերաբերմունքդ, , , , եթէ երբեք նշեթէ երբեք նշեթէ երբեք նշեթէ երբեք նշմարես որ Տէրը քեզմարես որ Տէրը քեզմարես որ Տէրը քեզմարես որ Տէրը քեզ    եւ եւ եւ եւ քու քու քու քու տոտոտոտունդ ւնդ ւնդ ւնդ 
ու գործդու գործդու գործդու գործդ    կ'օրհնէ` կ'օրհնէ` կ'օրհնէ` կ'օրհնէ` ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ սպասուհիին ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ սպասուհիին ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ սպասուհիին ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ սպասուհիին 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    Կը սկսիս նախաԿը սկսիս նախաԿը սկսիս նախաԿը սկսիս նախանձի՞լ անոր: Կը սկսիս ատենձի՞լ անոր: Կը սկսիս ատենձի՞լ անոր: Կը սկսիս ատենձի՞լ անոր: Կը սկսիս ատե՞՞՞՞լ զայն: Կը լ զայն: Կը լ զայն: Կը լ զայն: Կը 
սկսիս գործէ դուրս դնելու մասի՞ն մտածել: Թէ` ընդհակառակը, սկսիս գործէ դուրս դնելու մասի՞ն մտածել: Թէ` ընդհակառակը, սկսիս գործէ դուրս դնելու մասի՞ն մտածել: Թէ` ընդհակառակը, սկսիս գործէ դուրս դնելու մասի՞ն մտածել: Թէ` ընդհակառակը, 
քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը կ'ունենաս քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը կ'ունենաս քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը կ'ունենաս քաջութիւնն ու խոնարհութիւնը կ'ունենաս ՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսի    նման տեսնենման տեսնենման տեսնենման տեսնե----
լու Աստուծոյ ձեռքին գործը` ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ լու Աստուծոյ ձեռքին գործը` ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ լու Աստուծոյ ձեռքին գործը` ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ լու Աստուծոյ ձեռքին գործը` ձեռքիդ տակ աշխատող ծառային կամ 
սպասուհիին կեանքին մէջ: Արդարեւ, սպասուհիին կեանքին մէջ: Արդարեւ, սպասուհիին կեանքին մէջ: Արդարեւ, սպասուհիին կեանքին մէջ: Արդարեւ, Պետափրէս խոնաՊետափրէս խոնաՊետափրէս խոնաՊետափրէս խոնարհութիւնը րհութիւնը րհութիւնը րհութիւնը 
ունեցաւ տեսնելու Յովսէփին մէջ աստոունեցաւ տեսնելու Յովսէփին մէջ աստոունեցաւ տեսնելու Յովսէփին մէջ աստոունեցաւ տեսնելու Յովսէփին մէջ աստուածային ձեռքի մը ներկայոււածային ձեռքի մը ներկայոււածային ձեռքի մը ներկայոււածային ձեռքի մը ներկայու----
թիւնը. եթիւնը. եթիւնը. եթիւնը. եւ ան ոչ միայն ւ ան ոչ միայն ւ ան ոչ միայն ւ ան ոչ միայն ՅովսէփիՅովսէփիՅովսէփիՅովսէփի    կեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայուկեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայուկեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայուկեանքին մէջ Աստուծոյ ներկայու----
թիւնն ու ձեռքին գործը տեսաւ, այլ նաեւ վստահեցաւ Յովսէփին եւ թիւնն ու ձեռքին գործը տեսաւ, այլ նաեւ վստահեցաւ Յովսէփին եւ թիւնն ու ձեռքին գործը տեսաւ, այլ նաեւ վստահեցաւ Յովսէփին եւ թիւնն ու ձեռքին գործը տեսաւ, այլ նաեւ վստահեցաւ Յովսէփին եւ 
անոր յանձնեց իր ամբողջ տան վերակացութիւնը: Այսօր մեր կեանքին անոր յանձնեց իր ամբողջ տան վերակացութիւնը: Այսօր մեր կեանքին անոր յանձնեց իր ամբողջ տան վերակացութիւնը: Այսօր մեր կեանքին անոր յանձնեց իր ամբողջ տան վերակացութիւնը: Այսօր մեր կեանքին 
մէջ կմէջ կմէջ կմէջ կա՞ա՞ա՞ա՞նննն    ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսներներներներ, , , , որորորորոնքոնքոնքոնք    իրիրիրիրենցենցենցենց    ձեռքին տակ աշխատող եւ ձեռքին տակ աշխատող եւ ձեռքին տակ աշխատող եւ ձեռքին տակ աշխատող եւ 
իրիրիրիրենցենցենցենց    իշխաիշխաիշխաիշխանութեան ենթակայ եղող մարդոց յանձնեննութեան ենթակայ եղող մարդոց յանձնեննութեան ենթակայ եղող մարդոց յանձնեննութեան ենթակայ եղող մարդոց յանձնեն    ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ ամէն ինչ 
վստահուվստահուվստահուվստահութեամբ: Բայց կարելի է նաեւ հարցնել, թէ այսօր մեր կեանքին թեամբ: Բայց կարելի է նաեւ հարցնել, թէ այսօր մեր կեանքին թեամբ: Բայց կարելի է նաեւ հարցնել, թէ այսօր մեր կեանքին թեամբ: Բայց կարելի է նաեւ հարցնել, թէ այսօր մեր կեանքին 
մէջ կա՞ն Յովսէփներ, որոնց կեանքին մէջ Աստուծոյ ձեռքին գործը մէջ կա՞ն Յովսէփներ, որոնց կեանքին մէջ Աստուծոյ ձեռքին գործը մէջ կա՞ն Յովսէփներ, որոնց կեանքին մէջ Աստուծոյ ձեռքին գործը մէջ կա՞ն Յովսէփներ, որոնց կեանքին մէջ Աստուծոյ ձեռքին գործը 
անառարանառարանառարանառարկելի ըլլայ այնպիսիկելի ըլլայ այնպիսիկելի ըլլայ այնպիսիկելի ըլլայ այնպիսի´́́́    ձեւով մը, որ իրենց գլուխին վրայ ձեւով մը, որ իրենց գլուխին վրայ ձեւով մը, որ իրենց գլուխին վրայ ձեւով մը, որ իրենց գլուխին վրայ 
գտնուող գտնուող գտնուող գտնուող ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսնննները երը երը երը տեսնեն ատիկա ու տեսնեն ատիկա ու տեսնեն ատիկա ու տեսնեն ատիկա ու կարենան վստահիլ կարենան վստահիլ կարենան վստահիլ կարենան վստահիլ 
իրենց:իրենց:իրենց:իրենց: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Այսօր կարիքը ունինք թէԱյսօր կարիքը ունինք թէԱյսօր կարիքը ունինք թէԱյսօր կարիքը ունինք թէ´ ´ ´ ´ վստահելի Յովսէփներու եւ թէվստահելի Յովսէփներու եւ թէվստահելի Յովսէփներու եւ թէվստահելի Յովսէփներու եւ թէ´ ´ ´ ´ 

վստահող վստահող վստահող վստահող ՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսՊետափրէսներու:ներու:ներու:ներու:    
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Կղպենք մեր աչքերուն պատուհաններըԿղպենք մեր աչքերուն պատուհաններըԿղպենք մեր աչքերուն պատուհաններըԿղպենք մեր աչքերուն պատուհանները    
((((Սեպտեմբեր 23Սեպտեմբեր 23Սեպտեմբեր 23Սեպտեմբեր 23))))    

    
««««ԺամանակԺամանակԺամանակԺամանակ    մը յետոյ` անմը յետոյ` անմը յետոյ` անմը յետոյ` անոր տիրոջը կինը աչք տնկեց Յովսէփին որ տիրոջը կինը աչք տնկեց Յովսէփին որ տիրոջը կինը աչք տնկեց Յովսէփին որ տիրոջը կինը աչք տնկեց Յովսէփին 

վրայվրայվրայվրայ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):    Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.----    
1) 1) 1) 1) ՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսին կինը առաջին օրերէն նեղութիւն չտուաւ Յովսէն կինը առաջին օրերէն նեղութիւն չտուաւ Յովսէն կինը առաջին օրերէն նեղութիւն չտուաւ Յովսէն կինը առաջին օրերէն նեղութիւն չտուաւ Յովսէ----

փին, փին, փին, փին, այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ժժժժամանակ մը յետոյամանակ մը յետոյամանակ մը յետոյամանակ մը յետոյ»»»»::::    Այս Այս Այս Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ մեղքը 
կրնայ անմիջապէս չյարձակիլ մարդուն վրայկրնայ անմիջապէս չյարձակիլ մարդուն վրայկրնայ անմիջապէս չյարձակիլ մարդուն վրայկրնայ անմիջապէս չյարձակիլ մարդուն վրայ::::    Մեղքը Մեղքը Մեղքը Մեղքը ««««ժամանակ մը ժամանակ մը ժամանակ մը ժամանակ մը 
յետոյյետոյյետոյյետոյ»»»»    կը յարձակի: Մեղքըկը յարձակի: Մեղքըկը յարձակի: Մեղքըկը յարձակի: Մեղքը    ժամանակի ընթացքին աննկատելիօրէն կը ժամանակի ընթացքին աննկատելիօրէն կը ժամանակի ընթացքին աննկատելիօրէն կը ժամանակի ընթացքին աննկատելիօրէն կը 
սողոսկի մեր կեանքէն ու սրտէն ներս:սողոսկի մեր կեանքէն ու սրտէն ներս:սողոսկի մեր կեանքէն ու սրտէն ներս:սողոսկի մեր կեանքէն ու սրտէն ներս:    Մեղքը չի յարձակիր մարդուն Մեղքը չի յարձակիր մարդուն Մեղքը չի յարձակիր մարդուն Մեղքը չի յարձակիր մարդուն 
վրայ այնքան ատեն որ դաշտը չէ պատրաստուած: Սատանան նախ վրայ այնքան ատեն որ դաշտը չէ պատրաստուած: Սատանան նախ վրայ այնքան ատեն որ դաշտը չէ պատրաստուած: Սատանան նախ վրայ այնքան ատեն որ դաշտը չէ պատրաստուած: Սատանան նախ 
դաշտը կը պատրաստէ, այլ խօսքով` յարմար առիթը կը ստեղծէ դաշտը կը պատրաստէ, այլ խօսքով` յարմար առիթը կը ստեղծէ դաշտը կը պատրաստէ, այլ խօսքով` յարմար առիթը կը ստեղծէ դաշտը կը պատրաստէ, այլ խօսքով` յարմար առիթը կը ստեղծէ մարմարմարմար----
դուն համար դուն համար դուն համար դուն համար մեղք գործելու, եւ մեղք գործելու, եւ մեղք գործելու, եւ մեղք գործելու, եւ անկէ ետք միայն կը դրդէ մարդը անկէ ետք միայն կը դրդէ մարդը անկէ ետք միայն կը դրդէ մարդը անկէ ետք միայն կը դրդէ մարդը 
մեղանչումի:մեղանչումի:մեղանչումի:մեղանչումի:    

2) «2) «2) «2) «Կինը աչք տնկեց Յովսէփին վրայԿինը աչք տնկեց Յովսէփին վրայԿինը աչք տնկեց Յովսէփին վրայԿինը աչք տնկեց Յովսէփին վրայ»: »: »: »: Արտաքին աշխարհէն Արտաքին աշխարհէն Արտաքին աշխարհէն Արտաքին աշխարհէն 
գայթակղութիւնները մարդուն աչքին միջոցաւ են որ մուտք կը գործեն գայթակղութիւնները մարդուն աչքին միջոցաւ են որ մուտք կը գործեն գայթակղութիւնները մարդուն աչքին միջոցաւ են որ մուտք կը գործեն գայթակղութիւնները մարդուն աչքին միջոցաւ են որ մուտք կը գործեն 
մարդուն սրտէն ներս: Աչքը մարդուն մարմինին մէմարդուն սրտէն ներս: Աչքը մարդուն մարմինին մէմարդուն սրտէն ներս: Աչքը մարդուն մարմինին մէմարդուն սրտէն ներս: Աչքը մարդուն մարմինին մէջ կը նմանիջ կը նմանիջ կը նմանիջ կը նմանի    
պատուհանի: Արդարեւ, մարդուն մարմինը տուն մըն էպատուհանի: Արդարեւ, մարդուն մարմինը տուն մըն էպատուհանի: Արդարեւ, մարդուն մարմինը տուն մըն էպատուհանի: Արդարեւ, մարդուն մարմինը տուն մըն է, , , , որուն որուն որուն որուն 
պատուհանը իր աչքն է: Արդ, ինչպէս եթէ մէկը իր տան պատուհանը պատուհանը իր աչքն է: Արդ, ինչպէս եթէ մէկը իր տան պատուհանը պատուհանը իր աչքն է: Արդ, ինչպէս եթէ մէկը իր տան պատուհանը պատուհանը իր աչքն է: Արդ, ինչպէս եթէ մէկը իր տան պատուհանը 
բանայ ու դուրս նայի, կը սկսի տեսնել եկող գացող մարդիկը, նոյնպէս բանայ ու դուրս նայի, կը սկսի տեսնել եկող գացող մարդիկը, նոյնպէս բանայ ու դուրս նայի, կը սկսի տեսնել եկող գացող մարդիկը, նոյնպէս բանայ ու դուրս նայի, կը սկսի տեսնել եկող գացող մարդիկը, նոյնպէս 
ալ, եթէ մարդը իր մարմինի պատուհանը, այսիալ, եթէ մարդը իր մարմինի պատուհանը, այսիալ, եթէ մարդը իր մարմինի պատուհանը, այսիալ, եթէ մարդը իր մարմինի պատուհանը, այսինքն` աչքը բանայ ու նքն` աչքը բանայ ու նքն` աչքը բանայ ու նքն` աչքը բանայ ու 
դուրս նայի` դուրս նայի` դուրս նայի` դուրս նայի` աաաաննննպայման որ կը գայթակղի ու մեղքի մէջ կ'իյնայ: Ես չեմ պայման որ կը գայթակղի ու մեղքի մէջ կ'իյնայ: Ես չեմ պայման որ կը գայթակղի ու մեղքի մէջ կ'իյնայ: Ես չեմ պայման որ կը գայթակղի ու մեղքի մէջ կ'իյնայ: Ես չեմ 
ըըըըսեր թէ մեր աչքերը փակ պէտք է քալենք: Ես երկու կէտերու մասին է սեր թէ մեր աչքերը փակ պէտք է քալենք: Ես երկու կէտերու մասին է սեր թէ մեր աչքերը փակ պէտք է քալենք: Ես երկու կէտերու մասին է սեր թէ մեր աչքերը փակ պէտք է քալենք: Ես երկու կէտերու մասին է 
որ կը խօսիմ: որ կը խօսիմ: որ կը խօսիմ: որ կը խօսիմ: ««««Աչքը բանալուԱչքը բանալուԱչքը բանալուԱչքը բանալու»»»»    եւ եւ եւ եւ ««««դուրս նայելուդուրս նայելուդուրս նայելուդուրս նայելու»»»»    մասին: Բոլորս ալ մասին: Բոլորս ալ մասին: Բոլորս ալ մասին: Բոլորս ալ 
մեր աչքերը կը բանանք, բայց դուրս նայիլըմեր աչքերը կը բանանք, բայց դուրս նայիլըմեր աչքերը կը բանանք, բայց դուրս նայիլըմեր աչքերը կը բանանք, բայց դուրս նայիլը` ` ` ` ուրիշ բան է: ուրիշ բան է: ուրիշ բան է: ուրիշ բան է: ««««Դուրս Դուրս Դուրս Դուրս 
նայիլնայիլնայիլնայիլ» » » » ըսելով կը հասկնամ` փնտռել ըսելով կը հասկնամ` փնտռել ըսելով կը հասկնամ` փնտռել ըսելով կը հասկնամ` փնտռել ու ցանկալ ու ցանկալ ու ցանկալ ու ցանկալ մեղքը ու մեղքի մեղքը ու մեղքի մեղքը ու մեղքի մեղքը ու մեղքի 
հաճոյքը: Տահաճոյքը: Տահաճոյքը: Տահաճոյքը: Տանտիկինը կրնայ իր տան պատուհանը բանալ, բայց նտիկինը կրնայ իր տան պատուհանը բանալ, բայց նտիկինը կրնայ իր տան պատուհանը բանալ, բայց նտիկինը կրնայ իր տան պատուհանը բանալ, բայց 
պայման չէ որ դուրս նայի. նոյնպէս ալ մարդը իր աչքը կը բանայ պայման չէ որ դուրս նայի. նոյնպէս ալ մարդը իր աչքը կը բանայ պայման չէ որ դուրս նայի. նոյնպէս ալ մարդը իր աչքը կը բանայ պայման չէ որ դուրս նայի. նոյնպէս ալ մարդը իր աչքը կը բանայ 
որպէսզի առջեւը տեսնէ ու քալէ, եւ ոորպէսզի առջեւը տեսնէ ու քալէ, եւ ոորպէսզի առջեւը տեսնէ ու քալէ, եւ ոորպէսզի առջեւը տեսնէ ու քալէ, եւ ո´́́́չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի ««««դուրս նայիդուրս նայիդուրս նայիդուրս նայի»»»», , , , 
այսինքն` մեղքիայսինքն` մեղքիայսինքն` մեղքիայսինքն` մեղքի    աշխարհին բացուի: աշխարհին բացուի: աշխարհին բացուի: աշխարհին բացուի: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Փակ պահենք մեր Փակ պահենք մեր Փակ պահենք մեր Փակ պահենք մեր աչքերուաչքերուաչքերուաչքերունննն    պատուհաններպատուհաններպատուհաններպատուհանները, որպէսզը, որպէսզը, որպէսզը, որպէսզի մեղքի ի մեղքի ի մեղքի ի մեղքի 

նետերը չներթափանցեն մեր սիրտը:նետերը չներթափանցեն մեր սիրտը:նետերը չներթափանցեն մեր սիրտը:նետերը չներթափանցեն մեր սիրտը:    
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Ուխտ կնքենք մեր աչքերուն հետՈւխտ կնքենք մեր աչքերուն հետՈւխտ կնքենք մեր աչքերուն հետՈւխտ կնքենք մեր աչքերուն հետ    
((((Սեպտեմբեր 24Սեպտեմբեր 24Սեպտեմբեր 24Սեպտեմբեր 24))))    

    
««««Աչք տնկեց Յովսէփին վրայԱչք տնկեց Յովսէփին վրայԱչք տնկեց Յովսէփին վրայԱչք տնկեց Յովսէփին վրայ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):Ծննդոց 39.7):    Քանի մը խօսք աչքի Քանի մը խօսք աչքի Քանի մը խօսք աչքի Քանի մը խօսք աչքի 

մասին.մասին.մասին.մասին.----    
1) 1) 1) 1) Աչքը կը խաբուի արտաքին գեղեցկութենէն, կամ աւելի ճիշդ, Աչքը կը խաբուի արտաքին գեղեցկութենէն, կամ աւելի ճիշդ, Աչքը կը խաբուի արտաքին գեղեցկութենէն, կամ աւելի ճիշդ, Աչքը կը խաբուի արտաքին գեղեցկութենէն, կամ աւելի ճիշդ, 

ոեւէ գեղեցիկ բան` կը գրաւէ աչքին ուշադրութիւնը,ոեւէ գեղեցիկ բան` կը գրաւէ աչքին ուշադրութիւնը,ոեւէ գեղեցիկ բան` կը գրաւէ աչքին ուշադրութիւնը,ոեւէ գեղեցիկ բան` կը գրաւէ աչքին ուշադրութիւնը,    եւ եւ եւ եւ ««««Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ 
գեղեցիկ էր դէմքով ու գեղեցիկ` տեսքովգեղեցիկ էր դէմքով ու գեղեցիկ` տեսքովգեղեցիկ էր դէմքով ու գեղեցիկ` տեսքովգեղեցիկ էր դէմքով ու գեղեցիկ` տեսքով» » » » (Ծննդոց 39.6), ահա թէ ինչու (Ծննդոց 39.6), ահա թէ ինչու (Ծննդոց 39.6), ահա թէ ինչու (Ծննդոց 39.6), ահա թէ ինչու 
ՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսի    կինը խաբուեցաւ: Այս ճշմարտութիւնը մեզ կը հրաւիրէ կինը խաբուեցաւ: Այս ճշմարտութիւնը մեզ կը հրաւիրէ կինը խաբուեցաւ: Այս ճշմարտութիւնը մեզ կը հրաւիրէ կինը խաբուեցաւ: Այս ճշմարտութիւնը մեզ կը հրաւիրէ 
զգաստութեան եւ արթուն ըլլալու, որպէսզի ոզգաստութեան եւ արթուն ըլլալու, որպէսզի ոզգաստութեան եւ արթուն ըլլալու, որպէսզի ոզգաստութեան եւ արթուն ըլլալու, որպէսզի ո´́́́չ խաբուինք աշխարհի չ խաբուինք աշխարհի չ խաբուինք աշխարհի չ խաբուինք աշխարհի 
ներկայացուցած գեղեցիկ երեւոյթներէն եւ ոներկայացուցած գեղեցիկ երեւոյթներէն եւ ոներկայացուցած գեղեցիկ երեւոյթներէն եւ ոներկայացուցած գեղեցիկ երեւոյթներէն եւ ո´́́́չ ալ մենք խաբենք չ ալ մենք խաբենք չ ալ մենք խաբենք չ ալ մենք խաբենք 
աշաշաշաշխարհը գեղեցիկ երեւոյթներով:խարհը գեղեցիկ երեւոյթներով:խարհը գեղեցիկ երեւոյթներով:խարհը գեղեցիկ երեւոյթներով:    

2) 2) 2) 2) Քրիստոս մեզ կը հրաւիրէ որ հանենք ու հեռացնենք մեզմէ մեր Քրիստոս մեզ կը հրաւիրէ որ հանենք ու հեռացնենք մեզմէ մեր Քրիստոս մեզ կը հրաւիրէ որ հանենք ու հեռացնենք մեզմէ մեր Քրիստոս մեզ կը հրաւիրէ որ հանենք ու հեռացնենք մեզմէ մեր 
աչքը, եթէ երբեք անիկա մեզ կը գայթակղեցնէ. աչքը, եթէ երբեք անիկա մեզ կը գայթակղեցնէ. աչքը, եթէ երբեք անիկա մեզ կը գայթակղեցնէ. աչքը, եթէ երբեք անիկա մեզ կը գայթակղեցնէ. ««««Եթէ աջ աչքդ քեզ կը Եթէ աջ աչքդ քեզ կը Եթէ աջ աչքդ քեզ կը Եթէ աջ աչքդ քեզ կը 
գայթակղեցնէ, հանէ եւ նետէգայթակղեցնէ, հանէ եւ նետէգայթակղեցնէ, հանէ եւ նետէգայթակղեցնէ, հանէ եւ նետէ´ ´ ´ ´ զայնզայնզայնզայն» » » » (Մատթէոս 5.29): Հարկաւ այս (Մատթէոս 5.29): Հարկաւ այս (Մատթէոս 5.29): Հարկաւ այս (Մատթէոս 5.29): Հարկաւ այս 
հաստատումը տառացի իմաստով չենք հասկնար: Յիսուսիհաստատումը տառացի իմաստով չենք հասկնար: Յիսուսիհաստատումը տառացի իմաստով չենք հասկնար: Յիսուսիհաստատումը տառացի իմաստով չենք հասկնար: Յիսուսի    ըսել ուզաըսել ուզաըսել ուզաըսել ուզա----
ծը այն է, թէ պէտք է հեռանանք բոլոր այն երեւոյթներէն ու հեռացնենք ծը այն է, թէ պէտք է հեռանանք բոլոր այն երեւոյթներէն ու հեռացնենք ծը այն է, թէ պէտք է հեռանանք բոլոր այն երեւոյթներէն ու հեռացնենք ծը այն է, թէ պէտք է հեռանանք բոլոր այն երեւոյթներէն ու հեռացնենք 
մեզմէ բոլոր այն երեւոյթները որոնք կրնան մեզ մեղքի առաջնորդել:մեզմէ բոլոր այն երեւոյթները որոնք կրնան մեզ մեղքի առաջնորդել:մեզմէ բոլոր այն երեւոյթները որոնք կրնան մեզ մեղքի առաջնորդել:մեզմէ բոլոր այն երեւոյթները որոնք կրնան մեզ մեղքի առաջնորդել:    

3) 3) 3) 3) Յոբի նման մենք եւս ուխտ կնքենք մեր աչքերուն հետ: Ան կ'ըսէ. Յոբի նման մենք եւս ուխտ կնքենք մեր աչքերուն հետ: Ան կ'ըսէ. Յոբի նման մենք եւս ուխտ կնքենք մեր աչքերուն հետ: Ան կ'ըսէ. Յոբի նման մենք եւս ուխտ կնքենք մեր աչքերուն հետ: Ան կ'ըսէ. 
««««Աչքերուս հետ ուխտ ըրի. ուրեմն ի՞նչպէս կոյսի վրայ մտածեմԱչքերուս հետ ուխտ ըրի. ուրեմն ի՞նչպէս կոյսի վրայ մտածեմԱչքերուս հետ ուխտ ըրի. ուրեմն ի՞նչպէս կոյսի վրայ մտածեմԱչքերուս հետ ուխտ ըրի. ուրեմն ի՞նչպէս կոյսի վրայ մտածեմ» (» (» (» (Յոբ Յոբ Յոբ Յոբ 
31.1): 31.1): 31.1): 31.1): Ուխտ ընենք մեր աչքերուն հետ, որ այլեւս անոնք պիտի չնային Ուխտ ընենք մեր աչքերուն հետ, որ այլեւս անոնք պիտի չնային Ուխտ ընենք մեր աչքերուն հետ, որ այլեւս անոնք պիտի չնային Ուխտ ընենք մեր աչքերուն հետ, որ այլեւս անոնք պիտի չնային 
մեզ գայթակղեցնող երեւոյթներու, եւ պիտի չփնտռեն մեզ հաճոյացնող մեզ գայթակղեցնող երեւոյթներու, եւ պիտի չփնտռեն մեզ հաճոյացնող մեզ գայթակղեցնող երեւոյթներու, եւ պիտի չփնտռեն մեզ հաճոյացնող մեզ գայթակղեցնող երեւոյթներու, եւ պիտի չփնտռեն մեզ հաճոյացնող 
բաներ:բաներ:բաներ:բաներ:    

4) 4) 4) 4) ««««Աչք տնկեցԱչք տնկեցԱչք տնկեցԱչք տնկեց»: »: »: »: Աշխարհը իր աչքը կը տնկէ բոլոր Յովսէփներուն, Աշխարհը իր աչքը կը տնկէ բոլոր Յովսէփներուն, Աշխարհը իր աչքը կը տնկէ բոլոր Յովսէփներուն, Աշխարհը իր աչքը կը տնկէ բոլոր Յովսէփներուն, 
այլ խօսքով` բոլոր մաքուր հաւատացեալներուն վրայ, որպէսզի այլ խօսքով` բոլոր մաքուր հաւատացեալներուն վրայ, որպէսզի այլ խօսքով` բոլոր մաքուր հաւատացեալներուն վրայ, որպէսզի այլ խօսքով` բոլոր մաքուր հաւատացեալներուն վրայ, որպէսզի պղծէ պղծէ պղծէ պղծէ 
զանոնք: Տեղի չտազանոնք: Տեղի չտազանոնք: Տեղի չտազանոնք: Տեղի չտա´́́́նք: Հաստանք: Հաստանք: Հաստանք: Հաստա´́́́տ մնանք: Աղօթքով կանգնինք Տիրոջ տ մնանք: Աղօթքով կանգնինք Տիրոջ տ մնանք: Աղօթքով կանգնինք Տիրոջ տ մնանք: Աղօթքով կանգնինք Տիրոջ 
դիմաց, որպէսզի կարենանք կանգուն մնալ փորձութեան դիմաց: դիմաց, որպէսզի կարենանք կանգուն մնալ փորձութեան դիմաց: դիմաց, որպէսզի կարենանք կանգուն մնալ փորձութեան դիմաց: դիմաց, որպէսզի կարենանք կանգուն մնալ փորձութեան դիմաց: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Իր հոգիի աչքերովԻր հոգիի աչքերովԻր հոգիի աչքերովԻր հոգիի աչքերով    Քրիստոսը չտեսնող մարդը` չիՔրիստոսը չտեսնող մարդը` չիՔրիստոսը չտեսնող մարդը` չիՔրիստոսը չտեսնող մարդը` չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 

ուրիշներուն մէջ Քրիստոսը տեսնել:ուրիշներուն մէջ Քրիստոսը տեսնել:ուրիշներուն մէջ Քրիստոսը տեսնել:ուրիշներուն մէջ Քրիստոսը տեսնել:    
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««««ՉպառկիլՉպառկիլՉպառկիլՉպառկիլ» » » » մեղքին հետմեղքին հետմեղքին հետմեղքին հետ    
((((Սեպտեմբեր 25Սեպտեմբեր 25Սեպտեմբեր 25Սեպտեմբեր 25))))    

    
««««Աչք տնկեց Յովսէփին վրայ ու ըսաւ.Աչք տնկեց Յովսէփին վրայ ու ըսաւ.Աչք տնկեց Յովսէփին վրայ ու ըսաւ.Աչք տնկեց Յովսէփին վրայ ու ըսաւ.----    """"ՊառկէՊառկէՊառկէՊառկէ´ ´ ´ ´ ինծի հետինծի հետինծի հետինծի հետ"""": : : : Բայց Բայց Բայց Բայց 

Յովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 39.7Ծննդոց 39.7Ծննդոց 39.7Ծննդոց 39.7----8888):):):):    
««««Յովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւ»»»»    պառկիլ պառկիլ պառկիլ պառկիլ ՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսի    կնոջ հետ: Մերժեկնոջ հետ: Մերժեկնոջ հետ: Մերժեկնոջ հետ: Մերժե´́́́ց ց ց ց 

առաջարկը: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ աշխարհը ըսէ մեզի. առաջարկը: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ աշխարհը ըսէ մեզի. առաջարկը: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ աշխարհը ըսէ մեզի. առաջարկը: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ աշխարհը ըսէ մեզի. ««««ՊառկէՊառկէՊառկէՊառկէ´ ´ ´ ´ ինծի ինծի ինծի ինծի 
հետհետհետհետ», », », », այլ խօսքով` յարաբերութեան մէջ այլ խօսքով` յարաբերութեան մէջ այլ խօսքով` յարաբերութեան մէջ այլ խօսքով` յարաբերութեան մէջ մտիր ինծի մտիր ինծի մտիր ինծի մտիր ինծի հետ, մտերիմ հետ, մտերիմ հետ, մտերիմ հետ, մտերիմ 
եղիր ինծի, սիրէ զիս, գրկէ զիս, ընդունէ զիս:եղիր ինծի, սիրէ զիս, գրկէ զիս, ընդունէ զիս:եղիր ինծի, սիրէ զիս, գրկէ զիս, ընդունէ զիս:եղիր ինծի, սիրէ զիս, գրկէ զիս, ընդունէ զիս:    

««««Յովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւՅովսէփ չհաճեցաւ»»»», , , , մենք կը հաճի՞նք պառկիլ մեղքին հետ: մենք կը հաճի՞նք պառկիլ մեղքին հետ: մենք կը հաճի՞նք պառկիլ մեղքին հետ: մենք կը հաճի՞նք պառկիլ մեղքին հետ: 
Մեղքը հաճոյք կը պատճառէ՞ մեզի: Մեղքը հաճոյք կը պատճառէ՞ մեզի: Մեղքը հաճոյք կը պատճառէ՞ մեզի: Մեղքը հաճոյք կը պատճառէ՞ մեզի: Բոլոր անոնք որոնք կը սիԲոլոր անոնք որոնք կը սիԲոլոր անոնք որոնք կը սիԲոլոր անոնք որոնք կը սիրեն աշրեն աշրեն աշրեն աշ----
խարհը` աշխարհի հետ պառկողներ կը սեպուին: Բոլոր անոնք որոնք խարհը` աշխարհի հետ պառկողներ կը սեպուին: Բոլոր անոնք որոնք խարհը` աշխարհի հետ պառկողներ կը սեպուին: Բոլոր անոնք որոնք խարհը` աշխարհի հետ պառկողներ կը սեպուին: Բոլոր անոնք որոնք 
կը սիրեն ու կը գործեն մեղկը սիրեն ու կը գործեն մեղկը սիրեն ու կը գործեն մեղկը սիրեն ու կը գործեն մեղքը` մեղքին հետ ու մեղքին ծնողը եղող քը` մեղքին հետ ու մեղքին ծնողը եղող քը` մեղքին հետ ու մեղքին ծնողը եղող քը` մեղքին հետ ու մեղքին ծնողը եղող 
Սատանային հետ պառկողներ կը սեպուին: Աշխարհի հետ պառկողը` Սատանային հետ պառկողներ կը սեպուին: Աշխարհի հետ պառկողը` Սատանային հետ պառկողներ կը սեպուին: Աշխարհի հետ պառկողը` Սատանային հետ պառկողներ կը սեպուին: Աշխարհի հետ պառկողը` 
աշխարհով կը լեցուի: Մեղքի հետ պառկողը` մեղքով կը լեցուի:աշխարհով կը լեցուի: Մեղքի հետ պառկողը` մեղքով կը լեցուի:աշխարհով կը լեցուի: Մեղքի հետ պառկողը` մեղքով կը լեցուի:աշխարհով կը լեցուի: Մեղքի հետ պառկողը` մեղքով կը լեցուի:    

Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ են Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ են Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ են Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ են ՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսիՊետափրէսի    կիները, այսինքն կիները, այսինքն կիները, այսինքն կիները, այսինքն 
այն երեւոյթները, որոնք կ'ուզեն ու կը փորձեն ստիպել այն երեւոյթները, որոնք կ'ուզեն ու կը փորձեն ստիպել այն երեւոյթները, որոնք կ'ուզեն ու կը փորձեն ստիպել այն երեւոյթները, որոնք կ'ուզեն ու կը փորձեն ստիպել մեզ որ մեզ որ մեզ որ մեզ որ 
պառկինք, այսինքն` հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ պառկինք, այսինքն` հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ պառկինք, այսինքն` հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ պառկինք, այսինքն` հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ 
մտնենք իրենց հետ, մտնենք իրենց հետ, մտնենք իրենց հետ, մտնենք իրենց հետ, ընդգրկենք զանոն, ընդգրկենք զանոն, ընդգրկենք զանոն, ընդգրկենք զանոն, որպէսզի լեցուինք իրենցմով:որպէսզի լեցուինք իրենցմով:որպէսզի լեցուինք իրենցմով:որպէսզի լեցուինք իրենցմով:    
Երբ գտնուինք մեղքին հետ պառկելու առաջարկի մը դիմաց, կրնա՞նք Երբ գտնուինք մեղքին հետ պառկելու առաջարկի մը դիմաց, կրնա՞նք Երբ գտնուինք մեղքին հետ պառկելու առաջարկի մը դիմաց, կրնա՞նք Երբ գտնուինք մեղքին հետ պառկելու առաջարկի մը դիմաց, կրնա՞նք 
Յովսէփի նման ըսել. Յովսէփի նման ըսել. Յովսէփի նման ըսել. Յովսէփի նման ըսել. ««««Ես ի՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Ես ի՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Ես ի՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Ես ի՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու 
Աստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մեղանչեմեղանչեմեղանչեմեղանչեմ» » » » (Ծննդոց 39.9): Յովսէփ կ'անդրադառնար թէ (Ծննդոց 39.9): Յովսէփ կ'անդրադառնար թէ (Ծննդոց 39.9): Յովսէփ կ'անդրադառնար թէ (Ծննդոց 39.9): Յովսէփ կ'անդրադառնար թէ 
ինք Աստուծոյ ներկայութեան կանգնած էր, եւ թէ իր կողմէ գործուած ինք Աստուծոյ ներկայութեան կանգնած էր, եւ թէ իր կողմէ գործուած ինք Աստուծոյ ներկայութեան կանգնած էր, եւ թէ իր կողմէ գործուած ինք Աստուծոյ ներկայութեան կանգնած էր, եւ թէ իր կողմէ գործուած 
մեղք մը` Աստուծոյ ներկայութեան եւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղք մեղք մը` Աստուծոյ ներկայութեան եւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղք մեղք մը` Աստուծոյ ներկայութեան եւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղք մեղք մը` Աստուծոյ ներկայութեան եւ Աստուծոյ դէմ գործուած մեղք 
պիտի ըլլար: Մենք արդեօք կ'անդրադառնա՞նք որ Աստուծոյ ներկապիտի ըլլար: Մենք արդեօք կ'անդրադառնա՞նք որ Աստուծոյ ներկապիտի ըլլար: Մենք արդեօք կ'անդրադառնա՞նք որ Աստուծոյ ներկապիտի ըլլար: Մենք արդեօք կ'անդրադառնա՞նք որ Աստուծոյ ներկա----
յութեան կանգնած ենք, եւ կ'այութեան կանգնած ենք, եւ կ'այութեան կանգնած ենք, եւ կ'այութեան կանգնած ենք, եւ կ'անդրադառնա՞նք որ երբ մեղք կը գորնդրադառնա՞նք որ երբ մեղք կը գորնդրադառնա՞նք որ երբ մեղք կը գորնդրադառնա՞նք որ երբ մեղք կը գոր----
ծենք` Աստուծոյ ներկայութեան ու Աստուծոյ դէմ է որ կը գործենք: ծենք` Աստուծոյ ներկայութեան ու Աստուծոյ դէմ է որ կը գործենք: ծենք` Աստուծոյ ներկայութեան ու Աստուծոյ դէմ է որ կը գործենք: ծենք` Աստուծոյ ներկայութեան ու Աստուծոյ դէմ է որ կը գործենք: 
Չե՞նք վախնար երբ Աստուծոյ սուրբ աչքերուն դիմաց պղծութիւն Չե՞նք վախնար երբ Աստուծոյ սուրբ աչքերուն դիմաց պղծութիւն Չե՞նք վախնար երբ Աստուծոյ սուրբ աչքերուն դիմաց պղծութիւն Չե՞նք վախնար երբ Աստուծոյ սուրբ աչքերուն դիմաց պղծութիւն 
կ'ընենք: Չե՞նք սարսափիր երբ Անմեղին դէմ կը մեղանչենք:կ'ընենք: Չե՞նք սարսափիր երբ Անմեղին դէմ կը մեղանչենք:կ'ընենք: Չե՞նք սարսափիր երբ Անմեղին դէմ կը մեղանչենք:կ'ընենք: Չե՞նք սարսափիր երբ Անմեղին դէմ կը մեղանչենք:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Միշտ յիշելՄիշտ յիշելՄիշտ յիշելՄիշտ յիշելըըըը    որ Աստուծոյ սուրբ աչքերոոր Աստուծոյ սուրբ աչքերոոր Աստուծոյ սուրբ աչքերոոր Աստուծոյ սուրբ աչքերուն դիմաց կանգնած ենք` ւն դիմաց կանգնած ենք` ւն դիմաց կանգնած ենք` ւն դիմաց կանգնած ենք` 

կ'կ'կ'կ'օգնէ մեզի հեռու կենալու մեղքէն:օգնէ մեզի հեռու կենալու մեղքէն:օգնէ մեզի հեռու կենալու մեղքէն:օգնէ մեզի հեռու կենալու մեղքէն:    
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Ընդդիմանալ մեղքին մինչեւ վերջԸնդդիմանալ մեղքին մինչեւ վերջԸնդդիմանալ մեղքին մինչեւ վերջԸնդդիմանալ մեղքին մինչեւ վերջ    
((((Սեպտեմբեր 26Սեպտեմբեր 26Սեպտեմբեր 26Սեպտեմբեր 26))))    

    
««««Կինը օրէ օր Յովսէփին կ'ըսէր, բայց անիկա մտիկ չէր ըներ Կինը օրէ օր Յովսէփին կ'ըսէր, բայց անիկա մտիկ չէր ըներ Կինը օրէ օր Յովսէփին կ'ըսէր, բայց անիկա մտիկ չէր ըներ Կինը օրէ օր Յովսէփին կ'ըսէր, բայց անիկա մտիկ չէր ըներ 

անոր` որ հետը պառկի կամ հետը ըլլայանոր` որ հետը պառկի կամ հետը ըլլայանոր` որ հետը պառկի կամ հետը ըլլայանոր` որ հետը պառկի կամ հետը ըլլայ» » » » (Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):    
Կինը միակ առաջարկով մը չգոհացաւ, այլԿինը միակ առաջարկով մը չգոհացաւ, այլԿինը միակ առաջարկով մը չգոհացաւ, այլԿինը միակ առաջարկով մը չգոհացաւ, այլ    ««««օրէ օրէ օրէ օրէ օր Յօր Յօր Յօր Յովսէփին ովսէփին ովսէփին ովսէփին 

կ'ըսէրկ'ըսէրկ'ըսէրկ'ըսէր»»»»: : : : Ի՞նչ ցոյց կու տան Ի՞նչ ցոյց կու տան Ի՞նչ ցոյց կու տան Ի՞նչ ցոյց կու տան ««««օրէ օրօրէ օրօրէ օրօրէ օր» » » » բառերը: Ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը: Ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը: Ցոյց կու տան, թէ մեղքը բառերը: Ցոյց կու տան, թէ մեղքը 
դիւրին կերպով տեղի չի տար, նահանջ չ'արձանագրեր: Մեղքը յարադիւրին կերպով տեղի չի տար, նահանջ չ'արձանագրեր: Մեղքը յարադիւրին կերպով տեղի չի տար, նահանջ չ'արձանագրեր: Մեղքը յարադիւրին կերպով տեղի չի տար, նահանջ չ'արձանագրեր: Մեղքը յարա----
տեւ կերպով կը յարձակի մարդուն վրայ, ամէն օր կը յարձակի, տեւ կերպով կը յարձակի մարդուն վրայ, ամէն օր կը յարձակի, տեւ կերպով կը յարձակի մարդուն վրայ, ամէն օր կը յարձակի, տեւ կերպով կը յարձակի մարդուն վրայ, ամէն օր կը յարձակի, ««««օրէ օրէ օրէ օրէ 
օրօրօրօր» » » » կը յարձակիկը յարձակիկը յարձակիկը յարձակի::::    

««««Օրէ օրՕրէ օրՕրէ օրՕրէ օր» » » » բառերը շարունակականութիւն ցոյց կու տբառերը շարունակականութիւն ցոյց կու տբառերը շարունակականութիւն ցոյց կու տբառերը շարունակականութիւն ցոյց կու տան: Մեղքը ան: Մեղքը ան: Մեղքը ան: Մեղքը 
շարունակաբար կը յարձակի մարդուն վրայ, շարունակաբար կը շարունակաբար կը յարձակի մարդուն վրայ, շարունակաբար կը շարունակաբար կը յարձակի մարդուն վրայ, շարունակաբար կը շարունակաբար կը յարձակի մարդուն վրայ, շարունակաբար կը 
փորձէ: Երբ մարդը ընդդիմանայ անոր` անիկա տեղի չի տար դիւրին փորձէ: Երբ մարդը ընդդիմանայ անոր` անիկա տեղի չի տար դիւրին փորձէ: Երբ մարդը ընդդիմանայ անոր` անիկա տեղի չի տար դիւրին փորձէ: Երբ մարդը ընդդիմանայ անոր` անիկա տեղի չի տար դիւրին 
կերպով, այլ կը շարունակէ իր յարձակումները գործել: Սատանան կերպով, այլ կը շարունակէ իր յարձակումները գործել: Սատանան կերպով, այլ կը շարունակէ իր յարձակումները գործել: Սատանան կերպով, այլ կը շարունակէ իր յարձակումները գործել: Սատանան 
շատ լաւ գիտէ, որ այսօր մեղքին դէմ դնող մարդը` վաղը կրնայ տեղի շատ լաւ գիտէ, որ այսօր մեղքին դէմ դնող մարդը` վաղը կրնայ տեղի շատ լաւ գիտէ, որ այսօր մեղքին դէմ դնող մարդը` վաղը կրնայ տեղի շատ լաւ գիտէ, որ այսօր մեղքին դէմ դնող մարդը` վաղը կրնայ տեղի 
տալ, իսկ վաղըտալ, իսկ վաղըտալ, իսկ վաղըտալ, իսկ վաղը    դէմ դնող մարդը` միւս օրը, կամ շաբաթ մը, կամ ամիս դէմ դնող մարդը` միւս օրը, կամ շաբաթ մը, կամ ամիս դէմ դնող մարդը` միւս օրը, կամ շաբաթ մը, կամ ամիս դէմ դնող մարդը` միւս օրը, կամ շաբաթ մը, կամ ամիս 
մը մը մը մը ետք կրնայ տեղի տալ: Ահա թէ ինչու, ան ետք կրնայ տեղի տալ: Ահա թէ ինչու, ան ետք կրնայ տեղի տալ: Ահա թէ ինչու, ան ետք կրնայ տեղի տալ: Ահա թէ ինչու, ան ««««օրէ օրօրէ օրօրէ օրօրէ օր» » » » կը յարձակի, կը յարձակի, կը յարձակի, կը յարձակի, 
ամենօրեայ դրութեամբ կը յարձակի, շարունակաբար կը յարձակի: ամենօրեայ դրութեամբ կը յարձակի, շարունակաբար կը յարձակի: ամենօրեայ դրութեամբ կը յարձակի, շարունակաբար կը յարձակի: ամենօրեայ դրութեամբ կը յարձակի, շարունակաբար կը յարձակի: 
Ասոր դիմաց, ինչպիսի՞ն պէտք է ըլլայ հաւատացեալ մարդուն վերաԱսոր դիմաց, ինչպիսի՞ն պէտք է ըլլայ հաւատացեալ մարդուն վերաԱսոր դիմաց, ինչպիսի՞ն պէտք է ըլլայ հաւատացեալ մարդուն վերաԱսոր դիմաց, ինչպիսի՞ն պէտք է ըլլայ հաւատացեալ մարդուն վերա----
բերմունքը: Հաւատացեալ մարդը պբերմունքը: Հաւատացեալ մարդը պբերմունքը: Հաւատացեալ մարդը պբերմունքը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է էտք է էտք է էտք է զօրեղ կերպով ընդդիմուզօրեղ կերպով ընդդիմուզօրեղ կերպով ընդդիմուզօրեղ կերպով ընդդիմու----
թիւն ցուցաբերէ եւթիւն ցուցաբերէ եւթիւն ցուցաբերէ եւթիւն ցուցաբերէ եւ    մերժէ տեղի տալ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք:մերժէ տեղի տալ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք:մերժէ տեղի տալ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք:մերժէ տեղի տալ, ճիշդ ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք:    

Ժամանակին երկարութիւնը չյուսահատեցուց Յովսէփը: Մեղքին Ժամանակին երկարութիւնը չյուսահատեցուց Յովսէփը: Մեղքին Ժամանակին երկարութիւնը չյուսահատեցուց Յովսէփը: Մեղքին Ժամանակին երկարութիւնը չյուսահատեցուց Յովսէփը: Մեղքին 
յարատեւ յարձակումը պատճառ չեղաւ որ Յովսէփ իր հաւատքի զէնյարատեւ յարձակումը պատճառ չեղաւ որ Յովսէփ իր հաւատքի զէնյարատեւ յարձակումը պատճառ չեղաւ որ Յովսէփ իր հաւատքի զէնյարատեւ յարձակումը պատճառ չեղաւ որ Յովսէփ իր հաւատքի զէն----
քերը գետին դնէ ու պարտուած յանձնուի: Ան պայքարեցաւ մեղքերը գետին դնէ ու պարտուած յանձնուի: Ան պայքարեցաւ մեղքերը գետին դնէ ու պարտուած յանձնուի: Ան պայքարեցաւ մեղքերը գետին դնէ ու պարտուած յանձնուի: Ան պայքարեցաւ մեղքին քին քին քին 
դէմ մինչեւ վերջ: Պայքարեցաւ մինչեւ իր բանտ նետուիլը: Ան նոյնիսկ դէմ մինչեւ վերջ: Պայքարեցաւ մինչեւ իր բանտ նետուիլը: Ան նոյնիսկ դէմ մինչեւ վերջ: Պայքարեցաւ մինչեւ իր բանտ նետուիլը: Ան նոյնիսկ դէմ մինչեւ վերջ: Պայքարեցաւ մինչեւ իր բանտ նետուիլը: Ան նոյնիսկ 
պատրաստ էր իր արիւնը թափելու, միայն թէ մեղք չգործէր իր սիրած պատրաստ էր իր արիւնը թափելու, միայն թէ մեղք չգործէր իր սիրած պատրաստ էր իր արիւնը թափելու, միայն թէ մեղք չգործէր իր սիրած պատրաստ էր իր արիւնը թափելու, միայն թէ մեղք չգործէր իր սիրած 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյնննն    աչքերուն դիմաց: Մենք պատրա՞ստ ենք արիւն թափելու աչքերուն դիմաց: Մենք պատրա՞ստ ենք արիւն թափելու աչքերուն դիմաց: Մենք պատրա՞ստ ենք արիւն թափելու աչքերուն դիմաց: Մենք պատրա՞ստ ենք արիւն թափելու 
գնով, հեռու կենալու մեղքէն, մանաւանդ` զԱստուած անարգող մեղգնով, հեռու կենալու մեղքէն, մանաւանդ` զԱստուած անարգող մեղգնով, հեռու կենալու մեղքէն, մանաւանդ` զԱստուած անարգող մեղգնով, հեռու կենալու մեղքէն, մանաւանդ` զԱստուած անարգող մեղ----
քէն:քէն:քէն:քէն:    ((((ՇարոՇարոՇարոՇարունակելի):ւնակելի):ւնակելի):ւնակելի):    

    
� Յարատեւ եւ շարունակական ընդդիմութեան դիմաց` տեղի կու Յարատեւ եւ շարունակական ընդդիմութեան դիմաց` տեղի կու Յարատեւ եւ շարունակական ընդդիմութեան դիմաց` տեղի կու Յարատեւ եւ շարունակական ընդդիմութեան դիմաց` տեղի կու 

տայ Չարը (Յակոբոս 4.7):տայ Չարը (Յակոբոս 4.7):տայ Չարը (Յակոբոս 4.7):տայ Չարը (Յակոբոս 4.7):    
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Չդառնանք մեղքին շուրջՉդառնանք մեղքին շուրջՉդառնանք մեղքին շուրջՉդառնանք մեղքին շուրջ    
((((Սեպտեմբեր 27Սեպտեմբեր 27Սեպտեմբեր 27Սեպտեմբեր 27))))    

    
««««Յովսէփ... մտիկ չէր ըներ անոր` որ հետը պառկի կամ հետը Յովսէփ... մտիկ չէր ըներ անոր` որ հետը պառկի կամ հետը Յովսէփ... մտիկ չէր ըներ անոր` որ հետը պառկի կամ հետը Յովսէփ... մտիկ չէր ըներ անոր` որ հետը պառկի կամ հետը 

ըլլայըլլայըլլայըլլայ» » » » (Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):(Ծննդոց 39.10):    
Պետափրէսի կինըՊետափրէսի կինըՊետափրէսի կինըՊետափրէսի կինը    երբ տեսաւ թէ չկրցաւ համոզել Յովսէփը ոերբ տեսաւ թէ չկրցաւ համոզել Յովսէփը ոերբ տեսաւ թէ չկրցաւ համոզել Յովսէփը ոերբ տեսաւ թէ չկրցաւ համոզել Յովսէփը որ ր ր ր 

հետը պառկի, այս անգամ աշխատեցաւ համոզել անոր որ գէթ հետը պառկի, այս անգամ աշխատեցաւ համոզել անոր որ գէթ հետը պառկի, այս անգամ աշխատեցաւ համոզել անոր որ գէթ հետը պառկի, այս անգամ աշխատեցաւ համոզել անոր որ գէթ ««««հետը հետը հետը հետը 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ»: »: »: »: Այս բառերը կը պարզեն, թէ կինը կը ցանկար որ Յովսէփ գէթ Այս բառերը կը պարզեն, թէ կինը կը ցանկար որ Յովսէփ գէթ Այս բառերը կը պարզեն, թէ կինը կը ցանկար որ Յովսէփ գէթ Այս բառերը կը պարզեն, թէ կինը կը ցանկար որ Յովսէփ գէթ 
ժամանակ անցնէր հետը, խօսէր հետը, կատակէր հետը, զուարճալի ժամանակ անցնէր հետը, խօսէր հետը, կատակէր հետը, զուարճալի ժամանակ անցնէր հետը, խօսէր հետը, կատակէր հետը, զուարճալի ժամանակ անցնէր հետը, խօսէր հետը, կատակէր հետը, զուարճալի 
զրոյցներ ունենար հետը, որոշ տեղեր ընկերանար իրեն, եւլն: Բայց զրոյցներ ունենար հետը, որոշ տեղեր ընկերանար իրեն, եւլն: Բայց զրոյցներ ունենար հետը, որոշ տեղեր ընկերանար իրեն, եւլն: Բայց զրոյցներ ունենար հետը, որոշ տեղեր ընկերանար իրեն, եւլն: Բայց 
մեզմէ ո՞վ չի գիտմեզմէ ո՞վ չի գիտմեզմէ ո՞վ չի գիտմեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ անիկա ծրագրուած կերպով կ'աշխատէր: Ան եր, թէ անիկա ծրագրուած կերպով կ'աշխատէր: Ան եր, թէ անիկա ծրագրուած կերպով կ'աշխատէր: Ան եր, թէ անիկա ծրագրուած կերպով կ'աշխատէր: Ան 
տեսնելէ ետք թէ Յովսէփ հաստատ կը մնար իր մերժողական տեսնելէ ետք թէ Յովսէփ հաստատ կը մնար իր մերժողական տեսնելէ ետք թէ Յովսէփ հաստատ կը մնար իր մերժողական տեսնելէ ետք թէ Յովսէփ հաստատ կը մնար իր մերժողական 
կեցուածքին վրայ, մտածեց ժամանակուան մը համար անոր հետ կեցուածքին վրայ, մտածեց ժամանակուան մը համար անոր հետ կեցուածքին վրայ, մտածեց ժամանակուան մը համար անոր հետ կեցուածքին վրայ, մտածեց ժամանակուան մը համար անոր հետ 
պառկելու նիւթը չբանալ, այլ պարզապէս միասին ըլլալու եւ միասին պառկելու նիւթը չբանալ, այլ պարզապէս միասին ըլլալու եւ միասին պառկելու նիւթը չբանալ, այլ պարզապէս միասին ըլլալու եւ միասին պառկելու նիւթը չբանալ, այլ պարզապէս միասին ըլլալու եւ միասին 
ժամանակ անցնելու մասին խօսիլ անոր: Բայց Յովսէփժամանակ անցնելու մասին խօսիլ անոր: Բայց Յովսէփժամանակ անցնելու մասին խօսիլ անոր: Բայց Յովսէփժամանակ անցնելու մասին խօսիլ անոր: Բայց Յովսէփ    անոր պիղծ անոր պիղծ անոր պիղծ անոր պիղծ 
միտքը եւ անոր նպատակը գիտնալով, կտրուկ կերպով կը մերժէր միտքը եւ անոր նպատակը գիտնալով, կտրուկ կերպով կը մերժէր միտքը եւ անոր նպատակը գիտնալով, կտրուկ կերպով կը մերժէր միտքը եւ անոր նպատակը գիտնալով, կտրուկ կերպով կը մերժէր 
նոյնիսկ ժամանակ անցնել անոր հետ:նոյնիսկ ժամանակ անցնել անոր հետ:նոյնիսկ ժամանակ անցնել անոր հետ:նոյնիսկ ժամանակ անցնել անոր հետ:    

Դիտեցէք Սատանային գործելակերպը ասոր մէջ: Ի՞նչ կ'ընէ Դիտեցէք Սատանային գործելակերպը ասոր մէջ: Ի՞նչ կ'ընէ Դիտեցէք Սատանային գործելակերպը ասոր մէջ: Ի՞նչ կ'ընէ Դիտեցէք Սատանային գործելակերպը ասոր մէջ: Ի՞նչ կ'ընէ 
Սատանան եթէ երբեք չկրցաւ հաւատացեալը ուղղակի մեղքի մէջ Սատանան եթէ երբեք չկրցաւ հաւատացեալը ուղղակի մեղքի մէջ Սատանան եթէ երբեք չկրցաւ հաւատացեալը ուղղակի մեղքի մէջ Սատանան եթէ երբեք չկրցաւ հաւատացեալը ուղղակի մեղքի մէջ 
ձգել: Կը դիմէ անուղղակի միջոցներուձգել: Կը դիմէ անուղղակի միջոցներուձգել: Կը դիմէ անուղղակի միջոցներուձգել: Կը դիմէ անուղղակի միջոցներու,,,,    տարբերտարբերտարբերտարբեր    կերպերկերպերկերպերկերպերու, ինչպէս ու, ինչպէս ու, ինչպէս ու, ինչպէս 
ըրաւ կինը ինք: Ան նախ ուզեց ժամանակ անցնել Յովսէփի հետ, եւ ըրաւ կինը ինք: Ան նախ ուզեց ժամանակ անցնել Յովսէփի հետ, եւ ըրաւ կինը ինք: Ան նախ ուզեց ժամանակ անցնել Յովսէփի հետ, եւ ըրաւ կինը ինք: Ան նախ ուզեց ժամանակ անցնել Յովսէփի հետ, եւ 
ինչո՞ւ, որովհետեւ մտածեց որ ժամանակի ընթացքին անիկա կրնայ ինչո՞ւ, որովհետեւ մտածեց որ ժամանակի ընթացքին անիկա կրնայ ինչո՞ւ, որովհետեւ մտածեց որ ժամանակի ընթացքին անիկա կրնայ ինչո՞ւ, որովհետեւ մտածեց որ ժամանակի ընթացքին անիկա կրնայ 
կակուղնալ եւ կրնայ տեղի տալ: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ երբեք կակուղնալ եւ կրնայ տեղի տալ: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ երբեք կակուղնալ եւ կրնայ տեղի տալ: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ երբեք կակուղնալ եւ կրնայ տեղի տալ: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ երբեք 
մեղք չգործենք, եւ սակայն անոր շուրջ դառնանք, անոր հետ խաղանք, մեղք չգործենք, եւ սակայն անոր շուրջ դառնանք, անոր հետ խաղանք, մեղք չգործենք, եւ սակայն անոր շուրջ դառնանք, անոր հետ խաղանք, մեղք չգործենք, եւ սակայն անոր շուրջ դառնանք, անոր հետ խաղանք, 
անորանորանորանոր    հետ փորձենք քիչ մը ժամանակ անցնել, ի վերջոյ կ'իյնանք անոր հետ փորձենք քիչ մը ժամանակ անցնել, ի վերջոյ կ'իյնանք անոր հետ փորձենք քիչ մը ժամանակ անցնել, ի վերջոյ կ'իյնանք անոր հետ փորձենք քիչ մը ժամանակ անցնել, ի վերջոյ կ'իյնանք անոր 
ճիրաններուն մէջ: Սատանան եթէ տեսնէ որ չկրցաւ մեզ մեղքի մէջ ճիրաններուն մէջ: Սատանան եթէ տեսնէ որ չկրցաւ մեզ մեղքի մէջ ճիրաններուն մէջ: Սատանան եթէ տեսնէ որ չկրցաւ մեզ մեղքի մէջ ճիրաններուն մէջ: Սատանան եթէ տեսնէ որ չկրցաւ մեզ մեղքի մէջ 
ձգել, կը փորձէ մեզ համոզել որ ձգել, կը փորձէ մեզ համոզել որ ձգել, կը փորձէ մեզ համոզել որ ձգել, կը փորձէ մեզ համոզել որ մեղքին հետ մեղքին հետ մեղքին հետ մեղքին հետ քիչ մը ժամանակ քիչ մը ժամանակ քիչ մը ժամանակ քիչ մը ժամանակ 
անցնելըանցնելըանցնելըանցնելը`̀̀̀    սխալ կամ կործանարար չէ, եւ ասիկա կ'ընէ, մեղքը անվնաս սխալ կամ կործանարար չէ, եւ ասիկա կ'ընէ, մեղքը անվնաս սխալ կամ կործանարար չէ, եւ ասիկա կ'ընէ, մեղքը անվնաս սխալ կամ կործանարար չէ, եւ ասիկա կ'ընէ, մեղքը անվնաս 
գոյներով ներկայացնելգոյներով ներկայացնելգոյներով ներկայացնելգոյներով ներկայացնելէ ետք միայն:է ետք միայն:է ետք միայն:է ետք միայն:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեղքին շուրջ դառնալը ի վերջոյ մեզ մեղքի ծուղակին մէջ Մեղքին շուրջ դառնալը ի վերջոյ մեզ մեղքի ծուղակին մէջ Մեղքին շուրջ դառնալը ի վերջոյ մեզ մեղքի ծուղակին մէջ Մեղքին շուրջ դառնալը ի վերջոյ մեզ մեղքի ծուղակին մէջ 

կ'իյնացնէ, ճիշդ ինչպէս վարմին շուրջ դարձող աղուէսը` ի կ'իյնացնէ, ճիշդ ինչպէս վարմին շուրջ դարձող աղուէսը` ի կ'իյնացնէ, ճիշդ ինչպէս վարմին շուրջ դարձող աղուէսը` ի կ'իյնացնէ, ճիշդ ինչպէս վարմին շուրջ դարձող աղուէսը` ի 
վերջոյ կը բռնուի անոր մէջ:վերջոյ կը բռնուի անոր մէջ:վերջոյ կը բռնուի անոր մէջ:վերջոյ կը բռնուի անոր մէջ:    
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Ի՞նչ պիտի ընէինքԻ՞նչ պիտի ընէինքԻ՞նչ պիտի ընէինքԻ՞նչ պիտի ընէինք    
եթէ եթէ եթէ եթէ ՅովսէփինՅովսէփինՅովսէփինՅովսէփին    տեղը ըլլայինքտեղը ըլլայինքտեղը ըլլայինքտեղը ըլլայինք    

((((Սեպտեմբեր 28Սեպտեմբեր 28Սեպտեմբեր 28Սեպտեմբեր 28))))    
    

««««Յովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թՅովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թՅովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թՅովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թողուց ու փախաւ, դուրս ողուց ու փախաւ, դուրս ողուց ու փախաւ, դուրս ողուց ու փախաւ, դուրս 
ելաւելաւելաւելաւ» » » » (Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):    

Յովսէփ գիտէր որ Պետափրէսի կնոջմէ այդ ձեւով փախՅովսէփ գիտէր որ Պետափրէսի կնոջմէ այդ ձեւով փախՅովսէփ գիտէր որ Պետափրէսի կնոջմէ այդ ձեւով փախՅովսէփ գիտէր որ Պետափրէսի կնոջմէ այդ ձեւով փախչչչչիլը իլը իլը իլը 
կրնար զինք լուրջ կացութեան դիմաց դնել, ինչ որ արդէն տեղի կրնար զինք լուրջ կացութեան դիմաց դնել, ինչ որ արդէն տեղի կրնար զինք լուրջ կացութեան դիմաց դնել, ինչ որ արդէն տեղի կրնար զինք լուրջ կացութեան դիմաց դնել, ինչ որ արդէն տեղի 
ունեցաւ: Դիւրին չէր այն պահը որուն մէջ կը գտնուէր Յովսէփունեցաւ: Դիւրին չէր այն պահը որուն մէջ կը գտնուէր Յովսէփունեցաւ: Դիւրին չէր այն պահը որուն մէջ կը գտնուէր Յովսէփունեցաւ: Դիւրին չէր այն պահը որուն մէջ կը գտնուէր Յովսէփ: : : : 
Դժուարին էր այն կացութիւնը որուն դիմաց դրուեցաԴժուարին էր այն կացութիւնը որուն դիմաց դրուեցաԴժուարին էր այն կացութիւնը որուն դիմաց դրուեցաԴժուարին էր այն կացութիւնը որուն դիմաց դրուեցաւ անիկա: ւ անիկա: ւ անիկա: ւ անիկա: 
Որովհետեւ, Պետափրէսի կինը կրնար իր դժբախտութեան ու Որովհետեւ, Պետափրէսի կինը կրնար իր դժբախտութեան ու Որովհետեւ, Պետափրէսի կինը կրնար իր դժբախտութեան ու Որովհետեւ, Պետափրէսի կինը կրնար իր դժբախտութեան ու 
մահուան պատճառ դառնալ: Յովսէփ Պետափրէսի ամբողջ տան մահուան պատճառ դառնալ: Յովսէփ Պետափրէսի ամբողջ տան մահուան պատճառ դառնալ: Յովսէփ Պետափրէսի ամբողջ տան մահուան պատճառ դառնալ: Յովսէփ Պետափրէսի ամբողջ տան 
պատասխանատուն էր, բայց Պետափրէսի կինը` պատասխանատուն պատասխանատուն էր, բայց Պետափրէսի կինը` պատասխանատուն պատասխանատուն էր, բայց Պետափրէսի կինը` պատասխանատուն պատասխանատուն էր, բայց Պետափրէսի կինը` պատասխանատուն 
էր Յովսէփին: Այլ խօսքով, յիշեալ կինը պատասխանատու տիկինն էր էր Յովսէփին: Այլ խօսքով, յիշեալ կինը պատասխանատու տիկինն էր էր Յովսէփին: Այլ խօսքով, յիշեալ կինը պատասխանատու տիկինն էր էր Յովսէփին: Այլ խօսքով, յիշեալ կինը պատասխանատու տիկինն էր 
Յովսէփին: Յովսէփ պարտաւոր էր հնաՅովսէփին: Յովսէփ պարտաւոր էր հնաՅովսէփին: Յովսէփ պարտաւոր էր հնաՅովսէփին: Յովսէփ պարտաւոր էր հնազանդելու անոր: Պարտաւոր էր զանդելու անոր: Պարտաւոր էր զանդելու անոր: Պարտաւոր էր զանդելու անոր: Պարտաւոր էր 
անոր կամքը կատարելու: Յովսէփ այս կնոջ միջոցաւ կրնար անոր կամքը կատարելու: Յովսէփ այս կնոջ միջոցաւ կրնար անոր կամքը կատարելու: Յովսէփ այս կնոջ միջոցաւ կրնար անոր կամքը կատարելու: Յովսէփ այս կնոջ միջոցաւ կրնար 
բարձրանալ ու տիրանալ աւելի մեծ պատասխանատուութիւններու, բարձրանալ ու տիրանալ աւելի մեծ պատասխանատուութիւններու, բարձրանալ ու տիրանալ աւելի մեծ պատասխանատուութիւններու, բարձրանալ ու տիրանալ աւելի մեծ պատասխանատուութիւններու, 
աւելի մեծ փառքի ու պատիւի: Իսկ անոր կամքին չհնազանդիլը կամ աւելի մեծ փառքի ու պատիւի: Իսկ անոր կամքին չհնազանդիլը կամ աւելի մեծ փառքի ու պատիւի: Իսկ անոր կամքին չհնազանդիլը կամ աւելի մեծ փառքի ու պատիւի: Իսկ անոր կամքին չհնազանդիլը կամ 
անոր կամքին դէմ դնելը` կրնար զինք առաջնորդել ամէն տեսակի անոր կամքին դէմ դնելը` կրնար զինք առաջնորդել ամէն տեսակի անոր կամքին դէմ դնելը` կրնար զինք առաջնորդել ամէն տեսակի անոր կամքին դէմ դնելը` կրնար զինք առաջնորդել ամէն տեսակի 
զրկանզրկանզրկանզրկանքի ու դժբախտութեանքի ու դժբախտութեանքի ու դժբախտութեանքի ու դժբախտութեան, , , , ցաւի ու տառապանքի:ցաւի ու տառապանքի:ցաւի ու տառապանքի:ցաւի ու տառապանքի:    

Ի՞նչ պիտի ընէինք մենք եթէ երբեք ՅովսէփիԻ՞նչ պիտի ընէինք մենք եթէ երբեք ՅովսէփիԻ՞նչ պիտի ընէինք մենք եթէ երբեք ՅովսէփիԻ՞նչ պիտի ընէինք մենք եթէ երբեք Յովսէփինննն    տեղը ըլլայինք: Ի՞նչ տեղը ըլլայինք: Ի՞նչ տեղը ըլլայինք: Ի՞նչ տեղը ըլլայինք: Ի՞նչ 
պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր մեծաւորը պահանջէր մեզմէ ընել բան մը պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր մեծաւորը պահանջէր մեզմէ ընել բան մը պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր մեծաւորը պահանջէր մեզմէ ընել բան մը պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր մեծաւորը պահանջէր մեզմէ ընել բան մը 
որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր որ Աստուծոյ կամքին հակառակ է: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք մեր 
գործատէրը որմէ կախեալ է մեր նիւթագործատէրը որմէ կախեալ է մեր նիւթագործատէրը որմէ կախեալ է մեր նիւթագործատէրը որմէ կախեալ է մեր նիւթական ապահովութիւնը, կան ապահովութիւնը, կան ապահովութիւնը, կան ապահովութիւնը, 
պահանջէր մեզմէ կատարել սխալ գործ մըպահանջէր մեզմէ կատարել սխալ գործ մըպահանջէր մեզմէ կատարել սխալ գործ մըպահանջէր մեզմէ կատարել սխալ գործ մը::::    Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ 
երբեք մեզմէ ուզուէր բան մը վաճառելու ժամանակ սուտ խօսիլ. եւ երբեք մեզմէ ուզուէր բան մը վաճառելու ժամանակ սուտ խօսիլ. եւ երբեք մեզմէ ուզուէր բան մը վաճառելու ժամանակ սուտ խօսիլ. եւ երբեք մեզմէ ուզուէր բան մը վաճառելու ժամանակ սուտ խօսիլ. եւ 
ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք գիտնայինի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք գիտնայինի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք գիտնայինի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք գիտնայինքքքք    որ կրնանք գործ ու պաշտօն որ կրնանք գործ ու պաշտօն որ կրնանք գործ ու պաշտօն որ կրնանք գործ ու պաշտօն 
կորսնցնել եթէ սուտ չխօսինք:կորսնցնել եթէ սուտ չխօսինք:կորսնցնել եթէ սուտ չխօսինք:կորսնցնել եթէ սուտ չխօսինք:    Արդեօք մեր գործը չկորսնցնելուԱրդեօք մեր գործը չկորսնցնելուԱրդեօք մեր գործը չկորսնցնելուԱրդեօք մեր գործը չկորսնցնելու    
համար` պահանջուած սխալ գործը պիտի ընէի՞նք:համար` պահանջուած սխալ գործը պիտի ընէի՞նք:համար` պահանջուած սխալ գործը պիտի ընէի՞նք:համար` պահանջուած սխալ գործը պիտի ընէի՞նք:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Նախընտրելի է գործՆախընտրելի է գործՆախընտրելի է գործՆախընտրելի է գործ    ու պաշտօն, դիրք ու դրամու պաշտօն, դիրք ու դրամու պաշտօն, դիրք ու դրամու պաշտօն, դիրք ու դրամ    կորսնցնել, քան կորսնցնել, քան կորսնցնել, քան կորսնցնել, քան 

թէ թէ թէ թէ անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ:անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ:անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ:անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ:    
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Մենք ի՞նչ կը նախընտրենքՄենք ի՞նչ կը նախընտրենքՄենք ի՞նչ կը նախընտրենքՄենք ի՞նչ կը նախընտրենք    
((((Սեպտեմբեր 29Սեպտեմբեր 29Սեպտեմբեր 29Սեպտեմբեր 29))))    

    
Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ Յովսէփ գիտէր որ եթէգիտէր որ եթէգիտէր որ եթէգիտէր որ եթէ    չընէր կնոջ ուզածը` պիտի կորսնցնէր գործ չընէր կնոջ ուզածը` պիտի կորսնցնէր գործ չընէր կնոջ ուզածը` պիտի կորսնցնէր գործ չընէր կնոջ ուզածը` պիտի կորսնցնէր գործ 

ու պաշտօն:ու պաշտօն:ու պաշտօն:ու պաշտօն:    Ան Ան Ան Ան նախընտրեց կորսնցնել գործ ու պաշտօն, քան նախընտրեց կորսնցնել գործ ու պաշտօն, քան նախընտրեց կորսնցնել գործ ու պաշտօն, քան նախընտրեց կորսնցնել գործ ու պաշտօն, քան 
կկկկորսնցնել Աստուծոյ վստահութիւնը:որսնցնել Աստուծոյ վստահութիւնը:որսնցնել Աստուծոյ վստահութիւնը:որսնցնել Աստուծոյ վստահութիւնը:    Մենք պատրա՞ստ ենք Մենք պատրա՞ստ ենք Մենք պատրա՞ստ ենք Մենք պատրա՞ստ ենք 
կորսնցնելու գործ ու պաշտօն, պահելու համար Աստուծոյ վստահուկորսնցնելու գործ ու պաշտօն, պահելու համար Աստուծոյ վստահուկորսնցնելու գործ ու պաշտօն, պահելու համար Աստուծոյ վստահուկորսնցնելու գործ ու պաշտօն, պահելու համար Աստուծոյ վստահու----
թիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    

Յովսէփ գիտէր որ կրնար կորսնցնել ամէն փառք ու ամէն պատիւ Յովսէփ գիտէր որ կրնար կորսնցնել ամէն փառք ու ամէն պատիւ Յովսէփ գիտէր որ կրնար կորսնցնել ամէն փառք ու ամէն պատիւ Յովսէփ գիտէր որ կրնար կորսնցնել ամէն փառք ու ամէն պատիւ 
եթէ չհնազանդէր կնոջ:  Ան նեթէ չհնազանդէր կնոջ:  Ան նեթէ չհնազանդէր կնոջ:  Ան նեթէ չհնազանդէր կնոջ:  Ան նախընտրեց կորսախընտրեց կորսախընտրեց կորսախընտրեց կորսնցնել փառք ու պատիւ, նցնել փառք ու պատիւ, նցնել փառք ու պատիւ, նցնել փառք ու պատիւ, 
քան կորսնցնել Աստուծոյ կամքին հքան կորսնցնել Աստուծոյ կամքին հքան կորսնցնել Աստուծոյ կամքին հքան կորսնցնել Աստուծոյ կամքին հնազանդ ըլլալու փառքն ու նազանդ ըլլալու փառքն ու նազանդ ըլլալու փառքն ու նազանդ ըլլալու փառքն ու 
պատիւը:պատիւը:պատիւը:պատիւը:    

Նախընտրեց կոտրել իր տիկնոջ ու տիրոջ սիրտը, քան կՆախընտրեց կոտրել իր տիկնոջ ու տիրոջ սիրտը, քան կՆախընտրեց կոտրել իր տիկնոջ ու տիրոջ սիրտը, քան կՆախընտրեց կոտրել իր տիկնոջ ու տիրոջ սիրտը, քան կոտրել իր ոտրել իր ոտրել իր ոտրել իր 
սիրած Աստուծոյնսիրած Աստուծոյնսիրած Աստուծոյնսիրած Աստուծոյն    սիրտըսիրտըսիրտըսիրտը::::    Մենք յաճախ մարդոց սիրտը չկոտրելու Մենք յաճախ մարդոց սիրտը չկոտրելու Մենք յաճախ մարդոց սիրտը չկոտրելու Մենք յաճախ մարդոց սիրտը չկոտրելու 
համար` Աստուծոյ սիրտը չե՞նք կոտրեր:համար` Աստուծոյ սիրտը չե՞նք կոտրեր:համար` Աստուծոյ սիրտը չե՞նք կոտրեր:համար` Աստուծոյ սիրտը չե՞նք կոտրեր:    

Նախընտրեց կորսնցնել իրՆախընտրեց կորսնցնել իրՆախընտրեց կորսնցնել իրՆախընտրեց կորսնցնել իր    տիրոջ տան հանգիստը, քան տիրոջ տան հանգիստը, քան տիրոջ տան հանգիստը, քան տիրոջ տան հանգիստը, քան 
կորսնցնել իր հոգեկան հանգիստը:կորսնցնել իր հոգեկան հանգիստը:կորսնցնել իր հոգեկան հանգիստը:կորսնցնել իր հոգեկան հանգիստը:    Մենք յաճախ նիւթական կամ Մենք յաճախ նիւթական կամ Մենք յաճախ նիւթական կամ Մենք յաճախ նիւթական կամ 
ժամանակաւոր հանգիստի համար` մեր հոգիի հանգիստը չե՞նք ժամանակաւոր հանգիստի համար` մեր հոգիի հանգիստը չե՞նք ժամանակաւոր հանգիստի համար` մեր հոգիի հանգիստը չե՞նք ժամանակաւոր հանգիստի համար` մեր հոգիի հանգիստը չե՞նք 
կորսնցներ:կորսնցներ:կորսնցներ:կորսնցներ:    

Նախընտրեց կորսնցնել դիրք ու հանգամանք, քան կորսնցնելՆախընտրեց կորսնցնել դիրք ու հանգամանք, քան կորսնցնելՆախընտրեց կորսնցնել դիրք ու հանգամանք, քան կորսնցնելՆախընտրեց կորսնցնել դիրք ու հանգամանք, քան կորսնցնել    
զԱստուած որ զինք այդ դիրքին ու հանգամանքին հասցուցած էր: զԱստուած որ զինք այդ դիրքին ու հանգամանքին հասցուցած էր: զԱստուած որ զինք այդ դիրքին ու հանգամանքին հասցուցած էր: զԱստուած որ զինք այդ դիրքին ու հանգամանքին հասցուցած էր: 
ՄեՄեՄեՄենք երբեմն դիրք ու հանգամանք չկորսնցնելու համարնք երբեմն դիրք ու հանգամանք չկորսնցնելու համարնք երբեմն դիրք ու հանգամանք չկորսնցնելու համարնք երբեմն դիրք ու հանգամանք չկորսնցնելու համար` ` ` ` չե՞նք չե՞նք չե՞նք չե՞նք 
կորսնցներ Աստուծոյ ձեռքին առաջնորդութիւնը, որ մեզ կրնայ ամէն կորսնցներ Աստուծոյ ձեռքին առաջնորդութիւնը, որ մեզ կրնայ ամէն կորսնցներ Աստուծոյ ձեռքին առաջնորդութիւնը, որ մեզ կրնայ ամէն կորսնցներ Աստուծոյ ձեռքին առաջնորդութիւնը, որ մեզ կրնայ ամէն 
դիրքի ու ամէն հանգամանքի բարձրացնել:դիրքի ու ամէն հանգամանքի բարձրացնել:դիրքի ու ամէն հանգամանքի բարձրացնել:դիրքի ու ամէն հանգամանքի բարձրացնել:    

Նախընտրեց անմեղօրէն բանտ նետուիլ, քան մեղաւոր կերպով Նախընտրեց անմեղօրէն բանտ նետուիլ, քան մեղաւոր կերպով Նախընտրեց անմեղօրէն բանտ նետուիլ, քան մեղաւոր կերպով Նախընտրեց անմեղօրէն բանտ նետուիլ, քան մեղաւոր կերպով 
ազատօրէն շրջիլ:ազատօրէն շրջիլ:ազատօրէն շրջիլ:ազատօրէն շրջիլ:    Մենք երբեմն չե՞նք նախընտրեր մեր անմՄենք երբեմն չե՞նք նախընտրեր մեր անմՄենք երբեմն չե՞նք նախընտրեր մեր անմՄենք երբեմն չե՞նք նախընտրեր մեր անմեղութիւնը եղութիւնը եղութիւնը եղութիւնը 
կորսնցնել, քան մեր ազատութիւնը:կորսնցնել, քան մեր ազատութիւնը:կորսնցնել, քան մեր ազատութիւնը:կորսնցնել, քան մեր ազատութիւնը:    

Նախընտրեց կորսնցնել իր տիրոջ ու տիկնոջ հաճութիւնը, քան Նախընտրեց կորսնցնել իր տիրոջ ու տիկնոջ հաճութիւնը, քան Նախընտրեց կորսնցնել իր տիրոջ ու տիկնոջ հաճութիւնը, քան Նախընտրեց կորսնցնել իր տիրոջ ու տիկնոջ հաճութիւնը, քան 
կորսնցնել Աստուծոյ հաճութիւնը:կորսնցնել Աստուծոյ հաճութիւնը:կորսնցնել Աստուծոյ հաճութիւնը:կորսնցնել Աստուծոյ հաճութիւնը:    Մենք Մենք Մենք Մենք կրնա՞նք Աստուծոյկրնա՞նք Աստուծոյկրնա՞նք Աստուծոյկրնա՞նք Աստուծոյ    հաճուհաճուհաճուհաճու----
թիւնը չկորսնցնելու համար, թիւնը չկորսնցնելու համար, թիւնը չկորսնցնելու համար, թիւնը չկորսնցնելու համար, մարդոց հաճութիւնը կորսնցնելու քաջումարդոց հաճութիւնը կորսնցնելու քաջումարդոց հաճութիւնը կորսնցնելու քաջումարդոց հաճութիւնը կորսնցնելու քաջու----
թիւնը ունենալ:թիւնը ունենալ:թիւնը ունենալ:թիւնը ունենալ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ ԱստԵթէ Աստուած մեզի համար առաջնահերթ է, անոր կամքին կաուած մեզի համար առաջնահերթ է, անոր կամքին կաուած մեզի համար առաջնահերթ է, անոր կամքին կաուած մեզի համար առաջնահերթ է, անոր կամքին կա----

տարումն ալ մեզի համար առաջնահերթ պէտք է ըլլայ:տարումն ալ մեզի համար առաջնահերթ պէտք է ըլլայ:տարումն ալ մեզի համար առաջնահերթ պէտք է ըլլայ:տարումն ալ մեզի համար առաջնահերթ պէտք է ըլլայ:    
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Յովսէփին մեծութիւնըՅովսէփին մեծութիւնըՅովսէփին մեծութիւնըՅովսէփին մեծութիւնը    
((((Սեպտեմբեր 30Սեպտեմբեր 30Սեպտեմբեր 30Սեպտեմբեր 30))))    

    
««««Յովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թողուց ու փախաւ, դուրս Յովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թողուց ու փախաւ, դուրս Յովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թողուց ու փախաւ, դուրս Յովսէփ իր հանդերձը անոր ձեռքը թողուց ու փախաւ, դուրս 

ելաւելաւելաւելաւ» » » » (Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):(Ծննդոց 39.12):    Մենք կրնա՞նք փախՄենք կրնա՞նք փախՄենք կրնա՞նք փախՄենք կրնա՞նք փախչչչչիլ մեղքէն այնպէս` ինչպէս իլ մեղքէն այնպէս` ինչպէս իլ մեղքէն այնպէս` ինչպէս իլ մեղքէն այնպէս` ինչպէս 
Յովսէփ ինՅովսէփ ինՅովսէփ ինՅովսէփ ինք փախաւ: Կրնա՞նք թողուլ մեր հանդերձը ու փախք փախաւ: Կրնա՞նք թողուլ մեր հանդերձը ու փախք փախաւ: Կրնա՞նք թողուլ մեր հանդերձը ու փախք փախաւ: Կրնա՞նք թողուլ մեր հանդերձը ու փախչչչչիլ, այլ իլ, այլ իլ, այլ իլ, այլ 
խօսքով` կրնա՞նք հեռանալ բոլոր այն երեւոյթներէն, որոնք կրնան խօսքով` կրնա՞նք հեռանալ բոլոր այն երեւոյթներէն, որոնք կրնան խօսքով` կրնա՞նք հեռանալ բոլոր այն երեւոյթներէն, որոնք կրնան խօսքով` կրնա՞նք հեռանալ բոլոր այն երեւոյթներէն, որոնք կրնան 
մեզ մեղքի մէջ ձգել:մեզ մեղքի մէջ ձգել:մեզ մեղքի մէջ ձգել:մեզ մեղքի մէջ ձգել:    Խօսինք ուրիշ կարեւոր երեք կէտերու մասին.Խօսինք ուրիշ կարեւոր երեք կէտերու մասին.Խօսինք ուրիշ կարեւոր երեք կէտերու մասին.Խօսինք ուրիշ կարեւոր երեք կէտերու մասին.----    

ա) ա) ա) ա) Երբ կինը առաջարկեց Յովսէփին որ հետը պառկի, Յովսէփ Երբ կինը առաջարկեց Յովսէփին որ հետը պառկի, Յովսէփ Երբ կինը առաջարկեց Յովսէփին որ հետը պառկի, Յովսէփ Երբ կինը առաջարկեց Յովսէփին որ հետը պառկի, Յովսէփ 
յիշեցուց անոր այն բարիքները, յիշեցուց անոր այն բարիքները, յիշեցուց անոր այն բարիքները, յիշեցուց անոր այն բարիքները, այն դիրքն ու հանգամանքը, որ այն դիրքն ու հանգամանքը, որ այն դիրքն ու հանգամանքը, որ այն դիրքն ու հանգամանքը, որ 
Պետափրէս շնորհած էր իրեն (Ծննդոց 39.Պետափրէս շնորհած էր իրեն (Ծննդոց 39.Պետափրէս շնորհած էր իրեն (Ծննդոց 39.Պետափրէս շնորհած էր իրեն (Ծննդոց 39.8888----9): 9): 9): 9): Ասոնք յիշեցնելով, Ասոնք յիշեցնելով, Ասոնք յիշեցնելով, Ասոնք յիշեցնելով, 
խորքին մէջ Յովսէփ կ'ուզէր կնոջ հասկցնել, թէ ինք ապերախտ խորքին մէջ Յովսէփ կ'ուզէր կնոջ հասկցնել, թէ ինք ապերախտ խորքին մէջ Յովսէփ կ'ուզէր կնոջ հասկցնել, թէ ինք ապերախտ խորքին մէջ Յովսէփ կ'ուզէր կնոջ հասկցնել, թէ ինք ապերախտ 
գտնուած պիտի ըլլար եթէ երբեք իր տիրոջ ըրած բարիքներուն գտնուած պիտի ըլլար եթէ երբեք իր տիրոջ ըրած բարիքներուն գտնուած պիտի ըլլար եթէ երբեք իր տիրոջ ըրած բարիքներուն գտնուած պիտի ըլլար եթէ երբեք իր տիրոջ ըրած բարիքներուն 
փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն`̀̀̀    նման դաւաճանութիւն մը ընէր:նման դաւաճանութիւն մը ընէր:նման դաւաճանութիւն մը ընէր:նման դաւաճանութիւն մը ընէր:    Յովսէփ իր այս Յովսէփ իր այս Յովսէփ իր այս Յովսէփ իր այս 
կեցուակեցուակեցուակեցուածքով, մեզ կը հրաւիրէ հեռու կենալու ամէն ապերախտութենէ, ծքով, մեզ կը հրաւիրէ հեռու կենալու ամէն ապերախտութենէ, ծքով, մեզ կը հրաւիրէ հեռու կենալու ամէն ապերախտութենէ, ծքով, մեզ կը հրաւիրէ հեռու կենալու ամէն ապերախտութենէ, 
մանաւանդ անոնց հանդէպ` որոնք բարիք ըրած են մեզի:մանաւանդ անոնց հանդէպ` որոնք բարիք ըրած են մեզի:մանաւանդ անոնց հանդէպ` որոնք բարիք ըրած են մեզի:մանաւանդ անոնց հանդէպ` որոնք բարիք ըրած են մեզի:    

««««Ինձմէ մեծը չկայԻնձմէ մեծը չկայԻնձմէ մեծը չկայԻնձմէ մեծը չկայ» (9» (9» (9» (9----րդ համար): Յովսէփին մեծ դիրքը պատճառ րդ համար): Յովսէփին մեծ դիրքը պատճառ րդ համար): Յովսէփին մեծ դիրքը պատճառ րդ համար): Յովսէփին մեծ դիրքը պատճառ 
մը չեղաւ որ անիկա մեղք գործէր. այլ խօսքով, ան իր մեծ դիրքը մը չեղաւ որ անիկա մեղք գործէր. այլ խօսքով, ան իր մեծ դիրքը մը չեղաւ որ անիկա մեղք գործէր. այլ խօսքով, ան իր մեծ դիրքը մը չեղաւ որ անիկա մեղք գործէր. այլ խօսքով, ան իր մեծ դիրքը 
չգործածեց իր անձնական հաճոյքին համաչգործածեց իր անձնական հաճոյքին համաչգործածեց իր անձնական հաճոյքին համաչգործածեց իր անձնական հաճոյքին համար: Իսկական մեծերը անոնք ր: Իսկական մեծերը անոնք ր: Իսկական մեծերը անոնք ր: Իսկական մեծերը անոնք 
են` որոնք իրենց դիրքն ու հանգամանքը կը գործածեն Աստուծոյ են` որոնք իրենց դիրքն ու հանգամանքը կը գործածեն Աստուծոյ են` որոնք իրենց դիրքն ու հանգամանքը կը գործածեն Աստուծոյ են` որոնք իրենց դիրքն ու հանգամանքը կը գործածեն Աստուծոյ 
կամքը կատարելու համար, ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք, եւ ոկամքը կատարելու համար, ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք, եւ ոկամքը կատարելու համար, ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք, եւ ոկամքը կատարելու համար, ինչպէս ըրաւ Յովսէփ ինք, եւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` 
իրենց սեփական կամքը:իրենց սեփական կամքը:իրենց սեփական կամքը:իրենց սեփական կամքը:    

««««Ի՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Աստուծոյ դէմ մեղանչեմԻ՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Աստուծոյ դէմ մեղանչեմԻ՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Աստուծոյ դէմ մեղանչեմԻ՜նչպէս այս մեծ չարութիւնը ընեմ ու Աստուծոյ դէմ մեղանչեմ» » » » 
((((Ծննդոց 39.9): Աստուծոյ դէմ մեղք գործԾննդոց 39.9): Աստուծոյ դէմ մեղք գործԾննդոց 39.9): Աստուծոյ դէմ մեղք գործԾննդոց 39.9): Աստուծոյ դէմ մեղք գործելը` մեծ չարութիւն էելը` մեծ չարութիւն էելը` մեծ չարութիւն էելը` մեծ չարութիւն է, , , , կ'ըսէ կ'ըսէ կ'ըսէ կ'ըսէ 
Յովսէփ: Այսօրուան մարդը նման մեղք մը կրնայ կոչել Յովսէփ: Այսօրուան մարդը նման մեղք մը կրնայ կոչել Յովսէփ: Այսօրուան մարդը նման մեղք մը կրնայ կոչել Յովսէփ: Այսօրուան մարդը նման մեղք մը կրնայ կոչել ««««բնական բնական բնական բնական 
երեւոյթերեւոյթերեւոյթերեւոյթ», », », », կամ` կամ` կամ` կամ` ««««երիտասարդին յատուկ երեւոյթերիտասարդին յատուկ երեւոյթերիտասարդին յատուկ երեւոյթերիտասարդին յատուկ երեւոյթ», », », », բայց Յովսէփ զայն բայց Յովսէփ զայն բայց Յովսէփ զայն բայց Յովսէփ զայն 
կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ կը կոչէ ««««մեծ չարութիւնմեծ չարութիւնմեծ չարութիւնմեծ չարութիւն», », », », նախ, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ դէմ նախ, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ դէմ նախ, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ դէմ նախ, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ դէմ 
գործուած մեղք է, եւ երկրորդ, որովհետեւ անիկա Աստուգործուած մեղք է, եւ երկրորդ, որովհետեւ անիկա Աստուգործուած մեղք է, եւ երկրորդ, որովհետեւ անիկա Աստուգործուած մեղք է, եւ երկրորդ, որովհետեւ անիկա Աստուծոյ կողմէ ծոյ կողմէ ծոյ կողմէ ծոյ կողմէ 
մեզի պարգեւուած մաքուր հոգիին դէմ գործուած մեղք է: մեզի պարգեւուած մաքուր հոգիին դէմ գործուած մեղք է: մեզի պարգեւուած մաքուր հոգիին դէմ գործուած մեղք է: մեզի պարգեւուած մաքուր հոգիին դէմ գործուած մեղք է:     

    
� Իսկական մեծերը անոնք են` որոնք կ'ընդդիմանան մեղքին:Իսկական մեծերը անոնք են` որոնք կ'ընդդիմանան մեղքին:Իսկական մեծերը անոնք են` որոնք կ'ընդդիմանան մեղքին:Իսկական մեծերը անոնք են` որոնք կ'ընդդիմանան մեղքին:    
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Կը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքըԿը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքըԿը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքըԿը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքը    
((((Հոկտեմբեր 1Հոկտեմբեր 1Հոկտեմբեր 1Հոկտեմբեր 1))))    

    
Ամէն անգամ երբ կ'աղօթենք Տէրունական աղօթքը` կ'ըսենք. Ամէն անգամ երբ կ'աղօթենք Տէրունական աղօթքը` կ'ըսենք. Ամէն անգամ երբ կ'աղօթենք Տէրունական աղօթքը` կ'ըսենք. Ամէն անգամ երբ կ'աղօթենք Տէրունական աղօթքը` կ'ըսենք. 

««««Թող քու կամքդ ըլլայԹող քու կամքդ ըլլայԹող քու կամքդ ըլլայԹող քու կամքդ ըլլայ»: »: »: »: Եկէք պահ մը քննենք մեԵկէք պահ մը քննենք մեԵկէք պահ մը քննենք մեԵկէք պահ մը քննենք մենք զմեք, տեսնելու նք զմեք, տեսնելու նք զմեք, տեսնելու նք զմեք, տեսնելու 
համար թէ արդեօք կը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքը: Քանի՞ հոգիներ համար թէ արդեօք կը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքը: Քանի՞ հոգիներ համար թէ արդեօք կը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքը: Քանի՞ հոգիներ համար թէ արդեօք կը կատարե՞նք Աստուծոյ կամքը: Քանի՞ հոգիներ 
մեր մէջ իսակապէս կը կատարեն Աստուծոյ կամքը: Ի՞նչ է Աստուծոյ մեր մէջ իսակապէս կը կատարեն Աստուծոյ կամքը: Ի՞նչ է Աստուծոյ մեր մէջ իսակապէս կը կատարեն Աստուծոյ կամքը: Ի՞նչ է Աստուծոյ մեր մէջ իսակապէս կը կատարեն Աստուծոյ կամքը: Ի՞նչ է Աստուծոյ 
կամքը: Աստուծոյ կամքն է որ սիրենք իրար, սիրենք մեզ չսիրողներ, կամքը: Աստուծոյ կամքն է որ սիրենք իրար, սիրենք մեզ չսիրողներ, կամքը: Աստուծոյ կամքն է որ սիրենք իրար, սիրենք մեզ չսիրողներ, կամքը: Աստուծոյ կամքն է որ սիրենք իրար, սիրենք մեզ չսիրողներ, 
սիրենք մեր թշնամիները. կը սիրե՞նք իրար, կը սիրե՞նք մեզ սիրենք մեր թշնամիները. կը սիրե՞նք իրար, կը սիրե՞նք մեզ սիրենք մեր թշնամիները. կը սիրե՞նք իրար, կը սիրե՞նք մեզ սիրենք մեր թշնամիները. կը սիրե՞նք իրար, կը սիրե՞նք մեզ 
չսչսչսչսիրողները, կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Աստուծոյ կամքն է որ իրողները, կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Աստուծոյ կամքն է որ իրողները, կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Աստուծոյ կամքն է որ իրողները, կը սիրե՞նք մեր թշնամիները: Աստուծոյ կամքն է որ 
առաքինի եւ սուրբ կեանք ապրինք. կ'ապրի՞նք առաքինի եւ սուրբ առաքինի եւ սուրբ կեանք ապրինք. կ'ապրի՞նք առաքինի եւ սուրբ առաքինի եւ սուրբ կեանք ապրինք. կ'ապրի՞նք առաքինի եւ սուրբ առաքինի եւ սուրբ կեանք ապրինք. կ'ապրի՞նք առաքինի եւ սուրբ 
կեանք: Աստուծոյ կամքն է որ ըլլանք հեզ ու խոնարհ. հե՞զ ենք, կեանք: Աստուծոյ կամքն է որ ըլլանք հեզ ու խոնարհ. հե՞զ ենք, կեանք: Աստուծոյ կամքն է որ ըլլանք հեզ ու խոնարհ. հե՞զ ենք, կեանք: Աստուծոյ կամքն է որ ըլլանք հեզ ու խոնարհ. հե՞զ ենք, 
խոնա՞րհ ենք: Աստուծոյ կամքն է որ համբերենք ամէն տեսակ խոնա՞րհ ենք: Աստուծոյ կամքն է որ համբերենք ամէն տեսակ խոնա՞րհ ենք: Աստուծոյ կամքն է որ համբերենք ամէն տեսակ խոնա՞րհ ենք: Աստուծոյ կամքն է որ համբերենք ամէն տեսակ 
նեղութիւններու. կը համբերե՞ննեղութիւններու. կը համբերե՞ննեղութիւններու. կը համբերե՞ննեղութիւններու. կը համբերե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ օրհնենք մեզ ք: Աստուծոյ կամքն է որ օրհնենք մեզ ք: Աստուծոյ կամքն է որ օրհնենք մեզ ք: Աստուծոյ կամքն է որ օրհնենք մեզ 
անիծողները. կ'օրհնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր շահածէն եւ անիծողները. կ'օրհնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր շահածէն եւ անիծողները. կ'օրհնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր շահածէն եւ անիծողները. կ'օրհնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր շահածէն եւ 
ունեցածէն բաժին հանենք աղքատներուն. կունեցածէն բաժին հանենք աղքատներուն. կունեցածէն բաժին հանենք աղքատներուն. կունեցածէն բաժին հանենք աղքատներուն. կը հանե՞նք: Աստուծոյ ը հանե՞նք: Աստուծոյ ը հանե՞նք: Աստուծոյ ը հանե՞նք: Աստուծոյ 
կամքն է որ ամէն օր աղօթքի տաքուկ պահ մը անցնենք իրեն հետ. կամքն է որ ամէն օր աղօթքի տաքուկ պահ մը անցնենք իրեն հետ. կամքն է որ ամէն օր աղօթքի տաքուկ պահ մը անցնենք իրեն հետ. կամքն է որ ամէն օր աղօթքի տաքուկ պահ մը անցնենք իրեն հետ. 
կ'անցնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ աղօթենք մեզ չարկ'անցնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ աղօթենք մեզ չարկ'անցնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ աղօթենք մեզ չարկ'անցնե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ աղօթենք մեզ չարախօսողներուն ախօսողներուն ախօսողներուն ախօսողներուն 
փրկութեան համար. կ'աղօթե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք փրկութեան համար. կ'աղօթե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք փրկութեան համար. կ'աղօթե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք փրկութեան համար. կ'աղօթե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք 
ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողներուն. կը ցանկա՞նք: Աստուծոյ ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողներուն. կը ցանկա՞նք: Աստուծոյ ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողներուն. կը ցանկա՞նք: Աստուծոյ ցանկանք մեզի չարիք ցանկացողներուն. կը ցանկա՞նք: Աստուծոյ 
կամքն է որ բացարձակ կերպով վստահինք իրեն. կը վստահի՞նք: կամքն է որ բացարձակ կերպով վստահինք իրեն. կը վստահի՞նք: կամքն է որ բացարձակ կերպով վստահինք իրեն. կը վստահի՞նք: կամքն է որ բացարձակ կերպով վստահինք իրեն. կը վստահի՞նք: 
Աստուծոյ կամքն է որ իր կամքին կատարումը գերադաս նկատենք Աստուծոյ կամքն է որ իր կամքին կատարումը գերադաս նկատենք Աստուծոյ կամքն է որ իր կամքին կատարումը գերադաս նկատենք Աստուծոյ կամքն է որ իր կամքին կատարումը գերադաս նկատենք 
քան մեր կամքին կատաքան մեր կամքին կատաքան մեր կամքին կատաքան մեր կամքին կատարումը. կը նկատե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ րումը. կը նկատե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ րումը. կը նկատե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ րումը. կը նկատե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ 
արցունք թափենք մեղաւոր հոգիներու փրկութեան համար. կը արցունք թափենք մեղաւոր հոգիներու փրկութեան համար. կը արցունք թափենք մեղաւոր հոգիներու փրկութեան համար. կը արցունք թափենք մեղաւոր հոգիներու փրկութեան համար. կը 
թափե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր սրտէն հեռու մնան նախանձն ու թափե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր սրտէն հեռու մնան նախանձն ու թափե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր սրտէն հեռու մնան նախանձն ու թափե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ մեր սրտէն հեռու մնան նախանձն ու 
աններողամտութիւնը, ատելութիւնն ու անհանդուրժողութիւնը. աններողամտութիւնը, ատելութիւնն ու անհանդուրժողութիւնը. աններողամտութիւնը, ատելութիւնն ու անհանդուրժողութիւնը. աններողամտութիւնը, ատելութիւնն ու անհանդուրժողութիւնը. 
հեռո՞ւ են: Աստուծոյ կամքն է որ մեր ամբողջ սրտովհեռո՞ւ են: Աստուծոյ կամքն է որ մեր ամբողջ սրտովհեռո՞ւ են: Աստուծոյ կամքն է որ մեր ամբողջ սրտովհեռո՞ւ են: Աստուծոյ կամքն է որ մեր ամբողջ սրտով    զինք սիրենք. կը զինք սիրենք. կը զինք սիրենք. կը զինք սիրենք. կը 
սիրե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ միշտ իր սիրոյն մասին մտածենք ու սիրե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ միշտ իր սիրոյն մասին մտածենք ու սիրե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ միշտ իր սիրոյն մասին մտածենք ու սիրե՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ միշտ իր սիրոյն մասին մտածենք ու 
խորհրդածենք. կը մտածե՞նք:խորհրդածենք. կը մտածե՞նք:խորհրդածենք. կը մտածե՞նք:խորհրդածենք. կը մտածե՞նք:    

    
� Աստուծոյ կամքը կարենալ կատարելու համար` պէտք է Աստուծոյ կամքը կարենալ կատարելու համար` պէտք է Աստուծոյ կամքը կարենալ կատարելու համար` պէտք է Աստուծոյ կամքը կարենալ կատարելու համար` պէտք է 

յանձնուիլ Աստուծոյ կամքին:յանձնուիլ Աստուծոյ կամքին:յանձնուիլ Աստուծոյ կամքին:յանձնուիլ Աստուծոյ կամքին:    
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Հնազանդութեան մասինՀնազանդութեան մասինՀնազանդութեան մասինՀնազանդութեան մասին    
((((Հոկտեմբեր 2)Հոկտեմբեր 2)Հոկտեմբեր 2)Հոկտեմբեր 2)    

    
----    Պօղոս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի կրած չարՊօղոս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի կրած չարՊօղոս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի կրած չարՊօղոս առաքեալ խօսելով Քրիստոսի կրած չարչարանքներուն չարանքներուն չարանքներուն չարանքներուն 

մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. ««««Իր չարչարանքներու փորձաԻր չարչարանքներու փորձաԻր չարչարանքներու փորձաԻր չարչարանքներու փորձառութեամբ սորվեցաւ` թէ ռութեամբ սորվեցաւ` թէ ռութեամբ սորվեցաւ` թէ ռութեամբ սորվեցաւ` թէ 
իիիի´́́́նչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնընչ բան է հնազանդութիւնը» » » » (Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանք(Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանք(Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանք(Եբրայեցիս 6.8): Առանց չարչարանք----
ներու հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեներու հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեներու հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձեներու հնազանդ հոգի չի կերտուիր մեր անձերուն մէջ: Չարչարանքրուն մէջ: Չարչարանքրուն մէջ: Չարչարանքրուն մէջ: Չարչարանք----
ներու ժամանակ է որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք Աստուներու ժամանակ է որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք Աստուներու ժամանակ է որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք Աստուներու ժամանակ է որ յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք հնազանդ ենք Աստու----
ծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ խաղաղ պայծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ խաղաղ պայծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ խաղաղ պայծոյ թէ ոչ: Ամէն մարդ կրնայ հնազանդիլ Աստուծոյ երբ խաղաղ պայ----
մաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Աստուծոյ հնազանդիլն է մաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Աստուծոյ հնազանդիլն է մաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Աստուծոյ հնազանդիլն է մաններով շրջապատուած է, բայց կարեւորը Աստուծոյ հնազանդիլն է 
երբ խռովալից պայմաններով շրջապատուած ենք: Դիւրին է հնազաներբ խռովալից պայմաններով շրջապատուած ենք: Դիւրին է հնազաներբ խռովալից պայմաններով շրջապատուած ենք: Դիւրին է հնազաներբ խռովալից պայմաններով շրջապատուած ենք: Դիւրին է հնազան----
դիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը գովեն ու կը պատուեն, բայց դիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը գովեն ու կը պատուեն, բայց դիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը գովեն ու կը պատուեն, բայց դիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կը գովեն ու կը պատուեն, բայց 
կրնա՞նք հնազանդիլ Աստկրնա՞նք հնազանդիլ Աստկրնա՞նք հնազանդիլ Աստկրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ երբ մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու ուծոյ երբ մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու ուծոյ երբ մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու ուծոյ երբ մարդիկ մեզ կ'անպատուեն ու 
կ'անարգեն:կ'անարգեն:կ'անարգեն:կ'անարգեն:    

----    Աբրահամ պատրաստ էր իր որդին զոհելու աստիճան հնազանդ Աբրահամ պատրաստ էր իր որդին զոհելու աստիճան հնազանդ Աբրահամ պատրաստ էր իր որդին զոհելու աստիճան հնազանդ Աբրահամ պատրաստ էր իր որդին զոհելու աստիճան հնազանդ 
ըլլալու Աստուծոյ: Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ ըլլալու Աստուծոյ: Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ ըլլալու Աստուծոյ: Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ ըլլալու Աստուծոյ: Մենք կրնա՞նք հնազանդիլ Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ 
այդ հնազանդութիւնը մեզ պիտի առաջնորդէ զոհելու մեր ամենէն այդ հնազանդութիւնը մեզ պիտի առաջնորդէ զոհելու մեր ամենէն այդ հնազանդութիւնը մեզ պիտի առաջնորդէ զոհելու մեր ամենէն այդ հնազանդութիւնը մեզ պիտի առաջնորդէ զոհելու մեր ամենէն 
թանկաթանկաթանկաթանկագինը:գինը:գինը:գինը:    

----    Որպէսզի չհպարտանանք եՈրպէսզի չհպարտանանք եՈրպէսզի չհպարտանանք եՈրպէսզի չհպարտանանք երբ րբ րբ րբ կը կը կը կը հհհհնազանդինք Աստուծոյ, նազանդինք Աստուծոյ, նազանդինք Աստուծոյ, նազանդինք Աստուծոյ, յիշենք յիշենք յիշենք յիշենք 
որ որ որ որ Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքնքնքնքն է որ իրեն ն է որ իրեն ն է որ իրեն ն է որ իրեն հնազանդհնազանդհնազանդհնազանդելու կարողութիւնն ու շնորհքը ելու կարողութիւնն ու շնորհքը ելու կարողութիւնն ու շնորհքը ելու կարողութիւնն ու շնորհքը 
կու տայ մեզի:կու տայ մեզի:կու տայ մեզի:կու տայ մեզի:    

----    Աստուած կը խոստանայ օրհնել իրեն հնազանդողներն ու Աստուած կը խոստանայ օրհնել իրեն հնազանդողներն ու Աստուած կը խոստանայ օրհնել իրեն հնազանդողներն ու Աստուած կը խոստանայ օրհնել իրեն հնազանդողներն ու 
ծառածառածառածառայողները, բայց հաւատացեալներ պէտք չէ հնազանյողները, բայց հաւատացեալներ պէտք չէ հնազանյողները, բայց հաւատացեալներ պէտք չէ հնազանյողները, բայց հաւատացեալներ պէտք չէ հնազանդին ու դին ու դին ու դին ու 
ծառայեն Աստուծոյ՝ Աստուծոյ կողմէծառայեն Աստուծոյ՝ Աստուծոյ կողմէծառայեն Աստուծոյ՝ Աստուծոյ կողմէծառայեն Աստուծոյ՝ Աստուծոյ կողմէ    օրհնուօրհնուօրհնուօրհնուելու նպատակովելու նպատակովելու նպատակովելու նպատակով, , , , այլ այլ այլ այլ 
պէտք է հնազանդին ու ծառայեն՝ որովպէտք է հնազանդին ու ծառայեն՝ որովպէտք է հնազանդին ու ծառայեն՝ որովպէտք է հնազանդին ու ծառայեն՝ որովհետեւ կը սիրեն զԱստուած: հետեւ կը սիրեն զԱստուած: հետեւ կը սիրեն զԱստուած: հետեւ կը սիրեն զԱստուած: 
ՍէՍէՍէՍէ´́́́րն է որ պէտք է մեզ մղէ հնարն է որ պէտք է մեզ մղէ հնարն է որ պէտք է մեզ մղէ հնարն է որ պէտք է մեզ մղէ հնազանդելու ու ծառայելու Աստուծոյ եւ զանդելու ու ծառայելու Աստուծոյ եւ զանդելու ու ծառայելու Աստուծոյ եւ զանդելու ու ծառայելու Աստուծոյ եւ 
ոոոո´́́́չ թէ իր կողմէ օրհնուելու ակնկալութիւնը չ թէ իր կողմէ օրհնուելու ակնկալութիւնը չ թէ իր կողմէ օրհնուելու ակնկալութիւնը չ թէ իր կողմէ օրհնուելու ակնկալութիւնը (Bryan Chapell):(Bryan Chapell):(Bryan Chapell):(Bryan Chapell):    

    
� Իսկական հաւատացեալ մարդը միԻսկական հաւատացեալ մարդը միԻսկական հաւատացեալ մարդը միԻսկական հաւատացեալ մարդը մի´́́́շտ կը հնազանդի Աստուծոյ շտ կը հնազանդի Աստուծոյ շտ կը հնազանդի Աստուծոյ շտ կը հնազանդի Աստուծոյ 

եւ եւ եւ եւ ոոոո´́́́չ թէ երբեմն:չ թէ երբեմն:չ թէ երբեմն:չ թէ երբեմն:    
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Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ հնազանդհնազանդհնազանդհնազանդիլըիլըիլըիլը    
զոհողութիւն կը պահանջէզոհողութիւն կը պահանջէզոհողութիւն կը պահանջէզոհողութիւն կը պահանջէ    

((((Հոկտեմբեր 3Հոկտեմբեր 3Հոկտեմբեր 3Հոկտեմբեր 3))))    
    

----    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ հհհհնազանդ նազանդ նազանդ նազանդ ըլլալդ յայտնի չ'ըլլարըլլալդ յայտնի չ'ըլլարըլլալդ յայտնի չ'ըլլարըլլալդ յայտնի չ'ըլլար    երբ երբ երբ երբ անանանան    քեզմէ կը պաքեզմէ կը պաքեզմէ կը պաքեզմէ կը պա----
հանջէ գործել բան մը որ արդէն իսկ քու կամքդ է եւ դուհանջէ գործել բան մը որ արդէն իսկ քու կամքդ է եւ դուհանջէ գործել բան մը որ արդէն իսկ քու կամքդ է եւ դուհանջէ գործել բան մը որ արդէն իսկ քու կամքդ է եւ դուն ուրախուն ուրախուն ուրախուն ուրախու----
թեամբ կը կատարես զայն.թեամբ կը կատարես զայն.թեամբ կը կատարես զայն.թեամբ կը կատարես զայն.    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ հհհհնազանդ նազանդ նազանդ նազանդ ըլլալդ յայտնիըլլալդ յայտնիըլլալդ յայտնիըլլալդ յայտնի    կ'ըլլայկ'ըլլայկ'ըլլայկ'ըլլայ    
միայն այն ատեն` միայն այն ատեն` միայն այն ատեն` միայն այն ատեն` երբ Աստուած քեզմէ կը պահանջէ գործել բան մը որ երբ Աստուած քեզմէ կը պահանջէ գործել բան մը որ երբ Աստուած քեզմէ կը պահանջէ գործել բան մը որ երբ Աստուած քեզմէ կը պահանջէ գործել բան մը որ 
քու կամքիդ հակառակ է ու դուն կը հնազանդիս սիրով եւ ուրախուքու կամքիդ հակառակ է ու դուն կը հնազանդիս սիրով եւ ուրախուքու կամքիդ հակառակ է ու դուն կը հնազանդիս սիրով եւ ուրախուքու կամքիդ հակառակ է ու դուն կը հնազանդիս սիրով եւ ուրախու----
թեամբ:թեամբ:թեամբ:թեամբ:    

----    Տիրոջ իսկական հնազանդ մարդիկը անոնք են, որոնք կը շարուՏիրոջ իսկական հնազանդ մարդիկը անոնք են, որոնք կը շարուՏիրոջ իսկական հնազանդ մարդիկը անոնք են, որոնք կը շարուՏիրոջ իսկական հնազանդ մարդիկը անոնք են, որոնք կը շարու----
նակեն հնազանդ մնալ Տիրոջ, նակեն հնազանդ մնալ Տիրոջ, նակեն հնազանդ մնալ Տիրոջ, նակեն հնազանդ մնալ Տիրոջ, նոյնիսկ եթէ այդ հնանոյնիսկ եթէ այդ հնանոյնիսկ եթէ այդ հնանոյնիսկ եթէ այդ հնազանզանզանզանդութիւնը դութիւնը դութիւնը դութիւնը 
զիրենք ամէնզիրենք ամէնզիրենք ամէնզիրենք ամէն    տեսակ զրկանքներու ենթատեսակ զրկանքներու ենթատեսակ զրկանքներու ենթատեսակ զրկանքներու ենթակայ կը դարձնէ:կայ կը դարձնէ:կայ կը դարձնէ:կայ կը դարձնէ:    

----    Աստուծոյ հնազանդիլ ուզող մարդը, պէտք է պատրաստ ըլլայ Աստուծոյ հնազանդիլ ուզող մարդը, պէտք է պատրաստ ըլլայ Աստուծոյ հնազանդիլ ուզող մարդը, պէտք է պատրաստ ըլլայ Աստուծոյ հնազանդիլ ուզող մարդը, պէտք է պատրաստ ըլլայ 
զոհողութիւններ յանձն առնելու, որովհետեւ Աստուծոյ հնազանդուզոհողութիւններ յանձն առնելու, որովհետեւ Աստուծոյ հնազանդուզոհողութիւններ յանձն առնելու, որովհետեւ Աստուծոյ հնազանդուզոհողութիւններ յանձն առնելու, որովհետեւ Աստուծոյ հնազանդու----
թիւնը` զոհողութիւն կ'ենթադրէ, թիւնը` զոհողութիւն կ'ենթադրէ, թիւնը` զոհողութիւն կ'ենթադրէ, թիւնը` զոհողութիւն կ'ենթադրէ, ««««եսեսեսես»»»»ի զոհողութիւն, փառքի զոհողուի զոհողութիւն, փառքի զոհողուի զոհողութիւն, փառքի զոհողուի զոհողութիւն, փառքի զոհողու----
թիւն, նախասիրութեանց զոհողութիւն, որոշ հթիւն, նախասիրութեանց զոհողութիւն, որոշ հթիւն, նախասիրութեանց զոհողութիւն, որոշ հթիւն, նախասիրութեանց զոհողութիւն, որոշ հաճոյքներու զոհողուաճոյքներու զոհողուաճոյքներու զոհողուաճոյքներու զոհողու----
թիւն, որոշ փափաքներու զոհողութիւն, որոշ սիրած անձերու կամ թիւն, որոշ փափաքներու զոհողութիւն, որոշ սիրած անձերու կամ թիւն, որոշ փափաքներու զոհողութիւն, որոշ սիրած անձերու կամ թիւն, որոշ փափաքներու զոհողութիւն, որոշ սիրած անձերու կամ 
գործերու զոհողութիւն:գործերու զոհողութիւն:գործերու զոհողութիւն:գործերու զոհողութիւն:    

----    Աստուծոյ հնազանդիլը` Սատանային դէմ դնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հնազանդիլը` Սատանային դէմ դնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հնազանդիլը` Սատանային դէմ դնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հնազանդիլը` Սատանային դէմ դնել կը նշանակէ, 
իսկ երբ Սատանան դիմադրութեան հանդիպի` կը փախչի մեզմէ: Այս իսկ երբ Սատանան դիմադրութեան հանդիպի` կը փախչի մեզմէ: Այս իսկ երբ Սատանան դիմադրութեան հանդիպի` կը փախչի մեզմէ: Այս իսկ երբ Սատանան դիմադրութեան հանդիպի` կը փախչի մեզմէ: Այս 
ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Յակոբոս առաքեճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Յակոբոս առաքեճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Յակոբոս առաքեճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Յակոբոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. ալ երբ կ'ըսէ. ալ երբ կ'ըսէ. ալ երբ կ'ըսէ. 
««««ՀնազանդեցէՀնազանդեցէՀնազանդեցէՀնազանդեցէ´́́́ք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին` Սատանային, եւ ք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին` Սատանային, եւ ք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին` Սատանային, եւ ք Աստուծոյ, եւ դէմ դրէք չարախօսին` Սատանային, եւ 
հեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէ» » » » (Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):    

----    Աստուծոյ հնազանդութիւնը կրնայ ցաւցնել մեզ, բայց այդ ցաւէն Աստուծոյ հնազանդութիւնը կրնայ ցաւցնել մեզ, բայց այդ ցաւէն Աստուծոյ հնազանդութիւնը կրնայ ցաւցնել մեզ, բայց այդ ցաւէն Աստուծոյ հնազանդութիւնը կրնայ ցաւցնել մեզ, բայց այդ ցաւէն 
է որ ծնունդ կ'առնէ ներքին անբացատրելի ուրախութիւն մը, որ է որ ծնունդ կ'առնէ ներքին անբացատրելի ուրախութիւն մը, որ է որ ծնունդ կ'առնէ ներքին անբացատրելի ուրախութիւն մը, որ է որ ծնունդ կ'առնէ ներքին անբացատրելի ուրախութիւն մը, որ 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ հնազանդող մարդըծոյ հնազանդող մարդըծոյ հնազանդող մարդըծոյ հնազանդող մարդը    միայն կրնայ ունենալ:միայն կրնայ ունենալ:միայն կրնայ ունենալ:միայն կրնայ ունենալ:    

----    Քրիստոս կ'ուրախանայ երբ մեր հնազանդութիւնը իր կամքինՔրիստոս կ'ուրախանայ երբ մեր հնազանդութիւնը իր կամքինՔրիստոս կ'ուրախանայ երբ մեր հնազանդութիւնը իր կամքինՔրիստոս կ'ուրախանայ երբ մեր հնազանդութիւնը իր կամքին`̀̀̀    
ըլլայ կատարեալ, բայց չի պնդեր որ ըլլայ կատարեալ, քանի գիտէ որ ըլլայ կատարեալ, բայց չի պնդեր որ ըլլայ կատարեալ, քանի գիտէ որ ըլլայ կատարեալ, բայց չի պնդեր որ ըլլայ կատարեալ, քանի գիտէ որ ըլլայ կատարեալ, բայց չի պնդեր որ ըլլայ կատարեալ, քանի գիտէ որ 
չենք կրնար կատարեալ հնազանդութեան կեանք մը ապրիլ:չենք կրնար կատարեալ հնազանդութեան կեանք մը ապրիլ:չենք կրնար կատարեալ հնազանդութեան կեանք մը ապրիլ:չենք կրնար կատարեալ հնազանդութեան կեանք մը ապրիլ:    

    
� Պզտիկ բաներու մէջ Աստուծոյ չհնազանդող մարդուն` Պզտիկ բաներու մէջ Աստուծոյ չհնազանդող մարդուն` Պզտիկ բաներու մէջ Աստուծոյ չհնազանդող մարդուն` Պզտիկ բաներու մէջ Աստուծոյ չհնազանդող մարդուն` 

Աստուած մեծ բաներ Աստուած մեծ բաներ Աստուած մեծ բաներ Աստուած մեծ բաներ չի վստահիր:չի վստահիր:չի վստահիր:չի վստահիր:    
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Կռապաշտութեան մասինԿռապաշտութեան մասինԿռապաշտութեան մասինԿռապաշտութեան մասին    
((((Հոկտեմբեր 4Հոկտեմբեր 4Հոկտեմբեր 4Հոկտեմբեր 4))))    

    
Անցեալին Անցեալին Անցեալին Անցեալին ««««կռապաշտութիւնկռապաշտութիւնկռապաշտութիւնկռապաշտութիւն» » » » ըսելով` կը հասկցուէր քարէ, ոսկիէ ըսելով` կը հասկցուէր քարէ, ոսկիէ ըսելով` կը հասկցուէր քարէ, ոսկիէ ըսելով` կը հասկցուէր քարէ, ոսկիէ 

կամ փայտէ շինուած կուռքի մը, այլ խօսքով` արձանի մը պաշտակամ փայտէ շինուած կուռքի մը, այլ խօսքով` արձանի մը պաշտակամ փայտէ շինուած կուռքի մը, այլ խօսքով` արձանի մը պաշտակամ փայտէ շինուած կուռքի մը, այլ խօսքով` արձանի մը պաշտա----
մունքը: Այդ իմաստով պաշտամունքը այսօր չկայ, բայց կան կռապաշմունքը: Այդ իմաստով պաշտամունքը այսօր չկայ, բայց կան կռապաշմունքը: Այդ իմաստով պաշտամունքը այսօր չկայ, բայց կան կռապաշմունքը: Այդ իմաստով պաշտամունքը այսօր չկայ, բայց կան կռապաշ----
տութեան ուրիշ տեսակները, որոնք շատութեան ուրիշ տեսակները, որոնք շատութեան ուրիշ տեսակները, որոնք շատութեան ուրիշ տեսակները, որոնք շատ աւելի վտանգաւոր են քան տ աւելի վտանգաւոր են քան տ աւելի վտանգաւոր են քան տ աւելի վտանգաւոր են քան 
արձանապաշտութիւնը:արձանապաշտութիւնը:արձանապաշտութիւնը:արձանապաշտութիւնը:    

Ինչ բան որ կը սիրենք եւ ինչ բանի որ մեր սիրտը ամուր կերպով Ինչ բան որ կը սիրենք եւ ինչ բանի որ մեր սիրտը ամուր կերպով Ինչ բան որ կը սիրենք եւ ինչ բանի որ մեր սիրտը ամուր կերպով Ինչ բան որ կը սիրենք եւ ինչ բանի որ մեր սիրտը ամուր կերպով 
կը կապենք` ատիկա կը դառնայ մեր կուռքը եւ մենք կը դառնանք կը կապենք` ատիկա կը դառնայ մեր կուռքը եւ մենք կը դառնանք կը կապենք` ատիկա կը դառնայ մեր կուռքը եւ մենք կը դառնանք կը կապենք` ատիկա կը դառնայ մեր կուռքը եւ մենք կը դառնանք 
զայն պաշտողները, եւ ուստի` կռապաշտներզայն պաշտողները, եւ ուստի` կռապաշտներզայն պաշտողները, եւ ուստի` կռապաշտներզայն պաշտողները, եւ ուստի` կռապաշտներ    կը սեպուինք:կը սեպուինք:կը սեպուինք:կը սեպուինք:    

Այսպէս, օրինակ, եթէ կը սիրենք դրամը` անիկա կըԱյսպէս, օրինակ, եթէ կը սիրենք դրամը` անիկա կըԱյսպէս, օրինակ, եթէ կը սիրենք դրամը` անիկա կըԱյսպէս, օրինակ, եթէ կը սիրենք դրամը` անիկա կը    դառնայ մեր դառնայ մեր դառնայ մեր դառնայ մեր 
կուռքը, եւ մենք կը դառնանք կռապաշտներ:կուռքը, եւ մենք կը դառնանք կռապաշտներ:կուռքը, եւ մենք կը դառնանք կռապաշտներ:կուռքը, եւ մենք կը դառնանք կռապաշտներ:    

ԿռաԿռաԿռաԿռապաշտութիւն է աշխարհասիրութիւնը: Եթէ կը սիրենք պաշտութիւն է աշխարհասիրութիւնը: Եթէ կը սիրենք պաշտութիւն է աշխարհասիրութիւնը: Եթէ կը սիրենք պաշտութիւն է աշխարհասիրութիւնը: Եթէ կը սիրենք 
աշխարհն ուաշխարհն ուաշխարհն ուաշխարհն ու    երկրային հաճոյքներըերկրային հաճոյքներըերկրային հաճոյքներըերկրային հաճոյքները` ` ` ` կռապաշտներ ենք:կռապաշտներ ենք:կռապաշտներ ենք:կռապաշտներ ենք:    

Եթէ կը սիրենք մերԵթէ կը սիրենք մերԵթէ կը սիրենք մերԵթէ կը սիրենք մեր    զաւակները եւ Աստուծոյ փոխարէն զանոնք զաւակները եւ Աստուծոյ փոխարէն զանոնք զաւակները եւ Աստուծոյ փոխարէն զանոնք զաւակները եւ Աստուծոյ փոխարէն զանոնք 
կը պաշտենք` կռապաշտներ ենք:կը պաշտենք` կռապաշտներ ենք:կը պաշտենք` կռապաշտներ ենք:կը պաշտենք` կռապաշտներ ենք:    

Եթէ ամուսին մը կը սիրէ իրԵթէ ամուսին մը կը սիրէ իրԵթէ ամուսին մը կը սիրէ իրԵթէ ամուսին մը կը սիրէ իր    կինը կամ կին մը կը սիրէ իր կինը կամ կին մը կը սիրէ իր կինը կամ կին մը կը սիրէ իր կինը կամ կին մը կը սիրէ իր 
ամուսինը Աստուծմէ աւելի` կռապաշտ է: Այսպիսիներուն համար ամուսինը Աստուծմէ աւելի` կռապաշտ է: Այսպիսիներուն համար ամուսինը Աստուծմէ աւելի` կռապաշտ է: Այսպիսիներուն համար ամուսինը Աստուծմէ աւելի` կռապաշտ է: Այսպիսիներուն համար 
առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. առաքեալը կ'ըսէ. ««««Արարածներուն յարգանք ընծայեցին եւ զանոնք Արարածներուն յարգանք ընծայեցին եւ զանոնք Արարածներուն յարգանք ընծայեցին եւ զանոնք Արարածներուն յարգանք ընծայեցին եւ զանոնք 
պաշտեցին, փոխանակ Արարիչը պաշտելուպաշտեցին, փոխանակ Արարիչը պաշտելուպաշտեցին, փոխանակ Արարիչը պաշտելուպաշտեցին, փոխանակ Արարիչը պաշտելու» » » » (Հռոմայեցիս 1.25):(Հռոմայեցիս 1.25):(Հռոմայեցիս 1.25):(Հռոմայեցիս 1.25):    

Եթէ կը սիրենք մեր ինքնաշարժը եւ սրտով կաԵթէ կը սիրենք մեր ինքնաշարժը եւ սրտով կաԵթէ կը սիրենք մեր ինքնաշարժը եւ սրտով կաԵթէ կը սիրենք մեր ինքնաշարժը եւ սրտով կապուած ենք անոր` պուած ենք անոր` պուած ենք անոր` պուած ենք անոր` 
կռակռակռակռապաշտներ ենք:պաշտներ ենք:պաշտներ ենք:պաշտներ ենք:    

Եթէ կը սիրենք մեր գործը եւ մեր յաջողութիւնն ու երջանկութիւնը Եթէ կը սիրենք մեր գործը եւ մեր յաջողութիւնն ու երջանկութիւնը Եթէ կը սիրենք մեր գործը եւ մեր յաջողութիւնն ու երջանկութիւնը Եթէ կը սիրենք մեր գործը եւ մեր յաջողութիւնն ու երջանկութիւնը 
անոր մէջ կը տեսնենք` կռապաշտներ ենք:անոր մէջ կը տեսնենք` կռապաշտներ ենք:անոր մէջ կը տեսնենք` կռապաշտներ ենք:անոր մէջ կը տեսնենք` կռապաշտներ ենք:    

Եթէ կը սիրենք մարդոց կողմէ փառք ընդունիլ` Եթէ կը սիրենք մարդոց կողմէ փառք ընդունիլ` Եթէ կը սիրենք մարդոց կողմէ փառք ընդունիլ` Եթէ կը սիրենք մարդոց կողմէ փառք ընդունիլ` կռապաշտներ կռապաշտներ կռապաշտներ կռապաշտներ 
ենքենքենքենք, , , , որովհետեւ փառասիրութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ անձնապաշտուորովհետեւ փառասիրութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ անձնապաշտուորովհետեւ փառասիրութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ անձնապաշտուորովհետեւ փառասիրութիւնը մեզ կ'առաջնորդէ անձնապաշտու----
թեան, իսկ անձնապաշտութիւնը կռապաշտթեան, իսկ անձնապաշտութիւնը կռապաշտթեան, իսկ անձնապաշտութիւնը կռապաշտթեան, իսկ անձնապաշտութիւնը կռապաշտութեան ամենէն վտանգաութեան ամենէն վտանգաութեան ամենէն վտանգաութեան ամենէն վտանգա----
ւոր տեսակն է, քանի մեր անձերը Աստուծոյ տեղ դնելու ու պաշտաւոր տեսակն է, քանի մեր անձերը Աստուծոյ տեղ դնելու ու պաշտաւոր տեսակն է, քանի մեր անձերը Աստուծոյ տեղ դնելու ու պաշտաւոր տեսակն է, քանի մեր անձերը Աստուծոյ տեղ դնելու ու պաշտա----
մունքի առարկայ դարձնելու կը միտի:մունքի առարկայ դարձնելու կը միտի:մունքի առարկայ դարձնելու կը միտի:մունքի առարկայ դարձնելու կը միտի:    

    
� Կռապաշտներ են բոլոր անոնք` որոնք զԱստուած չեն ճանչնարԿռապաշտներ են բոլոր անոնք` որոնք զԱստուած չեն ճանչնարԿռապաշտներ են բոլոր անոնք` որոնք զԱստուած չեն ճանչնարԿռապաշտներ են բոլոր անոնք` որոնք զԱստուած չեն ճանչնար    

ու զԱստուածու զԱստուածու զԱստուածու զԱստուած    չեն պաշտեր:չեն պաշտեր:չեն պաշտեր:չեն պաշտեր:    
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Ողորմութեան մասինՈղորմութեան մասինՈղորմութեան մասինՈղորմութեան մասին    
((((Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5))))    

    
««««ԱշԱշԱշԱշխարխարխարխարհի պատհի պատհի պատհի պատմումումումութիւնը եւ մթիւնը եւ մթիւնը եւ մթիւնը եւ մարարարարդիկ առդիկ առդիկ առդիկ առհահահահասասասասարակ չեն արրակ չեն արրակ չեն արրակ չեն արձաձաձաձա----

նագնագնագնագրեր, չեն յիրեր, չեն յիրեր, չեն յիրեր, չեն յիշեր անոնք որոնք կշեր անոնք որոնք կշեր անոնք որոնք կշեր անոնք որոնք կ’’’’առառառառնեն, կնեն, կնեն, կնեն, կ’’’’ըսըսըսըստատատատանան: Բայց հինան: Բայց հինան: Բայց հինան: Բայց հիաաաացուցուցուցու----
մով ու երախմով ու երախմով ու երախմով ու երախտատատատագիգիգիգիտուտուտուտութեամբ կը յիթեամբ կը յիթեամբ կը յիթեամբ կը յիշեն միշտ անունշեն միշտ անունշեն միշտ անունշեն միշտ անուննենենեները անոնց՝ որոնք րը անոնց՝ որոնք րը անոնց՝ որոնք րը անոնց՝ որոնք 
իրենք իրենցիրենք իրենցիրենք իրենցիրենք իրենցմէ 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 աշխարխարխարխարհին եւ հին եւ հին եւ հին եւ 
մարմարմարմարդոց, իրենց ուդոց, իրենց ուդոց, իրենց ուդոց, իրենց ունենենենեցցցցած շնորհած շնորհած շնորհած շնորհքը, կաքը, կաքը, կաքը, կարորորորողուղուղուղութիւնը, պաշթիւնը, պաշթիւնը, պաշթիւնը, պաշտօտօտօտօնը կամ նիւնը կամ նիւնը կամ նիւնը կամ նիւ----
թաթաթաթական հարսկան հարսկան հարսկան հարստուտուտուտութիւնը կը ծաթիւնը կը ծաթիւնը կը ծաթիւնը կը ծառառառառայեցյեցյեցյեցնեն բանեն բանեն բանեն բարերերերեգորգորգորգործուծուծուծութեան, ազթեան, ազթեան, ազթեան, ազնիւ ու նիւ ու նիւ ու նիւ ու 
բաբաբաբարի նպարի նպարի նպարի նպատակտակտակտակնենենեներուրուրուրու» » » » (Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):(Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

Քանի տակաւին դժոխք գացած չես, ուր խոստովանութեան յոյսը Քանի տակաւին դժոխք գացած չես, ուր խոստովանութեան յոյսը Քանի տակաւին դժոխք գացած չես, ուր խոստովանութեան յոյսը Քանի տակաւին դժոխք գացած չես, ուր խոստովանութեան յոյսը 
չկայ, ոչկայ, ոչկայ, ոչկայ, ո´́́́չ ալ Փեսան եկած է, որ մէկը քեչ ալ Փեսան եկած է, որ մէկը քեչ ալ Փեսան եկած է, որ մէկը քեչ ալ Փեսան եկած է, որ մէկը քեզի իւղ փոխ տալու վախնայ, զի իւղ փոխ տալու վախնայ, զի իւղ փոխ տալու վախնայ, զի իւղ փոխ տալու վախնայ, 
այլ` դեռ շատ են անոնք, որոնք իւղ կը ծախեն` մերկերը, անօթիները, այլ` դեռ շատ են անոնք, որոնք իւղ կը ծախեն` մերկերը, անօթիները, այլ` դեռ շատ են անոնք, որոնք իւղ կը ծախեն` մերկերը, անօթիները, այլ` դեռ շատ են անոնք, որոնք իւղ կը ծախեն` մերկերը, անօթիները, 
հիւանդները, բանտարկեալները, ուստի հոգահիւանդները, բանտարկեալները, ուստի հոգահիւանդները, բանտարկեալները, ուստի հոգահիւանդները, բանտարկեալները, ուստի հոգա´ ´ ´ ´ անոնց կարիքները, անոնց կարիքները, անոնց կարիքները, անոնց կարիքները, 
որպէսզի իւղդ շատնայ (Բարսեղ Մաշկեւորցի):որպէսզի իւղդ շատնայ (Բարսեղ Մաշկեւորցի):որպէսզի իւղդ շատնայ (Բարսեղ Մաշկեւորցի):որպէսզի իւղդ շատնայ (Բարսեղ Մաշկեւորցի):    

Երբ ուզեմ աղքատին ողորմութիւն տալ, աներեւոյթ թշնամին Երբ ուզեմ աղքատին ողորմութիւն տալ, աներեւոյթ թշնամին Երբ ուզեմ աղքատին ողորմութիւն տալ, աներեւոյթ թշնամին Երբ ուզեմ աղքատին ողորմութիւն տալ, աներեւոյթ թշնամին 
կամաց մը կը մօտենկամաց մը կը մօտենկամաց մը կը մօտենկամաց մը կը մօտենայ ինծի եւ աղքատութիւնս կը յիշեցնէ ինծի այ ինծի եւ աղքատութիւնս կը յիշեցնէ ինծի այ ինծի եւ աղքատութիւնս կը յիշեցնէ ինծի այ ինծի եւ աղքատութիւնս կը յիշեցնէ ինծի 
((((Յովհան Մանդակունի):Յովհան Մանդակունի):Յովհան Մանդակունի):Յովհան Մանդակունի):    

««««Թող ոչ ոք հեռու մնայ ողորմածութենէն, քանի մեր Տէրը անարԹող ոչ ոք հեռու մնայ ողորմածութենէն, քանի մեր Տէրը անարԹող ոչ ոք հեռու մնայ ողորմածութենէն, քանի մեր Տէրը անարԹող ոչ ոք հեռու մնայ ողորմածութենէն, քանի մեր Տէրը անար----
գամեծար Տէր է, որ փոքրը կ'առնէ եւ աւելի մեծը կը շնորհէ, ոսկի գամեծար Տէր է, որ փոքրը կ'առնէ եւ աւելի մեծը կը շնորհէ, ոսկի գամեծար Տէր է, որ փոքրը կ'առնէ եւ աւելի մեծը կը շնորհէ, ոսկի գամեծար Տէր է, որ փոքրը կ'առնէ եւ աւելի մեծը կը շնորհէ, ոսկի 
կ'առնէ եւ մեղքերու թողութիւն կու տայ, արծաթ կ'առնէ եւ արքայուկ'առնէ եւ մեղքերու թողութիւն կու տայ, արծաթ կ'առնէ եւ արքայուկ'առնէ եւ մեղքերու թողութիւն կու տայ, արծաթ կ'առնէ եւ արքայուկ'առնէ եւ մեղքերու թողութիւն կու տայ, արծաթ կ'առնէ եւ արքայու----
թիւն կը պարգեւէթիւն կը պարգեւէթիւն կը պարգեւէթիւն կը պարգեւէ, , , , հացի կտոր մը կ'առնէ եւ անմահական սեղանին կը հացի կտոր մը կ'առնէ եւ անմահական սեղանին կը հացի կտոր մը կ'առնէ եւ անմահական սեղանին կը հացի կտոր մը կ'առնէ եւ անմահական սեղանին կը 
բազմեցնէ, բաժակ մը ջուր կ'առնէ եւ համագոյական աղբիւրէն կը բազմեցնէ, բաժակ մը ջուր կ'առնէ եւ համագոյական աղբիւրէն կը բազմեցնէ, բաժակ մը ջուր կ'առնէ եւ համագոյական աղբիւրէն կը բազմեցնէ, բաժակ մը ջուր կ'առնէ եւ համագոյական աղբիւրէն կը 
խմցնէ, նիւթական զգեստ կ'առնէ եւ լուսեղէն առաջին պատմուճանով խմցնէ, նիւթական զգեստ կ'առնէ եւ լուսեղէն առաջին պատմուճանով խմցնէ, նիւթական զգեստ կ'առնէ եւ լուսեղէն առաջին պատմուճանով խմցնէ, նիւթական զգեստ կ'առնէ եւ լուսեղէն առաջին պատմուճանով 
կը զարդարէկը զարդարէկը զարդարէկը զարդարէ» » » » (Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):    

««««Եթէ ուրիշէն առԵթէ ուրիշէն առԵթէ ուրիշէն առԵթէ ուրիշէն առնոնոնոնողը նիւթ կղը նիւթ կղը նիւթ կղը նիւթ կ’’’’ամամամամբաբաբաբարէ, որրէ, որրէ, որրէ, որմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիմէ ոչինչ պիտի տատի տատի տատի տաննննի իր ի իր ի իր ի իր 
հետ, ուրիշին տուոհետ, ուրիշին տուոհետ, ուրիշին տուոհետ, ուրիշին տուողը սակայն, մէկ կողղը սակայն, մէկ կողղը սակայն, մէկ կողղը սակայն, մէկ կողմէ մարմէ մարմէ մարմէ մարդոց երախդոց երախդոց երախդոց երախտիտիտիտիքը եւ միւս քը եւ միւս քը եւ միւս քը եւ միւս 
կողկողկողկողմէ Ասմէ Ասմէ Ասմէ Աստուտուտուտուծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհծոյ օրհնունունունութիւնը կթիւնը կթիւնը կթիւնը կ’’’’ամամամամբաբաբաբարէ իր անրէ իր անրէ իր անրէ իր անձին հաձին հաձին հաձին համար, որ իր մար, որ իր մար, որ իր մար, որ իր 
վարվարվարվարձատձատձատձատրուրուրուրութիւնը եւ իր փառքն է միթիւնը եւ իր փառքն է միթիւնը եւ իր փառքն է միթիւնը եւ իր փառքն է միաաաաժաժաժաժամամամամանակնակնակնակ» » » » (Զարեհ Արք. (Զարեհ Արք. (Զարեհ Արք. (Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեան):Ազնաւորեան):Ազնաւորեան):Ազնաւորեան):    

    
� Աստուած ողորմութիւն չի սեպեր այն ողորմութիւԱստուած ողորմութիւն չի սեպեր այն ողորմութիւԱստուած ողորմութիւն չի սեպեր այն ողորմութիւԱստուած ողորմութիւն չի սեպեր այն ողորմութիւնը որ անոնը որ անոնը որ անոնը որ անո----

ղորմ սրտէ կը բղխի:ղորմ սրտէ կը բղխի:ղորմ սրտէ կը բղխի:ղորմ սրտէ կը բղխի:    
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Ողորմութեան տարբեր երեսներըՈղորմութեան տարբեր երեսներըՈղորմութեան տարբեր երեսներըՈղորմութեան տարբեր երեսները    
((((Հոկտեմբեր 6Հոկտեմբեր 6Հոկտեմբեր 6Հոկտեմբեր 6))))    

    
««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ ըսեր թէ անհրաժեշտ դրամը չունիս որ օգնես ուրիշին...: Ուըսեր թէ անհրաժեշտ դրամը չունիս որ օգնես ուրիշին...: Ուըսեր թէ անհրաժեշտ դրամը չունիս որ օգնես ուրիշին...: Ուըսեր թէ անհրաժեշտ դրամը չունիս որ օգնես ուրիշին...: Ու----

րիրիրիրիշին օգնելը միայն դրամով չ'ըլլար: Դրամ չունիս բայց ձեռքեր ունիս. շին օգնելը միայն դրամով չ'ըլլար: Դրամ չունիս բայց ձեռքեր ունիս. շին օգնելը միայն դրամով չ'ըլլար: Դրամ չունիս բայց ձեռքեր ունիս. շին օգնելը միայն դրամով չ'ըլլար: Դրամ չունիս բայց ձեռքեր ունիս. 
անոնցմով կրնաս վէրքեր փաթթել: Ոտքեր ունիս, որոնցմով կրնաանոնցմով կրնաս վէրքեր փաթթել: Ոտքեր ունիս, որոնցմով կրնաանոնցմով կրնաս վէրքեր փաթթել: Ոտքեր ունիս, որոնցմով կրնաանոնցմով կրնաս վէրքեր փաթթել: Ոտքեր ունիս, որոնցմով կրնաս ս ս ս 
այցելել հիւանդներուն ու բանտարկեալներուն: Տուն ունիս, ուր կրնաս այցելել հիւանդներուն ու բանտարկեալներուն: Տուն ունիս, ուր կրնաս այցելել հիւանդներուն ու բանտարկեալներուն: Տուն ունիս, ուր կրնաս այցելել հիւանդներուն ու բանտարկեալներուն: Տուն ունիս, ուր կրնաս 
ընդունիլ օտարականներ ու պանդուխտներընդունիլ օտարականներ ու պանդուխտներընդունիլ օտարականներ ու պանդուխտներընդունիլ օտարականներ ու պանդուխտներ» » » » (Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):(Յովհան Ոսկեբերան):    

Ողորմութիւնը միայն դրամ չունեցողին դրամ տալը չէ, հաց Ողորմութիւնը միայն դրամ չունեցողին դրամ տալը չէ, հաց Ողորմութիւնը միայն դրամ չունեցողին դրամ տալը չէ, հաց Ողորմութիւնը միայն դրամ չունեցողին դրամ տալը չէ, հաց 
չունեցողին` հաց տալը չէ: Մեզ վիրաւորող մարդուն հանդէպ համբեչունեցողին` հաց տալը չէ: Մեզ վիրաւորող մարդուն հանդէպ համբեչունեցողին` հաց տալը չէ: Մեզ վիրաւորող մարդուն հանդէպ համբեչունեցողին` հաց տալը չէ: Մեզ վիրաւորող մարդուն հանդէպ համբե----
րութիւն ցուցաբերելը`րութիւն ցուցաբերելը`րութիւն ցուցաբերելը`րութիւն ցուցաբերելը`    անոր ողորմիլ է: Մեզի չարիք ընոանոր ողորմիլ է: Մեզի չարիք ընոանոր ողորմիլ է: Մեզի չարիք ընոանոր ողորմիլ է: Մեզի չարիք ընողին չարիք ղին չարիք ղին չարիք ղին չարիք 
չընելը` անոր ողորմիլ է: Մեր հակաչընելը` անոր ողորմիլ է: Մեր հակաչընելը` անոր ողորմիլ է: Մեր հակաչընելը` անոր ողորմիլ է: Մեր հակառառառառակորդին հակորդին հակորդին հակորդին համար աղօթելը` մար աղօթելը` մար աղօթելը` մար աղօթելը` 
անոր ողորմիլ է: Մարդոց տկաանոր ողորմիլ է: Մարդոց տկաանոր ողորմիլ է: Մարդոց տկաանոր ողորմիլ է: Մարդոց տկարութեանց հանրութեանց հանրութեանց հանրութեանց հանդէպ համբերատար դէպ համբերատար դէպ համբերատար դէպ համբերատար 
ըլլալը` անոնց ողորմիլ է: Յուսախաբ մարըլլալը` անոնց ողորմիլ է: Յուսախաբ մարըլլալը` անոնց ողորմիլ է: Յուսախաբ մարըլլալը` անոնց ողորմիլ է: Յուսախաբ մարդուն յոյս ներշնչելը` անոր դուն յոյս ներշնչելը` անոր դուն յոյս ներշնչելը` անոր դուն յոյս ներշնչելը` անոր 
ողորմիլ է: Յոգնաողորմիլ է: Յոգնաողորմիլ է: Յոգնաողորմիլ է: Յոգնածին ոյժ տալը` անոր ծին ոյժ տալը` անոր ծին ոյժ տալը` անոր ծին ոյժ տալը` անոր ողորմիլ է: Եւ տակաւին, մեր ողորմիլ է: Եւ տակաւին, մեր ողորմիլ է: Եւ տակաւին, մեր ողորմիլ է: Եւ տակաւին, մեր 
ժպիտով անյոյս մարդուն յոյս տալը՝ ողորմութիժպիտով անյոյս մարդուն յոյս տալը՝ ողորմութիժպիտով անյոյս մարդուն յոյս տալը՝ ողորմութիժպիտով անյոյս մարդուն յոյս տալը՝ ողորմութի´́́́ւն է: Սուգի մէջ ւն է: Սուգի մէջ ւն է: Սուգի մէջ ւն է: Սուգի մէջ 
եղողին Տիրոջ ուրախութիւնը փոխանցելը՝ ողորմութիեղողին Տիրոջ ուրախութիւնը փոխանցելը՝ ողորմութիեղողին Տիրոջ ուրախութիւնը փոխանցելը՝ ողորմութիեղողին Տիրոջ ուրախութիւնը փոխանցելը՝ ողորմութի´́́́ւն է: Գայթակւն է: Գայթակւն է: Գայթակւն է: Գայթակ----
ղածը վերականգնելը՝ ողորմութիւն է: Դժոխքի ճամբան բռնածները ղածը վերականգնելը՝ ողորմութիւն է: Դժոխքի ճամբան բռնածները ղածը վերականգնելը՝ ողորմութիւն է: Դժոխքի ճամբան բռնածները ղածը վերականգնելը՝ ողորմութիւն է: Դժոխքի ճամբան բռնածները 
Յիսուսի ճամբան բերելը՝ մեծագոյն ողորմութիւնն է: ՓրկոՅիսուսի ճամբան բերելը՝ մեծագոյն ողորմութիւնն է: ՓրկոՅիսուսի ճամբան բերելը՝ մեծագոյն ողորմութիւնն է: ՓրկոՅիսուսի ճամբան բերելը՝ մեծագոյն ողորմութիւնն է: Փրկութեան ւթեան ւթեան ւթեան 
ճամբայէն հեռու եղոճամբայէն հեռու եղոճամբայէն հեռու եղոճամբայէն հեռու եղողը, փրկութեան ճամբուն առաջնորդելը` անոր ղը, փրկութեան ճամբուն առաջնորդելը` անոր ղը, փրկութեան ճամբուն առաջնորդելը` անոր ղը, փրկութեան ճամբուն առաջնորդելը` անոր 
ողորմիլ է: Աստողորմիլ է: Աստողորմիլ է: Աստողորմիլ է: Աստուածաշունչ չկարդացողին, Աստուաուածաշունչ չկարդացողին, Աստուաուածաշունչ չկարդացողին, Աստուաուածաշունչ չկարդացողին, Աստուածաշունչ կարդալ ծաշունչ կարդալ ծաշունչ կարդալ ծաշունչ կարդալ 
համոզեհամոզեհամոզեհամոզելը` անոր ողորմիլ է: Մարդոց հալը` անոր ողորմիլ է: Մարդոց հալը` անոր ողորմիլ է: Մարդոց հալը` անոր ողորմիլ է: Մարդոց համար աղօթելը` անոնց ողորմար աղօթելը` անոնց ողորմար աղօթելը` անոնց ողորմար աղօթելը` անոնց ողոր----
միլ է: Մարդոց մեղքերու քաւումիլ է: Մարդոց մեղքերու քաւումիլ է: Մարդոց մեղքերու քաւումիլ է: Մարդոց մեղքերու քաւութեան համար արցունք թափելը` անոնց թեան համար արցունք թափելը` անոնց թեան համար արցունք թափելը` անոնց թեան համար արցունք թափելը` անոնց 
ողորմիլողորմիլողորմիլողորմիլ    է:է:է:է:    

Երբ կու տանք արցունք մը սրբելու համար, անոր փոխարէն Երբ կու տանք արցունք մը սրբելու համար, անոր փոխարէն Երբ կու տանք արցունք մը սրբելու համար, անոր փոխարէն Երբ կու տանք արցունք մը սրբելու համար, անոր փոխարէն 
Աստուած մեր արցունքը պիտի սրբէ:Աստուած մեր արցունքը պիտի սրբէ:Աստուած մեր արցունքը պիտի սրբէ:Աստուած մեր արցունքը պիտի սրբէ:    

Աստուծոյ ողորմութեամբ փրկուած մարդը` չի կրնար ողորմած Աստուծոյ ողորմութեամբ փրկուած մարդը` չի կրնար ողորմած Աստուծոյ ողորմութեամբ փրկուած մարդը` չի կրնար ողորմած Աստուծոյ ողորմութեամբ փրկուած մարդը` չի կրնար ողորմած 
չըլլալ:չըլլալ:չըլլալ:չըլլալ:    

    
� Ողորմիր երկրի վրայ եղողին, որպէսզի երկինքի մէջ եղողը Ողորմիր երկրի վրայ եղողին, որպէսզի երկինքի մէջ եղողը Ողորմիր երկրի վրայ եղողին, որպէսզի երկինքի մէջ եղողը Ողորմիր երկրի վրայ եղողին, որպէսզի երկինքի մէջ եղողը 

ողորմի քեզի:ողորմի քեզի:ողորմի քեզի:ողորմի քեզի:    
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Ողորմելու տեսակներըՈղորմելու տեսակներըՈղորմելու տեսակներըՈղորմելու տեսակները    
((((Հոկտեմբեր 7Հոկտեմբեր 7Հոկտեմբեր 7Հոկտեմբեր 7))))    

    
««««ԹոԹոԹոԹող ոչ ոք աղքատութեան պատճառով հեռու մնայ ողորմածուղ ոչ ոք աղքատութեան պատճառով հեռու մնայ ողորմածուղ ոչ ոք աղքատութեան պատճառով հեռու մնայ ողորմածուղ ոչ ոք աղքատութեան պատճառով հեռու մնայ ողորմածու----

թենէն, որովհետեւ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ թենէն, որովհետեւ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ թենէն, որովհետեւ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ թենէն, որովհետեւ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ 
որ բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի կամքէն որ բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի կամքէն որ բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի կամքէն որ բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի կամքէն 
ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, ոոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, ոոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, ոոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, ո´́́́չ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ո´́́́չ չ չ չ 
չքաւորութիւնը եւ ոչքաւորութիւնը եւ ոչքաւորութիւնը եւ ոչքաւորութիւնը եւ ո´́́́չ աչ աչ աչ ալ հակառակ բաներ:լ հակառակ բաներ:լ հակառակ բաներ:լ հակառակ բաներ:    

Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով կրնաս Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով կրնաս Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով կրնաս Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով կրնաս 
կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կարիքները հոգալ:կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կարիքները հոգալ:կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կարիքները հոգալ:կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կարիքները հոգալ:    

Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի պատուական է Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի պատուական է Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի պատուական է Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի պատուական է 
քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը մխիթարես, սգաւորին սուգը կը քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը մխիթարես, սգաւորին սուգը կը քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը մխիթարես, սգաւորին սուգը կը քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը մխիթարես, սգաւորին սուգը կը 
սփոփեսփոփեսփոփեսփոփես եւ մեղաւորը խրատելով դարձի կը բերես:ս եւ մեղաւորը խրատելով դարձի կը բերես:ս եւ մեղաւորը խրատելով դարձի կը բերես:ս եւ մեղաւորը խրատելով դարձի կը բերես:    

Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն լեզու Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն լեզու Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն լեզու Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն լեզու 
ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, աստուածային ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, աստուածային ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, աստուածային ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, աստուածային 
ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց օգտին համար աղօթք կը ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց օգտին համար աղօթք կը ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց օգտին համար աղօթք կը ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց օգտին համար աղօթք կը 
մատուցանես:մատուցանես:մատուցանես:մատուցանես:    

Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սաԵթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սաԵթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սաԵթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն արցունք ունիս կայն արցունք ունիս կայն արցունք ունիս կայն արցունք ունիս 
թափելու համար խեղճին, մերկին ու աղքատին վրայ:թափելու համար խեղճին, մերկին ու աղքատին վրայ:թափելու համար խեղճին, մերկին ու աղքատին վրայ:թափելու համար խեղճին, մերկին ու աղքատին վրայ:    

Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց կրնաս Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց կրնաս Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց կրնաս Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց կրնաս 
բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:    

Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն ոչ մէկ Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն ոչ մէկ Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն ոչ մէկ Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն ոչ մէկ 
բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:երթաս:երթաս:երթաս:    

Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը չունիս, սաԵթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը չունիս, սաԵթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը չունիս, սաԵթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը չունիս, սա----
կայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն տեսնելու, քաջալերելու, կայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն տեսնելու, քաջալերելու, կայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն տեսնելու, քաջալերելու, կայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն տեսնելու, քաջալերելու, 
մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու 
անոր ազատութեան համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ անոր ազատութեան համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ անոր ազատութեան համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ անոր ազատութեան համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ 
արձակիչ` կապաարձակիչ` կապաարձակիչ` կապաարձակիչ` կապանքներուն:նքներուն:նքներուն:նքներուն:    

Այս բոլորը հարսԱյս բոլորը հարսԱյս բոլորը հարսԱյս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն...տութենէն նուազ ողորմութիւն չեն...տութենէն նուազ ողորմութիւն չեն...տութենէն նուազ ողորմութիւն չեն...» » » » ((((Սարգիս Սարգիս Սարգիս Սարգիս 
Շնորհալի):Շնորհալի):Շնորհալի):Շնորհալի):    

    
� Եթէ աշխարհի մէջ աղքատներ չըլլային, ոեւէ մէկը պիտի Եթէ աշխարհի մէջ աղքատներ չըլլային, ոեւէ մէկը պիտի Եթէ աշխարհի մէջ աղքատներ չըլլային, ոեւէ մէկը պիտի Եթէ աշխարհի մէջ աղքատներ չըլլային, ոեւէ մէկը պիտի 

չկրնար կոչուիլ ու վարձատրուիլ իբրեւ ողորմած:չկրնար կոչուիլ ու վարձատրուիլ իբրեւ ողորմած:չկրնար կոչուիլ ու վարձատրուիլ իբրեւ ողորմած:չկրնար կոչուիլ ու վարձատրուիլ իբրեւ ողորմած:    
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Ըլլանք աղքատասէրԸլլանք աղքատասէրԸլլանք աղքատասէրԸլլանք աղքատասէր    
((((Հոկտեմբեր 8Հոկտեմբեր 8Հոկտեմբեր 8Հոկտեմբեր 8))))    

    
Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: ՄեՈ՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: ՄեՈ՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: ՄեՈ՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: Մենք նկատի նք նկատի նք նկատի նք նկատի 

կկկկ’’’’առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօրենական տուներու առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօրենական տուներու առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօրենական տուներու առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօրենական տուներու 
աղքատ ու համեստ պայմանները մոռնալով՝ երես կը դարձնենք աղքատ ու համեստ պայմանները մոռնալով՝ երես կը դարձնենք աղքատ ու համեստ պայմանները մոռնալով՝ երես կը դարձնենք աղքատ ու համեստ պայմանները մոռնալով՝ երես կը դարձնենք 
անոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը, մեր համակրանքը, մեր սրտականոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը, մեր համակրանքը, մեր սրտականոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը, մեր համակրանքը, մեր սրտականոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւնը, մեր համակրանքը, մեր սրտակ----
ցութիւնն ու մեր ստրկական գործակցութիւնը ընծայելով միայն ցութիւնն ու մեր ստրկական գործակցութիւնը ընծայելով միայն ցութիւնն ու մեր ստրկական գործակցութիւնը ընծայելով միայն ցութիւնն ու մեր ստրկական գործակցութիւնը ընծայելով միայն 
հարուստներուն, յաջոհարուստներուն, յաջոհարուստներուն, յաջոհարուստներուն, յաջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուն ղակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուն ղակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուն ղակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուն 
((((Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):Զարեհ Արք. Ազնաւորեան):    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ առարկեր թէ չես կրնար աղքատներուն օգնել քանի հարուստ առարկեր թէ չես կրնար աղքատներուն օգնել քանի հարուստ առարկեր թէ չես կրնար աղքատներուն օգնել քանի հարուստ առարկեր թէ չես կրնար աղքատներուն օգնել քանի հարուստ 
չես: Հարստութենէն աւելի, պէտք է կաչես: Հարստութենէն աւելի, պէտք է կաչես: Հարստութենէն աւելի, պէտք է կաչես: Հարստութենէն աւելի, պէտք է կա´́́́մք ու փափամք ու փափամք ու փափամք ու փափա´́́́ք ունենաս ք ունենաս ք ունենաս ք ունենաս 
որպէսզի կարենաս օգնել աղքատներուն:որպէսզի կարենաս օգնել աղքատներուն:որպէսզի կարենաս օգնել աղքատներուն:որպէսզի կարենաս օգնել աղքատներուն:    

Եթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսԵթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսԵթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսԵթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չես    կրնար տալ կրնար տալ կրնար տալ կրնար տալ 
ժպիտի կարիքը ունեցողին:ժպիտի կարիքը ունեցողին:ժպիտի կարիքը ունեցողին:ժպիտի կարիքը ունեցողին:    

Այսօր քիչ մարդիկ դրամի կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն Այսօր քիչ մարդիկ դրամի կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն Այսօր քիչ մարդիկ դրամի կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն Այսօր քիչ մարդիկ դրամի կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն 
մարդոց որոնք քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:մարդոց որոնք քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:մարդոց որոնք քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:մարդոց որոնք քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:    

Աղքատ ու տնազուրԱղքատ ու տնազուրԱղքատ ու տնազուրԱղքատ ու տնազուրկկկկ    մարդիկ դրամէ աւելի, զիրենք սիրող ու մարդիկ դրամէ աւելի, զիրենք սիրող ու մարդիկ դրամէ աւելի, զիրենք սիրող ու մարդիկ դրամէ աւելի, զիրենք սիրող ու 
հասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առահասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առահասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առահասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝ սիրտդ ջ՝ սիրտդ ջ՝ սիրտդ ջ՝ սիրտդ 
բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրելու եւ գուրգուրաբաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրելու եւ գուրգուրաբաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրելու եւ գուրգուրաբաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրելու եւ գուրգուրա----
լու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու ժամանակ տալու, կը նշանակէ թէ լու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու ժամանակ տալու, կը նշանակէ թէ լու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու ժամանակ տալու, կը նշանակէ թէ լու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու ժամանակ տալու, կը նշանակէ թէ 
տակաւին չես հասկցած թէ իտակաւին չես հասկցած թէ իտակաւին չես հասկցած թէ իտակաւին չես հասկցած թէ ի´́́́նչ է աղքատասիրութիւնը:նչ է աղքատասիրութիւնը:նչ է աղքատասիրութիւնը:նչ է աղքատասիրութիւնը:    

ՈՈՈՈ´́́́վ մարդ, ինչպէս մոմը բան չի կորսնցներ իր լոյսէն երբ լոյս տայ վ մարդ, ինչպէս մոմը բան չի կորսնցներ իր լոյսէն երբ լոյս տայ վ մարդ, ինչպէս մոմը բան չի կորսնցներ իր լոյսէն երբ լոյս տայ վ մարդ, ինչպէս մոմը բան չի կորսնցներ իր լոյսէն երբ լոյս տայ 
ուրիշ մոմի մը, ուրիշ մոմի մը, ուրիշ մոմի մը, ուրիշ մոմի մը, այնպէս ալ դուն բան մը չես կորսնցներ երբ քեզմէ բան այնպէս ալ դուն բան մը չես կորսնցներ երբ քեզմէ բան այնպէս ալ դուն բան մը չես կորսնցներ երբ քեզմէ բան այնպէս ալ դուն բան մը չես կորսնցներ երբ քեզմէ բան 
մը տաս ուրիշին:մը տաս ուրիշին:մը տաս ուրիշին:մը տաս ուրիշին:    

Ինչպէս Յիսուս բան մը չկորսնցուց երբ իր կեանքը տուաւ մեզի Ինչպէս Յիսուս բան մը չկորսնցուց երբ իր կեանքը տուաւ մեզի Ինչպէս Յիսուս բան մը չկորսնցուց երբ իր կեանքը տուաւ մեզի Ինչպէս Յիսուս բան մը չկորսնցուց երբ իր կեանքը տուաւ մեզի 
համար, ընդհակառակը, երկինք երթալէ ետք՝ փառքի ու պատիւի համար, ընդհակառակը, երկինք երթալէ ետք՝ փառքի ու պատիւի համար, ընդհակառակը, երկինք երթալէ ետք՝ փառքի ու պատիւի համար, ընդհակառակը, երկինք երթալէ ետք՝ փառքի ու պատիւի 
արժանացաւ, այնպէս ալ մենք, երբ տանք մեզմէ, երկինքի մէջ մեծ արժանացաւ, այնպէս ալ մենք, երբ տանք մեզմէ, երկինքի մէջ մեծ արժանացաւ, այնպէս ալ մենք, երբ տանք մեզմէ, երկինքի մէջ մեծ արժանացաւ, այնպէս ալ մենք, երբ տանք մեզմէ, երկինքի մէջ մեծ 
փառքի ու վարձքի պիտփառքի ու վարձքի պիտփառքի ու վարձքի պիտփառքի ու վարձքի պիտի արժանանանք:ի արժանանանք:ի արժանանանք:ի արժանանանք:    

    
� Ան որ կ'ողորմի ու կու տայ իրմէ խնդրուած ժամանակԱն որ կ'ողորմի ու կու տայ իրմէ խնդրուած ժամանակԱն որ կ'ողորմի ու կու տայ իրմէ խնդրուած ժամանակԱն որ կ'ողորմի ու կու տայ իրմէ խնդրուած ժամանակ    միայնմիայնմիայնմիայն՝ կը ՝ կը ՝ կը ՝ կը 

նշանակէ թէ շատ սպասած է եւ կրնայ ըլլալ ուշացած նշանակէ թէ շատ սպասած է եւ կրնայ ըլլալ ուշացած նշանակէ թէ շատ սպասած է եւ կրնայ ըլլալ ուշացած նշանակէ թէ շատ սպասած է եւ կրնայ ըլլալ ուշացած 
((((անծանօթ):անծանօթ):անծանօթ):անծանօթ):    
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Երկինքը Յիսուսը սիրողներուն տեղն էԵրկինքը Յիսուսը սիրողներուն տեղն էԵրկինքը Յիսուսը սիրողներուն տեղն էԵրկինքը Յիսուսը սիրողներուն տեղն է    
((((Հոկտեմբեր 9Հոկտեմբեր 9Հոկտեմբեր 9Հոկտեմբեր 9))))    

    
Նշանաւոր քարոզիչ՝ Ճոն Ուէսլի, երազ մը տեսաւ: Երազին մէջ ան Նշանաւոր քարոզիչ՝ Ճոն Ուէսլի, երազ մը տեսաւ: Երազին մէջ ան Նշանաւոր քարոզիչ՝ Ճոն Ուէսլի, երազ մը տեսաւ: Երազին մէջ ան Նշանաւոր քարոզիչ՝ Ճոն Ուէսլի, երազ մը տեսաւ: Երազին մէջ ան 

ինքզինք տեսաւ դինքզինք տեսաւ դինքզինք տեսաւ դինքզինք տեսաւ դժոխքի մուտքին կեցած, կը պոռար ըսելով. ժոխքի մուտքին կեցած, կը պոռար ըսելով. ժոխքի մուտքին կեցած, կը պոռար ըսելով. ժոխքի մուտքին կեցած, կը պոռար ըսելով. 
««««Մկրտչականներ կա՞ն դժոխքին մէջՄկրտչականներ կա՞ն դժոխքին մէջՄկրտչականներ կա՞ն դժոխքին մէջՄկրտչականներ կա՞ն դժոխքին մէջ»:»:»:»:    ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´»´»´»´»    պատասխանուեցաւ պատասխանուեցաւ պատասխանուեցաւ պատասխանուեցաւ 
ներսէն: ներսէն: ներսէն: ներսէն: ««««Բողոքականներ եւ Հոգեգալստականներ կա՞ն դժոխքին մէջԲողոքականներ եւ Հոգեգալստականներ կա՞ն դժոխքին մէջԲողոքականներ եւ Հոգեգալստականներ կա՞ն դժոխքին մէջԲողոքականներ եւ Հոգեգալստականներ կա՞ն դժոխքին մէջ»:»:»:»:    
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, անոնց թիւը շատ է այստեղանոնց թիւը շատ է այստեղանոնց թիւը շատ է այստեղանոնց թիւը շատ է այստեղ»»»»    պատասխանուեցաւ: պատասխանուեցաւ: պատասխանուեցաւ: պատասխանուեցաւ: ««««Կաթոլիկներ Կաթոլիկներ Կաթոլիկներ Կաթոլիկներ 
եւ Օրթոտոքսներ ալ կա՞ն դժոխքին մէջեւ Օրթոտոքսներ ալ կա՞ն դժոխքին մէջեւ Օրթոտոքսներ ալ կա՞ն դժոխքին մէջեւ Օրթոտոքսներ ալ կա՞ն դժոխքին մէջ»:»:»:»:    ««««Ո՜հՈ՜հՈ՜հՈ՜հ,,,,    այոայոայոայո´, ´, ´, ´, անոնց թիւն ալ անոնց թիւն ալ անոնց թիւն ալ անոնց թիւն ալ 
շատ է այստեղշատ է այստեղշատ է այստեղշատ է այստեղ»»»»    եղաւ պատասխանը: Վերջապէս, Ճոն Ուէսլին հարց եղաւ պատասխանը: Վերջապէս, Ճոն Ուէսլին հարց եղաւ պատասխանը: Վերջապէս, Ճոն Ուէսլին հարց եղաւ պատասխանը: Վերջապէս, Ճոն Ուէսլին հարց 
տուաւ. տուաւ. տուաւ. տուաւ. ««««Ուէսիլեաններ ալ կա՞ն դժոխքին մէջՈւէսիլեաններ ալ կա՞ն դժոխքին մէջՈւէսիլեաններ ալ կա՞ն դժոխքին մէջՈւէսիլեաններ ալ կա՞ն դժոխքին մէջ»:»:»:»:    Պատասխանն էր. Պատասխանն էր. Պատասխանն էր. Պատասխանն էր. 
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Ուէսիլեաններուն թիւը ամենէն շատն է այստեղՈւէսիլեաններուն թիւը ամենէն շատն է այստեղՈւէսիլեաններուն թիւը ամենէն շատն է այստեղՈւէսիլեաններուն թիւը ամենէն շատն է այստեղ»:»:»:»:    

Ճոն Ուէսլին այս լսելով՝ շատ տրտմեցաւ: Քիչ ետք ան ուրիշ երազ Ճոն Ուէսլին այս լսելով՝ շատ տրտմեցաւ: Քիչ ետք ան ուրիշ երազ Ճոն Ուէսլին այս լսելով՝ շատ տրտմեցաւ: Քիչ ետք ան ուրիշ երազ Ճոն Ուէսլին այս լսելով՝ շատ տրտմեցաւ: Քիչ ետք ան ուրիշ երազ 
մը տեսաւ: մը տեսաւ: մը տեսաւ: մը տեսաւ: Ան այս անգամ ինքզինք կանգնած տեսաւ արքայութեան Ան այս անգամ ինքզինք կանգնած տեսաւ արքայութեան Ան այս անգամ ինքզինք կանգնած տեսաւ արքայութեան Ան այս անգամ ինքզինք կանգնած տեսաւ արքայութեան 
մուտքին՝ նոյն հարցումները կը կրկնէր ըսելով. մուտքին՝ նոյն հարցումները կը կրկնէր ըսելով. մուտքին՝ նոյն հարցումները կը կրկնէր ըսելով. մուտքին՝ նոյն հարցումները կը կրկնէր ըսելով. ««««Մկրտչականներ, Մկրտչականներ, Մկրտչականներ, Մկրտչականներ, 
Բողոքականներ կամ Հոգեգալստականներ կա՞ն արքայութեան մէջԲողոքականներ կամ Հոգեգալստականներ կա՞ն արքայութեան մէջԲողոքականներ կամ Հոգեգալստականներ կա՞ն արքայութեան մէջԲողոքականներ կամ Հոգեգալստականներ կա՞ն արքայութեան մէջ»:»:»:»:    
««««ՈՈՈՈ´́́́չչչչ»»»»    պատասխանուեցաւ ներսէն: պատասխանուեցաւ ներսէն: պատասխանուեցաւ ներսէն: պատասխանուեցաւ ներսէն: ««««Կաթոլիկներ, Օրթոտոքսներ կամ Կաթոլիկներ, Օրթոտոքսներ կամ Կաթոլիկներ, Օրթոտոքսներ կամ Կաթոլիկներ, Օրթոտոքսներ կամ 
Ուէսիլեաններ կա՞ն այստեղՈւէսիլեաններ կա՞ն այստեղՈւէսիլեաններ կա՞ն այստեղՈւէսիլեաններ կա՞ն այստեղ»:»:»:»:    ՊատասխանՊատասխանՊատասխանՊատասխանը դարձեալ ժխտական էր: ը դարձեալ ժխտական էր: ը դարձեալ ժխտական էր: ը դարձեալ ժխտական էր: 
Ճոն Ուէսլին զարմացած հարցուց. Ճոն Ուէսլին զարմացած հարցուց. Ճոն Ուէսլին զարմացած հարցուց. Ճոն Ուէսլին զարմացած հարցուց. ««««Հապա որո՞նք կան երկինքի Հապա որո՞նք կան երկինքի Հապա որո՞նք կան երկինքի Հապա որո՞նք կան երկինքի 
արքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջարքայութեան մէջ»:»:»:»:    Ներսէն մէկը պատասխանեց ըսելով. Ներսէն մէկը պատասխանեց ըսելով. Ներսէն մէկը պատասխանեց ըսելով. Ներսէն մէկը պատասխանեց ըսելով. ««««Այս յիշածԱյս յիշածԱյս յիշածԱյս յիշած----
ներէդ ոեւէ մէկը չկաներէդ ոեւէ մէկը չկաներէդ ոեւէ մէկը չկաներէդ ոեւէ մէկը չկա´́́́յ այստեղ: Միակ անունը զոր ունինք՝ այստեղ յ այստեղ: Միակ անունը զոր ունինք՝ այստեղ յ այստեղ: Միակ անունը զոր ունինք՝ այստեղ յ այստեղ: Միակ անունը զոր ունինք՝ այստեղ 
""""քրիստոնեայ" անունն է: Հոս՝ երկինքի մէջ, բոլորս քրիստոնեայքրիստոնեայ" անունն է: Հոս՝ երկինքի մէջ, բոլորս քրիստոնեայքրիստոնեայ" անունն է: Հոս՝ երկինքի մէջ, բոլորս քրիստոնեայքրիստոնեայ" անունն է: Հոս՝ երկինքի մէջ, բոլորս քրիստոնեայ    ենքենքենքենք»:»:»:»:    

Այս պատմութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, որ ոեւէ մէկը պիտի Այս պատմութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, որ ոեւէ մէկը պիտի Այս պատմութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, որ ոեւէ մէկը պիտի Այս պատմութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, որ ոեւէ մէկը պիտի 
չկարենայ երկինք մտնել այս կամ այն յարանուանութեան, այս կամ չկարենայ երկինք մտնել այս կամ այն յարանուանութեան, այս կամ չկարենայ երկինք մտնել այս կամ այն յարանուանութեան, այս կամ չկարենայ երկինք մտնել այս կամ այն յարանուանութեան, այս կամ 
այն եկեղեցիին պատկանած ըլլալուն համար: Երկինք մտնողները այն եկեղեցիին պատկանած ըլլալուն համար: Երկինք մտնողները այն եկեղեցիին պատկանած ըլլալուն համար: Երկինք մտնողները այն եկեղեցիին պատկանած ըլլալուն համար: Երկինք մտնողները 
պիտի ըլլան միայն անոնք՝ որոնք կը սիրեն ու կը պաշտեն Յիսուսը, պիտի ըլլան միայն անոնք՝ որոնք կը սիրեն ու կը պաշտեն Յիսուսը, պիտի ըլլան միայն անոնք՝ որոնք կը սիրեն ու կը պաշտեն Յիսուսը, պիտի ըլլան միայն անոնք՝ որոնք կը սիրեն ու կը պաշտեն Յիսուսը, 
որոնք ընդունած են Յիսորոնք ընդունած են Յիսորոնք ընդունած են Յիսորոնք ընդունած են Յիսուսը իրենց կեանքին մէջ, իբրեւ Տէրն ու ուսը իրենց կեանքին մէջ, իբրեւ Տէրն ու ուսը իրենց կեանքին մէջ, իբրեւ Տէրն ու ուսը իրենց կեանքին մէջ, իբրեւ Տէրն ու 
Փրկիչը իրենց կեանքին:Փրկիչը իրենց կեանքին:Փրկիչը իրենց կեանքին:Փրկիչը իրենց կեանքին:    

    
� Քրիստոսի արքայութիւնը` Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Քրիստոսի արքայութիւնը` Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Քրիստոսի արքայութիւնը` Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ Քրիստոսի արքայութիւնը` Քրիստոսի հետեւորդներուն եւ 

Քրիստոսը սիրողներուն համար է:Քրիստոսը սիրողներուն համար է:Քրիստոսը սիրողներուն համար է:Քրիստոսը սիրողներուն համար է:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((ա. բաժին)ա. բաժին)ա. բաժին)ա. բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10))))    

    
Երբ աղօթքով աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, Երբ աղօթքով աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, Երբ աղօթքով աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, Երբ աղօթքով աներեւոյթ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնինք, 

աներեւոյթ Չարը չիաներեւոյթ Չարը չիաներեւոյթ Չարը չիաներեւոյթ Չարը չի    կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:կրնար մեր ներկայութեան կանգնիլ:    
Աշխարհի առջեւ կանգնիլ կարենալու համար, պէտք է աղօթքով Աշխարհի առջեւ կանգնիլ կարենալու համար, պէտք է աղօթքով Աշխարհի առջեւ կանգնիլ կարենալու համար, պէտք է աղօթքով Աշխարհի առջեւ կանգնիլ կարենալու համար, պէտք է աղօթքով 

Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ:Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ:Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ:Աստուծոյ առջեւ կանգնիլ:    
Մեր բարեկամներուն համար աղօթելը կրնայ այնքան օգուտ Մեր բարեկամներուն համար աղօթելը կրնայ այնքան օգուտ Մեր բարեկամներուն համար աղօթելը կրնայ այնքան օգուտ Մեր բարեկամներուն համար աղօթելը կրնայ այնքան օգուտ 

չբերել մեզի, որքան մեր թշնամիներուն համար աղօթելը (Յովհան չբերել մեզի, որքան մեր թշնամիներուն համար աղօթելը (Յովհան չբերել մեզի, որքան մեր թշնամիներուն համար աղօթելը (Յովհան չբերել մեզի, որքան մեր թշնամիներուն համար աղօթելը (Յովհան 
Ոսկեբերան):Ոսկեբերան):Ոսկեբերան):Ոսկեբերան):    

Կ'աղօթես որովհետեւ բանի Կ'աղօթես որովհետեւ բանի Կ'աղօթես որովհետեւ բանի Կ'աղօթես որովհետեւ բանի մը կարի՞քը ունիս, թէ կ'աղօթես` մը կարի՞քը ունիս, թէ կ'աղօթես` մը կարի՞քը ունիս, թէ կ'աղօթես` մը կարի՞քը ունիս, թէ կ'աղօթես` 
որովհետեւ Աստուծոյ սիրալիր ներկայութեան կարիքը ունիս:որովհետեւ Աստուծոյ սիրալիր ներկայութեան կարիքը ունիս:որովհետեւ Աստուծոյ սիրալիր ներկայութեան կարիքը ունիս:որովհետեւ Աստուծոյ սիրալիր ներկայութեան կարիքը ունիս:    

Որո՞ւ կը նմանի այն մարդը որ կՈրո՞ւ կը նմանի այն մարդը որ կՈրո՞ւ կը նմանի այն մարդը որ կՈրո՞ւ կը նմանի այն մարդը որ կ’’’’աղօթէ բայց Աստուծմէ աղօթէ բայց Աստուծմէ աղօթէ բայց Աստուծմէ աղօթէ բայց Աստուծմէ 
պատասխան չպատասխան չպատասխան չպատասխան չ’’’’ակնկալեր: Կը նմանի այն փոքրիկին որ տունի մը ակնկալեր: Կը նմանի այն փոքրիկին որ տունի մը ակնկալեր: Կը նմանի այն փոքրիկին որ տունի մը ակնկալեր: Կը նմանի այն փոքրիկին որ տունի մը 
դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տանտէրը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տանտէրը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տանտէրը դուռին զանգակը կը զարնէ, բայց առանց սպասելու որ տանտէրը 
դուռը բանադուռը բանադուռը բանադուռը բանայ՝ կը ձգէ ու կյ՝ կը ձգէ ու կյ՝ կը ձգէ ու կյ՝ կը ձգէ ու կ’’’’երթայ:երթայ:երթայ:երթայ:    

Այն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կԱյն մարդը որ միայն նեղութեան ատեն կ’’’’աղօթէ, կը նմանի այն աղօթէ, կը նմանի այն աղօթէ, կը նմանի այն աղօթէ, կը նմանի այն 
անձին որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ ունի. երբ անձին որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ ունի. երբ անձին որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ ունի. երբ անձին որ իր ինքնաշարժի սնտուկին մէջ աւելորդ քարիւղ ունի. երբ 
ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, այդ քարիւղին կը դիմէ:ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, այդ քարիւղին կը դիմէ:ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, այդ քարիւղին կը դիմէ:ինքնաշարժը ճամբան կանգ առնէ, այդ քարիւղին կը դիմէ:    

Աղօթքը չի փոխեր զԱստուած, բայց կը փոխէ աղօթողը Աղօթքը չի փոխեր զԱստուած, բայց կը փոխէ աղօթողը Աղօթքը չի փոխեր զԱստուած, բայց կը փոխէ աղօթողը Աղօթքը չի փոխեր զԱստուած, բայց կը փոխէ աղօթողը (Soren (Soren (Soren (Soren 
Kierkegaard)Kierkegaard)Kierkegaard)Kierkegaard)::::    

Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու պայմանները քեզի Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու պայմանները քեզի Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու պայմանները քեզի Աղօթքը կրնայ չփոխել կացութիւններն ու պայմանները քեզի 
համար, բայց կրնայ քեհամար, բայց կրնայ քեհամար, բայց կրնայ քեհամար, բայց կրնայ քե´́́́զ փոխել կացութեանց ու պայմաններուն զ փոխել կացութեանց ու պայմաններուն զ փոխել կացութեանց ու պայմաններուն զ փոխել կացութեանց ու պայմաններուն 
համար համար համար համար (Samuel M. Shoemaker):(Samuel M. Shoemaker):(Samuel M. Shoemaker):(Samuel M. Shoemaker):    

Ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց երբեք Ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց երբեք Ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց երբեք Ինչպէս Աստուած թռչունին ուտելիք կու տայ, բայց երբեք 
ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, թռչունը ինք պէտք է երթայ իր ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, թռչունը ինք պէտք է երթայ իր ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, թռչունը ինք պէտք է երթայ իր ուտելիքը անոր բոյնին մէջ չի դներ, թռչունը ինք պէտք է երթայ իր 
ուուուուտելիքը գտնելու, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը բոլորին շնորհած է, տելիքը գտնելու, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը բոլորին շնորհած է, տելիքը գտնելու, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը բոլորին շնորհած է, տելիքը գտնելու, այնպէս ալ ան իր փրկութիւնը բոլորին շնորհած է, 
բայց մենք է բայց մենք է բայց մենք է բայց մենք է որ աղօթքով զայն պէտք է խնդրենք:որ աղօթքով զայն պէտք է խնդրենք:որ աղօթքով զայն պէտք է խնդրենք:որ աղօթքով զայն պէտք է խնդրենք:    

    
� Արդիւնաբեր աղօթքը հաւատքի կրաԱրդիւնաբեր աղօթքը հաւատքի կրաԱրդիւնաբեր աղօթքը հաւատքի կրաԱրդիւնաբեր աղօթքը հաւատքի կրա´́́́կ կը պահանջէ եւ ոկ կը պահանջէ եւ ոկ կը պահանջէ եւ ոկ կը պահանջէ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 

բառերու առատութիւն:բառերու առատութիւն:բառերու առատութիւն:բառերու առատութիւն:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((բբբբ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 11Հոկտեմբեր 11Հոկտեմբեր 11Հոկտեմբեր 11))))    

    
Մեզի թշնամութիւն ընողները մեր բարեՄեզի թշնամութիւն ընողները մեր բարեՄեզի թշնամութիւն ընողները մեր բարեՄեզի թշնամութիւն ընողները մեր բարեկամները չեն, բայց անոնց կամները չեն, բայց անոնց կամները չեն, բայց անոնց կամները չեն, բայց անոնց 

համար աղօթելով է որ մենք կը դառնանք Քրիստոսի բարեկամները:համար աղօթելով է որ մենք կը դառնանք Քրիստոսի բարեկամները:համար աղօթելով է որ մենք կը դառնանք Քրիստոսի բարեկամները:համար աղօթելով է որ մենք կը դառնանք Քրիստոսի բարեկամները:    
Աղօթքի պահուն, լսելով աւելի բան կրնանք իրագործել քան Աղօթքի պահուն, լսելով աւելի բան կրնանք իրագործել քան Աղօթքի պահուն, լսելով աւելի բան կրնանք իրագործել քան Աղօթքի պահուն, լսելով աւելի բան կրնանք իրագործել քան 

խօսելով խօսելով խօսելով խօսելով (Jane Frances De Chantal):(Jane Frances De Chantal):(Jane Frances De Chantal):(Jane Frances De Chantal):    
Աղօթողները բարերարներն են մարդկութեան: Անոնք են որ Աղօթողները բարերարներն են մարդկութեան: Անոնք են որ Աղօթողները բարերարներն են մարդկութեան: Անոնք են որ Աղօթողները բարերարներն են մարդկութեան: Անոնք են որ 

երկինքի օրհնութիւնները կը տեղացնեն երկինքի օրհնութիւնները կը տեղացնեն երկինքի օրհնութիւնները կը տեղացնեն երկինքի օրհնութիւնները կը տեղացնեն երկրի վրայ: Աշխարհ դրամ երկրի վրայ: Աշխարհ դրամ երկրի վրայ: Աշխարհ դրամ երկրի վրայ: Աշխարհ դրամ 
տուողները տուողները տուողները տուողները ««««բարերարբարերարբարերարբարերար» » » » կը կոչէ, բայց իսկական բարերարկը կոչէ, բայց իսկական բարերարկը կոչէ, բայց իսկական բարերարկը կոչէ, բայց իսկական բարերարները ները ները ները 
աղօթողներն են:աղօթողներն են:աղօթողներն են:աղօթողներն են:    

Երեք վայրկեանի համար բոլոր աղօթողները վերցուցէք Երեք վայրկեանի համար բոլոր աղօթողները վերցուցէք Երեք վայրկեանի համար բոլոր աղօթողները վերցուցէք Երեք վայրկեանի համար բոլոր աղօթողները վերցուցէք 
աշխարհէն եւ աշխարհ պիտի նեխի: Ուստի, ոաշխարհէն եւ աշխարհ պիտի նեխի: Ուստի, ոաշխարհէն եւ աշխարհ պիտի նեխի: Ուստի, ոաշխարհէն եւ աշխարհ պիտի նեխի: Ուստի, ո´́́́վ աշխարհի մարդիկ, վ աշխարհի մարդիկ, վ աշխարհի մարդիկ, վ աշխարհի մարդիկ, 
երախտապարտ եղէք աղօթողներուն ու յարգեցէերախտապարտ եղէք աղօթողներուն ու յարգեցէերախտապարտ եղէք աղօթողներուն ու յարգեցէերախտապարտ եղէք աղօթողներուն ու յարգեցէ´́́́ք զանոնք:ք զանոնք:ք զանոնք:ք զանոնք:    

Ամէն օրԱմէն օրԱմէն օրԱմէն օր    աղօթեցէք աշխարհի մարդոց դարձին ու փրկուաղօթեցէք աշխարհի մարդոց դարձին ու փրկուաղօթեցէք աշխարհի մարդոց դարձին ու փրկուաղօթեցէք աշխարհի մարդոց դարձին ու փրկութեան թեան թեան թեան 
համար: Ամէն օր խնդրեցէք Տիրոջ ողորմութիւնը անոնց համար: համար: Ամէն օր խնդրեցէք Տիրոջ ողորմութիւնը անոնց համար: համար: Ամէն օր խնդրեցէք Տիրոջ ողորմութիւնը անոնց համար: համար: Ամէն օր խնդրեցէք Տիրոջ ողորմութիւնը անոնց համար: 
Երկինք երթալէ ետք պիտի զարմանաք տեսնելով այն անհամար Երկինք երթալէ ետք պիտի զարմանաք տեսնելով այն անհամար Երկինք երթալէ ետք պիտի զարմանաք տեսնելով այն անհամար Երկինք երթալէ ետք պիտի զարմանաք տեսնելով այն անհամար 
թիւով մարդիկը որոնք ձեր աղօթքներով երկինք մտած են:թիւով մարդիկը որոնք ձեր աղօթքներով երկինք մտած են:թիւով մարդիկը որոնք ձեր աղօթքներով երկինք մտած են:թիւով մարդիկը որոնք ձեր աղօթքներով երկինք մտած են:    

Ձեռքով կրնաք քանի մը անձերու հասնիլ եւ օգտակար դառՁեռքով կրնաք քանի մը անձերու հասնիլ եւ օգտակար դառՁեռքով կրնաք քանի մը անձերու հասնիլ եւ օգտակար դառՁեռքով կրնաք քանի մը անձերու հասնիլ եւ օգտակար դառնալ, նալ, նալ, նալ, 
բայց ձեր աղօթքներով կրնաք աշխարհի բոլոր մարդոց հասնիլ եւ բայց ձեր աղօթքներով կրնաք աշխարհի բոլոր մարդոց հասնիլ եւ բայց ձեր աղօթքներով կրնաք աշխարհի բոլոր մարդոց հասնիլ եւ բայց ձեր աղօթքներով կրնաք աշխարհի բոլոր մարդոց հասնիլ եւ 
օգտակար դառնալ:օգտակար դառնալ:օգտակար դառնալ:օգտակար դառնալ:    

Շատ աղօթելով չէ որ կՇատ աղօթելով չէ որ կՇատ աղօթելով չէ որ կՇատ աղօթելով չէ որ կ’’’’աճինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:աճինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:աճինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:աճինք, այլ՝ սրտանց աղօթելով:    
Աղօթքի պահուն աւելի մեր սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեԱղօթքի պահուն աւելի մեր սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեԱղօթքի պահուն աւելի մեր սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բեԱղօթքի պահուն աւելի մեր սիրտը պէտք է խօսի քան մեր բե----

րանը:րանը:րանը:րանը:    
Աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի խնդրենք Աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի խնդրենք Աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի խնդրենք Աղօթքի պահուն բառեր չփնտռենք, այլ աղօթքի հոգի խնդրենք 

Սուրբ Հոգիէն:Սուրբ Հոգիէն:Սուրբ Հոգիէն:Սուրբ Հոգիէն:    
ՔՔՔՔրիստոսի անունով ոչ միայն արտօնութիւն ունիք կենալու Ասրիստոսի անունով ոչ միայն արտօնութիւն ունիք կենալու Ասրիստոսի անունով ոչ միայն արտօնութիւն ունիք կենալու Ասրիստոսի անունով ոչ միայն արտօնութիւն ունիք կենալու Աս----

տուծոյ ներկայութեան, այլեւ` խնդրելու ինչ բան որ կտուծոյ ներկայութեան, այլեւ` խնդրելու ինչ բան որ կտուծոյ ներկայութեան, այլեւ` խնդրելու ինչ բան որ կտուծոյ ներկայութեան, այլեւ` խնդրելու ինչ բան որ կ’’’’ուզէք ուզէք ուզէք ուզէք (O. (O. (O. (O. 
Hallesby):Hallesby):Hallesby):Hallesby):    

    
� Եթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ կամքին կատաԵթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ կամքին կատաԵթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ կամքին կատաԵթէ չենք աղօթեր մեր կեանքին մէջ Աստուծոյ կամքին կատա----

րումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք աղօթեր:րումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք աղօթեր:րումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք աղօթեր:րումին համար, կը նշանակէ թէ բնաւ չենք աղօթեր:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((գգգգ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((ՀոկտեՀոկտեՀոկտեՀոկտեմբեր 12մբեր 12մբեր 12մբեր 12))))    

    
Երբ մեր աղօթքը վերջացնենք միշտ պէտք է ըսենք. Երբ մեր աղօթքը վերջացնենք միշտ պէտք է ըսենք. Երբ մեր աղօթքը վերջացնենք միշտ պէտք է ըսենք. Երբ մեր աղօթքը վերջացնենք միշտ պէտք է ըսենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, քու ր, քու ր, քու ր, քու 

կամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայ», », », », որովհետեւ չենք գիտեր եթէ երբեք ինչ որ խնդրեորովհետեւ չենք գիտեր եթէ երբեք ինչ որ խնդրեորովհետեւ չենք գիտեր եթէ երբեք ինչ որ խնդրեորովհետեւ չենք գիտեր եթէ երբեք ինչ որ խնդրե----
ցինք կամ ինչ բանի համար որ աղօթեցինք՝ Տիրոջ կամքն է թէ ոչ:ցինք կամ ինչ բանի համար որ աղօթեցինք՝ Տիրոջ կամքն է թէ ոչ:ցինք կամ ինչ բանի համար որ աղօթեցինք՝ Տիրոջ կամքն է թէ ոչ:ցինք կամ ինչ բանի համար որ աղօթեցինք՝ Տիրոջ կամքն է թէ ոչ:    

Աւելի լաւ է սեփական կամք ունենալ եւ աղօթքի պահուն զայն Աւելի լաւ է սեփական կամք ունենալ եւ աղօթքի պահուն զայն Աւելի լաւ է սեփական կամք ունենալ եւ աղօթքի պահուն զայն Աւելի լաւ է սեփական կամք ունենալ եւ աղօթքի պահուն զայն 
ենթարկել Աստուենթարկել Աստուենթարկել Աստուենթարկել Աստուծոյ կամքին, քան բնաւ կամք չունենալ: Ինչո՞ւ: ծոյ կամքին, քան բնաւ կամք չունենալ: Ինչո՞ւ: ծոյ կամքին, քան բնաւ կամք չունենալ: Ինչո՞ւ: ծոյ կամքին, քան բնաւ կամք չունենալ: Ինչո՞ւ: 
Որովհետեւ եթէ սեփական կամք ունիս եւ զայն կՈրովհետեւ եթէ սեփական կամք ունիս եւ զայն կՈրովհետեւ եթէ սեփական կամք ունիս եւ զայն կՈրովհետեւ եթէ սեփական կամք ունիս եւ զայն կ’’’’ենթարենթարենթարենթարկես Աստուծոյ կես Աստուծոյ կես Աստուծոյ կես Աստուծոյ 
կամքին՝ ատիկա զոհողութիւն կը նկատուի եւ ատոր համար դուն կամքին՝ ատիկա զոհողութիւն կը նկատուի եւ ատոր համար դուն կամքին՝ ատիկա զոհողութիւն կը նկատուի եւ ատոր համար դուն կամքին՝ ատիկա զոհողութիւն կը նկատուի եւ ատոր համար դուն 
վարձատրութիւն ունիս: Եթէ սեփական կամք չունիս, կը նշանակէ թէ վարձատրութիւն ունիս: Եթէ սեփական կամք չունիս, կը նշանակէ թէ վարձատրութիւն ունիս: Եթէ սեփական կամք չունիս, կը նշանակէ թէ վարձատրութիւն ունիս: Եթէ սեփական կամք չունիս, կը նշանակէ թէ 
ազատ կամք չունիս, եւ եթէ ազատ կամքազատ կամք չունիս, եւ եթէ ազատ կամքազատ կամք չունիս, եւ եթէ ազատ կամքազատ կամք չունիս, եւ եթէ ազատ կամք    չունիս, կը նշանակէ թէ դուն չունիս, կը նշանակէ թէ դուն չունիս, կը նշանակէ թէ դուն չունիս, կը նշանակէ թէ դուն 
կամքէդ անկախ է որ Աստուծոյ կամքը կը կատարես, եւ ատիկա ոկամքէդ անկախ է որ Աստուծոյ կամքը կը կատարես, եւ ատիկա ոկամքէդ անկախ է որ Աստուծոյ կամքը կը կատարես, եւ ատիկա ոկամքէդ անկախ է որ Աստուծոյ կամքը կը կատարես, եւ ատիկա ո´́́́չ չ չ չ 
Աստուծոյ փառք կը բերէ եւ ոԱստուծոյ փառք կը բերէ եւ ոԱստուծոյ փառք կը բերէ եւ ոԱստուծոյ փառք կը բերէ եւ ո´́́́չ ալ քեզի՝ վարձատրութիւն:չ ալ քեզի՝ վարձատրութիւն:չ ալ քեզի՝ վարձատրութիւն:չ ալ քեզի՝ վարձատրութիւն:    

Սատանան չիՍատանան չիՍատանան չիՍատանան չի´ ´ ´ ´ վախնար քեզմէ եթէ եկեղեցի երթաս կամ եկեղեցի վախնար քեզմէ եթէ եկեղեցի երթաս կամ եկեղեցի վախնար քեզմէ եթէ եկեղեցի երթաս կամ եկեղեցի վախնար քեզմէ եթէ եկեղեցի երթաս կամ եկեղեցի 
հիմնես: Չիհիմնես: Չիհիմնես: Չիհիմնես: Չի´ ´ ´ ´ վախնար քեզմէ եթէ Աստուածաշունչ կարվախնար քեզմէ եթէ Աստուածաշունչ կարվախնար քեզմէ եթէ Աստուածաշունչ կարվախնար քեզմէ եթէ Աստուածաշունչ կարդաս կամ դաս կամ դաս կամ դաս կամ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածաշունչի սերտողութիւն կատարես: Չիաշունչի սերտողութիւն կատարես: Չիաշունչի սերտողութիւն կատարես: Չիաշունչի սերտողութիւն կատարես: Չի´ ´ ´ ´ վախնար քեզմէ եթէ վախնար քեզմէ եթէ վախնար քեզմէ եթէ վախնար քեզմէ եթէ 
օգնես աղքատներուն կամ դուն քեզ աղքատացնես կամաւորապէս: օգնես աղքատներուն կամ դուն քեզ աղքատացնես կամաւորապէս: օգնես աղքատներուն կամ դուն քեզ աղքատացնես կամաւորապէս: օգնես աղքատներուն կամ դուն քեզ աղքատացնես կամաւորապէս: 
ՉիՉիՉիՉի´ ´ ´ ´ վախնար քեզմէ նոյնիսկ եթէ Յիսուսի մասին խօսիս ու վկայես: վախնար քեզմէ նոյնիսկ եթէ Յիսուսի մասին խօսիս ու վկայես: վախնար քեզմէ նոյնիսկ եթէ Յիսուսի մասին խօսիս ու վկայես: վախնար քեզմէ նոյնիսկ եթէ Յիսուսի մասին խօսիս ու վկայես: 
Սատանան քեզմէ վախնալու կը սկսի միայն այն ատեն՝ երբ տեսնէ Սատանան քեզմէ վախնալու կը սկսի միայն այն ատեն՝ երբ տեսնէ Սատանան քեզմէ վախնալու կը սկսի միայն այն ատեն՝ երբ տեսնէ Սատանան քեզմէ վախնալու կը սկսի միայն այն ատեն՝ երբ տեսնէ 
ծունկի եկար Յիսուսի խաչին դիմաց եծունկի եկար Յիսուսի խաչին դիմաց եծունկի եկար Յիսուսի խաչին դիմաց եծունկի եկար Յիսուսի խաչին դիմաց եւ աղօթելու սկսար:ւ աղօթելու սկսար:ւ աղօթելու սկսար:ւ աղօթելու սկսար:    

Սատանան կՍատանան կՍատանան կՍատանան կ’’’’ատէ քեզ եթէ մարդիկ բերես Յիսուսի, բայց չի ատէ քեզ եթէ մարդիկ բերես Յիսուսի, բայց չի ատէ քեզ եթէ մարդիկ բերես Յիսուսի, բայց չի ատէ քեզ եթէ մարդիկ բերես Յիսուսի, բայց չի 
վախնար քեզմէ. կը վախնայ միայն այն ատեն, երբ սկսիս աղօթել այն վախնար քեզմէ. կը վախնայ միայն այն ատեն, երբ սկսիս աղօթել այն վախնար քեզմէ. կը վախնայ միայն այն ատեն, երբ սկսիս աղօթել այն վախնար քեզմէ. կը վախնայ միայն այն ատեն, երբ սկսիս աղօթել այն 
մարդոց համար` որոնք քու միջոցաւդ եկած են Յիսուսին:մարդոց համար` որոնք քու միջոցաւդ եկած են Յիսուսին:մարդոց համար` որոնք քու միջոցաւդ եկած են Յիսուսին:մարդոց համար` որոնք քու միջոցաւդ եկած են Յիսուսին:    

Աշխատէ այնպէս՝ որպէս թէ հարիւր տարի պիտի ապրէիր, եւ Աշխատէ այնպէս՝ որպէս թէ հարիւր տարի պիտի ապրէիր, եւ Աշխատէ այնպէս՝ որպէս թէ հարիւր տարի պիտի ապրէիր, եւ Աշխատէ այնպէս՝ որպէս թէ հարիւր տարի պիտի ապրէիր, եւ 
աղօթէ այնպէս՝ որպէս թէաղօթէ այնպէս՝ որպէս թէաղօթէ այնպէս՝ որպէս թէաղօթէ այնպէս՝ որպէս թէ    վաղն իսկ պիտի մեռնէիր վաղն իսկ պիտի մեռնէիր վաղն իսկ պիտի մեռնէիր վաղն իսկ պիտի մեռնէիր (Benjamin (Benjamin (Benjamin (Benjamin 
Franklin):Franklin):Franklin):Franklin):    

Աղօթքի պահուն աւելի լաւ է ունենալ սիրտ մը առանց բառերու Աղօթքի պահուն աւելի լաւ է ունենալ սիրտ մը առանց բառերու Աղօթքի պահուն աւելի լաւ է ունենալ սիրտ մը առանց բառերու Աղօթքի պահուն աւելի լաւ է ունենալ սիրտ մը առանց բառերու 
քան բառեր առանց սրտի քան բառեր առանց սրտի քան բառեր առանց սրտի քան բառեր առանց սրտի (Mahatma Gandhi):(Mahatma Gandhi):(Mahatma Gandhi):(Mahatma Gandhi):    

    
� Աղօթքը կը շարժէ այն ձեռքը որ կը շարժէ տիեզերքը Աղօթքը կը շարժէ այն ձեռքը որ կը շարժէ տիեզերքը Աղօթքը կը շարժէ այն ձեռքը որ կը շարժէ տիեզերքը Աղօթքը կը շարժէ այն ձեռքը որ կը շարժէ տիեզերքը (John (John (John (John 

Aikman Wallace):Aikman Wallace):Aikman Wallace):Aikman Wallace):    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((դ.դ.դ.դ.    բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 13Հոկտեմբեր 13Հոկտեմբեր 13Հոկտեմբեր 13))))    

    
ԱղօթքԱղօթքԱղօթքԱղօթքով խնդրէ Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի ով խնդրէ Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի ով խնդրէ Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի ով խնդրէ Աստուծոյ օրհնութիւնը գործիդ համար, բայց մի 

խնդրեր որ ինք կատարէ գործդ:խնդրեր որ ինք կատարէ գործդ:խնդրեր որ ինք կատարէ գործդ:խնդրեր որ ինք կատարէ գործդ:    
Քիչ թիւով մարդիկ կան որոնք գիրքով մը կը հրատարակեն այն Քիչ թիւով մարդիկ կան որոնք գիրքով մը կը հրատարակեն այն Քիչ թիւով մարդիկ կան որոնք գիրքով մը կը հրատարակեն այն Քիչ թիւով մարդիկ կան որոնք գիրքով մը կը հրատարակեն այն 

աղօթքները զորս կը մատուցեն իրենց առանձնութեան մէջ աղօթքները զորս կը մատուցեն իրենց առանձնութեան մէջ աղօթքները զորս կը մատուցեն իրենց առանձնութեան մէջ աղօթքները զորս կը մատուցեն իրենց առանձնութեան մէջ (Michel De (Michel De (Michel De (Michel De 
Montaigne):Montaigne):Montaigne):Montaigne):    

Աղօթքը մեզ կԱղօթքը մեզ կԱղօթքը մեզ կԱղօթքը մեզ կ’’’’առաջնորդէ առանձնութեան, բայց նաեւ մառաջնորդէ առանձնութեան, բայց նաեւ մառաջնորդէ առանձնութեան, բայց նաեւ մառաջնորդէ առանձնութեան, բայց նաեւ մեզ եզ եզ եզ 
կկկկ’’’’ազատագրէ առանձնութենէն:ազատագրէ առանձնութենէն:ազատագրէ առանձնութենէն:ազատագրէ առանձնութենէն:    

ԱղօԱղօԱղօԱղօ´́́́թքն է այն բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ թքն է այն բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ թքն է այն բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ թքն է այն բանալին որ առաւօտուն կը բանայ Աստուծոյ 
ողորմութեանց եւ օրհնութեանց դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօողորմութեանց եւ օրհնութեանց դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօողորմութեանց եւ օրհնութեանց դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօողորմութեանց եւ օրհնութեանց դռները, եւ գիշերը, դարձեալ աղօ´́́́թքն թքն թքն թքն 
է որ կը փակէ մեզ այն դրան ետին որուն պաշտպանութիւնն ու է որ կը փակէ մեզ այն դրան ետին որուն պաշտպանութիւնն ու է որ կը փակէ մեզ այն դրան ետին որուն պաշտպանութիւնն ու է որ կը փակէ մեզ այն դրան ետին որուն պաշտպանութիւնն ու 
հսկողութիւնը Աստուած իհսկողութիւնը Աստուած իհսկողութիւնը Աստուած իհսկողութիւնը Աստուած ի´́́́նք կը կատարէ:նք կը կատարէ:նք կը կատարէ:նք կը կատարէ:    

Աղօթքին նպատակը ԱստԱղօթքին նպատակը ԱստԱղօթքին նպատակը ԱստԱղօթքին նպատակը Աստուծոյ տեղեկութիւն տալը չէ, այլ՝ փառք ուծոյ տեղեկութիւն տալը չէ, այլ՝ փառք ուծոյ տեղեկութիւն տալը չէ, այլ՝ փառք ուծոյ տեղեկութիւն տալը չէ, այլ՝ փառք 
ու պատիւ տալը ու պատիւ տալը ու պատիւ տալը ու պատիւ տալը (Matthew Henry):(Matthew Henry):(Matthew Henry):(Matthew Henry):    

Նոյնիսկ եթէ աղօթելու պատուիրան գոյութիւն չունենար, մեր Նոյնիսկ եթէ աղօթելու պատուիրան գոյութիւն չունենար, մեր Նոյնիսկ եթէ աղօթելու պատուիրան գոյութիւն չունենար, մեր Նոյնիսկ եթէ աղօթելու պատուիրան գոյութիւն չունենար, մեր 
տկարութիւնն իսկ մեզ աղօթքի պիտի մղէր տկարութիւնն իսկ մեզ աղօթքի պիտի մղէր տկարութիւնն իսկ մեզ աղօթքի պիտի մղէր տկարութիւնն իսկ մեզ աղօթքի պիտի մղէր (Francois De Fenelon):(Francois De Fenelon):(Francois De Fenelon):(Francois De Fenelon):    

Սատանան մէՍատանան մէՍատանան մէՍատանան մէ´́́́կ մտահոգութիւն ունի եւ այն է՝ հեռոկ մտահոգութիւն ունի եւ այն է՝ հեռոկ մտահոգութիւն ունի եւ այն է՝ հեռոկ մտահոգութիւն ունի եւ այն է՝ հեռո´́́́ւ պաւ պաւ պաւ պահել հել հել հել 
քրիստոնեան աղօթքէնքրիստոնեան աղօթքէնքրիստոնեան աղօթքէնքրիստոնեան աղօթքէն: : : : Երբ Սուրբ Գիրքի մեր սերտոԵրբ Սուրբ Գիրքի մեր սերտոԵրբ Սուրբ Գիրքի մեր սերտոԵրբ Սուրբ Գիրքի մեր սերտողուղուղուղութիւններուն, թիւններուն, թիւններուն, թիւններուն, 
մեր գործերուն ու մեր բարեպաշտութեան չմեր գործերուն ու մեր բարեպաշտութեան չմեր գործերուն ու մեր բարեպաշտութեան չմեր գործերուն ու մեր բարեպաշտութեան չ’’’’ընկեընկեընկեընկերանար աղօթքը, րանար աղօթքը, րանար աղօթքը, րանար աղօթքը, 
Սատանան բնաւ չի վախնար մեզմէ: Ան կը ծիծաղի մեր թափած Սատանան բնաւ չի վախնար մեզմէ: Ան կը ծիծաղի մեր թափած Սատանան բնաւ չի վախնար մեզմէ: Ան կը ծիծաղի մեր թափած Սատանան բնաւ չի վախնար մեզմէ: Ան կը ծիծաղի մեր թափած 
քրտինքին վրայ ու կը ծաղրէ մեր իմաստութիւնը, բայց կը դողայ երբ քրտինքին վրայ ու կը ծաղրէ մեր իմաստութիւնը, բայց կը դողայ երբ քրտինքին վրայ ու կը ծաղրէ մեր իմաստութիւնը, բայց կը դողայ երբ քրտինքին վրայ ու կը ծաղրէ մեր իմաստութիւնը, բայց կը դողայ երբ 
աղօթենք աղօթենք աղօթենք աղօթենք (Samuel Chadwick):(Samuel Chadwick):(Samuel Chadwick):(Samuel Chadwick):    

Մեծագոյն պարգՄեծագոյն պարգՄեծագոյն պարգՄեծագոյն պարգեւը որ քու սիրած անձիդ կրնաս տալ՝ անոր եւը որ քու սիրած անձիդ կրնաս տալ՝ անոր եւը որ քու սիրած անձիդ կրնաս տալ՝ անոր եւը որ քու սիրած անձիդ կրնաս տալ՝ անոր 
փրկութեան համար աղօթելն է:փրկութեան համար աղօթելն է:փրկութեան համար աղօթելն է:փրկութեան համար աղօթելն է:    

ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կը հաւատայ աղօթքի զօրութեան Սատանայէն աւելի, ոչ ոք կը հաւատայ աղօթքի զօրութեան Սատանայէն աւելի, ոչ ոք կը հաւատայ աղօթքի զօրութեան Սատանայէն աւելի, ոչ ոք կը հաւատայ աղօթքի զօրութեան Սատանայէն աւելի, ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ աղօթող մըն է, այլ որովհետեւ տառապող մըն է թէ որովհետեւ աղօթող մըն է, այլ որովհետեւ տառապող մըն է թէ որովհետեւ աղօթող մըն է, այլ որովհետեւ տառապող մըն է թէ որովհետեւ աղօթող մըն է, այլ որովհետեւ տառապող մըն է 
աղօթքներուն պատճառով աղօթքներուն պատճառով աղօթքներուն պատճառով աղօթքներուն պատճառով (Guy H. King):(Guy H. King):(Guy H. King):(Guy H. King):    

    
� Աղօթքին նպատակը Աստուծմէ բան մը առնելը չէ,Աղօթքին նպատակը Աստուծմէ բան մը առնելը չէ,Աղօթքին նպատակը Աստուծմէ բան մը առնելը չէ,Աղօթքին նպատակը Աստուծմէ բան մը առնելը չէ,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ 

զԱստուած ճանչնալը զԱստուած ճանչնալը զԱստուած ճանչնալը զԱստուած ճանչնալը (Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((եեեե. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 14Հոկտեմբեր 14Հոկտեմբեր 14Հոկտեմբեր 14))))    

    
Երբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք կԵրբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք կԵրբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք կԵրբեմն կը հանդիպինք մարդոց որոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Մենք կը սիրենք Մենք կը սիրենք Մենք կը սիրենք Մենք կը սիրենք 

ու կը հաւատանք Աստուծոյ, կարեւոր չէ աղօթենքու կը հաւատանք Աստուծոյ, կարեւոր չէ աղօթենքու կը հաւատանք Աստուծոյ, կարեւոր չէ աղօթենքու կը հաւատանք Աստուծոյ, կարեւոր չէ աղօթենք»:»:»:»:    Այսպիսի խօսք մը Այսպիսի խօսք մը Այսպիսի խօսք մը Այսպիսի խօսք մը 
չի կրնար հաւատացեալ ու Աստուածասէր մարդու մը խօսքը ըլչի կրնար հաւատացեալ ու Աստուածասէր մարդու մը խօսքը ըլչի կրնար հաւատացեալ ու Աստուածասէր մարդու մը խօսքը ըլչի կրնար հաւատացեալ ու Աստուածասէր մարդու մը խօսքը ըլլալ: լալ: լալ: լալ: 
Կարելի բան չէ հաւատալ Աստուծոյ, բայց չաղօթել անոր: Կարելի բան Կարելի բան չէ հաւատալ Աստուծոյ, բայց չաղօթել անոր: Կարելի բան Կարելի բան չէ հաւատալ Աստուծոյ, բայց չաղօթել անոր: Կարելի բան Կարելի բան չէ հաւատալ Աստուծոյ, բայց չաղօթել անոր: Կարելի բան 
չէ սիրել զԱստուած, բայց չսիրել աղօթքով հետը ժամանակ անցնելը: չէ սիրել զԱստուած, բայց չսիրել աղօթքով հետը ժամանակ անցնելը: չէ սիրել զԱստուած, բայց չսիրել աղօթքով հետը ժամանակ անցնելը: չէ սիրել զԱստուած, բայց չսիրել աղօթքով հետը ժամանակ անցնելը: 
Աղօթելը, Աստուծոյ հետ խօսիլ է: Տրամաբանական պիտի գտնէի՞ր Աղօթելը, Աստուծոյ հետ խօսիլ է: Տրամաբանական պիտի գտնէի՞ր Աղօթելը, Աստուծոյ հետ խօսիլ է: Տրամաբանական պիտի գտնէի՞ր Աղօթելը, Աստուծոյ հետ խօսիլ է: Տրամաբանական պիտի գտնէի՞ր 
եթէ մէկը քեզի ըսէր. եթէ մէկը քեզի ըսէր. եթէ մէկը քեզի ըսէր. եթէ մէկը քեզի ըսէր. ««««Կը սիրեմ քեզ, բայց հետդ խօսիլ չեմ ուզերԿը սիրեմ քեզ, բայց հետդ խօսիլ չեմ ուզերԿը սիրեմ քեզ, բայց հետդ խօսիլ չեմ ուզերԿը սիրեմ քեզ, բայց հետդ խօսիլ չեմ ուզեր»: »: »: »: 
Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ Անշուշտ ոչ: Նոյնպէս ալ, տրամաբանական չէ, ըսել` ոչ: Նոյնպէս ալ, տրամաբանական չէ, ըսել` ոչ: Նոյնպէս ալ, տրամաբանական չէ, ըսել` ոչ: Նոյնպէս ալ, տրամաբանական չէ, ըսել` ««««մենք կը սիրենք մենք կը սիրենք մենք կը սիրենք մենք կը սիրենք 
զԱստուած, բայց աղօթքով հետը խօսիլ չենք ուզերզԱստուած, բայց աղօթքով հետը խօսիլ չենք ուզերզԱստուած, բայց աղօթքով հետը խօսիլ չենք ուզերզԱստուած, բայց աղօթքով հետը խօսիլ չենք ուզեր»:»:»:»:    

Աղօթելէն զատ չկաԱղօթելէն զատ չկաԱղօթելէն զատ չկաԱղօթելէն զատ չկա´́́́յ ուրիշ միջոց որով կրնանք ապացուցանել որ յ ուրիշ միջոց որով կրնանք ապացուցանել որ յ ուրիշ միջոց որով կրնանք ապացուցանել որ յ ուրիշ միջոց որով կրնանք ապացուցանել որ 
մենք կը հաւատանք Աստուծոյ. չկամենք կը հաւատանք Աստուծոյ. չկամենք կը հաւատանք Աստուծոյ. չկամենք կը հաւատանք Աստուծոյ. չկա´́́́յ ուրիշ միջոց որով կրնանք մեր յ ուրիշ միջոց որով կրնանք մեր յ ուրիշ միջոց որով կրնանք մեր յ ուրիշ միջոց որով կրնանք մեր 
սէրը արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ. չկսէրը արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ. չկսէրը արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ. չկսէրը արտայայտել Աստուծոյ հանդէպ. չկաաաա´́́́յ ուրիշ միջոց մենք զմեզ յ ուրիշ միջոց մենք զմեզ յ ուրիշ միջոց մենք զմեզ յ ուրիշ միջոց մենք զմեզ 
պաշտպանելու սատանայական յարձակումներու դէմ. չկապաշտպանելու սատանայական յարձակումներու դէմ. չկապաշտպանելու սատանայական յարձակումներու դէմ. չկապաշտպանելու սատանայական յարձակումներու դէմ. չկա´́́́յ ուրիշ յ ուրիշ յ ուրիշ յ ուրիշ 
միջոց հոգեւորապէս աճելու եւ բիւրեղանալու. չկամիջոց հոգեւորապէս աճելու եւ բիւրեղանալու. չկամիջոց հոգեւորապէս աճելու եւ բիւրեղանալու. չկամիջոց հոգեւորապէս աճելու եւ բիւրեղանալու. չկա´́́́յ ուրիշ միջոց որ յ ուրիշ միջոց որ յ ուրիշ միջոց որ յ ուրիշ միջոց որ 
կրնայ մեզ Աստուածասէր ու մարդասէր դարձնել:կրնայ մեզ Աստուածասէր ու մարդասէր դարձնել:կրնայ մեզ Աստուածասէր ու մարդասէր դարձնել:կրնայ մեզ Աստուածասէր ու մարդասէր դարձնել:    

Աղօթքը, Սատանան փախուստի մատնող զօրութիւն ունի: Աղօթքը, Սատանան փախուստի մատնող զօրութիւն ունի: Աղօթքը, Սատանան փախուստի մատնող զօրութիւն ունի: Աղօթքը, Սատանան փախուստի մատնող զօրութիւն ունի: 
Աղօթելը՝ Քրիստոսի թաԱղօթելը՝ Քրիստոսի թաԱղօթելը՝ Քրիստոսի թաԱղօթելը՝ Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածել եւ Սատանային եւ գաւորութիւնը տարածել եւ Սատանային եւ գաւորութիւնը տարածել եւ Սատանային եւ գաւորութիւնը տարածել եւ Սատանային եւ 
անոր չար արբանեակներուն թագաւորութիւնը ռմբակոծել է, ուստի, անոր չար արբանեակներուն թագաւորութիւնը ռմբակոծել է, ուստի, անոր չար արբանեակներուն թագաւորութիւնը ռմբակոծել է, ուստի, անոր չար արբանեակներուն թագաւորութիւնը ռմբակոծել է, ուստի, 
ձեր աղօթքներով ռմբակոծեցէձեր աղօթքներով ռմբակոծեցէձեր աղօթքներով ռմբակոծեցէձեր աղօթքներով ռմբակոծեցէ´́́́ք Չարին թագաւորութիւնը եւ ք Չարին թագաւորութիւնը եւ ք Չարին թագաւորութիւնը եւ ք Չարին թագաւորութիւնը եւ 
հիմնայատակ ըրէք զայն:հիմնայատակ ըրէք զայն:հիմնայատակ ըրէք զայն:հիմնայատակ ըրէք զայն:    

Աղօթելը՝ Սատանան կրակի մատնել է ու զինք տանջել ու այրել է, Աղօթելը՝ Սատանան կրակի մատնել է ու զինք տանջել ու այրել է, Աղօթելը՝ Սատանան կրակի մատնել է ու զինք տանջել ու այրել է, Աղօթելը՝ Սատանան կրակի մատնել է ու զինք տանջել ու այրել է, 
ուստի, ձեր աղօթքներով տանջեուստի, ձեր աղօթքներով տանջեուստի, ձեր աղօթքներով տանջեուստի, ձեր աղօթքներով տանջեցէցէցէցէ´́́́ք զինք, այրեցէք զինք, այրեցէք զինք, այրեցէք զինք, այրեցէ´́́́ք զինք, եւ ան ք զինք, եւ ան ք զինք, եւ ան ք զինք, եւ ան 
««««հեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէհեռու պիտի փախչի ձեզմէ» » » » (Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):(Յակոբոս 4.7):    

Աղօթքը մեզ Աստուածասէր կը դարձնէ: Որքան ժամանակ Աղօթքը մեզ Աստուածասէր կը դարձնէ: Որքան ժամանակ Աղօթքը մեզ Աստուածասէր կը դարձնէ: Որքան ժամանակ Աղօթքը մեզ Աստուածասէր կը դարձնէ: Որքան ժամանակ 
անցնենք աղօթքով, Աստուծոյ Սուրբ Հոգին աանցնենք աղօթքով, Աստուծոյ Սուրբ Հոգին աանցնենք աղօթքով, Աստուծոյ Սուրբ Հոգին աանցնենք աղօթքով, Աստուծոյ Սուրբ Հոգին ա´́́́յնքան աւելի մեզ կը յնքան աւելի մեզ կը յնքան աւելի մեզ կը յնքան աւելի մեզ կը 
լեցնէ Յիսուսի սիրով: Աղօթելը, հետեւաբար, Յիսուսի սիրոյ կրակը լեցնէ Յիսուսի սիրով: Աղօթելը, հետեւաբար, Յիսուսի սիրոյ կրակը լեցնէ Յիսուսի սիրով: Աղօթելը, հետեւաբար, Յիսուսի սիրոյ կրակը լեցնէ Յիսուսի սիրով: Աղօթելը, հետեւաբար, Յիսուսի սիրոյ կրակը 
մեր ներսիդին վառմեր ներսիդին վառմեր ներսիդին վառմեր ներսիդին վառել կը նշանակէ:ել կը նշանակէ:ել կը նշանակէ:ել կը նշանակէ:    

    
� Աղօթքի պահը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն ու Աղօթքի պահը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն ու Աղօթքի պահը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն ու Աղօթքի պահը Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն ու 

սիրոյ արդիւնք պէտք է ըլլայ:սիրոյ արդիւնք պէտք է ըլլայ:սիրոյ արդիւնք պէտք է ըլլայ:սիրոյ արդիւնք պէտք է ըլլայ:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((զզզզ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 15Հոկտեմբեր 15Հոկտեմբեր 15Հոկտեմբեր 15))))    

    
Յաճախ ըսուած է. Յաճախ ըսուած է. Յաճախ ըսուած է. Յաճախ ըսուած է. ««««Աղօթքը երկխօսութիւն էԱղօթքը երկխօսութիւն էԱղօթքը երկխօսութիւն էԱղօթքը երկխօսութիւն է»: »: »: »: ԵրկխօսուԵրկխօսուԵրկխօսուԵրկխօսութիւն, կը թիւն, կը թիւն, կը թիւն, կը 

նշանակէ` երկու անձերու միջեւ տեղի ունեցող խօսակցութիւն: Բայցնշանակէ` երկու անձերու միջեւ տեղի ունեցող խօսակցութիւն: Բայցնշանակէ` երկու անձերու միջեւ տեղի ունեցող խօսակցութիւն: Բայցնշանակէ` երկու անձերու միջեւ տեղի ունեցող խօսակցութիւն: Բայց    
երբ կը նայինք հաւատացեալներուն աղօթական կեանքին, կը երբ կը նայինք հաւատացեալներուն աղօթական կեանքին, կը երբ կը նայինք հաւատացեալներուն աղօթական կեանքին, կը երբ կը նայինք հաւատացեալներուն աղօթական կեանքին, կը 
տեսնենք որ անիկա երկխօսութենէ աւելի, մենախօսութիւն է: Հաւատեսնենք որ անիկա երկխօսութենէ աւելի, մենախօսութիւն է: Հաւատեսնենք որ անիկա երկխօսութենէ աւելի, մենախօսութիւն է: Հաւատեսնենք որ անիկա երկխօսութենէ աւելի, մենախօսութիւն է: Հաւա----
տացեալը իր աղօթքը աւարտելէ անմիջապէս ետք տացեալը իր աղօթքը աւարտելէ անմիջապէս ետք տացեալը իր աղօթքը աւարտելէ անմիջապէս ետք տացեալը իր աղօթքը աւարտելէ անմիջապէս ետք ««««Տէր Յիսուսի Տէր Յիսուսի Տէր Յիսուսի Տէր Յիսուսի 
անունով աղօթեցիանունով աղօթեցիանունով աղօթեցիանունով աղօթեցի» » » » կկկկ’’’’ըսէ ու իր գործին կըսէ ու իր գործին կըսէ ու իր գործին կըսէ ու իր գործին կ’’’’երթայ, առանց սպասելու որ երթայ, առանց սպասելու որ երթայ, առանց սպասելու որ երթայ, առանց սպասելու որ 
Տէրը իր խօսքը ըսէ իրենՏէրը իր խօսքը ըսէ իրենՏէրը իր խօսքը ըսէ իրենՏէրը իր խօսքը ըսէ իրեն: : : : ԱսիԱսիԱսիԱսիկա երկխօսութիւն չեղաւ, այլ` կա երկխօսութիւն չեղաւ, այլ` կա երկխօսութիւն չեղաւ, այլ` կա երկխօսութիւն չեղաւ, այլ` մենախօմենախօմենախօմենախօ----
սութիւն: Ինչպէս մենք աղօթքի պահուն ըսելիք ունինք Աստուծոյ, սութիւն: Ինչպէս մենք աղօթքի պահուն ըսելիք ունինք Աստուծոյ, սութիւն: Ինչպէս մենք աղօթքի պահուն ըսելիք ունինք Աստուծոյ, սութիւն: Ինչպէս մենք աղօթքի պահուն ըսելիք ունինք Աստուծոյ, 
նոյնպէս ալ Աստուած ըսելիք ունի մեզի. ուստի, առիթ տանք նոյնպէս ալ Աստուած ըսելիք ունի մեզի. ուստի, առիթ տանք նոյնպէս ալ Աստուած ըսելիք ունի մեզի. ուստի, առիթ տանք նոյնպէս ալ Աստուած ըսելիք ունի մեզի. ուստի, առիթ տանք 
Աստուծոյ խօսելու մեզի: Աստուծոյ խօսելու մեզի: Աստուծոյ խօսելու մեզի: Աստուծոյ խօսելու մեզի: Willian Mc Gill Willian Mc Gill Willian Mc Gill Willian Mc Gill կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աղօթքին նպատակը Աղօթքին նպատակը Աղօթքին նպատակը Աղօթքին նպատակը 
այն չէ որ Աստուած իայն չէ որ Աստուած իայն չէ որ Աստուած իայն չէ որ Աստուած ի´́́́նք լսէ մեզ, այլ այն՝ որ մնք լսէ մեզ, այլ այն՝ որ մնք լսէ մեզ, այլ այն՝ որ մնք լսէ մեզ, այլ այն՝ որ մեեեե´́́́նք լսենք զԱստուածնք լսենք զԱստուածնք լսենք զԱստուածնք լսենք զԱստուած»: »: »: »: 
Ի՞նչ պիտի զգայիր եթէ երբեք անձ մը տասը վայրկեան կամ մէկ ժամ Ի՞նչ պիտի զգայիր եթէ երբեք անձ մը տասը վայրկեան կամ մէկ ժամ Ի՞նչ պիտի զգայիր եթէ երբեք անձ մը տասը վայրկեան կամ մէկ ժամ Ի՞նչ պիտի զգայիր եթէ երբեք անձ մը տասը վայրկեան կամ մէկ ժամ 
հետդ խօսէր եւ իր խօսքը աւարտելէ անմիջապէս ետք ձգէր ու քալէր հետդ խօսէր եւ իր խօսքը աւարտելէ անմիջապէս ետք ձգէր ու քալէր հետդ խօսէր եւ իր խօսքը աւարտելէ անմիջապէս ետք ձգէր ու քալէր հետդ խօսէր եւ իր խօսքը աւարտելէ անմիջապէս ետք ձգէր ու քալէր 
առանց առիթ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Պիտի չվիրաւորուէի՞ր, առանց առիթ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Պիտի չվիրաւորուէի՞ր, առանց առիթ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Պիտի չվիրաւորուէի՞ր, առանց առիթ տալու քեզի որ բառ մը ըսէիր: Պիտի չվիրաւորուէի՞ր, 
անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր: Յաճախ մենք եւս աղօթքի պահունանհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր: Յաճախ մենք եւս աղօթքի պահունանհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր: Յաճախ մենք եւս աղօթքի պահունանհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր: Յաճախ մենք եւս աղօթքի պահուն    նոյնը նոյնը նոյնը նոյնը 
կկկկ’’’’ընենք Աստուծոյ: Մենք վիրաւորած կընենք Աստուծոյ: Մենք վիրաւորած կընենք Աստուծոյ: Մենք վիրաւորած կընենք Աստուծոյ: Մենք վիրաւորած կ’’’’ըլլանք զԱստուած երբ աղօթքի ըլլանք զԱստուած երբ աղօթքի ըլլանք զԱստուած երբ աղօթքի ըլլանք զԱստուած երբ աղօթքի 
աւարտին աւարտին աւարտին աւարտին ««««Տէր Յիսուսի անունով աղօթեցինքՏէր Յիսուսի անունով աղօթեցինքՏէր Յիսուսի անունով աղօթեցինքՏէր Յիսուսի անունով աղօթեցինք» » » » ըսենք ու ոտքի ելլենք: ըսենք ու ոտքի ելլենք: ըսենք ու ոտքի ելլենք: ըսենք ու ոտքի ելլենք: 
Երբ մեր սրտի խնդրանքները, մեր մտահոԵրբ մեր սրտի խնդրանքները, մեր մտահոԵրբ մեր սրտի խնդրանքները, մեր մտահոԵրբ մեր սրտի խնդրանքները, մեր մտահոգութիւններն ու դժուարուգութիւններն ու դժուարուգութիւններն ու դժուարուգութիւններն ու դժուարու----
թիւնթիւնթիւնթիւնները Տիրոջ առջեւ պարզենք, եւ երբ մեր աղօթքը իր աւարտին ները Տիրոջ առջեւ պարզենք, եւ երբ մեր աղօթքը իր աւարտին ները Տիրոջ առջեւ պարզենք, եւ երբ մեր աղօթքը իր աւարտին ները Տիրոջ առջեւ պարզենք, եւ երբ մեր աղօթքը իր աւարտին 
հասցնհասցնհասցնհասցնենք, պէտք է ըսենք. ենք, պէտք է ըսենք. ենք, պէտք է ըսենք. ենք, պէտք է ըսենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, խօսէր, խօսէր, խօսէր, խօսէ´ ´ ´ ´ ինծի: Յայտնէինծի: Յայտնէինծի: Յայտնէինծի: Յայտնէ´ ´ ´ ´ ինծի քու ինծի քու ինծի քու ինծի քու 
կամքդ: Պատրաստ եմ լսելու: Ի՞նչ կկամքդ: Պատրաստ եմ լսելու: Ի՞նչ կկամքդ: Պատրաստ եմ լսելու: Ի՞նչ կկամքդ: Պատրաստ եմ լսելու: Ի՞նչ կ’’’’ուզես որ գիտնամ: Ի՞նչ կուզես որ գիտնամ: Ի՞նչ կուզես որ գիտնամ: Ի՞նչ կուզես որ գիտնամ: Ի՞նչ կ’’’’ուզես որ ուզես որ ուզես որ ուզես որ 
ընեմ: Ի՞նչ կընեմ: Ի՞նչ կընեմ: Ի՞նչ կընեմ: Ի՞նչ կ’’’’ուզես որ սորվիմ: Ի՞նչ կուզես որ սորվիմ: Ի՞նչ կուզես որ սորվիմ: Ի՞նչ կուզես որ սորվիմ: Ի՞նչ կ’’’’ուզես փոխել կեանքիս մէջուզես փոխել կեանքիս մէջուզես փոխել կեանքիս մէջուզես փոխել կեանքիս մէջ»: »: »: »: 
Սիրելիներ, Աստուած կը խօսի մեզի աղօթքի պահուն եւ աղօթՍիրելիներ, Աստուած կը խօսի մեզի աղօթքի պահուն եւ աղօթՍիրելիներ, Աստուած կը խօսի մեզի աղօթքի պահուն եւ աղօթՍիրելիներ, Աստուած կը խօսի մեզի աղօթքի պահուն եւ աղօթքէն քէն քէն քէն 
ետք, ուստի միշետք, ուստի միշետք, ուստի միշետք, ուստի միշտ պատրատ պատրատ պատրատ պատրա´́́́ստ ըլլանք լսելու:ստ ըլլանք լսելու:ստ ըլլանք լսելու:ստ ըլլանք լսելու:    

    
� Աղօթքի պահուն մեր ձայնը Աստուծոյ լսելի դարձնելէ աւելի` Աղօթքի պահուն մեր ձայնը Աստուծոյ լսելի դարձնելէ աւելի` Աղօթքի պահուն մեր ձայնը Աստուծոյ լսելի դարձնելէ աւելի` Աղօթքի պահուն մեր ձայնը Աստուծոյ լսելի դարձնելէ աւելի` 

Աստուծոյ ձայնը լսելու պէտք է աշխատինք:Աստուծոյ ձայնը լսելու պէտք է աշխատինք:Աստուծոյ ձայնը լսելու պէտք է աշխատինք:Աստուծոյ ձայնը լսելու պէտք է աշխատինք:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((էէէէ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 16Հոկտեմբեր 16Հոկտեմբեր 16Հոկտեմբեր 16))))    

    
Նեղութիւնն ու շփոթը զիս աղօթքի կը մղեն, իսկ աղօթքը` Նեղութիւնն ու շփոթը զիս աղօթքի կը մղեն, իսկ աղօթքը` Նեղութիւնն ու շփոթը զիս աղօթքի կը մղեն, իսկ աղօթքը` Նեղութիւնն ու շփոթը զիս աղօթքի կը մղեն, իսկ աղօթքը` 

նեղութիւնն ու շփոթը ինձմէ հեռու կը վանէ նեղութիւնն ու շփոթը ինձմէ հեռու կը վանէ նեղութիւնն ու շփոթը ինձմէ հեռու կը վանէ նեղութիւնն ու շփոթը ինձմէ հեռու կը վանէ (P(P(P(Philipp Melanchthon):hilipp Melanchthon):hilipp Melanchthon):hilipp Melanchthon):    
Աղօթքը չէ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ Աղօթքը չէ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ Աղօթքը չէ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ Աղօթքը չէ որ որոշ բաներ կը փոխէ. աղօթքը զիս է որ կը փոխէ, եւ 

ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխեմ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխեմ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխեմ ես եմ որ որոշ բաներ կը փոխեմ (Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):    
Որքան քիչ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը դժուար կը թուին, եւ որքան Որքան քիչ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը դժուար կը թուին, եւ որքան Որքան քիչ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը դժուար կը թուին, եւ որքան Որքան քիչ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը դժուար կը թուին, եւ որքան 

շատ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը կը դիւրանան:շատ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը կը դիւրանան:շատ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը կը դիւրանան:շատ աղօթեմ՝ աղօթքի պահերը կը դիւրանան:    
Երբ աղօթենք՝ մեր ուշադրութիւնԵրբ աղօթենք՝ մեր ուշադրութիւնԵրբ աղօթենք՝ մեր ուշադրութիւնԵրբ աղօթենք՝ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ ը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ ը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ ը կեդրոնացնենք Աստուծոյ վրայ 

եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ մեր դժուարութիւններուն վրայ չ թէ մեր դժուարութիւններուն վրայ չ թէ մեր դժուարութիւններուն վրայ չ թէ մեր դժուարութիւններուն վրայ (Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):(Oswald Chambers):    
Եթէ մեր մատուցած խնդրանքները իր կամքին համաձայն ըլլան Եթէ մեր մատուցած խնդրանքները իր կամքին համաձայն ըլլան Եթէ մեր մատուցած խնդրանքները իր կամքին համաձայն ըլլան Եթէ մեր մատուցած խնդրանքները իր կամքին համաձայն ըլլան 

եւ եթէ մեր խնդրանքներուն մէջ իր փառքն է որ կը փնտռենք, եւ եթէ մեր խնդրանքներուն մէջ իր փառքն է որ կը փնտռենք, եւ եթէ մեր խնդրանքներուն մէջ իր փառքն է որ կը փնտռենք, եւ եթէ մեր խնդրանքներուն մէջ իր փառքն է որ կը փնտռենք, 
պատասխանները պիտի գան այնպիսի ձեւով մը որ մեզ պիտի պատասխանները պիտի գան այնպիսի ձեւով մը որ մեզ պիտի պատասխանները պիտի գան այնպիսի ձեւով մը որ մեզ պիտի պատասխանները պիտի գան այնպիսի ձեւով մը որ մեզ պիտի 
զարմացնեն զարմացնեն զարմացնեն զարմացնեն եւ մեր սիրտերը պիտի լեցնեն գոհաբանական երգերով եւ մեր սիրտերը պիտի լեցնեն գոհաբանական երգերով եւ մեր սիրտերը պիտի լեցնեն գոհաբանական երգերով եւ մեր սիրտերը պիտի լեցնեն գոհաբանական երգերով (J. (J. (J. (J. 
K. Maclean):K. Maclean):K. Maclean):K. Maclean):    

Երբ չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս պէտք է որ աղօթես, գոնէ Երբ չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս պէտք է որ աղօթես, գոնէ Երբ չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս պէտք է որ աղօթես, գոնէ Երբ չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս պէտք է որ աղօթես, գոնէ 
աղօթէ այն ձեւով որ կրնաս աղօթել աղօթէ այն ձեւով որ կրնաս աղօթել աղօթէ այն ձեւով որ կրնաս աղօթել աղօթէ այն ձեւով որ կրնաս աղօթել (Edward M. Goulburn):(Edward M. Goulburn):(Edward M. Goulburn):(Edward M. Goulburn):    

Օրը պէտք է բանալ աղօթքի բանալիով եւ փակել աղօթքի Օրը պէտք է բանալ աղօթքի բանալիով եւ փակել աղօթքի Օրը պէտք է բանալ աղօթքի բանալիով եւ փակել աղօթքի Օրը պէտք է բանալ աղօթքի բանալիով եւ փակել աղօթքի 
կղպանքով կղպանքով կղպանքով կղպանքով (Thomas Fuller):(Thomas Fuller):(Thomas Fuller):(Thomas Fuller):    

ՈմանքՈմանքՈմանքՈմանք    աղօթքը ժամանակի կորուստ կը նկատեն, բայց ընդհակաաղօթքը ժամանակի կորուստ կը նկատեն, բայց ընդհակաաղօթքը ժամանակի կորուստ կը նկատեն, բայց ընդհակաաղօթքը ժամանակի կորուստ կը նկատեն, բայց ընդհակա----
ռակը, աղօթքը ժամանակի փրկութիւնն է ռակը, աղօթքը ժամանակի փրկութիւնն է ռակը, աղօթքը ժամանակի փրկութիւնն է ռակը, աղօթքը ժամանակի փրկութիւնն է (Charles Haddon Spurgeon):(Charles Haddon Spurgeon):(Charles Haddon Spurgeon):(Charles Haddon Spurgeon):    

Յաջող օրը՝ պայմանաւորուած է առաւօտեան աղօթքով:Յաջող օրը՝ պայմանաւորուած է առաւօտեան աղօթքով:Յաջող օրը՝ պայմանաւորուած է առաւօտեան աղօթքով:Յաջող օրը՝ պայմանաւորուած է առաւօտեան աղօթքով:    
Այն մարդը որուն ծունկը կը ծռի` ոտքը չի սահիր:Այն մարդը որուն ծունկը կը ծռի` ոտքը չի սահիր:Այն մարդը որուն ծունկը կը ծռի` ոտքը չի սահիր:Այն մարդը որուն ծունկը կը ծռի` ոտքը չի սահիր:    
Որքան անդրադառնաս որ տկար ես՝ այնքան աւելի լաւ կրնասՈրքան անդրադառնաս որ տկար ես՝ այնքան աւելի լաւ կրնասՈրքան անդրադառնաս որ տկար ես՝ այնքան աւելի լաւ կրնասՈրքան անդրադառնաս որ տկար ես՝ այնքան աւելի լաւ կրնաս    

աղօթել աղօթել աղօթել աղօթել (O. Hallesby):(O. Hallesby):(O. Hallesby):(O. Hallesby):    
Նեղութիւնը մարդը կը մղէ աղօթքի, իսկ աղօթքը ուրիշ բան չէ եթէ Նեղութիւնը մարդը կը մղէ աղօթքի, իսկ աղօթքը ուրիշ բան չէ եթէ Նեղութիւնը մարդը կը մղէ աղօթքի, իսկ աղօթքը ուրիշ բան չէ եթէ Նեղութիւնը մարդը կը մղէ աղօթքի, իսկ աղօթքը ուրիշ բան չէ եթէ 

ոչ մարդուն ձայնը նեղութեան մէջ ոչ մարդուն ձայնը նեղութեան մէջ ոչ մարդուն ձայնը նեղութեան մէջ ոչ մարդուն ձայնը նեղութեան մէջ (E. M. Bounds):(E. M. Bounds):(E. M. Bounds):(E. M. Bounds):    
    

� Ան որ չԱն որ չԱն որ չԱն որ չ’’’’աղօթեր պայծառ օրերուն, չի կրնար գիտնալ թէ իաղօթեր պայծառ օրերուն, չի կրնար գիտնալ թէ իաղօթեր պայծառ օրերուն, չի կրնար գիտնալ թէ իաղօթեր պայծառ օրերուն, չի կրնար գիտնալ թէ ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
պէտք է աղօթէ մութ օրերուն:պէտք է աղօթէ մութ օրերուն:պէտք է աղօթէ մութ օրերուն:պէտք է աղօթէ մութ օրերուն:    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((ըըըը. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 17Հոկտեմբեր 17Հոկտեմբեր 17Հոկտեմբեր 17))))    

    
Գնոստիկեան մը նեղութեան մէջ ինկաւ եւ ընկերը պատԳնոստիկեան մը նեղութեան մէջ ինկաւ եւ ընկերը պատԳնոստիկեան մը նեղութեան մէջ ինկաւ եւ ընկերը պատԳնոստիկեան մը նեղութեան մէջ ինկաւ եւ ընկերը պատուիրեց ուիրեց ուիրեց ուիրեց 

իրեն աղօթել: Ան պատասխանեց. իրեն աղօթել: Ան պատասխանեց. իրեն աղօթել: Ան պատասխանեց. իրեն աղօթել: Ան պատասխանեց. ««««Ի՞նչպէս աղօթեմ երբ նոյնիսկ չեմ Ի՞նչպէս աղօթեմ երբ նոյնիսկ չեմ Ի՞նչպէս աղօթեմ երբ նոյնիսկ չեմ Ի՞նչպէս աղօթեմ երբ նոյնիսկ չեմ 
գիտեր որ Աստուած կայ կամ ոչգիտեր որ Աստուած կայ կամ ոչգիտեր որ Աստուած կայ կամ ոչգիտեր որ Աստուած կայ կամ ոչ»: »: »: »: Ընկերը ըսաւ. Ընկերը ըսաւ. Ընկերը ըսաւ. Ընկերը ըսաւ. ««««Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընես եթէ դուն ընես եթէ դուն ընես եթէ դուն ընես եթէ դուն 
անտառի մը մէջ կորսուեցար, նախ կը ստուգես եթէ երբեք քեզ լսող անտառի մը մէջ կորսուեցար, նախ կը ստուգես եթէ երբեք քեզ լսող անտառի մը մէջ կորսուեցար, նախ կը ստուգես եթէ երբեք քեզ լսող անտառի մը մէջ կորսուեցար, նախ կը ստուգես եթէ երբեք քեզ լսող 
մարդ կայ թէ ոչ մարդ կայ թէ ոչ մարդ կայ թէ ոչ մարդ կայ թէ ոչ եւ յետո՞յ կը պոռաս, թէ անմիջապէս եւ յետո՞յ կը պոռաս, թէ անմիջապէս եւ յետո՞յ կը պոռաս, թէ անմիջապէս եւ յետո՞յ կը պոռաս, թէ անմիջապէս ««««օգնութի՜ւնօգնութի՜ւնօգնութի՜ւնօգնութի՜ւն» » » » կը կը կը կը 
պոռաս, առանց նոյնիսկ գիտնալու եթէ երբեք քեզ լսող մէկը կայպոռաս, առանց նոյնիսկ գիտնալու եթէ երբեք քեզ լսող մէկը կայպոռաս, առանց նոյնիսկ գիտնալու եթէ երբեք քեզ լսող մէկը կայպոռաս, առանց նոյնիսկ գիտնալու եթէ երբեք քեզ լսող մէկը կայ» (Dan » (Dan » (Dan » (Dan 
Plies):Plies):Plies):Plies):    

Շատեր աղօթքով Աստուծոյ կը դիմեն միայն երբ ցաւի մէջ ըլլան, Շատեր աղօթքով Աստուծոյ կը դիմեն միայն երբ ցաւի մէջ ըլլան, Շատեր աղօթքով Աստուծոյ կը դիմեն միայն երբ ցաւի մէջ ըլլան, Շատեր աղօթքով Աստուծոյ կը դիմեն միայն երբ ցաւի մէջ ըլլան, 
կարծելով որ Աստուած դեղագործ է, եւ կը մոռնան որ Աստուած ամէն կարծելով որ Աստուած դեղագործ է, եւ կը մոռնան որ Աստուած ամէն կարծելով որ Աստուած դեղագործ է, եւ կը մոռնան որ Աստուած ամէն կարծելով որ Աստուած դեղագործ է, եւ կը մոռնան որ Աստուած ամէն 
բանէ առաջ, սրտի բանէ առաջ, սրտի բանէ առաջ, սրտի բանէ առաջ, սրտի ու հոգիի բժիշկ է:ու հոգիի բժիշկ է:ու հոգիի բժիշկ է:ու հոգիի բժիշկ է:    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ աղօթեր երբ կաղօթեր երբ կաղօթեր երբ կաղօթեր երբ կ’’’’անձրեւէ, եթէ երբեք չես աղօթած երբ արեւոտ է անձրեւէ, եթէ երբեք չես աղօթած երբ արեւոտ է անձրեւէ, եթէ երբեք չես աղօթած երբ արեւոտ է անձրեւէ, եթէ երբեք չես աղօթած երբ արեւոտ է 
(Satchel Paige):(Satchel Paige):(Satchel Paige):(Satchel Paige):    

Երկինքը խուլ չէ, բայց խուլ կը դառնայ երբ աղօթքի պաԵրկինքը խուլ չէ, բայց խուլ կը դառնայ երբ աղօթքի պաԵրկինքը խուլ չէ, բայց խուլ կը դառնայ երբ աղօթքի պաԵրկինքը խուլ չէ, բայց խուլ կը դառնայ երբ աղօթքի պահուն հուն հուն հուն 
մարդուն սիրտը համրացած է ու միայն բերանն է որ կը խօսի:մարդուն սիրտը համրացած է ու միայն բերանն է որ կը խօսի:մարդուն սիրտը համրացած է ու միայն բերանն է որ կը խօսի:մարդուն սիրտը համրացած է ու միայն բերանն է որ կը խօսի:    

Պէտք է հաւատանք մեր մատուցած աղօթքներուն, եթէ երբեՊէտք է հաւատանք մեր մատուցած աղօթքներուն, եթէ երբեՊէտք է հաւատանք մեր մատուցած աղօթքներուն, եթէ երբեՊէտք է հաւատանք մեր մատուցած աղօթքներուն, եթէ երբեք ք ք ք 
կկկկ’’’’ուզենք որ Աստուած հաւատայ անոնց:ուզենք որ Աստուած հաւատայ անոնց:ուզենք որ Աստուած հաւատայ անոնց:ուզենք որ Աստուած հաւատայ անոնց:    

Աղօթքի պահուն չար մարդը կրնայ իր ձեռքերը բարձրացԱղօթքի պահուն չար մարդը կրնայ իր ձեռքերը բարձրացԱղօթքի պահուն չար մարդը կրնայ իր ձեռքերը բարձրացԱղօթքի պահուն չար մարդը կրնայ իր ձեռքերը բարձրացնել, բայց նել, բայց նել, բայց նել, բայց 
չի կրնար իր երեսը բարձրացնել չի կրնար իր երեսը բարձրացնել չի կրնար իր երեսը բարձրացնել չի կրնար իր երեսը բարձրացնել (Thomas Watson):(Thomas Watson):(Thomas Watson):(Thomas Watson):    

Երբ աղօթենք եւ ուզենք հրաւիրել զԱստուած մեր սրտին մէջ, Երբ աղօթենք եւ ուզենք հրաւիրել զԱստուած մեր սրտին մէջ, Երբ աղօթենք եւ ուզենք հրաւիրել զԱստուած մեր սրտին մէջ, Երբ աղօթենք եւ ուզենք հրաւիրել զԱստուած մեր սրտին մէջ, 
առաջին բանը որ մեր սրտէն դուրս պէտք է դնենք՝ մեր առաջին բանը որ մեր սրտէն դուրս պէտք է դնենք՝ մեր առաջին բանը որ մեր սրտէն դուրս պէտք է դնենք՝ մեր առաջին բանը որ մեր սրտէն դուրս պէտք է դնենք՝ մեր ««««եսեսեսես»»»»ն է: ն է: ն է: ն է: 
ԱԱԱԱստուած ու մենք չենք կրնար ապրիլ միեւնոյն սրտին մէջ:ստուած ու մենք չենք կրնար ապրիլ միեւնոյն սրտին մէջ:ստուած ու մենք չենք կրնար ապրիլ միեւնոյն սրտին մէջ:ստուած ու մենք չենք կրնար ապրիլ միեւնոյն սրտին մէջ:    

Երբ աղօթքի պահուն Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը խնդրենք, Երբ աղօթքի պահուն Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը խնդրենք, Երբ աղօթքի պահուն Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը խնդրենք, Երբ աղօթքի պահուն Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը խնդրենք, 
աղօթքը կը դադրի խնդրանք ըլլալէ ու կը վերածուի փառաբանուաղօթքը կը դադրի խնդրանք ըլլալէ ու կը վերածուի փառաբանուաղօթքը կը դադրի խնդրանք ըլլալէ ու կը վերածուի փառաբանուաղօթքը կը դադրի խնդրանք ըլլալէ ու կը վերածուի փառաբանու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    

Աստուած կը նախընտրէ մաքուր սրտէն բղխած Աստուած կը նախընտրէ մաքուր սրտէն բղխած Աստուած կը նախընտրէ մաքուր սրտէն բղխած Աստուած կը նախընտրէ մաքուր սրտէն բղխած ««««սխալսխալսխալսխալ» » » » աղօթքը, աղօթքը, աղօթքը, աղօթքը, 
քան աղտոտ սրտէն բղխած քան աղտոտ սրտէն բղխած քան աղտոտ սրտէն բղխած քան աղտոտ սրտէն բղխած ««««շիտակշիտակշիտակշիտակ» » » » աղաղաղաղօթքը օթքը օթքը օթքը (Voltaire):(Voltaire):(Voltaire):(Voltaire):    

    
� Լաւագոյն աղօթքները յաճախ իրենց մէջ բառերէ աւելի ցաԼաւագոյն աղօթքները յաճախ իրենց մէջ բառերէ աւելի ցաԼաւագոյն աղօթքները յաճախ իրենց մէջ բառերէ աւելի ցաԼաւագոյն աղօթքները յաճախ իրենց մէջ բառերէ աւելի ցա´́́́ւ է ւ է ւ է ւ է 

որ կոր կոր կոր կ’’’’ունենան ունենան ունենան ունենան (John Bunyan):(John Bunyan):(John Bunyan):(John Bunyan):    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((թթթթ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 18Հոկտեմբեր 18Հոկտեմբեր 18Հոկտեմբեր 18))))    

    
ԱղօթէԱղօթէԱղօթէԱղօթէ´ ´ ´ ´ ինչ բանի համար որ կինչ բանի համար որ կինչ բանի համար որ կինչ բանի համար որ կ’’’’ուզես, բայց միուզես, բայց միուզես, բայց միուզես, բայց մի´ ´ ´ ´ փորձեր համոզել փորձեր համոզել փորձեր համոզել փորձեր համոզել 

Աստուծոյ, թէ այն բանը որուն համար կԱստուծոյ, թէ այն բանը որուն համար կԱստուծոյ, թէ այն բանը որուն համար կԱստուծոյ, թէ այն բանը որուն համար կ’’’’աղօթես՝ անպայման շիտաղօթես՝ անպայման շիտաղօթես՝ անպայման շիտաղօթես՝ անպայման շիտակ ակ ակ ակ 
բանն է եւ իր կամքին համաձայն:բանն է եւ իր կամքին համաձայն:բանն է եւ իր կամքին համաձայն:բանն է եւ իր կամքին համաձայն:    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ մտահոգուիր երբ աղօթքը քեզի համար պայքարի կը մտահոգուիր երբ աղօթքը քեզի համար պայքարի կը մտահոգուիր երբ աղօթքը քեզի համար պայքարի կը մտահոգուիր երբ աղօթքը քեզի համար պայքարի կը 
վերածուի ու դուն չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս կվերածուի ու դուն չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս կվերածուի ու դուն չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս կվերածուի ու դուն չես կրնար աղօթել այնպէս ինչպէս կ’’’’ուզես աղօթել: ուզես աղօթել: ուզես աղօթել: ուզես աղօթել: 
Աղօթքի պահուն դուն ինքդ աղօթք ես Աստուծոյ համար, եւ ան կը լսէ Աղօթքի պահուն դուն ինքդ աղօթք ես Աստուծոյ համար, եւ ան կը լսէ Աղօթքի պահուն դուն ինքդ աղօթք ես Աստուծոյ համար, եւ ան կը լսէ Աղօթքի պահուն դուն ինքդ աղօթք ես Աստուծոյ համար, եւ ան կը լսէ 
տառապող մարմինիդ ու հոգիիդ բոլոր խնդրանքները տառապող մարմինիդ ու հոգիիդ բոլոր խնդրանքները տառապող մարմինիդ ու հոգիիդ բոլոր խնդրանքները տառապող մարմինիդ ու հոգիիդ բոլոր խնդրանքները (O. (O. (O. (O. Hallesby):Hallesby):Hallesby):Hallesby):    

Աղօթքը հագուստն է հոգիին: Ինչպէս առանց հագուստի մեր Աղօթքը հագուստն է հոգիին: Ինչպէս առանց հագուստի մեր Աղօթքը հագուստն է հոգիին: Ինչպէս առանց հագուստի մեր Աղօթքը հագուստն է հոգիին: Ինչպէս առանց հագուստի մեր 
մարմինները ենթակայ են տաքին ու պաղին, ցուրտին ու հովին, մարմինները ենթակայ են տաքին ու պաղին, ցուրտին ու հովին, մարմինները ենթակայ են տաքին ու պաղին, ցուրտին ու հովին, մարմինները ենթակայ են տաքին ու պաղին, ցուրտին ու հովին, 
այնպէս ալ, առանց աղօթքի մեր հոգիները ենթակայ են Չարի բոլոր այնպէս ալ, առանց աղօթքի մեր հոգիները ենթակայ են Չարի բոլոր այնպէս ալ, առանց աղօթքի մեր հոգիները ենթակայ են Չարի բոլոր այնպէս ալ, առանց աղօթքի մեր հոգիները ենթակայ են Չարի բոլոր 
տեսակի յարձակումներուն: Ուստի, աղօթքի հատեսակի յարձակումներուն: Ուստի, աղօթքի հատեսակի յարձակումներուն: Ուստի, աղօթքի հատեսակի յարձակումներուն: Ուստի, աղօթքի հագուստով ծածկենք մեր գուստով ծածկենք մեր գուստով ծածկենք մեր գուստով ծածկենք մեր 
հոգիները, որպէսզիհոգիները, որպէսզիհոգիները, որպէսզիհոգիները, որպէսզի    անոնք պաշտպանանոնք պաշտպանանոնք պաշտպանանոնք պաշտպանուած մնան Սատանայի ուած մնան Սատանայի ուած մնան Սատանայի ուած մնան Սատանայի 
արձակած նետերուն դէմ:արձակած նետերուն դէմ:արձակած նետերուն դէմ:արձակած նետերուն դէմ:    

Ան որ հոգ կը տանի իր մարմինին բայց հոգ չի տանիր իր հոգիի Ան որ հոգ կը տանի իր մարմինին բայց հոգ չի տանիր իր հոգիի Ան որ հոգ կը տանի իր մարմինին բայց հոգ չի տանիր իր հոգիի Ան որ հոգ կը տանի իր մարմինին բայց հոգ չի տանիր իր հոգիի 
փրկութեան, կը նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի վանդակին բայց փրկութեան, կը նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի վանդակին բայց փրկութեան, կը նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի վանդակին բայց փրկութեան, կը նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի վանդակին բայց 
կկկկ’’’’անտեսէ մէջը եղող թռչունը:անտեսէ մէջը եղող թռչունը:անտեսէ մէջը եղող թռչունը:անտեսէ մէջը եղող թռչունը:    

Աղօթքի պահուն, Աստուծմէ առնելէ աւելի՝ զԱստուած մէջդ Աղօթքի պահուն, Աստուծմէ առնելէ աւելի՝ զԱստուած մէջդ Աղօթքի պահուն, Աստուծմէ առնելէ աւելի՝ զԱստուած մէջդ Աղօթքի պահուն, Աստուծմէ առնելէ աւելի՝ զԱստուած մէջդ 
առառառառնելու մասին մտածէ: Չես կրնար զԱստուած մէջդ առնել այնքան նելու մասին մտածէ: Չես կրնար զԱստուած մէջդ առնել այնքան նելու մասին մտածէ: Չես կրնար զԱստուած մէջդ առնել այնքան նելու մասին մտածէ: Չես կրնար զԱստուած մէջդ առնել այնքան 
ատեն որ Աստուծմէ առնելու մասին կը մտածես:ատեն որ Աստուծմէ առնելու մասին կը մտածես:ատեն որ Աստուծմէ առնելու մասին կը մտածես:ատեն որ Աստուծմէ առնելու մասին կը մտածես:    

Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’աղօթես, ուշադրութիւնդ կեդրոնացուր Աստուծոյ սրտին աղօթես, ուշադրութիւնդ կեդրոնացուր Աստուծոյ սրտին աղօթես, ուշադրութիւնդ կեդրոնացուր Աստուծոյ սրտին աղօթես, ուշադրութիւնդ կեդրոնացուր Աստուծոյ սրտին 
վրայ եւ ոչ թէ ձեռքին վրայ, Պարգեւաբաշխին նայէվրայ եւ ոչ թէ ձեռքին վրայ, Պարգեւաբաշխին նայէվրայ եւ ոչ թէ ձեռքին վրայ, Պարգեւաբաշխին նայէվրայ եւ ոչ թէ ձեռքին վրայ, Պարգեւաբաշխին նայէ´ ´ ´ ´ եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
բաշխուած պարգեւին, առատօրէն Տուողին նայէբաշխուած պարգեւին, առատօրէն Տուողին նայէբաշխուած պարգեւին, առատօրէն Տուողին նայէբաշխուած պարգեւին, առատօրէն Տուողին նայէ´ ´ ´ ´ եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ տրուած չ թէ տրուած չ թէ տրուած չ թէ տրուած 
առատութեան:առատութեան:առատութեան:առատութեան:    

ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ առարկեր որ մարդոց կը խօսիս Յիսուսի մասին ու մարդիկ առարկեր որ մարդոց կը խօսիս Յիսուսի մասին ու մարդիկ առարկեր որ մարդոց կը խօսիս Յիսուսի մասին ու մարդիկ առարկեր որ մարդոց կը խօսիս Յիսուսի մասին ու մարդիկ 
չեն փոխուիր. մարդիկը փոխելը քու գործդ չէ, այլ՝ Աստուծոյ գործը, չեն փոխուիր. մարդիկը փոխելը քու գործդ չէ, այլ՝ Աստուծոյ գործը, չեն փոխուիր. մարդիկը փոխելը քու գործդ չէ, այլ՝ Աստուծոյ գործը, չեն փոխուիր. մարդիկը փոխելը քու գործդ չէ, այլ՝ Աստուծոյ գործը, 
իսկ որպէսզի Աստուած իր գործը կատարէ, պէտք է աղօթես այն իսկ որպէսզի Աստուած իր գործը կատարէ, պէտք է աղօթես այն իսկ որպէսզի Աստուած իր գործը կատարէ, պէտք է աղօթես այն իսկ որպէսզի Աստուած իր գործը կատարէ, պէտք է աղօթես այն 
անձերուն համար որոնց կանձերուն համար որոնց կանձերուն համար որոնց կանձերուն համար որոնց կ’’’’ուզես օր մը փոխուած տեսնել:ուզես օր մը փոխուած տեսնել:ուզես օր մը փոխուած տեսնել:ուզես օր մը փոխուած տեսնել:    

    
� ԱղօթքըԱղօթքըԱղօթքըԱղօթքը    մենախօսութիւն չէ, այլ քաղցր երկխօսութիւն մը մեր մենախօսութիւն չէ, այլ քաղցր երկխօսութիւն մը մեր մենախօսութիւն չէ, այլ քաղցր երկխօսութիւն մը մեր մենախօսութիւն չէ, այլ քաղցր երկխօսութիւն մը մեր 

հոգիին եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիին եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիին եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիին եւ Աստուծոյ միջեւ (John Richard Moreland):(John Richard Moreland):(John Richard Moreland):(John Richard Moreland):    
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Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին Աղօթքի մասին ((((ժժժժ. . . . բաժին)բաժին)բաժին)բաժին)    
((((Հոկտեմբեր 19Հոկտեմբեր 19Հոկտեմբեր 19Հոկտեմբեր 19))))    

    
Մէկը որ փրկութեան հանդէպ փափաք չունի, միՄէկը որ փրկութեան հանդէպ փափաք չունի, միՄէկը որ փրկութեան հանդէպ փափաք չունի, միՄէկը որ փրկութեան հանդէպ փափաք չունի, մի´ ´ ´ ´ աղօաղօաղօաղօթեր անոր թեր անոր թեր անոր թեր անոր 

փրկութեան համար, այլ աղօթէ որ Տէրը փրկուփրկութեան համար, այլ աղօթէ որ Տէրը փրկուփրկութեան համար, այլ աղօթէ որ Տէրը փրկուփրկութեան համար, այլ աղօթէ որ Տէրը փրկութեան հանդէպ փափաք թեան հանդէպ փափաք թեան հանդէպ փափաք թեան հանդէպ փափաք 
արարարարթնցնէ անոր մէջ: Երբ այդ փափաթնցնէ անոր մէջ: Երբ այդ փափաթնցնէ անոր մէջ: Երբ այդ փափաթնցնէ անոր մէջ: Երբ այդ փափաքը տեսքը տեսքը տեսքը տեսնես՝ յետոնես՝ յետոնես՝ յետոնես՝ յետո´́́́յ սկսէյ սկսէյ սկսէյ սկսէ´ ´ ´ ´ աղօթել աղօթել աղօթել աղօթել 
անոր փրկութեան համար:անոր փրկութեան համար:անոր փրկութեան համար:անոր փրկութեան համար:    

Մեզ չարչարողներուն համար աղօթելն է, որ մեզ պիտի առաջնորՄեզ չարչարողներուն համար աղօթելն է, որ մեզ պիտի առաջնորՄեզ չարչարողներուն համար աղօթելն է, որ մեզ պիտի առաջնորՄեզ չարչարողներուն համար աղօթելն է, որ մեզ պիտի առաջնոր----
դէ երկինք՝ ուր չարչարանք չկայ: Մեզ անհանգստացդէ երկինք՝ ուր չարչարանք չկայ: Մեզ անհանգստացդէ երկինք՝ ուր չարչարանք չկայ: Մեզ անհանգստացդէ երկինք՝ ուր չարչարանք չկայ: Մեզ անհանգստացնողներուն նողներուն նողներուն նողներուն 
համար աղօթելով է, որ կը հասնինք յաւիտեհամար աղօթելով է, որ կը հասնինք յաւիտեհամար աղօթելով է, որ կը հասնինք յաւիտեհամար աղօթելով է, որ կը հասնինք յաւիտենական հանգիստին:նական հանգիստին:նական հանգիստին:նական հանգիստին:    

ԾանօթԾանօթԾանօթԾանօթին համար աղօթելը՝ բարութեան արտայայտուին համար աղօթելը՝ բարութեան արտայայտուին համար աղօթելը՝ բարութեան արտայայտուին համար աղօթելը՝ բարութեան արտայայտութիւն է: թիւն է: թիւն է: թիւն է: 
Աշխարհի մարդոց համար աղօթելը՝ հաւատքի արտայայտուԱշխարհի մարդոց համար աղօթելը՝ հաւատքի արտայայտուԱշխարհի մարդոց համար աղօթելը՝ հաւատքի արտայայտուԱշխարհի մարդոց համար աղօթելը՝ հաւատքի արտայայտութիւն է: թիւն է: թիւն է: թիւն է: 
Թշնամիին համար աղօթելը՝ սրբութեան արտայայտուԹշնամիին համար աղօթելը՝ սրբութեան արտայայտուԹշնամիին համար աղօթելը՝ սրբութեան արտայայտուԹշնամիին համար աղօթելը՝ սրբութեան արտայայտութիւն է:թիւն է:թիւն է:թիւն է:    

Աստուած մեր աղօթքներուն երեք ձեւերով կը պատասԱստուած մեր աղօթքներուն երեք ձեւերով կը պատասԱստուած մեր աղօթքներուն երեք ձեւերով կը պատասԱստուած մեր աղօթքներուն երեք ձեւերով կը պատասխանէ՝ խանէ՝ խանէ՝ խանէ՝ 
««««ՈչՈչՈչՈչ», «», «», «», «ԱյոԱյոԱյոԱյո», «», «», «», «ՍպասէՍպասէՍպասէՍպասէ»: »: »: »: Սա կը նշանակէ թէ Սա կը նշանակէ թէ Սա կը նշանակէ թէ Սա կը նշանակէ թէ ««««ՈչՈչՈչՈչ»»»»ը եւը եւը եւը եւս աղօթքի ս աղօթքի ս աղօթքի ս աղօթքի 
պատասխան կը նկատուի: Արդեօք աղօթքի ընթացքին մեր խնդրածը պատասխան կը նկատուի: Արդեօք աղօթքի ընթացքին մեր խնդրածը պատասխան կը նկատուի: Արդեօք աղօթքի ընթացքին մեր խնդրածը պատասխան կը նկատուի: Արդեօք աղօթքի ընթացքին մեր խնդրածը 
պէտք է ստանա՞լ որպէսզի աղօթքը պատասխանպէտք է ստանա՞լ որպէսզի աղօթքը պատասխանպէտք է ստանա՞լ որպէսզի աղօթքը պատասխանպէտք է ստանա՞լ որպէսզի աղօթքը պատասխանուած համարենք: ուած համարենք: ուած համարենք: ուած համարենք: 
Աղօթքը պատասխանուած կը համարուի նոյնիսկ եթէ այդ Աղօթքը պատասխանուած կը համարուի նոյնիսկ եթէ այդ Աղօթքը պատասխանուած կը համարուի նոյնիսկ եթէ այդ Աղօթքը պատասխանուած կը համարուի նոյնիսկ եթէ այդ 
պատասխանը պատասխանը պատասխանը պատասխանը ««««ՈչՈչՈչՈչ» » » » է:է:է:է:    

««««Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան մէջ ք, որպէսզի փորձութեան մէջ ք, որպէսզի փորձութեան մէջ ք, որպէսզի փորձութեան մէջ 
չիյնաքչիյնաքչիյնաքչիյնաք» » » » (Մատթէոս 26(Մատթէոս 26(Մատթէոս 26(Մատթէոս 26.41): .41): .41): .41): Ուշադրութիւն ըրէք, Յիսուս չ'ըսեր` Ուշադրութիւն ըրէք, Յիսուս չ'ըսեր` Ուշադրութիւն ըրէք, Յիսուս չ'ըսեր` Ուշադրութիւն ըրէք, Յիսուս չ'ըսեր` ««««ԱղօԱղօԱղօԱղօ----
թեցէթեցէթեցէթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան չհանդիպիքք, որպէսզի փորձութեան չհանդիպիքք, որպէսզի փորձութեան չհանդիպիքք, որպէսզի փորձութեան չհանդիպիք», », », », այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ԱղօթեԱղօթեԱղօթեԱղօթեցէցէցէցէ´́́́ք, որպէսք, որպէսք, որպէսք, որպէս----
զի փորձութեան մէջ չիյնաքզի փորձութեան մէջ չիյնաքզի փորձութեան մէջ չիյնաքզի փորձութեան մէջ չիյնաք»: »: »: »: ՓորՓորՓորՓորձութեանց հանդիձութեանց հանդիձութեանց հանդիձութեանց հանդիպիլը անխուսապիլը անխուսապիլը անխուսապիլը անխուսա----
փելի է, կարեւորը փորձուփելի է, կարեւորը փորձուփելի է, կարեւորը փորձուփելի է, կարեւորը փորձութեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն թեանց հանդիպելէ ետք` անոնց մէջ չիյնալն 
է: Հետեւաբար, պէտք է աղօթեէ: Հետեւաբար, պէտք է աղօթեէ: Հետեւաբար, պէտք է աղօթեէ: Հետեւաբար, պէտք է աղօթենք ոնք ոնք ոնք ո´́́́չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց չ թէ որպէսզի փորձութեանց 
չհանդիչհանդիչհանդիչհանդիպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձուպինք, այլ որպէսզի փորձութեանց հանդիպելէ ետք՝ անոնց մէջ թեանց հանդիպելէ ետք՝ անոնց մէջ թեանց հանդիպելէ ետք՝ անոնց մէջ թեանց հանդիպելէ ետք՝ անոնց մէջ 
չիյնանք: Մեղքի մէջ իյնալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի թշնամիին չիյնանք: Մեղքի մէջ իյնալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի թշնամիին չիյնանք: Մեղքի մէջ իյնալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի թշնամիին չիյնանք: Մեղքի մէջ իյնալէ ետք աղօթող մարդը՝ կը նմանի թշնամիին 
նետով վիրաւորուելէ ետք դարման փնտռող մարդուն:նետով վիրաւորուելէ ետք դարման փնտռող մարդուն:նետով վիրաւորուելէ ետք դարման փնտռող մարդուն:նետով վիրաւորուելէ ետք դարման փնտռող մարդուն:    

    
� ԴադրիԴադրիԴադրիԴադրի´́́́նք մարդոց Տիրոջ մասին խօսելէ, եւ սկսինք Տիրոջ խօնք մարդոց Տիրոջ մասին խօսելէ, եւ սկսինք Տիրոջ խօնք մարդոց Տիրոջ մասին խօսելէ, եւ սկսինք Տիրոջ խօնք մարդոց Տիրոջ մասին խօսելէ, եւ սկսինք Տիրոջ խօսիլ սիլ սիլ սիլ 

մարդոց մասին:մարդոց մասին:մարդոց մասին:մարդոց մասին:    
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Ի՞նչ է սրբութիւնըԻ՞նչ է սրբութիւնըԻ՞նչ է սրբութիւնըԻ՞նչ է սրբութիւնը    
((((Հոկտեմբեր 20Հոկտեմբեր 20Հոկտեմբեր 20Հոկտեմբեր 20))))    

    
««««Ի՞նչ է սրբութիւնը: Առաջին իր իմաստով անիկա կը նշանակէ Ի՞նչ է սրբութիւնը: Առաջին իր իմաստով անիկա կը նշանակէ Ի՞նչ է սրբութիւնը: Առաջին իր իմաստով անիկա կը նշանակէ Ի՞նչ է սրբութիւնը: Առաջին իր իմաստով անիկա կը նշանակէ 

մաքրութիւն, պարզութիւն, զերծ ամէն տեսակի կեղծիքէ, խորամանմաքրութիւն, պարզութիւն, զերծ ամէն տեսակի կեղծիքէ, խորամանմաքրութիւն, պարզութիւն, զերծ ամէն տեսակի կեղծիքէ, խորամանմաքրութիւն, պարզութիւն, զերծ ամէն տեսակի կեղծիքէ, խորաման----
կութենէ ու խաբէութենէ. այլ խօսքով` Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ կութենէ ու խաբէութենէ. այլ խօսքով` Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ կութենէ ու խաբէութենէ. այլ խօսքով` Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ կութենէ ու խաբէութենէ. այլ խօսքով` Աստուծոյ եւ մարդոց հանդէպ 
սրտբաց եւ անկեղծ կեցուածք մը:սրտբաց եւ անկեղծ կեցուածք մը:սրտբաց եւ անկեղծ կեցուածք մը:սրտբաց եւ անկեղծ կեցուածք մը:    Ասոր կու գայ աւելնալու երկրորդ Ասոր կու գայ աւելնալու երկրորդ Ասոր կու գայ աւելնալու երկրորդ Ասոր կու գայ աւելնալու երկրորդ 
իմաստ մը, որով սրբութիւնը կը հասկցուի որպէս յատուկ հոգեվիճակ իմաստ մը, որով սրբութիւնը կը հասկցուի որպէս յատուկ հոգեվիճակ իմաստ մը, որով սրբութիւնը կը հասկցուի որպէս յատուկ հոգեվիճակ իմաստ մը, որով սրբութիւնը կը հասկցուի որպէս յատուկ հոգեվիճակ 
մը, ուր մարդը ընկալելով Աստուծոյ շնորհքը, աստուածային մը, ուր մարդը ընկալելով Աստուծոյ շնորհքը, աստուածային մը, ուր մարդը ընկալելով Աստուծոյ շնորհքը, աստուածային մը, ուր մարդը ընկալելով Աստուծոյ շնորհքը, աստուածային 
պատուիրանները գործնականօրէն կը թարգմանէ իր կեանքին մէջ:պատուիրանները գործնականօրէն կը թարգմանէ իր կեանքին մէջ:պատուիրանները գործնականօրէն կը թարգմանէ իր կեանքին մէջ:պատուիրանները գործնականօրէն կը թարգմանէ իր կեանքին մէջ:    

Յաճախ կը փորձուինք մտածել թէ սուրբերը մեզմէ տարբեր եւՅաճախ կը փորձուինք մտածել թէ սուրբերը մեզմէ տարբեր եւՅաճախ կը փորձուինք մտածել թէ սուրբերը մեզմէ տարբեր եւՅաճախ կը փորձուինք մտածել թէ սուրբերը մեզմէ տարբեր եւ    մեր մեր մեր մեր 
կարողութիւններէն վեր կարողութեամբ օժտուած մարդիկ եղած կարողութիւններէն վեր կարողութեամբ օժտուած մարդիկ եղած կարողութիւններէն վեր կարողութեամբ օժտուած մարդիկ եղած կարողութիւններէն վեր կարողութեամբ օժտուած մարդիկ եղած 
ըլլալու են: Յաճախ կը փորձուինք մտածել թէ մենք` մեղաւորներս ըլլալու են: Յաճախ կը փորձուինք մտածել թէ մենք` մեղաւորներս ըլլալու են: Յաճախ կը փորձուինք մտածել թէ մենք` մեղաւորներս ըլլալու են: Յաճախ կը փորձուինք մտածել թէ մենք` մեղաւորներս 
չենք կրնար անոնց նմանելու մասին իսկ մտածել, քանի մեր ամեչենք կրնար անոնց նմանելու մասին իսկ մտածել, քանի մեր ամեչենք կրնար անոնց նմանելու մասին իսկ մտածել, քանի մեր ամեչենք կրնար անոնց նմանելու մասին իսկ մտածել, քանի մեր ամե----
նօրեայ կեանքին մէջ ներկայ են փորձութիւնները, գայթակղունօրեայ կեանքին մէջ ներկայ են փորձութիւնները, գայթակղունօրեայ կեանքին մէջ ներկայ են փորձութիւնները, գայթակղունօրեայ կեանքին մէջ ներկայ են փորձութիւնները, գայթակղու----
թիւնները, սայթաթիւնները, սայթաթիւնները, սայթաթիւնները, սայթաքումները: քումները: քումները: քումները: Սակայն սխալ պիտի ըլլար այդպէս Սակայն սխալ պիտի ըլլար այդպէս Սակայն սխալ պիտի ըլլար այդպէս Սակայն սխալ պիտի ըլլար այդպէս 
մտածելը: Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, իր մտածելը: Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, իր մտածելը: Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, իր մտածելը: Սուրբ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, իր ««««Թուղթ ԸնդհանԹուղթ ԸնդհանԹուղթ ԸնդհանԹուղթ Ընդհան----
րականրականրականրական» » » » գործին մէջ, խօսելով սուրբի հասկացողութեան մասին, կը գործին մէջ, խօսելով սուրբի հասկացողութեան մասին, կը գործին մէջ, խօսելով սուրբի հասկացողութեան մասին, կը գործին մէջ, խօսելով սուրբի հասկացողութեան մասին, կը 
բացատրէ թէ երկու տեսակի սուրբեր կան.բացատրէ թէ երկու տեսակի սուրբեր կան.բացատրէ թէ երկու տեսակի սուրբեր կան.բացատրէ թէ երկու տեսակի սուրբեր կան.----    

ա) Անոնք` որ փորձութեան չեն ենթարկուիր, եւ հետեւաբար չեն ա) Անոնք` որ փորձութեան չեն ենթարկուիր, եւ հետեւաբար չեն ա) Անոնք` որ փորձութեան չեն ենթարկուիր, եւ հետեւաբար չեն ա) Անոնք` որ փորձութեան չեն ենթարկուիր, եւ հետեւաբար չեն 
կարօտիր ոեւէ բկարօտիր ոեւէ բկարօտիր ոեւէ բկարօտիր ոեւէ բալասանի:ալասանի:ալասանի:ալասանի:    

բ) Եւ անոնք` որ միշտ փորձութեանց ենթարկուելով հանդերձ բ) Եւ անոնք` որ միշտ փորձութեանց ենթարկուելով հանդերձ բ) Եւ անոնք` որ միշտ փորձութեանց ենթարկուելով հանդերձ բ) Եւ անոնք` որ միշտ փորձութեանց ենթարկուելով հանդերձ 
անդադար կը ճգնին չար նետերէն ստացած իրենց վէրքերը բուժելու անդադար կը ճգնին չար նետերէն ստացած իրենց վէրքերը բուժելու անդադար կը ճգնին չար նետերէն ստացած իրենց վէրքերը բուժելու անդադար կը ճգնին չար նետերէն ստացած իրենց վէրքերը բուժելու 
ապաշխարութեան դեղով, եւ հետագայ փորձութեանց դէմ կը զինուին ապաշխարութեան դեղով, եւ հետագայ փորձութեանց դէմ կը զինուին ապաշխարութեան դեղով, եւ հետագայ փորձութեանց դէմ կը զինուին ապաշխարութեան դեղով, եւ հետագայ փորձութեանց դէմ կը զինուին 
աղօթքով, պահեցողութեամբ եւ ինքզինքնին տիրապետելով:աղօթքով, պահեցողութեամբ եւ ինքզինքնին տիրապետելով:աղօթքով, պահեցողութեամբ եւ ինքզինքնին տիրապետելով:աղօթքով, պահեցողութեամբ եւ ինքզինքնին տիրապետելով:    

Արդ, ով որ այս ընթացքին Արդ, ով որ այս ընթացքին Արդ, ով որ այս ընթացքին Արդ, ով որ այս ընթացքին մէջ է, առաջինին ըլլայ թէ երկրորդին, մէջ է, առաջինին ըլլայ թէ երկրորդին, մէջ է, առաջինին ըլլայ թէ երկրորդին, մէջ է, առաջինին ըլլայ թէ երկրորդին, 
աաաա´́́́ն է սուրբը եւ առաքելական աստիճանի արժանաւոր անձըն է սուրբը եւ առաքելական աստիճանի արժանաւոր անձըն է սուրբը եւ առաքելական աստիճանի արժանաւոր անձըն է սուրբը եւ առաքելական աստիճանի արժանաւոր անձը»»»» ( ( ( (Զարեհ Զարեհ Զարեհ Զարեհ 
Արք. Ազնաւորեան):Արք. Ազնաւորեան):Արք. Ազնաւորեան):Արք. Ազնաւորեան):    

    
� Սուրբը մեղքի սէրէն ձերբազատուած եւ Աստուծոյ սիրով Սուրբը մեղքի սէրէն ձերբազատուած եւ Աստուծոյ սիրով Սուրբը մեղքի սէրէն ձերբազատուած եւ Աստուծոյ սիրով Սուրբը մեղքի սէրէն ձերբազատուած եւ Աստուծոյ սիրով 

լեցուած մարդն է:լեցուած մարդն է:լեցուած մարդն է:լեցուած մարդն է:    
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Որո՞նք են սուրբերըՈրո՞նք են սուրբերըՈրո՞նք են սուրբերըՈրո՞նք են սուրբերը    
((((Հոկտեմբեր 21Հոկտեմբեր 21Հոկտեմբեր 21Հոկտեմբեր 21))))    

    
Սուրբերը անոնք են, որոնք հալածանքի եկողՍուրբերը անոնք են, որոնք հալածանքի եկողՍուրբերը անոնք են, որոնք հալածանքի եկողՍուրբերը անոնք են, որոնք հալածանքի եկող    ալիքները տեսնեալիքները տեսնեալիքները տեսնեալիքները տեսնե----

լով` կը մնան Քրիստոսի դաշտի մէջ, երբ ուրիշներ հալածանքէն լով` կը մնան Քրիստոսի դաշտի մէջ, երբ ուրիշներ հալածանքէն լով` կը մնան Քրիստոսի դաշտի մէջ, երբ ուրիշներ հալածանքէն լով` կը մնան Քրիստոսի դաշտի մէջ, երբ ուրիշներ հալածանքէն 
վախնալով` դովախնալով` դովախնալով` դովախնալով` դո´́́́ւրս կու գան Քրիստոսի դաշտէն:ւրս կու գան Քրիստոսի դաշտէն:ւրս կու գան Քրիստոսի դաշտէն:ւրս կու գան Քրիստոսի դաշտէն:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք Տիրոջ այգիին մէջ գտնուող փուշերը Սուրբերը անոնք են, որոնք Տիրոջ այգիին մէջ գտնուող փուշերը Սուրբերը անոնք են, որոնք Տիրոջ այգիին մէջ գտնուող փուշերը Սուրբերը անոնք են, որոնք Տիրոջ այգիին մէջ գտնուող փուշերը 
տեսնելով` կը մնան այդտեղ, երբ ուրիշներ այդ փուշերէն սարսափետեսնելով` կը մնան այդտեղ, երբ ուրիշներ այդ փուշերէն սարսափետեսնելով` կը մնան այդտեղ, երբ ուրիշներ այդ փուշերէն սարսափետեսնելով` կը մնան այդտեղ, երբ ուրիշներ այդ փուշերէն սարսափե----
լով` կը լքեն այգին ու կլով` կը լքեն այգին ու կլով` կը լքեն այգին ու կլով` կը լքեն այգին ու կը փախչին:ը փախչին:ը փախչին:ը փախչին:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք ուրախութեամբ ամէն տեսակ վէրք Սուրբերը անոնք են, որոնք ուրախութեամբ ամէն տեսակ վէրք Սուրբերը անոնք են, որոնք ուրախութեամբ ամէն տեսակ վէրք Սուրբերը անոնք են, որոնք ուրախութեամբ ամէն տեսակ վէրք 
յանձն կ'առնեն Յիսուսի անուան փառքին համար:յանձն կ'առնեն Յիսուսի անուան փառքին համար:յանձն կ'առնեն Յիսուսի անուան փառքին համար:յանձն կ'առնեն Յիսուսի անուան փառքին համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք կը բարեխօսեն` զիրենք չարախօսողՍուրբերը անոնք են, որոնք կը բարեխօսեն` զիրենք չարախօսողՍուրբերը անոնք են, որոնք կը բարեխօսեն` զիրենք չարախօսողՍուրբերը անոնք են, որոնք կը բարեխօսեն` զիրենք չարախօսող----
ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք կ'աղօթեն` իրենց կորուստը ուզող Սուրբերը անոնք են, որոնք կ'աղօթեն` իրենց կորուստը ուզող Սուրբերը անոնք են, որոնք կ'աղօթեն` իրենց կորուստը ուզող Սուրբերը անոնք են, որոնք կ'աղօթեն` իրենց կորուստը ուզող 
մարդոց փրկութեան համար:մարդոց փրկութեան համար:մարդոց փրկութեան համար:մարդոց փրկութեան համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք ամենատես Աստուծոյ գթութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք ամենատես Աստուծոյ գթութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք ամենատես Աստուծոյ գթութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք ամենատես Աստուծոյ գթութիւնը կը 
հայցեն` զիրենք անտեսողներուն համար:հայցեն` զիրենք անտեսողներուն համար:հայցեն` զիրենք անտեսողներուն համար:հայցեն` զիրենք անտեսողներուն համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք Բարձրեալ Աստուծոյ օրհնութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք Բարձրեալ Աստուծոյ օրհնութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք Բարձրեալ Աստուծոյ օրհնութիւնը կը Սուրբերը անոնք են, որոնք Բարձրեալ Աստուծոյ օրհնութիւնը կը 
հայցեն` մեղքի անէծքին տակ ապրողներուն համար:հայցեն` մեղքի անէծքին տակ ապրողներուն համար:հայցեն` մեղքի անէծքին տակ ապրողներուն համար:հայցեն` մեղքի անէծքին տակ ապրողներուն համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք արցունք կը թափեն` իրենց արիւնը Սուրբերը անոնք են, որոնք արցունք կը թափեն` իրենց արիւնը Սուրբերը անոնք են, որոնք արցունք կը թափեն` իրենց արիւնը Սուրբերը անոնք են, որոնք արցունք կը թափեն` իրենց արիւնը 
թափեթափեթափեթափել ուզող մարդոց փրկութեան համար:լ ուզող մարդոց փրկութեան համար:լ ուզող մարդոց փրկութեան համար:լ ուզող մարդոց փրկութեան համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք կը խնդրեն Աստուծմէ որ անդատաՍուրբերը անոնք են, որոնք կը խնդրեն Աստուծմէ որ անդատաՍուրբերը անոնք են, որոնք կը խնդրեն Աստուծմէ որ անդատաՍուրբերը անոնք են, որոնք կը խնդրեն Աստուծմէ որ անդատա----
պարտ արձակէ` զիրենք դատապարտող մարդիկը:պարտ արձակէ` զիրենք դատապարտող մարդիկը:պարտ արձակէ` զիրենք դատապարտող մարդիկը:պարտ արձակէ` զիրենք դատապարտող մարդիկը:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք երբ անտեսուին` չեն անտեսեր, Սուրբերը անոնք են, որոնք երբ անտեսուին` չեն անտեսեր, Սուրբերը անոնք են, որոնք երբ անտեսուին` չեն անտեսեր, Սուրբերը անոնք են, որոնք երբ անտեսուին` չեն անտեսեր, 
Ամենատես Աստուծոյ սիրոյն համար:Ամենատես Աստուծոյ սիրոյն համար:Ամենատես Աստուծոյ սիրոյն համար:Ամենատես Աստուծոյ սիրոյն համար:    

Սուրբերը անոնք են, որոնք փառք կու տան Տիրոջ` Սուրբերը անոնք են, որոնք փառք կու տան Տիրոջ` Սուրբերը անոնք են, որոնք փառք կու տան Տիրոջ` Սուրբերը անոնք են, որոնք փառք կու տան Տիրոջ` երբ Տիրոջ երբ Տիրոջ երբ Տիրոջ երբ Տիրոջ 
փառքին համար կ'անարգուին, եւ անարգուիլը` իրենց արդար բաժինը փառքին համար կ'անարգուին, եւ անարգուիլը` իրենց արդար բաժինը փառքին համար կ'անարգուին, եւ անարգուիլը` իրենց արդար բաժինը փառքին համար կ'անարգուին, եւ անարգուիլը` իրենց արդար բաժինը 
կը նկատեն:կը նկատեն:կը նկատեն:կը նկատեն:    

    
� Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած դժբախտութիւնները սիրով տաԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած դժբախտութիւնները սիրով տաԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած դժբախտութիւնները սիրով տաԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած դժբախտութիւնները սիրով տա----

նիլը` մեզ սրբութեան կ'առաջնորդէ (Անապատական հայրերէն):նիլը` մեզ սրբութեան կ'առաջնորդէ (Անապատական հայրերէն):նիլը` մեզ սրբութեան կ'առաջնորդէ (Անապատական հայրերէն):նիլը` մեզ սրբութեան կ'առաջնորդէ (Անապատական հայրերէն):    
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Աստուծոյ նպատակը մեզի համարԱստուծոյ նպատակը մեզի համարԱստուծոյ նպատակը մեզի համարԱստուծոյ նպատակը մեզի համար    
((((Հոկտեմբեր 22Հոկտեմբեր 22Հոկտեմբեր 22Հոկտեմբեր 22))))    

    
----    Իսկական սուրբերը անԻսկական սուրբերը անԻսկական սուրբերը անԻսկական սուրբերը անոնք են` որոնք կատարեալ գիոնք են` որոնք կատարեալ գիոնք են` որոնք կատարեալ գիոնք են` որոնք կատարեալ գիտակտակտակտակցուցուցուցու----

թիւթիւթիւթիւնը ունին իրենց մեղքերուն, եւ խոստովանող են իրենց մենը ունին իրենց մեղքերուն, եւ խոստովանող են իրենց մենը ունին իրենց մեղքերուն, եւ խոստովանող են իրենց մենը ունին իրենց մեղքերուն, եւ խոստովանող են իրենց մեղաւորուղաւորուղաւորուղաւորու----
թեան զգացումին (Գարգին Բ. Կաթողիկոս Սարգիսթեան զգացումին (Գարգին Բ. Կաթողիկոս Սարգիսթեան զգացումին (Գարգին Բ. Կաթողիկոս Սարգիսթեան զգացումին (Գարգին Բ. Կաթողիկոս Սարգիսեան):եան):եան):եան):    

----    Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որ մենք ուրախ ըլլանք, բայց իր նպատակը մեզ ուզէ որ մենք ուրախ ըլլանք, բայց իր նպատակը մեզ ուզէ որ մենք ուրախ ըլլանք, բայց իր նպատակը մեզ ուզէ որ մենք ուրախ ըլլանք, բայց իր նպատակը մեզ 
ուրախացնելը չէ, այլ՝ մեզ սուրբ դարձնելն է: Միայն փուրախացնելը չէ, այլ՝ մեզ սուրբ դարձնելն է: Միայն փուրախացնելը չէ, այլ՝ մեզ սուրբ դարձնելն է: Միայն փուրախացնելը չէ, այլ՝ մեզ սուրբ դարձնելն է: Միայն փորձութեանց որձութեանց որձութեանց որձութեանց 
ընդմէջէն է որ Աստուած կրնայ մեզ իր Որդիին նման սուրբ դարձնել: ընդմէջէն է որ Աստուած կրնայ մեզ իր Որդիին նման սուրբ դարձնել: ընդմէջէն է որ Աստուած կրնայ մեզ իր Որդիին նման սուրբ դարձնել: ընդմէջէն է որ Աստուած կրնայ մեզ իր Որդիին նման սուրբ դարձնել: 
Անկասկած որ բոլորս ալ կԱնկասկած որ բոլորս ալ կԱնկասկած որ բոլորս ալ կԱնկասկած որ բոլորս ալ կ’’’’ուզենք իր Որդիին նմանիլ: Բայց զարմաուզենք իր Որդիին նմանիլ: Բայց զարմաուզենք իր Որդիին նմանիլ: Բայց զարմաուզենք իր Որդիին նմանիլ: Բայց զարմա----
նալի բան չէ՞ որ մէկ կողմէ սրբանալ եւ Յիսուսի նմանիլ կնալի բան չէ՞ որ մէկ կողմէ սրբանալ եւ Յիսուսի նմանիլ կնալի բան չէ՞ որ մէկ կողմէ սրբանալ եւ Յիսուսի նմանիլ կնալի բան չէ՞ որ մէկ կողմէ սրբանալ եւ Յիսուսի նմանիլ կ’’’’ուզենք, իսկ ուզենք, իսկ ուզենք, իսկ ուզենք, իսկ 
միւս կողմէ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը ապրիլ կը ցանկանք:միւս կողմէ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը ապրիլ կը ցանկանք:միւս կողմէ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը ապրիլ կը ցանկանք:միւս կողմէ փորձութիւններէ զերծ կեանք մը ապրիլ կը ցանկանք:    

----    Սիրելը կամ սիրուիլը չէ որ քեզ կը սրբացնեն, ոՍիրելը կամ սիրուիլը չէ որ քեզ կը սրբացնեն, ոՍիրելը կամ սիրուիլը չէ որ քեզ կը սրբացնեն, ոՍիրելը կամ սիրուիլը չէ որ քեզ կը սրբացնեն, ո´́́́չ ալ երկար չ ալ երկար չ ալ երկար չ ալ երկար 
աղօթելը, ոաղօթելը, ոաղօթելը, ոաղօթելը, ո´́́́չ ալ Աստուածաշունչ կարդալը, ոչ ալ Աստուածաշունչ կարդալը, ոչ ալ Աստուածաշունչ կարդալը, ոչ ալ Աստուածաշունչ կարդալը, ո´́́́չ ալ եկեղեցի երթալն ու չ ալ եկեղեցի երթալն ու չ ալ եկեղեցի երթալն ու չ ալ եկեղեցի երթալն ու 
Տիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելը, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելը, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելը, ոՏիրոջ Մարմինն ու Արիւնը ճաշակելը, ո´́́́չ ալ քարոզ տալը կամ լսելը, չ ալ քարոզ տալը կամ լսելը, չ ալ քարոզ տալը կամ լսելը, չ ալ քարոզ տալը կամ լսելը, 
ոոոո´́́́չ ալ Յիսուսի անունով հրաշքներ գործելը: Միակ բանը որ քեզ կը չ ալ Յիսուսի անունով հրաշքներ գործելը: Միակ բանը որ քեզ կը չ ալ Յիսուսի անունով հրաշքներ գործելը: Միակ բանը որ քեզ կը չ ալ Յիսուսի անունով հրաշքներ գործելը: Միակ բանը որ քեզ կը 
սրբացնէ՝ սրբացնէ՝ սրբացնէ՝ սրբացնէ՝ կեանքի տառապանքները Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կեանքի տառապանքները Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կեանքի տառապանքները Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած կեանքի տառապանքները Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած 
Քրիստոսանման սիրով, համբերութեամբ, լռութեամբ եւ աղօթքով Քրիստոսանման սիրով, համբերութեամբ, լռութեամբ եւ աղօթքով Քրիստոսանման սիրով, համբերութեամբ, լռութեամբ եւ աղօթքով Քրիստոսանման սիրով, համբերութեամբ, լռութեամբ եւ աղօթքով 
տանիլն է:տանիլն է:տանիլն է:տանիլն է:    

----    Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ երկինք կը մտցնէ, բայց մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ երկինք կը մտցնէ, բայց մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ երկինք կը մտցնէ, բայց մեր Ճշմարիտ ապաշխարութիւնը մեզ երկինք կը մտցնէ, բայց մեր 
նպատակը պարզապէս երկինք մտնելը պէտք չէ ըլլայ, այլ սոնպատակը պարզապէս երկինք մտնելը պէտք չէ ըլլայ, այլ սոնպատակը պարզապէս երկինք մտնելը պէտք չէ ըլլայ, այլ սոնպատակը պարզապէս երկինք մտնելը պէտք չէ ըլլայ, այլ սո´́́́ւրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
ըլլալ եւ երկինք մտնել: Եթէ առանցըլլալ եւ երկինք մտնել: Եթէ առանցըլլալ եւ երկինք մտնել: Եթէ առանցըլլալ եւ երկինք մտնել: Եթէ առանց    սուրբ ըլլալու երկինք մտնես՝ երսուրբ ըլլալու երկինք մտնես՝ երսուրբ ըլլալու երկինք մտնես՝ երսուրբ ըլլալու երկինք մտնես՝ եր----
կինքի մէջ Յիսուսի հետ պիտի չունենաս այն մտերմութիւնը զորս ուկինքի մէջ Յիսուսի հետ պիտի չունենաս այն մտերմութիւնը զորս ուկինքի մէջ Յիսուսի հետ պիտի չունենաս այն մտերմութիւնը զորս ուկինքի մէջ Յիսուսի հետ պիտի չունենաս այն մտերմութիւնը զորս ու----
նենալու համար ստեղծուած ես, եւ ոնենալու համար ստեղծուած ես, եւ ոնենալու համար ստեղծուած ես, եւ ոնենալու համար ստեղծուած ես, եւ ո´́́́չ ալ յարուցեալ մարմինդ պիչ ալ յարուցեալ մարմինդ պիչ ալ յարուցեալ մարմինդ պիչ ալ յարուցեալ մարմինդ պիտի տի տի տի 
ունենայ այն փառքն ու շքեղութիւնը որ քեզի համար վերապահուած ունենայ այն փառքն ու շքեղութիւնը որ քեզի համար վերապահուած ունենայ այն փառքն ու շքեղութիւնը որ քեզի համար վերապահուած ունենայ այն փառքն ու շքեղութիւնը որ քեզի համար վերապահուած 
են:են:են:են:    

----    Հրաշագործութիւնը չէ որ մեզ սուրբ կը Հրաշագործութիւնը չէ որ մեզ սուրբ կը Հրաշագործութիւնը չէ որ մեզ սուրբ կը Հրաշագործութիւնը չէ որ մեզ սուրբ կը դարձնէ, ոդարձնէ, ոդարձնէ, ոդարձնէ, ո´́́́չ ալ մարմնաչ ալ մարմնաչ ալ մարմնաչ ալ մարմնա----
ւոր նահատակութիւնը, այլ` առօրեայ մեր աննշան նեղութիւններն ու ւոր նահատակութիւնը, այլ` առօրեայ մեր աննշան նեղութիւններն ու ւոր նահատակութիւնը, այլ` առօրեայ մեր աննշան նեղութիւններն ու ւոր նահատակութիւնը, այլ` առօրեայ մեր աննշան նեղութիւններն ու 
փոքր հոգերը աստուածատուր սիրով ու համբերութեամբ տանիլը:փոքր հոգերը աստուածատուր սիրով ու համբերութեամբ տանիլը:փոքր հոգերը աստուածատուր սիրով ու համբերութեամբ տանիլը:փոքր հոգերը աստուածատուր սիրով ու համբերութեամբ տանիլը:    

    
� ««««Ան որ երկնային սուրը կրելու կը յօժարի, պէտք է ըլլայ այնքան Ան որ երկնային սուրը կրելու կը յօժարի, պէտք է ըլլայ այնքան Ան որ երկնային սուրը կրելու կը յօժարի, պէտք է ըլլայ այնքան Ան որ երկնային սուրը կրելու կը յօժարի, պէտք է ըլլայ այնքան 

սուրբ, որքան կարելի էսուրբ, որքան կարելի էսուրբ, որքան կարելի էսուրբ, որքան կարելի է» » » » (Շէյքսբիր):(Շէյքսբիր):(Շէյքսբիր):(Շէյքսբիր):    
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Չթողունք ԵրուսաղէմըՉթողունք ԵրուսաղէմըՉթողունք ԵրուսաղէմըՉթողունք Երուսաղէմը    
երթալու համար Երիքովերթալու համար Երիքովերթալու համար Երիքովերթալու համար Երիքով    

((((Հոկտեմբեր 23Հոկտեմբեր 23Հոկտեմբեր 23Հոկտեմբեր 23))))    
    

Յիսուս բարի Սամարացիին առակը կը սկսի հետեւեալ բառերով. Յիսուս բարի Սամարացիին առակը կը սկսի հետեւեալ բառերով. Յիսուս բարի Սամարացիին առակը կը սկսի հետեւեալ բառերով. Յիսուս բարի Սամարացիին առակը կը սկսի հետեւեալ բառերով. 
««««Մարդ մը ԵրուսաղէմՄարդ մը ԵրուսաղէմՄարդ մը ԵրուսաղէմՄարդ մը Երուսաղէմէէէէն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէր» » » » (Ղուկաս 10.30): (Ղուկաս 10.30): (Ղուկաս 10.30): (Ղուկաս 10.30): 
Մեկնութենէն գիտենք, թէ Երուսաղէմը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ Մեկնութենէն գիտենք, թէ Երուսաղէմը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ Մեկնութենէն գիտենք, թէ Երուսաղէմը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ Մեկնութենէն գիտենք, թէ Երուսաղէմը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ 
ներկայութիւնը, իսկ Երիքովը` մեղսալից աշխարհը: Այս իմասներկայութիւնը, իսկ Երիքովը` մեղսալից աշխարհը: Այս իմասներկայութիւնը, իսկ Երիքովը` մեղսալից աշխարհը: Այս իմասներկայութիւնը, իսկ Երիքովը` մեղսալից աշխարհը: Այս իմաստով, տով, տով, տով, 
Երուսաղէմէն հեռանալ եւ Երիքով իջնել, կը նշանակէ Աստուծմէ Երուսաղէմէն հեռանալ եւ Երիքով իջնել, կը նշանակէ Աստուծմէ Երուսաղէմէն հեռանալ եւ Երիքով իջնել, կը նշանակէ Աստուծմէ Երուսաղէմէն հեռանալ եւ Երիքով իջնել, կը նշանակէ Աստուծմէ 
հեռանալ եւ իջնել այս մեղսալից աշխարհին խորխորատները:հեռանալ եւ իջնել այս մեղսալից աշխարհին խորխորատները:հեռանալ եւ իջնել այս մեղսալից աշխարհին խորխորատները:հեռանալ եւ իջնել այս մեղսալից աշխարհին խորխորատները:    

Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ ««««իջնելիջնելիջնելիջնել» » » » բառը: Մենք բառը: Մենք բառը: Մենք բառը: Մենք ««««իջնելիջնելիջնելիջնել» » » » բառը կրնանք բառը կրնանք բառը կրնանք բառը կրնանք 
գործածել միայն այն ատեն, երբ կը գտնուինք բարձգործածել միայն այն ատեն, երբ կը գտնուինք բարձգործածել միայն այն ատեն, երբ կը գտնուինք բարձգործածել միայն այն ատեն, երբ կը գտնուինք բարձրրրր    տեղ մը եւ հոնկէ տեղ մը եւ հոնկէ տեղ մը եւ հոնկէ տեղ մը եւ հոնկէ 
վար կ'իջնենք:վար կ'իջնենք:վար կ'իջնենք:վար կ'իջնենք:    Օրինակ,Օրինակ,Օրինակ,Օրինակ,    մէկը մէկը մէկը մէկը կրայ լեռնէն վար իջնել, ծառէն վար կրայ լեռնէն վար իջնել, ծառէն վար կրայ լեռնէն վար իջնել, ծառէն վար կրայ լեռնէն վար իջնել, ծառէն վար 
իջնել, աստիճանէն վար իջնել, տանիքէն վար իջնել, եւ այլն: Եթէ այս իջնել, աստիճանէն վար իջնել, տանիքէն վար իջնել, եւ այլն: Եթէ այս իջնել, աստիճանէն վար իջնել, տանիքէն վար իջնել, եւ այլն: Եթէ այս իջնել, աստիճանէն վար իջնել, տանիքէն վար իջնել, եւ այլն: Եթէ այս 
ճշմարտութիւնը մեր մտքին մէջ ունենանք, յստակ կը դառնայ ճշմարտութիւնը մեր մտքին մէջ ունենանք, յստակ կը դառնայ ճշմարտութիւնը մեր մտքին մէջ ունենանք, յստակ կը դառնայ ճշմարտութիւնը մեր մտքին մէջ ունենանք, յստակ կը դառնայ 
իսկական իմաստը` իսկական իմաստը` իսկական իմաստը` իսկական իմաստը` ««««մմմմարդ մը Երուսաղէմարդ մը Երուսաղէմարդ մը Երուսաղէմարդ մը Երուսաղէմէէէէն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէրն Երիքով կ'իջնէր»»»»    տողին:տողին:տողին:տողին:    
««««ԻջնելԻջնելԻջնելԻջնել» » » » բառը, վերէն վար իյնալու պատկերնբառը, վերէն վար իյնալու պատկերնբառը, վերէն վար իյնալու պատկերնբառը, վերէն վար իյնալու պատկերն    է որ կը ներկայացնէ: է որ կը ներկայացնէ: է որ կը ներկայացնէ: է որ կը ներկայացնէ: 
««««ԻջնելԻջնելԻջնելԻջնել» » » » բառը, բարձրէն ցածը գալու արարքն է որ կը յիշեցնէ: Աբառը, բարձրէն ցածը գալու արարքն է որ կը յիշեցնէ: Աբառը, բարձրէն ցածը գալու արարքն է որ կը յիշեցնէ: Աբառը, բարձրէն ցածը գալու արարքն է որ կը յիշեցնէ: Ա´́́́յս է յս է յս է յս է 
ինչ որ կ'ընէ մեղքըինչ որ կ'ընէ մեղքըինչ որ կ'ընէ մեղքըինչ որ կ'ընէ մեղքը    մարդուն. զայն Երուսաղէմէն Երիքով կ'իջեցնէ: մարդուն. զայն Երուսաղէմէն Երիքով կ'իջեցնէ: մարդուն. զայն Երուսաղէմէն Երիքով կ'իջեցնէ: մարդուն. զայն Երուսաղէմէն Երիքով կ'իջեցնէ: 
Այսինքն` զԱյսինքն` զԱյսինքն` զԱյսինքն` զայն վերէն վար կ'իջեցնէայն վերէն վար կ'իջեցնէայն վերէն վար կ'իջեցնէայն վերէն վար կ'իջեցնէ. . . . զայն բարձրէն ցած կը բերէ. զզայն բարձրէն ցած կը բերէ. զզայն բարձրէն ցած կը բերէ. զզայն բարձրէն ցած կը բերէ. զայն այն այն այն 
Բարձրեալ Աստուծոյ ներկայութենէն դԲարձրեալ Աստուծոյ ներկայութենէն դԲարձրեալ Աստուծոյ ներկայութենէն դԲարձրեալ Աստուծոյ ներկայութենէն դէպի Չարին նէպի Չարին նէպի Չարին նէպի Չարին ներկայութիւնը կը երկայութիւնը կը երկայութիւնը կը երկայութիւնը կը 
տանի. զտանի. զտանի. զտանի. զայն երկինքի լոյսէն դէպի երկրի խաւարը կ'իջեցնէայն երկինքի լոյսէն դէպի երկրի խաւարը կ'իջեցնէայն երկինքի լոյսէն դէպի երկրի խաւարը կ'իջեցնէայն երկինքի լոյսէն դէպի երկրի խաւարը կ'իջեցնէ. . . . զայն զայն զայն զայն 
երկնային երանութենէն դէպի աշխարհի դժբախտութիւնը կ'իջեցնէ. երկնային երանութենէն դէպի աշխարհի դժբախտութիւնը կ'իջեցնէ. երկնային երանութենէն դէպի աշխարհի դժբախտութիւնը կ'իջեցնէ. երկնային երանութենէն դէպի աշխարհի դժբախտութիւնը կ'իջեցնէ. 
զայն արդարութեան գահերէն դէպի մեղքի աթոռները կ'իջեցնէ:զայն արդարութեան գահերէն դէպի մեղքի աթոռները կ'իջեցնէ:զայն արդարութեան գահերէն դէպի մեղքի աթոռները կ'իջեցնէ:զայն արդարութեան գահերէն դէպի մեղքի աթոռները կ'իջեցնէ:    

Ո՞ւր կը գտնուինք մենք: Երուսաղէմի՞ մէջ, թէ` Երիքովի. այլ Ո՞ւր կը գտնուինք մենք: Երուսաղէմի՞ մէջ, թէ` Երիքովի. այլ Ո՞ւր կը գտնուինք մենք: Երուսաղէմի՞ մէջ, թէ` Երիքովի. այլ Ո՞ւր կը գտնուինք մենք: Երուսաղէմի՞ մէջ, թէ` Երիքովի. այլ 
խօսքով` Աստխօսքով` Աստխօսքով` Աստխօսքով` Աստուծոյ ներկայութեա՞ն մէջ, թէ` Չարին ներկայութեան ուծոյ ներկայութեա՞ն մէջ, թէ` Չարին ներկայութեան ուծոյ ներկայութեա՞ն մէջ, թէ` Չարին ներկայութեան ուծոյ ներկայութեա՞ն մէջ, թէ` Չարին ներկայութեան 
մէջ. Քրիստոսի ձեռքի՞ն մէջ, թէ` Սատանային ձեռքին մէջ. Երուսաղէմէջ. Քրիստոսի ձեռքի՞ն մէջ, թէ` Սատանային ձեռքին մէջ. Երուսաղէմէջ. Քրիստոսի ձեռքի՞ն մէջ, թէ` Սատանային ձեռքին մէջ. Երուսաղէմէջ. Քրիստոսի ձեռքի՞ն մէջ, թէ` Սատանային ձեռքին մէջ. Երուսաղէ----
մի սրբութեան մէջ, թէ` Երիքովի պղծութեան մէջ. վե՞ր, թէ` վար. մի սրբութեան մէջ, թէ` Երիքովի պղծութեան մէջ. վե՞ր, թէ` վար. մի սրբութեան մէջ, թէ` Երիքովի պղծութեան մէջ. վե՞ր, թէ` վար. մի սրբութեան մէջ, թէ` Երիքովի պղծութեան մէջ. վե՞ր, թէ` վար. 
բա՞րձր տեղբա՞րձր տեղբա՞րձր տեղբա՞րձր տեղ, , , , թէ` թէ` թէ` թէ` ցած տեղ:ցած տեղ:ցած տեղ:ցած տեղ:    

    
� Աստուծմէ հեռացող մարդուն ամբողջ կեանքը իջնելու ընթացք Աստուծմէ հեռացող մարդուն ամբողջ կեանքը իջնելու ընթացք Աստուծմէ հեռացող մարդուն ամբողջ կեանքը իջնելու ընթացք Աստուծմէ հեռացող մարդուն ամբողջ կեանքը իջնելու ընթացք 

մը կ'ըմը կ'ըմը կ'ըմը կ'ըլլայ.լլայ.լլայ.լլայ.    իջիջիջիջնել մը`նել մը`նել մը`նել մը`    մեղքի փոսերուն մէջ: Ան մէկ փոսէն կ'ելլէ` մեղքի փոսերուն մէջ: Ան մէկ փոսէն կ'ելլէ` մեղքի փոսերուն մէջ: Ան մէկ փոսէն կ'ելլէ` մեղքի փոսերուն մէջ: Ան մէկ փոսէն կ'ելլէ` 
իջնելու համար ուրիշ փոսի մը մէջ:իջնելու համար ուրիշ փոսի մը մէջ:իջնելու համար ուրիշ փոսի մը մէջ:իջնելու համար ուրիշ փոսի մը մէջ:    



 300 

Միայն կը հաւատա՞նք,Միայն կը հաւատա՞նք,Միայն կը հաւատա՞նք,Միայն կը հաւատա՞նք,    
թէ` նաեւ կ'ապրինք մեր հաւատքըթէ` նաեւ կ'ապրինք մեր հաւատքըթէ` նաեւ կ'ապրինք մեր հաւատքըթէ` նաեւ կ'ապրինք մեր հաւատքը    

((((Հոկտեմբեր 24Հոկտեմբեր 24Հոկտեմբեր 24Հոկտեմբեր 24))))    
    

Օրէնքի ուսուցիչ մը կը մօտենայ Յիսուսին եւ կը հարցնէ. Օրէնքի ուսուցիչ մը կը մօտենայ Յիսուսին եւ կը հարցնէ. Օրէնքի ուսուցիչ մը կը մօտենայ Յիսուսին եւ կը հարցնէ. Օրէնքի ուսուցիչ մը կը մօտենայ Յիսուսին եւ կը հարցնէ. 
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքտ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքտ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքտ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքը ժառանգելու ը ժառանգելու ը ժառանգելու ը ժառանգելու 
համարհամարհամարհամար» » » » (Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որուն կոչումն էր յաւիտե(Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որուն կոչումն էր յաւիտե(Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որուն կոչումն էր յաւիտե(Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որուն կոչումն էր յաւիտե----
նական կեանքի ճամբան քարոզել, եւ սակայն ինք չէր գիտեր թէ ինական կեանքի ճամբան քարոզել, եւ սակայն ինք չէր գիտեր թէ ինական կեանքի ճամբան քարոզել, եւ սակայն ինք չէր գիտեր թէ ինական կեանքի ճամբան քարոզել, եւ սակայն ինք չէր գիտեր թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պէտք էր ընէր յաւիտենական կեանքը ժառանգելու համար: Մէկը` պէտք էր ընէր յաւիտենական կեանքը ժառանգելու համար: Մէկը` պէտք էր ընէր յաւիտենական կեանքը ժառանգելու համար: Մէկը` պէտք էր ընէր յաւիտենական կեանքը ժառանգելու համար: Մէկը` 
որուն պարտականութիւնն էր օգնելու մարդոց պատրաստուեորուն պարտականութիւնն էր օգնելու մարդոց պատրաստուեորուն պարտականութիւնն էր օգնելու մարդոց պատրաստուեորուն պարտականութիւնն էր օգնելու մարդոց պատրաստուելու լու լու լու 
յաւիտենակյաւիտենակյաւիտենակյաւիտենականութեան համար, եւ սական ինք չէր գիտեր այդ պատանութեան համար, եւ սական ինք չէր գիտեր այդ պատանութեան համար, եւ սական ինք չէր գիտեր այդ պատանութեան համար, եւ սական ինք չէր գիտեր այդ պատ----
րաստութեան կերպը: րաստութեան կերպը: րաստութեան կերպը: րաստութեան կերպը: Այսօր մեր կեանքին մէջ որքա՜ն մարդիկ կանԱյսօր մեր կեանքին մէջ որքա՜ն մարդիկ կանԱյսօր մեր կեանքին մէջ որքա՜ն մարդիկ կանԱյսօր մեր կեանքին մէջ որքա՜ն մարդիկ կան,,,,    
որոնք կը խօսիորոնք կը խօսիորոնք կը խօսիորոնք կը խօսինննն    յաւիտենական կեանքի մասին, որոնք սակայն ոյաւիտենական կեանքի մասին, որոնք սակայն ոյաւիտենական կեանքի մասին, որոնք սակայն ոյաւիտենական կեանքի մասին, որոնք սակայն ո´́́́չ չ չ չ 
պատրաստուած են եւ ոպատրաստուած են եւ ոպատրաստուած են եւ ոպատրաստուած են եւ ո´́́́չ ալ գիտեն պատրաստուելու կերպը յաւիտեչ ալ գիտեն պատրաստուելու կերպը յաւիտեչ ալ գիտեն պատրաստուելու կերպը յաւիտեչ ալ գիտեն պատրաստուելու կերպը յաւիտե----
նականութեան համար: Որքա՜ն քարոզիչննականութեան համար: Որքա՜ն քարոզիչննականութեան համար: Որքա՜ն քարոզիչննականութեան համար: Որքա՜ն քարոզիչներ կան, որոնք արքայուեր կան, որոնք արքայուեր կան, որոնք արքայուեր կան, որոնք արքայու----
թիւն կը թիւն կը թիւն կը թիւն կը քարոզենքարոզենքարոզենքարոզեն, , , , բայց իրենք ոեւէ առնչութիւն չունին ոբայց իրենք ոեւէ առնչութիւն չունին ոբայց իրենք ոեւէ առնչութիւն չունին ոբայց իրենք ոեւէ առնչութիւն չունին ո´́́́չ Արքային եւ չ Արքային եւ չ Արքային եւ չ Արքային եւ 
ոոոո´́́́չ ալ անոր արքայութեան հետ:չ ալ անոր արքայութեան հետ:չ ալ անոր արքայութեան հետ:չ ալ անոր արքայութեան հետ:    Որքա՜ն պատգամախօսՈրքա՜ն պատգամախօսՈրքա՜ն պատգամախօսՈրքա՜ն պատգամախօսներ կան, ներ կան, ներ կան, ներ կան, 
որոնք Քրիստոսըորոնք Քրիստոսըորոնք Քրիստոսըորոնք Քրիստոսը    կը պատգամեն, որոնք սակայն ոկը պատգամեն, որոնք սակայն ոկը պատգամեն, որոնք սակայն ոկը պատգամեն, որոնք սակայն ո´́́́չ Քրիսչ Քրիսչ Քրիսչ Քրիստոսը ունին տոսը ունին տոսը ունին տոսը ունին 
իրենց սրտին մէջ եւ ոիրենց սրտին մէջ եւ ոիրենց սրտին մէջ եւ ոիրենց սրտին մէջ եւ ո´́́́չ ալ Քրիստոսի հանդէպ հաւատք ուչ ալ Քրիստոսի հանդէպ հաւատք ուչ ալ Քրիստոսի հանդէպ հաւատք ուչ ալ Քրիստոսի հանդէպ հաւատք ունին:նին:նին:նին:    

Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի անչափ սիրոյն մասին` կը սիրե՞նք Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի անչափ սիրոյն մասին` կը սիրե՞նք Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի անչափ սիրոյն մասին` կը սիրե՞նք Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի անչափ սիրոյն մասին` կը սիրե՞նք 
Յիսուսը անչափօրէն: Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի աղքատասիրուՅիսուսը անչափօրէն: Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի աղքատասիրուՅիսուսը անչափօրէն: Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի աղքատասիրուՅիսուսը անչափօրէն: Մենք որ կը խօսինք Յիսուսի աղքատասիրու----
թեան մասին` կը սիրե՞նք աղքատները: Մենք որ կը քարոզենք թէ թեան մասին` կը սիրե՞նք աղքատները: Մենք որ կը քարոզենք թէ թեան մասին` կը սիրե՞նք աղքատները: Մենք որ կը քարոզենք թէ թեան մասին` կը սիրե՞նք աղքատները: Մենք որ կը քարոզենք թէ 
Յիսուս տէրն ու Յիսուս տէրն ու Յիսուս տէրն ու Յիսուս տէրն ու պահապանն է պահապանն է պահապանն է պահապանն է տկարին ու լքուածին` մենք տէր ու տկարին ու լքուածին` մենք տէր ու տկարին ու լքուածին` մենք տէր ու տկարին ու լքուածին` մենք տէր ու 
պապապապահապանհապանհապանհապան    կը կենա՞նք տկակը կենա՞նք տկակը կենա՞նք տկակը կենա՞նք տկարին ու լքուածին: Մենք որ համոզուած րին ու լքուածին: Մենք որ համոզուած րին ու լքուածին: Մենք որ համոզուած րին ու լքուածին: Մենք որ համոզուած 
ենք թէ Յիսուս հոգատար Աստուածն է որբերուն, այրիներուն ու տուն ենք թէ Յիսուս հոգատար Աստուածն է որբերուն, այրիներուն ու տուն ենք թէ Յիսուս հոգատար Աստուածն է որբերուն, այրիներուն ու տուն ենք թէ Յիսուս հոգատար Աստուածն է որբերուն, այրիներուն ու տուն 
չունեցողներուն` մենք հոգատարութիւն կը ցուցաբերե՞նք որբին, չունեցողներուն` մենք հոգատարութիւն կը ցուցաբերե՞նք որբին, չունեցողներուն` մենք հոգատարութիւն կը ցուցաբերե՞նք որբին, չունեցողներուն` մենք հոգատարութիւն կը ցուցաբերե՞նք որբին, 
այրիին ու տնազուրկին հանդէպ:այրիին ու տնազուրկին հանդէպ:այրիին ու տնազուրկին հանդէպ:այրիին ու տնազուրկին հանդէպ:    Մենք որ կը հաւատանք թէ Յիսուս Մենք որ կը հաւատանք թէ Յիսուս Մենք որ կը հաւատանք թէ Յիսուս Մենք որ կը հաւատանք թէ Յիսուս 
պաշտպանն է զրկուածին ու իրաւազրկուածին` մեպաշտպանն է զրկուածին ու իրաւազրկուածին` մեպաշտպանն է զրկուածին ու իրաւազրկուածին` մեպաշտպանն է զրկուածին ու իրաւազրկուածին` մենք պաշտպան կը նք պաշտպան կը նք պաշտպան կը նք պաշտպան կը 
կանգնի՞նք զրկուածին ու իրաւազրկուածին:կանգնի՞նք զրկուածին ու իրաւազրկուածին:կանգնի՞նք զրկուածին ու իրաւազրկուածին:կանգնի՞նք զրկուածին ու իրաւազրկուածին:    

    
� Որբասէր Յիսուսի հետեւորդը` պէտք է որբասէր ըլլայ: ԱղքաՈրբասէր Յիսուսի հետեւորդը` պէտք է որբասէր ըլլայ: ԱղքաՈրբասէր Յիսուսի հետեւորդը` պէտք է որբասէր ըլլայ: ԱղքաՈրբասէր Յիսուսի հետեւորդը` պէտք է որբասէր ըլլայ: Աղքա----

տասէր Յիսուսը սիրողը` աղքատասէր պէտք է ըլլայ:տասէր Յիսուսը սիրողը` աղքատասէր պէտք է ըլլայ:տասէր Յիսուսը սիրողը` աղքատասէր պէտք է ըլլայ:տասէր Յիսուսը սիրողը` աղքատասէր պէտք է ըլլայ:    



 301 

Ամբողջ սրտով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ սրտով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ սրտով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ սրտով զԱստուած սիրելու մասին    
((((Հոկտեմբեր 25Հոկտեմբեր 25Հոկտեմբեր 25Հոկտեմբեր 25))))    

    
««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ» » » » (Ղուկաս 10(Ղուկաս 10(Ղուկաս 10(Ղուկաս 10.27):.27):.27):.27):    
Յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան համար, նախապայման Յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան համար, նախապայման Յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան համար, նախապայման Յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան համար, նախապայման 

կը դրուի մեր ամբողջ սրտով զԱստուած սիրելը (Ղուկաս 10.25կը դրուի մեր ամբողջ սրտով զԱստուած սիրելը (Ղուկաս 10.25կը դրուի մեր ամբողջ սրտով զԱստուած սիրելը (Ղուկաս 10.25կը դրուի մեր ամբողջ սրտով զԱստուած սիրելը (Ղուկաս 10.25----27): 27): 27): 27): 
Մէկը որ չի սիրեր յաւիտենական կեանքի Տէրն Մէկը որ չի սիրեր յաւիտենական կեանքի Տէրն Մէկը որ չի սիրեր յաւիտենական կեանքի Տէրն Մէկը որ չի սիրեր յաւիտենական կեանքի Տէրն ու ու ու ու Տուիչը` չիՏուիչը` չիՏուիչը` չիՏուիչը` չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
յաւիտեյաւիտեյաւիտեյաւիտենական կեանքի ժառանգորդ դառնալ: Մէկը որ չինական կեանքի ժառանգորդ դառնալ: Մէկը որ չինական կեանքի ժառանգորդ դառնալ: Մէկը որ չինական կեանքի ժառանգորդ դառնալ: Մէկը որ չի´ ´ ´ ´ սիրեր սիրեր սիրեր սիրեր 
զԱստուած` չիզԱստուած` չիզԱստուած` չիզԱստուած` չի´́́́    կրնար մկրնար մկրնար մկրնար մտնել Աստուծոյ սիրոյ թագաւորութիւնը: տնել Աստուծոյ սիրոյ թագաւորութիւնը: տնել Աստուծոյ սիրոյ թագաւորութիւնը: տնել Աստուծոյ սիրոյ թագաւորութիւնը: 
Արքան չսիրող անձը` չիԱրքան չսիրող անձը` չիԱրքան չսիրող անձը` չիԱրքան չսիրող անձը` չի´ ´ ´ ´ կրնար Արքային հետ ըլլալ նոյն արքայուկրնար Արքային հետ ըլլալ նոյն արքայուկրնար Արքային հետ ըլլալ նոյն արքայուկրնար Արքային հետ ըլլալ նոյն արքայու----
թեան մէջ:թեան մէջ:թեան մէջ:թեան մէջ:    Յիսուսասէր մարդիՅիսուսասէր մարդիՅիսուսասէր մարդիՅիսուսասէր մարդի´́́́կը միայն Յիսուսի երկինքը պիտի կը միայն Յիսուսի երկինքը պիտի կը միայն Յիսուսի երկինքը պիտի կը միայն Յիսուսի երկինքը պիտի 
մտնեն:մտնեն:մտնեն:մտնեն:    

««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդքու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ»»»»: : : : Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը 
միայն զԱստուած սիրելու մմիայն զԱստուած սիրելու մմիայն զԱստուած սիրելու մմիայն զԱստուած սիրելու մասին չէ որ կը խօսասին չէ որ կը խօսասին չէ որ կը խօսասին չէ որ կը խօսի, այլ կը խօսիի, այլ կը խօսիի, այլ կը խօսիի, այլ կը խօսի    զայն զայն զայն զայն 
ՍՐՏՈՍՐՏՈՍՐՏՈՍՐՏՈ´́́́Վ սիրելու մասին, եւ միայն սրտով սիրելու մասին չէ որ կը Վ սիրելու մասին, եւ միայն սրտով սիրելու մասին չէ որ կը Վ սիրելու մասին, եւ միայն սրտով սիրելու մասին չէ որ կը Վ սիրելու մասին, եւ միայն սրտով սիրելու մասին չէ որ կը 
խօսի, այլ կը խօսի զայն ԱՄԲՈխօսի, այլ կը խօսի զայն ԱՄԲՈխօսի, այլ կը խօսի զայն ԱՄԲՈխօսի, այլ կը խօսի զայն ԱՄԲՈ´́́́ՂՋ սրտով սիրելու մասին:ՂՋ սրտով սիրելու մասին:ՂՋ սրտով սիրելու մասին:ՂՋ սրտով սիրելու մասին:    Մենք կը Մենք կը Մենք կը Մենք կը 
սիրե՞նք զԱստուած. եթէ այոսիրե՞նք զԱստուած. եթէ այոսիրե՞նք զԱստուած. եթէ այոսիրե՞նք զԱստուած. եթէ այո´, ´, ´, ´, սրտո՞վ կը սիրենք. եթէ այոսրտո՞վ կը սիրենք. եթէ այոսրտո՞վ կը սիրենք. եթէ այոսրտո՞վ կը սիրենք. եթէ այո´, ´, ´, ´, ամբո՞ղջ ամբո՞ղջ ամբո՞ղջ ամբո՞ղջ 
սրտով կը սիրենք:սրտով կը սիրենք:սրտով կը սիրենք:սրտով կը սիրենք:    

Ի՞նչ պէտք է ընել որպէսզի կարենանք աԻ՞նչ պէտք է ընել որպէսզի կարենանք աԻ՞նչ պէտք է ընել որպէսզի կարենանք աԻ՞նչ պէտք է ընել որպէսզի կարենանք ամբողջ սրտով սիրել մբողջ սրտով սիրել մբողջ սրտով սիրել մբողջ սրտով սիրել 
զԱստուած: Պէտք է ամբողջապէս յանձնուինք Աստուծոյ: ԱմբողջազԱստուած: Պէտք է ամբողջապէս յանձնուինք Աստուծոյ: ԱմբողջազԱստուած: Պէտք է ամբողջապէս յանձնուինք Աստուծոյ: ԱմբողջազԱստուած: Պէտք է ամբողջապէս յանձնուինք Աստուծոյ: Ամբողջա----
պէս Աստուծոյ չյանձնուող մարդը, չիպէս Աստուծոյ չյանձնուող մարդը, չիպէս Աստուծոյ չյանձնուող մարդը, չիպէս Աստուծոյ չյանձնուող մարդը, չի´ ´ ´ ´ կրնար ամբողջ սրտով սիրել կրնար ամբողջ սրտով սիրել կրնար ամբողջ սրտով սիրել կրնար ամբողջ սրտով սիրել 
զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ բացուած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ բացուած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ բացուած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ բացուած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի 
լոյսին դիմաց` չիլոյսին դիմաց` չիլոյսին դիմաց` չիլոյսին դիմաց` չի´ ´ ´ ´ կրնար սիրել զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ սրբուած կրնար սիրել զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ սրբուած կրնար սիրել զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ սրբուած կրնար սիրել զԱստուած: Սիրտ մը որ չէ սրբուած 
ՔրՔրՔրՔրիստոսի արիւնով` չիիստոսի արիւնով` չիիստոսի արիւնով` չիիստոսի արիւնով` չի´ ´ ´ ´ կրնար սիրել զԱստուած, եւ ամբողջ սրտով կրնար սիրել զԱստուած, եւ ամբողջ սրտով կրնար սիրել զԱստուած, եւ ամբողջ սրտով կրնար սիրել զԱստուած, եւ ամբողջ սրտով 
սիրել: Սիրտ մը որ չէ լեցուած Սուրբ Հոգիին կրակով ու չէ հրաշասիրել: Սիրտ մը որ չէ լեցուած Սուրբ Հոգիին կրակով ու չէ հրաշասիրել: Սիրտ մը որ չէ լեցուած Սուրբ Հոգիին կրակով ու չէ հրաշասիրել: Սիրտ մը որ չէ լեցուած Սուրբ Հոգիին կրակով ու չէ հրաշա----
կերպուած Սուրբ Հոգիին բնակութեամբ` չիկերպուած Սուրբ Հոգիին բնակութեամբ` չիկերպուած Սուրբ Հոգիին բնակութեամբ` չիկերպուած Սուրբ Հոգիին բնակութեամբ` չի´ ´ ´ ´ կրնարկրնարկրնարկրնար    սիրել զԱստուած սիրել զԱստուած սիրել զԱստուած սիրել զԱստուած 
եւ նուիրուիլ իր Որդիին` Տէր Յիսուսի սիրոյն տարածման աշխատանեւ նուիրուիլ իր Որդիին` Տէր Յիսուսի սիրոյն տարածման աշխատանեւ նուիրուիլ իր Որդիին` Տէր Յիսուսի սիրոյն տարածման աշխատանեւ նուիրուիլ իր Որդիին` Տէր Յիսուսի սիրոյն տարածման աշխատան----
քին: քին: քին: քին: Սիրտ մը որուՍիրտ մը որուՍիրտ մը որուՍիրտ մը որուն համար Աստուած ամէն բանէ ու ամէն անձէ ն համար Աստուած ամէն բանէ ու ամէն անձէ ն համար Աստուած ամէն բանէ ու ամէն անձէ ն համար Աստուած ամէն բանէ ու ամէն անձէ 
առաջ չէ` չիառաջ չէ` չիառաջ չէ` չիառաջ չէ` չի´ ´ ´ ´ կրնար սիրել զԱստուած, եւ նոյնիսկ եթէ սիրէ, իր սէրը կրնար սիրել զԱստուած, եւ նոյնիսկ եթէ սիրէ, իր սէրը կրնար սիրել զԱստուած, եւ նոյնիսկ եթէ սիրէ, իր սէրը կրնար սիրել զԱստուած, եւ նոյնիսկ եթէ սիրէ, իր սէրը 
ամբողջական չի նկատուիր:ամբողջական չի նկատուիր:ամբողջական չի նկատուիր:ամբողջական չի նկատուիր:    

    
� Սիրտ մը որպէսզի կարենայ սիրել զԱստուած` պէտք է Սիրտ մը որպէսզի կարենայ սիրել զԱստուած` պէտք է Սիրտ մը որպէսզի կարենայ սիրել զԱստուած` պէտք է Սիրտ մը որպէսզի կարենայ սիրել զԱստուած` պէտք է 

յանձնուի Աստուծոյ կամքին:յանձնուի Աստուծոյ կամքին:յանձնուի Աստուծոյ կամքին:յանձնուի Աստուծոյ կամքին:    
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Ամբողջ հոգիով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ հոգիով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ հոգիով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ հոգիով զԱստուած սիրելու մասին    
((((Հոկտեմբեր 26Հոկտեմբեր 26Հոկտեմբեր 26Հոկտեմբեր 26))))    

    
««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ քու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուածդ ամբողջ հոգիծդ ամբողջ հոգիծդ ամբողջ հոգիծդ ամբողջ հոգիովդովդովդովդ» » » » (Ղուկաս 10.27):(Ղուկաս 10.27):(Ղուկաս 10.27):(Ղուկաս 10.27):    
Մարդը ունի հոգի, մարմին եւ միտք: Մարդուն միտքը ղեկավարն Մարդը ունի հոգի, մարմին եւ միտք: Մարդուն միտքը ղեկավարն Մարդը ունի հոգի, մարմին եւ միտք: Մարդուն միտքը ղեկավարն Մարդը ունի հոգի, մարմին եւ միտք: Մարդուն միտքը ղեկավարն 

է մարմինին ու հոգիին: Եթէ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը չուէ մարմինին ու հոգիին: Եթէ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը չուէ մարմինին ու հոգիին: Եթէ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը չուէ մարմինին ու հոգիին: Եթէ Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը չու----
նինք, միշտ մարմինը ինինք, միշտ մարմինը ինինք, միշտ մարմինը ինինք, միշտ մարմինը ի´́́́նք պիտի յաղթէ հոգիին. ինչո՞ւ համար. որովնք պիտի յաղթէ հոգիին. ինչո՞ւ համար. որովնք պիտի յաղթէ հոգիին. ինչո՞ւ համար. որովնք պիտի յաղթէ հոգիին. ինչո՞ւ համար. որով----
հետեւ հոգի եւ մարմին հետեւ հոգի եւ մարմին հետեւ հոգի եւ մարմին հետեւ հոգի եւ մարմին իրարու ներհակ են, իրարու հակապատկերն իրարու ներհակ են, իրարու հակապատկերն իրարու ներհակ են, իրարու հակապատկերն իրարու ներհակ են, իրարու հակապատկերն 
են, իրար ընդդիմացող ու հակադրուող իրականութիւններ են:են, իրար ընդդիմացող ու հակադրուող իրականութիւններ են:են, իրար ընդդիմացող ու հակադրուող իրականութիւններ են:են, իրար ընդդիմացող ու հակադրուող իրականութիւններ են:    Հոգին Հոգին Հոգին Հոգին 
բան մը կը պահանջէ մարդէն, իսկ մարմինը` ուրիշ բան: Այսպէս, բան մը կը պահանջէ մարդէն, իսկ մարմինը` ուրիշ բան: Այսպէս, բան մը կը պահանջէ մարդէն, իսկ մարմինը` ուրիշ բան: Այսպէս, բան մը կը պահանջէ մարդէն, իսկ մարմինը` ուրիշ բան: Այսպէս, 
օրինակ, հոգին արթուն կենալ եւ աղօթել կը պահանջէ, իսկ մարմինը` օրինակ, հոգին արթուն կենալ եւ աղօթել կը պահանջէ, իսկ մարմինը` օրինակ, հոգին արթուն կենալ եւ աղօթել կը պահանջէ, իսկ մարմինը` օրինակ, հոգին արթուն կենալ եւ աղօթել կը պահանջէ, իսկ մարմինը` 
անկողին երթալ ու քնանալ: Հոգին ծոմապահոանկողին երթալ ու քնանալ: Հոգին ծոմապահոանկողին երթալ ու քնանալ: Հոգին ծոմապահոանկողին երթալ ու քնանալ: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ կ'ոււթեամբ զօրանալ կ'ոււթեամբ զօրանալ կ'ոււթեամբ զօրանալ կ'ու----
զէ, իսկ մարմինը` կերակուրներով պարարուիլ: Հոգին ողորմութիւն զէ, իսկ մարմինը` կերակուրներով պարարուիլ: Հոգին ողորմութիւն զէ, իսկ մարմինը` կերակուրներով պարարուիլ: Հոգին ողորմութիւն զէ, իսկ մարմինը` կերակուրներով պարարուիլ: Հոգին ողորմութիւն 
տալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը` դիզել ու պահել: Ուրիշէն վիրաւորուելու տալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը` դիզել ու պահել: Ուրիշէն վիրաւորուելու տալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը` դիզել ու պահել: Ուրիշէն վիրաւորուելու տալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը` դիզել ու պահել: Ուրիշէն վիրաւորուելու 
ատեն, հոգին ներել կ'ուզէ, իսկ մարմինը` վէրքը փոխադարձել:ատեն, հոգին ներել կ'ուզէ, իսկ մարմինը` վէրքը փոխադարձել:ատեն, հոգին ներել կ'ուզէ, իսկ մարմինը` վէրքը փոխադարձել:ատեն, հոգին ներել կ'ուզէ, իսկ մարմինը` վէրքը փոխադարձել:    

Եթէ մեր միտքը Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը Եթէ մեր միտքը Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը Եթէ մեր միտքը Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը Եթէ մեր միտքը Սուրբ Հոգիով նորոգուած միտք մը չէ, միշտ չէ, միշտ չէ, միշտ չէ, միշտ 
մամամամարմինին կողմն է որ պիտի բռնէ, այլ խօսքով` մարմնականին ի րմինին կողմն է որ պիտի բռնէ, այլ խօսքով` մարմնականին ի րմինին կողմն է որ պիտի բռնէ, այլ խօսքով` մարմնականին ի րմինին կողմն է որ պիտի բռնէ, այլ խօսքով` մարմնականին ի 
նպաստ հրահանգներ պիտի արձակէ, մարմինը գոհացնող նպաստ հրահանգներ պիտի արձակէ, մարմինը գոհացնող նպաստ հրահանգներ պիտի արձակէ, մարմինը գոհացնող նպաստ հրահանգներ պիտի արձակէ, մարմինը գոհացնող 
պատուէրներ պիտի տայ: Եւ ատիկա պատճառ պիտի դառնայ որ մենք պատուէրներ պիտի տայ: Եւ ատիկա պատճառ պիտի դառնայ որ մենք պատուէրներ պիտի տայ: Եւ ատիկա պատճառ պիտի դառնայ որ մենք պատուէրներ պիտի տայ: Եւ ատիկա պատճառ պիտի դառնայ որ մենք 
չկարենանք մեր ամբողջ հոգիով զԱստուած պաշտել: Մարմինին չկարենանք մեր ամբողջ հոգիով զԱստուած պաշտել: Մարմինին չկարենանք մեր ամբողջ հոգիով զԱստուած պաշտել: Մարմինին չկարենանք մեր ամբողջ հոգիով զԱստուած պաշտել: Մարմինին 
կամքը կատարելը, մարմնականը խորհիլը, մարմնակկամքը կատարելը, մարմնականը խորհիլը, մարմնակկամքը կատարելը, մարմնականը խորհիլը, մարմնակկամքը կատարելը, մարմնականը խորհիլը, մարմնական հաճոյքնեան հաճոյքնեան հաճոյքնեան հաճոյքնե----
րուն ետեւէն երթալը, րուն ետեւէն երթալը, րուն ետեւէն երթալը, րուն ետեւէն երթալը, մարմնաւոր կեանք ապրիլը, մարմնաւոր կեանք ապրիլը, մարմնաւոր կեանք ապրիլը, մարմնաւոր կեանք ապրիլը, այս բոլորը այս բոլորը այս բոլորը այս բոլորը 
պատճառ կը դառնան որ մեր հոգին անկարող ըլլայ նուիրուելու պատճառ կը դառնան որ մեր հոգին անկարող ըլլայ նուիրուելու պատճառ կը դառնան որ մեր հոգին անկարող ըլլայ նուիրուելու պատճառ կը դառնան որ մեր հոգին անկարող ըլլայ նուիրուելու 
Աստուծոյ պաշտամունքին ու երկրպագութեան,Աստուծոյ պաշտամունքին ու երկրպագութեան,Աստուծոյ պաշտամունքին ու երկրպագութեան,Աստուծոյ պաշտամունքին ու երկրպագութեան,    փառաբանութեան ու փառաբանութեան ու փառաբանութեան ու փառաբանութեան ու 
օրհներգութեան:օրհներգութեան:օրհներգութեան:օրհներգութեան:    

Որպէսզի կարենանք մեր ամբողջ հոգիով պաշտել զԱստուած, Որպէսզի կարենանք մեր ամբողջ հոգիով պաշտել զԱստուած, Որպէսզի կարենանք մեր ամբողջ հոգիով պաշտել զԱստուած, Որպէսզի կարենանք մեր ամբողջ հոգիով պաշտել զԱստուած, 
պէտք է մեպէտք է մեպէտք է մեպէտք է մեր մարմիններուն վարժութեամբ սորվեցնենք, սիրել ու ր մարմիններուն վարժութեամբ սորվեցնենք, սիրել ու ր մարմիններուն վարժութեամբ սորվեցնենք, սիրել ու ր մարմիններուն վարժութեամբ սորվեցնենք, սիրել ու 
ցանկալ այնցանկալ այնցանկալ այնցանկալ այն`̀̀̀    ինչ որ մեր հոգին ինք կը սիրէ ու կը ցանկայ:ինչ որ մեր հոգին ինք կը սիրէ ու կը ցանկայ:ինչ որ մեր հոգին ինք կը սիրէ ու կը ցանկայ:ինչ որ մեր հոգին ինք կը սիրէ ու կը ցանկայ:    

    
� Որպէսզի հոգիի ու մարմինի պատերազմէն յաղթական դուրս Որպէսզի հոգիի ու մարմինի պատերազմէն յաղթական դուրս Որպէսզի հոգիի ու մարմինի պատերազմէն յաղթական դուրս Որպէսզի հոգիի ու մարմինի պատերազմէն յաղթական դուրս 

եկողը հոգին ինք ըլլայ` խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեր միտքը եկողը հոգին ինք ըլլայ` խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեր միտքը եկողը հոգին ինք ըլլայ` խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեր միտքը եկողը հոգին ինք ըլլայ` խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեր միտքը 
ամբողջական նորոգութեան ենթարկէ:ամբողջական նորոգութեան ենթարկէ:ամբողջական նորոգութեան ենթարկէ:ամբողջական նորոգութեան ենթարկէ:    
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Ամբողջ զօրոԱմբողջ զօրոԱմբողջ զօրոԱմբողջ զօրութեամբւթեամբւթեամբւթեամբ    
զԱստուած սիրելու մասինզԱստուած սիրելու մասինզԱստուած սիրելու մասինզԱստուած սիրելու մասին    

((((Հոկտեմբեր 27Հոկտեմբեր 27Հոկտեմբեր 27Հոկտեմբեր 27))))    
    

««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ քու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուածդ ամբողջ զօրութեամբդծդ ամբողջ զօրութեամբդծդ ամբողջ զօրութեամբդծդ ամբողջ զօրութեամբդ» (» (» (» (Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):    
Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած մեր ամբողջ զօրութեամբ սիրել: Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած մեր ամբողջ զօրութեամբ սիրել: Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած մեր ամբողջ զօրութեամբ սիրել: Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած մեր ամբողջ զօրութեամբ սիրել: 

Մարդը ունի մանկութեան, պատանութեան, երիտասարդութեան, Մարդը ունի մանկութեան, պատանութեան, երիտասարդութեան, Մարդը ունի մանկութեան, պատանութեան, երիտասարդութեան, Մարդը ունի մանկութեան, պատանութեան, երիտասարդութեան, 
չափահասութեան եւ ծերութեան ժամաչափահասութեան եւ ծերութեան ժամաչափահասութեան եւ ծերութեան ժամաչափահասութեան եւ ծերութեան ժամանանանանակահատուածկահատուածկահատուածկահատուածները: Ասոնց ները: Ասոնց ները: Ասոնց ները: Ասոնց 
մէջէն միայն երիտասարդութիւնն է որ կը խորհրդանշէ զօրութիւն: մէջէն միայն երիտասարդութիւնն է որ կը խորհրդանշէ զօրութիւն: մէջէն միայն երիտասարդութիւնն է որ կը խորհրդանշէ զօրութիւն: մէջէն միայն երիտասարդութիւնն է որ կը խորհրդանշէ զօրութիւն: 
Արդարեւ, երիտասարդութիւնը աղբիԱրդարեւ, երիտասարդութիւնը աղբիԱրդարեւ, երիտասարդութիւնը աղբիԱրդարեւ, երիտասարդութիւնը աղբի´́́́ւր է զօրութեան, արիութեան, ւր է զօրութեան, արիութեան, ւր է զօրութեան, արիութեան, ւր է զօրութեան, արիութեան, 
քաջութեան, համարձակութեան, աշխատասիրութեան, կամքի ու քաջութեան, համարձակութեան, աշխատասիրութեան, կամքի ու քաջութեան, համարձակութեան, աշխատասիրութեան, կամքի ու քաջութեան, համարձակութեան, աշխատասիրութեան, կամքի ու 
եռանդի: Եթէ տրուած այս բացատրութիւնը եւ գործածուած բառերը եռանդի: Եթէ տրուած այս բացատրութիւնը եւ գործածուած բառերը եռանդի: Եթէ տրուած այս բացատրութիւնը եւ գործածուած բառերը եռանդի: Եթէ տրուած այս բացատրութիւնը եւ գործածուած բառերը 
նկատի առնենք, պանկատի առնենք, պանկատի առնենք, պանկատի առնենք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ` մեր ամբողջ րզ ու յստակ կը դառնայ, թէ` մեր ամբողջ րզ ու յստակ կը դառնայ, թէ` մեր ամբողջ րզ ու յստակ կը դառնայ, թէ` մեր ամբողջ 
զօրութզօրութզօրութզօրութեամբ զԱստուած սիրել, կը նշանակէ`եամբ զԱստուած սիրել, կը նշանակէ`եամբ զԱստուած սիրել, կը նշանակէ`եամբ զԱստուած սիրել, կը նշանակէ`    մեր ամբողջ զօրութեամբ մեր ամբողջ զօրութեամբ մեր ամբողջ զօրութեամբ մեր ամբողջ զօրութեամբ 
եւ ամբողջական եռանդով նուիրուիլ Աստուծոյ սիրոյն ու պաշտաեւ ամբողջական եռանդով նուիրուիլ Աստուծոյ սիրոյն ու պաշտաեւ ամբողջական եռանդով նուիրուիլ Աստուծոյ սիրոյն ու պաշտաեւ ամբողջական եռանդով նուիրուիլ Աստուծոյ սիրոյն ու պաշտա----
մունքինմունքինմունքինմունքին: : : : Մեր ամբողջ զօրութեամբ զԱստուած սիրելՄեր ամբողջ զօրութեամբ զԱստուած սիրելՄեր ամբողջ զօրութեամբ զԱստուած սիրելՄեր ամբողջ զօրութեամբ զԱստուած սիրել,,,,    կը նշանակէկը նշանակէկը նշանակէկը նշանակէ`̀̀̀    
զօրութեազօրութեազօրութեազօրութեան խորհրդանիշ եղող մեր երիտասարդուն խորհրդանիշ եղող մեր երիտասարդուն խորհրդանիշ եղող մեր երիտասարդուն խորհրդանիշ եղող մեր երիտասարդութեաթեաթեաթեա´́́́ն ն ն ն օրերը, մեր օրերը, մեր օրերը, մեր օրերը, մեր 
կամքիկամքիկամքիկամքի´́́́    ու եռանդիու եռանդիու եռանդիու եռանդի´́́́    օրերը, մեր աշխատանքիօրերը, մեր աշխատանքիօրերը, մեր աշխատանքիօրերը, մեր աշխատանքի´́́́    ու քրտու քրտու քրտու քրտինքիինքիինքիինքի´́́́    օրերը օրերը օրերը օրերը 
յատկացնել Աստուծոյ ծառայութեան, Աստուծոյյատկացնել Աստուծոյ ծառայութեան, Աստուծոյյատկացնել Աստուծոյ ծառայութեան, Աստուծոյյատկացնել Աստուծոյ ծառայութեան, Աստուծոյ    փառքին ու սիրոյն:փառքին ու սիրոյն:փառքին ու սիրոյն:փառքին ու սիրոյն:    

Մեզմէ քանինե՞ր իսկապէս իրենց ամբողջ զօրութեամբ, այլ Մեզմէ քանինե՞ր իսկապէս իրենց ամբողջ զօրութեամբ, այլ Մեզմէ քանինե՞ր իսկապէս իրենց ամբողջ զօրութեամբ, այլ Մեզմէ քանինե՞ր իսկապէս իրենց ամբողջ զօրութեամբ, այլ 
խօսքով` իրենց ամբողջ կամքով ու եռանդով կը սիրեն զԱստուած: խօսքով` իրենց ամբողջ կամքով ու եռանդով կը սիրեն զԱստուած: խօսքով` իրենց ամբողջ կամքով ու եռանդով կը սիրեն զԱստուած: խօսքով` իրենց ամբողջ կամքով ու եռանդով կը սիրեն զԱստուած: 
Քանինե՞ր զօրՔանինե՞ր զօրՔանինե՞ր զօրՔանինե՞ր զօրութեան խորհրդանիշ եղող իրենց երիտասարդութեան ութեան խորհրդանիշ եղող իրենց երիտասարդութեան ութեան խորհրդանիշ եղող իրենց երիտասարդութեան ութեան խորհրդանիշ եղող իրենց երիտասարդութեան 
օրերը կը յատկացնեն Աստուծոյ եւ մարդոց ծառայութեան:օրերը կը յատկացնեն Աստուծոյ եւ մարդոց ծառայութեան:օրերը կը յատկացնեն Աստուծոյ եւ մարդոց ծառայութեան:օրերը կը յատկացնեն Աստուծոյ եւ մարդոց ծառայութեան:    Քանինե՞ր Քանինե՞ր Քանինե՞ր Քանինե՞ր 
իրենց ստացած ուսումն ու ունեցած գիտութիւնը, իրենց ձիրքերն ու իրենց ստացած ուսումն ու ունեցած գիտութիւնը, իրենց ձիրքերն ու իրենց ստացած ուսումն ու ունեցած գիտութիւնը, իրենց ձիրքերն ու իրենց ստացած ուսումն ու ունեցած գիտութիւնը, իրենց ձիրքերն ու 
շնորհքները կը գործածեն Աստուծոյ փառքին համար: Ուսումը շնորհքները կը գործածեն Աստուծոյ փառքին համար: Ուսումը շնորհքները կը գործածեն Աստուծոյ փառքին համար: Ուսումը շնորհքները կը գործածեն Աստուծոյ փառքին համար: Ուսումը 
զօրութիւն է. գիտութիւնը զօրութիւն էզօրութիւն է. գիտութիւնը զօրութիւն էզօրութիւն է. գիտութիւնը զօրութիւն էզօրութիւն է. գիտութիւնը զօրութիւն է....    ձիրքերն ու շնորհքները ձիրքերն ու շնորհքները ձիրքերն ու շնորհքները ձիրքերն ու շնորհքները 
զօրութիւն են: Զզօրութիւն են: Զզօրութիւն են: Զզօրութիւն են: ԶԱստուած սիրել մեր ամբողջ զօրութեամբԱստուած սիրել մեր ամբողջ զօրութեամբԱստուած սիրել մեր ամբողջ զօրութեամբԱստուած սիրել մեր ամբողջ զօրութեամբ, , , , կը կը կը կը 
նշանակէ մեր ուսումն ու գիտութիւնը, մեր ձիրքերն ու շնորհքները, եւ նշանակէ մեր ուսումն ու գիտութիւնը, մեր ձիրքերն ու շնորհքները, եւ նշանակէ մեր ուսումն ու գիտութիւնը, մեր ձիրքերն ու շնորհքները, եւ նշանակէ մեր ուսումն ու գիտութիւնը, մեր ձիրքերն ու շնորհքները, եւ 
հարստութիւնն ու ամէն ինչըհարստութիւնն ու ամէն ինչըհարստութիւնն ու ամէն ինչըհարստութիւնն ու ամէն ինչը,,,,    գործածել գործածել գործածել գործածել եւ ի սպաս դնել եւ ի սպաս դնել եւ ի սպաս դնել եւ ի սպաս դնել Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
փառքին համարփառքին համարփառքին համարփառքին համար::::    

    
� Ինչ որ ունիս` յատկացուր Աստուծոյ փառքիԻնչ որ ունիս` յատկացուր Աստուծոյ փառքիԻնչ որ ունիս` յատկացուր Աստուծոյ փառքիԻնչ որ ունիս` յատկացուր Աստուծոյ փառքի    գործածութեան հագործածութեան հագործածութեան հագործածութեան հա----

մար, եւ մար, եւ մար, եւ մար, եւ դուն ամբողջ զօրութեամբդ սիրած կ'ըլլաս զԱստուած:դուն ամբողջ զօրութեամբդ սիրած կ'ըլլաս զԱստուած:դուն ամբողջ զօրութեամբդ սիրած կ'ըլլաս զԱստուած:դուն ամբողջ զօրութեամբդ սիրած կ'ըլլաս զԱստուած:    
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Ամբողջ միտքով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ միտքով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ միտքով զԱստուած սիրելու մասինԱմբողջ միտքով զԱստուած սիրելու մասին    
((((Հոկտեմբեր 28Հոկտեմբեր 28Հոկտեմբեր 28Հոկտեմբեր 28))))    

    
««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ քու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուաքու Տէր Աստուածդ ամբողջ միտքովծդ ամբողջ միտքովծդ ամբողջ միտքովծդ ամբողջ միտքով» (» (» (» (Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):Ղուկաս 10.27):    
Միտքով զԱստուած սիրելը` մեր ամէնօրեայ մտածութեան ու Միտքով զԱստուած սիրելը` մեր ամէնօրեայ մտածութեան ու Միտքով զԱստուած սիրելը` մեր ամէնօրեայ մտածութեան ու Միտքով զԱստուած սիրելը` մեր ամէնօրեայ մտածութեան ու 

խորհրդածութեան նիւթը զխորհրդածութեան նիւթը զխորհրդածութեան նիւթը զխորհրդածութեան նիւթը զԱստուած դարձնել կը նշանակէ: Երբեմն կը Աստուած դարձնել կը նշանակէ: Երբեմն կը Աստուած դարձնել կը նշանակէ: Երբեմն կը Աստուած դարձնել կը նշանակէ: Երբեմն կը 
հանդիպինք իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող անձերու, որոնք հանդիպինք իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող անձերու, որոնք հանդիպինք իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող անձերու, որոնք հանդիպինք իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող անձերու, որոնք 
քովքովքովքով----քովի կու գան, ժամեր կը նստին եւ կը խօսին ու կը զրուցեն, քովի կու գան, ժամեր կը նստին եւ կը խօսին ու կը զրուցեն, քովի կու գան, ժամեր կը նստին եւ կը խօսին ու կը զրուցեն, քովի կու գան, ժամեր կը նստին եւ կը խօսին ու կը զրուցեն, 
առանց ոառանց ոառանց ոառանց ո´́́́չ մէկ անգամ յիշելու Յիսուսի անունը: չ մէկ անգամ յիշելու Յիսուսի անունը: չ մէկ անգամ յիշելու Յիսուսի անունը: չ մէկ անգամ յիշելու Յիսուսի անունը: Նման մարդիկ չեն Նման մարդիկ չեն Նման մարդիկ չեն Նման մարդիկ չեն 
կրնար մեզ համոզել թէ իրենք կը սիրեն Յիսուսկրնար մեզ համոզել թէ իրենք կը սիրեն Յիսուսկրնար մեզ համոզել թէ իրենք կը սիրեն Յիսուսկրնար մեզ համոզել թէ իրենք կը սիրեն Յիսուսը: Ի՞նչպէս կարելի է ը: Ի՞նչպէս կարելի է ը: Ի՞նչպէս կարելի է ը: Ի՞նչպէս կարելի է 
յայտարարել թէ կը սիրենք Յիսուսը, եւ սակայն, երբ քովյայտարարել թէ կը սիրենք Յիսուսը, եւ սակայն, երբ քովյայտարարել թէ կը սիրենք Յիսուսը, եւ սակայն, երբ քովյայտարարել թէ կը սիրենք Յիսուսը, եւ սակայն, երբ քով----քովի գանք` քովի գանք` քովի գանք` քովի գանք` 
երբեք չխօսինք մեր սիրած Յիսուսին մասին: Կա՞յ մէկը որ չի խօսիր երբեք չխօսինք մեր սիրած Յիսուսին մասին: Կա՞յ մէկը որ չի խօսիր երբեք չխօսինք մեր սիրած Յիսուսին մասին: Կա՞յ մէկը որ չի խօսիր երբեք չխօսինք մեր սիրած Յիսուսին մասին: Կա՞յ մէկը որ չի խօսիր 
իր սիրած անձին մասին: Կա՞յ մէկը որ վկայութիւն չի տար իր հաւնած իր սիրած անձին մասին: Կա՞յ մէկը որ վկայութիւն չի տար իր հաւնած իր սիրած անձին մասին: Կա՞յ մէկը որ վկայութիւն չի տար իր հաւնած իր սիրած անձին մասին: Կա՞յ մէկը որ վկայութիւն չի տար իր հաւնած 
անձին մասին: Եթէ մենք կը սիրենք ու կը հաւնինք Յիանձին մասին: Եթէ մենք կը սիրենք ու կը հաւնինք Յիանձին մասին: Եթէ մենք կը սիրենք ու կը հաւնինք Յիանձին մասին: Եթէ մենք կը սիրենք ու կը հաւնինք Յիսուսը, եթէ մենք սուսը, եթէ մենք սուսը, եթէ մենք սուսը, եթէ մենք 
իսկապէս ճաշակած ու ըմբոշխնած ենք Յիսուսի քաղցրութիւնը` չենք իսկապէս ճաշակած ու ըմբոշխնած ենք Յիսուսի քաղցրութիւնը` չենք իսկապէս ճաշակած ու ըմբոշխնած ենք Յիսուսի քաղցրութիւնը` չենք իսկապէս ճաշակած ու ըմբոշխնած ենք Յիսուսի քաղցրութիւնը` չենք 
կրնար չխօսիլ անոր մասինկրնար չխօսիլ անոր մասինկրնար չխօսիլ անոր մասինկրնար չխօսիլ անոր մասին, , , , չենք կրնար վկայութիւն չտալչենք կրնար վկայութիւն չտալչենք կրնար վկայութիւն չտալչենք կրնար վկայութիւն չտալ    անոր անոր անոր անոր 
քաղցրութեան մասին: Մեր միտքով Յիսուսը սիրել, չի նշանակեր քաղցրութեան մասին: Մեր միտքով Յիսուսը սիրել, չի նշանակեր քաղցրութեան մասին: Մեր միտքով Յիսուսը սիրել, չի նշանակեր քաղցրութեան մասին: Մեր միտքով Յիսուսը սիրել, չի նշանակեր 
պարզապէս մտածել անոր մասին բայց չարտայայտուիլ: Միտք մը որ պարզապէս մտածել անոր մասին բայց չարտայայտուիլ: Միտք մը որ պարզապէս մտածել անոր մասին բայց չարտայայտուիլ: Միտք մը որ պարզապէս մտածել անոր մասին բայց չարտայայտուիլ: Միտք մը որ 
կը խորհրկը խորհրկը խորհրկը խորհրդածէ Յիսուսի մասին եւ կեդրոդածէ Յիսուսի մասին եւ կեդրոդածէ Յիսուսի մասին եւ կեդրոդածէ Յիսուսի մասին եւ կեդրոնանանանացած է Յիսուսի անձին ցած է Յիսուսի անձին ցած է Յիսուսի անձին ցած է Յիսուսի անձին 
վրայ, պէտք է ինքզինք արտայայտէ վրայ, պէտք է ինքզինք արտայայտէ վրայ, պէտք է ինքզինք արտայայտէ վրայ, պէտք է ինքզինք արտայայտէ խօսակցութեան ժամանակ խօսակցութեան ժամանակ խօսակցութեան ժամանակ խօսակցութեան ժամանակ բառեբառեբառեբառե----
րովրովրովրով    ու վկայութեամբ: Բայց չենք կրնար ասիկա ընել, եթէ երբեք չենք ու վկայութեամբ: Բայց չենք կրնար ասիկա ընել, եթէ երբեք չենք ու վկայութեամբ: Բայց չենք կրնար ասիկա ընել, եթէ երբեք չենք ու վկայութեամբ: Բայց չենք կրնար ասիկա ընել, եթէ երբեք չենք 
ապրած մտքի նորոգութիւն. նորոգութիւն մը, որ Սուրբ Հոգիով տեղի ապրած մտքի նորոգութիւն. նորոգութիւն մը, որ Սուրբ Հոգիով տեղի ապրած մտքի նորոգութիւն. նորոգութիւն մը, որ Սուրբ Հոգիով տեղի ապրած մտքի նորոգութիւն. նորոգութիւն մը, որ Սուրբ Հոգիով տեղի 
կ'ունենայ: Սուրբ Հոգիով չնկ'ունենայ: Սուրբ Հոգիով չնկ'ունենայ: Սուրբ Հոգիով չնկ'ունենայ: Սուրբ Հոգիով չնորոգուած միտք մը, չի կրնար խորհրդածել որոգուած միտք մը, չի կրնար խորհրդածել որոգուած միտք մը, չի կրնար խորհրդածել որոգուած միտք մը, չի կրնար խորհրդածել 
Յիսուսի սիրոյն մասին, եւ եթէ խորհրդածէ` չի կրնար իր խորհրդաՅիսուսի սիրոյն մասին, եւ եթէ խորհրդածէ` չի կրնար իր խորհրդաՅիսուսի սիրոյն մասին, եւ եթէ խորհրդածէ` չի կրնար իր խորհրդաՅիսուսի սիրոյն մասին, եւ եթէ խորհրդածէ` չի կրնար իր խորհրդա----
ծութիւնը բառերու ճամբով վկայութեան վերածել:ծութիւնը բառերու ճամբով վկայութեան վերածել:ծութիւնը բառերու ճամբով վկայութեան վերածել:ծութիւնը բառերու ճամբով վկայութեան վերածել:    Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին Երբ Սուրբ Հոգին 
նորոգէ մեր միտքը, այսինքն` նոր մտածելակերպ շնորհէ մեզի, եւ նորոգէ մեր միտքը, այսինքն` նոր մտածելակերպ շնորհէ մեզի, եւ նորոգէ մեր միտքը, այսինքն` նոր մտածելակերպ շնորհէ մեզի, եւ նորոգէ մեր միտքը, այսինքն` նոր մտածելակերպ շնորհէ մեզի, եւ 
սորվեցնէ մեզի մեր ամբողջ ուշադրութիւնը սորվեցնէ մեզի մեր ամբողջ ուշադրութիւնը սորվեցնէ մեզի մեր ամբողջ ուշադրութիւնը սորվեցնէ մեզի մեր ամբողջ ուշադրութիւնը Աստուծոյ վրայ կեդրոԱստուծոյ վրայ կեդրոԱստուծոյ վրայ կեդրոԱստուծոյ վրայ կեդրո----
նացնել, միայն այն ատեն կրնանք զԱստուած սիրել մեր ամբողջ միտնացնել, միայն այն ատեն կրնանք զԱստուած սիրել մեր ամբողջ միտնացնել, միայն այն ատեն կրնանք զԱստուած սիրել մեր ամբողջ միտնացնել, միայն այն ատեն կրնանք զԱստուած սիրել մեր ամբողջ միտ----
քով:քով:քով:քով:    

    
� Միտքով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ ուշադրուՄիտքով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ ուշադրուՄիտքով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ ուշադրուՄիտքով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ ուշադրու----

թիւնը անոր վրայ կեդրոնացնել:թիւնը անոր վրայ կեդրոնացնել:թիւնը անոր վրայ կեդրոնացնել:թիւնը անոր վրայ կեդրոնացնել:    
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Յիսուս ի՞նչ բանի ծարաւ ունիՅիսուս ի՞նչ բանի ծարաւ ունիՅիսուս ի՞նչ բանի ծարաւ ունիՅիսուս ի՞նչ բանի ծարաւ ունի    
((((Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29))))    

    
««««Ծարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմ» » » » (Յովհաննէս 19.28):(Յովհաննէս 19.28):(Յովհաննէս 19.28):(Յովհաննէս 19.28):    
Յիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզէ որ լսենք իր այս բառերը եւ զանոնք մեզի ուղղուած է որ լսենք իր այս բառերը եւ զանոնք մեզի ուղղուած է որ լսենք իր այս բառերը եւ զանոնք մեզի ուղղուած է որ լսենք իր այս բառերը եւ զանոնք մեզի ուղղուած 

համարենք, որպէսզի ապաշխարենք եւ ապաշխարութեան մեր համարենք, որպէսզի ապաշխարենք եւ ապաշխարութեան մեր համարենք, որպէսզի ապաշխարենք եւ ապաշխարութեան մեր համարենք, որպէսզի ապաշխարենք եւ ապաշխարութեան մեր 
արցունքներով յագեցնենք իր ծարաւը:արցունքներով յագեցնենք իր ծարաւը:արցունքներով յագեցնենք իր ծարաւը:արցունքներով յագեցնենք իր ծարաւը:    

««««Ծարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմ» » » » ըսաւ Յիսուս շուրջ երկու հազար տարի առաջ:ըսաւ Յիսուս շուրջ երկու հազար տարի առաջ:ըսաւ Յիսուս շուրջ երկու հազար տարի առաջ:ըսաւ Յիսուս շուրջ երկու հազար տարի առաջ:    
Ան այսօր ալ ծարաւ է: Ան այսօր ալ ծարաւ է: Ան այսօր ալ ծարաւ է: Ան այսօր ալ ծարաւ է: Ի՞նչ բանի ծարաւն ունի Յիսուս:Ի՞նչ բանի ծարաւն ունի Յիսուս:Ի՞նչ բանի ծարաւն ունի Յիսուս:Ի՞նչ բանի ծարաւն ունի Յիսուս:    
Յիսուս խաչով իրագործՅիսուս խաչով իրագործՅիսուս խաչով իրագործՅիսուս խաչով իրագործուած փրկութիւնը մարդոց շնորհելու ուած փրկութիւնը մարդոց շնորհելու ուած փրկութիւնը մարդոց շնորհելու ուած փրկութիւնը մարդոց շնորհելու 

ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:    
Յիսուս իր արիւնով մարդիկը Աստուծոյ մօտեցնելու եւ զանոնք Յիսուս իր արիւնով մարդիկը Աստուծոյ մօտեցնելու եւ զանոնք Յիսուս իր արիւնով մարդիկը Աստուծոյ մօտեցնելու եւ զանոնք Յիսուս իր արիւնով մարդիկը Աստուծոյ մօտեցնելու եւ զանոնք 

Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու ծարաւն ունի:Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու ծարաւն ունի:Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու ծարաւն ունի:Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու ծարաւն ունի:    
Յիսուս իր արիւնով մարդոց ու Աստուծոյ միջեւ հայր ու որդիի Յիսուս իր արիւնով մարդոց ու Աստուծոյ միջեւ հայր ու որդիի Յիսուս իր արիւնով մարդոց ու Աստուծոյ միջեւ հայր ու որդիի Յիսուս իր արիւնով մարդոց ու Աստուծոյ միջեւ հայր ու որդիի 

յարաբերութիւն ու հաղորդակցութիւն հաստատելու ծարաւն ունի:յարաբերութիւն ու հաղորդակցութիւն հաստատելու ծարաւն ունի:յարաբերութիւն ու հաղորդակցութիւն հաստատելու ծարաւն ունի:յարաբերութիւն ու հաղորդակցութիւն հաստատելու ծարաւն ունի:    
ՅՅՅՅիիիիսուս իր սէրը մարդոց շնորհելու եսուս իր սէրը մարդոց շնորհելու եսուս իր սէրը մարդոց շնորհելու եսուս իր սէրը մարդոց շնորհելու եւ մարդոց սէրը վայելելու ւ մարդոց սէրը վայելելու ւ մարդոց սէրը վայելելու ւ մարդոց սէրը վայելելու 

ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:    
Յիսուս իր ներկայութեամբ մեզ կշտացնելու եւ մեր Յիսուս իր ներկայութեամբ մեզ կշտացնելու եւ մեր Յիսուս իր ներկայութեամբ մեզ կշտացնելու եւ մեր Յիսուս իր ներկայութեամբ մեզ կշտացնելու եւ մեր 

ներկայութեամբ կշտանալու ծարաւն ունի:ներկայութեամբ կշտանալու ծարաւն ունի:ներկայութեամբ կշտանալու ծարաւն ունի:ներկայութեամբ կշտանալու ծարաւն ունի:    
Յիսուս մեր ուրախութեան առարկան դառնալու եւ մեզ իր Յիսուս մեր ուրախութեան առարկան դառնալու եւ մեզ իր Յիսուս մեր ուրախութեան առարկան դառնալու եւ մեզ իր Յիսուս մեր ուրախութեան առարկան դառնալու եւ մեզ իր 

ուրախութեան առարկան դարձնելու ծարաւն ունի:ուրախութեան առարկան դարձնելու ծարաւն ունի:ուրախութեան առարկան դարձնելու ծարաւն ունի:ուրախութեան առարկան դարձնելու ծարաւն ունի:    
Յիսուս մեր ոՅիսուս մեր ոՅիսուս մեր ոՅիսուս մեր ուշադրութեան արանցքը հանդիսանալու եւ մեզ իր ւշադրութեան արանցքը հանդիսանալու եւ մեզ իր ւշադրութեան արանցքը հանդիսանալու եւ մեզ իր ւշադրութեան արանցքը հանդիսանալու եւ մեզ իր 

ուշադրութեան արանցքը դարձնելու ծարաւն ունի:ուշադրութեան արանցքը դարձնելու ծարաւն ունի:ուշադրութեան արանցքը դարձնելու ծարաւն ունի:ուշադրութեան արանցքը դարձնելու ծարաւն ունի:    
Յիսուս մեր սրտին մէջ հանգչելու եւ մեզ իր սրտին մէջ Յիսուս մեր սրտին մէջ հանգչելու եւ մեզ իր սրտին մէջ Յիսուս մեր սրտին մէջ հանգչելու եւ մեզ իր սրտին մէջ Յիսուս մեր սրտին մէջ հանգչելու եւ մեզ իր սրտին մէջ 

հանգչեցնելու ծարաւն ունի:հանգչեցնելու ծարաւն ունի:հանգչեցնելու ծարաւն ունի:հանգչեցնելու ծարաւն ունի:    
Յիսուս մարդոց կողմէ հասկցուելու, փնտռուելու, ընդունուելու, Յիսուս մարդոց կողմէ հասկցուելու, փնտռուելու, ընդունուելու, Յիսուս մարդոց կողմէ հասկցուելու, փնտռուելու, ընդունուելու, Յիսուս մարդոց կողմէ հասկցուելու, փնտռուելու, ընդունուելու, 

խոստովանուելու, նախընտրուելու, սիխոստովանուելու, նախընտրուելու, սիխոստովանուելու, նախընտրուելու, սիխոստովանուելու, նախընտրուելու, սիրուելու, պաշտուելու ծարաւն րուելու, պաշտուելու ծարաւն րուելու, պաշտուելու ծարաւն րուելու, պաշտուելու ծարաւն 
ունի:ունի:ունի:ունի:    

    
� Յիսուս մեր հոգիին մէջ գտնուող ծարաւը յագեցնելու ծարաւն Յիսուս մեր հոգիին մէջ գտնուող ծարաւը յագեցնելու ծարաւն Յիսուս մեր հոգիին մէջ գտնուող ծարաւը յագեցնելու ծարաւն Յիսուս մեր հոգիին մէջ գտնուող ծարաւը յագեցնելու ծարաւն 

ունի:ունի:ունի:ունի:    Յիսուս մեր սրտին ծարաւը դառնալու ծարաւն ունի:Յիսուս մեր սրտին ծարաւը դառնալու ծարաւն ունի:Յիսուս մեր սրտին ծարաւը դառնալու ծարաւն ունի:Յիսուս մեր սրտին ծարաւը դառնալու ծարաւն ունի:    
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Դարձեալ Յիսուսի ծարաւին մասինԴարձեալ Յիսուսի ծարաւին մասինԴարձեալ Յիսուսի ծարաւին մասինԴարձեալ Յիսուսի ծարաւին մասին    
((((Հոկտեմբեր 30Հոկտեմբեր 30Հոկտեմբեր 30Հոկտեմբեր 30))))    

    
Լոկ ԱստուածԼոկ ԱստուածԼոկ ԱստուածԼոկ Աստուած----Քրիստոսը չէր որ ըսՔրիստոսը չէր որ ըսՔրիստոսը չէր որ ըսՔրիստոսը չէր որ ըսաւ` աւ` աւ` աւ` ««««ծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմ», », », », ոոոո´́́́չ ալ լոկ չ ալ լոկ չ ալ լոկ չ ալ լոկ 

մարդմարդմարդմարդ----ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսը, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Իբրեւ Աստուասը, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Իբրեւ Աստուասը, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Իբրեւ Աստուասը, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Իբրեւ Աստուա----
ծամարդ, Քրիստոսի ծամարդ, Քրիստոսի ծամարդ, Քրիստոսի ծամարդ, Քրիստոսի ««««ծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմ» » » » խօսքը` Աստուծոյ խօսքն էր խօսքը` Աստուծոյ խօսքն էր խօսքը` Աստուծոյ խօսքն էր խօսքը` Աստուծոյ խօսքն էր 
ուղղուած մարդուն, եւ մարդուն խօսքն էր` ուղղուած Աստուծոյ: Սա ուղղուած մարդուն, եւ մարդուն խօսքն էր` ուղղուած Աստուծոյ: Սա ուղղուած մարդուն, եւ մարդուն խօսքն էր` ուղղուած Աստուծոյ: Սա ուղղուած մարդուն, եւ մարդուն խօսքն էր` ուղղուած Աստուծոյ: Սա 
կը նշանակէ, թէ միայն Քրիստոսով Աստուծոյ ծարաւը ունեցող մարդը կը նշանակէ, թէ միայն Քրիստոսով Աստուծոյ ծարաւը ունեցող մարդը կը նշանակէ, թէ միայն Քրիստոսով Աստուծոյ ծարաւը ունեցող մարդը կը նշանակէ, թէ միայն Քրիստոսով Աստուծոյ ծարաւը ունեցող մարդը 
եւ մարդուն ծարաւը ունեցող Աստուած կրեւ մարդուն ծարաւը ունեցող Աստուած կրեւ մարդուն ծարաւը ունեցող Աստուած կրեւ մարդուն ծարաւը ունեցող Աստուած կրնան քովնան քովնան քովնան քով----քովի գալ, իրարու քովի գալ, իրարու քովի գալ, իրարու քովի գալ, իրարու 
հանդիպիլ եւ իրարմով կշտանալ:հանդիպիլ եւ իրարմով կշտանալ:հանդիպիլ եւ իրարմով կշտանալ:հանդիպիլ եւ իրարմով կշտանալ:    

Յիսուս ծաՅիսուս ծաՅիսուս ծաՅիսուս ծարաւցաւ, որպէսզի մեզ փրկէ դժոխքիրաւցաւ, որպէսզի մեզ փրկէ դժոխքիրաւցաւ, որպէսզի մեզ փրկէ դժոխքիրաւցաւ, որպէսզի մեզ փրկէ դժոխքի    յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
ծարաւէն, որմէ տանջուեցան մեծահարուստը (Ղուկաս 16.24):ծարաւէն, որմէ տանջուեցան մեծահարուստը (Ղուկաս 16.24):ծարաւէն, որմէ տանջուեցան մեծահարուստը (Ղուկաս 16.24):ծարաւէն, որմէ տանջուեցան մեծահարուստը (Ղուկաս 16.24):    

Յիսուս որ Կենաց Գետն է, ծարաւցաւ, որպէսզի մեր սրտէն Յիսուս որ Կենաց Գետն է, ծարաւցաւ, որպէսզի մեր սրտէն Յիսուս որ Կենաց Գետն է, ծարաւցաւ, որպէսզի մեր սրտէն Յիսուս որ Կենաց Գետն է, ծարաւցաւ, որպէսզի մեր սրտէն 
կենսատու ջուրի գետեր բղխեցնէ (Յովհաննէս 7.3կենսատու ջուրի գետեր բղխեցնէ (Յովհաննէս 7.3կենսատու ջուրի գետեր բղխեցնէ (Յովհաննէս 7.3կենսատու ջուրի գետեր բղխեցնէ (Յովհաննէս 7.38):8):8):8):    

Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Մարդու Որդին գլուխը հանգչեցնելիք տեղ չունիՄարդու Որդին գլուխը հանգչեցնելիք տեղ չունիՄարդու Որդին գլուխը հանգչեցնելիք տեղ չունիՄարդու Որդին գլուխը հանգչեցնելիք տեղ չունի» » » » 
((((Ղուկաս 9.58): Կրնա՞ս սիրտդ յանձնել սրտիդ ծարաւը ունեցող Տիրոջ Ղուկաս 9.58): Կրնա՞ս սիրտդ յանձնել սրտիդ ծարաւը ունեցող Տիրոջ Ղուկաս 9.58): Կրնա՞ս սիրտդ յանձնել սրտիդ ծարաւը ունեցող Տիրոջ Ղուկաս 9.58): Կրնա՞ս սիրտդ յանձնել սրտիդ ծարաւը ունեցող Տիրոջ 
եւ ըսել. եւ ըսել. եւ ըսել. եւ ըսել. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, թող սիրտս ըլլայ այն տեղը ուր կարենաս գլուխդ ր, թող սիրտս ըլլայ այն տեղը ուր կարենաս գլուխդ ր, թող սիրտս ըլլայ այն տեղը ուր կարենաս գլուխդ ր, թող սիրտս ըլլայ այն տեղը ուր կարենաս գլուխդ 
հանգչեցնելհանգչեցնելհանգչեցնելհանգչեցնել»:»:»:»:    

Քրիստոս մեզ յաղթող զինուորներ իբրեւ տեսնելու ծարաւն ունի:Քրիստոս մեզ յաղթող զինուորներ իբրեւ տեսնելու ծարաւն ունի:Քրիստոս մեզ յաղթող զինուորներ իբրեւ տեսնելու ծարաւն ունի:Քրիստոս մեզ յաղթող զինուորներ իբրեւ տեսնելու ծարաւն ունի:    
Քրիստոս մնայուն կերպով մեզ իր շուրջ համախմբուած տեսնելու Քրիստոս մնայուն կերպով մեզ իր շուրջ համախմբուած տեսնելու Քրիստոս մնայուն կերպով մեզ իր շուրջ համախմբուած տեսնելու Քրիստոս մնայուն կերպով մեզ իր շուրջ համախմբուած տեսնելու 

ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:    
Քրիստոս մարդոց միջեւ սէր ու համերաշխութիւն տեսնելու Քրիստոս մարդոց միջեւ սէր ու համերաշխութիւն տեսնելու Քրիստոս մարդոց միջեւ սէր ու համերաշխութիւն տեսնելու Քրիստոս մարդոց միջեւ սէր ու համերաշխութիւն տեսնելու 

ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:    
Քրիստոս մեր ծրագիրներուն, մեր փափաքածներուն, մեր Քրիստոս մեր ծրագիրներուն, մեր փափաքածներուն, մեր Քրիստոս մեր ծրագիրներուն, մեր փափաքածներուն, մեր Քրիստոս մեր ծրագիրներուն, մեր փափաքածներուն, մեր 

սիրածներուն եւ մեր երազներուն մէջ առաջնահերթ տեղը գրաւելու սիրածներուն եւ մեր երազներուն մէջ առաջնահերթ տեղը գրաւելու սիրածներուն եւ մեր երազներուն մէջ առաջնահերթ տեղը գրաւելու սիրածներուն եւ մեր երազներուն մէջ առաջնահերթ տեղը գրաւելու 
ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:ծարաւն ունի:    

Քրիստոս մեր կեանքին առաջնահերթութիւնը դառնալու ծարաւն Քրիստոս մեր կեանքին առաջնահերթութիւնը դառնալու ծարաւն Քրիստոս մեր կեանքին առաջնահերթութիւնը դառնալու ծարաւն Քրիստոս մեր կեանքին առաջնահերթութիւնը դառնալու ծարաւն 
ունի:ունի:ունի:ունի:    

    
� Քրիստոս մեր մէջ ու մեր միջոցաւ գործելու եւ մեզ իր Քրիստոս մեր մէջ ու մեր միջոցաւ գործելու եւ մեզ իր Քրիստոս մեր մէջ ու մեր միջոցաւ գործելու եւ մեզ իր Քրիստոս մեր մէջ ու մեր միջոցաւ գործելու եւ մեզ իր 

գործակիցները դարձնելու ծարաւն ունի:գործակիցները դարձնելու ծարաւն ունի:գործակիցները դարձնելու ծարաւն ունի:գործակիցները դարձնելու ծարաւն ունի:    
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Ի՞նչ է կԻ՞նչ է կԻ՞նչ է կԻ՞նչ է կեանքըեանքըեանքըեանքը    
((((Հոկտեմբեր 31Հոկտեմբեր 31Հոկտեմբեր 31Հոկտեմբեր 31))))    

    
Քու ձեռքդ չէ երկրի վրայ երկար ապրիլը, բայց քու ձեռքդ է Քու ձեռքդ չէ երկրի վրայ երկար ապրիլը, բայց քու ձեռքդ է Քու ձեռքդ չէ երկրի վրայ երկար ապրիլը, բայց քու ձեռքդ է Քու ձեռքդ չէ երկրի վրայ երկար ապրիլը, բայց քու ձեռքդ է 

երկինքի մէջ յաւիտեան ապերկինքի մէջ յաւիտեան ապերկինքի մէջ յաւիտեան ապերկինքի մէջ յաւիտեան ապրիլը:րիլը:րիլը:րիլը:    
Կեանք մը որուն մէջ չկայ պայքար, կը դառնայ միապաղաղ ու Կեանք մը որուն մէջ չկայ պայքար, կը դառնայ միապաղաղ ու Կեանք մը որուն մէջ չկայ պայքար, կը դառնայ միապաղաղ ու Կեանք մը որուն մէջ չկայ պայքար, կը դառնայ միապաղաղ ու 

անտարբեր:անտարբեր:անտարբեր:անտարբեր:    
ԵԵԵԵրկրաւոր կեանքին նպատրկրաւոր կեանքին նպատրկրաւոր կեանքին նպատրկրաւոր կեանքին նպատակը` երկնաւոր կեանքին հասնիլն է, ակը` երկնաւոր կեանքին հասնիլն է, ակը` երկնաւոր կեանքին հասնիլն է, ակը` երկնաւոր կեանքին հասնիլն է, 

ուստի, մեր երկրաւոր կեանքը ապրինք այնպիսի ձեւով մը, որ անիկա ուստի, մեր երկրաւոր կեանքը ապրինք այնպիսի ձեւով մը, որ անիկա ուստի, մեր երկրաւոր կեանքը ապրինք այնպիսի ձեւով մը, որ անիկա ուստի, մեր երկրաւոր կեանքը ապրինք այնպիսի ձեւով մը, որ անիկա 
մեզ երկինք առաջնորդէ: մեզ երկինք առաջնորդէ: մեզ երկինք առաջնորդէ: մեզ երկինք առաջնորդէ: Յաւիտենական կեանքը Յաւիտենական կեանքը Յաւիտենական կեանքը Յաւիտենական կեանքը այս ժամանակաւոր այս ժամանակաւոր այս ժամանակաւոր այս ժամանակաւոր 
կեանքէն անկախ կեանքէն անկախ կեանքէն անկախ կեանքէն անկախ չէ, այլ անոր շարունակութիւնն է, բայց զայն կ'ունեչէ, այլ անոր շարունակութիւնն է, բայց զայն կ'ունեչէ, այլ անոր շարունակութիւնն է, բայց զայն կ'ունեչէ, այլ անոր շարունակութիւնն է, բայց զայն կ'ունե----
նան միայն անոնք` որոնք իրենց ժամանակաւոր այս կեանքի ընթացնան միայն անոնք` որոնք իրենց ժամանակաւոր այս կեանքի ընթացնան միայն անոնք` որոնք իրենց ժամանակաւոր այս կեանքի ընթացնան միայն անոնք` որոնք իրենց ժամանակաւոր այս կեանքի ընթաց----
քին, կը պատրաստուին յաւիտենական կեանքին համար:քին, կը պատրաստուին յաւիտենական կեանքին համար:քին, կը պատրաստուին յաւիտենական կեանքին համար:քին, կը պատրաստուին յաւիտենական կեանքին համար:    

Կեանքը պայքարի դաշտ է: Այդ դաշտին մէջ մենք պիտի Կեանքը պայքարի դաշտ է: Այդ դաշտին մէջ մենք պիտի Կեանքը պայքարի դաշտ է: Այդ դաշտին մէջ մենք պիտի Կեանքը պայքարի դաշտ է: Այդ դաշտին մէջ մենք պիտի 
հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք ««««գազաններուգազաններուգազաններուգազաններու», », », », որոնցմէ պէտք չէ վախնալ, եւ որոորոնցմէ պէտք չէ վախնալ, եւ որոորոնցմէ պէտք չէ վախնալ, եւ որոորոնցմէ պէտք չէ վախնալ, եւ որոնց դէմ նց դէմ նց դէմ նց դէմ 
պէտք է պաշտպանուիլ հաւատքի վահանով:պէտք է պաշտպանուիլ հաւատքի վահանով:պէտք է պաշտպանուիլ հաւատքի վահանով:պէտք է պաշտպանուիլ հաւատքի վահանով:    

Կեանքը լեռ մըն է: Պէտք է այդ լեռը մագլցիլ առանց մեր ետին Կեանքը լեռ մըն է: Պէտք է այդ լեռը մագլցիլ առանց մեր ետին Կեանքը լեռ մըն է: Պէտք է այդ լեռը մագլցիլ առանց մեր ետին Կեանքը լեռ մըն է: Պէտք է այդ լեռը մագլցիլ առանց մեր ետին 
նայելու եւ առանց բարձունքներէն վախնալու, որպէսզի հասնինք նայելու եւ առանց բարձունքներէն վախնալու, որպէսզի հասնինք նայելու եւ առանց բարձունքներէն վախնալու, որպէսզի հասնինք նայելու եւ առանց բարձունքներէն վախնալու, որպէսզի հասնինք 
երկինքի բարձունքներըերկինքի բարձունքներըերկինքի բարձունքներըերկինքի բարձունքները::::    

Կեանքը անակնկալ փոթորիկներով լեցուն ծով մըն է: Պէտք Կեանքը անակնկալ փոթորիկներով լեցուն ծով մըն է: Պէտք Կեանքը անակնկալ փոթորիկներով լեցուն ծով մըն է: Պէտք Կեանքը անակնկալ փոթորիկներով լեցուն ծով մըն է: Պէտք 
անոնց վրայէն քալել եւ անոանոնց վրայէն քալել եւ անոանոնց վրայէն քալել եւ անոանոնց վրայէն քալել եւ անոնց վրայ նաւարկել սորվինք:նց վրայ նաւարկել սորվինք:նց վրայ նաւարկել սորվինք:նց վրայ նաւարկել սորվինք:    

Կեանքը պարտէզ մըն է, ուր վարդին կողքին կան նաեւ փուշն ու Կեանքը պարտէզ մըն է, ուր վարդին կողքին կան նաեւ փուշն ու Կեանքը պարտէզ մըն է, ուր վարդին կողքին կան նաեւ փուշն ու Կեանքը պարտէզ մըն է, ուր վարդին կողքին կան նաեւ փուշն ու 
տատասկը: Պէտք չէ վախնալ փուշէն ու տատասկէն եթէ երբեք տատասկը: Պէտք չէ վախնալ փուշէն ու տատասկէն եթէ երբեք տատասկը: Պէտք չէ վախնալ փուշէն ու տատասկէն եթէ երբեք տատասկը: Պէտք չէ վախնալ փուշէն ու տատասկէն եթէ երբեք 
կ'ուզենք Քրիստոսի թագաւորութեան վարդերը ժառանգել:կ'ուզենք Քրիստոսի թագաւորութեան վարդերը ժառանգել:կ'ուզենք Քրիստոսի թագաւորութեան վարդերը ժառանգել:կ'ուզենք Քրիստոսի թագաւորութեան վարդերը ժառանգել:    

Անոնք որոնք կապուած են այս կեանքին, չեն կրնար կապուիլ Անոնք որոնք կապուած են այս կեանքին, չեն կրնար կապուիլ Անոնք որոնք կապուած են այս կեանքին, չեն կրնար կապուիլ Անոնք որոնք կապուած են այս կեանքին, չեն կրնար կապուիլ 
երկնային կեանքիներկնային կեանքիներկնային կեանքիներկնային կեանքին::::    

Անոնք որոնք կը սիրեն երկրաւոր կեանքը, չեն կրնար սիրել Անոնք որոնք կը սիրեն երկրաւոր կեանքը, չեն կրնար սիրել Անոնք որոնք կը սիրեն երկրաւոր կեանքը, չեն կրնար սիրել Անոնք որոնք կը սիրեն երկրաւոր կեանքը, չեն կրնար սիրել 
երկինքը:երկինքը:երկինքը:երկինքը:    

    
� Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքըս եմ կեանքը» » » » (Յովհաննէս 14.6): Ուստի, եթէ (Յովհաննէս 14.6): Ուստի, եթէ (Յովհաննէս 14.6): Ուստի, եթէ (Յովհաննէս 14.6): Ուստի, եթէ 

չունիս Քրիստոսը` չունիչունիս Քրիստոսը` չունիչունիս Քրիստոսը` չունիչունիս Քրիստոսը` չունի´́́́ս կեանք:ս կեանք:ս կեանք:ս կեանք:    
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Որո՞նք են հոգիով աղքատներըՈրո՞նք են հոգիով աղքատներըՈրո՞նք են հոգիով աղքատներըՈրո՞նք են հոգիով աղքատները    
((((Նոյեմբեր 1Նոյեմբեր 1Նոյեմբեր 1Նոյեմբեր 1))))    

    
««««Երանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի Երանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի Երանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի Երանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի 

արքարքարքարքայութիւնըայութիւնըայութիւնըայութիւնը» » » » (Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):    
Որո՞նք են հոգիով աղքատները, որոնց երանի կու տայ Յիսուս, եւ Որո՞նք են հոգիով աղքատները, որոնց երանի կու տայ Յիսուս, եւ Որո՞նք են հոգիով աղքատները, որոնց երանի կու տայ Յիսուս, եւ Որո՞նք են հոգիով աղքատները, որոնց երանի կու տայ Յիսուս, եւ 

որոնց կը խոստանայ երկինքի արքայութիւնը:որոնց կը խոստանայ երկինքի արքայութիւնը:որոնց կը խոստանայ երկինքի արքայութիւնը:որոնց կը խոստանայ երկինքի արքայութիւնը:    
1) 1) 1) 1) Հոգիով աղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք Աստուծոյ կարիքը Հոգիով աղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք Աստուծոյ կարիքը Հոգիով աղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք Աստուծոյ կարիքը Հոգիով աղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք Աստուծոյ կարիքը 

կը զգան: Ինչպէս նիւթապէս աղքատը՝ նիւթականիկը զգան: Ինչպէս նիւթապէս աղքատը՝ նիւթականիկը զգան: Ինչպէս նիւթապէս աղքատը՝ նիւթականիկը զգան: Ինչպէս նիւթապէս աղքատը՝ նիւթականի´ ´ ´ ´ պէտք ունի, պէտք ունի, պէտք ունի, պէտք ունի, 
այնպէս ալ, հոգիով աղայնպէս ալ, հոգիով աղայնպէս ալ, հոգիով աղայնպէս ալ, հոգիով աղքատը՝ Աստուծոքատը՝ Աստուծոքատը՝ Աստուծոքատը՝ Աստուծո´́́́յ պէտք ունի: Դուն հոգիով յ պէտք ունի: Դուն հոգիով յ պէտք ունի: Դուն հոգիով յ պէտք ունի: Դուն հոգիով 
աղքատ կը զգա՞ս. այլ խօսքով, կը զգա՞ս թէ պէտք ունիս Աստուծոյ: Կը աղքատ կը զգա՞ս. այլ խօսքով, կը զգա՞ս թէ պէտք ունիս Աստուծոյ: Կը աղքատ կը զգա՞ս. այլ խօսքով, կը զգա՞ս թէ պէտք ունիս Աստուծոյ: Կը աղքատ կը զգա՞ս. այլ խօսքով, կը զգա՞ս թէ պէտք ունիս Աստուծոյ: Կը 
զգա՞ս Տիրոջ ներկայութեան կարիքը: Հոգեւոր ծարաւ ունի՞ս Աստուծոյ զգա՞ս Տիրոջ ներկայութեան կարիքը: Հոգեւոր ծարաւ ունի՞ս Աստուծոյ զգա՞ս Տիրոջ ներկայութեան կարիքը: Հոգեւոր ծարաւ ունի՞ս Աստուծոյ զգա՞ս Տիրոջ ներկայութեան կարիքը: Հոգեւոր ծարաւ ունի՞ս Աստուծոյ 
հանդէպ: Կը փնտռե՞ս զԱստուած այնպէս ինչպէս ծարաւ եղջերուն հանդէպ: Կը փնտռե՞ս զԱստուած այնպէս ինչպէս ծարաւ եղջերուն հանդէպ: Կը փնտռե՞ս զԱստուած այնպէս ինչպէս ծարաւ եղջերուն հանդէպ: Կը փնտռե՞ս զԱստուած այնպէս ինչպէս ծարաւ եղջերուն 
ջուրի վտակները կը փնտռէ (Սաղմոս 4ջուրի վտակները կը փնտռէ (Սաղմոս 4ջուրի վտակները կը փնտռէ (Սաղմոս 4ջուրի վտակները կը փնտռէ (Սաղմոս 42.1): 2.1): 2.1): 2.1): Կը փնտռե՞ս Յիսուսի Կը փնտռե՞ս Յիսուսի Կը փնտռե՞ս Յիսուսի Կը փնտռե՞ս Յիսուսի 
ներկայութիւնը այնպէս ինչպէս պիտի փնտռէիր քեզի համար սիրելի ներկայութիւնը այնպէս ինչպէս պիտի փնտռէիր քեզի համար սիրելի ներկայութիւնը այնպէս ինչպէս պիտի փնտռէիր քեզի համար սիրելի ներկայութիւնը այնպէս ինչպէս պիտի փնտռէիր քեզի համար սիրելի 
եղող բարեկամի մը ներկեղող բարեկամի մը ներկեղող բարեկամի մը ներկեղող բարեկամի մը ներկայայայայութիւնը:ութիւնը:ութիւնը:ութիւնը:    

2) 2) 2) 2) Փառաւորուիլ սիրող մարդուն հոգին՝ աշխարհով հարստացած Փառաւորուիլ սիրող մարդուն հոգին՝ աշխարհով հարստացած Փառաւորուիլ սիրող մարդուն հոգին՝ աշխարհով հարստացած Փառաւորուիլ սիրող մարդուն հոգին՝ աշխարհով հարստացած 
կը սեպուի, մինչդեռ փառքէ փախչող մարդուն հոգին՝ աղքատ կը կը սեպուի, մինչդեռ փառքէ փախչող մարդուն հոգին՝ աղքատ կը կը սեպուի, մինչդեռ փառքէ փախչող մարդուն հոգին՝ աղքատ կը կը սեպուի, մինչդեռ փառքէ փախչող մարդուն հոգին՝ աղքատ կը 
սեպուի: Այս իմաստով, հոգիով ասեպուի: Այս իմաստով, հոգիով ասեպուի: Այս իմաստով, հոգիով ասեպուի: Այս իմաստով, հոգիով աղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք կը ղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք կը ղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք կը ղքատ մարդիկը անոնք են՝ որոնք կը 
փախչին փառքէն ու գովասանքէն, փախչին փառքէն ու գովասանքէն, փախչին փառքէն ու գովասանքէն, փախչին փառքէն ու գովասանքէն, եւ որոնց հոգիները չեն եւ որոնց հոգիները չեն եւ որոնց հոգիները չեն եւ որոնց հոգիները չեն 
զարդարուած ու հարստացած մարդոց փառաբանական խօսքերով, զարդարուած ու հարստացած մարդոց փառաբանական խօսքերով, զարդարուած ու հարստացած մարդոց փառաբանական խօսքերով, զարդարուած ու հարստացած մարդոց փառաբանական խօսքերով, եւ եւ եւ եւ 
ոոոո´́́́չ միայն կը փախչին, այլեւ չեն ախորժիր անոնցմէ: Փառք չփնտռող չ միայն կը փախչին, այլեւ չեն ախորժիր անոնցմէ: Փառք չփնտռող չ միայն կը փախչին, այլեւ չեն ախորժիր անոնցմէ: Փառք չփնտռող չ միայն կը փախչին, այլեւ չեն ախորժիր անոնցմէ: Փառք չփնտռող 
հոգին՝ խոնարհ հոգի է: Դուն փառք կը փնտռե՞ս: Կը սիրե՞ս մահոգին՝ խոնարհ հոգի է: Դուն փառք կը փնտռե՞ս: Կը սիրե՞ս մահոգին՝ խոնարհ հոգի է: Դուն փառք կը փնտռե՞ս: Կը սիրե՞ս մահոգին՝ խոնարհ հոգի է: Դուն փառք կը փնտռե՞ս: Կը սիրե՞ս մարդոց րդոց րդոց րդոց 
կողմէ փառաւորուիլ եւ գովասանական խօսքեր լսել:կողմէ փառաւորուիլ եւ գովասանական խօսքեր լսել:կողմէ փառաւորուիլ եւ գովասանական խօսքեր լսել:կողմէ փառաւորուիլ եւ գովասանական խօսքեր լսել:    Եթէ մէկը կը Եթէ մէկը կը Եթէ մէկը կը Եթէ մէկը կը 
սիրէ մարդոց կողմէ փառաւորուիլ, կը նշանակէ թէ հոգիով աղքատ չէ, սիրէ մարդոց կողմէ փառաւորուիլ, կը նշանակէ թէ հոգիով աղքատ չէ, սիրէ մարդոց կողմէ փառաւորուիլ, կը նշանակէ թէ հոգիով աղքատ չէ, սիրէ մարդոց կողմէ փառաւորուիլ, կը նշանակէ թէ հոգիով աղքատ չէ, 
այլ` հարուստ, եւ այդ հարստութիւնը աշխարհային ուայլ` հարուստ, եւ այդ հարստութիւնը աշխարհային ուայլ` հարուստ, եւ այդ հարստութիւնը աշխարհային ուայլ` հարուստ, եւ այդ հարստութիւնը աշխարհային ու    դիւային է: Ինչդիւային է: Ինչդիւային է: Ինչդիւային է: Ինչ----
պէս փառաւոր հագուստներ հագած մարդը աղքատ չենք սեպեր, նոյնպէս փառաւոր հագուստներ հագած մարդը աղքատ չենք սեպեր, նոյնպէս փառաւոր հագուստներ հագած մարդը աղքատ չենք սեպեր, նոյնպէս փառաւոր հագուստներ հագած մարդը աղքատ չենք սեպեր, նոյն----
պէս ալ, փապէս ալ, փապէս ալ, փապէս ալ, փառք փնտռող մարդը` հոգիով աղքատ չի սեպուիր: ռք փնտռող մարդը` հոգիով աղքատ չի սեպուիր: ռք փնտռող մարդը` հոգիով աղքատ չի սեպուիր: ռք փնտռող մարդը` հոգիով աղքատ չի սեպուիր: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հոգիով աղքատները անոնք են` որոնք կը փնտռեն զԱստուած եւ Հոգիով աղքատները անոնք են` որոնք կը փնտռեն զԱստուած եւ Հոգիով աղքատները անոնք են` որոնք կը փնտռեն զԱստուած եւ Հոգիով աղքատները անոնք են` որոնք կը փնտռեն զԱստուած եւ 

անոր կողմէ տրուելիք փառքը:անոր կողմէ տրուելիք փառքը:անոր կողմէ տրուելիք փառքը:անոր կողմէ տրուելիք փառքը:    
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Հոգիով աղքատները` աշխարհիՀոգիով աղքատները` աշխարհիՀոգիով աղքատները` աշխարհիՀոգիով աղքատները` աշխարհի    
ու մեղքի սէրէն մերկացած մարդիկն ենու մեղքի սէրէն մերկացած մարդիկն ենու մեղքի սէրէն մերկացած մարդիկն ենու մեղքի սէրէն մերկացած մարդիկն են    

((((Նոյեմբեր 2Նոյեմբեր 2Նոյեմբեր 2Նոյեմբեր 2))))    
    

««««Երանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անԵրանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անԵրանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անԵրանի՜ հոգիով աղքատներուն, որովհետեւ անոնց է երկինքի ոնց է երկինքի ոնց է երկինքի ոնց է երկինքի 
արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը» » » » (Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):(Մատթէոս 5.3):    

3) 3) 3) 3) Աշխարհը սիրող մարդիկը` աշխարհով հարստացած մարդիկն Աշխարհը սիրող մարդիկը` աշխարհով հարստացած մարդիկն Աշխարհը սիրող մարդիկը` աշխարհով հարստացած մարդիկն Աշխարհը սիրող մարդիկը` աշխարհով հարստացած մարդիկն 
են, իրենց հոգիները աշխարհով լեցուած մարդիկն են, իրենց սիրտերը են, իրենց հոգիները աշխարհով լեցուած մարդիկն են, իրենց սիրտերը են, իրենց հոգիները աշխարհով լեցուած մարդիկն են, իրենց սիրտերը են, իրենց հոգիները աշխարհով լեցուած մարդիկն են, իրենց սիրտերը 
նիւթով ու նիւթականին սիրով գրաւուած ու բորբոսած մարդիկն են: նիւթով ու նիւթականին սիրով գրաւուած ու բորբոսած մարդիկն են: նիւթով ու նիւթականին սիրով գրաւուած ու բորբոսած մարդիկն են: նիւթով ու նիւթականին սիրով գրաւուած ու բորբոսած մարդիկն են: 
Ասոնց հակառակ, հԱսոնց հակառակ, հԱսոնց հակառակ, հԱսոնց հակառակ, հոգիով աղքատները ոգիով աղքատները ոգիով աղքատները ոգիով աղքատները այն այն այն այն մամամամարդիկն են՝ որոնք րդիկն են՝ որոնք րդիկն են՝ որոնք րդիկն են՝ որոնք 
կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, եւ որկապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, եւ որկապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, եւ որկապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, եւ որոնց սիրտն ու հոգին ոնց սիրտն ու հոգին ոնց սիրտն ու հոգին ոնց սիրտն ու հոգին 
աղքատացած, աղքատացած, աղքատացած, աղքատացած, մերկացած մերկացած մերկացած մերկացած ու ձերբազատած ու ձերբազատած ու ձերբազատած ու ձերբազատած է աշխարհէն ու աշխարհի է աշխարհէն ու աշխարհի է աշխարհէն ու աշխարհի է աշխարհէն ու աշխարհի 
սէրէն, նիւթէն եւ նիւթականի սէրէն: սէրէն, նիւթէն եւ նիւթականի սէրէն: սէրէն, նիւթէն եւ նիւթականի սէրէն: սէրէն, նիւթէն եւ նիւթականի սէրէն: Ասոնք հարկաւ երեւութապէս Ասոնք հարկաւ երեւութապէս Ասոնք հարկաւ երեւութապէս Ասոնք հարկաւ երեւութապէս 
աղքատ են, բայց իրականութեան մէջ հարուստ են, որովհետեւ Քրիսաղքատ են, բայց իրականութեան մէջ հարուստ են, որովհետեւ Քրիսաղքատ են, բայց իրականութեան մէջ հարուստ են, որովհետեւ Քրիսաղքատ են, բայց իրականութեան մէջ հարուստ են, որովհետեւ Քրիս----
տոսը ուտոսը ուտոսը ուտոսը ունին իրենց կեանքին մէջ: Աշխարհի հայեացքով, Քրիստոսի նին իրենց կեանքին մէջ: Աշխարհի հայեացքով, Քրիստոսի նին իրենց կեանքին մէջ: Աշխարհի հայեացքով, Քրիստոսի նին իրենց կեանքին մէջ: Աշխարհի հայեացքով, Քրիստոսի 
հետեւորդները խեղճ կը թուին, բայց իսկութեան մէջ անոնք հետեւորդները խեղճ կը թուին, բայց իսկութեան մէջ անոնք հետեւորդները խեղճ կը թուին, բայց իսկութեան մէջ անոնք հետեւորդները խեղճ կը թուին, բայց իսկութեան մէջ անոնք 
արքայական փառքի ժառանգորդները պիտի դառնան: Աղքատ կը արքայական փառքի ժառանգորդները պիտի դառնան: Աղքատ կը արքայական փառքի ժառանգորդները պիտի դառնան: Աղքատ կը արքայական փառքի ժառանգորդները պիտի դառնան: Աղքատ կը 
թուին, բայց հարուստ են եւ ուրիշներուն ալ կեանքը կը հարստացնեն, թուին, բայց հարուստ են եւ ուրիշներուն ալ կեանքը կը հարստացնեն, թուին, բայց հարուստ են եւ ուրիշներուն ալ կեանքը կը հարստացնեն, թուին, բայց հարուստ են եւ ուրիշներուն ալ կեանքը կը հարստացնեն, 
ինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կինչպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Թող մեր Թող մեր Թող մեր Թող մեր կեանքը տխուր կարծեն, կեանքը տխուր կարծեն, կեանքը տխուր կարծեն, կեանքը տխուր կարծեն, 
մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը մենք միշտ ուրախ ենք: Աղքատ թող սեպեն. մենք շատերու կեանքերը 
կը ճոխացնենք: Այոկը ճոխացնենք: Այոկը ճոխացնենք: Այոկը ճոխացնենք: Այո´, ´, ´, ´, կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ 
ունինքունինքունինքունինք» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.10):(Բ.Կորնթացիս 6.10):(Բ.Կորնթացիս 6.10):(Բ.Կորնթացիս 6.10):    

4) 4) 4) 4) Հոգիով աղքատ մարդիկը, իրենց մեղքերէն աղքատացած ու Հոգիով աղքատ մարդիկը, իրենց մեղքերէն աղքատացած ու Հոգիով աղքատ մարդիկը, իրենց մեղքերէն աղքատացած ու Հոգիով աղքատ մարդիկը, իրենց մեղքերէն աղքատացած ու 
մերկացած մարդիկն են (Ներսէս Շնորմերկացած մարդիկն են (Ներսէս Շնորմերկացած մարդիկն են (Ներսէս Շնորմերկացած մարդիկն են (Ներսէս Շնորհալի): Հոգի մը որ լեցուն է հալի): Հոգի մը որ լեցուն է հալի): Հոգի մը որ լեցուն է հալի): Հոգի մը որ լեցուն է 
մեղքերով՝ կը նկատուի (մեղքերով) հարուստ, իսկ հոգի մը որ մեղքերով՝ կը նկատուի (մեղքերով) հարուստ, իսկ հոգի մը որ մեղքերով՝ կը նկատուի (մեղքերով) հարուստ, իսկ հոգի մը որ մեղքերով՝ կը նկատուի (մեղքերով) հարուստ, իսկ հոգի մը որ 
դատարկուած ու սրբուադատարկուած ու սրբուադատարկուած ու սրբուադատարկուած ու սրբուած է մեղքերէ՝ կը նկատուի աղքատ, մեղքերէ ծ է մեղքերէ՝ կը նկատուի աղքատ, մեղքերէ ծ է մեղքերէ՝ կը նկատուի աղքատ, մեղքերէ ծ է մեղքերէ՝ կը նկատուի աղքատ, մեղքերէ 
աղքատացած ու մերկացածաղքատացած ու մերկացածաղքատացած ու մերկացածաղքատացած ու մերկացած    իմաստովիմաստովիմաստովիմաստով: : : : Դուն ի՞նչ տեսակ հոգի մը Դուն ի՞նչ տեսակ հոգի մը Դուն ի՞նչ տեսակ հոգի մը Դուն ի՞նչ տեսակ հոգի մը 
ունիս. մունիս. մունիս. մունիս. մեղքերէ աղքատացած ու մերկացա՞ծեղքերէ աղքատացած ու մերկացա՞ծեղքերէ աղքատացած ու մերկացա՞ծեղքերէ աղքատացած ու մերկացա՞ծ    հոգի մըհոգի մըհոգի մըհոգի մը, , , , թէ` մեղքերովթէ` մեղքերովթէ` մեղքերովթէ` մեղքերով    
լեցուն ու ծածկուած:լեցուն ու ծածկուած:լեցուն ու ծածկուած:լեցուն ու ծածկուած:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աշխարհը իր բոլոր հաճոյքներով եթէ մեր սեփակԱշխարհը իր բոլոր հաճոյքներով եթէ մեր սեփակԱշխարհը իր բոլոր հաճոյքներով եթէ մեր սեփակԱշխարհը իր բոլոր հաճոյքներով եթէ մեր սեփականութիւնը անութիւնը անութիւնը անութիւնը 

ըլլայ` աղքատ ենք եթէ չըլլայ` աղքատ ենք եթէ չըլլայ` աղքատ ենք եթէ չըլլայ` աղքատ ենք եթէ չունինք Յիսուսը մեր սրտին մէջ:ունինք Յիսուսը մեր սրտին մէջ:ունինք Յիսուսը մեր սրտին մէջ:ունինք Յիսուսը մեր սրտին մէջ:    
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Հոգիով աղքատները խոնարհներն ենՀոգիով աղքատները խոնարհներն ենՀոգիով աղքատները խոնարհներն ենՀոգիով աղքատները խոնարհներն են    
((((Նոյեմբեր 3Նոյեմբեր 3Նոյեմբեր 3Նոյեմբեր 3))))    

    
5) 5) 5) 5) Հոգիով աղքատ կը սեպուին անոնք՝ որոնք կամաւորապէս Հոգիով աղքատ կը սեպուին անոնք՝ որոնք կամաւորապէս Հոգիով աղքատ կը սեպուին անոնք՝ որոնք կամաւորապէս Հոգիով աղքատ կը սեպուին անոնք՝ որոնք կամաւորապէս 

կկկկ’’’’ընտրեն խոնարհ ըընտրեն խոնարհ ըընտրեն խոնարհ ըընտրեն խոնարհ ըլլալ, ճիշդ Յիսուսի օրինակով, որ ընտրեց լլալ, ճիշդ Յիսուսի օրինակով, որ ընտրեց լլալ, ճիշդ Յիսուսի օրինակով, որ ընտրեց լլալ, ճիշդ Յիսուսի օրինակով, որ ընտրեց 
աղքատանալ աղքատանալ աղքատանալ աղքատանալ ««««ինք որ հարուստն էրինք որ հարուստն էրինք որ հարուստն էրինք որ հարուստն էր» » » » (Բ.Կորնթացիս 8.9), կ(Բ.Կորնթացիս 8.9), կ(Բ.Կորնթացիս 8.9), կ(Բ.Կորնթացիս 8.9), կ’’’’ըսէ Ներսէս ըսէ Ներսէս ըսէ Ներսէս ըսէ Ներսէս 
Շնորհալի Հայրապետ: Հետեւաբար, հոգիով աղքատը՝ խոնարհ մարդն Շնորհալի Հայրապետ: Հետեւաբար, հոգիով աղքատը՝ խոնարհ մարդն Շնորհալի Հայրապետ: Հետեւաբար, հոգիով աղքատը՝ խոնարհ մարդն Շնորհալի Հայրապետ: Հետեւաբար, հոգիով աղքատը՝ խոնարհ մարդն 
է, խոնարհութեան կեանք ապրող մարդն է, խոնարհութեան գործեր է, խոնարհութեան կեանք ապրող մարդն է, խոնարհութեան գործեր է, խոնարհութեան կեանք ապրող մարդն է, խոնարհութեան գործեր է, խոնարհութեան կեանք ապրող մարդն է, խոնարհութեան գործեր 
կատարող մարդն է: Խոնա՞րհ ես դուն: Եթէ ակատարող մարդն է: Խոնա՞րհ ես դուն: Եթէ ակատարող մարդն է: Խոնա՞րհ ես դուն: Եթէ ակատարող մարդն է: Խոնա՞րհ ես դուն: Եթէ աննշան գործ մը քեզի ննշան գործ մը քեզի ննշան գործ մը քեզի ննշան գործ մը քեզի 
յանձնուի, սիրով կյանձնուի, սիրով կյանձնուի, սիրով կյանձնուի, սիրով կ’’’’ընե՞ս զանիկա: Եթէ մարդոց կողմէ չնշմարուող ընե՞ս զանիկա: Եթէ մարդոց կողմէ չնշմարուող ընե՞ս զանիկա: Եթէ մարդոց կողմէ չնշմարուող ընե՞ս զանիկա: Եթէ մարդոց կողմէ չնշմարուող 
աշխատանք մը պահանջուի քեզմէ, յօժարակամութեամբ կը կատաաշխատանք մը պահանջուի քեզմէ, յօժարակամութեամբ կը կատաաշխատանք մը պահանջուի քեզմէ, յօժարակամութեամբ կը կատաաշխատանք մը պահանջուի քեզմէ, յօժարակամութեամբ կը կատա----
րե՞ս զանիկա: Եթէ չունիս խոնարհութիւնը սիրով կատարելու պզտիկ րե՞ս զանիկա: Եթէ չունիս խոնարհութիւնը սիրով կատարելու պզտիկ րե՞ս զանիկա: Եթէ չունիս խոնարհութիւնը սիրով կատարելու պզտիկ րե՞ս զանիկա: Եթէ չունիս խոնարհութիւնը սիրով կատարելու պզտիկ 
գործեր, աննշան ու աննշմար գործեր, կը նշանգործեր, աննշան ու աննշմար գործեր, կը նշանգործեր, աննշան ու աննշմար գործեր, կը նշանգործեր, աննշան ու աննշմար գործեր, կը նշանակէ խոնարհ չես: ակէ խոնարհ չես: ակէ խոնարհ չես: ակէ խոնարհ չես: 
Խնդրէ Խնդրէ Խնդրէ Խնդրէ ՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէՏիրոջմէ    խոնարհ հոգի եւ ան պիտի տայ քեզի եւ դուն սիրելի խոնարհ հոգի եւ ան պիտի տայ քեզի եւ դուն սիրելի խոնարհ հոգի եւ ան պիտի տայ քեզի եւ դուն սիրելի խոնարհ հոգի եւ ան պիտի տայ քեզի եւ դուն սիրելի 
պիտի դառնաս իրեն համար: Տէրը չպիտի դառնաս իրեն համար: Տէրը չպիտի դառնաս իրեն համար: Տէրը չպիտի դառնաս իրեն համար: Տէրը չ’’’’անարգեր խոնարհ սիրտը անարգեր խոնարհ սիրտը անարգեր խոնարհ սիրտը անարգեր խոնարհ սիրտը 
((((Սաղմոս 51.17), ընդհակառակը, շնորհք կու տայ խոնարհներուն Սաղմոս 51.17), ընդհակառակը, շնորհք կու տայ խոնարհներուն Սաղմոս 51.17), ընդհակառակը, շնորհք կու տայ խոնարհներուն Սաղմոս 51.17), ընդհակառակը, շնորհք կու տայ խոնարհներուն 
((((Առակաց 3.34: Յակոբոս 4.6: Ա.Պետրոս 5.5), եւ յատուկ ուշադրութիւն Առակաց 3.34: Յակոբոս 4.6: Ա.Պետրոս 5.5), եւ յատուկ ուշադրութիւն Առակաց 3.34: Յակոբոս 4.6: Ա.Պետրոս 5.5), եւ յատուկ ուշադրութիւն Առակաց 3.34: Յակոբոս 4.6: Ա.Պետրոս 5.5), եւ յատուկ ուշադրութիւն 
կը դարձնէ անոնց (Եսայի 66.2կը դարձնէ անոնց (Եսայի 66.2կը դարձնէ անոնց (Եսայի 66.2կը դարձնէ անոնց (Եսայի 66.2):):):):    

6)6)6)6)    Մխիթար Վարդապետ Սեբաստացիին համաձայն, հՄխիթար Վարդապետ Սեբաստացիին համաձայն, հՄխիթար Վարդապետ Սեբաստացիին համաձայն, հՄխիթար Վարդապետ Սեբաստացիին համաձայն, հոգիով ոգիով ոգիով ոգիով 
աղքատաղքատաղքատաղքատները ները ները ները անոնքանոնքանոնքանոնք    ենենենեն՝՝՝՝    

ա) Ոա) Ոա) Ոա) Որոնքրոնքրոնքրոնք    պայմաններու բերումով աղքատ եղած են նիւթապէսպայմաններու բերումով աղքատ եղած են նիւթապէսպայմաններու բերումով աղքատ եղած են նիւթապէսպայմաններու բերումով աղքատ եղած են նիւթապէս, , , , եւ եւ եւ եւ 
որոնք ուզած են հարստութիւն ունենալ, բայց Աստուած թոյլ չէ տուած:որոնք ուզած են հարստութիւն ունենալ, բայց Աստուած թոյլ չէ տուած:որոնք ուզած են հարստութիւն ունենալ, բայց Աստուած թոյլ չէ տուած:որոնք ուզած են հարստութիւն ունենալ, բայց Աստուած թոյլ չէ տուած:    

բ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, բ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, բ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, բ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, 
բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ թէ Աչ թէ Աչ թէ Աչ թէ Աստուծոյ համար, այլ` մարմնաւորստուծոյ համար, այլ` մարմնաւորստուծոյ համար, այլ` մարմնաւորստուծոյ համար, այլ` մարմնաւոր    կեանքի վախճանող կեանքի վախճանող կեանքի վախճանող կեանքի վախճանող 
նկարագիրին համար:նկարագիրին համար:նկարագիրին համար:նկարագիրին համար:    

գ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, գ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, գ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, գ) Որոնք կամաւորապէս ընտրած են աղքատութեան ճամբան, 
բայց այս անգամ Աստուծոյ համար:բայց այս անգամ Աստուծոյ համար:բայց այս անգամ Աստուծոյ համար:բայց այս անգամ Աստուծոյ համար:    

դ) Որոնք յատուկ ճիգ կը թափեն մնալու աղքատ վիճակի մէջ, դ) Որոնք յատուկ ճիգ կը թափեն մնալու աղքատ վիճակի մէջ, դ) Որոնք յատուկ ճիգ կը թափեն մնալու աղքատ վիճակի մէջ, դ) Որոնք յատուկ ճիգ կը թափեն մնալու աղքատ վիճակի մէջ, 
Աստուծոյ սիրոյն համար:Աստուծոյ սիրոյն համար:Աստուծոյ սիրոյն համար:Աստուծոյ սիրոյն համար: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հոգիով աղքատները`Հոգիով աղքատները`Հոգիով աղքատները`Հոգիով աղքատները`    իրենք զիրենք կամաւորապէս ու գիտակիրենք զիրենք կամաւորապէս ու գիտակիրենք զիրենք կամաւորապէս ու գիտակիրենք զիրենք կամաւորապէս ու գիտակ----

ցօրէն աշխարհային հարստութենէն բաժնողներն են:ցօրէն աշխարհային հարստութենէն բաժնողներն են:ցօրէն աշխարհային հարստութենէն բաժնողներն են:ցօրէն աշխարհային հարստութենէն բաժնողներն են:    
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Աղքատութեան աստիճաններըԱղքատութեան աստիճաններըԱղքատութեան աստիճաններըԱղքատութեան աստիճանները    
((((Նոյեմբեր 4Նոյեմբեր 4Նոյեմբեր 4Նոյեմբեր 4))))    

    
7) 7) 7) 7) Մխիթար Վարդապետ Սեբաստացին կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ Սեբաստացին կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ Սեբաստացին կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ Սեբաստացին կ'ըսէ.----    
Հոգիով աղքատները կ'ըլլան խոնարհ, որովհետեւ իրենց մէջ Հոգիով աղքատները կ'ըլլան խոնարհ, որովհետեւ իրենց մէջ Հոգիով աղքատները կ'ըլլան խոնարհ, որովհետեւ իրենց մէջ Հոգիով աղքատները կ'ըլլան խոնարհ, որովհետեւ իրենց մէջ 

չունին բան մը որով կրնան հպարտանալ:չունին բան մը որով կրնան հպարտանալ:չունին բան մը որով կրնան հպարտանալ:չունին բան մը որով կրնան հպարտանալ:    Հոգիով աղքՀոգիով աղքՀոգիով աղքՀոգիով աղքատները կ'ըլլան ատները կ'ըլլան ատները կ'ըլլան ատները կ'ըլլան 
հեզ, որովհետեւ իրենք զիրենք ոչինչ կը համարեն:հեզ, որովհետեւ իրենք զիրենք ոչինչ կը համարեն:հեզ, որովհետեւ իրենք զիրենք ոչինչ կը համարեն:հեզ, որովհետեւ իրենք զիրենք ոչինչ կը համարեն:    

Հոգիով աղքատները կ'ըլլան շտեմարան բոլոր տեսակի Հոգիով աղքատները կ'ըլլան շտեմարան բոլոր տեսակի Հոգիով աղքատները կ'ըլլան շտեմարան բոլոր տեսակի Հոգիով աղքատները կ'ըլլան շտեմարան բոլոր տեսակի 
առաքինութիւններու, որովհետեւ իրենց յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ առաքինութիւններու, որովհետեւ իրենց յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ առաքինութիւններու, որովհետեւ իրենց յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ առաքինութիւններու, որովհետեւ իրենց յոյսը միայն Աստուծոյ վրայ 
կը դնեն ամէն ինչի համար, եւ իրենց մէջ չունին բան մը` որուն վրայ կը դնեն ամէն ինչի համար, եւ իրենց մէջ չունին բան մը` որուն վրայ կը դնեն ամէն ինչի համար, եւ իրենց մէջ չունին բան մը` որուն վրայ կը դնեն ամէն ինչի համար, եւ իրենց մէջ չունին բան մը` որուն վրայ 
կրնան իրենց յոյսը դնել.կրնան իրենց յոյսը դնել.կրնան իրենց յոյսը դնել.կրնան իրենց յոյսը դնել...:..:..:..:    

Դարձեալ, մեր Տէրը իր քարոզութեան սկիզբին, խօսեցաւ աղքաԴարձեալ, մեր Տէրը իր քարոզութեան սկիզբին, խօսեցաւ աղքաԴարձեալ, մեր Տէրը իր քարոզութեան սկիզբին, խօսեցաւ աղքաԴարձեալ, մեր Տէրը իր քարոզութեան սկիզբին, խօսեցաւ աղքա----
տութեան մասին, տութեան մասին, տութեան մասին, տութեան մասին, առաջին, ցոյց տալու համար թէ ինք առաջին, ցոյց տալու համար թէ ինք առաջին, ցոյց տալու համար թէ ինք առաջին, ցոյց տալու համար թէ ինք աղքաղքաղքաղքատներուն ատներուն ատներուն ատներուն 
աւետարանելու ղրկուեցաւ, եւ երկրորդ, որպէսզի սկիզբէն իր աւետարանելու ղրկուեցաւ, եւ երկրորդ, որպէսզի սկիզբէն իր աւետարանելու ղրկուեցաւ, եւ երկրորդ, որպէսզի սկիզբէն իր աւետարանելու ղրկուեցաւ, եւ երկրորդ, որպէսզի սկիզբէն իր 
ունկնդիրներուն ու հետեւորդներուն հասկցնէ, թէ անոնք որոնք ունկնդիրներուն ու հետեւորդներուն հասկցնէ, թէ անոնք որոնք ունկնդիրներուն ու հետեւորդներուն հասկցնէ, թէ անոնք որոնք ունկնդիրներուն ու հետեւորդներուն հասկցնէ, թէ անոնք որոնք 
կ'ուզեն հետեւիլ իրեն` պէտքկ'ուզեն հետեւիլ իրեն` պէտքկ'ուզեն հետեւիլ իրեն` պէտքկ'ուզեն հետեւիլ իրեն` պէտք    է աղքատութեան ճամբան ընտրեն, եւ է աղքատութեան ճամբան ընտրեն, եւ է աղքատութեան ճամբան ընտրեն, եւ է աղքատութեան ճամբան ընտրեն, եւ 
հեռու մնան նիւթապաշտութենէ եւ դրամասիրութենէ, որոնք կը հեռու մնան նիւթապաշտութենէ եւ դրամասիրութենէ, որոնք կը հեռու մնան նիւթապաշտութենէ եւ դրամասիրութենէ, որոնք կը հեռու մնան նիւթապաշտութենէ եւ դրամասիրութենէ, որոնք կը 
խեղդեն մարդոց մէջ Աստուծոյ խօսքին սերմը, ինչպէս մեր Տէրը կ'ըսէ խեղդեն մարդոց մէջ Աստուծոյ խօսքին սերմը, ինչպէս մեր Տէրը կ'ըսէ խեղդեն մարդոց մէջ Աստուծոյ խօսքին սերմը, ինչպէս մեր Տէրը կ'ըսէ խեղդեն մարդոց մէջ Աստուծոյ խօսքին սերմը, ինչպէս մեր Տէրը կ'ըսէ 
((((Մատթէոս 13.7):Մատթէոս 13.7):Մատթէոս 13.7):Մատթէոս 13.7):    

Մխիթար Վարդապետ խօսքը շարունակելով` կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ խօսքը շարունակելով` կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ խօսքը շարունակելով` կ'ըսէ.Մխիթար Վարդապետ խօսքը շարունակելով` կ'ըսէ.----    
Աղքատութեան աստիճանները երեք են.Աղքատութեան աստիճանները երեք են.Աղքատութեան աստիճանները երեք են.Աղքատութեան աստիճանները երեք են.----    
ա) Սրտով մեա) Սրտով մեա) Սրտով մեա) Սրտով մերկանալ մարմնական բոլոր ցանկութիւններէն, րկանալ մարմնական բոլոր ցանկութիւններէն, րկանալ մարմնական բոլոր ցանկութիւններէն, րկանալ մարմնական բոլոր ցանկութիւններէն, 

ինչպէս նաեւ` աշխարհի փառքէն ու պատիւէն, եւ չախորժիլ ոեւէ ինչպէս նաեւ` աշխարհի փառքէն ու պատիւէն, եւ չախորժիլ ոեւէ ինչպէս նաեւ` աշխարհի փառքէն ու պատիւէն, եւ չախորժիլ ոեւէ ինչպէս նաեւ` աշխարհի փառքէն ու պատիւէն, եւ չախորժիլ ոեւէ 
բանէ որ կը վերաբերի մարմնաւոր կեանքին:բանէ որ կը վերաբերի մարմնաւոր կեանքին:բանէ որ կը վերաբերի մարմնաւոր կեանքին:բանէ որ կը վերաբերի մարմնաւոր կեանքին:    

բ)բ)բ)բ)    Հեռու մնալ մտքի եւ զգացումներու դատողութիւններէն, Հեռու մնալ մտքի եւ զգացումներու դատողութիւններէն, Հեռու մնալ մտքի եւ զգացումներու դատողութիւններէն, Հեռու մնալ մտքի եւ զգացումներու դատողութիւններէն, 
այսինքն` չդատել ուրիշները մեր մտքին մէջ կամ մեր զգացումներուն այսինքն` չդատել ուրիշները մեր մտքին մէջ կամ մեր զգացումներուն այսինքն` չդատել ուրիշները մեր մտքին մէջ կամ մեր զգացումներուն այսինքն` չդատել ուրիշները մեր մտքին մէջ կամ մեր զգացումներուն 
միջոցմիջոցմիջոցմիջոցաւ:աւ:աւ:աւ:    

գ) Ինքնիր անձը այնպէս ունայնացնել եւ ոչնչութիւն նկատել, որ գ) Ինքնիր անձը այնպէս ունայնացնել եւ ոչնչութիւն նկատել, որ գ) Ինքնիր անձը այնպէս ունայնացնել եւ ոչնչութիւն նկատել, որ գ) Ինքնիր անձը այնպէս ունայնացնել եւ ոչնչութիւն նկատել, որ 
գոյութիւն ունեցող բոլոր պակասգոյութիւն ունեցող բոլոր պակասգոյութիւն ունեցող բոլոր պակասգոյութիւն ունեցող բոլոր պակասութիւնները վերագրէ ինքնիր անձինութիւնները վերագրէ ինքնիր անձինութիւնները վերագրէ ինքնիր անձինութիւնները վերագրէ ինքնիր անձին: : : : 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հոգիով Հոգիով Հոգիով Հոգիով աղքատ աղքատ աղքատ աղքատ մարդը մարդը մարդը մարդը ինքզինք դատող մարդն ինքզինք դատող մարդն ինքզինք դատող մարդն ինքզինք դատող մարդն է է է է եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 

ուրիշը:ուրիշը:ուրիշը:ուրիշը:    
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Եթէ կ'ուզենքԵթէ կ'ուզենքԵթէ կ'ուզենքԵթէ կ'ուզենք    արքայութիւնը ժառանգելարքայութիւնը ժառանգելարքայութիւնը ժառանգելարքայութիւնը ժառանգել............    
((((Նոյեմբեր 5Նոյեմբեր 5Նոյեմբեր 5Նոյեմբեր 5))))    

    
8) 8) 8) 8) ««««ՈՈՈՈրովհետեւ անոնց է երկինքիրովհետեւ անոնց է երկինքիրովհետեւ անոնց է երկինքիրովհետեւ անոնց է երկինքի    արքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնըարքայութիւնը»»»»::::    Համարին Համարին Համարին Համարին առաառաառաառա----

ջին կէսին ջին կէսին ջին կէսին ջին կէսին վերաբերեալ տրուած բոլոր բացատրութիւնները մեր միտքը վերաբերեալ տրուած բոլոր բացատրութիւնները մեր միտքը վերաբերեալ տրուած բոլոր բացատրութիւնները մեր միտքը վերաբերեալ տրուած բոլոր բացատրութիւնները մեր միտքը 
ունենալով` հետեւեալունենալով` հետեւեալունենալով` հետեւեալունենալով` հետեւեալը կ'ըսենք.ը կ'ըսենք.ը կ'ըսենք.ը կ'ըսենք.----    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել,Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել,Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել,Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել,    պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
փնտռենք ու սիրենք Աստուծոյ ներկայութիւնը. փնտռփնտռենք ու սիրենք Աստուծոյ ներկայութիւնը. փնտռփնտռենք ու սիրենք Աստուծոյ ներկայութիւնը. փնտռփնտռենք ու սիրենք Աստուծոյ ներկայութիւնը. փնտռեեեենքնքնքնք    այնպէս` այնպէս` այնպէս` այնպէս` 
ինչպէս մանուկ մը պիտի փնտռէր իր մայրը եթէ զայն կորսնցնէր, կամ ինչպէս մանուկ մը պիտի փնտռէր իր մայրը եթէ զայն կորսնցնէր, կամ ինչպէս մանուկ մը պիտի փնտռէր իր մայրը եթէ զայն կորսնցնէր, կամ ինչպէս մանուկ մը պիտի փնտռէր իր մայրը եթէ զայն կորսնցնէր, կամ 
ինչպինչպինչպինչպէէէէս ս ս ս մենք պիտի փնտռէինքմենք պիտի փնտռէինքմենք պիտի փնտռէինքմենք պիտի փնտռէինք    մեր մանուկը` եթէ զայն կորսնցնէինքմեր մանուկը` եթէ զայն կորսնցնէինքմեր մանուկը` եթէ զայն կորսնցնէինքմեր մանուկը` եթէ զայն կորսնցնէինք::::    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է 
փախչինք փառասիրութենէն ու մեզ փառաւորողներէն, որովհետեւ փախչինք փառասիրութենէն ու մեզ փառաւորողներէն, որովհետեւ փախչինք փառասիրութենէն ու մեզ փառաւորողներէն, որովհետեւ փախչինք փառասիրութենէն ու մեզ փառաւորողներէն, որովհետեւ 
փառք փնտռող մարդը` չի կրնփառք փնտռող մարդը` չի կրնփառք փնտռող մարդը` չի կրնփառք փնտռող մարդը` չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու ար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու ար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու ար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու 
փառքին արժանանալ:փառքին արժանանալ:փառքին արժանանալ:փառքին արժանանալ:    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք չէ թոյլ Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք չէ թոյլ Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք չէ թոյլ Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք չէ թոյլ 
տանք որ աշխարհասիրութիւնը տեղ գտնէ մեր սրտին մէջ` որ տանք որ աշխարհասիրութիւնը տեղ գտնէ մեր սրտին մէջ` որ տանք որ աշխարհասիրութիւնը տեղ գտնէ մեր սրտին մէջ` որ տանք որ աշխարհասիրութիւնը տեղ գտնէ մեր սրտին մէջ` որ 
ստեղծուած է Աստուծոյ սիրոյն բնակարանը դառնալու:ստեղծուած է Աստուծոյ սիրոյն բնակարանը դառնալու:ստեղծուած է Աստուծոյ սիրոյն բնակարանը դառնալու:ստեղծուած է Աստուծոյ սիրոյն բնակարանը դառնալու:    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է ընտէտք է ընտէտք է ընտէտք է ընտ----
րենք խոնարհ ըլլալ: Հպարտները, գոռոզները եւ ինքնահաւան մարդիրենք խոնարհ ըլլալ: Հպարտները, գոռոզները եւ ինքնահաւան մարդիրենք խոնարհ ըլլալ: Հպարտները, գոռոզները եւ ինքնահաւան մարդիրենք խոնարհ ըլլալ: Հպարտները, գոռոզները եւ ինքնահաւան մարդի----
կը տեղ պիտի չունենան հեզ ու խոնարհ Յիսուսի արքայութեան մէջ:կը տեղ պիտի չունենան հեզ ու խոնարհ Յիսուսի արքայութեան մէջ:կը տեղ պիտի չունենան հեզ ու խոնարհ Յիսուսի արքայութեան մէջ:կը տեղ պիտի չունենան հեզ ու խոնարհ Յիսուսի արքայութեան մէջ:    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք էԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք էԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք էԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է    մեր մեր մեր մեր 
հոգիները մերկացած ու մաքրուած ըլլան մեղքի մուրէն, որովհետեւ հոգիները մերկացած ու մաքրուած ըլլան մեղքի մուրէն, որովհետեւ հոգիները մերկացած ու մաքրուած ըլլան մեղքի մուրէն, որովհետեւ հոգիները մերկացած ու մաքրուած ըլլան մեղքի մուրէն, որովհետեւ 
Գառնուկին Գառնուկին Գառնուկին Գառնուկին արիւնով իր մեղքերէն չմաքրուած մարդը չի կրնար արիւնով իր մեղքերէն չմաքրուած մարդը չի կրնար արիւնով իր մեղքերէն չմաքրուած մարդը չի կրնար արիւնով իր մեղքերէն չմաքրուած մարդը չի կրնար 
արքայութիւն մտնել:արքայութիւն մտնել:արքայութիւն մտնել:արքայութիւն մտնել:    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Տէր Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Տէր Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Տէր Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է Տէր 
Յիսուսի անուան փառքին համար հրաժարինք նիւթապաշտութենէ, Յիսուսի անուան փառքին համար հրաժարինք նիւթապաշտութենէ, Յիսուսի անուան փառքին համար հրաժարինք նիւթապաշտութենէ, Յիսուսի անուան փառքին համար հրաժարինք նիւթապաշտութենէ, 
երկրասիրութենէ եւ դրամասիրութենէ:երկրասիրութենէ եւ դրամասիրութենէ:երկրասիրութենէ եւ դրամասիրութենէ:երկրասիրութենէ եւ դրամասիրութենէ:    

Եթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէԵթէ կ'ուզենք Աստուծոյ արքայութիւնը ժառանգել, պէտք է մենք տք է մենք տք է մենք տք է մենք 
զմեզ ոչինչ նկատենք եւ երբեք առիթ չփախցնենք յայտարարելու մեր զմեզ ոչինչ նկատենք եւ երբեք առիթ չփախցնենք յայտարարելու մեր զմեզ ոչինչ նկատենք եւ երբեք առիթ չփախցնենք յայտարարելու մեր զմեզ ոչինչ նկատենք եւ երբեք առիթ չփախցնենք յայտարարելու մեր 
ոչնչութիւնը, որպէսզի հպարտութեան դեւը հեռու մնայ մեզմէ:ոչնչութիւնը, որպէսզի հպարտութեան դեւը հեռու մնայ մեզմէ:ոչնչութիւնը, որպէսզի հպարտութեան դեւը հեռու մնայ մեզմէ:ոչնչութիւնը, որպէսզի հպարտութեան դեւը հեռու մնայ մեզմէ:    

    
� Աստուծոյ արքայութիւնը իրենց ոչնչութիւնը յայտարարողնեԱստուծոյ արքայութիւնը իրենց ոչնչութիւնը յայտարարողնեԱստուծոյ արքայութիւնը իրենց ոչնչութիւնը յայտարարողնեԱստուծոյ արքայութիւնը իրենց ոչնչութիւնը յայտարարողնե----

րուն տեղն է:րուն տեղն է:րուն տեղն է:րուն տեղն է:    
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Աշխատիլ ու արցունք թափելԱշխատիլ ու արցունք թափելԱշխատիլ ու արցունք թափելԱշխատիլ ու արցունք թափել    
մարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համարմարդոց փրկութեան համար    

((((Նոյեմբեր 6Նոյեմբեր 6Նոյեմբեր 6Նոյեմբեր 6))))    
    

««««Երանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուին» » » » 
((((Մատթէոս 5.4):Մատթէոս 5.4):Մատթէոս 5.4):Մատթէոս 5.4):    

Որո՞նք են հոս յիշուած սգաւորները, որոնց մխիթարութիւն կը Որո՞նք են հոս յիշուած սգաւորները, որոնց մխիթարութիւն կը Որո՞նք են հոս յիշուած սգաւորները, որոնց մխիթարութիւն կը Որո՞նք են հոս յիշուած սգաւորները, որոնց մխիթարութիւն կը 
խոստանայ Յիսուս, եւ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը: Նախ խոստանայ Յիսուս, եւ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը: Նախ խոստանայ Յիսուս, եւ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը: Նախ խոստանայ Յիսուս, եւ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը: Նախ 
խօսինք սգաւորներուն մասին:խօսինք սգաւորներուն մասին:խօսինք սգաւորներուն մասին:խօսինք սգաւորներուն մասին:    

1) 1) 1) 1) Հոս յիշուած սգաւորները, սիրելի մը կորսնցուցաՀոս յիշուած սգաւորները, սիրելի մը կորսնցուցաՀոս յիշուած սգաւորները, սիրելի մը կորսնցուցաՀոս յիշուած սգաւորները, սիրելի մը կորսնցուցած եւ անոր ծ եւ անոր ծ եւ անոր ծ եւ անոր 
համար սգացող ու ողբացող մարդիկը չեն, այլ անոնք են՝ որոնք կը համար սգացող ու ողբացող մարդիկը չեն, այլ անոնք են՝ որոնք կը համար սգացող ու ողբացող մարդիկը չեն, այլ անոնք են՝ որոնք կը համար սգացող ու ողբացող մարդիկը չեն, այլ անոնք են՝ որոնք կը 
սգան, կը ցաւին եւ արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած մարդոց սգան, կը ցաւին եւ արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած մարդոց սգան, կը ցաւին եւ արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած մարդոց սգան, կը ցաւին եւ արցունք կը թափեն մեղքի մէջ կորսուած մարդոց 
համար: Սիրելիհամար: Սիրելիհամար: Սիրելիհամար: Սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, դուն կը սգա՞ս մեղքի կեանք ապրող ընթերցող, դուն կը սգա՞ս մեղքի կեանք ապրող ընթերցող, դուն կը սգա՞ս մեղքի կեանք ապրող ընթերցող, դուն կը սգա՞ս մեղքի կեանք ապրող 
մարդոց համար: Արցունք կը թափե՞ս մարդոց փրկութեան համար:մարդոց համար: Արցունք կը թափե՞ս մարդոց փրկութեան համար:մարդոց համար: Արցունք կը թափե՞ս մարդոց փրկութեան համար:մարդոց համար: Արցունք կը թափե՞ս մարդոց փրկութեան համար:    
ՀաւատացեալնեՀաւատացեալնեՀաւատացեալնեՀաւատացեալներս կոչուած ենք մեծ Սգացողին հետ` սուգ բռնելու, րս կոչուած ենք մեծ Սգացողին հետ` սուգ բռնելու, րս կոչուած ենք մեծ Սգացողին հետ` սուգ բռնելու, րս կոչուած ենք մեծ Սգացողին հետ` սուգ բռնելու, 
մեծ Լացողին հետ` լալու: Աստուծոյ համար չկամեծ Լացողին հետ` լալու: Աստուծոյ համար չկամեծ Լացողին հետ` լալու: Աստուծոյ համար չկամեծ Լացողին հետ` լալու: Աստուծոյ համար չկա´́́́յ աւելի հաճելի բան, յ աւելի հաճելի բան, յ աւելի հաճելի բան, յ աւելի հաճելի բան, 
քան կորսուած հոգիներու դարձին ու փրկութեան համար թափուած քան կորսուած հոգիներու դարձին ու փրկութեան համար թափուած քան կորսուած հոգիներու դարձին ու փրկութեան համար թափուած քան կորսուած հոգիներու դարձին ու փրկութեան համար թափուած 
արցունքները:արցունքները:արցունքները:արցունքները:    

2) 2) 2) 2) Սգաւոր մարդը՝ տառապող մարդն է: Բայց խօսքը սովորական Սգաւոր մարդը՝ տառապող մարդն է: Բայց խօսքը սովորական Սգաւոր մարդը՝ տառապող մարդն է: Բայց խօսքը սովորական Սգաւոր մարդը՝ տառապող մարդն է: Բայց խօսքը սովորական 
տառապանքի մասին չէ, ատառապանքի մասին չէ, ատառապանքի մասին չէ, ատառապանքի մասին չէ, այլ մարդոց փրկութեան համար սիրով յանձն յլ մարդոց փրկութեան համար սիրով յանձն յլ մարդոց փրկութեան համար սիրով յանձն յլ մարդոց փրկութեան համար սիրով յանձն 
առնուած տառապանքի մասին: Այս իմաստով, սգաւորները նաեւ առնուած տառապանքի մասին: Այս իմաստով, սգաւորները նաեւ առնուած տառապանքի մասին: Այս իմաստով, սգաւորները նաեւ առնուած տառապանքի մասին: Այս իմաստով, սգաւորները նաեւ 
անոնք են՝ որոնք յօժարակամ յանձն կանոնք են՝ որոնք յօժարակամ յանձն կանոնք են՝ որոնք յօժարակամ յանձն կանոնք են՝ որոնք յօժարակամ յանձն կ’’’’առնեն ամէն տառապանք ու առնեն ամէն տառապանք ու առնեն ամէն տառապանք ու առնեն ամէն տառապանք ու 
նեղութիւն, մարդիկը առաջնորդելու համար Փրկիչին: Քրիստոս յանձն նեղութիւն, մարդիկը առաջնորդելու համար Փրկիչին: Քրիստոս յանձն նեղութիւն, մարդիկը առաջնորդելու համար Փրկիչին: Քրիստոս յանձն նեղութիւն, մարդիկը առաջնորդելու համար Փրկիչին: Քրիստոս յանձն 
առաւ մեռնիլ, որպէսզի մարդիկը առաջնորդէ փրկութեառաւ մեռնիլ, որպէսզի մարդիկը առաջնորդէ փրկութեառաւ մեռնիլ, որպէսզի մարդիկը առաջնորդէ փրկութեառաւ մեռնիլ, որպէսզի մարդիկը առաջնորդէ փրկութեան, քեզմէ եւ ան, քեզմէ եւ ան, քեզմէ եւ ան, քեզմէ եւ 
ինձմէ չի պահանջուիր մեռնիլ մարդոց փրկութեան համար, այլ պարինձմէ չի պահանջուիր մեռնիլ մարդոց փրկութեան համար, այլ պարինձմէ չի պահանջուիր մեռնիլ մարդոց փրկութեան համար, այլ պարինձմէ չի պահանջուիր մեռնիլ մարդոց փրկութեան համար, այլ պար----
զապէս աշխատիլ զանոնք առաջնորդելու Փրկիչին: Կզապէս աշխատիլ զանոնք առաջնորդելու Փրկիչին: Կզապէս աշխատիլ զանոնք առաջնորդելու Փրկիչին: Կզապէս աշխատիլ զանոնք առաջնորդելու Փրկիչին: Կ’’’’աշխատի՞նք: աշխատի՞նք: աշխատի՞նք: աշխատի՞նք: 
Քրիստոսով փրկուած մարդուն համար, չկաՔրիստոսով փրկուած մարդուն համար, չկաՔրիստոսով փրկուած մարդուն համար, չկաՔրիստոսով փրկուած մարդուն համար, չկա´́́́յ ու պէտք չէ ըլլայ աւելի յ ու պէտք չէ ըլլայ աւելի յ ու պէտք չէ ըլլայ աւելի յ ու պէտք չէ ըլլայ աւելի 
կարեւոր գործ ու առաքելութիւն, քան Քրիստոսէ հեռու եղողը` կարեւոր գործ ու առաքելութիւն, քան Քրիստոսէ հեռու եղողը` կարեւոր գործ ու առաքելութիւն, քան Քրիստոսէ հեռու եղողը` կարեւոր գործ ու առաքելութիւն, քան Քրիստոսէ հեռու եղողը` 
մօտեցնել Քմօտեցնել Քմօտեցնել Քմօտեցնել Քրիստոսի:րիստոսի:րիստոսի:րիստոսի:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԶՔրիստոս իբրեւ հաւատքի հիմնադիր ճանչցած ամէն մարդ, ԶՔրիստոս իբրեւ հաւատքի հիմնադիր ճանչցած ամէն մարդ, ԶՔրիստոս իբրեւ հաւատքի հիմնադիր ճանչցած ամէն մարդ, ԶՔրիստոս իբրեւ հաւատքի հիմնադիր ճանչցած ամէն մարդ, 

պէտք է աշխատի ուրիշները եւս նոյն հաւատքին բերել:պէտք է աշխատի ուրիշները եւս նոյն հաւատքին բերել:պէտք է աշխատի ուրիշները եւս նոյն հաւատքին բերել:պէտք է աշխատի ուրիշները եւս նոյն հաւատքին բերել:    
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Արցունք թափել`Արցունք թափել`Արցունք թափել`Արցունք թափել`    
Յիսուսը վիրաւորած ըլլալնուս համարՅիսուսը վիրաւորած ըլլալնուս համարՅիսուսը վիրաւորած ըլլալնուս համարՅիսուսը վիրաւորած ըլլալնուս համար    

((((Նոյեմբեր 7Նոյեմբեր 7Նոյեմբեր 7Նոյեմբեր 7))))    
    

««««Երանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուին» » » » 
((((Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)::::    

3) 3) 3) 3) Սգաւորները միայն ուրիշներու մեղքերուն համար սգացողներն Սգաւորները միայն ուրիշներու մեղքերուն համար սգացողներն Սգաւորները միայն ուրիշներու մեղքերուն համար սգացողներն Սգաւորները միայն ուրիշներու մեղքերուն համար սգացողներն 
ու ողբացողները չեն, այլ նաեւ իրեու ողբացողները չեն, այլ նաեւ իրեու ողբացողները չեն, այլ նաեւ իրեու ողբացողները չեն, այլ նաեւ իրե´́́́նց նց նց նց իսկ իսկ իսկ իսկ մեղքերուն համար մեղքերուն համար մեղքերուն համար մեղքերուն համար 
ողբացողներն են (Ներսէս Շնորհալի): Ճիշդ է որ Տէր Յիսուսի արիւնն է ողբացողներն են (Ներսէս Շնորհալի): Ճիշդ է որ Տէր Յիսուսի արիւնն է ողբացողներն են (Ներսէս Շնորհալի): Ճիշդ է որ Տէր Յիսուսի արիւնն է ողբացողներն են (Ներսէս Շնորհալի): Ճիշդ է որ Տէր Յիսուսի արիւնն է 
որ կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց անոր խառնուած պէտք է ըլլայ մեր որ կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց անոր խառնուած պէտք է ըլլայ մեր որ կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց անոր խառնուած պէտք է ըլլայ մեր որ կը սրբէ մեր մեղքերը, բայց անոր խառնուած պէտք է ըլլայ մեր 
արցունքը: Մեր աարցունքը: Մեր աարցունքը: Մեր աարցունքը: Մեր արցունքը չէ որ մեր մեղքերը կը սրբէ, բայց իր րցունքը չէ որ մեր մեղքերը կը սրբէ, բայց իր րցունքը չէ որ մեր մեղքերը կը սրբէ, բայց իր րցունքը չէ որ մեր մեղքերը կը սրբէ, բայց իր 
մեղքերուն գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, չի կրնար արցունք մեղքերուն գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, չի կրնար արցունք մեղքերուն գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, չի կրնար արցունք մեղքերուն գիտակցութիւնը ունեցող մարդը, չի կրնար արցունք 
չթափել անոնց համար: Դուն չթափել անոնց համար: Դուն չթափել անոնց համար: Դուն չթափել անոնց համար: Դուն չունի՞ս քեզ գերի բռնած մեղք մը, չունի՞ս քեզ գերի բռնած մեղք մը, չունի՞ս քեզ գերի բռնած մեղք մը, չունի՞ս քեզ գերի բռնած մեղք մը, որով որով որով որով 
կ'կ'կ'կ'անարգանարգանարգանարգեսեսեսես    ու ու ու ու կը կը կը կը վիրաւորվիրաւորվիրաւորվիրաւորես ես ես ես Յիսուսը. եւ եթէ ունիս, չե՞ս ցաւիր ՅիսուՅիսուսը. եւ եթէ ունիս, չե՞ս ցաւիր ՅիսուՅիսուսը. եւ եթէ ունիս, չե՞ս ցաւիր ՅիսուՅիսուսը. եւ եթէ ունիս, չե՞ս ցաւիր Յիսու----
սը ցաւցսը ցաւցսը ցաւցսը ցաւցնելուդ նելուդ նելուդ նելուդ համար: Հայր մը համար: Հայր մը համար: Հայր մը համար: Հայր մը ըսած է. ըսած է. ըսած է. ըսած է. ««««Դուն պէտք է ապաշխարես ու Դուն պէտք է ապաշխարես ու Դուն պէտք է ապաշխարես ու Դուն պէտք է ապաշխարես ու 
արցունք թափես, ոարցունք թափես, ոարցունք թափես, ոարցունք թափես, ո´́́́չ թէ որպէսզի լոկ մեղքերդ սրբուին, այլ որովետեւ չ թէ որպէսզի լոկ մեղքերդ սրբուին, այլ որովետեւ չ թէ որպէսզի լոկ մեղքերդ սրբուին, այլ որովետեւ չ թէ որպէսզի լոկ մեղքերդ սրբուին, այլ որովետեւ 
Յիսուսը ցաւցուցած ես մեղքերովդՅիսուսը ցաւցուցած ես մեղքերովդՅիսուսը ցաւցուցած ես մեղքերովդՅիսուսը ցաւցուցած ես մեղքերովդ»: »: »: »: Եթէ դուն գիտակցաբար թէ Եթէ դուն գիտակցաբար թէ Եթէ դուն գիտակցաբար թէ Եթէ դուն գիտակցաբար թէ 
անգիտակցաբար վիրաւորես մէկը որ քեզ շատ կը սիրէ, չե՞ս զղջար, անգիտակցաբար վիրաւորես մէկը որ քեզ շատ կը սիրէ, չե՞ս զղջար, անգիտակցաբար վիրաւորես մէկը որ քեզ շատ կը սիրէ, չե՞ս զղջար, անգիտակցաբար վիրաւորես մէկը որ քեզ շատ կը սիրէ, չե՞ս զղջար, 
չե՞ս ցաւիր, եւ չե՞ս փորձեր գտնել իրեն մօտեչե՞ս ցաւիր, եւ չե՞ս փորձեր գտնել իրեն մօտեչե՞ս ցաւիր, եւ չե՞ս փորձեր գտնել իրեն մօտեչե՞ս ցաւիր, եւ չե՞ս փորձեր գտնել իրեն մօտենալու եւ սիրտը առնելու նալու եւ սիրտը առնելու նալու եւ սիրտը առնելու նալու եւ սիրտը առնելու 
ճամբայ մը: Եթէ Յիսուս քեզի համար սիրելի է, եւ եթէ դուն ճամբայ մը: Եթէ Յիսուս քեզի համար սիրելի է, եւ եթէ դուն ճամբայ մը: Եթէ Յիսուս քեզի համար սիրելի է, եւ եթէ դուն ճամբայ մը: Եթէ Յիսուս քեզի համար սիրելի է, եւ եթէ դուն 
կկկկ’’’’անդրադառնաս որ վիրաւորած ես զինք, չե՞ս ուզեր հետը հաշտուիլ անդրադառնաս որ վիրաւորած ես զինք, չե՞ս ուզեր հետը հաշտուիլ անդրադառնաս որ վիրաւորած ես զինք, չե՞ս ուզեր հետը հաշտուիլ անդրադառնաս որ վիրաւորած ես զինք, չե՞ս ուզեր հետը հաշտուիլ 
ու բարեկամանալ: Ժողովուրդը կու բարեկամանալ: Ժողովուրդը կու բարեկամանալ: Ժողովուրդը կու բարեկամանալ: Ժողովուրդը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Կոտրած բաժակը դարձեալ չի Կոտրած բաժակը դարձեալ չի Կոտրած բաժակը դարձեալ չի Կոտրած բաժակը դարձեալ չի 
միանարմիանարմիանարմիանար»: »: »: »: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, եթէ վիրաւորես ու դաւաճանես քեզ շատ սիրող եթէ վիրաւորես ու դաւաճանես քեզ շատ սիրող եթէ վիրաւորես ու դաւաճանես քեզ շատ սիրող եթէ վիրաւորես ու դաւաճանես քեզ շատ սիրող 
բբբբարեկամ մը, կրնայ չմոռնալ ատիկա, նոյնիսկ եթէ ներողութիւն արեկամ մը, կրնայ չմոռնալ ատիկա, նոյնիսկ եթէ ներողութիւն արեկամ մը, կրնայ չմոռնալ ատիկա, նոյնիսկ եթէ ներողութիւն արեկամ մը, կրնայ չմոռնալ ատիկա, նոյնիսկ եթէ ներողութիւն 
խնդրես: Կրնայ ընդունիլ ներողութիւնդ ու հաշտուիլ քեզի հետ, բայց խնդրես: Կրնայ ընդունիլ ներողութիւնդ ու հաշտուիլ քեզի հետ, բայց խնդրես: Կրնայ ընդունիլ ներողութիւնդ ու հաշտուիլ քեզի հետ, բայց խնդրես: Կրնայ ընդունիլ ներողութիւնդ ու հաշտուիլ քեզի հետ, բայց 
վստահ եղիր վստահ եղիր վստահ եղիր վստահ եղիր որ ձեր նախկին  մտերմութիւնըոր ձեր նախկին  մտերմութիւնըոր ձեր նախկին  մտերմութիւնըոր ձեր նախկին  մտերմութիւնը    չչչչի ի ի ի վերականգնիվերականգնիվերականգնիվերականգնիրրրր: : : : 
Այդպիսին չէԱյդպիսին չէԱյդպիսին չէԱյդպիսին չէ´ ´ ´ ´ Յիսուս: Որքան ալ վիրաւորած ըլլաս անոր, այն Յիսուս: Որքան ալ վիրաւորած ըլլաս անոր, այն Յիսուս: Որքան ալ վիրաւորած ըլլաս անոր, այն Յիսուս: Որքան ալ վիրաւորած ըլլաս անոր, այն 
վայրկեանին որ դարձի գաս եւվայրկեանին որ դարձի գաս եւվայրկեանին որ դարձի գաս եւվայրկեանին որ դարձի գաս եւ    անկեղծօրէն զղջաս, անմիջապէս անկեղծօրէն զղջաս, անմիջապէս անկեղծօրէն զղջաս, անմիջապէս անկեղծօրէն զղջաս, անմիջապէս 
պիտի ներէ եւ ընդունի քեզ, եւ դուն պիտի դառնաս մօտիկ ու մտերիմ պիտի ներէ եւ ընդունի քեզ, եւ դուն պիտի դառնաս մօտիկ ու մտերիմ պիտի ներէ եւ ընդունի քեզ, եւ դուն պիտի դառնաս մօտիկ ու մտերիմ պիտի ներէ եւ ընդունի քեզ, եւ դուն պիտի դառնաս մօտիկ ու մտերիմ 
բարեկամ մը իրեն:բարեկամ մը իրեն:բարեկամ մը իրեն:բարեկամ մը իրեն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեր մեղքերով Յիսուսը վիրաւորած ըլլալու գիտակցութիւնը, Մեր մեղքերով Յիսուսը վիրաւորած ըլլալու գիտակցութիւնը, Մեր մեղքերով Յիսուսը վիրաւորած ըլլալու գիտակցութիւնը, Մեր մեղքերով Յիսուսը վիրաւորած ըլլալու գիտակցութիւնը, 

պէտք է առատ արցունք թափելու առաջնորդէ մեզ:պէտք է առատ արցունք թափելու առաջնորդէ մեզ:պէտք է առատ արցունք թափելու առաջնորդէ մեզ:պէտք է առատ արցունք թափելու առաջնորդէ մեզ:    
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Մեղքը պէտք է լացնէ հաւատացեալըՄեղքը պէտք է լացնէ հաւատացեալըՄեղքը պէտք է լացնէ հաւատացեալըՄեղքը պէտք է լացնէ հաւատացեալը    
((((ՆՆՆՆոյեմբեր 8ոյեմբեր 8ոյեմբեր 8ոյեմբեր 8))))    

    
««««Երանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուին» » » » 

((((Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)::::    
4) 4) 4) 4) Սգացող կը նկատուին բոլոր անոնք՝ որոնք ի տես աշխարհի Սգացող կը նկատուին բոլոր անոնք՝ որոնք ի տես աշխարհի Սգացող կը նկատուին բոլոր անոնք՝ որոնք ի տես աշխարհի Սգացող կը նկատուին բոլոր անոնք՝ որոնք ի տես աշխարհի 

մէջ եւ իրենց շուրջը եղող անիրաւութեանց ու անարդարութեանց՝ կը մէջ եւ իրենց շուրջը եղող անիրաւութեանց ու անարդարութեանց՝ կը մէջ եւ իրենց շուրջը եղող անիրաւութեանց ու անարդարութեանց՝ կը մէջ եւ իրենց շուրջը եղող անիրաւութեանց ու անարդարութեանց՝ կը 
սգասգասգասգա´́́́ն, կը ցաւին, կը ցաւին, կը ցաւին, կը ցաւի´́́́ն եւ հոգեպէս կը տանջուին եւ հոգեպէս կը տանջուին եւ հոգեպէս կը տանջուին եւ հոգեպէս կը տանջուի´́́́ն: Այդպիսին էր Ղովտ,ն: Այդպիսին էր Ղովտ,ն: Այդպիսին էր Ղովտ,ն: Այդպիսին էր Ղովտ,    որ որ որ որ 
արդար մարդ մըն էր, եւ մարդոց արդար մարդ մըն էր, եւ մարդոց արդար մարդ մըն էր, եւ մարդոց արդար մարդ մըն էր, եւ մարդոց ««««անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ 
ականջալուր ըլլալով՝ իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ամէն օրականջալուր ըլլալով՝ իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ամէն օրականջալուր ըլլալով՝ իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ամէն օրականջալուր ըլլալով՝ իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ամէն օր» » » » 
((((Բ.Պետրոս 2.8): ՍիրելիԲ.Պետրոս 2.8): ՍիրելիԲ.Պետրոս 2.8): ՍիրելիԲ.Պետրոս 2.8): Սիրելի´ ´ ´ ´ բարեկամ, դուն ալ Ղովտի նման մարդոց բարեկամ, դուն ալ Ղովտի նման մարդոց բարեկամ, դուն ալ Ղովտի նման մարդոց բարեկամ, դուն ալ Ղովտի նման մարդոց 
««««անօրէն կենցաղին ականատես եւ ականջալուր ըլլալով՝անօրէն կենցաղին ականատես եւ ականջալուր ըլլալով՝անօրէն կենցաղին ականատես եւ ականջալուր ըլլալով՝անօրէն կենցաղին ականատես եւ ականջալուր ըլլալով՝» » » » կը կը կը կը 
տանջուի՞ս հոգիիդ մէջ:տանջուի՞ս հոգիիդ մէջ:տանջուի՞ս հոգիիդ մէջ:տանջուի՞ս հոգիիդ մէջ:    Կը սգա՞յ հոգիդ երբ կը տեսնես որ տկարը Կը սգա՞յ հոգիդ երբ կը տեսնես որ տկարը Կը սգա՞յ հոգիդ երբ կը տեսնես որ տկարը Կը սգա՞յ հոգիդ երբ կը տեսնես որ տկարը 
կկկկ’’’’անիրաւուի: Կը տրտմի՞ս երբ կը տեսնես աղքատը կանիրաւուի: Կը տրտմի՞ս երբ կը տեսնես աղքատը կանիրաւուի: Կը տրտմի՞ս երբ կը տեսնես աղքատը կանիրաւուի: Կը տրտմի՞ս երբ կը տեսնես աղքատը կ’’’’ոտնակոխուի: ոտնակոխուի: ոտնակոխուի: ոտնակոխուի: 
Անհանգիստ կԱնհանգիստ կԱնհանգիստ կԱնհանգիստ կ’’’’ըլլա՞ս երբ կը տեսնես որբը երեսի վրայ ձգուած: Կը ըլլա՞ս երբ կը տեսնես որբը երեսի վրայ ձգուած: Կը ըլլա՞ս երբ կը տեսնես որբը երեսի վրայ ձգուած: Կը ըլլա՞ս երբ կը տեսնես որբը երեսի վրայ ձգուած: Կը 
տառապի՞ս տնազուրկ մարդոց տառապանքը տեսնելով:տառապի՞ս տնազուրկ մարդոց տառապանքը տեսնելով:տառապի՞ս տնազուրկ մարդոց տառապանքը տեսնելով:տառապի՞ս տնազուրկ մարդոց տառապանքը տեսնելով:    

5) 5) 5) 5) Հոս յիշուած սգաւորները, իրենց մեղքերուն համար սգացՀոս յիշուած սգաւորները, իրենց մեղքերուն համար սգացՀոս յիշուած սգաւորները, իրենց մեղքերուն համար սգացՀոս յիշուած սգաւորները, իրենց մեղքերուն համար սգացող ող ող ող 
մեղաւոր մարդիկը չեն միայն, այլ նաեւ անմեղներն ու արդարներն են, մեղաւոր մարդիկը չեն միայն, այլ նաեւ անմեղներն ու արդարներն են, մեղաւոր մարդիկը չեն միայն, այլ նաեւ անմեղներն ու արդարներն են, մեղաւոր մարդիկը չեն միայն, այլ նաեւ անմեղներն ու արդարներն են, 
յատկապէս անոնք՝ որոնք յարատեւ սուգի մէջ են, ոյատկապէս անոնք՝ որոնք յարատեւ սուգի մէջ են, ոյատկապէս անոնք՝ որոնք յարատեւ սուգի մէջ են, ոյատկապէս անոնք՝ որոնք յարատեւ սուգի մէջ են, ո´́́́չ թէ իրենց չ թէ իրենց չ թէ իրենց չ թէ իրենց 
սեփական մեղքերուն համար, այլ ընդհանուր մարդկութեան գործած սեփական մեղքերուն համար, այլ ընդհանուր մարդկութեան գործած սեփական մեղքերուն համար, այլ ընդհանուր մարդկութեան գործած սեփական մեղքերուն համար, այլ ընդհանուր մարդկութեան գործած 
մեղքերուն համար: Այսպիսի սգացողներ էին Եղիա մարգարէն եւ մեղքերուն համար: Այսպիսի սգացողներ էին Եղիա մարգարէն եւ մեղքերուն համար: Այսպիսի սգացողներ էին Եղիա մարգարէն եւ մեղքերուն համար: Այսպիսի սգացողներ էին Եղիա մարգարէն եւ 
Յովհաննէս Մկրտիչ, ոՅովհաննէս Մկրտիչ, ոՅովհաննէս Մկրտիչ, ոՅովհաննէս Մկրտիչ, որոնք սուգի զգեստներ կը հագնէին (Ներսէս րոնք սուգի զգեստներ կը հագնէին (Ներսէս րոնք սուգի զգեստներ կը հագնէին (Ներսէս րոնք սուգի զգեստներ կը հագնէին (Ներսէս 
Շնորհալի):Շնորհալի):Շնորհալի):Շնորհալի):    Պատմութեան բոլոր իսկական սուրբերը մեծ ողբացողներ Պատմութեան բոլոր իսկական սուրբերը մեծ ողբացողներ Պատմութեան բոլոր իսկական սուրբերը մեծ ողբացողներ Պատմութեան բոլոր իսկական սուրբերը մեծ ողբացողներ 
եղած են, որովհետեւ մեղքին կատարեալ գիտակցութիւնը ունեցեր են: եղած են, որովհետեւ մեղքին կատարեալ գիտակցութիւնը ունեցեր են: եղած են, որովհետեւ մեղքին կատարեալ գիտակցութիւնը ունեցեր են: եղած են, որովհետեւ մեղքին կատարեալ գիտակցութիւնը ունեցեր են: 
Մեղքը անխուսափելիօրէն արցունք կը հոսեցնէ բոլոր այն սիրտերէն Մեղքը անխուսափելիօրէն արցունք կը հոսեցնէ բոլոր այն սիրտերէն Մեղքը անխուսափելիօրէն արցունք կը հոսեցնէ բոլոր այն սիրտերէն Մեղքը անխուսափելիօրէն արցունք կը հոսեցնէ բոլոր այն սիրտերէն 
որոնք մաքրուած են Տէր Յիսուսի արիւնոորոնք մաքրուած են Տէր Յիսուսի արիւնոորոնք մաքրուած են Տէր Յիսուսի արիւնոորոնք մաքրուած են Տէր Յիսուսի արիւնով: Մեղքին ինչութիւնը վ: Մեղքին ինչութիւնը վ: Մեղքին ինչութիւնը վ: Մեղքին ինչութիւնը 
ճանչցող մարդը` չի կրնար անտարբեր մնալ, այլ յարատեւ կ'ողբայ. ճանչցող մարդը` չի կրնար անտարբեր մնալ, այլ յարատեւ կ'ողբայ. ճանչցող մարդը` չի կրնար անտարբեր մնալ, այլ յարատեւ կ'ողբայ. ճանչցող մարդը` չի կրնար անտարբեր մնալ, այլ յարատեւ կ'ողբայ. 
նախ որովհետեւ մեղքը կը խոցոտէ մեր երկնաւոր Բժիշկը, եւ նախ որովհետեւ մեղքը կը խոցոտէ մեր երկնաւոր Բժիշկը, եւ նախ որովհետեւ մեղքը կը խոցոտէ մեր երկնաւոր Բժիշկը, եւ նախ որովհետեւ մեղքը կը խոցոտէ մեր երկնաւոր Բժիշկը, եւ 
երկրորդ, որովհետեւ կը կործանէ մարդը:երկրորդ, որովհետեւ կը կործանէ մարդը:երկրորդ, որովհետեւ կը կործանէ մարդը:երկրորդ, որովհետեւ կը կործանէ մարդը: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոսով արդարացած մարդը, պէտք է արցունք թափէ` Քրիստոսով արդարացած մարդը, պէտք է արցունք թափէ` Քրիստոսով արդարացած մարդը, պէտք է արցունք թափէ` Քրիստոսով արդարացած մարդը, պէտք է արցունք թափէ` 

Աստուծոյ արդար կամքիԱստուծոյ արդար կամքիԱստուծոյ արդար կամքիԱստուծոյ արդար կամքի    կատարման համար:կատարման համար:կատարման համար:կատարման համար:    
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Մեղքը կը տանջէ արդար մարդըՄեղքը կը տանջէ արդար մարդըՄեղքը կը տանջէ արդար մարդըՄեղքը կը տանջէ արդար մարդը    
((((Նոյեմբեր 9Նոյեմբեր 9Նոյեմբեր 9Նոյեմբեր 9))))    

    
««««Երանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուին» » » » 

((((Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)::::    
6) 6) 6) 6) Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք երբ կը բամբասուին, կը Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք երբ կը բամբասուին, կը Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք երբ կը բամբասուին, կը Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք երբ կը բամբասուին, կը 

զրպարտուին, կզրպարտուին, կզրպարտուին, կզրպարտուին, կ’’’’անիրաւուին, կը հալածուին, ընդդիմութեան ու անիրաւուին, կը հալածուին, ընդդիմութեան ու անիրաւուին, կը հալածուին, ընդդիմութեան ու անիրաւուին, կը հալածուին, ընդդիմութեան ու 
հակառակութեան կհակառակութեան կհակառակութեան կհակառակութեան կը հանդիպին, այդ բոլորին համար կը տրտմին ու ը հանդիպին, այդ բոլորին համար կը տրտմին ու ը հանդիպին, այդ բոլորին համար կը տրտմին ու ը հանդիպին, այդ բոլորին համար կը տրտմին ու 
կը ցաւիկը ցաւիկը ցաւիկը ցաւի´́́́ն, բայց այդ բոլորը համբերութեամբ եւ ն, բայց այդ բոլորը համբերութեամբ եւ ն, բայց այդ բոլորը համբերութեամբ եւ ն, բայց այդ բոլորը համբերութեամբ եւ ուրախութեամբ կը ուրախութեամբ կը ուրախութեամբ կը ուրախութեամբ կը 
տանին: Կտանին: Կտանին: Կտանին: Կը տրտմին ը տրտմին ը տրտմին ը տրտմին ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ զրպարտուած ու անիրաւուած ըլլալնուն զրպարտուած ու անիրաւուած ըլլալնուն զրպարտուած ու անիրաւուած ըլլալնուն զրպարտուած ու անիրաւուած ըլլալնուն 
համար, այլ կը տրտմին կատարուած զրպարտութեան եւ անիրաւուհամար, այլ կը տրտմին կատարուած զրպարտութեան եւ անիրաւուհամար, այլ կը տրտմին կատարուած զրպարտութեան եւ անիրաւուհամար, այլ կը տրտմին կատարուած զրպարտութեան եւ անիրաւու----
թեան համար. որովհետեւ զրպարտութիւնը մեթեան համար. որովհետեւ զրպարտութիւնը մեթեան համար. որովհետեւ զրպարտութիւնը մեթեան համար. որովհետեւ զրպարտութիւնը մեղք է եւ այդ մեղք է եւ այդ մեղք է եւ այդ մեղք է եւ այդ մե´́́́ղքն է որ ղքն է որ ղքն է որ ղքն է որ 
զիրենք կը տանջէ: Ուստի, անոնք ոզիրենք կը տանջէ: Ուստի, անոնք ոզիրենք կը տանջէ: Ուստի, անոնք ոզիրենք կը տանջէ: Ուստի, անոնք ո´́́́չ թէ կը տանջուին որովհետեւ չ թէ կը տանջուին որովհետեւ չ թէ կը տանջուին որովհետեւ չ թէ կը տանջուին որովհետեւ 
իրենց դէմ մեղք կը գործուի, այլ կը տանջուին, պարզապէս որովհետեւ իրենց դէմ մեղք կը գործուի, այլ կը տանջուին, պարզապէս որովհետեւ իրենց դէմ մեղք կը գործուի, այլ կը տանջուին, պարզապէս որովհետեւ իրենց դէմ մեղք կը գործուի, այլ կը տանջուին, պարզապէս որովհետեւ 
մեմեմեմե´́́́ղք կը գործուի:ղք կը գործուի:ղք կը գործուի:ղք կը գործուի:    Այս իրողութիւնը թող պատճառ դառնայ, որ մենք Այս իրողութիւնը թող պատճառ դառնայ, որ մենք Այս իրողութիւնը թող պատճառ դառնայ, որ մենք Այս իրողութիւնը թող պատճառ դառնայ, որ մենք 
մտածենք ու ողբանք` ոմտածենք ու ողբանք` ոմտածենք ու ողբանք` ոմտածենք ու ողբանք` ո´́́́չ թէ որովհետեւ մարդիկ անիրաւչ թէ որովհետեւ մարդիկ անիրաւչ թէ որովհետեւ մարդիկ անիրաւչ թէ որովհետեւ մարդիկ անիրաւութիւն ու ութիւն ու ութիւն ու ութիւն ու 
մեղք կը գործեն մեզի դէմ, այլ` որովհետեւ մեղք կը գործեն մեզի դէմ, այլ` որովհետեւ մեղք կը գործեն մեզի դէմ, այլ` որովհետեւ մեղք կը գործեն մեզի դէմ, այլ` որովհետեւ անոնց գործած մեղքերը` անոնց գործած մեղքերը` անոնց գործած մեղքերը` անոնց գործած մեղքերը` 
անոնց դատապարտութեան պատճառ պիտի դառնայ:անոնց դատապարտութեան պատճառ պիտի դառնայ:անոնց դատապարտութեան պատճառ պիտի դառնայ:անոնց դատապարտութեան պատճառ պիտի դառնայ:    

7777) ) ) ) Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք կը սգան ու կը տրտմին Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք կը սգան ու կը տրտմին Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք կը սգան ու կը տրտմին Սգաւորները նաեւ անոնք են՝ որոնք կը սգան ու կը տրտմին 
աստուածային այն փառքին ու կեանքին համար, որ մարդկութիւնը աստուածային այն փառքին ու կեանքին համար, որ մարդկութիւնը աստուածային այն փառքին ու կեանքին համար, որ մարդկութիւնը աստուածային այն փառքին ու կեանքին համար, որ մարդկութիւնը 
կորսնցուց իր անհնազանդութեան պկորսնցուց իր անհնազանդութեան պկորսնցուց իր անհնազանդութեան պկորսնցուց իր անհնազանդութեան պատճառով: Բայց անոնք լոկ ատճառով: Բայց անոնք լոկ ատճառով: Բայց անոնք լոկ ատճառով: Բայց անոնք լոկ 
սգալով չեն բաւարարուիր, այլ ճիգ կը թափեն օգնելու մարդոց սգալով չեն բաւարարուիր, այլ ճիգ կը թափեն օգնելու մարդոց սգալով չեն բաւարարուիր, այլ ճիգ կը թափեն օգնելու մարդոց սգալով չեն բաւարարուիր, այլ ճիգ կը թափեն օգնելու մարդոց 
վերագտնելու աստուածային այն փառքն ու կեանքը, զորս վերագտնելու աստուածային այն փառքն ու կեանքը, զորս վերագտնելու աստուածային այն փառքն ու կեանքը, զորս վերագտնելու աստուածային այն փառքն ու կեանքը, զորս 
կորսնցուցին մեղքի պատճառով: Ինչպէս, երբ մէկը որ նախապէս կը կորսնցուցին մեղքի պատճառով: Ինչպէս, երբ մէկը որ նախապէս կը կորսնցուցին մեղքի պատճառով: Ինչպէս, երբ մէկը որ նախապէս կը կորսնցուցին մեղքի պատճառով: Ինչպէս, երբ մէկը որ նախապէս կը 
տեսնէր, յանկարծ եթէ կուրնայ, կը սկսի սգալ ու արցունք թափել, տեսնէր, յանկարծ եթէ կուրնայ, կը սկսի սգալ ու արցունք թափել, տեսնէր, յանկարծ եթէ կուրնայ, կը սկսի սգալ ու արցունք թափել, տեսնէր, յանկարծ եթէ կուրնայ, կը սկսի սգալ ու արցունք թափել, 
որովհետորովհետորովհետորովհետեւ կը յիշէ լոյսին գեղեցկութիւնը, նոյնպէս ալ, անոնք որոնք եւ կը յիշէ լոյսին գեղեցկութիւնը, նոյնպէս ալ, անոնք որոնք եւ կը յիշէ լոյսին գեղեցկութիւնը, նոյնպէս ալ, անոնք որոնք եւ կը յիշէ լոյսին գեղեցկութիւնը, նոյնպէս ալ, անոնք որոնք 
նախապէս Քրիստոսի հետ կնախապէս Քրիստոսի հետ կնախապէս Քրիստոսի հետ կնախապէս Քրիստոսի հետ կ’’’’ապրէին եւ յետոյ հեռացան Քրիստոսէ, ապրէին եւ յետոյ հեռացան Քրիստոսէ, ապրէին եւ յետոյ հեռացան Քրիստոսէ, ապրէին եւ յետոյ հեռացան Քրիստոսէ, 
թող յիշեն Քրիստոսի լոյսին գեղեցկութիւնը եւ վերադառնան իրենց թող յիշեն Քրիստոսի լոյսին գեղեցկութիւնը եւ վերադառնան իրենց թող յիշեն Քրիստոսի լոյսին գեղեցկութիւնը եւ վերադառնան իրենց թող յիշեն Քրիստոսի լոյսին գեղեցկութիւնը եւ վերադառնան իրենց 
նախկին հաւատքին (Ներսէս Շնորհալի):նախկին հաւատքին (Ներսէս Շնորհալի):նախկին հաւատքին (Ներսէս Շնորհալի):նախկին հաւատքին (Ներսէս Շնորհալի): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուս կը տրտմի ոՅիսուս կը տրտմի ոՅիսուս կը տրտմի ոՅիսուս կը տրտմի ո´́́́չ թէ որովհետեչ թէ որովհետեչ թէ որովհետեչ թէ որովհետեւ մեղք կը գործենք իր դէմ, ւ մեղք կը գործենք իր դէմ, ւ մեղք կը գործենք իր դէմ, ւ մեղք կը գործենք իր դէմ, 

այլ` որովհետեւ մեղքով մենք զմեզ է որ կը կործանենք:այլ` որովհետեւ մեղքով մենք զմեզ է որ կը կործանենք:այլ` որովհետեւ մեղքով մենք զմեզ է որ կը կործանենք:այլ` որովհետեւ մեղքով մենք զմեզ է որ կը կործանենք:    
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Հաւատացեալին սպասող մխիթարութիւնըՀաւատացեալին սպասող մխիթարութիւնըՀաւատացեալին սպասող մխիթարութիւնըՀաւատացեալին սպասող մխիթարութիւնը    
((((Նոյեմբեր 10Նոյեմբեր 10Նոյեմբեր 10Նոյեմբեր 10))))    

    
««««Երանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուինԵրանի՜ սգաւորներուն որովհետեւ անոնք պիտի մխիթարուին» » » » 

((((Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)Մատթէոս 5.4)::::    Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է սգաւորներուն սգաւորներուն սգաւորներուն սգաւորներուն խոստացուած մխիթարութիւնը:խոստացուած մխիթարութիւնը:խոստացուած մխիթարութիւնը:խոստացուած մխիթարութիւնը:    
Եթէ նախորդ կԵթէ նախորդ կԵթէ նախորդ կԵթէ նախորդ կէտերուն մէջ տրուած բոլոր բացատրութիւնները ի մտի էտերուն մէջ տրուած բոլոր բացատրութիւնները ի մտի էտերուն մէջ տրուած բոլոր բացատրութիւնները ի մտի էտերուն մէջ տրուած բոլոր բացատրութիւնները ի մտի 
ունենանք, յստակ կը դառնայ թէ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը:ունենանք, յստակ կը դառնայ թէ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը:ունենանք, յստակ կը դառնայ թէ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը:ունենանք, յստակ կը դառնայ թէ ի՞նչ է խոստացուած մխիթարութիւնը:    

8) 8) 8) 8) Բոլոր այն հաւատացեալները որոնք կը սգան ու կ'ողբան Բոլոր այն հաւատացեալները որոնք կը սգան ու կ'ողբան Բոլոր այն հաւատացեալները որոնք կը սգան ու կ'ողբան Բոլոր այն հաւատացեալները որոնք կը սգան ու կ'ողբան 
կորսուած մարդոց փրկութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի` մեծապէս կորսուած մարդոց փրկութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի` մեծապէս կորսուած մարդոց փրկութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի` մեծապէս կորսուած մարդոց փրկութեան համար, երբ Տէրը յայտնուի` մեծապէս 
պիտի մխիթարուին երբ տեսնեն թէ իրեպիտի մխիթարուին երբ տեսնեն թէ իրեպիտի մխիթարուին երբ տեսնեն թէ իրեպիտի մխիթարուին երբ տեսնեն թէ իրենց թափած արցունքներով նց թափած արցունքներով նց թափած արցունքներով նց թափած արցունքներով 
որքա՜ն մարդիկ Փրկիչին առաջնորդած են:որքա՜ն մարդիկ Փրկիչին առաջնորդած են:որքա՜ն մարդիկ Փրկիչին առաջնորդած են:որքա՜ն մարդիկ Փրկիչին առաջնորդած են:    

Բոլոր այն արդարասէր ու իրաւասէր հաւատացեալները որոնք Բոլոր այն արդարասէր ու իրաւասէր հաւատացեալները որոնք Բոլոր այն արդարասէր ու իրաւասէր հաւատացեալները որոնք Բոլոր այն արդարասէր ու իրաւասէր հաւատացեալները որոնք 
կը սգան ու կ'ողբան աշխարհի մէջ արդարութեան ոտնակոխումին եւ կը սգան ու կ'ողբան աշխարհի մէջ արդարութեան ոտնակոխումին եւ կը սգան ու կ'ողբան աշխարհի մէջ արդարութեան ոտնակոխումին եւ կը սգան ու կ'ողբան աշխարհի մէջ արդարութեան ոտնակոխումին եւ 
իրաւունքի բռնաբարութեան համար,իրաւունքի բռնաբարութեան համար,իրաւունքի բռնաբարութեան համար,իրաւունքի բռնաբարութեան համար,    երբ արդար Տէրը յայտնուի` երբ արդար Տէրը յայտնուի` երբ արդար Տէրը յայտնուի` երբ արդար Տէրը յայտնուի` 
պիտի մխիթարուին ու ցնծան, որոպիտի մխիթարուին ու ցնծան, որոպիտի մխիթարուին ու ցնծան, որոպիտի մխիթարուին ու ցնծան, որովհետեւ ականատես պիտի դառնան վհետեւ ականատես պիտի դառնան վհետեւ ականատես պիտի դառնան վհետեւ ականատես պիտի դառնան 
երկրի վրայ արդարութեան ու իրաւունքի հաստատման:երկրի վրայ արդարութեան ու իրաւունքի հաստատման:երկրի վրայ արդարութեան ու իրաւունքի հաստատման:երկրի վրայ արդարութեան ու իրաւունքի հաստատման:    

Բոլոր այն բարեպաշտները որոնք կը սգան ու կ'ողբան իրենց եւ Բոլոր այն բարեպաշտները որոնք կը սգան ու կ'ողբան իրենց եւ Բոլոր այն բարեպաշտները որոնք կը սգան ու կ'ողբան իրենց եւ Բոլոր այն բարեպաշտները որոնք կը սգան ու կ'ողբան իրենց եւ 
ուրիշներու գործած մեղքերուն համար, երբ Աստուծոյ Որդին իր ուրիշներու գործած մեղքերուն համար, երբ Աստուծոյ Որդին իր ուրիշներու գործած մեղքերուն համար, երբ Աստուծոյ Որդին իր ուրիշներու գործած մեղքերուն համար, երբ Աստուծոյ Որդին իր 
փառքով յայտնուի` միանգամընդմիշտ պիտի մխիթարուին, որովհեփառքով յայտնուի` միանգամընդմիշտ պիտի մխիթարուին, որովհեփառքով յայտնուի` միանգամընդմիշտ պիտի մխիթարուին, որովհեփառքով յայտնուի` միանգամընդմիշտ պիտի մխիթարուին, որովհե----
տեւ պիտի տետեւ պիտի տետեւ պիտի տետեւ պիտի տեսնեն մեղքին վերջնական վերացումն ու պարտութիւնը:սնեն մեղքին վերջնական վերացումն ու պարտութիւնը:սնեն մեղքին վերջնական վերացումն ու պարտութիւնը:սնեն մեղքին վերջնական վերացումն ու պարտութիւնը:    

Բոլոր անոնք որոնք կը սգան ու կ'ողբան որովհետեւ Քրիստոսի Բոլոր անոնք որոնք կը սգան ու կ'ողբան որովհետեւ Քրիստոսի Բոլոր անոնք որոնք կը սգան ու կ'ողբան որովհետեւ Քրիստոսի Բոլոր անոնք որոնք կը սգան ու կ'ողբան որովհետեւ Քրիստոսի 
կամքին կատարումը կը ցանկան ու չեն տեսներ, երբ Քրիստոս կամքին կատարումը կը ցանկան ու չեն տեսներ, երբ Քրիստոս կամքին կատարումը կը ցանկան ու չեն տեսներ, երբ Քրիստոս կամքին կատարումը կը ցանկան ու չեն տեսներ, երբ Քրիստոս 
զօրութեամբ յայտնուի` ամբողջապէս պիտի մխիթարուին, որովհետեւ զօրութեամբ յայտնուի` ամբողջապէս պիտի մխիթարուին, որովհետեւ զօրութեամբ յայտնուի` ամբողջապէս պիտի մխիթարուին, որովհետեւ զօրութեամբ յայտնուի` ամբողջապէս պիտի մխիթարուին, որովհետեւ 
Քրիստոսի կամքին ամբողջական կատարումը պիՔրիստոսի կամքին ամբողջական կատարումը պիՔրիստոսի կամքին ամբողջական կատարումը պիՔրիստոսի կամքին ամբողջական կատարումը պիտի տեսնեն:տի տեսնեն:տի տեսնեն:տի տեսնեն:    

ԱԱԱԱնոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք տեսնելով տկարին ոտնահարուիլը, աղքատին տեսնելով տկարին ոտնահարուիլը, աղքատին տեսնելով տկարին ոտնահարուիլը, աղքատին տեսնելով տկարին ոտնահարուիլը, աղքատին 
անիրաւուիլը, տնազուրկին անտեսուիլը, որբին զրկուիլըանիրաւուիլը, տնազուրկին անտեսուիլը, որբին զրկուիլըանիրաւուիլը, տնազուրկին անտեսուիլը, որբին զրկուիլըանիրաւուիլը, տնազուրկին անտեսուիլը, որբին զրկուիլը, , , , արդարին արդարին արդարին արդարին 
հալածուիլը, հաւատացեալին ծաղրուիլը` կը սգան ու կ'ողբան, անոնք հալածուիլը, հաւատացեալին ծաղրուիլը` կը սգան ու կ'ողբան, անոնք հալածուիլը, հաւատացեալին ծաղրուիլը` կը սգան ու կ'ողբան, անոնք հալածուիլը, հաւատացեալին ծաղրուիլը` կը սգան ու կ'ողբան, անոնք 
Տիրոջ յայտնութեամբ պիտի մխիթարուին, եւ զիրենք մխիթարողը Տիրոջ յայտնութեամբ պիտի մխիթարուին, եւ զիրենք մխիթարողը Տիրոջ յայտնութեամբ պիտի մխիթարուին, եւ զիրենք մխիթարողը Տիրոջ յայտնութեամբ պիտի մխիթարուին, եւ զիրենք մխիթարողը 
պիտի ըլլայ Յիսուսպիտի ըլլայ Յիսուսպիտի ըլլայ Յիսուսպիտի ըլլայ Յիսուսի սէրը, երկնաւոր Հօր քաղցրութիւնը եւ Սուրբ ի սէրը, երկնաւոր Հօր քաղցրութիւնը եւ Սուրբ ի սէրը, երկնաւոր Հօր քաղցրութիւնը եւ Սուրբ ի սէրը, երկնաւոր Հօր քաղցրութիւնը եւ Սուրբ 
Հոգիին բժշկարար լեցունութիւնը:Հոգիին բժշկարար լեցունութիւնը:Հոգիին բժշկարար լեցունութիւնը:Հոգիին բժշկարար լեցունութիւնը:    

    
� Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքնքնքնք    պիտի մպիտի մպիտի մպիտի մխիթարխիթարխիթարխիթարէ Յիսուսի փառքին համար է Յիսուսի փառքին համար է Յիսուսի փառքին համար է Յիսուսի փառքին համար 

սգաւոր դարձած հոգիները սգաւոր դարձած հոգիները սգաւոր դարձած հոգիները սգաւոր դարձած հոգիները ((((Յովհաննէս 15.26):Յովհաննէս 15.26):Յովհաննէս 15.26):Յովհաննէս 15.26):    
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Աշխարհասէրներուն հպարտութիւնըԱշխարհասէրներուն հպարտութիւնըԱշխարհասէրներուն հպարտութիւնըԱշխարհասէրներուն հպարտութիւնը    
((((Նոյեմբեր 11Նոյեմբեր 11Նոյեմբեր 11Նոյեմբեր 11))))    

    
««««Երանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառաԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառաԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառաԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրընգեն երկիրընգեն երկիրընգեն երկիրը» » » » 

((((Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):    Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.----    
1) 1) 1) 1) Որո՞նք են հոս յիշուած հեզերը, որոնք երկիրը ժառանգելու Որո՞նք են հոս յիշուած հեզերը, որոնք երկիրը ժառանգելու Որո՞նք են հոս յիշուած հեզերը, որոնք երկիրը ժառանգելու Որո՞նք են հոս յիշուած հեզերը, որոնք երկիրը ժառանգելու 

կոչուած են: Որպէսզի գտնենք այս հարցումին պատասխանը, նախ կոչուած են: Որպէսզի գտնենք այս հարցումին պատասխանը, նախ կոչուած են: Որպէսզի գտնենք այս հարցումին պատասխանը, նախ կոչուած են: Որպէսզի գտնենք այս հարցումին պատասխանը, նախ 
պէտք է հարցնենք թէ որո՞նք իրենք զիրենք երկրի ժառանգորդները,պէտք է հարցնենք թէ որո՞նք իրենք զիրենք երկրի ժառանգորդները,պէտք է հարցնենք թէ որո՞նք իրենք զիրենք երկրի ժառանգորդները,պէտք է հարցնենք թէ որո՞նք իրենք զիրենք երկրի ժառանգորդները,    
այլ խօսքով՝ այս աշխարհի տէրերն ու տիայլ խօսքով՝ այս աշխարհի տէրերն ու տիայլ խօսքով՝ այս աշխարհի տէրերն ու տիայլ խօսքով՝ այս աշխարհի տէրերն ու տիրականները կը կարծեն: րականները կը կարծեն: րականները կը կարծեն: րականները կը կարծեն: 
Մեծահարուստ մարդիկ, բարձր դիրքերու ու պաշտօններու վրայ Մեծահարուստ մարդիկ, բարձր դիրքերու ու պաշտօններու վրայ Մեծահարուստ մարդիկ, բարձր դիրքերու ու պաշտօններու վրայ Մեծահարուստ մարդիկ, բարձր դիրքերու ու պաշտօններու վրայ 
գտնուող մարդիկ, գտնուող մարդիկ, գտնուող մարդիկ, գտնուող մարդիկ, ««««հզօրհզօրհզօրհզօր» » » » մարդիկ.մարդիկ.մարդիկ.մարդիկ.    այսպիսիներն են որայսպիսիներն են որայսպիսիներն են որայսպիսիներն են որ    իրենք իրենք իրենք իրենք զիրենք զիրենք զիրենք զիրենք 
այս աշխարհի այս աշխարհի այս աշխարհի այս աշխարհի տէրերն ու տիրականները կը կարծեն:տէրերն ու տիրականները կը կարծեն:տէրերն ու տիրականները կը կարծեն:տէրերն ու տիրականները կը կարծեն:    Այսպիսիները Այսպիսիները Այսպիսիները Այսպիսիները 
լեցոլեցոլեցոլեցո´́́́ւն կւն կւն կւն կ’’’’ըլլան հպարտուըլլան հպարտուըլլան հպարտուըլլան հպարտութեամբ: Այսպիսիները գոռոթեամբ: Այսպիսիները գոռոթեամբ: Այսպիսիները գոռոթեամբ: Այսպիսիները գոռո´́́́զ կզ կզ կզ կ’’’’ըլլան ըլլան ըլլան ըլլան 
բնաբնաբնաբնաւորութեամբ: Այսպիսիները աշխարհը իրենց սեփականութիւնը կը ւորութեամբ: Այսպիսիները աշխարհը իրենց սեփականութիւնը կը ւորութեամբ: Այսպիսիները աշխարհը իրենց սեփականութիւնը կը ւորութեամբ: Այսպիսիները աշխարհը իրենց սեփականութիւնը կը 
նկատեն, եւ չեն ուզեր հեզ ու խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց նկատեն, եւ չեն ուզեր հեզ ու խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց նկատեն, եւ չեն ուզեր հեզ ու խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց նկատեն, եւ չեն ուզեր հեզ ու խոնարհ, աղքատ ու տնազուրկ մարդոց 
ներկայութիւնը տեսնել այս աշխարհի մէջ: ներկայութիւնը տեսնել այս աշխարհի մէջ: ներկայութիւնը տեսնել այս աշխարհի մէջ: ներկայութիւնը տեսնել այս աշխարհի մէջ: Այսպիսիներուն համար, Այսպիսիներուն համար, Այսպիսիներուն համար, Այսպիսիներուն համար, 
աղքատը գործ ու տեղ չունի այս աշխարհին մէջ: աղքատը գործ ու տեղ չունի այս աշխարհին մէջ: աղքատը գործ ու տեղ չունի այս աշխարհին մէջ: աղքատը գործ ու տեղ չունի այս աշխարհին մէջ: Ասոնց հակառակ Ասոնց հակառակ Ասոնց հակառակ Ասոնց հակառակ 
սակասակասակասակայն, հեզ կը նկատուինյն, հեզ կը նկատուինյն, հեզ կը նկատուինյն, հեզ կը նկատուին    այն մարդիկը,այն մարդիկը,այն մարդիկը,այն մարդիկը,    որոնք իրենք զիրենք այս որոնք իրենք զիրենք այս որոնք իրենք զիրենք այս որոնք իրենք զիրենք այս 
աշխարհի տէրերը չեն նկատեր, որոնք կը գիտակցին թէ իրենք աշխարհի տէրերը չեն նկատեր, որոնք կը գիտակցին թէ իրենք աշխարհի տէրերը չեն նկատեր, որոնք կը գիտակցին թէ իրենք աշխարհի տէրերը չեն նկատեր, որոնք կը գիտակցին թէ իրենք 
պանդուխտ են այս երկրի պանդուխտ են այս երկրի պանդուխտ են այս երկրի պանդուխտ են այս երկրի վրայ եւ ժամանակաւորապէս հոս ենվրայ եւ ժամանակաւորապէս հոս ենվրայ եւ ժամանակաւորապէս հոս ենվրայ եւ ժամանակաւորապէս հոս են    
((((Ա.Պետրոս 2.11)Ա.Պետրոս 2.11)Ա.Պետրոս 2.11)Ա.Պետրոս 2.11)::::    

Աստուած պիտի խլէԱստուած պիտի խլէԱստուած պիտի խլէԱստուած պիտի խլէ´ ´ ´ ´ աշխարհը` իրենք զիրենքաշխարհը` իրենք զիրենքաշխարհը` իրենք զիրենքաշխարհը` իրենք զիրենք    աշխարհի տէրեաշխարհի տէրեաշխարհի տէրեաշխարհի տէրե----
րը կարծողներուն ձեռքէն, եւ զանիկա պիտի տայրը կարծողներուն ձեռքէն, եւ զանիկա պիտի տայրը կարծողներուն ձեռքէն, եւ զանիկա պիտի տայրը կարծողներուն ձեռքէն, եւ զանիկա պիտի տայ    հեզերուն, այլ հեզերուն, այլ հեզերուն, այլ հեզերուն, այլ 
խօսքով, խօսքով, խօսքով, խօսքով, անոնց` անոնց` անոնց` անոնց` որոնք իրենց անձերուն համար տեղ չեն գտներ այս որոնք իրենց անձերուն համար տեղ չեն գտներ այս որոնք իրենց անձերուն համար տեղ չեն գտներ այս որոնք իրենց անձերուն համար տեղ չեն գտներ այս 
աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհինննն    մէջ: Սիրելիներ, ըլլանք Յիսուսի նման, որ թէպէտ տէրն էր մէջ: Սիրելիներ, ըլլանք Յիսուսի նման, որ թէպէտ տէրն էր մէջ: Սիրելիներ, ըլլանք Յիսուսի նման, որ թէպէտ տէրն էր մէջ: Սիրելիներ, ըլլանք Յիսուսի նման, որ թէպէտ տէրն էր 
աշխարհի, բայց հեզութիւնը ունեցաւ ըսելու. աշխարհի, բայց հեզութիւնը ունեցաւ ըսելու. աշխարհի, բայց հեզութիւնը ունեցաւ ըսելու. աշխարհի, բայց հեզութիւնը ունեցաւ ըսելու. ««««Մարդու Որդին գլուխը Մարդու Որդին գլուխը Մարդու Որդին գլուխը Մարդու Որդին գլուխը 
հանգչեցնելհանգչեցնելհանգչեցնելհանգչեցնելիք տեղ մը չունիիք տեղ մը չունիիք տեղ մը չունիիք տեղ մը չունի» » » » (Մատթէոս 8.20). թէպէտ սեփական(Մատթէոս 8.20). թէպէտ սեփական(Մատթէոս 8.20). թէպէտ սեփական(Մատթէոս 8.20). թէպէտ սեփականաաաա----
տէրն տէրն տէրն տէրն էր էր էր էր աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին    ու աշխարհի բոլոր տուներուն, բայց յանձն առաւ ու աշխարհի բոլոր տուներուն, բայց յանձն առաւ ու աշխարհի բոլոր տուներուն, բայց յանձն առաւ ու աշխարհի բոլոր տուներուն, բայց յանձն առաւ 
ծնիլ մսուրի մը մէջ:ծնիլ մսուրի մը մէջ:ծնիլ մսուրի մը մէջ:ծնիլ մսուրի մը մէջ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Քրիստոս աշխարհը պիտի խլէ աշխարհասէրին ձեռքէն ու զայն Քրիստոս աշխարհը պիտի խլէ աշխարհասէրին ձեռքէն ու զայն Քրիստոս աշխարհը պիտի խլէ աշխարհասէրին ձեռքէն ու զայն Քրիստոս աշխարհը պիտի խլէ աշխարհասէրին ձեռքէն ու զայն 

պիտի յանձնէ Աստուածասէրներուն:պիտի յանձնէ Աստուածասէրներուն:պիտի յանձնէ Աստուածասէրներուն:պիտի յանձնէ Աստուածասէրներուն:    
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Աստուծոյ Խօսքը կը բժշկէ մեզԱստուծոյ Խօսքը կը բժշկէ մեզԱստուծոյ Խօսքը կը բժշկէ մեզԱստուծոյ Խօսքը կը բժշկէ մեզ    
((((Նոյեմբեր 12Նոյեմբեր 12Նոյեմբեր 12Նոյեմբեր 12))))    

    
2) 2) 2) 2) Հեզ կը սեպուին այն մարդիկՀեզ կը սեպուին այն մարդիկՀեզ կը սեպուին այն մարդիկՀեզ կը սեպուին այն մարդիկը, որոնք երբ կը լսեն Աստուծոյ ը, որոնք երբ կը լսեն Աստուծոյ ը, որոնք երբ կը լսեն Աստուծոյ ը, որոնք երբ կը լսեն Աստուծոյ 

Խօսքին քարոզութիւնը եւ ԱստուածԽօսքին քարոզութիւնը եւ ԱստուածԽօսքին քարոզութիւնը եւ ԱստուածԽօսքին քարոզութիւնը եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւնները`աշնչական ճշմարտութիւնները`աշնչական ճշմարտութիւնները`աշնչական ճշմարտութիւնները`    
հեզութեամբ ու հաւատքով կհեզութեամբ ու հաւատքով կհեզութեամբ ու հաւատքով կհեզութեամբ ու հաւատքով կ’’’’ընդունին զանոնք: Յակոբոս առաքեալ ընդունին զանոնք: Յակոբոս առաքեալ ընդունին զանոնք: Յակոբոս առաքեալ ընդունին զանոնք: Յակոբոս առաքեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ Հեզութեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ 
խօսքը, որ կրնայ ձեր հոգիները փրկելխօսքը, որ կրնայ ձեր հոգիները փրկելխօսքը, որ կրնայ ձեր հոգիները փրկելխօսքը, որ կրնայ ձեր հոգիները փրկել» » » » (Յակոբոս 1.21): Հ(Յակոբոս 1.21): Հ(Յակոբոս 1.21): Հ(Յակոբոս 1.21): Հպարտ պարտ պարտ պարտ 
մարդիկ ականջ չեն տար ու հաւատք չեն ընծայեր Աստուծոյ խօսքին: մարդիկ ականջ չեն տար ու հաւատք չեն ընծայեր Աստուծոյ խօսքին: մարդիկ ականջ չեն տար ու հաւատք չեն ընծայեր Աստուծոյ խօսքին: մարդիկ ականջ չեն տար ու հաւատք չեն ընծայեր Աստուծոյ խօսքին: 
Աստուծոյ խօսքը յաճախ կը յանդիմանէ մարդը իր գործած մեղքերուն Աստուծոյ խօսքը յաճախ կը յանդիմանէ մարդը իր գործած մեղքերուն Աստուծոյ խօսքը յաճախ կը յանդիմանէ մարդը իր գործած մեղքերուն Աստուծոյ խօսքը յաճախ կը յանդիմանէ մարդը իր գործած մեղքերուն 
համար, կը բացայայտէ մարդուն մեղքերը, եւ ճիշդ անոր համար ալ համար, կը բացայայտէ մարդուն մեղքերը, եւ ճիշդ անոր համար ալ համար, կը բացայայտէ մարդուն մեղքերը, եւ ճիշդ անոր համար ալ համար, կը բացայայտէ մարդուն մեղքերը, եւ ճիշդ անոր համար ալ 
մարդիկ կը մերժեն ականջ տալ անոր եւ իրենց սիրտը բանալ անոր մարդիկ կը մերժեն ականջ տալ անոր եւ իրենց սիրտը բանալ անոր մարդիկ կը մերժեն ականջ տալ անոր եւ իրենց սիրտը բանալ անոր մարդիկ կը մերժեն ականջ տալ անոր եւ իրենց սիրտը բանալ անոր 
դիմաց: Բայց Յադիմաց: Բայց Յադիմաց: Բայց Յադիմաց: Բայց Յակոբոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ հեզութեամբ կոբոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ հեզութեամբ կոբոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ հեզութեամբ կոբոս առաքեալ մեզ կը հրաւիրէ հեզութեամբ 
ընդունիլ մեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքին սերմը, նոյնիսկ եթէ ընդունիլ մեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքին սերմը, նոյնիսկ եթէ ընդունիլ մեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքին սերմը, նոյնիսկ եթէ ընդունիլ մեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքին սերմը, նոյնիսկ եթէ 
անիկա յանդիմանէ մեզ ու բացայայտէ մեր մեղքերը, որովհետեւ անիկա յանդիմանէ մեզ ու բացայայտէ մեր մեղքերը, որովհետեւ անիկա յանդիմանէ մեզ ու բացայայտէ մեր մեղքերը, որովհետեւ անիկա յանդիմանէ մեզ ու բացայայտէ մեր մեղքերը, որովհետեւ 
Աստուծոյ խօսքին նպատակը, ոԱստուծոյ խօսքին նպատակը, ոԱստուծոյ խօսքին նպատակը, ոԱստուծոյ խօսքին նպատակը, ո´́́́չ թէ մեր մեղքերուն բացայայտումն է չ թէ մեր մեղքերուն բացայայտումն է չ թէ մեր մեղքերուն բացայայտումն է չ թէ մեր մեղքերուն բացայայտումն է 
լոկ, այլ` մեր ազատագրութիւնը անոնցմէլոկ, այլ` մեր ազատագրութիւնը անոնցմէլոկ, այլ` մեր ազատագրութիւնը անոնցմէլոկ, այլ` մեր ազատագրութիւնը անոնցմէ::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, երբ Աստուծոյ խօսքը յանդիմանէ քեզ` յատուկ ընթերցող, երբ Աստուծոյ խօսքը յանդիմանէ քեզ` յատուկ ընթերցող, երբ Աստուծոյ խօսքը յանդիմանէ քեզ` յատուկ ընթերցող, երբ Աստուծոյ խօսքը յանդիմանէ քեզ` յատուկ 
մեղքի մը համար, միմեղքի մը համար, միմեղքի մը համար, միմեղքի մը համար, մի´ ´ ´ ´ նեղուիր, անհանգիստ մինեղուիր, անհանգիստ մինեղուիր, անհանգիստ մինեղուիր, անհանգիստ մի´ ´ ´ ´ ըլլար եւ անոր ըլլար եւ անոր ըլլար եւ անոր ըլլար եւ անոր 
դիմաց ականջներդ միդիմաց ականջներդ միդիմաց ականջներդ միդիմաց ականջներդ մի´ ´ ´ ´ փակեր: Լսէփակեր: Լսէփակեր: Լսէփակեր: Լսէ´ ´ ´ ´ թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչ կ'ըսէ Սաղմոսագիրը. նչ կ'ըսէ Սաղմոսագիրը. նչ կ'ըսէ Սաղմոսագիրը. նչ կ'ըսէ Սաղմոսագիրը. 
««««Իր խօսքը կը ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք, ու կ'ազատէ զանոնք իրենց Իր խօսքը կը ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք, ու կ'ազատէ զանոնք իրենց Իր խօսքը կը ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք, ու կ'ազատէ զանոնք իրենց Իր խօսքը կը ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք, ու կ'ազատէ զանոնք իրենց 
կործանումէնկործանումէնկործանումէնկործանումէն» » » » (Սաղ(Սաղ(Սաղ(Սաղմոս 107.20):մոս 107.20):մոս 107.20):մոս 107.20):    Աստուած մերԱստուած մերԱստուած մերԱստուած մեր    հոգիներու ու սիրտեհոգիներու ու սիրտեհոգիներու ու սիրտեհոգիներու ու սիրտե----
րու րու րու րու բժիշկն էբժիշկն էբժիշկն էբժիշկն է, , , , եւ անոր բժշկութեան գործիքը` նոյնինքն իր խօսքն է` եւ անոր բժշկութեան գործիքը` նոյնինքն իր խօսքն է` եւ անոր բժշկութեան գործիքը` նոյնինքն իր խօսքն է` եւ անոր բժշկութեան գործիքը` նոյնինքն իր խօսքն է` 
Աստուածաշունչը, որով մեզ կը բժշկէ ու կը նորոգէ:Աստուածաշունչը, որով մեզ կը բժշկէ ու կը նորոգէ:Աստուածաշունչը, որով մեզ կը բժշկէ ու կը նորոգէ:Աստուածաշունչը, որով մեզ կը բժշկէ ու կը նորոգէ:    

Ինչպէս եթէ բժիշկը չբացայայտէ մեր հիւանդութիւնը, մենք չենք Ինչպէս եթէ բժիշկը չբացայայտէ մեր հիւանդութիւնը, մենք չենք Ինչպէս եթէ բժիշկը չբացայայտէ մեր հիւանդութիւնը, մենք չենք Ինչպէս եթէ բժիշկը չբացայայտէ մեր հիւանդութիւնը, մենք չենք 
կրնար անկէ ազատիլ ու բժշկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնար անկէ ազատիլ ու բժշկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնար անկէ ազատիլ ու բժշկուիլ, նոյնպէս ալ, կրնար անկէ ազատիլ ու բժշկուիլ, նոյնպէս ալ, եթէ Աստուծոյ խօսքին եթէ Աստուծոյ խօսքին եթէ Աստուծոյ խօսքին եթէ Աստուծոյ խօսքին 
լոյսին դիմաց չպարզուին ու չբացայայտուին մեր մեղքերը` չենք լոյսին դիմաց չպարզուին ու չբացայայտուին մեր մեղքերը` չենք լոյսին դիմաց չպարզուին ու չբացայայտուին մեր մեղքերը` չենք լոյսին դիմաց չպարզուին ու չբացայայտուին մեր մեղքերը` չենք 
կրնար զանոնք տեսնել, եւ եթէ չտեսնենք` չենք կրնար Քրիստոսի կրնար զանոնք տեսնել, եւ եթէ չտեսնենք` չենք կրնար Քրիստոսի կրնար զանոնք տեսնել, եւ եթէ չտեսնենք` չենք կրնար Քրիստոսի կրնար զանոնք տեսնել, եւ եթէ չտեսնենք` չենք կրնար Քրիստոսի 
դիմել, եւ եթէ չդիմենք`դիմել, եւ եթէ չդիմենք`դիմել, եւ եթէ չդիմենք`դիմել, եւ եթէ չդիմենք`    չենք կրնար քաւութիւն հայցել: (Շարունակելի):չենք կրնար քաւութիւն հայցել: (Շարունակելի):չենք կրնար քաւութիւն հայցել: (Շարունակելի):չենք կրնար քաւութիւն հայցել: (Շարունակելի):    

    
� Աստուածաշունչը այն դեղարանն է, ուր իւրաքանչիւրս իրենԱստուածաշունչը այն դեղարանն է, ուր իւրաքանչիւրս իրենԱստուածաշունչը այն դեղարանն է, ուր իւրաքանչիւրս իրենԱստուածաշունչը այն դեղարանն է, ուր իւրաքանչիւրս իրեն    

պէտք եղած դեղը կը գտնէ:պէտք եղած դեղը կը գտնէ:պէտք եղած դեղը կը գտնէ:պէտք եղած դեղը կը գտնէ:    
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Հեզերը լուծ կրողներն ենՀեզերը լուծ կրողներն ենՀեզերը լուծ կրողներն ենՀեզերը լուծ կրողներն են    
((((Նոյեմբեր 13Նոյեմբեր 13Նոյեմբեր 13Նոյեմբեր 13))))    

    
««««Երանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրըԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրըԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրըԵրանի՜ հեզերուն որովհետեւ անոնք պիտի ժառանգեն երկիրը» » » » 

((((Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):    
3) 3) 3) 3) Հեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք Քրիստոսի լուծը իրենց վրայ Հեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք Քրիստոսի լուծը իրենց վրայ Հեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք Քրիստոսի լուծը իրենց վրայ Հեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք Քրիստոսի լուծը իրենց վրայ 

կ'առնեն սիրով ու հեզութեամբ, համաձայն նոյնինքն Քրիստոսի խօսկ'առնեն սիրով ու հեզութեամբ, համաձայն նոյնինքն Քրիստոսի խօսկ'առնեն սիրով ու հեզութեամբ, համաձայն նոյնինքն Քրիստոսի խօսկ'առնեն սիրով ու հեզութեամբ, համաձայն նոյնինքն Քրիստոսի խօս----
քիքիքիքին. ն. ն. ն. ««««Ձեր վրայ առէք իմ լուծս եւ ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ Ձեր վրայ առէք իմ լուծս եւ ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ Ձեր վրայ առէք իմ լուծս եւ ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ Ձեր վրայ առէք իմ լուծս եւ ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ 
եւ սրտով խոնարհ...եւ սրտով խոնարհ...եւ սրտով խոնարհ...եւ սրտով խոնարհ...» » » » (Մատթէոս 11.29): Հեզ ու սրտով խոնարհ չեղող (Մատթէոս 11.29): Հեզ ու սրտով խոնարհ չեղող (Մատթէոս 11.29): Հեզ ու սրտով խոնարհ չեղող (Մատթէոս 11.29): Հեզ ու սրտով խոնարհ չեղող 
մարդը չի կրնար ու չ'ուզեր իր վրայ առնել Քրիստոսի լուծը եւ ոմարդը չի կրնար ու չ'ուզեր իր վրայ առնել Քրիստոսի լուծը եւ ոմարդը չի կրնար ու չ'ուզեր իր վրայ առնել Քրիստոսի լուծը եւ ոմարդը չի կրնար ու չ'ուզեր իր վրայ առնել Քրիստոսի լուծը եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ուրիշներուն լուծը: Հպարտ եղող մարդիկ չեուրիշներուն լուծը: Հպարտ եղող մարդիկ չեուրիշներուն լուծը: Հպարտ եղող մարդիկ չեուրիշներուն լուծը: Հպարտ եղող մարդիկ չե´́́́ն կրնար ու չեն կրնար ու չեն կրնար ու չեն կրնար ու չե´́́́ն ուզեր ն ուզեր ն ուզեր ն ուզեր 
լուլուլուլուծ կրել: Ահա թէ ինչոծ կրել: Ահա թէ ինչոծ կրել: Ահա թէ ինչոծ կրել: Ահա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս կոչ կ'ուղղէ մեզի ըլլալու հեզ ու ւ Յիսուս կոչ կ'ուղղէ մեզի ըլլալու հեզ ու ւ Յիսուս կոչ կ'ուղղէ մեզի ըլլալու հեզ ու ւ Յիսուս կոչ կ'ուղղէ մեզի ըլլալու հեզ ու 
սրտով խոնարհ, որպէսզի կարող ըլլանք կրելու իր լուծըսրտով խոնարհ, որպէսզի կարող ըլլանք կրելու իր լուծըսրտով խոնարհ, որպէսզի կարող ըլլանք կրելու իր լուծըսրտով խոնարհ, որպէսզի կարող ըլլանք կրելու իր լուծը::::    

Ի՞նչ է Քրիստոսի այն լուծը որ հեզութեամբ պէտք է կրեն հաւաԻ՞նչ է Քրիստոսի այն լուծը որ հեզութեամբ պէտք է կրեն հաւաԻ՞նչ է Քրիստոսի այն լուծը որ հեզութեամբ պէտք է կրեն հաւաԻ՞նչ է Քրիստոսի այն լուծը որ հեզութեամբ պէտք է կրեն հաւա----
տացեալներ: Քրիստոսի սիրոյն ու փառքին համար ծաղրուիլ ու տացեալներ: Քրիստոսի սիրոյն ու փառքին համար ծաղրուիլ ու տացեալներ: Քրիստոսի սիրոյն ու փառքին համար ծաղրուիլ ու տացեալներ: Քրիստոսի սիրոյն ու փառքին համար ծաղրուիլ ու 
համբերելը` Քրիստոսի լուծը կրել համբերելը` Քրիստոսի լուծը կրել համբերելը` Քրիստոսի լուծը կրել համբերելը` Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի հաւատքին կը նշանակէ: Քրիստոսի հաւատքին կը նշանակէ: Քրիստոսի հաւատքին կը նշանակէ: Քրիստոսի հաւատքին 
ու փրկութեան համար հալածանքի հանդիպիլ ու տոկուն մնալը` ու փրկութեան համար հալածանքի հանդիպիլ ու տոկուն մնալը` ու փրկութեան համար հալածանքի հանդիպիլ ու տոկուն մնալը` ու փրկութեան համար հալածանքի հանդիպիլ ու տոկուն մնալը` 
Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի հետեւորդները ըլլալՔրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի հետեւորդները ըլլալՔրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի հետեւորդները ըլլալՔրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի հետեւորդները ըլլալ----
նուս համար չարախօսուիլ ու մեզ չարախօսողներուն համար աղօթենուս համար չարախօսուիլ ու մեզ չարախօսողներուն համար աղօթենուս համար չարախօսուիլ ու մեզ չարախօսողներուն համար աղօթենուս համար չարախօսուիլ ու մեզ չարախօսողներուն համար աղօթե----
լը` Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի փրկութեալը` Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի փրկութեալը` Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի փրկութեալը` Քրիստոսի լուծը կրել կը նշանակէ: Քրիստոսի փրկութեան Աւեն Աւեն Աւեն Աւե----
տարանի տարածման համար աշխատիլ ու մեր տարած աշխատանտարանի տարածման համար աշխատիլ ու մեր տարած աշխատանտարանի տարածման համար աշխատիլ ու մեր տարած աշխատանտարանի տարածման համար աշխատիլ ու մեր տարած աշխատան----
քին համար բամբասուիլ ու մերժուիլը` Քրիստոսի լուծը կրել կը քին համար բամբասուիլ ու մերժուիլը` Քրիստոսի լուծը կրել կը քին համար բամբասուիլ ու մերժուիլը` Քրիստոսի լուծը կրել կը քին համար բամբասուիլ ու մերժուիլը` Քրիստոսի լուծը կրել կը 
նշանակէ:նշանակէ:նշանակէ:նշանակէ:    Միայն հեզ մարդիկը կրնան այսպիսի կեանք մը ապրիլ: Միայն հեզ մարդիկը կրնան այսպիսի կեանք մը ապրիլ: Միայն հեզ մարդիկը կրնան այսպիսի կեանք մը ապրիլ: Միայն հեզ մարդիկը կրնան այսպիսի կեանք մը ապրիլ: 
ՈրովհեՈրովհեՈրովհեՈրովհետեւ, ծաղրուիլ ճշմարտութեան մասինտեւ, ծաղրուիլ ճշմարտութեան մասինտեւ, ծաղրուիլ ճշմարտութեան մասինտեւ, ծաղրուիլ ճշմարտութեան մասին    մեր տուած վկայումեր տուած վկայումեր տուած վկայումեր տուած վկայու----
թեան հաթեան հաթեան հաթեան համար ու շարունակել վմար ու շարունակել վմար ու շարունակել վմար ու շարունակել վկայութիւնը` հեզութիւն կը պահանջէ:կայութիւնը` հեզութիւն կը պահանջէ:կայութիւնը` հեզութիւն կը պահանջէ:կայութիւնը` հեզութիւն կը պահանջէ:    
Զրպարտուիլ ու Քրիստոսի սիրոյն համար լռելը` հեզութիւն կ'ենթաԶրպարտուիլ ու Քրիստոսի սիրոյն համար լռելը` հեզութիւն կ'ենթաԶրպարտուիլ ու Քրիստոսի սիրոյն համար լռելը` հեզութիւն կ'ենթաԶրպարտուիլ ու Քրիստոսի սիրոյն համար լռելը` հեզութիւն կ'ենթա----
դրէ: դրէ: դրէ: դրէ: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Խնդրենք Տիրոջմէն հեզ հոգի ունենալ, որպէսզի կարենանք Խնդրենք Տիրոջմէն հեզ հոգի ունենալ, որպէսզի կարենանք Խնդրենք Տիրոջմէն հեզ հոգի ունենալ, որպէսզի կարենանք Խնդրենք Տիրոջմէն հեզ հոգի ունենալ, որպէսզի կարենանք 

անդժգոհ կերպով մնալ իր դաշտին մէջ, երբ ծաղրուինք իր անդժգոհ կերպով մնալ իր դաշտին մէջ, երբ ծաղրուինք իր անդժգոհ կերպով մնալ իր դաշտին մէջ, երբ ծաղրուինք իր անդժգոհ կերպով մնալ իր դաշտին մէջ, երբ ծաղրուինք իր 
անուան համար:անուան համար:անուան համար:անուան համար:    
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Հեզ մարդը փառքէ փախչՀեզ մարդը փառքէ փախչՀեզ մարդը փառքէ փախչՀեզ մարդը փառքէ փախչող ու իրող ու իրող ու իրող ու իր    
մեղաւորութիւնը ընդունող մարդն էմեղաւորութիւնը ընդունող մարդն էմեղաւորութիւնը ընդունող մարդն էմեղաւորութիւնը ընդունող մարդն է    

((((Նոյեմբեր 14Նոյեմբեր 14Նոյեմբեր 14Նոյեմբեր 14))))    
    

4) 4) 4) 4) Հեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք համեստ ու խոնարհ պաշտօնՀեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք համեստ ու խոնարհ պաշտօնՀեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք համեստ ու խոնարհ պաշտօնՀեզերը նաեւ անոնք են՝ որոնք համեստ ու խոնարհ պաշտօն----
ները սիրով յանձն կները սիրով յանձն կները սիրով յանձն կները սիրով յանձն կ’’’’առնեն: Անոնք են՝ որոնք պզտիկ կամ աննշան առնեն: Անոնք են՝ որոնք պզտիկ կամ աննշան առնեն: Անոնք են՝ որոնք պզտիկ կամ աննշան առնեն: Անոնք են՝ որոնք պզտիկ կամ աննշան 
սեպուած գործերը ուրախութեամբ կը կատարեն: Հեզ չեղող մարդը սեպուած գործերը ուրախութեամբ կը կատարեն: Հեզ չեղող մարդը սեպուած գործերը ուրախութեամբ կը կատարեն: Հեզ չեղող մարդը սեպուած գործերը ուրախութեամբ կը կատարեն: Հեզ չեղող մարդը 
չչչչ’’’’ուզեր խոնարհ պաշտօններ յանձուզեր խոնարհ պաշտօններ յանձուզեր խոնարհ պաշտօններ յանձուզեր խոնարհ պաշտօններ յանձն առնել: Հեզ չեղող մարդը չի կրնար ն առնել: Հեզ չեղող մարդը չի կրնար ն առնել: Հեզ չեղող մարդը չի կրնար ն առնել: Հեզ չեղող մարդը չի կրնար 
սիրով եւ ուրախութեամբ կատարել աննշան գործերը: Հեզ մարդը սիրով եւ ուրախութեամբ կատարել աննշան գործերը: Հեզ մարդը սիրով եւ ուրախութեամբ կատարել աննշան գործերը: Հեզ մարդը սիրով եւ ուրախութեամբ կատարել աննշան գործերը: Հեզ մարդը 
բարձր պաշտօններու չի ձգտիր, մինչդեռ հեզ հոգի չունեցող մարդը, բարձր պաշտօններու չի ձգտիր, մինչդեռ հեզ հոգի չունեցող մարդը, բարձր պաշտօններու չի ձգտիր, մինչդեռ հեզ հոգի չունեցող մարդը, բարձր պաշտօններու չի ձգտիր, մինչդեռ հեզ հոգի չունեցող մարդը, 
միշտ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու հասնիլ կը ձգտի:միշտ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու հասնիլ կը ձգտի:միշտ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու հասնիլ կը ձգտի:միշտ բարձր պաշտօններու ու դիրքերու հասնիլ կը ձգտի:    

5) 5) 5) 5) Հեզ մարդը իր մեղքերը ընդունող մարդն է, իր մեղաւորուՀեզ մարդը իր մեղքերը ընդունող մարդն է, իր մեղաւորուՀեզ մարդը իր մեղքերը ընդունող մարդն է, իր մեղաւորուՀեզ մարդը իր մեղքերը ընդունող մարդն է, իր մեղաւորութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 
ճանչցող մարդն է, իր տկարութիւնը խոստովանող մարդն է: Ասոր ճանչցող մարդն է, իր տկարութիւնը խոստովանող մարդն է: Ասոր ճանչցող մարդն է, իր տկարութիւնը խոստովանող մարդն է: Ասոր ճանչցող մարդն է, իր տկարութիւնը խոստովանող մարդն է: Ասոր 
հակառակ, հպարտ մարդը կը մերժէ ընդունիլ իր մեղքերը, կը մերժէ հակառակ, հպարտ մարդը կը մերժէ ընդունիլ իր մեղքերը, կը մերժէ հակառակ, հպարտ մարդը կը մերժէ ընդունիլ իր մեղքերը, կը մերժէ հակառակ, հպարտ մարդը կը մերժէ ընդունիլ իր մեղքերը, կը մերժէ 
ճանչնալ իր մեղաւորութիւնը եւ խոստովանիլ իր տկարութիւնները: ճանչնալ իր մեղաւորութիւնը եւ խոստովանիլ իր տկարութիւնները: ճանչնալ իր մեղաւորութիւնը եւ խոստովանիլ իր տկարութիւնները: ճանչնալ իր մեղաւորութիւնը եւ խոստովանիլ իր տկարութիւնները: 
Հեզ մարդուն երբ խօսուի իր մեղքերուն մասին, հեզաբար զանոնք Հեզ մարդուն երբ խօսուի իր մեղքերուն մասին, հեզաբար զանոնք Հեզ մարդուն երբ խօսուի իր մեղքերուն մասին, հեզաբար զանոնք Հեզ մարդուն երբ խօսուի իր մեղքերուն մասին, հեզաբար զանոնք 
կկկկ’’’’ընդունի, մինչդընդունի, մինչդընդունի, մինչդընդունի, մինչդեռ երբ հպարտ մարդուն խօսուի իր մեղքերուն եռ երբ հպարտ մարդուն խօսուի իր մեղքերուն եռ երբ հպարտ մարդուն խօսուի իր մեղքերուն եռ երբ հպարտ մարդուն խօսուի իր մեղքերուն 
մասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կմասին՝ կ’’’’ըմբոստանայ ու կըմբոստանայ ու կըմբոստանայ ու կըմբոստանայ ու կ’’’’ընդվզի:ընդվզի:ընդվզի:ընդվզի:    

6) 6) 6) 6) Հեզ մարդը ինքնիր անձը Աստուծոյ վստահող մարդն է, իր Հեզ մարդը ինքնիր անձը Աստուծոյ վստահող մարդն է, իր Հեզ մարդը ինքնիր անձը Աստուծոյ վստահող մարդն է, իր Հեզ մարդը ինքնիր անձը Աստուծոյ վստահող մարդն է, իր 
ունեցած խնդիրներն ու դժուարութիւնները Քրիստոսի յանձնող ունեցած խնդիրներն ու դժուարութիւնները Քրիստոսի յանձնող ունեցած խնդիրներն ու դժուարութիւնները Քրիստոսի յանձնող ունեցած խնդիրներն ու դժուարութիւնները Քրիստոսի յանձնող 
մարդն է: Հպարտ ու յանձնապաստան (ինքնիր անձին վստահող) մարդն է: Հպարտ ու յանձնապաստան (ինքնիր անձին վստահող) մարդն է: Հպարտ ու յանձնապաստան (ինքնիր անձին վստահող) մարդն է: Հպարտ ու յանձնապաստան (ինքնիր անձին վստահող) 
մարդը, չի կրնար Քրիմարդը, չի կրնար Քրիմարդը, չի կրնար Քրիմարդը, չի կրնար Քրիստոսի վստահիլ: Յանձնապաստան մարդը չի ստոսի վստահիլ: Յանձնապաստան մարդը չի ստոսի վստահիլ: Յանձնապաստան մարդը չի ստոսի վստահիլ: Յանձնապաստան մարդը չի 
կրնար իր դժուարութիւնները յանձնել Քրիստոսի:կրնար իր դժուարութիւնները յանձնել Քրիստոսի:կրնար իր դժուարութիւնները յանձնել Քրիստոսի:կրնար իր դժուարութիւնները յանձնել Քրիստոսի:    

7) 7) 7) 7) Հեզ մարդը փառքէ ու փառաբանանքէ, ծափէ ու ծափահաՀեզ մարդը փառքէ ու փառաբանանքէ, ծափէ ու ծափահաՀեզ մարդը փառքէ ու փառաբանանքէ, ծափէ ու ծափահաՀեզ մարդը փառքէ ու փառաբանանքէ, ծափէ ու ծափահարուրուրուրու----
թենէ փախչող ու անոնցմէ չախորժող մարդն է: Այոթենէ փախչող ու անոնցմէ չախորժող մարդն է: Այոթենէ փախչող ու անոնցմէ չախորժող մարդն է: Այոթենէ փախչող ու անոնցմէ չախորժող մարդն է: Այո´, ´, ´, ´, իսկական հեզ իսկական հեզ իսկական հեզ իսկական հեզ 
մարդը ուրիշին կողմէ տեսնուիլ ու փառաւորուիլ չմարդը ուրիշին կողմէ տեսնուիլ ու փառաւորուիլ չմարդը ուրիշին կողմէ տեսնուիլ ու փառաւորուիլ չմարդը ուրիշին կողմէ տեսնուիլ ու փառաւորուիլ չ’’’’ուզեր ու չի սիրեուզեր ու չի սիրեուզեր ու չի սիրեուզեր ու չի սիրեր: ր: ր: ր: 
Մինչդեռ հպարտ մարդը, կը սիրէ մարդոց կողմէ փառաւՄինչդեռ հպարտ մարդը, կը սիրէ մարդոց կողմէ փառաւՄինչդեռ հպարտ մարդը, կը սիրէ մարդոց կողմէ փառաւՄինչդեռ հպարտ մարդը, կը սիրէ մարդոց կողմէ փառաւորուիլ, որուիլ, որուիլ, որուիլ, 
գնահատուիլ, ծափահարուիլ, մանաւանդ երբ գործ մը կատարէ: գնահատուիլ, ծափահարուիլ, մանաւանդ երբ գործ մը կատարէ: գնահատուիլ, ծափահարուիլ, մանաւանդ երբ գործ մը կատարէ: գնահատուիլ, ծափահարուիլ, մանաւանդ երբ գործ մը կատարէ: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հեզ չեղող մարդը չ'ուզեր կատարել ոեւէ գործ, եթէ երբեք այդ Հեզ չեղող մարդը չ'ուզեր կատարել ոեւէ գործ, եթէ երբեք այդ Հեզ չեղող մարդը չ'ուզեր կատարել ոեւէ գործ, եթէ երբեք այդ Հեզ չեղող մարդը չ'ուզեր կատարել ոեւէ գործ, եթէ երբեք այդ 

գործը փառք պիտի չբերէ իրեն, եւ մարդոց ուշադրութիւնը իր գործը փառք պիտի չբերէ իրեն, եւ մարդոց ուշադրութիւնը իր գործը փառք պիտի չբերէ իրեն, եւ մարդոց ուշադրութիւնը իր գործը փառք պիտի չբերէ իրեն, եւ մարդոց ուշադրութիւնը իր 
վրայ պիտի չդարձնվրայ պիտի չդարձնվրայ պիտի չդարձնվրայ պիտի չդարձնէ:է:է:է:    
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Բնաւորութեամբ հեզ ըլլալը ուրիշ բան է,Բնաւորութեամբ հեզ ըլլալը ուրիշ բան է,Բնաւորութեամբ հեզ ըլլալը ուրիշ բան է,Բնաւորութեամբ հեզ ըլլալը ուրիշ բան է,    
ապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բանապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բանապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բանապաշխարած ըլլալը` ուրիշ բան    

((((Նոյեմբեր 15Նոյեմբեր 15Նոյեմբեր 15Նոյեմբեր 15))))    
    

««««Երանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերուն...» ...» ...» ...» ((((Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):    
8) 8) 8) 8) Հոս յիշուած հեզերը անշուշտ նաեւ ակնարկութիւն է բնաւորուՀոս յիշուած հեզերը անշուշտ նաեւ ակնարկութիւն է բնաւորուՀոս յիշուած հեզերը անշուշտ նաեւ ակնարկութիւն է բնաւորուՀոս յիշուած հեզերը անշուշտ նաեւ ակնարկութիւն է բնաւորու----

թեամբ ու նկարագիրով հեզ, հանդարտ եւ խաղաղ եղողներուն: Բայց թեամբ ու նկարագիրով հեզ, հանդարտ եւ խաղաղ եղողներուն: Բայց թեամբ ու նկարագիրով հեզ, հանդարտ եւ խաղաղ եղողներուն: Բայց թեամբ ու նկարագիրով հեզ, հանդարտ եւ խաղաղ եղողներուն: Բայց 
շատ կարեւոր է գշատ կարեւոր է գշատ կարեւոր է գշատ կարեւոր է գիտնալ, որ հեզ բնաւորութիւն կամ հանդարտ ու իտնալ, որ հեզ բնաւորութիւն կամ հանդարտ ու իտնալ, որ հեզ բնաւորութիւն կամ հանդարտ ու իտնալ, որ հեզ բնաւորութիւն կամ հանդարտ ու 
խաղաղ նկարագիր ունենալը մեզ չի մտցներ երկինքի արքայութիւն: խաղաղ նկարագիր ունենալը մեզ չի մտցներ երկինքի արքայութիւն: խաղաղ նկարագիր ունենալը մեզ չի մտցներ երկինքի արքայութիւն: խաղաղ նկարագիր ունենալը մեզ չի մտցներ երկինքի արքայութիւն: 
Մեզ երկինքի արքայութիւն մտցնողը միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մեզ երկինքի արքայութիւն մտցնողը միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մեզ երկինքի արքայութիւն մտցնողը միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի Մեզ երկինքի արքայութիւն մտցնողը միայն Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
արիւնն է: Ոչինչով կարիւնն է: Ոչինչով կարիւնն է: Ոչինչով կարիւնն է: Ոչինչով կ’’’’օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք օգտուինք եթէ երբեք հեզ նկարագիր ունինք, բայց հեզ նկարագիր ունինք, բայց հեզ նկարագիր ունինք, բայց հեզ նկարագիր ունինք, բայց 
մեր սմեր սմեր սմեր սրտին մէջ Քրիստոսի կենդանի հրտին մէջ Քրիստոսի կենդանի հրտին մէջ Քրիստոսի կենդանի հրտին մէջ Քրիստոսի կենդանի հաւատքը չունինք: Հեթանոս ու աւատքը չունինք: Հեթանոս ու աւատքը չունինք: Հեթանոս ու աւատքը չունինք: Հեթանոս ու 
անհաւատ մարդոց մէջ ալ բնաւորութեամբ ու նկարագիրով հեզ անհաւատ մարդոց մէջ ալ բնաւորութեամբ ու նկարագիրով հեզ անհաւատ մարդոց մէջ ալ բնաւորութեամբ ու նկարագիրով հեզ անհաւատ մարդոց մէջ ալ բնաւորութեամբ ու նկարագիրով հեզ 
մարդիկ կան, բայց անոնք չեն փրկուիր եթէ երբեք իրենց սիրտերը չեն մարդիկ կան, բայց անոնք չեն փրկուիր եթէ երբեք իրենց սիրտերը չեն մարդիկ կան, բայց անոնք չեն փրկուիր եթէ երբեք իրենց սիրտերը չեն մարդիկ կան, բայց անոնք չեն փրկուիր եթէ երբեք իրենց սիրտերը չեն 
բացած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի լոյսին դիմաց:բացած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի լոյսին դիմաց:բացած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի լոյսին դիմաց:բացած Քրիստոսի փրկարար շնորհքի լոյսին դիմաց:    

Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ ու Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ ու Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ ու Շատ անգամ երբ մարդիկ հանդիպին բնաւորութեամբ հեզ ու 
խաղաղ անձերու, կխաղաղ անձերու, կխաղաղ անձերու, կխաղաղ անձերու, կ''''ըսեն թէ անոնք ապաշխարած են: Եւ սակայն, ըսեն թէ անոնք ապաշխարած են: Եւ սակայն, ըսեն թէ անոնք ապաշխարած են: Եւ սակայն, ըսեն թէ անոնք ապաշխարած են: Եւ սակայն, 
մարդկային բնաւորութիւնը պէտք չէ շփոթել ապաշխարութեան հետ: մարդկային բնաւորութիւնը պէտք չէ շփոթել ապաշխարութեան հետ: մարդկային բնաւորութիւնը պէտք չէ շփոթել ապաշխարութեան հետ: մարդկային բնաւորութիւնը պէտք չէ շփոթել ապաշխարութեան հետ: 
Եթէ մէկը քիչ խօսող կամ մեղմ ձայնով խօսող է, չի նշանակեր թէ Եթէ մէկը քիչ խօսող կամ մեղմ ձայնով խօսող է, չի նշանակեր թէ Եթէ մէկը քիչ խօսող կամ մեղմ ձայնով խօսող է, չի նշանակեր թէ Եթէ մէկը քիչ խօսող կամ մեղմ ձայնով խօսող է, չի նշանակեր թէ 
ապաշխարած է: Յիսուս քիչ խօսող կամ մեղմ ու ցած ձայնով խօսող ապաշխարած է: Յիսուս քիչ խօսող կամ մեղմ ու ցած ձայնով խօսող ապաշխարած է: Յիսուս քիչ խօսող կամ մեղմ ու ցած ձայնով խօսող ապաշխարած է: Յիսուս քիչ խօսող կամ մեղմ ու ցած ձայնով խօսող 
մէկը չէր: Հին Կտակարանի մարգարէներն ալ քմէկը չէր: Հին Կտակարանի մարգարէներն ալ քմէկը չէր: Հին Կտակարանի մարգարէներն ալ քմէկը չէր: Հին Կտակարանի մարգարէներն ալ քիչ խօսող կամ մեղմ ու իչ խօսող կամ մեղմ ու իչ խօսող կամ մեղմ ու իչ խօսող կամ մեղմ ու 
ցած ձայնով խօսող չէին: Ամէն մարդ իրեն յատուկ բնաւորութիւն մը ցած ձայնով խօսող չէին: Ամէն մարդ իրեն յատուկ բնաւորութիւն մը ցած ձայնով խօսող չէին: Ամէն մարդ իրեն յատուկ բնաւորութիւն մը ցած ձայնով խօսող չէին: Ամէն մարդ իրեն յատուկ բնաւորութիւն մը 
ունի: Մէկը կրնայ բնաւորութեամբ քիչ խօսող ըլլալ, ուրիշ մը կրնայ` ունի: Մէկը կրնայ բնաւորութեամբ քիչ խօսող ըլլալ, ուրիշ մը կրնայ` ունի: Մէկը կրնայ բնաւորութեամբ քիչ խօսող ըլլալ, ուրիշ մը կրնայ` ունի: Մէկը կրնայ բնաւորութեամբ քիչ խօսող ըլլալ, ուրիշ մը կրնայ` 
շատ խօսող ըլլալ: Մէկը կրնայ ցած ու մեղմ ձայնով խօսող ըլլալ, շատ խօսող ըլլալ: Մէկը կրնայ ցած ու մեղմ ձայնով խօսող ըլլալ, շատ խօսող ըլլալ: Մէկը կրնայ ցած ու մեղմ ձայնով խօսող ըլլալ, շատ խօսող ըլլալ: Մէկը կրնայ ցած ու մեղմ ձայնով խօսող ըլլալ, 
ուրիշ մը կրնայ բարձր ձայնով խօսող մէկը ըլլալ: Մէկըուրիշ մը կրնայ բարձր ձայնով խօսող մէկը ըլլալ: Մէկըուրիշ մը կրնայ բարձր ձայնով խօսող մէկը ըլլալ: Մէկըուրիշ մը կրնայ բարձր ձայնով խօսող մէկը ըլլալ: Մէկը    կրնայ մնայուն կրնայ մնայուն կրնայ մնայուն կրնայ մնայուն 
կերպով ժպտուն երես ունենալ, ուրիշ մը կրնայ անժպիտ երես կերպով ժպտուն երես ունենալ, ուրիշ մը կրնայ անժպիտ երես կերպով ժպտուն երես ունենալ, ուրիշ մը կրնայ անժպիտ երես կերպով ժպտուն երես ունենալ, ուրիշ մը կրնայ անժպիտ երես 
ունենալ: Նման արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնոունենալ: Նման արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնոունենալ: Նման արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնոունենալ: Նման արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով չենք կրնար ւելով չենք կրնար ւելով չենք կրնար ւելով չենք կրնար 
դատել կամ ըսել թէ ոդատել կամ ըսել թէ ոդատել կամ ըսել թէ ոդատել կամ ըսել թէ ո´́́́վ ճշմարտապէս հաւատացեալ է, եւ ով ճշմարտապէս հաւատացեալ է, եւ ով ճշմարտապէս հաւատացեալ է, եւ ով ճշմարտապէս հաւատացեալ է, եւ ո´́́́վ` չէ: վ` չէ: վ` չէ: վ` չէ: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մէկը կրնայ բացառիկ բնաւորութիւն ունենալ, բայց եթէՄէկը կրնայ բացառիկ բնաւորութիւն ունենալ, բայց եթէՄէկը կրնայ բացառիկ բնաւորութիւն ունենալ, բայց եթէՄէկը կրնայ բացառիկ բնաւորութիւն ունենալ, բայց եթէ    երբեք երբեք երբեք երբեք 

չունի Յիսուսը իր սրտին մէջ` չի կրնար փրկուիլ:չունի Յիսուսը իր սրտին մէջ` չի կրնար փրկուիլ:չունի Յիսուսը իր սրտին մէջ` չի կրնար փրկուիլ:չունի Յիսուսը իր սրտին մէջ` չի կրնար փրկուիլ:    
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Հեզ մարդիկը...Հեզ մարդիկը...Հեզ մարդիկը...Հեզ մարդիկը...    
((((Նոյեմբեր 16Նոյեմբեր 16Նոյեմբեր 16Նոյեմբեր 16))))    

    
««««Երանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերունԵրանի՜ հեզերուն...» ...» ...» ...» ((((Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):Մատթէոս 5.5):    
9) 9) 9) 9) Հեզ մարդիկը ուրիշները չդատող մարդիկն են, եւ ուրիշներուն Հեզ մարդիկը ուրիշները չդատող մարդիկն են, եւ ուրիշներուն Հեզ մարդիկը ուրիշները չդատող մարդիկն են, եւ ուրիշներուն Հեզ մարդիկը ուրիշները չդատող մարդիկն են, եւ ուրիշներուն 

մեղքերը ծածկողներն են:մեղքերը ծածկողներն են:մեղքերը ծածկողներն են:մեղքերը ծածկողներն են:    
Հեզ մարդիկը ուրիշներուն արժանիքները տեսնող ու գնահատողՀեզ մարդիկը ուրիշներուն արժանիքները տեսնող ու գնահատողՀեզ մարդիկը ուրիշներուն արժանիքները տեսնող ու գնահատողՀեզ մարդիկը ուրիշներուն արժանիքները տեսնող ու գնահատող    

մարդիկն են, եւ իրենց արժանիքներուն մասին երբեք չխօսողներն են:մարդիկն են, եւ իրենց արժանիքներուն մասին երբեք չխօսողներն են:մարդիկն են, եւ իրենց արժանիքներուն մասին երբեք չխօսողներն են:մարդիկն են, եւ իրենց արժանիքներուն մասին երբեք չխօսողներն են:    
Հեզ մարդիկը իրենք զիրենք ոչինչ նկատողներն են, եւ իրենց Հեզ մարդիկը իրենք զիրենք ոչինչ նկատողներն են, եւ իրենց Հեզ մարդիկը իրենք զիրենք ոչինչ նկատողներն են, եւ իրենց Հեզ մարդիկը իրենք զիրենք ոչինչ նկատողներն են, եւ իրենց 

ոչնչութիւնը յայտարարողներն են:ոչնչութիւնը յայտարարողներն են:ոչնչութիւնը յայտարարողներն են:ոչնչութիւնը յայտարարողներն են:    
Հեզ մարդիկը Հեզ մարդիկը Հեզ մարդիկը Հեզ մարդիկը ուրիշները իրենցմէ աւելի գերադաս նկատողուրիշները իրենցմէ աւելի գերադաս նկատողուրիշները իրենցմէ աւելի գերադաս նկատողուրիշները իրենցմէ աւելի գերադաս նկատողներն ներն ներն ներն 

ենենենեն, , , , ուրիշները նախընտրողներն են:ուրիշները նախընտրողներն են:ուրիշները նախընտրողներն են:ուրիշները նախընտրողներն են:    
Հեզ մարդիկը չեն նախաՀեզ մարդիկը չեն նախաՀեզ մարդիկը չեն նախաՀեզ մարդիկը չեն նախանձիր երբ կը տեսնեն ուրիշներուն նձիր երբ կը տեսնեն ուրիշներուն նձիր երբ կը տեսնեն ուրիշներուն նձիր երբ կը տեսնեն ուրիշներուն 

բարձրանալը (Անտոն Անապատական):բարձրանալը (Անտոն Անապատական):բարձրանալը (Անտոն Անապատական):բարձրանալը (Անտոն Անապատական):    
Հեզ մարդիկը չեն ուրախանար երբ կը լսեն իրենց հակառակորդին Հեզ մարդիկը չեն ուրախանար երբ կը լսեն իրենց հակառակորդին Հեզ մարդիկը չեն ուրախանար երբ կը լսեն իրենց հակառակորդին Հեզ մարդիկը չեն ուրախանար երբ կը լսեն իրենց հակառակորդին 

տապալումին մասին, ընդհակառակը, կ'օգնեն անոնց վերականգնելու:տապալումին մասին, ընդհակառակը, կ'օգնեն անոնց վերականգնելու:տապալումին մասին, ընդհակառակը, կ'օգնեն անոնց վերականգնելու:տապալումին մասին, ընդհակառակը, կ'օգնեն անոնց վերականգնելու:    
Հեզ մարդիկը համբերատար կ'ըլլան, եւ քաղցրութիւն կը Հեզ մարդիկը համբերատար կ'ըլլան, եւ քաղցրութիւն կը Հեզ մարդիկը համբերատար կ'ըլլան, եւ քաղցրութիւն կը Հեզ մարդիկը համբերատար կ'ըլլան, եւ քաղցրութիւն կը 

ցուցաբերեն` դառնութեան դիմացուցաբերեն` դառնութեան դիմացուցաբերեն` դառնութեան դիմացուցաբերեն` դառնութեան դիմաց:ց:ց:ց:    
Հեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդը    չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար ողորմած ըլլալ եւ ոկրնար ողորմած ըլլալ եւ ոկրնար ողորմած ըլլալ եւ ոկրնար ողորմած ըլլալ եւ ո´́́́չ ալ կրնայ չ ալ կրնայ չ ալ կրնայ չ ալ կրնայ 

Աստուծոյ ողորմութիւնը հայցել ինքնիր համար կամ ուրիշին համար:Աստուծոյ ողորմութիւնը հայցել ինքնիր համար կամ ուրիշին համար:Աստուծոյ ողորմութիւնը հայցել ինքնիր համար կամ ուրիշին համար:Աստուծոյ ողորմութիւնը հայցել ինքնիր համար կամ ուրիշին համար:    
Հեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդըՀեզ չեղող մարդը    չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար ոկրնար ոկրնար ոկրնար ո´́́́չ ներել եւ ոչ ներել եւ ոչ ներել եւ ոչ ներել եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ ««««ներէ ինծիներէ ինծիներէ ինծիներէ ինծի» » » » ըսել, ըսել, ըսել, ըսել, 

չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար ոկրնար ոկրնար ոկրնար ո´́́́չ աղօթել իր հակառակորդներուն համար եւ ոչ աղօթել իր հակառակորդներուն համար եւ ոչ աղօթել իր հակառակորդներուն համար եւ ոչ աղօթել իր հակառակորդներուն համար եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ ««««աղօթեցէքաղօթեցէքաղօթեցէքաղօթեցէք    ինծի համարինծի համարինծի համարինծի համար» » » » ըսել անոնց:ըսել անոնց:ըսել անոնց:ըսել անոնց:    

Հեզութեամբ կը սանձուի բարկութեան ու զայրոյթի ամէն Հեզութեամբ կը սանձուի բարկութեան ու զայրոյթի ամէն Հեզութեամբ կը սանձուի բարկութեան ու զայրոյթի ամէն Հեզութեամբ կը սանձուի բարկութեան ու զայրոյթի ամէն 
զգացում: Հեզութեամբ կրնանք խաղաղեցնել ամբոխի խռովութիւնը: զգացում: Հեզութեամբ կրնանք խաղաղեցնել ամբոխի խռովութիւնը: զգացում: Հեզութեամբ կրնանք խաղաղեցնել ամբոխի խռովութիւնը: զգացում: Հեզութեամբ կրնանք խաղաղեցնել ամբոխի խռովութիւնը: 
Հեզութեամբ կրնանք հանդարտեցնել փորձութեան ժամանակ Հեզութեամբ կրնանք հանդարտեցնել փորձութեան ժամանակ Հեզութեամբ կրնանք հանդարտեցնել փորձութեան ժամանակ Հեզութեամբ կրնանք հանդարտեցնել փորձութեան ժամանակ 
ալեկոծուած միտքը եւ մարմինի մրրկացած ալիքները (Ս. Գիրգոր ալեկոծուած միտքը եւ մարմինի մրրկացած ալիքները (Ս. Գիրգոր ալեկոծուած միտքը եւ մարմինի մրրկացած ալիքները (Ս. Գիրգոր ալեկոծուած միտքը եւ մարմինի մրրկացած ալիքները (Ս. Գիրգոր 
Լուսաւորիչ):Լուսաւորիչ):Լուսաւորիչ):Լուսաւորիչ): ( ( ( (ՇաՇաՇաՇարունակելի):րունակելի):րունակելի):րունակելի):    

    
� ««««Հեզութիւնը հանդէս կու գայ համբերութեան մէջՀեզութիւնը հանդէս կու գայ համբերութեան մէջՀեզութիւնը հանդէս կու գայ համբերութեան մէջՀեզութիւնը հանդէս կու գայ համբերութեան մէջ» » » » (Աբբա (Աբբա (Աբբա (Աբբա 

Եսայի):Եսայի):Եսայի):Եսայի):    
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Երկիրը հեզերուն պիտի յանձնուիԵրկիրը հեզերուն պիտի յանձնուիԵրկիրը հեզերուն պիտի յանձնուիԵրկիրը հեզերուն պիտի յանձնուի    
((((Նոյեմբեր 17Նոյեմբեր 17Նոյեմբեր 17Նոյեմբեր 17))))    

    
9) 9) 9) 9) Յիսուս կը հաստատէ որ հեզերը Յիսուս կը հաստատէ որ հեզերը Յիսուս կը հաստատէ որ հեզերը Յիսուս կը հաստատէ որ հեզերը ««««պիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրը»: »: »: »: 

««««Հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրըՀեզերը պիտի ժառանգեն երկիրըՀեզերը պիտի ժառանգեն երկիրըՀեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը»»»»    խօսքին կը հանդիպինք նաեւ խօսքին կը հանդիպինք նաեւ խօսքին կը հանդիպինք նաեւ խօսքին կը հանդիպինք նաեւ 
Սաղմոս 37.11Սաղմոս 37.11Սաղմոս 37.11Սաղմոս 37.11----ին մէջ: Հետաքրին մէջ: Հետաքրին մէջ: Հետաքրին մէջ: Հետաքրքրական է նկատի առնել որ 37քրական է նկատի առնել որ 37քրական է նկատի առնել որ 37քրական է նկատի առնել որ 37----րդ րդ րդ րդ 
Սաղմոսը հինգ անգամ կը խօսի երկիրը ժառանգելու Սաղմոսը հինգ անգամ կը խօսի երկիրը ժառանգելու Սաղմոսը հինգ անգամ կը խօսի երկիրը ժառանգելու Սաղմոսը հինգ անգամ կը խօսի երկիրը ժառանգելու մասին (Սաղմոս մասին (Սաղմոս մասին (Սաղմոս մասին (Սաղմոս 
9, 11, 22, 29 9, 11, 22, 29 9, 11, 22, 29 9, 11, 22, 29 եւ եւ եւ եւ 34343434    համարներհամարներհամարներհամարներ): ): ): ): Իսկ ինչո՞ւ համար Սաղմոսագիրը կը Իսկ ինչո՞ւ համար Սաղմոսագիրը կը Իսկ ինչո՞ւ համար Սաղմոսագիրը կը Իսկ ինչո՞ւ համար Սաղմոսագիրը կը 
խօսի երկիրը ժառանգելու մասին: Որպէսզի հրեաները գիտնային, թէ խօսի երկիրը ժառանգելու մասին: Որպէսզի հրեաները գիտնային, թէ խօսի երկիրը ժառանգելու մասին: Որպէսզի հրեաները գիտնային, թէ խօսի երկիրը ժառանգելու մասին: Որպէսզի հրեաները գիտնային, թէ 
խոստացեալ Քանանու երկիրը որ արդէն իսկ իրենք խոստացեալ Քանանու երկիրը որ արդէն իսկ իրենք խոստացեալ Քանանու երկիրը որ արդէն իսկ իրենք խոստացեալ Քանանու երկիրը որ արդէն իսկ իրենք ժառանգեր էին, ժառանգեր էին, ժառանգեր էին, ժառանգեր էին, 
այն ճշմարիտ երկիրը չէր որուն մասին կը խօսէր Աստուած: Ուրիշ այն ճշմարիտ երկիրը չէր որուն մասին կը խօսէր Աստուած: Ուրիշ այն ճշմարիտ երկիրը չէր որուն մասին կը խօսէր Աստուած: Ուրիշ այն ճշմարիտ երկիրը չէր որուն մասին կը խօսէր Աստուած: Ուրիշ 
երկիր մը կար եւ ուրիշ հանգիստ մը կար որ Աստուած վերապահած երկիր մը կար եւ ուրիշ հանգիստ մը կար որ Աստուած վերապահած երկիր մը կար եւ ուրիշ հանգիստ մը կար որ Աստուած վերապահած երկիր մը կար եւ ուրիշ հանգիստ մը կար որ Աստուած վերապահած 
էր իր հետեւորդներուն համար: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. էր իր հետեւորդներուն համար: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. էր իր հետեւորդներուն համար: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. էր իր հետեւորդներուն համար: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Եթէ Յեսու Եթէ Յեսու Եթէ Յեսու Եթէ Յեսու 
զիրենք խոստացուած հանգիստին հասցուցած ըլլար` Աստուած անկէ զիրենք խոստացուած հանգիստին հասցուցած ըլլար` Աստուած անկէ զիրենք խոստացուած հանգիստին հասցուցած ըլլար` Աստուած անկէ զիրենք խոստացուած հանգիստին հասցուցած ըլլար` Աստուած անկէ 
ետք այլետք այլետք այլետք այլեւս ուրիշ օրուան մասին պիտի չխօսէր: Հետեւաբար, դեռ եւս ուրիշ օրուան մասին պիտի չխօսէր: Հետեւաբար, դեռ եւս ուրիշ օրուան մասին պիտի չխօսէր: Հետեւաբար, դեռ եւս ուրիշ օրուան մասին պիտի չխօսէր: Հետեւաբար, դեռ 
ուրիշ հանգիստի օր մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէուրիշ հանգիստի օր մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէուրիշ հանգիստի օր մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէուրիշ հանգիստի օր մը կայ, որ Աստուծոյ ժողովուրդին կը սպասէ» » » » 
((((Եբրայեցիս 4.8Եբրայեցիս 4.8Եբրայեցիս 4.8Եբրայեցիս 4.8----9):9):9):9):    

Յովհաննէս առաքեալ խօսելով հաւատացեալնեՅովհաննէս առաքեալ խօսելով հաւատացեալնեՅովհաննէս առաքեալ խօսելով հաւատացեալնեՅովհաննէս առաքեալ խօսելով հաւատացեալներուն մասին՝ կը րուն մասին՝ կը րուն մասին՝ կը րուն մասին՝ կը 
հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ հաստատէ թէ ««««անոնք պիտի թագաւորեն երկրի վրայանոնք պիտի թագաւորեն երկրի վրայանոնք պիտի թագաւորեն երկրի վրայանոնք պիտի թագաւորեն երկրի վրայ» » » » (Յայտնութիւն (Յայտնութիւն (Յայտնութիւն (Յայտնութիւն 
5.10): 5.10): 5.10): 5.10): ՏէրունաՏէրունաՏէրունաՏէրունական աղօթքին մէջ, Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել, որ կան աղօթքին մէջ, Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել, որ կան աղօթքին մէջ, Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել, որ կան աղօթքին մէջ, Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել, որ 
Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ երկրի վրայ հաստատուի, որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ երկրի վրայ հաստատուի, որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ երկրի վրայ հաստատուի, որպէսզի Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ երկրի վրայ հաստատուի, որպէսզի 
Աստուծոյ կամքը կատարուի Աստուծոյ կամքը կատարուի Աստուծոյ կամքը կատարուի Աստուծոյ կամքը կատարուի ««««ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ ինչպէս որ երկինքի մէջ՝ այնպէս ալ 
երկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայ» » » » (Մատթէոս 6.10): Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս (Մատթէոս 6.10): Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս (Մատթէոս 6.10): Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս (Մատթէոս 6.10): Կարեւոր է նկատի առնել, որ Յիսուս 
սորվեցուց մեզի աղօթել Աստուծսորվեցուց մեզի աղօթել Աստուծսորվեցուց մեզի աղօթել Աստուծսորվեցուց մեզի աղօթել Աստուծոյ արքայութեան գալստեան համար: ոյ արքայութեան գալստեան համար: ոյ արքայութեան գալստեան համար: ոյ արքայութեան գալստեան համար: 
Սա ցոյց կու տայ, որ արքայութիւնը գալիք իրականութիւն մըն է: ՈՍա ցոյց կու տայ, որ արքայութիւնը գալիք իրականութիւն մըն է: ՈՍա ցոյց կու տայ, որ արքայութիւնը գալիք իրականութիւն մըն է: ՈՍա ցոյց կու տայ, որ արքայութիւնը գալիք իրականութիւն մըն է: Ո´́́́չ չ չ չ 
միայն Արքան պիտի գայ, այլ նաեւ՝ արքայութիւնը: Եւ Արքային միայն Արքան պիտի գայ, այլ նաեւ՝ արքայութիւնը: Եւ Արքային միայն Արքան պիտի գայ, այլ նաեւ՝ արքայութիւնը: Եւ Արքային միայն Արքան պիտի գայ, այլ նաեւ՝ արքայութիւնը: Եւ Արքային 
գալուստը, նոյնինքն արքայութեգալուստը, նոյնինքն արքայութեգալուստը, նոյնինքն արքայութեգալուստը, նոյնինքն արքայութեան գալուստն է: Արքան պիտի գայ իր ան գալուստն է: Արքան պիտի գայ իր ան գալուստն է: Արքան պիտի գայ իր ան գալուստն է: Արքան պիտի գայ իր 
արքայութիւնը հաստատելու երկրի վրայ, եւ զանիկարքայութիւնը հաստատելու երկրի վրայ, եւ զանիկարքայութիւնը հաստատելու երկրի վրայ, եւ զանիկարքայութիւնը հաստատելու երկրի վրայ, եւ զանիկա յանձնելու ա յանձնելու ա յանձնելու ա յանձնելու 
հեզերուն: (Շարունակելի):հեզերուն: (Շարունակելի):հեզերուն: (Շարունակելի):հեզերուն: (Շարունակելի):    

    
� Խոստացեալ երկիրը պիտի ըլլայ բաժինը անոնց` որոնք Խոստացեալ երկիրը պիտի ըլլայ բաժինը անոնց` որոնք Խոստացեալ երկիրը պիտի ըլլայ բաժինը անոնց` որոնք Խոստացեալ երկիրը պիտի ըլլայ բաժինը անոնց` որոնք 

կապուած չեն ներկայ երկրին:կապուած չեն ներկայ երկրին:կապուած չեն ներկայ երկրին:կապուած չեն ներկայ երկրին:    
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Աշխարհ արքայութեան պիտի փոխակերպուիԱշխարհ արքայութեան պիտի փոխակերպուիԱշխարհ արքայութեան պիտի փոխակերպուիԱշխարհ արքայութեան պիտի փոխակերպուի    
((((Նոյեմբեր 18Նոյեմբեր 18Նոյեմբեր 18Նոյեմբեր 18))))    

    
10) 10) 10) 10) Յիսուս պիտի գայ հաստատուելու ու թագաւորելու համար Յիսուս պիտի գայ հաստատուելու ու թագաւորելու համար Յիսուս պիտի գայ հաստատուելու ու թագաւորելու համար Յիսուս պիտի գայ հաստատուելու ու թագաւորելու համար 

երկրի վրայ: Պիտի գայ երկիրը երկինքիերկրի վրայ: Պիտի գայ երկիրը երկինքիերկրի վրայ: Պիտի գայ երկիրը երկինքիերկրի վրայ: Պիտի գայ երկիրը երկինքի    վերածելու: Պիտի գայ վերածելու: Պիտի գայ վերածելու: Պիտի գայ վերածելու: Պիտի գայ 
երկրայինը երկնայնացնելու: Պիտի գայ մարդոց սորվեցնելու իր երկրայինը երկնայնացնելու: Պիտի գայ մարդոց սորվեցնելու իր երկրայինը երկնայնացնելու: Պիտի գայ մարդոց սորվեցնելու իր երկրայինը երկնայնացնելու: Պիտի գայ մարդոց սորվեցնելու իր 
կամքը կատարել, այնպէս՝ ինչպէս հրեշտակները իր կամքը կը կամքը կատարել, այնպէս՝ ինչպէս հրեշտակները իր կամքը կը կամքը կատարել, այնպէս՝ ինչպէս հրեշտակները իր կամքը կը կամքը կատարել, այնպէս՝ ինչպէս հրեշտակները իր կամքը կը 
կատարեն երկինքի մէջ: Եւ ասիկա տեղի պիտի ունենայ երբ Յիսուս կատարեն երկինքի մէջ: Եւ ասիկա տեղի պիտի ունենայ երբ Յիսուս կատարեն երկինքի մէջ: Եւ ասիկա տեղի պիտի ունենայ երբ Յիսուս կատարեն երկինքի մէջ: Եւ ասիկա տեղի պիտի ունենայ երբ Յիսուս 
իր հրեշտակներուն հրամայէ հեռացնել աշխարհէն չարագործներն ու իր հրեշտակներուն հրամայէ հեռացնել աշխարհէն չարագործներն ու իր հրեշտակներուն հրամայէ հեռացնել աշխարհէն չարագործներն ու իր հրեշտակներուն հրամայէ հեռացնել աշխարհէն չարագործներն ու 
չարիքնչարիքնչարիքնչարիքները: Յիսուս կերը: Յիսուս կերը: Յիսուս կերը: Յիսուս կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ««««իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իր իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իր իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իր իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որոնք իր 
արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք որ գայթակղութեան 
պատճառ կպատճառ կպատճառ կպատճառ կ’’’’ըլլան եւ չարիք կը գործենըլլան եւ չարիք կը գործենըլլան եւ չարիք կը գործենըլլան եւ չարիք կը գործեն» » » » (Մատթէոս 13.41): Հոս յիշուած (Մատթէոս 13.41): Հոս յիշուած (Մատթէոս 13.41): Հոս յիշուած (Մատթէոս 13.41): Հոս յիշուած 
արքայութիւնը (ուրկէ պիտի հեռացուին չարիք գործողները) արքայութիւնը (ուրկէ պիտի հեռացուին չարիք գործողները) արքայութիւնը (ուրկէ պիտի հեռացուին չարիք գործողները) արքայութիւնը (ուրկէ պիտի հեռացուին չարիք գործողները) 
ակնարկութիւն է աշխարհին: Անակնարկութիւն է աշխարհին: Անակնարկութիւն է աշխարհին: Անակնարկութիւն է աշխարհին: Անոնք պիտի հեռացուին աշխարհէն, ոնք պիտի հեռացուին աշխարհէն, ոնք պիտի հեռացուին աշխարհէն, ոնք պիտի հեռացուին աշխարհէն, 
որովհետեւ աշխարհը կոչուած է արքայութեան վերածուելու, եւ որովհետեւ աշխարհը կոչուած է արքայութեան վերածուելու, եւ որովհետեւ աշխարհը կոչուած է արքայութեան վերածուելու, եւ որովհետեւ աշխարհը կոչուած է արքայութեան վերածուելու, եւ 
փրկուած մարդոց փրկութեան մասնակից դառնալու: Պօղոս առաքեալ փրկուած մարդոց փրկութեան մասնակից դառնալու: Պօղոս առաքեալ փրկուած մարդոց փրկութեան մասնակից դառնալու: Պօղոս առաքեալ փրկուած մարդոց փրկութեան մասնակից դառնալու: Պօղոս առաքեալ 
կը վկայէ որ կը վկայէ որ կը վկայէ որ կը վկայէ որ ««««ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի ստեղծագործութիւնը ինք եւս պիտի ազատագրուի 
փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար փճացումի դատապարտութենէն, մասնակից դառնալու համար 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    որդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքինորդիներուն ազատութեան ու փառքին» » » » (Հռոմայեցիս 8.21): (Հռոմայեցիս 8.21): (Հռոմայեցիս 8.21): (Հռոմայեցիս 8.21): 
Աստուած աշխարհը զուր տեղ կամ աննպատակ կերպով չստեղծեց, Աստուած աշխարհը զուր տեղ կամ աննպատակ կերպով չստեղծեց, Աստուած աշխարհը զուր տեղ կամ աննպատակ կերպով չստեղծեց, Աստուած աշխարհը զուր տեղ կամ աննպատակ կերպով չստեղծեց, 
այլ զայն ստեղծեց, որպէսզի օր մը մարդիկ յաւերժապէս հոն բնակին, այլ զայն ստեղծեց, որպէսզի օր մը մարդիկ յաւերժապէս հոն բնակին, այլ զայն ստեղծեց, որպէսզի օր մը մարդիկ յաւերժապէս հոն բնակին, այլ զայն ստեղծեց, որպէսզի օր մը մարդիկ յաւերժապէս հոն բնակին, 
ինչպէս ինքն իսկ կինչպէս ինքն իսկ կինչպէս ինքն իսկ կինչպէս ինքն իսկ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսպէս կԱյսպէս կԱյսպէս կԱյսպէս կ’’’’ըսէ երկինքը ստեղծող Տէրը: Այն ըսէ երկինքը ստեղծող Տէրը: Այն ըսէ երկինքը ստեղծող Տէրը: Այն ըսէ երկինքը ստեղծող Տէրը: Այն 
Աստուածը որ երկիրը կազմԱստուածը որ երկիրը կազմԱստուածը որ երկիրը կազմԱստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու հաստատեց, եց, զանիկա շինեց ու հաստատեց, եց, զանիկա շինեց ու հաստատեց, եց, զանիկա շինեց ու հաստատեց, 
զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց, հապա բնակութեան համար կազզանիկա պարապ տեղ չստեղծեց, հապա բնակութեան համար կազզանիկա պարապ տեղ չստեղծեց, հապա բնակութեան համար կազզանիկա պարապ տեղ չստեղծեց, հապա բնակութեան համար կազ----
մեցմեցմեցմեց» » » » (Եսայի 45.18): Երբ Աստուածաշունչը որոշ տեղեր երկինքը ժա(Եսայի 45.18): Երբ Աստուածաշունչը որոշ տեղեր երկինքը ժա(Եսայի 45.18): Երբ Աստուածաշունչը որոշ տեղեր երկինքը ժա(Եսայի 45.18): Երբ Աստուածաշունչը որոշ տեղեր երկինքը ժա----
ռանգելու մասին կը խօսի եւ որոշ տեղեր ալ երկիրը ժառանգելու մառանգելու մասին կը խօսի եւ որոշ տեղեր ալ երկիրը ժառանգելու մառանգելու մասին կը խօսի եւ որոշ տեղեր ալ երկիրը ժառանգելու մառանգելու մասին կը խօսի եւ որոշ տեղեր ալ երկիրը ժառանգելու մա----
սին, ատիկա յստակ ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ արքայութսին, ատիկա յստակ ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ արքայութսին, ատիկա յստակ ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ արքայութսին, ատիկա յստակ ցոյց կու տայ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը պիտի իւնը պիտի իւնը պիտի իւնը պիտի 
ներառնէ թէներառնէ թէներառնէ թէներառնէ թէ´ ´ ´ ´ երկինքը եւ թէերկինքը եւ թէերկինքը եւ թէերկինքը եւ թէ´ ´ ´ ´ երկիրը: Եթէ այդպէս չըլլար, հապա իներկիրը: Եթէ այդպէս չըլլար, հապա իներկիրը: Եթէ այդպէս չըլլար, հապա իներկիրը: Եթէ այդպէս չըլլար, հապա ին----
չո՞ւ Աստուած կը խօսի չո՞ւ Աստուած կը խօսի չո՞ւ Աստուած կը խօսի չո՞ւ Աստուած կը խօսի ««««Նոր երկինք ու նոր երկիրՆոր երկինք ու նոր երկիրՆոր երկինք ու նոր երկիրՆոր երկինք ու նոր երկիր» » » » ստեղծելու մասին ստեղծելու մասին ստեղծելու մասին ստեղծելու մասին 
((((Եսայի 65.17, 66.22: Բ.Պետրոս 3.13: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Բ.Պետրոս 3.13: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Բ.Պետրոս 3.13: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Բ.Պետրոս 3.13: Յայտնութիւն 21.1):    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուս պիտի գայ երկինքը երկրի վրայ հաստատելուՅիսուս պիտի գայ երկինքը երկրի վրայ հաստատելուՅիսուս պիտի գայ երկինքը երկրի վրայ հաստատելուՅիսուս պիտի գայ երկինքը երկրի վրայ հաստատելու::::    
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ՄեՄեՄեՄեր արքայութիւնը` Արքան իր արքայութիւնը` Արքան իր արքայութիւնը` Արքան իր արքայութիւնը` Արքան ի´́́́նքն էնքն էնքն էնքն է    
((((Նոյեմբեր 19Նոյեմբեր 19Նոյեմբեր 19Նոյեմբեր 19))))    

    
11) 11) 11) 11) Յիսուս կը խոստանայ որ հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը: Յիսուս կը խոստանայ որ հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը: Յիսուս կը խոստանայ որ հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը: Յիսուս կը խոստանայ որ հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը: 

Կարեւոր է անդրադառնալ Կարեւոր է անդրադառնալ Կարեւոր է անդրադառնալ Կարեւոր է անդրադառնալ ««««ժառանգելժառանգելժառանգելժառանգել» » » » բառին: Ի՞նչ կը նշանակէ բառին: Ի՞նչ կը նշանակէ բառին: Ի՞նչ կը նշանակէ բառին: Ի՞նչ կը նշանակէ 
ժառանգել, կամ ի՞նչ կը հասկնանք ժառանգել, կամ ի՞նչ կը հասկնանք ժառանգել, կամ ի՞նչ կը հասկնանք ժառանգել, կամ ի՞նչ կը հասկնանք ««««ժառանգութիւնժառանգութիւնժառանգութիւնժառանգութիւն» » » » ըսելով: Մարդ ըսելով: Մարդ ըսելով: Մարդ ըսելով: Մարդ 
սովորաբար կը ժառանգէ բան մը որուն համար չսովորաբար կը ժառանգէ բան մը որուն համար չսովորաբար կը ժառանգէ բան մը որուն համար չսովորաբար կը ժառանգէ բան մը որուն համար չէ աշխատած, չէ է աշխատած, չէ է աշխատած, չէ է աշխատած, չէ 
քրտնած, չէ յոգնած: Երբ Յիսուս քրտնած, չէ յոգնած: Երբ Յիսուս քրտնած, չէ յոգնած: Երբ Յիսուս քրտնած, չէ յոգնած: Երբ Յիսուս ««««ժառանգելժառանգելժառանգելժառանգել» » » » բառը կը գործածէ, կ'ուզէ բառը կը գործածէ, կ'ուզէ բառը կը գործածէ, կ'ուզէ բառը կը գործածէ, կ'ուզէ 
ցոյց տալ մեզի, թէ երկիրը որ իբրեւ ժառանգութիւն պիտի տրուի ցոյց տալ մեզի, թէ երկիրը որ իբրեւ ժառանգութիւն պիտի տրուի ցոյց տալ մեզի, թէ երկիրը որ իբրեւ ժառանգութիւն պիտի տրուի ցոյց տալ մեզի, թէ երկիրը որ իբրեւ ժառանգութիւն պիտի տրուի 
հաւատացեալներուն, պիտի տրուի` ոհաւատացեալներուն, պիտի տրուի` ոհաւատացեալներուն, պիտի տրուի` ոհաւատացեալներուն, պիտի տրուի` ո´́́́չ թէ որովհետեւ անոնք չ թէ որովհետեւ անոնք չ թէ որովհետեւ անոնք չ թէ որովհետեւ անոնք 
աշխատած ու յոգնած են երկրի համար, ոաշխատած ու յոգնած են երկրի համար, ոաշխատած ու յոգնած են երկրի համար, ոաշխատած ու յոգնած են երկրի համար, ո´́́́չ թէ որովհետեւ արցունք ու չ թէ որովհետեւ արցունք ու չ թէ որովհետեւ արցունք ու չ թէ որովհետեւ արցունք ու 
քրտիքրտիքրտիքրտինք թափած են արքայութեան համար, այլ` պարզապէս նք թափած են արքայութեան համար, այլ` պարզապէս նք թափած են արքայութեան համար, այլ` պարզապէս նք թափած են արքայութեան համար, այլ` պարզապէս 
որովհետեւ հաւատացած ու ապաւինած են Քրիստոսի:որովհետեւ հաւատացած ու ապաւինած են Քրիստոսի:որովհետեւ հաւատացած ու ապաւինած են Քրիստոսի:որովհետեւ հաւատացած ու ապաւինած են Քրիստոսի:    

Երկրային հասկացողութեամբ, Երկրային հասկացողութեամբ, Երկրային հասկացողութեամբ, Երկրային հասկացողութեամբ, մարդը մարդը մարդը մարդը ժառանգութժառանգութժառանգութժառանգութեան տէր կը եան տէր կը եան տէր կը եան տէր կը 
դառնայ միայն այն ատեն` երբ իր հարազատը որ իր անունով գրած է դառնայ միայն այն ատեն` երբ իր հարազատը որ իր անունով գրած է դառնայ միայն այն ատեն` երբ իր հարազատը որ իր անունով գրած է դառնայ միայն այն ատեն` երբ իր հարազատը որ իր անունով գրած է 
ժառանգութիւնը` վախճանի: Անոր մահէն ետք է որ կը դառնայ ժառանգութիւնը` վախճանի: Անոր մահէն ետք է որ կը դառնայ ժառանգութիւնը` վախճանի: Անոր մահէն ետք է որ կը դառնայ ժառանգութիւնը` վախճանի: Անոր մահէն ետք է որ կը դառնայ 
իսկական տէրը իրեն ձգուած ժառանգութեան: Հոգեւոր գետնի վրայ իսկական տէրը իրեն ձգուած ժառանգութեան: Հոգեւոր գետնի վրայ իսկական տէրը իրեն ձգուած ժառանգութեան: Հոգեւոր գետնի վրայ իսկական տէրը իրեն ձգուած ժառանգութեան: Հոգեւոր գետնի վրայ 
նաեւ ասիկա ճշմարիտ է: Մենք Քրիստոսի մահուամբ միայն դարձանք նաեւ ասիկա ճշմարիտ է: Մենք Քրիստոսի մահուամբ միայն դարձանք նաեւ ասիկա ճշմարիտ է: Մենք Քրիստոսի մահուամբ միայն դարձանք նաեւ ասիկա ճշմարիտ է: Մենք Քրիստոսի մահուամբ միայն դարձանք 
անդամներ ու ժառանգորդներ Աստուծոյ արքայութեան: Եթէ Քրիստոս անդամներ ու ժառանգորդներ Աստուծոյ արքայութեան: Եթէ Քրիստոս անդամներ ու ժառանգորդներ Աստուծոյ արքայութեան: Եթէ Քրիստոս անդամներ ու ժառանգորդներ Աստուծոյ արքայութեան: Եթէ Քրիստոս 
չմեռնէր մեր մեղքերու քաւութեան համար` մենք պիտի չկրնայինք իր չմեռնէր մեր մեղքերու քաւութեան համար` մենք պիտի չկրնայինք իր չմեռնէր մեր մեղքերու քաւութեան համար` մենք պիտի չկրնայինք իր չմեռնէր մեր մեղքերու քաւութեան համար` մենք պիտի չկրնայինք իր 
արքայութիւնը ժառանգարքայութիւնը ժառանգարքայութիւնը ժառանգարքայութիւնը ժառանգել:ել:ել:ել:    

Հարկաւ այս խօսքը պէտք չէ պատճառ դառնայ որ մեր ուշադրուՀարկաւ այս խօսքը պէտք չէ պատճառ դառնայ որ մեր ուշադրուՀարկաւ այս խօսքը պէտք չէ պատճառ դառնայ որ մեր ուշադրուՀարկաւ այս խօսքը պէտք չէ պատճառ դառնայ որ մեր ուշադրու----
թիւնը կեդրոնացնենք արքայութեան վրայ ու մոռնանք Արքան: Մեր թիւնը կեդրոնացնենք արքայութեան վրայ ու մոռնանք Արքան: Մեր թիւնը կեդրոնացնենք արքայութեան վրայ ու մոռնանք Արքան: Մեր թիւնը կեդրոնացնենք արքայութեան վրայ ու մոռնանք Արքան: Մեր 
սիրոյն ու պաշտամունքին առարկանսիրոյն ու պաշտամունքին առարկանսիրոյն ու պաշտամունքին առարկանսիրոյն ու պաշտամունքին առարկան`̀̀̀    Արքայ Քրիստոսը իԱրքայ Քրիստոսը իԱրքայ Քրիստոսը իԱրքայ Քրիստոսը ի´́́́նք պէտք է նք պէտք է նք պէտք է նք պէտք է 
ըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ոըլլայ, եւ ո´́́́չ թէ իր կողմէ մեզի տրուելիք արքայութիւնը: Մեր չ թէ իր կողմէ մեզի տրուելիք արքայութիւնը: Մեր չ թէ իր կողմէ մեզի տրուելիք արքայութիւնը: Մեր չ թէ իր կողմէ մեզի տրուելիք արքայութիւնը: Մեր 
ուրախութեան առիթն ու պուրախութեան առիթն ու պուրախութեան առիթն ու պուրախութեան առիթն ու պատճառը Յիսուս իատճառը Յիսուս իատճառը Յիսուս իատճառը Յիսուս ի´́́́նք պէտք է ըլլայ, եւ ոնք պէտք է ըլլայ, եւ ոնք պէտք է ըլլայ, եւ ոնք պէտք է ըլլայ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ իր կողմէ մեզի յանձնուելիք արքայութիւնը եւ անոր ուրախութիւնը: թէ իր կողմէ մեզի յանձնուելիք արքայութիւնը եւ անոր ուրախութիւնը: թէ իր կողմէ մեզի յանձնուելիք արքայութիւնը եւ անոր ուրախութիւնը: թէ իր կողմէ մեզի յանձնուելիք արքայութիւնը եւ անոր ուրախութիւնը: 
Արքան իԱրքան իԱրքան իԱրքան ի´́́́նքն է ուրախութիւնը իր արքայութեան, ուստի, մեր ալ նքն է ուրախութիւնը իր արքայութեան, ուստի, մեր ալ նքն է ուրախութիւնը իր արքայութեան, ուստի, մեր ալ նքն է ուրախութիւնը իր արքայութեան, ուստի, մեր ալ 
ուրախութիւնը Արքան իուրախութիւնը Արքան իուրախութիւնը Արքան իուրախութիւնը Արքան ի´́́́նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Անմահին մահուամբ մենք դարձանք անմահ ժառանԱնմահին մահուամբ մենք դարձանք անմահ ժառանԱնմահին մահուամբ մենք դարձանք անմահ ժառանԱնմահին մահուամբ մենք դարձանք անմահ ժառանգորդները գորդները գորդները գորդները 

անմահական արքայութեան:անմահական արքայութեան:անմահական արքայութեան:անմահական արքայութեան:    
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Աշխարհասէրին տառապանքըԱշխարհասէրին տառապանքըԱշխարհասէրին տառապանքըԱշխարհասէրին տառապանքը    
((((Նոյեմբեր 20Նոյեմբեր 20Նոյեմբեր 20Նոյեմբեր 20))))    

    
12) 12) 12) 12) Կը խօսէինք հեզերուն կողմէ երկիրը ժառանգելու մասին:Կը խօսէինք հեզերուն կողմէ երկիրը ժառանգելու մասին:Կը խօսէինք հեզերուն կողմէ երկիրը ժառանգելու մասին:Կը խօսէինք հեզերուն կողմէ երկիրը ժառանգելու մասին:    Հեզ Հեզ Հեզ Հեզ 

մարդիկը հակապատկերն են հպարտ մարդոց: Հպարտ ու հարուստ մարդիկը հակապատկերն են հպարտ մարդոց: Հպարտ ու հարուստ մարդիկը հակապատկերն են հպարտ մարդոց: Հպարտ ու հարուստ մարդիկը հակապատկերն են հպարտ մարդոց: Հպարտ ու հարուստ 
մարդիկ բռնութեամբ կ'ուզեն տիրել երկրին, մինչդեռ հեզ մարդիկ` մարդիկ բռնութեամբ կ'ուզեն տիրել երկրին, մինչդեռ հեզ մարդիկ` մարդիկ բռնութեամբ կ'ուզեն տիրել երկրին, մինչդեռ հեզ մարդիկ` մարդիկ բռնութեամբ կ'ուզեն տիրել երկրին, մինչդեռ հեզ մարդիկ` 
հեզութեամբ ոհեզութեամբ ոհեզութեամբ ոհեզութեամբ ու խոնարհութեամբ կը ժառանգեն երկիրը: Հպարտ ւ խոնարհութեամբ կը ժառանգեն երկիրը: Հպարտ ւ խոնարհութեամբ կը ժառանգեն երկիրը: Հպարտ ւ խոնարհութեամբ կը ժառանգեն երկիրը: Հպարտ 
մարդը կը տիրէ կամ կ'ուզէ տիրել, բայց հեզ մարդը` կը ժառանգէ: մարդը կը տիրէ կամ կ'ուզէ տիրել, բայց հեզ մարդը` կը ժառանգէ: մարդը կը տիրէ կամ կ'ուզէ տիրել, բայց հեզ մարդը` կը ժառանգէ: մարդը կը տիրէ կամ կ'ուզէ տիրել, բայց հեզ մարդը` կը ժառանգէ: 
Ժառանգել բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ երկրին տէրը դառնալու Ժառանգել բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ երկրին տէրը դառնալու Ժառանգել բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ երկրին տէրը դառնալու Ժառանգել բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ երկրին տէրը դառնալու 
արարքին մէջ չկաարարքին մէջ չկաարարքին մէջ չկաարարքին մէջ չկա´́́́յ բռնութիւն ու բռնակալական արարք, չկայ բռնութիւն ու բռնակալական արարք, չկայ բռնութիւն ու բռնակալական արարք, չկայ բռնութիւն ու բռնակալական արարք, չկա´́́́յ ոյժյ ոյժյ ոյժյ ոյժ    
բանեցնելու եւ բանեցնելու եւ բանեցնելու եւ բանեցնելու եւ կամք պարտադրելու քայլեր:կամք պարտադրելու քայլեր:կամք պարտադրելու քայլեր:կամք պարտադրելու քայլեր:    Հեզերը իրենց սեփական Հեզերը իրենց սեփական Հեզերը իրենց սեփական Հեզերը իրենց սեփական 
ոյժով չէ որ երկրին տէրը պիտի դառնան, այլ անիկա իբրեւ ոյժով չէ որ երկրին տէրը պիտի դառնան, այլ անիկա իբրեւ ոյժով չէ որ երկրին տէրը պիտի դառնան, այլ անիկա իբրեւ ոյժով չէ որ երկրին տէրը պիտի դառնան, այլ անիկա իբրեւ 
ժառանգութիւն պիտի տրուի իրենց: Մինչդեռ հպարտ ու հարուստ ժառանգութիւն պիտի տրուի իրենց: Մինչդեռ հպարտ ու հարուստ ժառանգութիւն պիտի տրուի իրենց: Մինչդեռ հպարտ ու հարուստ ժառանգութիւն պիտի տրուի իրենց: Մինչդեռ հպարտ ու հարուստ 
մարդը բռնութեամբ ամէն ինչ ձեռք կը ձգէ:մարդը բռնութեամբ ամէն ինչ ձեռք կը ձգէ:մարդը բռնութեամբ ամէն ինչ ձեռք կը ձգէ:մարդը բռնութեամբ ամէն ինչ ձեռք կը ձգէ:    

Երկիրը, այլ խօսքով` աշխարհը սիրողները միշտ ցաւի ու տառաԵրկիրը, այլ խօսքով` աշխարհը սիրողները միշտ ցաւի ու տառաԵրկիրը, այլ խօսքով` աշխարհը սիրողները միշտ ցաւի ու տառաԵրկիրը, այլ խօսքով` աշխարհը սիրողները միշտ ցաւի ու տառա----
պանքի, մտահոգութեան ու կասկածիպանքի, մտահոգութեան ու կասկածիպանքի, մտահոգութեան ու կասկածիպանքի, մտահոգութեան ու կասկածի    մէջ կ'ըլլան. ինչո՞ւ համար. մէջ կ'ըլլան. ինչո՞ւ համար. մէջ կ'ըլլան. ինչո՞ւ համար. մէջ կ'ըլլան. ինչո՞ւ համար. 
որովհետեւ անոնք որքան ալ կ'ապրին ու կը գործեն ձեռք ձգելու որովհետեւ անոնք որքան ալ կ'ապրին ու կը գործեն ձեռք ձգելու որովհետեւ անոնք որքան ալ կ'ապրին ու կը գործեն ձեռք ձգելու որովհետեւ անոնք որքան ալ կ'ապրին ու կը գործեն ձեռք ձգելու 
համար աշխարհը, բայց գիտեն թէ օր մը մահուամբ պիտի բաժնուին համար աշխարհը, բայց գիտեն թէ օր մը մահուամբ պիտի բաժնուին համար աշխարհը, բայց գիտեն թէ օր մը մահուամբ պիտի բաժնուին համար աշխարհը, բայց գիտեն թէ օր մը մահուամբ պիտի բաժնուին 
այս աշխարէն: Մինչդեռ իսկական հեզ ու խոնարհ հաւատացեալները, այս աշխարէն: Մինչդեռ իսկական հեզ ու խոնարհ հաւատացեալները, այս աշխարէն: Մինչդեռ իսկական հեզ ու խոնարհ հաւատացեալները, այս աշխարէն: Մինչդեռ իսկական հեզ ու խոնարհ հաւատացեալները, 
կը գիտակցին թէ իրենք պանդուխտ են երկրի վրայ, եւ ատիկակը գիտակցին թէ իրենք պանդուխտ են երկրի վրայ, եւ ատիկակը գիտակցին թէ իրենք պանդուխտ են երկրի վրայ, եւ ատիկակը գիտակցին թէ իրենք պանդուխտ են երկրի վրայ, եւ ատիկա    պատպատպատպատ----
ճառ է որ չկապուին աշխարհին, չսիրեն աշխարհայինը, չփնտռեն ճառ է որ չկապուին աշխարհին, չսիրեն աշխարհայինը, չփնտռեն ճառ է որ չկապուին աշխարհին, չսիրեն աշխարհայինը, չփնտռեն ճառ է որ չկապուին աշխարհին, չսիրեն աշխարհայինը, չփնտռեն 
նիւթը, ստրուկը չդառնան նիւթականին: Եւ երբ չեն կապուիր ու չեն նիւթը, ստրուկը չդառնան նիւթականին: Եւ երբ չեն կապուիր ու չեն նիւթը, ստրուկը չդառնան նիւթականին: Եւ երբ չեն կապուիր ու չեն նիւթը, ստրուկը չդառնան նիւթականին: Եւ երբ չեն կապուիր ու չեն 
սիրեր աշխարհն ու աշխարհայինը, նիւթն ու նիւթականը, սիրեր աշխարհն ու աշխարհայինը, նիւթն ու նիւթականը, սիրեր աշխարհն ու աշխարհայինը, նիւթն ու նիւթականը, սիրեր աշխարհն ու աշխարհայինը, նիւթն ու նիւթականը, բնականօբնականօբնականօբնականօ----
րէն նաեւ չեն տանջուիր անոնց համար, չեն վախնար որ կրնան րէն նաեւ չեն տանջուիր անոնց համար, չեն վախնար որ կրնան րէն նաեւ չեն տանջուիր անոնց համար, չեն վախնար որ կրնան րէն նաեւ չեն տանջուիր անոնց համար, չեն վախնար որ կրնան 
զանոնք օր մը կորսնցնեզանոնք օր մը կորսնցնեզանոնք օր մը կորսնցնեզանոնք օր մը կորսնցնել: Բայց աշխարհասէր հարուստ ու հպարտ լ: Բայց աշխարհասէր հարուստ ու հպարտ լ: Բայց աշխարհասէր հարուստ ու հպարտ լ: Բայց աշխարհասէր հարուստ ու հպարտ 
մարդը, միշտ վախի մէջ կ'ըլլայ, որովհետեւ ան կը վախնայ կեանքէն, մարդը, միշտ վախի մէջ կ'ըլլայ, որովհետեւ ան կը վախնայ կեանքէն, մարդը, միշտ վախի մէջ կ'ըլլայ, որովհետեւ ան կը վախնայ կեանքէն, մարդը, միշտ վախի մէջ կ'ըլլայ, որովհետեւ ան կը վախնայ կեանքէն, 
կը վախնայ իր ներկայէն ու ապագայէն. կը վախնայ, որովհետեւ կը վախնայ իր ներկայէն ու ապագայէն. կը վախնայ, որովհետեւ կը վախնայ իր ներկայէն ու ապագայէն. կը վախնայ, որովհետեւ կը վախնայ իր ներկայէն ու ապագայէն. կը վախնայ, որովհետեւ 
մնայուն կերպով կը կարծէ որ պիտիմնայուն կերպով կը կարծէ որ պիտիմնայուն կերպով կը կարծէ որ պիտիմնայուն կերպով կը կարծէ որ պիտի    կողոպտուիկողոպտուիկողոպտուիկողոպտուի, , , , կը կարծէ որ կը կարծէ որ կը կարծէ որ կը կարծէ որ 
աշխարհը յանկարծ կրնայ խլուաշխարհը յանկարծ կրնայ խլուաշխարհը յանկարծ կրնայ խլուաշխարհը յանկարծ կրնայ խլուիիիիլ իր ձեռքէն:լ իր ձեռքէն:լ իր ձեռքէն:լ իր ձեռքէն:    ((((ՇարունՇարունՇարունՇարունակելի):ակելի):ակելի):ակելի):    

    
� Սիրտ մը որ Քրիստոսի կապուելու փոխարէն աշխարհին Սիրտ մը որ Քրիստոսի կապուելու փոխարէն աշխարհին Սիրտ մը որ Քրիստոսի կապուելու փոխարէն աշխարհին Սիրտ մը որ Քրիստոսի կապուելու փոխարէն աշխարհին 

կապուած է` չի կրնար խաղաղ եւ ցաւէ զերծ ըլլալ:կապուած է` չի կրնար խաղաղ եւ ցաւէ զերծ ըլլալ:կապուած է` չի կրնար խաղաղ եւ ցաւէ զերծ ըլլալ:կապուած է` չի կրնար խաղաղ եւ ցաւէ զերծ ըլլալ:    
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Որու որ կը ծառայեՈրու որ կը ծառայեՈրու որ կը ծառայեՈրու որ կը ծառայենք`նք`նք`նք`    
կը դառնանք անոր ծառանկը դառնանք անոր ծառանկը դառնանք անոր ծառանկը դառնանք անոր ծառան    

((((Նոյեմբեր 21Նոյեմբեր 21Նոյեմբեր 21Նոյեմբեր 21))))    
    

13) 13) 13) 13) Հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը:Հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը:Հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը:Հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը:    Որու որՈրու որՈրու որՈրու որ    կը ծառայենք` կը կը ծառայենք` կը կը ծառայենք` կը կը ծառայենք` կը 
դառնանք անոր ծառան, իսկ անիկա կը դառնադառնանք անոր ծառան, իսկ անիկա կը դառնադառնանք անոր ծառան, իսկ անիկա կը դառնադառնանք անոր ծառան, իսկ անիկա կը դառնայ մեր տէրը: Եթէ յ մեր տէրը: Եթէ յ մեր տէրը: Եթէ յ մեր տէրը: Եթէ 
մեղքին մեղքին մեղքին մեղքին ու աշխարհին ու աշխարհին ու աշխարհին ու աշխարհին կը ծառայենք` կը դառնանք ծառան մեղքինկը ծառայենք` կը դառնանք ծառան մեղքինկը ծառայենք` կը դառնանք ծառան մեղքինկը ծառայենք` կը դառնանք ծառան մեղքին    ու ու ու ու 
աշխարհին, եւ մեղքն ու աշխարհըաշխարհին, եւ մեղքն ու աշխարհըաշխարհին, եւ մեղքն ու աշխարհըաշխարհին, եւ մեղքն ու աշխարհը    կը դառնայ մերկը դառնայ մերկը դառնայ մերկը դառնայ մեր    տէրը: Պօղոս տէրը: Պօղոս տէրը: Պօղոս տէրը: Պօղոս 
առաքեալ կ'ըսէ. առաքեալ կ'ըսէ. առաքեալ կ'ըսէ. առաքեալ կ'ըսէ. ««««Լաւ գիտցէք, թէ որոԼաւ գիտցէք, թէ որոԼաւ գիտցէք, թէ որոԼաւ գիտցէք, թէ որո´́́́ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ 
հնազանդիք` անոր ծառան եղած կ'ըլլաքհնազանդիք` անոր ծառան եղած կ'ըլլաքհնազանդիք` անոր ծառան եղած կ'ըլլաքհնազանդիք` անոր ծառան եղած կ'ըլլաք» » » » (Հռոմայեցիս 6.16: Տե(Հռոմայեցիս 6.16: Տե(Հռոմայեցիս 6.16: Տե(Հռոմայեցիս 6.16: Տե´́́́ս ս ս ս 
ննննաեւ` Յովհաննէս 8.34): աեւ` Յովհաննէս 8.34): աեւ` Յովհաննէս 8.34): աեւ` Յովհաննէս 8.34): Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. ««««Երկիրը Երկիրը Երկիրը Երկիրը 
իիիի´́́́նքն է տէրը հարուստներուն, որովհետեւ հարուստները իրենքն է տէրը հարուստներուն, որովհետեւ հարուստները իրենքն է տէրը հարուստներուն, որովհետեւ հարուստները իրենքն է տէրը հարուստներուն, որովհետեւ հարուստները իրե´́́́նք են նք են նք են նք են 
որ կը ծառայեն երկրին. ուստի երկիրը իոր կը ծառայեն երկրին. ուստի երկիրը իոր կը ծառայեն երկրին. ուստի երկիրը իոր կը ծառայեն երկրին. ուստի երկիրը ի´́́́նքն է որ կը ժառանգէ նքն է որ կը ժառանգէ նքն է որ կը ժառանգէ նքն է որ կը ժառանգէ 
հարուստները, եւ ոհարուստները, եւ ոհարուստները, եւ ոհարուստները, եւ ո´́́́չ թէ հարուստները` երկիրը: Իսկ հեզերը երկիրը չ թէ հարուստները` երկիրը: Իսկ հեզերը երկիրը չ թէ հարուստները` երկիրը: Իսկ հեզերը երկիրը չ թէ հարուստները` երկիրը: Իսկ հեզերը երկիրը 
ունին իբրեւ իրենցունին իբրեւ իրենցունին իբրեւ իրենցունին իբրեւ իրենց    ծառան, որովհետեւ կ'արհամարհեն զայն, եւ ծառան, որովհետեւ կ'արհամարհեն զայն, եւ ծառան, որովհետեւ կ'արհամարհեն զայն, եւ ծառան, որովհետեւ կ'արհամարհեն զայն, եւ 
արհամարհելով` կ'իշխեն անոր վրայ. այս ձեւով, իրեարհամարհելով` կ'իշխեն անոր վրայ. այս ձեւով, իրեարհամարհելով` կ'իշխեն անոր վրայ. այս ձեւով, իրեարհամարհելով` կ'իշխեն անոր վրայ. այս ձեւով, իրե´́́́նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը 
ժառանգեն երկիրը, եւ ոժառանգեն երկիրը, եւ ոժառանգեն երկիրը, եւ ոժառանգեն երկիրը, եւ ո´́́́չ թէ երկիրը` զիրենք: Ինչպէս Դաւիթ իչ թէ երկիրը` զիրենք: Ինչպէս Դաւիթ իչ թէ երկիրը` զիրենք: Ինչպէս Դաւիթ իչ թէ երկիրը` զիրենք: Ինչպէս Դաւիթ ի´́́́նք նք նք նք 
նաեւ կ'ըսէ, թէ` հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը (Սաղմոս նաեւ կ'ըսէ, թէ` հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը (Սաղմոս նաեւ կ'ըսէ, թէ` հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը (Սաղմոս նաեւ կ'ըսէ, թէ` հեզերը պիտի ժառանգեն երկիրը (Սաղմոս 37.11)»:37.11)»:37.11)»:37.11)»:    

Սիրելիներ, մե՞նք է որ կը տիրենք երկՍիրելիներ, մե՞նք է որ կը տիրենք երկՍիրելիներ, մե՞նք է որ կը տիրենք երկՍիրելիներ, մե՞նք է որ կը տիրենք երկրի վրայ, թէ երկիրը ինքն է րի վրայ, թէ երկիրը ինքն է րի վրայ, թէ երկիրը ինքն է րի վրայ, թէ երկիրը ինքն է 
որ կը տիրէ մեր վրայ: Եթէ կը սիրենք երկիրը, կը նշանակէ թէ երկիրը որ կը տիրէ մեր վրայ: Եթէ կը սիրենք երկիրը, կը նշանակէ թէ երկիրը որ կը տիրէ մեր վրայ: Եթէ կը սիրենք երկիրը, կը նշանակէ թէ երկիրը որ կը տիրէ մեր վրայ: Եթէ կը սիրենք երկիրը, կը նշանակէ թէ երկիրը 
ինքն է մեր տէրը, որովհետեւ այն բանը որ կը սիրենք եւ որուն կը ինքն է մեր տէրը, որովհետեւ այն բանը որ կը սիրենք եւ որուն կը ինքն է մեր տէրը, որովհետեւ այն բանը որ կը սիրենք եւ որուն կը ինքն է մեր տէրը, որովհետեւ այն բանը որ կը սիրենք եւ որուն կը 
կապենք մեր սիրտը` կը դառնանք անոր ստրուկները, եւ անիկա կը կապենք մեր սիրտը` կը դառնանք անոր ստրուկները, եւ անիկա կը կապենք մեր սիրտը` կը դառնանք անոր ստրուկները, եւ անիկա կը կապենք մեր սիրտը` կը դառնանք անոր ստրուկները, եւ անիկա կը 
դառնայ մեր տէրն ու տիրականը: Ինչո՞ւ համար սիրենդառնայ մեր տէրն ու տիրականը: Ինչո՞ւ համար սիրենդառնայ մեր տէրն ու տիրականը: Ինչո՞ւ համար սիրենդառնայ մեր տէրն ու տիրականը: Ինչո՞ւ համար սիրենք երկիրը, երբ ք երկիրը, երբ ք երկիրը, երբ ք երկիրը, երբ 
մենք երկինքի համար ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ծառայենք մենք երկինքի համար ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ծառայենք մենք երկինքի համար ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ծառայենք մենք երկինքի համար ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ծառայենք 
աշխարհին, երբ մենք Աստուծոյ ծառայելու համար ստեղծուած ենք: աշխարհին, երբ մենք Աստուծոյ ծառայելու համար ստեղծուած ենք: աշխարհին, երբ մենք Աստուծոյ ծառայելու համար ստեղծուած ենք: աշխարհին, երբ մենք Աստուծոյ ծառայելու համար ստեղծուած ենք: 
Ինչո՞ւ համար ապրինք գերիի պէս, երբ տէր ըլլալու համար Ինչո՞ւ համար ապրինք գերիի պէս, երբ տէր ըլլալու համար Ինչո՞ւ համար ապրինք գերիի պէս, երբ տէր ըլլալու համար Ինչո՞ւ համար ապրինք գերիի պէս, երբ տէր ըլլալու համար 
ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ստրուկ ըլլանք, երբ Քրիստոսով ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ստրուկ ըլլանք, երբ Քրիստոսով ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ստրուկ ըլլանք, երբ Քրիստոսով ստեղծուած ենք: Ինչո՞ւ համար ստրուկ ըլլանք, երբ Քրիստոսով 
կրնանք իշխան ու իկրնանք իշխան ու իկրնանք իշխան ու իկրնանք իշխան ու իշխող ըլլալ: Ես կը նախընտրեմ սիրել Յիսուսը եւ շխող ըլլալ: Ես կը նախընտրեմ սիրել Յիսուսը եւ շխող ըլլալ: Ես կը նախընտրեմ սիրել Յիսուսը եւ շխող ըլլալ: Ես կը նախընտրեմ սիրել Յիսուսը եւ 
անոր սիրոյն ստրուկը դառնալ, քան աշխարհի թագաւորը ըլլալ ու անոր սիրոյն ստրուկը դառնալ, քան աշխարհի թագաւորը ըլլալ ու անոր սիրոյն ստրուկը դառնալ, քան աշխարհի թագաւորը ըլլալ ու անոր սիրոյն ստրուկը դառնալ, քան աշխարհի թագաւորը ըլլալ ու 
վայելել աշխարհի խաբուսիկ սէրը:վայելել աշխարհի խաբուսիկ սէրը:վայելել աշխարհի խաբուսիկ սէրը:վայելել աշխարհի խաբուսիկ սէրը:    

    
� Ծառայենք Աստուծոյ, որպէսզի Աստուած իԾառայենք Աստուծոյ, որպէսզի Աստուած իԾառայենք Աստուծոյ, որպէսզի Աստուած իԾառայենք Աստուծոյ, որպէսզի Աստուած ի´́́́նք կը դառնայնք կը դառնայնք կը դառնայնք կը դառնայ    մեր մեր մեր մեր 

Տէրը:Տէրը:Տէրը:Տէրը:    
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Ունի՞նք ծարաւ փրկութեան հանդէպՈւնի՞նք ծարաւ փրկութեան հանդէպՈւնի՞նք ծարաւ փրկութեան հանդէպՈւնի՞նք ծարաւ փրկութեան հանդէպ    
((((Նոյեմբեր 22Նոյեմբեր 22Նոյեմբեր 22Նոյեմբեր 22))))    

    
««««Երանի՜ անոնց Երանի՜ անոնց Երանի՜ անոնց Երանի՜ անոնց որ անօթի ու ծարաւ են արդարութեան որովհեոր անօթի ու ծարաւ են արդարութեան որովհեոր անօթի ու ծարաւ են արդարութեան որովհեոր անօթի ու ծարաւ են արդարութեան որովհե----

տեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանան» » » » (Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):    
Որո՞նք են հոս յիշուած արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղող Որո՞նք են հոս յիշուած արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղող Որո՞նք են հոս յիշուած արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղող Որո՞նք են հոս յիշուած արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղող 

մարդիկը, եւ ի՞նչն է արդարութիւնը որուն մասին կը խօսուի:մարդիկը, եւ ի՞նչն է արդարութիւնը որուն մասին կը խօսուի:մարդիկը, եւ ի՞նչն է արդարութիւնը որուն մասին կը խօսուի:մարդիկը, եւ ի՞նչն է արդարութիւնը որուն մասին կը խօսուի:    
1) 1) 1) 1) Հոս յիշուած արդարութիւնը, առաջին հերթին աՀոս յիշուած արդարութիւնը, առաջին հերթին աՀոս յիշուած արդարութիւնը, առաջին հերթին աՀոս յիշուած արդարութիւնը, առաջին հերթին ակնարկութիւն է կնարկութիւն է կնարկութիւն է կնարկութիւն է 

Քրիստոսի արիւնոՔրիստոսի արիւնոՔրիստոսի արիւնոՔրիստոսի արիւնովվվվ    մեղաւոր մարդուն շնորհուած արդարութեան: մեղաւոր մարդուն շնորհուած արդարութեան: մեղաւոր մարդուն շնորհուած արդարութեան: մեղաւոր մարդուն շնորհուած արդարութեան: 
Անոնք որոնք Յիսուսի արիւնով շնորհուած արդարութեան հանդէպ Անոնք որոնք Յիսուսի արիւնով շնորհուած արդարութեան հանդէպ Անոնք որոնք Յիսուսի արիւնով շնորհուած արդարութեան հանդէպ Անոնք որոնք Յիսուսի արիւնով շնորհուած արդարութեան հանդէպ 
անօթութիւն ու ծարաւ ունին՝ պիտի կշտանան, այլ խօսքով, Տէրը անօթութիւն ու ծարաւ ունին՝ պիտի կշտանան, այլ խօսքով, Տէրը անօթութիւն ու ծարաւ ունին՝ պիտի կշտանան, այլ խօսքով, Տէրը անօթութիւն ու ծարաւ ունին՝ պիտի կշտանան, այլ խօսքով, Տէրը 
զանոնք պիտի փրկէ իրենց մեղքերէն, արդարութեան պատմուճան զանոնք պիտի փրկէ իրենց մեղքերէն, արդարութեան պատմուճան զանոնք պիտի փրկէ իրենց մեղքերէն, արդարութեան պատմուճան զանոնք պիտի փրկէ իրենց մեղքերէն, արդարութեան պատմուճան 
հագցնէ, եւ իր սիրով ու ներկայութեամբ պիտհագցնէ, եւ իր սիրով ու ներկայութեամբ պիտհագցնէ, եւ իր սիրով ու ներկայութեամբ պիտհագցնէ, եւ իր սիրով ու ներկայութեամբ պիտի կշտի կշտի կշտի կշտացնէ անոնց ացնէ անոնց ացնէ անոնց ացնէ անոնց 
սիրտն ու հոգին:սիրտն ու հոգին:սիրտն ու հոգին:սիրտն ու հոգին:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ բարեկամ, դուն անօթի ու ծարա՞ւ ես արդաբարեկամ, դուն անօթի ու ծարա՞ւ ես արդաբարեկամ, դուն անօթի ու ծարա՞ւ ես արդաբարեկամ, դուն անօթի ու ծարա՞ւ ես արդարութեան: րութեան: րութեան: րութեան: 
Փափաք ունի՞ս Քրիստոսով արդարանալու: Արդարութեան պՓափաք ունի՞ս Քրիստոսով արդարանալու: Արդարութեան պՓափաք ունի՞ս Քրիստոսով արդարանալու: Արդարութեան պՓափաք ունի՞ս Քրիստոսով արդարանալու: Արդարութեան պատմուատմուատմուատմու----
ճան ստացա՞ծ ես Տիրոջ ձեռքէնճան ստացա՞ծ ես Տիրոջ ձեռքէնճան ստացա՞ծ ես Տիրոջ ձեռքէնճան ստացա՞ծ ես Տիրոջ ձեռքէն::::    Կատարած կամ կատարելիք Կատարած կամ կատարելիք Կատարած կամ կատարելիք Կատարած կամ կատարելիք 
բարեգործութիւններովդ չես կրնար արդարանալ. բարեգործութիւնբարեգործութիւններովդ չես կրնար արդարանալ. բարեգործութիւնբարեգործութիւններովդ չես կրնար արդարանալ. բարեգործութիւնբարեգործութիւններովդ չես կրնար արդարանալ. բարեգործութիւն----
ները կարեւոները կարեւոները կարեւոները կարեւոր են, բայց կարեւոր են, որ են, բայց կարեւոր են, որ են, բայց կարեւոր են, որ են, բայց կարեւոր են, ո´́́́չ թէ արդարանալու եւ չ թէ արդարանալու եւ չ թէ արդարանալու եւ չ թէ արդարանալու եւ 
փրկուելու համար, այլ` որպէսզի անոնց փոխարէն վարձք ու հատուփրկուելու համար, այլ` որպէսզի անոնց փոխարէն վարձք ու հատուփրկուելու համար, այլ` որպէսզի անոնց փոխարէն վարձք ու հատուփրկուելու համար, այլ` որպէսզի անոնց փոխարէն վարձք ու հատու----
ցում ստանանք: ցում ստանանք: ցում ստանանք: ցում ստանանք: Փրկուելու համար, լոկ պէտք է հաւատալ խաչին վրայ Փրկուելու համար, լոկ պէտք է հաւատալ խաչին վրայ Փրկուելու համար, լոկ պէտք է հաւատալ խաչին վրայ Փրկուելու համար, լոկ պէտք է հաւատալ խաչին վրայ 
Յիսուսի թափած արեան: Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Յիսուսի թափած արեան: Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Յիսուսի թափած արեան: Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան Յիսուսի թափած արեան: Բարեգործութիւնը մեր փրկութեան 
հետեւանքն է եւ ոհետեւանքն է եւ ոհետեւանքն է եւ ոհետեւանքն է եւ ո´́́́չ թէ մեր փրկութեան պատճչ թէ մեր փրկութեան պատճչ թէ մեր փրկութեան պատճչ թէ մեր փրկութեան պատճառը:առը:առը:առը:    

2) 2) 2) 2) Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,    
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’աշխատին մարդիկը առաջնորդելաշխատին մարդիկը առաջնորդելաշխատին մարդիկը առաջնորդելաշխատին մարդիկը առաջնորդելուուուու, , , , Քրիստոսի, Քրիստոսի, Քրիստոսի, Քրիստոսի, ստանալու ստանալու ստանալու ստանալու 
համար անկէ խաչով իրագործուածհամար անկէ խաչով իրագործուածհամար անկէ խաչով իրագործուածհամար անկէ խաչով իրագործուած    փրկութիւնն ու արդարութիւնը: փրկութիւնն ու արդարութիւնը: փրկութիւնն ու արդարութիւնը: փրկութիւնն ու արդարութիւնը: 
Քրիստոսի շնորհած արդարութեան պատմուճանով ծածկուած մարդը, Քրիստոսի շնորհած արդարութեան պատմուճանով ծածկուած մարդը, Քրիստոսի շնորհած արդարութեան պատմուճանով ծածկուած մարդը, Քրիստոսի շնորհած արդարութեան պատմուճանով ծածկուած մարդը, 
անպայման որ պիտի ուզէ ուրիանպայման որ պիտի ուզէ ուրիանպայման որ պիտի ուզէ ուրիանպայման որ պիտի ուզէ ուրիշներն ալ անով ծածկուած տեսնել:շներն ալ անով ծածկուած տեսնել:շներն ալ անով ծածկուած տեսնել:շներն ալ անով ծածկուած տեսնել:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Փրկուիլ Յիսուսով եւ ուրիշներն ալ փրկութեան առաջնորդելը Փրկուիլ Յիսուսով եւ ուրիշներն ալ փրկութեան առաջնորդելը Փրկուիլ Յիսուսով եւ ուրիշներն ալ փրկութեան առաջնորդելը Փրկուիլ Յիսուսով եւ ուրիշներն ալ փրկութեան առաջնորդելը 

մեր կոչումն է (Բ.Կորնթացիս 5.18):մեր կոչումն է (Բ.Կորնթացիս 5.18):մեր կոչումն է (Բ.Կորնթացիս 5.18):մեր կոչումն է (Բ.Կորնթացիս 5.18):    
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Արդարութեան ծարաւ մարդիկըԱրդարութեան ծարաւ մարդիկըԱրդարութեան ծարաւ մարդիկըԱրդարութեան ծարաւ մարդիկը    
((((Նոյեմբեր 23Նոյեմբեր 23Նոյեմբեր 23Նոյեմբեր 23))))    

    
3) 3) 3) 3) Արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողնԱրդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողնԱրդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողնԱրդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,երը նաեւ անոնք են,երը նաեւ անոնք են,երը նաեւ անոնք են,    

որոնք կը ցանկան այս աորոնք կը ցանկան այս աորոնք կը ցանկան այս աորոնք կը ցանկան այս աշխարհի մէջ հաստատուած տեսնել Աստուծոյ շխարհի մէջ հաստատուած տեսնել Աստուծոյ շխարհի մէջ հաստատուած տեսնել Աստուծոյ շխարհի մէջ հաստատուած տեսնել Աստուծոյ 
արդարութիւնը: Իսկ ի՞նչ է Աստուծոյ արդարութիւնը: Օգոստինոս արդարութիւնը: Իսկ ի՞նչ է Աստուծոյ արդարութիւնը: Օգոստինոս արդարութիւնը: Իսկ ի՞նչ է Աստուծոյ արդարութիւնը: Օգոստինոս արդարութիւնը: Իսկ ի՞նչ է Աստուծոյ արդարութիւնը: Օգոստինոս 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստուծոյ արդարութիւնը` մեղքին վերացումն է այս Աստուծոյ արդարութիւնը` մեղքին վերացումն է այս Աստուծոյ արդարութիւնը` մեղքին վերացումն է այս Աստուծոյ արդարութիւնը` մեղքին վերացումն է այս 
աշխարհէն եւ Քրիստոսի արդար թագաւորութեան հաստատումն է աշխարհէն եւ Քրիստոսի արդար թագաւորութեան հաստատումն է աշխարհէն եւ Քրիստոսի արդար թագաւորութեան հաստատումն է աշխարհէն եւ Քրիստոսի արդար թագաւորութեան հաստատումն է 
երկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայ»: »: »: »: Աստուած արդար Աստուած ըլլալով, կԱստուած արդար Աստուած ըլլալով, կԱստուած արդար Աստուած ըլլալով, կԱստուած արդար Աստուած ըլլալով, կ’’’’ուզէ եուզէ եուզէ եուզէ երկրի վրայ րկրի վրայ րկրի վրայ րկրի վրայ 
արդարութիւն հաստատուած տեսնել, իսկ այդ արդարութիւնը կը արդարութիւն հաստատուած տեսնել, իսկ այդ արդարութիւնը կը արդարութիւն հաստատուած տեսնել, իսկ այդ արդարութիւնը կը արդարութիւն հաստատուած տեսնել, իսկ այդ արդարութիւնը կը 
հաստատուի Տիրոջ գալուստով եւ անոր թագաւորութեան երկրի վրայ հաստատուի Տիրոջ գալուստով եւ անոր թագաւորութեան երկրի վրայ հաստատուի Տիրոջ գալուստով եւ անոր թագաւորութեան երկրի վրայ հաստատուի Տիրոջ գալուստով եւ անոր թագաւորութեան երկրի վրայ 
հաստատումով միայն:հաստատումով միայն:հաստատումով միայն:հաստատումով միայն:    Պետրոս առաքեալ կը խօսի մեզի սպասող Պետրոս առաքեալ կը խօսի մեզի սպասող Պետրոս առաքեալ կը խօսի մեզի սպասող Պետրոս առաքեալ կը խօսի մեզի սպասող ««««նոր նոր նոր նոր 
երկինքի մը եւ նոր երկրի մըերկինքի մը եւ նոր երկրի մըերկինքի մը եւ նոր երկրի մըերկինքի մը եւ նոր երկրի մը» » » » մասին, մասին, մասին, մասին, ««««ուր արդարութիւնը պիտի ուր արդարութիւնը պիտի ուր արդարութիւնը պիտի ուր արդարութիւնը պիտի 
իշխէիշխէիշխէիշխէ» » » » (Բ.Պետրոս(Բ.Պետրոս(Բ.Պետրոս(Բ.Պետրոս 3.13): 3.13): 3.13): 3.13):    

4444) ) ) ) Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը` Սուրբ Հոգիով լեցուիլ Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը` Սուրբ Հոգիով լեցուիլ Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը` Սուրբ Հոգիով լեցուիլ Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը` Սուրբ Հոգիով լեցուիլ 
ուզող մարդն է: Յիսուս կուզող մարդն է: Յիսուս կուզող մարդն է: Յիսուս կուզող մարդն է: Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ ծարաւ է` թող ինծի գայ եւ խմէ...: Ով որ ծարաւ է` թող ինծի գայ եւ խմէ...: Ով որ ծարաւ է` թող ինծի գայ եւ խմէ...: Ով որ ծարաւ է` թող ինծի գայ եւ խմէ...: 
Անոր սրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխինԱնոր սրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխինԱնոր սրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխինԱնոր սրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխին»: »: »: »: Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Աւետարանիչ կը վկայէ, որ Յիսուս այս խօսքով կԱւետարանիչ կը վկայէ, որ Յիսուս այս խօսքով կԱւետարանիչ կը վկայէ, որ Յիսուս այս խօսքով կԱւետարանիչ կը վկայէ, որ Յիսուս այս խօսքով կ’’’’ակնարկէր Սուրբ ակնարկէր Սուրբ ակնարկէր Սուրբ ակնարկէր Սուրբ 
Հոգիին: ՈւսՀոգիին: ՈւսՀոգիին: ՈւսՀոգիին: Ուստի, արդարութեան ծարաւ հոգին` Սուրբ Հոգին փնտռող տի, արդարութեան ծարաւ հոգին` Սուրբ Հոգին փնտռող տի, արդարութեան ծարաւ հոգին` Սուրբ Հոգին փնտռող տի, արդարութեան ծարաւ հոգին` Սուրբ Հոգին փնտռող 
ու ցանկացող հոգին է: Արդարութեան ծարաւ սիրտը` Սուրբ Հոգիով ու ցանկացող հոգին է: Արդարութեան ծարաւ սիրտը` Սուրբ Հոգիով ու ցանկացող հոգին է: Արդարութեան ծարաւ սիրտը` Սուրբ Հոգիով ու ցանկացող հոգին է: Արդարութեան ծարաւ սիրտը` Սուրբ Հոգիով 
կշտանալ ուզող սիրտն է (Յովհան Ոսկեբերան):կշտանալ ուզող սիրտն է (Յովհան Ոսկեբերան):կշտանալ ուզող սիրտն է (Յովհան Ոսկեբերան):կշտանալ ուզող սիրտն է (Յովհան Ոսկեբերան):    Քրիստոս է որ մեզ Քրիստոս է որ մեզ Քրիստոս է որ մեզ Քրիստոս է որ մեզ 
կ'արդարացնէ, բայցկ'արդարացնէ, բայցկ'արդարացնէ, բայցկ'արդարացնէ, բայց    Սուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին իՍուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ զօրութիւն կը շնորհէ նքն է որ զօրութիւն կը շնորհէ նքն է որ զօրութիւն կը շնորհէ նքն է որ զօրութիւն կը շնորհէ 
մեզի կատարելու Քրիստոսի արդարմեզի կատարելու Քրիստոսի արդարմեզի կատարելու Քրիստոսի արդարմեզի կատարելու Քրիստոսի արդար    կամքը, եւ այդ ձեւով` ապրելու կամքը, եւ այդ ձեւով` ապրելու կամքը, եւ այդ ձեւով` ապրելու կամքը, եւ այդ ձեւով` ապրելու 
արդար կեանք մը:արդար կեանք մը:արդար կեանք մը:արդար կեանք մը:    

5555) ) ) ) Երանի՜ այն մարդուն որ աստուածային իմաստութեան քաղցն Երանի՜ այն մարդուն որ աստուածային իմաստութեան քաղցն Երանի՜ այն մարդուն որ աստուածային իմաստութեան քաղցն Երանի՜ այն մարդուն որ աստուածային իմաստութեան քաղցն 
ունի, որովհետեւ պիտի յագենայ անոր գիտութեամբ: Երանի՜ այն ունի, որովհետեւ պիտի յագենայ անոր գիտութեամբ: Երանի՜ այն ունի, որովհետեւ պիտի յագենայ անոր գիտութեամբ: Երանի՜ այն ունի, որովհետեւ պիտի յագենայ անոր գիտութեամբ: Երանի՜ այն 
մարդուն որ Աստուծոյ սիրոյն քաղցն ունի, որովհետեւ անով պիտի մարդուն որ Աստուծոյ սիրոյն քաղցն ունի, որովհետեւ անով պիտի մարդուն որ Աստուծոյ սիրոյն քաղցն ունի, որովհետեւ անով պիտի մարդուն որ Աստուծոյ սիրոյն քաղցն ունի, որովհետեւ անով պիտի 
յագենայ երկրի վրայ մասամբ, իսկ հանդերձեյագենայ երկրի վրայ մասամբ, իսկ հանդերձեյագենայ երկրի վրայ մասամբ, իսկ հանդերձեյագենայ երկրի վրայ մասամբ, իսկ հանդերձեալին մէջ ամբողջուալին մէջ ամբողջուալին մէջ ամբողջուալին մէջ ամբողջու----
թեամբ (Ներսէս Շնորհալի):թեամբ (Ներսէս Շնորհալի):թեամբ (Ներսէս Շնորհալի):թեամբ (Ներսէս Շնորհալի): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հաւատացեալներ Քրիստոսի արդարութեան երկրի վրայ Հաւատացեալներ Քրիստոսի արդարութեան երկրի վրայ Հաւատացեալներ Քրիստոսի արդարութեան երկրի վրայ Հաւատացեալներ Քրիստոսի արդարութեան երկրի վրայ 

հաստատման համար պէտք է մնայուն կերպով աղօթող ըլլան:հաստատման համար պէտք է մնայուն կերպով աղօթող ըլլան:հաստատման համար պէտք է մնայուն կերպով աղօթող ըլլան:հաստատման համար պէտք է մնայուն կերպով աղօթող ըլլան:    
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Արդարութեան ծարաւ մարդը`Արդարութեան ծարաւ մարդը`Արդարութեան ծարաւ մարդը`Արդարութեան ծարաւ մարդը`    
Աստուծոյ արդար կամքը կատարողն էԱստուծոյ արդար կամքը կատարողն էԱստուծոյ արդար կամքը կատարողն էԱստուծոյ արդար կամքը կատարողն է    

((((Նոյեմբեր 24Նոյեմբեր 24Նոյեմբեր 24Նոյեմբեր 24))))    
    

6666) ) ) ) ««««Երանի՜ անոնց որ անօթի Երանի՜ անոնց որ անօթի Երանի՜ անոնց որ անօթի Երանի՜ անոնց որ անօթի ու ծարաւ են արդարութեան որովհեու ծարաւ են արդարութեան որովհեու ծարաւ են արդարութեան որովհեու ծարաւ են արդարութեան որովհե----
տեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանանտեւ պիտի կշտանան» » » » (Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):(Մատթէոս 5.6):    Ուշադրութիւն դարձնենք Ուշադրութիւն դարձնենք Ուշադրութիւն դարձնենք Ուշադրութիւն դարձնենք 
գործածուած երկու բառերուն` գործածուած երկու բառերուն` գործածուած երկու բառերուն` գործածուած երկու բառերուն` ««««անօթիանօթիանօթիանօթի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ծարաւծարաւծարաւծարաւ»: »: »: »: Անօթին Անօթին Անօթին Անօթին 
նիւթական կերակուրի պէտք ունի, իսկ ծարաւ մարդը` ջուրի: Հոս նիւթական կերակուրի պէտք ունի, իսկ ծարաւ մարդը` ջուրի: Հոս նիւթական կերակուրի պէտք ունի, իսկ ծարաւ մարդը` ջուրի: Հոս նիւթական կերակուրի պէտք ունի, իսկ ծարաւ մարդը` ջուրի: Հոս 
սակայն, Յիսուս թէպէտ կը խօսի անօթի ու ծարաւ մարդուն մասին,սակայն, Յիսուս թէպէտ կը խօսի անօթի ու ծարաւ մարդուն մասին,սակայն, Յիսուս թէպէտ կը խօսի անօթի ու ծարաւ մարդուն մասին,սակայն, Յիսուս թէպէտ կը խօսի անօթի ու ծարաւ մարդուն մասին,    
բայց կերակուրի ու ջուրի յիշատակութիւն չբայց կերակուրի ու ջուրի յիշատակութիւն չբայց կերակուրի ու ջուրի յիշատակութիւն չբայց կերակուրի ու ջուրի յիշատակութիւն չ’’’’ըներ: ըներ: ըներ: ըներ: ««««ԱնօթիԱնօթիԱնօթիԱնօթի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ծարաւծարաւծարաւծարաւ» » » » 
բառերուն յիշբառերուն յիշբառերուն յիշբառերուն յիշատակումըատակումըատակումըատակումը    առանց նիւթական կերակուրի յիշատակուառանց նիւթական կերակուրի յիշատակուառանց նիւթական կերակուրի յիշատակուառանց նիւթական կերակուրի յիշատակու----
թեան, ցոյց կու տայ թէ մարդը միայն նիւթական հացով չթեան, ցոյց կու տայ թէ մարդը միայն նիւթական հացով չթեան, ցոյց կու տայ թէ մարդը միայն նիւթական հացով չթեան, ցոյց կու տայ թէ մարդը միայն նիւթական հացով չ’’’’ապրիր, ապրիր, ապրիր, ապրիր, 
ինչպէս մեր Տէրը ինչպէս մեր Տէրը ինչպէս մեր Տէրը ինչպէս մեր Տէրը ինք ինք ինք ինք կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չՄարդ միայն հացով չ’’’’ապրիր, այլ բոլոր ապրիր, այլ բոլոր ապրիր, այլ բոլոր ապրիր, այլ բոլոր 
այն խօսքերովայն խօսքերովայն խօսքերովայն խօսքերով, , , , որ որ որ որ Աստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած է» » » » (Մատթէոս 4.4):(Մատթէոս 4.4):(Մատթէոս 4.4):(Մատթէոս 4.4):    

Մարդիկ կրնան անօթի ըլլալ եւ կերակուր ուզել, ծարաւ ըլլալ եւ Մարդիկ կրնան անօթի ըլլալ եւ կերակուր ուզել, ծարաւ ըլլալ եւ Մարդիկ կրնան անօթի ըլլալ եւ կերակուր ուզել, ծարաւ ըլլալ եւ Մարդիկ կրնան անօթի ըլլալ եւ կերակուր ուզել, ծարաւ ըլլալ եւ 
ջուր ուզել, բայց Յիսուսի ջուր ուզել, բայց Յիսուսի ջուր ուզել, բայց Յիսուսի ջուր ուզել, բայց Յիսուսի ««««երանիերանիերանիերանի»»»»ն ասոնց համար չէ: Յիսուսի ն ասոնց համար չէ: Յիսուսի ն ասոնց համար չէ: Յիսուսի ն ասոնց համար չէ: Յիսուսի 
««««երանիերանիերանիերանի»»»»ն արդարութեան հանդէպ անօթի ու ծարաւ եղողներուն է: ն արդարութեան հանդէպ անօթի ու ծարաւ եղողներուն է: ն արդարութեան հանդէպ անօթի ու ծարաւ եղողներուն է: ն արդարութեան հանդէպ անօթի ու ծարաւ եղողներուն է: 
Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ կը բացատրէՆերսէս Շնորհալի Հայրապետ կը բացատրէՆերսէս Շնորհալի Հայրապետ կը բացատրէՆերսէս Շնորհալի Հայրապետ կը բացատրէ, , , , որ հոս յոր հոս յոր հոս յոր հոս յիշուած իշուած իշուած իշուած 
««««աաաարդարութիւնը, կենդանարար եւ աստուածային կերակուրն է, իսկ րդարութիւնը, կենդանարար եւ աստուածային կերակուրն է, իսկ րդարութիւնը, կենդանարար եւ աստուածային կերակուրն է, իսկ րդարութիւնը, կենդանարար եւ աստուածային կերակուրն է, իսկ 
այդ կերակուրը իմաստութեան խօսքն ու գործն էայդ կերակուրը իմաստութեան խօսքն ու գործն էայդ կերակուրը իմաստութեան խօսքն ու գործն էայդ կերակուրը իմաստութեան խօսքն ու գործն է»: »: »: »: Երբ մեր կեանքը Երբ մեր կեանքը Երբ մեր կեանքը Երբ մեր կեանքը 
կկկկ’’’’ապրինք իմաստութեամբ եւ Աստուծոյ խօսքին լոյսին տակ ու կը ապրինք իմաստութեամբ եւ Աստուծոյ խօսքին լոյսին տակ ու կը ապրինք իմաստութեամբ եւ Աստուծոյ խօսքին լոյսին տակ ու կը ապրինք իմաստութեամբ եւ Աստուծոյ խօսքին լոյսին տակ ու կը 
կատարենք Աստուծոյ հաճելի եղած գործերը, կը նշանակէ թէ անօթի կատարենք Աստուծոյ հաճելի եղած գործերը, կը նշանակէ թէ անօթի կատարենք Աստուծոյ հաճելի եղած գործերը, կը նշանակէ թէ անօթի կատարենք Աստուծոյ հաճելի եղած գործերը, կը նշանակէ թէ անօթի 
ու ծարաւ ենք աու ծարաւ ենք աու ծարաւ ենք աու ծարաւ ենք արդարութեան, եւ ուստի, Յիսուսի րդարութեան, եւ ուստի, Յիսուսի րդարութեան, եւ ուստի, Յիսուսի րդարութեան, եւ ուստի, Յիսուսի ««««երանիերանիերանիերանի»»»»ն մեզի ն մեզի ն մեզի ն մեզի 
համար է: Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ որ արդարութեան համար է: Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ որ արդարութեան համար է: Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ որ արդարութեան համար է: Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ որ արդարութեան 
կերակուրը` Աստուծոյ կամքը կատարելն է, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. կերակուրը` Աստուծոյ կամքը կատարելն է, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. կերակուրը` Աստուծոյ կամքը կատարելն է, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. կերակուրը` Աստուծոյ կամքը կատարելն է, ինչպէս Յիսուս ըսաւ. ««««Իմ Իմ Իմ Իմ 
կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ լրումին կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ լրումին կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ լրումին կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ լրումին 
հասցնեմ անոր գործըհասցնեմ անոր գործըհասցնեմ անոր գործըհասցնեմ անոր գործը» » » » (Յովհաննէս 4.34):(Յովհաննէս 4.34):(Յովհաննէս 4.34):(Յովհաննէս 4.34):    Եթէ իսկապէս ծարաւ ենք Եթէ իսկապէս ծարաւ ենք Եթէ իսկապէս ծարաւ ենք Եթէ իսկապէս ծարաւ ենք 
Աստուծոյ արդարութեան` աշխատանք պէտք է տանինք Աստուծոյ Աստուծոյ արդարութեան` աշխատանք պէտք է տանինք Աստուծոյ Աստուծոյ արդարութեան` աշխատանք պէտք է տանինք Աստուծոյ Աստուծոյ արդարութեան` աշխատանք պէտք է տանինք Աստուծոյ 
արդար կամքը կատարելու:արդար կամքը կատարելու:արդար կամքը կատարելու:արդար կամքը կատարելու: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ կամքը արդար է, ուստի արդարութիւնը սիրող Աստուծոյ կամքը արդար է, ուստի արդարութիւնը սիրող Աստուծոյ կամքը արդար է, ուստի արդարութիւնը սիրող Աստուծոյ կամքը արդար է, ուստի արդարութիւնը սիրող 

մարդը` պէտք է Աստուծոյ կամքի կատարման նուիրուի:մարդը` պէտք է Աստուծոյ կամքի կատարման նուիրուի:մարդը` պէտք է Աստուծոյ կամքի կատարման նուիրուի:մարդը` պէտք է Աստուծոյ կամքի կատարման նուիրուի:    
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Արդարութեան պահանջքըԱրդարութեան պահանջքըԱրդարութեան պահանջքըԱրդարութեան պահանջքը    
((((Նոյեմբեր 25Նոյեմբեր 25Նոյեմբեր 25Նոյեմբեր 25))))    

    
7) 7) 7) 7) ԱրդԱրդԱրդԱրդարութեան ծարաւ եղող մարդը անոնք են, որոնք ի գործ կը արութեան ծարաւ եղող մարդը անոնք են, որոնք ի գործ կը արութեան ծարաւ եղող մարդը անոնք են, որոնք ի գործ կը արութեան ծարաւ եղող մարդը անոնք են, որոնք ի գործ կը 

դնեն արդարութիւնը: Ի՞նչպէս կրնանք ի գործ դնել արդարութիւնը, դնեն արդարութիւնը: Ի՞նչպէս կրնանք ի գործ դնել արդարութիւնը, դնեն արդարութիւնը: Ի՞նչպէս կրնանք ի գործ դնել արդարութիւնը, դնեն արդարութիւնը: Ի՞նչպէս կրնանք ի գործ դնել արդարութիւնը, 
կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի գործ դնել արդարութիւնը: Տալ մարդուն այն կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի գործ դնել արդարութիւնը: Տալ մարդուն այն կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի գործ դնել արդարութիւնը: Տալ մարդուն այն կամ ի՞նչ կը նշանակէ ի գործ դնել արդարութիւնը: Տալ մարդուն այն 
բանը որուն արժանի է` արդարութիւն էբանը որուն արժանի է` արդարութիւն էբանը որուն արժանի է` արդարութիւն էբանը որուն արժանի է` արդարութիւն է: : : : Գնահատել այն մարդը որ Գնահատել այն մարդը որ Գնահատել այն մարդը որ Գնահատել այն մարդը որ 
գնահատանքի արժանի է` արդգնահատանքի արժանի է` արդգնահատանքի արժանի է` արդգնահատանքի արժանի է` արդարութիւն է: Արդարեւ, արդարութիւնը արութիւն է: Արդարեւ, արդարութիւնը արութիւն է: Արդարեւ, արդարութիւնը արութիւն է: Արդարեւ, արդարութիւնը 
կը պահանջէ յարգել յարգանքի արժանի մարդիկըկը պահանջէ յարգել յարգանքի արժանի մարդիկըկը պահանջէ յարգել յարգանքի արժանի մարդիկըկը պահանջէ յարգել յարգանքի արժանի մարդիկը, , , , բարձրացնելբարձրացնելբարձրացնելբարձրացնել` ` ` ` 
բարձրացումի արժանին, գովել` գովասանքի արժանին, մեծարել` բարձրացումի արժանին, գովել` գովասանքի արժանին, մեծարել` բարձրացումի արժանին, գովել` գովասանքի արժանին, մեծարել` բարձրացումի արժանին, գովել` գովասանքի արժանին, մեծարել` 
մեծարանքի արժանին, մեծարանքի արժանին, մեծարանքի արժանին, մեծարանքի արժանին, պատուել աշխատող մարդը, վարձատրել իր պատուել աշխատող մարդը, վարձատրել իր պատուել աշխատող մարդը, վարձատրել իր պատուել աշխատող մարդը, վարձատրել իր 
գործը բծախնդրօրէն կատարողը: Ասոնք կ'ըսեմ, որովհետեւ մեր գործը բծախնդրօրէն կատարողը: Ասոնք կ'ըսեմ, որովհետեւ մեր գործը բծախնդրօրէն կատարողը: Ասոնք կ'ըսեմ, որովհետեւ մեր գործը բծախնդրօրէն կատարողը: Ասոնք կ'ըսեմ, որովհետեւ մեր 
կեանքին մէջ մենք չենք գտներ արդարութիւն: Երբ կը նայինք մեր կեանքին մէջ մենք չենք գտներ արդարութիւն: Երբ կը նայինք մեր կեանքին մէջ մենք չենք գտներ արդարութիւն: Երբ կը նայինք մեր կեանքին մէջ մենք չենք գտներ արդարութիւն: Երբ կը նայինք մեր 
շուրջ, կը տեսնենքշուրջ, կը տեսնենքշուրջ, կը տեսնենքշուրջ, կը տեսնենք, , , , թէթէթէթէ    մէկը որ ժրաջանօրէն կ'աշխատի` չի մէկը որ ժրաջանօրէն կ'աշխատի` չի մէկը որ ժրաջանօրէն կ'աշխատի` չի մէկը որ ժրաջանօրէն կ'աշխատի` չի 
գնահատուիր, իսկ ուրիշ մը որ երբեք չ'աշխատիր` մեծ գնահատանգի գնահատուիր, իսկ ուրիշ մը որ երբեք չ'աշխատիր` մեծ գնահատանգի գնահատուիր, իսկ ուրիշ մը որ երբեք չ'աշխատիր` մեծ գնահատանգի գնահատուիր, իսկ ուրիշ մը որ երբեք չ'աշխատիր` մեծ գնահատանգի 
կ'արժանանայ: Կը տեսնենք, մէկը որ կը վազէ` թոյլ չի տրուիր իրեն կ'արժանանայ: Կը տեսնենք, մէկը որ կը վազէ` թոյլ չի տրուիր իրեն կ'արժանանայ: Կը տեսնենք, մէկը որ կը վազէ` թոյլ չի տրուիր իրեն կ'արժանանայ: Կը տեսնենք, մէկը որ կը վազէ` թոյլ չի տրուիր իրեն 
հասնելու հոն ուր կրնահասնելու հոն ուր կրնահասնելու հոն ուր կրնահասնելու հոն ուր կրնայ հասնիլ, իսկ ուրիշ մը որ ձեռնածալ նստած է` յ հասնիլ, իսկ ուրիշ մը որ ձեռնածալ նստած է` յ հասնիլ, իսկ ուրիշ մը որ ձեռնածալ նստած է` յ հասնիլ, իսկ ուրիշ մը որ ձեռնածալ նստած է` 
կը հասցուի հոն ուր պէտք չէ հասնի: Կը տեսնենք, մէկը որ կը հասցուի հոն ուր պէտք չէ հասնի: Կը տեսնենք, մէկը որ կը հասցուի հոն ուր պէտք չէ հասնի: Կը տեսնենք, մէկը որ կը հասցուի հոն ուր պէտք չէ հասնի: Կը տեսնենք, մէկը որ 
ճշմարտութիւնը կը խօսի` կը լռեցուի, իսկ ուրիշ մը որ սուտ կը խօսի ճշմարտութիւնը կը խօսի` կը լռեցուի, իսկ ուրիշ մը որ սուտ կը խօսի ճշմարտութիւնը կը խօսի` կը լռեցուի, իսկ ուրիշ մը որ սուտ կը խօսի ճշմարտութիւնը կը խօսի` կը լռեցուի, իսկ ուրիշ մը որ սուտ կը խօսի 
ու ստութիւնը յառաջ կը քշէ` կը նախընտրուի: Կը տեսնենք, մէկը որ ու ստութիւնը յառաջ կը քշէ` կը նախընտրուի: Կը տեսնենք, մէկը որ ու ստութիւնը յառաջ կը քշէ` կը նախընտրուի: Կը տեսնենք, մէկը որ ու ստութիւնը յառաջ կը քշէ` կը նախընտրուի: Կը տեսնենք, մէկը որ 
գովելի գործ մը կ'ընէ` կ'այպանուիգովելի գործ մը կ'ընէ` կ'այպանուիգովելի գործ մը կ'ընէ` կ'այպանուիգովելի գործ մը կ'ընէ` կ'այպանուի    ու կը մեղադրուի, իսկ ուրիշ մը որ ու կը մեղադրուի, իսկ ուրիշ մը որ ու կը մեղադրուի, իսկ ուրիշ մը որ ու կը մեղադրուի, իսկ ուրիշ մը որ 
այպանելի գործ մը կ'ընէ` կը գովուի:այպանելի գործ մը կ'ընէ` կը գովուի:այպանելի գործ մը կ'ընէ` կը գովուի:այպանելի գործ մը կ'ընէ` կը գովուի:    Արդարութիւն չկայ աշխարհին Արդարութիւն չկայ աշխարհին Արդարութիւն չկայ աշխարհին Արդարութիւն չկայ աշխարհին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

Արդարութեան հասկացողութիւնն ու չափանիշը աշխարհի Արդարութեան հասկացողութիւնն ու չափանիշը աշխարհի Արդարութեան հասկացողութիւնն ու չափանիշը աշխարհի Արդարութեան հասկացողութիւնն ու չափանիշը աշխարհի 
համար տարբեր է: Աշխարհը կը գնահատէ իր սիրած ու զինք սիրող համար տարբեր է: Աշխարհը կը գնահատէ իր սիրած ու զինք սիրող համար տարբեր է: Աշխարհը կը գնահատէ իր սիրած ու զինք սիրող համար տարբեր է: Աշխարհը կը գնահատէ իր սիրած ու զինք սիրող 
մարդիկը, եւ ոմարդիկը, եւ ոմարդիկը, եւ ոմարդիկը, եւ ո´́́́չ թէ աշխատող մարդիկը: Աշխարհը կը բարչ թէ աշխատող մարդիկը: Աշխարհը կը բարչ թէ աշխատող մարդիկը: Աշխարհը կը բարչ թէ աշխատող մարդիկը: Աշխարհը կը բարձրացնէ իր ձրացնէ իր ձրացնէ իր ձրացնէ իր 
կամքը ընող մարդիկը, եւ ոկամքը ընող մարդիկը, եւ ոկամքը ընող մարդիկը, եւ ոկամքը ընող մարդիկը, եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ կամքը ընող մարդիկը: չ թէ Աստուծոյ կամքը ընող մարդիկը: չ թէ Աստուծոյ կամքը ընող մարդիկը: չ թէ Աստուծոյ կամքը ընող մարդիկը: 
Աշխարհը կը պատուէ իր դիմաց քծնող մարդիկը, եւ ոԱշխարհը կը պատուէ իր դիմաց քծնող մարդիկը, եւ ոԱշխարհը կը պատուէ իր դիմաց քծնող մարդիկը, եւ ոԱշխարհը կը պատուէ իր դիմաց քծնող մարդիկը, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անկեղծութեամբ գործող մարդիկը:անկեղծութեամբ գործող մարդիկը:անկեղծութեամբ գործող մարդիկը:անկեղծութեամբ գործող մարդիկը: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Նախընտրելի է արդարութիւն գործել եւ մարդու բարեկամուՆախընտրելի է արդարութիւն գործել եւ մարդու բարեկամուՆախընտրելի է արդարութիւն գործել եւ մարդու բարեկամուՆախընտրելի է արդարութիւն գործել եւ մարդու բարեկամու----

թիւն կորսնցնել, քան անարդարութիւն գորթիւն կորսնցնել, քան անարդարութիւն գորթիւն կորսնցնել, քան անարդարութիւն գորթիւն կորսնցնել, քան անարդարութիւն գործել եւ մեր հոգին ծել եւ մեր հոգին ծել եւ մեր հոգին ծել եւ մեր հոգին 
կորսցնել:կորսցնել:կորսցնել:կորսցնել:    
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Սիրենք մեր նմանները`Սիրենք մեր նմանները`Սիրենք մեր նմանները`Սիրենք մեր նմանները`    
ինչպէս կը սիրենք մեր անձերըինչպէս կը սիրենք մեր անձերըինչպէս կը սիրենք մեր անձերըինչպէս կը սիրենք մեր անձերը    

((((Նոյեմբեր 26Նոյեմբեր 26Նոյեմբեր 26Նոյեմբեր 26))))    
    

8) 8) 8) 8) Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի Արդարութեան անօթի ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,ու ծարաւ եղողները նաեւ անոնք են,    
որոնք որոնք որոնք որոնք կ'աղօթեն ու կ'աղօթեն ու կ'աղօթեն ու կ'աղօթեն ու կը ցանկան արդարութեան գործադրութիւնը կը ցանկան արդարութեան գործադրութիւնը կը ցանկան արդարութեան գործադրութիւնը կը ցանկան արդարութեան գործադրութիւնը 
տեսնել տեսնել տեսնել տեսնել անարդաանարդաանարդաանարդարօրէն անիրաւուած մարդոցրօրէն անիրաւուած մարդոցրօրէն անիրաւուած մարդոցրօրէն անիրաւուած մարդոց    կեանքին մէջ, կը կեանքին մէջ, կը կեանքին մէջ, կը կեանքին մէջ, կը 
փփփփափաքիափաքիափաքիափաքինննն    զրզրզրզրկուածին իրաւունքը իրեն վերադարձուած տեսնել, կը կուածին իրաւունքը իրեն վերադարձուած տեսնել, կը կուածին իրաւունքը իրեն վերադարձուած տեսնել, կը կուածին իրաւունքը իրեն վերադարձուած տեսնել, կը 
փափաքին մերժուածը ընդունուած տեսնել: Մարդոց կեանքին մէջ ափափաքին մերժուածը ընդունուած տեսնել: Մարդոց կեանքին մէջ ափափաքին մերժուածը ընդունուած տեսնել: Մարդոց կեանքին մէջ ափափաքին մերժուածը ընդունուած տեսնել: Մարդոց կեանքին մէջ ա----
նարդարութիւն կայ: նարդարութիւն կայ: նարդարութիւն կայ: նարդարութիւն կայ: Զօրաւորը կը նախընտրուի ու տկարը կը ճզմուի. Զօրաւորը կը նախընտրուի ու տկարը կը ճզմուի. Զօրաւորը կը նախընտրուի ու տկարը կը ճզմուի. Զօրաւորը կը նախընտրուի ու տկարը կը ճզմուի. 
հարուստը կը մեծարուի ու աղքատը կ'ոտնակոխուի: Ասիկա անարհարուստը կը մեծարուի ու աղքատը կ'ոտնակոխուի: Ասիկա անարհարուստը կը մեծարուի ու աղքատը կ'ոտնակոխուի: Ասիկա անարհարուստը կը մեծարուի ու աղքատը կ'ոտնակոխուի: Ասիկա անար----
դարութիւն է, եւ ադարութիւն է, եւ ադարութիւն է, եւ ադարութիւն է, եւ անարդարունարդարունարդարունարդարութիւնը պէտք է տանջէ մեզ, եթէ երբեք թիւնը պէտք է տանջէ մեզ, եթէ երբեք թիւնը պէտք է տանջէ մեզ, եթէ երբեք թիւնը պէտք է տանջէ մեզ, եթէ երբեք 
Քրիստոսով արդարացած ենք: Ո՞ր հաւատացՔրիստոսով արդարացած ենք: Ո՞ր հաւատացՔրիստոսով արդարացած ենք: Ո՞ր հաւատացՔրիստոսով արդարացած ենք: Ո՞ր հաւատացեալը երկրի վրայ անարեալը երկրի վրայ անարեալը երկրի վրայ անարեալը երկրի վրայ անար----
դարութիւն կը տեսնէ եւ անհանգիստ չդարութիւն կը տեսնէ եւ անհանգիստ չդարութիւն կը տեսնէ եւ անհանգիստ չդարութիւն կը տեսնէ եւ անհանգիստ չ’’’’ըլլար:ըլլար:ըլլար:ըլլար:    

9) 9) 9) 9) Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը, միայն ինքնիր կեանքին Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը, միայն ինքնիր կեանքին Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը, միայն ինքնիր կեանքին Արդարութեան ծարաւ եղող մարդը, միայն ինքնիր կեանքին 
մէջ արդարութեան գործադրումը տեսնել ուզող մարդը չէ, այլ նաեւ` մէջ արդարութեան գործադրումը տեսնել ուզող մարդը չէ, այլ նաեւ` մէջ արդարութեան գործադրումը տեսնել ուզող մարդը չէ, այլ նաեւ` մէջ արդարութեան գործադրումը տեսնել ուզող մարդը չէ, այլ նաեւ` 
ընկերոջ ընկերոջ ընկերոջ ընկերոջ կեանքին մէջ: Արդարութիւնը կը պահանջէ, թէ ինչ կեանքին մէջ: Արդարութիւնը կը պահանջէ, թէ ինչ կեանքին մէջ: Արդարութիւնը կը պահանջէ, թէ ինչ կեանքին մէջ: Արդարութիւնը կը պահանջէ, թէ ինչ լաւ բան լաւ բան լաւ բան լաւ բան 
որ մեզի համար կը ցանկանք,որ մեզի համար կը ցանկանք,որ մեզի համար կը ցանկանք,որ մեզի համար կը ցանկանք,    նոնոնոնո´́́́յնը մեր ընկերոջ համար պէտք է յնը մեր ընկերոջ համար պէտք է յնը մեր ընկերոջ համար պէտք է յնը մեր ընկերոջ համար պէտք է 
ցանկանք: Յիսուս կը պատուիրէ որ սիրենք մեր ընկերը մեր անձին ցանկանք: Յիսուս կը պատուիրէ որ սիրենք մեր ընկերը մեր անձին ցանկանք: Յիսուս կը պատուիրէ որ սիրենք մեր ընկերը մեր անձին ցանկանք: Յիսուս կը պատուիրէ որ սիրենք մեր ընկերը մեր անձին 
պէս (Ղուկաս 10.27): Կը սիրե՞նք մեր ընկերները մեր անձին պէս: Մենք պէս (Ղուկաս 10.27): Կը սիրե՞նք մեր ընկերները մեր անձին պէս: Մենք պէս (Ղուկաս 10.27): Կը սիրե՞նք մեր ընկերները մեր անձին պէս: Մենք պէս (Ղուկաս 10.27): Կը սիրե՞նք մեր ընկերները մեր անձին պէս: Մենք 
ի՞նչ կը փափաքինք մեր ի՞նչ կը փափաքինք մեր ի՞նչ կը փափաքինք մեր ի՞նչ կը փափաքինք մեր անձերուն համար. յաջողութիւն կը անձերուն համար. յաջողութիւն կը անձերուն համար. յաջողութիւն կը անձերուն համար. յաջողութիւն կը 
փափաքինք, չէ՞: Մեր ընկերներուն ու բարեկամներուն համար նաեւ փափաքինք, չէ՞: Մեր ընկերներուն ու բարեկամներուն համար նաեւ փափաքինք, չէ՞: Մեր ընկերներուն ու բարեկամներուն համար նաեւ փափաքինք, չէ՞: Մեր ընկերներուն ու բարեկամներուն համար նաեւ 
յաջողութիւն կը փափաքի՞նք: Եթէ չենք փափաքիր, կը նշանակէ թէ յաջողութիւն կը փափաքի՞նք: Եթէ չենք փափաքիր, կը նշանակէ թէ յաջողութիւն կը փափաքի՞նք: Եթէ չենք փափաքիր, կը նշանակէ թէ յաջողութիւն կը փափաքի՞նք: Եթէ չենք փափաքիր, կը նշանակէ թէ 
արդարութեան հանդէպ ծարաւ չունինք:արդարութեան հանդէպ ծարաւ չունինք:արդարութեան հանդէպ ծարաւ չունինք:արդարութեան հանդէպ ծարաւ չունինք:    Մենք որ սիրուիլ կ'ուզենք, Մենք որ սիրուիլ կ'ուզենք, Մենք որ սիրուիլ կ'ուզենք, Մենք որ սիրուիլ կ'ուզենք, 
կ'ուզե՞նք որ ուրիշներն ալ սիրուին: Մենք որ ուրախկ'ուզե՞նք որ ուրիշներն ալ սիրուին: Մենք որ ուրախկ'ուզե՞նք որ ուրիշներն ալ սիրուին: Մենք որ ուրախկ'ուզե՞նք որ ուրիշներն ալ սիրուին: Մենք որ ուրախութիւն կը ցանութիւն կը ցանութիւն կը ցանութիւն կը ցան----
կանք մեր անձերուն համար, մեր նմաններուն համար ալ ուրախուկանք մեր անձերուն համար, մեր նմաններուն համար ալ ուրախուկանք մեր անձերուն համար, մեր նմաններուն համար ալ ուրախուկանք մեր անձերուն համար, մեր նմաններուն համար ալ ուրախու----
թիւն կը ցանկա՞նք: Աթիւն կը ցանկա՞նք: Աթիւն կը ցանկա՞նք: Աթիւն կը ցանկա՞նք: Այն լաւ բանը որ կը ցանկանք մեզի համար, յն լաւ բանը որ կը ցանկանք մեզի համար, յն լաւ բանը որ կը ցանկանք մեզի համար, յն լաւ բանը որ կը ցանկանք մեզի համար, եթէ եթէ եթէ եթէ 
ուրիշին համար ալ չենք ուրիշին համար ալ չենք ուրիշին համար ալ չենք ուրիշին համար ալ չենք ցանկար, կը նշանակէ թէ արդար չենք, ոցանկար, կը նշանակէ թէ արդար չենք, ոցանկար, կը նշանակէ թէ արդար չենք, ոցանկար, կը նշանակէ թէ արդար չենք, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
արդարութիւնը սիրողարդարութիւնը սիրողարդարութիւնը սիրողարդարութիւնը սիրող:::: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Իր նմանին Իր նմանին Իր նմանին Իր նմանին համար լաւն ու բհամար լաւն ու բհամար լաւն ու բհամար լաւն ու բարինարինարինարին    չցանկացող մարդը, չի կրնար չցանկացող մարդը, չի կրնար չցանկացող մարդը, չի կրնար չցանկացող մարդը, չի կրնար 

կոչուիլ արդար կամ արդարասէր:կոչուիլ արդար կամ արդարասէր:կոչուիլ արդար կամ արդարասէր:կոչուիլ արդար կամ արդարասէր:    
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Ծարաւ մարդը` Յիսուսը փնտռող մարդն էԾարաւ մարդը` Յիսուսը փնտռող մարդն էԾարաւ մարդը` Յիսուսը փնտռող մարդն էԾարաւ մարդը` Յիսուսը փնտռող մարդն է    
((((Նոյեմբեր 27Նոյեմբեր 27Նոյեմբեր 27Նոյեմբեր 27))))    

    
10) 10) 10) 10) Շնորհալի Հայրապետը դիտել կու տայ որ Շնորհալի Հայրապետը դիտել կու տայ որ Շնորհալի Հայրապետը դիտել կու տայ որ Շնորհալի Հայրապետը դիտել կու տայ որ ««««անօթիանօթիանօթիանօթի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ծարաւծարաւծարաւծարաւ» » » » 

բառերը նոյնը չեն: Անօթութիւնը կրնայ տարուիլ, բայց ծարաւը բառերը նոյնը չեն: Անօթութիւնը կրնայ տարուիլ, բայց ծարաւը բառերը նոյնը չեն: Անօթութիւնը կրնայ տարուիլ, բայց ծարաւը բառերը նոյնը չեն: Անօթութիւնը կրնայ տարուիլ, բայց ծարաւը 
տանիլը դիւրին չէ: տանիլը դիւրին չէ: տանիլը դիւրին չէ: տանիլը դիւրին չէ: ««««ԾարաւԾարաւԾարաւԾարաւ»»»»ը կը կը կը կը պարզէ մարդուն սաստիկ փափաքը ը պարզէ մարդուն սաստիկ փափաքը ը պարզէ մարդուն սաստիկ փափաքը ը պարզէ մարդուն սաստիկ փափաքը 
դէպի Աստուած ու անոր արդարութիւնը: Ասոր ամենէն գեղեցիկ դէպի Աստուած ու անոր արդարութիւնը: Ասոր ամենէն գեղեցիկ դէպի Աստուած ու անոր արդարութիւնը: Ասոր ամենէն գեղեցիկ դէպի Աստուած ու անոր արդարութիւնը: Ասոր ամենէն գեղեցիկ 
վկայութիւնը, Դաւիթ մարգարէին խօսքն է. վկայութիւնը, Դաւիթ մարգարէին խօսքն է. վկայութիւնը, Դաւիթ մարգարէին խօսքն է. վկայութիւնը, Դաւիթ մարգարէին խօսքն է. ««««Ինչպէս եղջերուն ջուրի Ինչպէս եղջերուն ջուրի Ինչպէս եղջերուն ջուրի Ինչպէս եղջերուն ջուրի 
վտակներու կը փափաքի, այնպէս ալ իմ անձս քեզի կը փափավտակներու կը փափաքի, այնպէս ալ իմ անձս քեզի կը փափավտակներու կը փափաքի, այնպէս ալ իմ անձս քեզի կը փափավտակներու կը փափաքի, այնպէս ալ իմ անձս քեզի կը փափաքի, ոքի, ոքի, ոքի, ո´́́́վ վ վ վ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » (Սաղմոս 42.1):(Սաղմոս 42.1):(Սաղմոս 42.1):(Սաղմոս 42.1):    

Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ծարաւծարաւծարաւծարաւ» » » » բառին գործածբառին գործածբառին գործածբառին գործածութեամբ, երանի տուած կութեամբ, երանի տուած կութեամբ, երանի տուած կութեամբ, երանի տուած կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
անոնց` որոնք իրենց համակ էութեամբ կը փնտռեն զԱստուած, կը անոնց` որոնք իրենց համակ էութեամբ կը փնտռեն զԱստուած, կը անոնց` որոնք իրենց համակ էութեամբ կը փնտռեն զԱստուած, կը անոնց` որոնք իրենց համակ էութեամբ կը փնտռեն զԱստուած, կը 
փնտռեն անոր արդարութիւնը, անոր ներկայութիւնը, անոր քաղցրուփնտռեն անոր արդարութիւնը, անոր ներկայութիւնը, անոր քաղցրուփնտռեն անոր արդարութիւնը, անոր ներկայութիւնը, անոր քաղցրուփնտռեն անոր արդարութիւնը, անոր ներկայութիւնը, անոր քաղցրու----
թիւնը, անոր սէրն ու բարութիւնը: Ինչպէս ծարաւ եղող մարդը ջուր կը թիւնը, անոր սէրն ու բարութիւնը: Ինչպէս ծարաւ եղող մարդը ջուր կը թիւնը, անոր սէրն ու բարութիւնը: Ինչպէս ծարաւ եղող մարդը ջուր կը թիւնը, անոր սէրն ու բարութիւնը: Ինչպէս ծարաւ եղող մարդը ջուր կը 
փնտռէ, այնպէս ալ, արդարութեան ծարաւ եղող մարդը փնտռէ, այնպէս ալ, արդարութեան ծարաւ եղող մարդը փնտռէ, այնպէս ալ, արդարութեան ծարաւ եղող մարդը փնտռէ, այնպէս ալ, արդարութեան ծարաւ եղող մարդը ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́սը սը սը սը 
պէտք է փնտռէ, որովհետեւ Քրիստոպէտք է փնտռէ, որովհետեւ Քրիստոպէտք է փնտռէ, որովհետեւ Քրիստոպէտք է փնտռէ, որովհետեւ Քրիստո´́́́ս է իսկական արդարութիւնը եւ ս է իսկական արդարութիւնը եւ ս է իսկական արդարութիւնը եւ ս է իսկական արդարութիւնը եւ 
արդարացնողը (Ա.Կորնթացիս 1.30): Հետեւաբար, արդարութեան արդարացնողը (Ա.Կորնթացիս 1.30): Հետեւաբար, արդարութեան արդարացնողը (Ա.Կորնթացիս 1.30): Հետեւաբար, արդարութեան արդարացնողը (Ա.Կորնթացիս 1.30): Հետեւաբար, արդարութեան 
անօթի ու ծարաւ մարդը` Քրիստոսը փնտռող եւ Քրիստոսի ներկայուանօթի ու ծարաւ մարդը` Քրիստոսը փնտռող եւ Քրիստոսի ներկայուանօթի ու ծարաւ մարդը` Քրիստոսը փնտռող եւ Քրիստոսի ներկայուանօթի ու ծարաւ մարդը` Քրիստոսը փնտռող եւ Քրիստոսի ներկայու----
թեամբ լեցուիլ ու կշտանալ ուզող մարդն է:թեամբ լեցուիլ ու կշտանալ ուզող մարդն է:թեամբ լեցուիլ ու կշտանալ ուզող մարդն է:թեամբ լեցուիլ ու կշտանալ ուզող մարդն է:    

Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայուՄենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայուՄենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայուՄենք կը փնտռե՞նք Յիսուսի ներկայութիւնը: Յիսուսի ներկայութիւնը: Յիսուսի ներկայութիւնը: Յիսուսի ներկայութիւնը: Յիսուսի ներկայու----
թեան մէջ ապրելու ծարաւը ունի՞նք: Յիսուսի ներկայութեան մէջ թեան մէջ ապրելու ծարաւը ունի՞նք: Յիսուսի ներկայութեան մէջ թեան մէջ ապրելու ծարաւը ունի՞նք: Յիսուսի ներկայութեան մէջ թեան մէջ ապրելու ծարաւը ունի՞նք: Յիսուսի ներկայութեան մէջ 
մնալու ծարաւը ունի՞նք:մնալու ծարաւը ունի՞նք:մնալու ծարաւը ունի՞նք:մնալու ծարաւը ունի՞նք:    Կը փնտռե՞նք Յիսուսը, ինչպէս ծարաւ Կը փնտռե՞նք Յիսուսը, ինչպէս ծարաւ Կը փնտռե՞նք Յիսուսը, ինչպէս ծարաւ Կը փնտռե՞նք Յիսուսը, ինչպէս ծարաւ 
եղնիկը կը փնտռէ ջուրի վտակները: Կը փնտռե՞նք Յիսուսը ինչպէս եղնիկը կը փնտռէ ջուրի վտակները: Կը փնտռե՞նք Յիսուսը ինչպէս եղնիկը կը փնտռէ ջուրի վտակները: Կը փնտռե՞նք Յիսուսը ինչպէս եղնիկը կը փնտռէ ջուրի վտակները: Կը փնտռե՞նք Յիսուսը ինչպէս 
սուրբ կոյս Մարիամ զայն փնտռեց երբ զայն կորսնցուց: Մենք ալ սուրբ կոյս Մարիամ զայն փնտռեց երբ զայն կորսնցուց: Մենք ալ սուրբ կոյս Մարիամ զայն փնտռեց երբ զայն կորսնցուց: Մենք ալ սուրբ կոյս Մարիամ զայն փնտռեց երբ զայն կորսնցուց: Մենք ալ 
արդեօք չե՞նք կորսնցուցած Յիսուսը մեր մեղքերուն պատճառով: արդեօք չե՞նք կորսնցուցած Յիսուսը մեր մեղքերուն պատճառով: արդեօք չե՞նք կորսնցուցած Յիսուսը մեր մեղքերուն պատճառով: արդեօք չե՞նք կորսնցուցած Յիսուսը մեր մեղքերուն պատճառով: 
Չե՞նք կորսնցուցած իր ներկայութեան քաղցրութեամբ համակուելու Չե՞նք կորսնցուցած իր ներկայութեան քաղցրութեամբ համակուելու Չե՞նք կորսնցուցած իր ներկայութեան քաղցրութեամբ համակուելու Չե՞նք կորսնցուցած իր ներկայութեան քաղցրութեամբ համակուելու 
երանութիւնը:երանութիւնը:երանութիւնը:երանութիւնը:    Եթէ չենք զգար ու չենք ապրիր Յիսուսի ներկայութիւնը, Եթէ չենք զգար ու չենք ապրիր Յիսուսի ներկայութիւնը, Եթէ չենք զգար ու չենք ապրիր Յիսուսի ներկայութիւնը, Եթէ չենք զգար ու չենք ապրիր Յիսուսի ներկայութիւնը, 
կը նշանակէ թէ կորսնցուցած ենք զայն, իսկ եթէ կորսնցուցած ենք, կը նշանակէ թէ կորսնցուցած ենք զայն, իսկ եթէ կորսնցուցած ենք, կը նշանակէ թէ կորսնցուցած ենք զայն, իսկ եթէ կորսնցուցած ենք, կը նշանակէ թէ կորսնցուցած ենք զայն, իսկ եթէ կորսնցուցած ենք, 
հեռանանք մեղքէնհեռանանք մեղքէնհեռանանք մեղքէնհեռանանք մեղքէն` ` ` ` որպէսզի կարենանք մօտենալ իրեն, եւ ինքն ալ` որպէսզի կարենանք մօտենալ իրեն, եւ ինքն ալ` որպէսզի կարենանք մօտենալ իրեն, եւ ինքն ալ` որպէսզի կարենանք մօտենալ իրեն, եւ ինքն ալ` 
մեզի (Յակոբոս 4.8):մեզի (Յակոբոս 4.8):մեզի (Յակոբոս 4.8):մեզի (Յակոբոս 4.8): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Անօթի զգացողը` թԱնօթի զգացողը` թԱնօթի զգացողը` թԱնօթի զգացողը` թող կեանքի Հացին գայ: Ծարաւ եղողող կեանքի Հացին գայ: Ծարաւ եղողող կեանքի Հացին գայ: Ծարաւ եղողող կեանքի Հացին գայ: Ծարաւ եղողըըըը` ` ` ` թող թող թող թող 

կենսատու Աղբիւրին դիմէ:կենսատու Աղբիւրին դիմէ:կենսատու Աղբիւրին դիմէ:կենսատու Աղբիւրին դիմէ:    



 335 

Ողորմելու կարեւորութիւնըՈղորմելու կարեւորութիւնըՈղորմելու կարեւորութիւնըՈղորմելու կարեւորութիւնը    
((((Նոյեմբեր 28Նոյեմբեր 28Նոյեմբեր 28Նոյեմբեր 28))))    

    
««««Երանի՜ ողորմածներուն, որովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմուԵրանի՜ ողորմածներուն, որովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմուԵրանի՜ ողորմածներուն, որովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմուԵրանի՜ ողորմածներուն, որովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմու----

թիւն պիտի գտնենթիւն պիտի գտնենթիւն պիտի գտնենթիւն պիտի գտնեն» » » » (Մատթէոս 5.7):(Մատթէոս 5.7):(Մատթէոս 5.7):(Մատթէոս 5.7):    
----    Ողորմածները առաջին հերթին աղքատին օգնողներն են, դրամի Ողորմածները առաջին հերթին աղքատին օգնողներն են, դրամի Ողորմածները առաջին հերթին աղքատին օգնողներն են, դրամի Ողորմածները առաջին հերթին աղքատին օգնողներն են, դրամի 

կարիքը ունեցողներուն՝ դրամ տուողներն են, կերակուրի պէտք կարիքը ունեցողներուն՝ դրամ տուողներն են, կերակուրի պէտք կարիքը ունեցողներուն՝ դրամ տուողներն են, կերակուրի պէտք կարիքը ունեցողներուն՝ դրամ տուողներն են, կերակուրի պէտք 
ունեցողունեցողունեցողունեցողներուն՝ կերակուր տուողներն են, հագուստի կարիքը ներուն՝ կերակուր տուողներն են, հագուստի կարիքը ներուն՝ կերակուր տուողներն են, հագուստի կարիքը ներուն՝ կերակուր տուողներն են, հագուստի կարիքը 
ունեցողներուն՝ հաունեցողներուն՝ հաունեցողներուն՝ հաունեցողներուն՝ հագուստ տուողներն են, տուն չունեցողներգուստ տուողներն են, տուն չունեցողներգուստ տուողներն են, տուն չունեցողներգուստ տուողներն են, տուն չունեցողներունունունուն՝ ՝ ՝ ՝ 
բնակարան հայթայթողներն են:բնակարան հայթայթողներն են:բնակարան հայթայթողներն են:բնակարան հայթայթողներն են:    

----    Ողորմած են նաեւ անտէր եղողներուն` տէր կանգնողները, անՈղորմած են նաեւ անտէր եղողներուն` տէր կանգնողները, անՈղորմած են նաեւ անտէր եղողներուն` տէր կանգնողները, անՈղորմած են նաեւ անտէր եղողներուն` տէր կանգնողները, ան----
պաշտպաշտպաշտպաշտպան եղողներուն` պաշտպան հանդիսացողները, մոռցուապան եղողներուն` պաշտպան հանդիսացողները, մոռցուապան եղողներուն` պաշտպան հանդիսացողները, մոռցուապան եղողներուն` պաշտպան հանդիսացողները, մոռցուած ծ ծ ծ 
մարդոց` այցելութիւն տուողները, լքուած ու յուսահատ մարդիկը` մարդոց` այցելութիւն տուողները, լքուած ու յուսահատ մարդիկը` մարդոց` այցելութիւն տուողները, լքուած ու յուսահատ մարդիկը` մարդոց` այցելութիւն տուողները, լքուած ու յուսահատ մարդիկը` 
մխիթարողները:մխիթարողները:մխիթարողները:մխիթարողները:    

----    Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, մերկիՅիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, մերկիՅիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, մերկիՅիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, մերկին, հիւանդին ն, հիւանդին ն, հիւանդին ն, հիւանդին 
եւ բանտի մէջ եղողներուն չօգնող մարդոց կ'ըսէ. եւ բանտի մէջ եղողներուն չօգնող մարդոց կ'ըսէ. եւ բանտի մէջ եղողներուն չօգնող մարդոց կ'ըսէ. եւ բանտի մէջ եղողներուն չօգնող մարդոց կ'ըսէ. ««««ԱնիծեալնեԱնիծեալնեԱնիծեալնեԱնիծեալնե´́́́ր, ր, ր, ր, 
հեռացէհեռացէհեռացէհեռացէ´́́́ք ինձմէ, գացէք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային ք ինձմէ, գացէք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային ք ինձմէ, գացէք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային ք ինձմէ, գացէք յաւիտենական կրակին մէջ, որ Սատանային 
եւ անոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած էեւ անոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած էեւ անոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած էեւ անոր հրեշտակներուն համար պատրաստուած է» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
25.4125.4125.4125.41----43): 43): 43): 43): Ինչո՞ւ համար Յիսուս ողորմութիւն չտուողները կը Ինչո՞ւ համար Յիսուս ողորմութիւն չտուողները կը Ինչո՞ւ համար Յիսուս ողորմութիւն չտուողները կը Ինչո՞ւ համար Յիսուս ողորմութիւն չտուողները կը 
դատապարտէ յաւիտենդատապարտէ յաւիտենդատապարտէ յաւիտենդատապարտէ յաւիտենական կրակին, եւ ինչո՞ւ ոական կրակին, եւ ինչո՞ւ ոական կրակին, եւ ինչո՞ւ ոական կրակին, եւ ինչո՞ւ ո´́́́չ ուրիշ տեղ, այլ` չ ուրիշ տեղ, այլ` չ ուրիշ տեղ, այլ` չ ուրիշ տեղ, այլ` 
Սատանային համար պատրաստուած տեղը: ՈՍատանային համար պատրաստուած տեղը: ՈՍատանային համար պատրաստուած տեղը: ՈՍատանային համար պատրաստուած տեղը: Ո´́́́չ մէկ բան զԱստուած չ մէկ բան զԱստուած չ մէկ բան զԱստուած չ մէկ բան զԱստուած 
այնպէս կը բարկացնէ ինչպէս անողորմուայնպէս կը բարկացնէ ինչպէս անողորմուայնպէս կը բարկացնէ ինչպէս անողորմուայնպէս կը բարկացնէ ինչպէս անողորմութիւնը, համաձայն թիւնը, համաձայն թիւնը, համաձայն թիւնը, համաձայն 
առաքեալին խօսքին, թէ` առաքեալին խօսքին, թէ` առաքեալին խօսքին, թէ` առաքեալին խօսքին, թէ` ««««Աստուած իր դատաստանին մէջ անողորմ Աստուած իր դատաստանին մէջ անողորմ Աստուած իր դատաստանին մէջ անողորմ Աստուած իր դատաստանին մէջ անողորմ 
պիտի ըլլայ այն մարդուն նկատմամբ` որ ուրիշներուն հպիտի ըլլայ այն մարդուն նկատմամբ` որ ուրիշներուն հպիտի ըլլայ այն մարդուն նկատմամբ` որ ուրիշներուն հպիտի ըլլայ այն մարդուն նկատմամբ` որ ուրիշներուն հանդէպ անդէպ անդէպ անդէպ 
ողորմած չէ եղածողորմած չէ եղածողորմած չէ եղածողորմած չէ եղած» » » » (Յակոբոս 2.13) (Բարսեղ Մաշկեւորցի):(Յակոբոս 2.13) (Բարսեղ Մաշկեւորցի):(Յակոբոս 2.13) (Բարսեղ Մաշկեւորցի):(Յակոբոս 2.13) (Բարսեղ Մաշկեւորցի):    

----    Որպէսզի աղքատին մեր տալիք ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ Որպէսզի աղքատին մեր տալիք ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ Որպէսզի աղքատին մեր տալիք ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ Որպէսզի աղքատին մեր տալիք ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ 
ընդունելի ըլլայ, պէտք է ատիկա ծածուկ ըլլայ ընդունելի ըլլայ, պէտք է ատիկա ծածուկ ըլլայ ընդունելի ըլլայ, պէտք է ատիկա ծածուկ ըլլայ ընդունելի ըլլայ, պէտք է ատիկա ծածուկ ըլլայ եւ մեր ունեեւ մեր ունեեւ մեր ունեեւ մեր ունեցածին ցածին ցածին ցածին 
համապատասխան:համապատասխան:համապատասխան:համապատասխան:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եթէ ողորմութիւն տալու մեր կերպը եւ շարժառիթը շիտակ Եթէ ողորմութիւն տալու մեր կերպը եւ շարժառիթը շիտակ Եթէ ողորմութիւն տալու մեր կերպը եւ շարժառիթը շիտակ Եթէ ողորմութիւն տալու մեր կերպը եւ շարժառիթը շիտակ 

չչչչըլլայ՝ մեր ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ երբեք ընդունելի ըլլայ՝ մեր ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ երբեք ընդունելի ըլլայ՝ մեր ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ երբեք ընդունելի ըլլայ՝ մեր ողորմութիւնը Աստուծոյ մօտ երբեք ընդունելի 
չչչչ’’’’ըլլար:ըլլար:ըլլար:ըլլար:    
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Տրուած ողորմութեան որակըՏրուած ողորմութեան որակըՏրուած ողորմութեան որակըՏրուած ողորմութեան որակը    
((((Նոյեմբեր 29Նոյեմբեր 29Նոյեմբեր 29Նոյեմբեր 29))))    

    
Յաւելեալ քանի մը խօսքեր, աղքատներուն օգնելու մասին.Յաւելեալ քանի մը խօսքեր, աղքատներուն օգնելու մասին.Յաւելեալ քանի մը խօսքեր, աղքատներուն օգնելու մասին.Յաւելեալ քանի մը խօսքեր, աղքատներուն օգնելու մասին.----    
----    Այն հացը որ տանդ մէջ կը բորբոսի՝ կը պատկանի անօթիԱյն հացը որ տանդ մէջ կը բորբոսի՝ կը պատկանի անօթիԱյն հացը որ տանդ մէջ կը բորբոսի՝ կը պատկանի անօթիԱյն հացը որ տանդ մէջ կը բորբոսի՝ կը պատկանի անօթիին: Այն ին: Այն ին: Այն ին: Այն 

կօշիկները որոնք անկողինիդ տակ փոշիով ծածկօշիկները որոնք անկողինիդ տակ փոշիով ծածկօշիկները որոնք անկողինիդ տակ փոշիով ծածկօշիկները որոնք անկողինիդ տակ փոշիով ծածկուած են՝ կը պատկուած են՝ կը պատկուած են՝ կը պատկուած են՝ կը պատ----
կանին բոկոտն մարդոց: Այն հագուստները որոնք տունիդ կամ պականին բոկոտն մարդոց: Այն հագուստները որոնք տունիդ կամ պականին բոկոտն մարդոց: Այն հագուստները որոնք տունիդ կամ պականին բոկոտն մարդոց: Այն հագուստները որոնք տունիդ կամ պա----
հարանիդ մէկ անկիւնը դիզած ես՝ կը պատկահարանիդ մէկ անկիւնը դիզած ես՝ կը պատկահարանիդ մէկ անկիւնը դիզած ես՝ կը պատկահարանիդ մէկ անկիւնը դիզած ես՝ կը պատկանին մերկ մարդոց նին մերկ մարդոց նին մերկ մարդոց նին մերկ մարդոց (Basil):(Basil):(Basil):(Basil):    

----    Ինչպէս ուրախութԻնչպէս ուրախութԻնչպէս ուրախութԻնչպէս ուրախութեամբ կեամբ կեամբ կեամբ կ’’’’առնես, ուրախութեամբ ալ կառնես, ուրախութեամբ ալ կառնես, ուրախութեամբ ալ կառնես, ուրախութեամբ ալ կրրրրնա՞ս նա՞ս նա՞ս նա՞ս 
տալ: Ինչպէս ձեռքդ լայն կը բանաս առած ատենդ, տուած ատենդ ալ տալ: Ինչպէս ձեռքդ լայն կը բանաս առած ատենդ, տուած ատենդ ալ տալ: Ինչպէս ձեռքդ լայն կը բանաս առած ատենդ, տուած ատենդ ալ տալ: Ինչպէս ձեռքդ լայն կը բանաս առած ատենդ, տուած ատենդ ալ 
լայնլայնլայնլայն    կը բանա՞ս: Ինչպէս կկը բանա՞ս: Ինչպէս կկը բանա՞ս: Ինչպէս կկը բանա՞ս: Ինչպէս կ’’’’ուզես առատուուզես առատուուզես առատուուզես առատութեամբ ստանալ, թեամբ ստանալ, թեամբ ստանալ, թեամբ ստանալ, 
առատութեամբ ալ կառատութեամբ ալ կառատութեամբ ալ կառատութեամբ ալ կ’’’’ուզե՞ս տալ: ուզե՞ս տալ: ուզե՞ս տալ: ուզե՞ս տալ: ««««Ինչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կԻնչ որ կ’’’’ուզէք որ մարդիկ ընեն ուզէք որ մարդիկ ընեն ուզէք որ մարդիկ ընեն ուզէք որ մարդիկ ընեն 
ձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնցձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնցձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնցձեզի, նոյնը ըրէք դուք անոնց» » » » (Մատթէոս 7.12):(Մատթէոս 7.12):(Մատթէոս 7.12):(Մատթէոս 7.12):    

----    ««««Ողորմածութեամբ կը բացուին երկինքի դռները եւ կը մտնենք Ողորմածութեամբ կը բացուին երկինքի դռները եւ կը մտնենք Ողորմածութեամբ կը բացուին երկինքի դռները եւ կը մտնենք Ողորմածութեամբ կը բացուին երկինքի դռները եւ կը մտնենք 
լոյսի առագաստը, կը պայծառանան մեր լապտերները ելոյսի առագաստը, կը պայծառանան մեր լապտերները ելոյսի առագաստը, կը պայծառանան մեր լապտերները ելոյսի առագաստը, կը պայծառանան մեր լապտերները եւ ուրախոււ ուրախոււ ուրախոււ ուրախու----
թեամբ երկնաւոր Փեսան կը դիմաւորենք: Կը ջնջուին մեր մեղքերը եւ թեամբ երկնաւոր Փեսան կը դիմաւորենք: Կը ջնջուին մեր մեղքերը եւ թեամբ երկնաւոր Փեսան կը դիմաւորենք: Կը ջնջուին մեր մեղքերը եւ թեամբ երկնաւոր Փեսան կը դիմաւորենք: Կը ջնջուին մեր մեղքերը եւ 
կը ծածկուին մեր անօրէնութիւններըկը ծածկուին մեր անօրէնութիւններըկը ծածկուին մեր անօրէնութիւններըկը ծածկուին մեր անօրէնութիւնները» » » » (Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):(Սարգիս Շնորհալի):    

----    Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը մարդոց Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը մարդոց Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը մարդոց Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը մարդոց 
ոչինոչինոչինոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին.չ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին.չ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին.չ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին.    ի՞նչ կ'ընենք աղքատին ի՞նչ կ'ընենք աղքատին ի՞նչ կ'ընենք աղքատին ի՞նչ կ'ընենք աղքատին 
համար: Հագուստի կհամար: Հագուստի կհամար: Հագուստի կհամար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տանք. Աստուած իր Որդիին տո՞ր մը կու տանք. Աստուած իր Որդիին տո՞ր մը կու տանք. Աստուած իր Որդիին տո՞ր մը կու տանք. Աստուած իր Որդիին 
արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր 
կու տանք. Աստուած կենսատու Գկու տանք. Աստուած կենսատու Գկու տանք. Աստուած կենսատու Գկու տանք. Աստուած կենսատու Գետը կը պարգեւէ մեզի: Եետը կը պարգեւէ մեզի: Եետը կը պարգեւէ մեզի: Եետը կը պարգեւէ մեզի: Երկու օր րկու օր րկու օր րկու օր 
տնազուրկ մը մեր տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենատնազուրկ մը մեր տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենատնազուրկ մը մեր տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենատնազուրկ մը մեր տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենա----
կան բնակարաններ խոստացած է մեզի: Մեր տուածկան բնակարաններ խոստացած է մեզի: Մեր տուածկան բնակարաններ խոստացած է մեզի: Մեր տուածկան բնակարաններ խոստացած է մեզի: Մեր տուածով ժամանակաւոր ով ժամանակաւոր ով ժամանակաւոր ով ժամանակաւոր 
ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական երջանկուուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական երջանկուուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական երջանկուուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական երջանկու----
թիւն ու ցնծութիւն վերապահած էթիւն ու ցնծութիւն վերապահած էթիւն ու ցնծութիւն վերապահած էթիւն ու ցնծութիւն վերապահած է    մեզի: Մենք աղքատին ձեռքիմեզի: Մենք աղքատին ձեռքիմեզի: Մենք աղքատին ձեռքիմեզի: Մենք աղքատին ձեռքին մէջ ն մէջ ն մէջ ն մէջ 
դրա՞մ կը դնենք.դրա՞մ կը դնենք.դրա՞մ կը դնենք.դրա՞մ կը դնենք.    ԱԱԱԱստուած մեր սրտին մէջ իր Որդիին փրկութիւնն ու ստուած մեր սրտին մէջ իր Որդիին փրկութիւնն ու ստուած մեր սրտին մէջ իր Որդիին փրկութիւնն ու ստուած մեր սրտին մէջ իր Որդիին փրկութիւնն ու 
ուրախութիւնը կը դնէ:ուրախութիւնը կը դնէ:ուրախութիւնը կը դնէ:ուրախութիւնը կը դնէ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեր տուածը չքաւորին ոչինչ էՄեր տուածը չքաւորին ոչինչ էՄեր տուածը չքաւորին ոչինչ էՄեր տուածը չքաւորին ոչինչ է    համեմատած Աստուծոյ մեզի համեմատած Աստուծոյ մեզի համեմատած Աստուծոյ մեզի համեմատած Աստուծոյ մեզի 

տուածին ու տալիքին հետ:տուածին ու տալիքին հետ:տուածին ու տալիքին հետ:տուածին ու տալիքին հետ:    
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Ողորմութեան տարբերՈղորմութեան տարբերՈղորմութեան տարբերՈղորմութեան տարբեր    իմաստներիմաստներիմաստներիմաստներըըըը    
((((Նոյեմբեր 30Նոյեմբեր 30Նոյեմբեր 30Նոյեմբեր 30))))    

    
----    ՈՈՈՈղորմածները միայն չունեւորներուն օգնողները չեն, այլ նաեւ ղորմածները միայն չունեւորներուն օգնողները չեն, այլ նաեւ ղորմածները միայն չունեւորներուն օգնողները չեն, այլ նաեւ ղորմածները միայն չունեւորներուն օգնողները չեն, այլ նաեւ 

անոնք են՝ որոնք ատելութեամբ լեցուն սիրտերուն սէանոնք են՝ որոնք ատելութեամբ լեցուն սիրտերուն սէանոնք են՝ որոնք ատելութեամբ լեցուն սիրտերուն սէանոնք են՝ որոնք ատելութեամբ լեցուն սիրտերուն սէ´́́́ր կր կր կր կ’’’’ողորմին: ողորմին: ողորմին: ողորմին: 
Արդարեւ, ողորմութիւնը, ներել չգիտցողին` նեԱրդարեւ, ողորմութիւնը, ներել չգիտցողին` նեԱրդարեւ, ողորմութիւնը, ներել չգիտցողին` նեԱրդարեւ, ողորմութիւնը, ներել չգիտցողին` ներում շնորհելն է: րում շնորհելն է: րում շնորհելն է: րում շնորհելն է: 
Ողորմութիւնը, գթութեան կարիքը ունեցողին` գթալն է: Տկարին Ողորմութիւնը, գթութեան կարիքը ունեցողին` գթալն է: Տկարին Ողորմութիւնը, գթութեան կարիքը ունեցողին` գթալն է: Տկարին Ողորմութիւնը, գթութեան կարիքը ունեցողին` գթալն է: Տկարին 
համբերելը՝ անոր ողորմիլ է: Մեզ չարախօսողին համբերելը՝ անոր ողորմիլ է: Մեզ չարախօսողին համբերելը՝ անոր ողորմիլ է: Մեզ չարախօսողին համբերելը՝ անոր ողորմիլ է: Մեզ չարախօսողին չարախօսութեան չարախօսութեան չարախօսութեան չարախօսութեան 
դիմաց լուռ մնալըդիմաց լուռ մնալըդիմաց լուռ մնալըդիմաց լուռ մնալը    ու անոր համար աղօթելըու անոր համար աղօթելըու անոր համար աղօթելըու անոր համար աղօթելը՝ անոր ողորմիլ է: Հաւա՝ անոր ողորմիլ է: Հաւա՝ անոր ողորմիլ է: Հաւա՝ անոր ողորմիլ է: Հաւա----
տացեալ մարդուն կեանքի ամբողջ ընթացքը, ողորմելու ընթացք մը տացեալ մարդուն կեանքի ամբողջ ընթացքը, ողորմելու ընթացք մը տացեալ մարդուն կեանքի ամբողջ ընթացքը, ողորմելու ընթացք մը տացեալ մարդուն կեանքի ամբողջ ընթացքը, ողորմելու ընթացք մը 
պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է    ըլլայ: Ամէն անողորմ վերաբերմունքի դիմաց, հաւատացեալ ըլլայ: Ամէն անողորմ վերաբերմունքի դիմաց, հաւատացեալ ըլլայ: Ամէն անողորմ վերաբերմունքի դիմաց, հաւատացեալ ըլլայ: Ամէն անողորմ վերաբերմունքի դիմաց, հաւատացեալ 
մարդուն կեցուածքը, ողորմածիմարդուն կեցուածքը, ողորմածիմարդուն կեցուածքը, ողորմածիմարդուն կեցուածքը, ողորմածի´ ´ ´ ´ կեցուածք պէտք է ըլլայ:կեցուածք պէտք է ըլլայ:կեցուածք պէտք է ըլլայ:կեցուածք պէտք է ըլլայ:    

----    Ողորմածները նաեւ անոնք են, որոնք կՈղորմածները նաեւ անոնք են, որոնք կՈղորմածները նաեւ անոնք են, որոնք կՈղորմածները նաեւ անոնք են, որոնք կ’’’’աշխատին վերջ դնել աշխատին վերջ դնել աշխատին վերջ դնել աշխատին վերջ դնել 
իրենց նմաններուն կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեանց իրենց նմաններուն կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեանց իրենց նմաններուն կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեանց իրենց նմաններուն կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող դժբախտութեանց 
ու թշուառութեանց: Սուգի մէջ եղողին ու թշուառութեանց: Սուգի մէջ եղողին ու թշուառութեանց: Սուգի մէջ եղողին ու թշուառութեանց: Սուգի մէջ եղողին մխիթարելը՝ անոր ողորմիլ է: մխիթարելը՝ անոր ողորմիլ է: մխիթարելը՝ անոր ողորմիլ է: մխիթարելը՝ անոր ողորմիլ է: 
Ցաւի մէջ եղողին ցաւը փարատելը՝ անոր ողորմիլ է: Տրտմած հոգին Ցաւի մէջ եղողին ցաւը փարատելը՝ անոր ողորմիլ է: Տրտմած հոգին Ցաւի մէջ եղողին ցաւը փարատելը՝ անոր ողորմիլ է: Տրտմած հոգին Ցաւի մէջ եղողին ցաւը փարատելը՝ անոր ողորմիլ է: Տրտմած հոգին 
ուրախացնելը՝ անոր ողորմիլ է: Արցունք թափողին արցունքը սրբելը՝ ուրախացնելը՝ անոր ողորմիլ է: Արցունք թափողին արցունքը սրբելը՝ ուրախացնելը՝ անոր ողորմիլ է: Արցունք թափողին արցունքը սրբելը՝ ուրախացնելը՝ անոր ողորմիլ է: Արցունք թափողին արցունքը սրբելը՝ 
անոր ողորմիլ է: Իյնալու վրայ եղողը կանգնելը՝ անոր ողորմիլ է: անոր ողորմիլ է: Իյնալու վրայ եղողը կանգնելը՝ անոր ողորմիլ է: անոր ողորմիլ է: Իյնալու վրայ եղողը կանգնելը՝ անոր ողորմիլ է: անոր ողորմիլ է: Իյնալու վրայ եղողը կանգնելը՝ անոր ողորմիլ է: 
Արդէն իսկ ինկածը վերականգնելը՝ անոր ողորմիլ է:Արդէն իսկ ինկածը վերականգնելը՝ անոր ողորմիլ է:Արդէն իսկ ինկածը վերականգնելը՝ անոր ողորմիլ է:Արդէն իսկ ինկածը վերականգնելը՝ անոր ողորմիլ է:    Յուսահատ Յուսահատ Յուսահատ Յուսահատ 
մարդուն յոյս ներշնչելը՝ անոր ողորմիլ է:մարդուն յոյս ներշնչելը՝ անոր ողորմիլ է:մարդուն յոյս ներշնչելը՝ անոր ողորմիլ է:մարդուն յոյս ներշնչելը՝ անոր ողորմիլ է:    

----    Այս բոլորէն աւելի, մեծագոյն ողորմութիւնը, կորսուած մարդիկը Այս բոլորէն աւելի, մեծագոյն ողորմութիւնը, կորսուած մարդիկը Այս բոլորէն աւելի, մեծագոյն ողորմութիւնը, կորսուած մարդիկը Այս բոլորէն աւելի, մեծագոյն ողորմութիւնը, կորսուած մարդիկը 
Յիսուսի բերելն է, Աստուծմէ հեռու եղողները Աստուծոյ մօտեցնելն է, Յիսուսի բերելն է, Աստուծմէ հեռու եղողները Աստուծոյ մօտեցնելն է, Յիսուսի բերելն է, Աստուծմէ հեռու եղողները Աստուծոյ մօտեցնելն է, Յիսուսի բերելն է, Աստուծմէ հեռու եղողները Աստուծոյ մօտեցնելն է, 
հաւատքէ հեռու եղողներուն հաւատքի մասին վկայութիւն տալն է: հաւատքէ հեռու եղողներուն հաւատքի մասին վկայութիւն տալն է: հաւատքէ հեռու եղողներուն հաւատքի մասին վկայութիւն տալն է: հաւատքէ հեռու եղողներուն հաւատքի մասին վկայութիւն տալն է: 
ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ ասկէ աւելի մեծ ողյ ասկէ աւելի մեծ ողյ ասկէ աւելի մեծ ողյ ասկէ աւելի մեծ ողորմութիւն: Երբ կորմութիւն: Երբ կորմութիւն: Երբ կորմութիւն: Երբ կ’’’’առաջնորդենքառաջնորդենքառաջնորդենքառաջնորդենք    մէկը մէկը մէկը մէկը 
դժոխքի ճամբայէն դէպի դրախտի ճադժոխքի ճամբայէն դէպի դրախտի ճադժոխքի ճամբայէն դէպի դրախտի ճադժոխքի ճամբայէն դէպի դրախտի ճամբան՝ անոր ողորմութիւն ըրած մբան՝ անոր ողորմութիւն ըրած մբան՝ անոր ողորմութիւն ըրած մբան՝ անոր ողորմութիւն ըրած 
չե՞նքչե՞նքչե՞նքչե՞նք    ըլըլըլըլլար: Երբ կլար: Երբ կլար: Երբ կլար: Երբ կ’’’’ազատենք մէկը Սատանային գերութենէն՝ ասիկա ազատենք մէկը Սատանային գերութենէն՝ ասիկա ազատենք մէկը Սատանային գերութենէն՝ ասիկա ազատենք մէկը Սատանային գերութենէն՝ ասիկա 
ողորմութիւն չիողորմութիւն չիողորմութիւն չիողորմութիւն չի՞՞՞՞    սեպուիրսեպուիրսեպուիրսեպուիր::::    Ճիշդ է որ իսկական ու բացարձակ Ճիշդ է որ իսկական ու բացարձակ Ճիշդ է որ իսկական ու բացարձակ Ճիշդ է որ իսկական ու բացարձակ 
ողորմածը միայն Աստուած ինք է, բայց մեր կոչումն է ողորմածը միայն Աստուած ինք է, բայց մեր կոչումն է ողորմածը միայն Աստուած ինք է, բայց մեր կոչումն է ողորմածը միայն Աստուած ինք է, բայց մեր կոչումն է Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ողորմութեան արտացոլացումը ըլլալ:ողորմութեան արտացոլացումը ըլլալ:ողորմութեան արտացոլացումը ըլլալ:ողորմութեան արտացոլացումը ըլլալ: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ողորմած Աստուծոյ զաւակները, իրեՈղորմած Աստուծոյ զաւակները, իրեՈղորմած Աստուծոյ զաւակները, իրեՈղորմած Աստուծոյ զաւակները, իրե´́́́նց կարգին պէտք է նց կարգին պէտք է նց կարգին պէտք է նց կարգին պէտք է 

ողորմած ըլլան:ողորմած ըլլան:ողորմած ըլլան:ողորմած ըլլան:    
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ՈղորմաՈղորմաՈղորմաՈղորմա´́́́ծ ըլլանք,ծ ըլլանք,ծ ըլլանք,ծ ըլլանք,    
որպէսզի ողորմութիւն գտնենքորպէսզի ողորմութիւն գտնենքորպէսզի ողորմութիւն գտնենքորպէսզի ողորմութիւն գտնենք    

((((Դեկտեմբեր 1Դեկտեմբեր 1Դեկտեմբեր 1Դեկտեմբեր 1))))    
    

««««Որովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմութիւն պիտի գտնենՈրովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմութիւն պիտի գտնենՈրովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմութիւն պիտի գտնենՈրովհետեւ անոնք Աստուծմէ ողորմութիւն պիտի գտնեն»»»»    
((((Մատթէոս 5.7)Մատթէոս 5.7)Մատթէոս 5.7)Մատթէոս 5.7): : : : Մարդոց Մարդոց Մարդոց Մարդոց հանդէպ ողորմած եղողը` Աստուծմէ հանդէպ ողորմած եղողը` Աստուծմէ հանդէպ ողորմած եղողը` Աստուծմէ հանդէպ ողորմած եղողը` Աստուծմէ 
ողորմութիւն պիտի գտնէ: Ուստի, ողողորմութիւն պիտի գտնէ: Ուստի, ողողորմութիւն պիտի գտնէ: Ուստի, ողողորմութիւն պիտի գտնէ: Ուստի, ողորմածաբար վարուինք մեր որմածաբար վարուինք մեր որմածաբար վարուինք մեր որմածաբար վարուինք մեր 
տկար տկար տկար տկար եղբօր հետ, որպէսզի երբ մենք տկարանանք, Աստուած ալ եղբօր հետ, որպէսզի երբ մենք տկարանանք, Աստուած ալ եղբօր հետ, որպէսզի երբ մենք տկարանանք, Աստուած ալ եղբօր հետ, որպէսզի երբ մենք տկարանանք, Աստուած ալ 
ողորմածաբար վարուի մեր հետ: Ողորմութեամբ մօտենանք ինկողին, ողորմածաբար վարուի մեր հետ: Ողորմութեամբ մօտենանք ինկողին, ողորմածաբար վարուի մեր հետ: Ողորմութեամբ մօտենանք ինկողին, ողորմածաբար վարուի մեր հետ: Ողորմութեամբ մօտենանք ինկողին, 
որպէսզի Տէրը ողորմութեամբ մօտենայ մեզի երբ իյնանք: Մենք որպէսզի Տէրը ողորմութեամբ մօտենայ մեզի երբ իյնանք: Մենք որպէսզի Տէրը ողորմութեամբ մօտենայ մեզի երբ իյնանք: Մենք որպէսզի Տէրը ողորմութեամբ մօտենայ մեզի երբ իյնանք: Մենք ամէն ամէն ամէն ամէն 
վայրկեան պէտք ունինք Աստուծոյ ողորմութեան, ուստի, ամէն վայրկեան պէտք ունինք Աստուծոյ ողորմութեան, ուստի, ամէն վայրկեան պէտք ունինք Աստուծոյ ողորմութեան, ուստի, ամէն վայրկեան պէտք ունինք Աստուծոյ ողորմութեան, ուստի, ամէն 
վայրկեան պէտք է ողորմինք իրարու եւ ուրիշներուն:վայրկեան պէտք է ողորմինք իրարու եւ ուրիշներուն:վայրկեան պէտք է ողորմինք իրարու եւ ուրիշներուն:վայրկեան պէտք է ողորմինք իրարու եւ ուրիշներուն:    

Մարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաւանՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաւանՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաւանՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաւանդի՞նչ է դի՞նչ է դի՞նչ է դի՞նչ է 
սգասգասգասգա    դադադադատաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ 
ողորմութիւն գտնեողորմութիւն գտնեողորմութիւն գտնեողորմութիւն գտնելու ամենէն ապահով կերպը` ուրիլու ամենէն ապահով կերպը` ուրիլու ամենէն ապահով կերպը` ուրիլու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն հանդէպ շներուն հանդէպ շներուն հանդէպ շներուն հանդէպ 
ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: Իր նմանին ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: Իր նմանին ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: Իր նմանին ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: Իր նմանին 
հանդէպ ողորհանդէպ ողորհանդէպ ողորհանդէպ ողորմած եղողը, դատաստանի օրը պիտի վայելէ Աստուծոյ մած եղողը, դատաստանի օրը պիտի վայելէ Աստուծոյ մած եղողը, դատաստանի օրը պիտի վայելէ Աստուծոյ մած եղողը, դատաստանի օրը պիտի վայելէ Աստուծոյ 
ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ խօսքը կ'ըսէ. ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ խօսքը կ'ըսէ. ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ խօսքը կ'ըսէ. ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ խօսքը կ'ըսէ. ««««Ողորմած մարդուն Ողորմած մարդուն Ողորմած մարդուն Ողորմած մարդուն 
պարագային` Աստուծոյ ողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ պարագային` Աստուծոյ ողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ պարագային` Աստուծոյ ողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ պարագային` Աստուծոյ ողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ 
դատաստանի ատենդատաստանի ատենդատաստանի ատենդատաստանի ատեն»»»» ( ( ( (Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):    

Անգութ չըլլանք մեր նմանին հանդէպ, մենք` որ կարօտ ենք Անգութ չըլլանք մեր նմանին հանդէպ, մենք` որ կարօտ ենք Անգութ չըլլանք մեր նմանին հանդէպ, մենք` որ կարօտ ենք Անգութ չըլլանք մեր նմանին հանդէպ, մենք` որ կարօտ ենք 
Աստուծոյ գթութեան: Խստութեամբ չդատենք մեր նմանը, մենք` որ կը Աստուծոյ գթութեան: Խստութեամբ չդատենք մեր նմանը, մենք` որ կը Աստուծոյ գթութեան: Խստութեամբ չդատենք մեր նմանը, մենք` որ կը Աստուծոյ գթութեան: Խստութեամբ չդատենք մեր նմանը, մենք` որ կը 
խնդրենք Աստուծմէ որ խստութեամբ չդատէ մեզ:խնդրենք Աստուծմէ որ խստութեամբ չդատէ մեզ:խնդրենք Աստուծմէ որ խստութեամբ չդատէ մեզ:խնդրենք Աստուծմէ որ խստութեամբ չդատէ մեզ:    Ի՞նչպէս կը Ի՞նչպէս կը Ի՞նչպէս կը Ի՞նչպէս կը 
յանդգնինք անողորմ ըլլալ մեր նմանին հանդէպ, մենք` որյանդգնինք անողորմ ըլլալ մեր նմանին հանդէպ, մենք` որյանդգնինք անողորմ ըլլալ մեր նմանին հանդէպ, մենք` որյանդգնինք անողորմ ըլլալ մեր նմանին հանդէպ, մենք` որ    կարիքը կարիքը կարիքը կարիքը 
ունինք Աստուծունինք Աստուծունինք Աստուծունինք Աստուծոյ ողորմութեան: Ողորմած ըլլանք ու Աստուած պիտի ոյ ողորմութեան: Ողորմած ըլլանք ու Աստուած պիտի ոյ ողորմութեան: Ողորմած ըլլանք ու Աստուած պիտի ոյ ողորմութեան: Ողորմած ըլլանք ու Աստուած պիտի 
ողորմի մեզի: Ներենք իրարու ու Աստուած պիտի ներէ մեզի: Գթանք ողորմի մեզի: Ներենք իրարու ու Աստուած պիտի ներէ մեզի: Գթանք ողորմի մեզի: Ներենք իրարու ու Աստուած պիտի ներէ մեզի: Գթանք ողորմի մեզի: Ներենք իրարու ու Աստուած պիտի ներէ մեզի: Գթանք 
իրարու ու մենք Աստուծոյ գթութիւնը պիտի վայելենք: Համբերենք իրարու ու մենք Աստուծոյ գթութիւնը պիտի վայելենք: Համբերենք իրարու ու մենք Աստուծոյ գթութիւնը պիտի վայելենք: Համբերենք իրարու ու մենք Աստուծոյ գթութիւնը պիտի վայելենք: Համբերենք 
իրարու տկարութեանց եւ Աստուած պիտի համբերէ մեր տկարուիրարու տկարութեանց եւ Աստուած պիտի համբերէ մեր տկարուիրարու տկարութեանց եւ Աստուած պիտի համբերէ մեր տկարուիրարու տկարութեանց եւ Աստուած պիտի համբերէ մեր տկարու----
թեանց:թեանց:թեանց:թեանց:    

    
� Աստուած ողորմած պիտի ըլլայ մԱստուած ողորմած պիտի ըլլայ մԱստուած ողորմած պիտի ըլլայ մԱստուած ողորմած պիտի ըլլայ միայն անոնց հանդէպ` որոնք իայն անոնց հանդէպ` որոնք իայն անոնց հանդէպ` որոնք իայն անոնց հանդէպ` որոնք 

ողորմած եղած են իրենց նմաններուն հանդէպ:ողորմած եղած են իրենց նմաններուն հանդէպ:ողորմած եղած են իրենց նմաններուն հանդէպ:ողորմած եղած են իրենց նմաններուն հանդէպ:    
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Որո՞նք են սիրտով մաքուրներըՈրո՞նք են սիրտով մաքուրներըՈրո՞նք են սիրտով մաքուրներըՈրո՞նք են սիրտով մաքուրները    
((((Դեկտեմբեր 2Դեկտեմբեր 2Դեկտեմբեր 2Դեկտեմբեր 2))))    

    
««««Երանի՜ անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք Երանի՜ անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք Երանի՜ անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք Երանի՜ անոնց, որոնք սիրտով մաքուր են, որովհետեւ անոնք 

զԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնեն» » » » (Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):    
1) 1) 1) 1) Որո՞նք սիրտով մաքուր կը սեպուին: Սիրտով մաքուրները Որո՞նք սիրտով մաքուր կը սեպուին: Սիրտով մաքուրները Որո՞նք սիրտով մաքուր կը սեպուին: Սիրտով մաքուրները Որո՞նք սիրտով մաքուր կը սեպուին: Սիրտով մաքուրները 

անոնք են՝ որոնք սրբուած են Յիսուսի արիւնով մեղքէն ու մեղքի անոնք են՝ որոնք սրբուած են Յիսուսի արիւնով մեղքէն ու մեղքի անոնք են՝ որոնք սրբուած են Յիսուսի արիւնով մեղքէն ու մեղքի անոնք են՝ որոնք սրբուած են Յիսուսի արիւնով մեղքէն ու մեղքի 
սէրէն: Մեղք չգործելը ապացոյց մը չէ որ մենք մաքուր սիրտ ունինք: սէրէն: Մեղք չգործելը ապացոյց մը չէ որ մենք մաքուր սիրտ ունինք: սէրէն: Մեղք չգործելը ապացոյց մը չէ որ մենք մաքուր սիրտ ունինք: սէրէն: Մեղք չգործելը ապացոյց մը չէ որ մենք մաքուր սիրտ ունինք: 
Մաքուր սիրտ ունենալու ապացոյցը` մեղքը ատելն է, մեղքէՄաքուր սիրտ ունենալու ապացոյցը` մեղքը ատելն է, մեղքէՄաքուր սիրտ ունենալու ապացոյցը` մեղքը ատելն է, մեղքէՄաքուր սիրտ ունենալու ապացոյցը` մեղքը ատելն է, մեղքէն զզուիլն ն զզուիլն ն զզուիլն ն զզուիլն 
է: Սիրտով մաքուրները, ոէ: Սիրտով մաքուրները, ոէ: Սիրտով մաքուրները, ոէ: Սիրտով մաքուրները, ո´́́́չ թէ չարութիւն չընողներն են, այլ չարուչ թէ չարութիւն չընողներն են, այլ չարուչ թէ չարութիւն չընողներն են, այլ չարուչ թէ չարութիւն չընողներն են, այլ չարու----
թիւնը ատոթիւնը ատոթիւնը ատոթիւնը ատողներն են.ղներն են.ղներն են.ղներն են.    ոոոո´́́́չ թէ չբամբասողներն են, այլ չ թէ չբամբասողներն են, այլ չ թէ չբամբասողներն են, այլ չ թէ չբամբասողներն են, այլ բամբասանքէն բամբասանքէն բամբասանքէն բամբասանքէն 
զզուողներն են:զզուողներն են:զզուողներն են:զզուողներն են:    

2) 2) 2) 2) Սիրտով մաքուրները նաեւ անոնք են՝ որոնք անիրաւութեան Սիրտով մաքուրները նաեւ անոնք են՝ որոնք անիրաւութեան Սիրտով մաքուրները նաեւ անոնք են՝ որոնք անիրաւութեան Սիրտով մաքուրները նաեւ անոնք են՝ որոնք անիրաւութեան 
վրայ չեն ուրախանար, այլ՝ ուրախակից կվրայ չեն ուրախանար, այլ՝ ուրախակից կվրայ չեն ուրախանար, այլ՝ ուրախակից կվրայ չեն ուրախանար, այլ՝ ուրախակից կ’’’’ըլլան ճշմարտութեան ըլլան ճշմարտութեան ըլլան ճշմարտութեան ըլլան ճշմարտութեան 
((((Ա.Կորնթացիս 13.6): Ոեւէ մարդ որ կԱ.Կորնթացիս 13.6): Ոեւէ մարդ որ կԱ.Կորնթացիս 13.6): Ոեւէ մարդ որ կԱ.Կորնթացիս 13.6): Ոեւէ մարդ որ կ’’’’ուրախանայ երբ ուրիշին գէշ ուրախանայ երբ ուրիշին գէշ ուրախանայ երբ ուրիշին գէշ ուրախանայ երբ ուրիշին գէշ 
բան մը կը պատահի, բան մը կը պատահի, բան մը կը պատահի, բան մը կը պատահի, այդ մարդուն սիրտը մաքուր չէ: Դուն այդ մարդուն սիրտը մաքուր չէ: Դուն այդ մարդուն սիրտը մաքուր չէ: Դուն այդ մարդուն սիրտը մաքուր չէ: Դուն 
կկկկ’’’’ուրախանա՞ս երբ ուրիշ մը փորձութեան հանդիպի, մանաւանդ եթէ ուրախանա՞ս երբ ուրիշ մը փորձութեան հանդիպի, մանաւանդ եթէ ուրախանա՞ս երբ ուրիշ մը փորձութեան հանդիպի, մանաւանդ եթէ ուրախանա՞ս երբ ուրիշ մը փորձութեան հանդիպի, մանաւանդ եթէ 
երբեք այդ երբեք այդ երբեք այդ երբեք այդ ««««ուրիշուրիշուրիշուրիշ»»»»ը քեզ չսիրող մէկն է: Ի՞նչ կը քեզ չսիրող մէկն է: Ի՞նչ կը քեզ չսիրող մէկն է: Ի՞նչ կը քեզ չսիրող մէկն է: Ի՞նչ կ’’’’ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես 
թշնամիներէդ մէկուն տապալումին մասին: Ի՞նչ կթշնամիներէդ մէկուն տապալումին մասին: Ի՞նչ կթշնամիներէդ մէկուն տապալումին մասին: Ի՞նչ կթշնամիներէդ մէկուն տապալումին մասին: Ի՞նչ կ’’’’ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես ընես երբ կը լսես 
հակառակորդներէդ կամ մրցակիցներէդ մէկուն հակառակորդներէդ կամ մրցակիցներէդ մէկուն հակառակորդներէդ կամ մրցակիցներէդ մէկուն հակառակորդներէդ կամ մրցակիցներէդ մէկուն ձախողութեան ձախողութեան ձախողութեան ձախողութեան 
մասին: Կմասին: Կմասին: Կմասին: Կ’’’’ուրախանա՞ս: Եթէ կուրախանա՞ս: Եթէ կուրախանա՞ս: Եթէ կուրախանա՞ս: Եթէ կ’’’’ուրախանաս, կը նշանակէ թէ մաքուր ուրախանաս, կը նշանակէ թէ մաքուր ուրախանաս, կը նշանակէ թէ մաքուր ուրախանաս, կը նշանակէ թէ մաքուր 
սիրտ չունիս:սիրտ չունիս:սիրտ չունիս:սիրտ չունիս:    

3) 3) 3) 3) Մաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրՄաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրՄաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրՄաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրտերը, որոնց մէջ կը բնակի տերը, որոնց մէջ կը բնակի տերը, որոնց մէջ կը բնակի տերը, որոնց մէջ կը բնակի 
Յիսուս: Սիրտ մը որուն մէջ չի բնակիր Յիսուս, չի կրնար մաքուր Յիսուս: Սիրտ մը որուն մէջ չի բնակիր Յիսուս, չի կրնար մաքուր Յիսուս: Սիրտ մը որուն մէջ չի բնակիր Յիսուս, չի կրնար մաքուր Յիսուս: Սիրտ մը որուն մէջ չի բնակիր Յիսուս, չի կրնար մաքուր 
սեպուիլ: Մաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրտերը, որոնք կսեպուիլ: Մաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրտերը, որոնք կսեպուիլ: Մաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրտերը, որոնք կսեպուիլ: Մաքուր կը սեպուին բոլոր այն սիրտերը, որոնք կը ը ը ը 
փառաբանեն ու կը պաշտեն Տէրը, որոնք կ'երգեն Տիրոջ անուան փառաբանեն ու կը պաշտեն Տէրը, որոնք կ'երգեն Տիրոջ անուան փառաբանեն ու կը պաշտեն Տէրը, որոնք կ'երգեն Տիրոջ անուան փառաբանեն ու կը պաշտեն Տէրը, որոնք կ'երգեն Տիրոջ անուան 
փառքին համար, որոնք կը սիրեն Տիրոջ ներկայութիւնը ու կը փնտռեն փառքին համար, որոնք կը սիրեն Տիրոջ ներկայութիւնը ու կը փնտռեն փառքին համար, որոնք կը սիրեն Տիրոջ ներկայութիւնը ու կը փնտռեն փառքին համար, որոնք կը սիրեն Տիրոջ ներկայութիւնը ու կը փնտռեն 
անոր քաղցրութիւնը:անոր քաղցրութիւնը:անոր քաղցրութիւնը:անոր քաղցրութիւնը:    ԶԱստուած չփառաբանող ու չպաշտող սիրտ մը ԶԱստուած չփառաբանող ու չպաշտող սիրտ մը ԶԱստուած չփառաբանող ու չպաշտող սիրտ մը ԶԱստուած չփառաբանող ու չպաշտող սիրտ մը 
պիպիպիպի´́́́ղծ է, եւ ուստի` հեռու մաքրութենէն:ղծ է, եւ ուստի` հեռու մաքրութենէն:ղծ է, եւ ուստի` հեռու մաքրութենէն:ղծ է, եւ ուստի` հեռու մաքրութենէն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ուրիշին վատութիւն չընելըՈւրիշին վատութիւն չընելըՈւրիշին վատութիւն չընելըՈւրիշին վատութիւն չընելը    ցոյց չի տար թէ մաքուր սիրտ ցոյց չի տար թէ մաքուր սիրտ ցոյց չի տար թէ մաքուր սիրտ ցոյց չի տար թէ մաքուր սիրտ 

ունինք: Մեզի չարիք ընողին բարիք ընելն է ապացոյցը թէ մենք ունինք: Մեզի չարիք ընողին բարիք ընելն է ապացոյցը թէ մենք ունինք: Մեզի չարիք ընողին բարիք ընելն է ապացոյցը թէ մենք ունինք: Մեզի չարիք ընողին բարիք ընելն է ապացոյցը թէ մենք 
Յիսուսով մաքրուած սիրտ ունինք:Յիսուսով մաքրուած սիրտ ունինք:Յիսուսով մաքրուած սիրտ ունինք:Յիսուսով մաքրուած սիրտ ունինք:    
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Մաքուր սիրտը գէշ բան չի խորհիրՄաքուր սիրտը գէշ բան չի խորհիրՄաքուր սիրտը գէշ բան չի խորհիրՄաքուր սիրտը գէշ բան չի խորհիր    
((((Դեկտեմբեր 3Դեկտեմբեր 3Դեկտեմբեր 3Դեկտեմբեր 3))))    

    
4444) ) ) ) Սիրտով մաքուր մարդը` չարիք չգործող մարդը չէ միայն, այլ` Սիրտով մաքուր մարդը` չարիք չգործող մարդը չէ միայն, այլ` Սիրտով մաքուր մարդը` չարիք չգործող մարդը չէ միայն, այլ` Սիրտով մաքուր մարդը` չարիք չգործող մարդը չէ միայն, այլ` 

չաչաչաչարիք չմտածող ու չխորհող մարդն է:րիք չմտածող ու չխորհող մարդն է:րիք չմտածող ու չխորհող մարդն է:րիք չմտածող ու չխորհող մարդն է:    
««««ՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւն»»»»ը երկու մասի կը բաժնուի.ը երկու մասի կը բաժնուի.ը երկու մասի կը բաժնուի.ը երկու մասի կը բաժնուի.----    
ա) ա) ա) ա) ««««ՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւն» » » » կը նկատուի չար բան մտածելը, խորհիլը, կը նկատուի չար բան մտածելը, խորհիլը, կը նկատուի չար բան մտածելը, խորհիլը, կը նկատուի չար բան մտածելը, խորհիլը, 

ծրագրելը:ծրագրելը:ծրագրելը:ծրագրելը:    
բ) բ) բ) բ) ««««ՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւնՉարութիւն» » » » կը նկատուի չար գործ կատարելը: Սիրտով կը նկատուի չար գործ կատարելը: Սիրտով կը նկատուի չար գործ կատարելը: Սիրտով կը նկատուի չար գործ կատարելը: Սիրտով 

մաքուր եղող մարդը պէտք է հեռու մնայ թէմաքուր եղող մարդը պէտք է հեռու մնայ թէմաքուր եղող մարդը պէտք է հեռու մնայ թէմաքուր եղող մարդը պէտք է հեռու մնայ թէ´ ´ ´ ´ մտապէս եւ թէմտապէս եւ թէմտապէս եւ թէմտապէս եւ թէ´ ´ ´ ´ 
գործնապէս չարիք գործելէ (Ներսէս Շնորհալի):գործնապէս չարիք գործելէ (Ներսէս Շնորհալի):գործնապէս չարիք գործելէ (Ներսէս Շնորհալի):գործնապէս չարիք գործելէ (Ներսէս Շնորհալի):    

Կրնայ մէԿրնայ մէԿրնայ մէԿրնայ մէկը չարիք խորհիլ, բայց իր խորհած չարիքը չգործադրել կը չարիք խորհիլ, բայց իր խորհած չարիքը չգործադրել կը չարիք խորհիլ, բայց իր խորհած չարիքը չգործադրել կը չարիք խորհիլ, բայց իր խորհած չարիքը չգործադրել 
վախի կամ այլ պատճառով մը, սա չի նշանակեր որ անիկա չար մէկը վախի կամ այլ պատճառով մը, սա չի նշանակեր որ անիկա չար մէկը վախի կամ այլ պատճառով մը, սա չի նշանակեր որ անիկա չար մէկը վախի կամ այլ պատճառով մը, սա չի նշանակեր որ անիկա չար մէկը 
չէ: Կրնայ անձ մը որոշել վնաս հասցնել ուրիշի մը, բայց չկարենայ իր չէ: Կրնայ անձ մը որոշել վնաս հասցնել ուրիշի մը, բայց չկարենայ իր չէ: Կրնայ անձ մը որոշել վնաս հասցնել ուրիշի մը, բայց չկարենայ իր չէ: Կրնայ անձ մը որոշել վնաս հասցնել ուրիշի մը, բայց չկարենայ իր 
որոշումը գործադրել: Թէեւ չգործադրէ իր որոշումը, բայց չար մէկը կը որոշումը գործադրել: Թէեւ չգործադրէ իր որոշումը, բայց չար մէկը կը որոշումը գործադրել: Թէեւ չգործադրէ իր որոշումը, բայց չար մէկը կը որոշումը գործադրել: Թէեւ չգործադրէ իր որոշումը, բայց չար մէկը կը 
նկատուի, եւ ուստինկատուի, եւ ուստինկատուի, եւ ուստինկատուի, եւ ուստի    չի կրնար մաքուր սիրտ ունենալ: Պահ մը մտածէ, չի կրնար մաքուր սիրտ ունենալ: Պահ մը մտածէ, չի կրնար մաքուր սիրտ ունենալ: Պահ մը մտածէ, չի կրնար մաքուր սիրտ ունենալ: Պահ մը մտածէ, 
սիրելիսիրելիսիրելիսիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, կա՞ն կեանքիդ մէջ մարդիկ որոնց չես սիրեր, ընթերցող, կա՞ն կեանքիդ մէջ մարդիկ որոնց չես սիրեր, ընթերցող, կա՞ն կեանքիդ մէջ մարդիկ որոնց չես սիրեր, ընթերցող, կա՞ն կեանքիդ մէջ մարդիկ որոնց չես սիրեր, 
որոնց գուցէորոնց գուցէորոնց գուցէորոնց գուցէ    կկկկ’’’’ատես, բայց չես վնասեր անոնց. չես վնասեր, ատես, բայց չես վնասեր անոնց. չես վնասեր, ատես, բայց չես վնասեր անոնց. չես վնասեր, ատես, բայց չես վնասեր անոնց. չես վնասեր, ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ չես ուզեր վնասել,որովհետեւ չես ուզեր վնասել,որովհետեւ չես ուզեր վնասել,որովհետեւ չես ուզեր վնասել,    այլ որովհետեւ չես կրնար վնասել, կամ այլ որովհետեւ չես կրնար վնասել, կամ այլ որովհետեւ չես կրնար վնասել, կամ այլ որովհետեւ չես կրնար վնասել, կամ 
որովհետեւ առիթը չի ներկայաորովհետեւ առիթը չի ներկայաորովհետեւ առիթը չի ներկայաորովհետեւ առիթը չի ներկայանար վնասելու:նար վնասելու:նար վնասելու:նար վնասելու:    

Հետեւաբար, մաքուր սիրտ ունեցող մարդը` չար գործերէն, բայց Հետեւաբար, մաքուր սիրտ ունեցող մարդը` չար գործերէն, բայց Հետեւաբար, մաքուր սիրտ ունեցող մարդը` չար գործերէն, բայց Հետեւաբար, մաքուր սիրտ ունեցող մարդը` չար գործերէն, բայց 
մանաւանդ չար միտքերէն ու մտածումներէն, չար խորհուրդներէն ու մանաւանդ չար միտքերէն ու մտածումներէն, չար խորհուրդներէն ու մանաւանդ չար միտքերէն ու մտածումներէն, չար խորհուրդներէն ու մանաւանդ չար միտքերէն ու մտածումներէն, չար խորհուրդներէն ու 
ծրծրծրծրագիրներէն հեռու մնացող մարդն է: Ի՞նչ պէտք է ընել որ չար ագիրներէն հեռու մնացող մարդն է: Ի՞նչ պէտք է ընել որ չար ագիրներէն հեռու մնացող մարդն է: Ի՞նչ պէտք է ընել որ չար ագիրներէն հեռու մնացող մարդն է: Ի՞նչ պէտք է ընել որ չար 
մտածումներ չգան մեր միտքը: մտածումներ չգան մեր միտքը: մտածումներ չգան մեր միտքը: մտածումներ չգան մեր միտքը: ՆՆՆՆախ ըսեմ, որ չար մտածումներուն ախ ըսեմ, որ չար մտածումներուն ախ ըսեմ, որ չար մտածումներուն ախ ըսեմ, որ չար մտածումներուն 
գալը մեղքգալը մեղքգալը մեղքգալը մեղք    չի սեպուիր այնքան ատեն որ մենք այդ մտածումները չենք չի սեպուիր այնքան ատեն որ մենք այդ մտածումները չենք չի սեպուիր այնքան ատեն որ մենք այդ մտածումները չենք չի սեպուիր այնքան ատեն որ մենք այդ մտածումները չենք 
ընդունիր ու կը զզուինք անոնցմէ, իսկ ընդունիր ու կը զզուինք անոնցմէ, իսկ ընդունիր ու կը զզուինք անոնցմէ, իսկ ընդունիր ու կը զզուինք անոնցմէ, իսկ մեր միտքէն ներս անոնց մեր միտքէն ներս անոնց մեր միտքէն ներս անոնց մեր միտքէն ներս անոնց 
մուտքը մուտքը մուտքը մուտքը կարելի եղածին չափ կասեցնելու կերպըկարելի եղածին չափ կասեցնելու կերպըկարելի եղածին չափ կասեցնելու կերպըկարելի եղածին չափ կասեցնելու կերպը` ` ` ` կատարեալ կատարեալ կատարեալ կատարեալ 
ինքնայանձնումն է Սուրբ Հոգիին, որ նորոգիչն է մեր միտքերուն:ինքնայանձնումն է Սուրբ Հոգիին, որ նորոգիչն է մեր միտքերուն:ինքնայանձնումն է Սուրբ Հոգիին, որ նորոգիչն է մեր միտքերուն:ինքնայանձնումն է Սուրբ Հոգիին, որ նորոգիչն է մեր միտքերուն:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ՈՈՈՈ´́́́չ միայն չար գորչ միայն չար գորչ միայն չար գորչ միայն չար գործէն հեռու պէտք է կծէն հեռու պէտք է կծէն հեռու պէտք է կծէն հեռու պէտք է կենալ, այլ նաեւ` չար ենալ, այլ նաեւ` չար ենալ, այլ նաեւ` չար ենալ, այլ նաեւ` չար 

մտածումներէն, որովհետեւ անոնք են որ կը պղծեն մեր սիրտը:մտածումներէն, որովհետեւ անոնք են որ կը պղծեն մեր սիրտը:մտածումներէն, որովհետեւ անոնք են որ կը պղծեն մեր սիրտը:մտածումներէն, որովհետեւ անոնք են որ կը պղծեն մեր սիրտը:    
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Ի՞նչ կը նշանակէ զԱստուած տեսնելԻ՞նչ կը նշանակէ զԱստուած տեսնելԻ՞նչ կը նշանակէ զԱստուած տեսնելԻ՞նչ կը նշանակէ զԱստուած տեսնել    
((((Դեկտեմբեր 4Դեկտեմբեր 4Դեկտեմբեր 4Դեկտեմբեր 4))))    

    
5555) ) ) ) ««««ՈՈՈՈրովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի տեսնենրովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի տեսնենրովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի տեսնենրովհետեւ անոնք զԱստուած պիտի տեսնեն» » » » (Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):(Մատթէոս 5.8):    

Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած տեսնել: Կրնա՞յ մէկը տեսնել Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած տեսնել: Կրնա՞յ մէկը տեսնել Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած տեսնել: Կրնա՞յ մէկը տեսնել Ի՞նչ կը նշանակէ` զԱստուած տեսնել: Կրնա՞յ մէկը տեսնել 
զԱզԱզԱզԱստուած: Յովստուած: Յովստուած: Յովստուած: Յովհաննէս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հաննէս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հաննէս Աւետարանիչ կը վկայէ որ հաննէս Աւետարանիչ կը վկայէ որ ««««ոոոոեւէ մէկը երբեք եւէ մէկը երբեք եւէ մէկը երբեք եւէ մէկը երբեք 
զԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսածզԱստուած չէ տեսած» » » » (Յովհաննէս 1.18: Ա.Յովհաննէս 4.12): Պօղոս (Յովհաննէս 1.18: Ա.Յովհաննէս 4.12): Պօղոս (Յովհաննէս 1.18: Ա.Յովհաննէս 4.12): Պօղոս (Յովհաննէս 1.18: Ա.Յովհաննէս 4.12): Պօղոս 
առաքեալ նաեւ կը հաստատէ թէ առաքեալ նաեւ կը հաստատէ թէ առաքեալ նաեւ կը հաստատէ թէ առաքեալ նաեւ կը հաստատէ թէ ««««մարդոցմէ ոմարդոցմէ ոմարդոցմէ ոմարդոցմէ ո´́́́չ ոք տեսած էչ ոք տեսած էչ ոք տեսած էչ ոք տեսած է» » » » 
զԱստուած (Ա.Տիմոթէոս 6.16): Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ թէ զԱստուած (Ա.Տիմոթէոս 6.16): Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ թէ զԱստուած (Ա.Տիմոթէոս 6.16): Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ թէ զԱստուած (Ա.Տիմոթէոս 6.16): Նոյնինքն Աստուած կը հաստատէ թէ 
մէկը չի կրնար իր երեսը տեմէկը չի կրնար իր երեսը տեմէկը չի կրնար իր երեսը տեմէկը չի կրնար իր երեսը տեսնել եւ ողջ մնալ (Ելից 33.20): Շնորհալի սնել եւ ողջ մնալ (Ելից 33.20): Շնորհալի սնել եւ ողջ մնալ (Ելից 33.20): Շնորհալի սնել եւ ողջ մնալ (Ելից 33.20): Շնորհալի 
Հայրապետը կը բացատրէ, որ Աստուած անտեսանելի է իր Հայրապետը կը բացատրէ, որ Աստուած անտեսանելի է իր Հայրապետը կը բացատրէ, որ Աստուած անտեսանելի է իր Հայրապետը կը բացատրէ, որ Աստուած անտեսանելի է իր 
բնութեամբ, բայց անտեսանելին Աստուած տեսանելի կը դառնայ բնութեամբ, բայց անտեսանելին Աստուած տեսանելի կը դառնայ բնութեամբ, բայց անտեսանելին Աստուած տեսանելի կը դառնայ բնութեամբ, բայց անտեսանելին Աստուած տեսանելի կը դառնայ 
ստեղծագործութեան ընդմէջէն: Այս մասին կը վկայէ Պօղոս ստեղծագործութեան ընդմէջէն: Այս մասին կը վկայէ Պօղոս ստեղծագործութեան ընդմէջէն: Այս մասին կը վկայէ Պօղոս ստեղծագործութեան ընդմէջէն: Այս մասին կը վկայէ Պօղոս 
առաքեալ` ըսելով. առաքեալ` ըսելով. առաքեալ` ըսելով. առաքեալ` ըսելով. ««««Ստեղծագործութեան ընդմէջէն կՍտեղծագործութեան ընդմէջէն կՍտեղծագործութեան ընդմէջէն կՍտեղծագործութեան ընդմէջէն կ’’’’իմացուին ու կըիմացուին ու կըիմացուին ու կըիմացուին ու կը    
տեսնուին Աստուծոյ աներեւոյթ յատկանիշները, այսինքն` մշտնջենատեսնուին Աստուծոյ աներեւոյթ յատկանիշները, այսինքն` մշտնջենատեսնուին Աստուծոյ աներեւոյթ յատկանիշները, այսինքն` մշտնջենատեսնուին Աստուծոյ աներեւոյթ յատկանիշները, այսինքն` մշտնջենա----
ւոր զօրութիւնը եւ անոր աստուածութիւնըւոր զօրութիւնը եւ անոր աստուածութիւնըւոր զօրութիւնը եւ անոր աստուածութիւնըւոր զօրութիւնը եւ անոր աստուածութիւնը» » » » (Հռոմայեցիս 1.20): (Հռոմայեցիս 1.20): (Հռոմայեցիս 1.20): (Հռոմայեցիս 1.20): 
Շնորհալի Հայրապետը հիմնուելով առաքեալին այս բառերուն վրայ, Շնորհալի Հայրապետը հիմնուելով առաքեալին այս բառերուն վրայ, Շնորհալի Հայրապետը հիմնուելով առաքեալին այս բառերուն վրայ, Շնորհալի Հայրապետը հիմնուելով առաքեալին այս բառերուն վրայ, 
կը բացատրէ որ Աստուծոյ էութիւնն ու զօրութիւնը տեսանելի կը կը բացատրէ որ Աստուծոյ էութիւնն ու զօրութիւնը տեսանելի կը կը բացատրէ որ Աստուծոյ էութիւնն ու զօրութիւնը տեսանելի կը կը բացատրէ որ Աստուծոյ էութիւնն ու զօրութիւնը տեսանելի կը 
դառնան արարածներուն դառնան արարածներուն դառնան արարածներուն դառնան արարածներուն ընդմէջէն: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կընդմէջէն: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կընդմէջէն: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կընդմէջէն: Հետեւաբար, երբ Յիսուս կ’’’’ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ ըսէ թէ 
սիրտով մաքուր եղողները զԱստուած պիտի տեսնեն, խօսքը Աստուսիրտով մաքուր եղողները զԱստուած պիտի տեսնեն, խօսքը Աստուսիրտով մաքուր եղողները զԱստուած պիտի տեսնեն, խօսքը Աստուսիրտով մաքուր եղողները զԱստուած պիտի տեսնեն, խօսքը Աստու----
ծոյ բնութիւնը տեսնելու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ մեծամեծ գործերը ծոյ բնութիւնը տեսնելու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ մեծամեծ գործերը ծոյ բնութիւնը տեսնելու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ մեծամեծ գործերը ծոյ բնութիւնը տեսնելու մասին չէ, այլ` Աստուծոյ մեծամեծ գործերը 
տեսնելու մասին, Աստուծոյ մեծ զօրութիւնը տեսնելու մասին: տեսնելու մասին, Աստուծոյ մեծ զօրութիւնը տեսնելու մասին: տեսնելու մասին, Աստուծոյ մեծ զօրութիւնը տեսնելու մասին: տեսնելու մասին, Աստուծոյ մեծ զօրութիւնը տեսնելու մասին: 
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, մաքուր պահէ ձեռքերդ չընթերցող, մաքուր պահէ ձեռքերդ չընթերցող, մաքուր պահէ ձեռքերդ չընթերցող, մաքուր պահէ ձեռքերդ չար գործերէն, եւ սիրտդ` ար գործերէն, եւ սիրտդ` ար գործերէն, եւ սիրտդ` ար գործերէն, եւ սիրտդ` 
չար խորհուրդներէն, եւ դուն պիտի տեսնես Աստուծոյ հրաշքները, չար խորհուրդներէն, եւ դուն պիտի տեսնես Աստուծոյ հրաշքները, չար խորհուրդներէն, եւ դուն պիտի տեսնես Աստուծոյ հրաշքները, չար խորհուրդներէն, եւ դուն պիտի տեսնես Աստուծոյ հրաշքները, 
Աստուծոյ սէրն ու զօրութիւնը, քաղցրութիւնն ու գորովը:Աստուծոյ սէրն ու զօրութիւնը, քաղցրութիւնն ու գորովը:Աստուծոյ սէրն ու զօրութիւնը, քաղցրութիւնն ու գորովը:Աստուծոյ սէրն ու զօրութիւնը, քաղցրութիւնն ու գորովը:    

««««Մենք չենք կրնար տեսնել Մենք չենք կրնար տեսնել Մենք չենք կրնար տեսնել Մենք չենք կրնար տեսնել զզզզԱստուԱստուԱստուԱստուածածածած    իր իր իր իր բնութբնութբնութբնութեանը մէջ,եանը մէջ,եանը մէջ,եանը մէջ,    բայց բայց բայց բայց 
կրնանք վայելել Աստուծոյ բնութեան բարոկրնանք վայելել Աստուծոյ բնութեան բարոկրնանք վայելել Աստուծոյ բնութեան բարոկրնանք վայելել Աստուծոյ բնութեան բարութիւնը, գեղեցկութիւնը եւ ւթիւնը, գեղեցկութիւնը եւ ւթիւնը, գեղեցկութիւնը եւ ւթիւնը, գեղեցկութիւնը եւ 
լոյլոյլոյլոյսըսըսըսը»»»»    ((((Զարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. Ազնաւորեան):):):): ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ԶԱստուած տեսնելը` Աստուծոյ փառքն ու մեծավաԶԱստուած տեսնելը` Աստուծոյ փառքն ու մեծավաԶԱստուած տեսնելը` Աստուծոյ փառքն ու մեծավաԶԱստուած տեսնելը` Աստուծոյ փառքն ու մեծավայելչութիւնը յելչութիւնը յելչութիւնը յելչութիւնը 

տեսնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հրաշալի ու հրաշագործ սէրը տեսնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հրաշալի ու հրաշագործ սէրը տեսնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հրաշալի ու հրաշագործ սէրը տեսնել կը նշանակէ, Աստուծոյ հրաշալի ու հրաշագործ սէրը 
տեսնել եւ անով պարուրուիլ կը նշանակէ:տեսնել եւ անով պարուրուիլ կը նշանակէ:տեսնել եւ անով պարուրուիլ կը նշանակէ:տեսնել եւ անով պարուրուիլ կը նշանակէ:    
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Որո՞նք զԱստուած պիտի տեսնենՈրո՞նք զԱստուած պիտի տեսնենՈրո՞նք զԱստուած պիտի տեսնենՈրո՞նք զԱստուած պիտի տեսնեն    
((((Դեկտեմբեր 5Դեկտեմբեր 5Դեկտեմբեր 5Դեկտեմբեր 5))))    

    
6666) ) ) ) Սիրտ մը որուն մՍիրտ մը որուն մՍիրտ մը որուն մՍիրտ մը որուն մէջ կը բնակի մեղքը, սիրտ մը որ կէջ կը բնակի մեղքը, սիրտ մը որ կէջ կը բնակի մեղքը, սիրտ մը որ կէջ կը բնակի մեղքը, սիրտ մը որ կ’’’’ախորժի ախորժի ախորժի ախորժի 

մեղքէն, այդ սիրտը չի կրնար իր հոգիի աչքերով տեսնել զԱստուած: մեղքէն, այդ սիրտը չի կրնար իր հոգիի աչքերով տեսնել զԱստուած: մեղքէն, այդ սիրտը չի կրնար իր հոգիի աչքերով տեսնել զԱստուած: մեղքէն, այդ սիրտը չի կրնար իր հոգիի աչքերով տեսնել զԱստուած: 
Աստուած աննիւթական է: Աստուած աննիւթական ըլլալով` միայն Աստուած աննիւթական է: Աստուած աննիւթական ըլլալով` միայն Աստուած աննիւթական է: Աստուած աննիւթական ըլլալով` միայն Աստուած աննիւթական է: Աստուած աննիւթական ըլլալով` միայն 
աննիւթական աչքերով կրնայ տեսնուիլ: Շնորհալի Հայրապետը կաննիւթական աչքերով կրնայ տեսնուիլ: Շնորհալի Հայրապետը կաննիւթական աչքերով կրնայ տեսնուիլ: Շնորհալի Հայրապետը կաննիւթական աչքերով կրնայ տեսնուիլ: Շնորհալի Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ով որ իր սիրտը կը մաքրէ բոլոր ախտերէն,Ով որ իր սիրտը կը մաքրէ բոլոր ախտերէն,Ով որ իր սիրտը կը մաքրէ բոլոր ախտերէն,Ով որ իր սիրտը կը մաքրէ բոլոր ախտերէն,    իր հոգիի իր հոգիի իր հոգիի իր հոգիի 
գեղեցկութեամբ կը սկսի տեսնել Աստուծոյ պատկերը: Անոնք որոնք գեղեցկութեամբ կը սկսի տեսնել Աստուծոյ պատկերը: Անոնք որոնք գեղեցկութեամբ կը սկսի տեսնել Աստուծոյ պատկերը: Անոնք որոնք գեղեցկութեամբ կը սկսի տեսնել Աստուծոյ պատկերը: Անոնք որոնք 
մաքուր հայելիի մը մէջ նայելով կը տեսնեն արեգակը, թէեւ երկինք չէ մաքուր հայելիի մը մէջ նայելով կը տեսնեն արեգակը, թէեւ երկինք չէ մաքուր հայելիի մը մէջ նայելով կը տեսնեն արեգակը, թէեւ երկինք չէ մաքուր հայելիի մը մէջ նայելով կը տեսնեն արեգակը, թէեւ երկինք չէ 
որ կը նային, բայց հայելիին ճառագայթներով կը նշմարեն արեւին որ կը նային, բայց հայելիին ճառագայթներով կը նշմարեն արեւին որ կը նային, բայց հայելիին ճառագայթներով կը նշմարեն արեւին որ կը նային, բայց հայելիին ճառագայթներով կը նշմարեն արեւին 
բոլորաձեւ լոյսը. այնպէս ալ մենք, թէպէտ չենք կրնար նայիլ Աստուծոյբոլորաձեւ լոյսը. այնպէս ալ մենք, թէպէտ չենք կրնար նայիլ Աստուծոյբոլորաձեւ լոյսը. այնպէս ալ մենք, թէպէտ չենք կրնար նայիլ Աստուծոյբոլորաձեւ լոյսը. այնպէս ալ մենք, թէպէտ չենք կրնար նայիլ Աստուծոյ    
անմերձենալի բնուանմերձենալի բնուանմերձենալի բնուանմերձենալի բնութեան, բայց եթէ մեր մէջ գտնուող աթեան, բայց եթէ մեր մէջ գտնուող աթեան, բայց եթէ մեր մէջ գտնուող աթեան, բայց եթէ մեր մէջ գտնուող անոր պատկերը նոր պատկերը նոր պատկերը նոր պատկերը 
մաքրենք ախտերէն, մեմաքրենք ախտերէն, մեմաքրենք ախտերէն, մեմաքրենք ախտերէն, մե´́́́ր իսկ մէջ կը տեսնենք այն ինչ որ կը ր իսկ մէջ կը տեսնենք այն ինչ որ կը ր իսկ մէջ կը տեսնենք այն ինչ որ կը ր իսկ մէջ կը տեսնենք այն ինչ որ կը 
փնտռենքփնտռենքփնտռենքփնտռենք»: »: »: »: Շնորհալի Հայրապետին ըսել ուզածը այն է, թէ ով որ իր Շնորհալի Հայրապետին ըսել ուզածը այն է, թէ ով որ իր Շնորհալի Հայրապետին ըսել ուզածը այն է, թէ ով որ իր Շնորհալի Հայրապետին ըսել ուզածը այն է, թէ ով որ իր 
սիրտն ու հոգին մաքոսիրտն ու հոգին մաքոսիրտն ու հոգին մաքոսիրտն ու հոգին մաքո´́́́ւր կը պահէ, գեղեցիւր կը պահէ, գեղեցիւր կը պահէ, գեղեցիւր կը պահէ, գեղեցի´́́́կ կը պահէ, մեղքէն հեռոկ կը պահէ, մեղքէն հեռոկ կը պահէ, մեղքէն հեռոկ կը պահէ, մեղքէն հեռո´́́́ւ ւ ւ ւ 
կը պահէ, կրնայ կը պահէ, կրնայ կը պահէ, կրնայ կը պահէ, կրնայ Աստուծոյ պատկերն ու ներկայութիւնը տեսնել իր Աստուծոյ պատկերն ու ներկայութիւնը տեսնել իր Աստուծոյ պատկերն ու ներկայութիւնը տեսնել իր Աստուծոյ պատկերն ու ներկայութիւնը տեսնել իր 
իսկ անձին մէջ, քանի Յիսուս հաստատեց թէ Աստուծոյ արքայութիւնը իսկ անձին մէջ, քանի Յիսուս հաստատեց թէ Աստուծոյ արքայութիւնը իսկ անձին մէջ, քանի Յիսուս հաստատեց թէ Աստուծոյ արքայութիւնը իսկ անձին մէջ, քանի Յիսուս հաստատեց թէ Աստուծոյ արքայութիւնը 
մեր մէջն է (Ղուկաս 17.21):մեր մէջն է (Ղուկաս 17.21):մեր մէջն է (Ղուկաս 17.21):մեր մէջն է (Ղուկաս 17.21):    

Ներսէս Ներսէս Ներսէս Ներսէս Շնորհալի ՀայրապետՇնորհալի ՀայրապետՇնորհալի ՀայրապետՇնորհալի Հայրապետին համաձայն, չարութիւնը կը ին համաձայն, չարութիւնը կը ին համաձայն, չարութիւնը կը ին համաձայն, չարութիւնը կը 
բաժնուի երկու մասի` միտքով չարիք խորհիլը եւ ձեռքով չարիք բաժնուի երկու մասի` միտքով չարիք խորհիլը եւ ձեռքով չարիք բաժնուի երկու մասի` միտքով չարիք խորհիլը եւ ձեռքով չարիք բաժնուի երկու մասի` միտքով չարիք խորհիլը եւ ձեռքով չարիք 
գործելը: Հայրապեգործելը: Հայրապեգործելը: Հայրապեգործելը: Հայրապետը կը բացատրէ, թէ անոնք որոնք իրենք զիրենք տը կը բացատրէ, թէ անոնք որոնք իրենք զիրենք տը կը բացատրէ, թէ անոնք որոնք իրենք զիրենք տը կը բացատրէ, թէ անոնք որոնք իրենք զիրենք 
հեռու կը պահեն այս երկու չարութիւններէն, այսինքն` չարիք չեն հեռու կը պահեն այս երկու չարութիւններէն, այսինքն` չարիք չեն հեռու կը պահեն այս երկու չարութիւններէն, այսինքն` չարիք չեն հեռու կը պահեն այս երկու չարութիւններէն, այսինքն` չարիք չեն 
խորհիր ու չարիք չեն գործեր, եւ անոնց փոխարէն` բարին կը խորհին խորհիր ու չարիք չեն գործեր, եւ անոնց փոխարէն` բարին կը խորհին խորհիր ու չարիք չեն գործեր, եւ անոնց փոխարէն` բարին կը խորհին խորհիր ու չարիք չեն գործեր, եւ անոնց փոխարէն` բարին կը խորհին 
ու կը գործեն, անոնք սիրտով մաքուր կը սեպուին եւ կ'արժանանան ու կը գործեն, անոնք սիրտով մաքուր կը սեպուին եւ կ'արժանանան ու կը գործեն, անոնք սիրտով մաքուր կը սեպուին եւ կ'արժանանան ու կը գործեն, անոնք սիրտով մաքուր կը սեպուին եւ կ'արժանանան 
Աստուծոյ տեսութեան երանութեան:Աստուծոյ տեսութեան երանութեան:Աստուծոյ տեսութեան երանութեան:Աստուծոյ տեսութեան երանութեան:    

    
� Իրենք զիրենք մաքուր պահողները պիտի տեսնեն Աստուծոյ Իրենք զիրենք մաքուր պահողները պիտի տեսնեն Աստուծոյ Իրենք զիրենք մաքուր պահողները պիտի տեսնեն Աստուծոյ Իրենք զիրենք մաքուր պահողները պիտի տեսնեն Աստուծոյ 

փառքի լոյսը, իսկ աղտոտները` պիտի տեսնեն Սատանային փառքի լոյսը, իսկ աղտոտները` պիտի տեսնեն Սատանային փառքի լոյսը, իսկ աղտոտները` պիտի տեսնեն Սատանային փառքի լոյսը, իսկ աղտոտները` պիտի տեսնեն Սատանային 
դէմքը (Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ):դէմքը (Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ):դէմքը (Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ):դէմքը (Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ):    
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Առանց հաշտութեան չկաԱռանց հաշտութեան չկաԱռանց հաշտութեան չկաԱռանց հաշտութեան չկա´́́́յ խաղաղութիւնյ խաղաղութիւնյ խաղաղութիւնյ խաղաղութիւն    
((((Դեկտեմբեր 6Դեկտեմբեր 6Դեկտեմբեր 6Դեկտեմբեր 6))))    

    
««««Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար 

կկկկ’’’’աշխատին, որովհետաշխատին, որովհետաշխատին, որովհետաշխատին, որովհետեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուին» » » » 
((((Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):    

1) 1) 1) 1) Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները 
առաջին հերթին անոնք են՝ որոնք կը դադրին իրենց մեղքերով առաջին հերթին անոնք են՝ որոնք կը դադրին իրենց մեղքերով առաջին հերթին անոնք են՝ որոնք կը դադրին իրենց մեղքերով առաջին հերթին անոնք են՝ որոնք կը դադրին իրենց մեղքերով 
Աստուծոյ դէմ պայքարելէ, Քրիստոսի արիւնով կը հաշտուին Աստուծոյ դէմ պայքարելէ, Քրիստոսի արիւնով կը հաշտուին Աստուծոյ դէմ պայքարելէ, Քրիստոսի արիւնով կը հաշտուին Աստուծոյ դէմ պայքարելէ, Քրիստոսի արիւնով կը հաշտուին 
Աստուծոյ հետ, եւ կԱստուծոյ հետ, եւ կԱստուծոյ հետ, եւ կԱստուծոյ հետ, եւ կ’’’’աշխատին որ խաղաղութիւն հաստատաշխատին որ խաղաղութիւն հաստատաշխատին որ խաղաղութիւն հաստատաշխատին որ խաղաղութիւն հաստատուի ուի ուի ուի 
Աստուծոյ եւ իրենց միջեւ: Ինչպէս իրարու դէմ պատերազմող երկու Աստուծոյ եւ իրենց միջեւ: Ինչպէս իրարու դէմ պատերազմող երկու Աստուծոյ եւ իրենց միջեւ: Ինչպէս իրարու դէմ պատերազմող երկու Աստուծոյ եւ իրենց միջեւ: Ինչպէս իրարու դէմ պատերազմող երկու 
երկիրներ, չեն կրնար խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ պատերազմը երկիրներ, չեն կրնար խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ պատերազմը երկիրներ, չեն կրնար խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ պատերազմը երկիրներ, չեն կրնար խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ պատերազմը 
դադրեցնեն եւ իրարու հետ հաշտուին, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար դադրեցնեն եւ իրարու հետ հաշտուին, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար դադրեցնեն եւ իրարու հետ հաշտուին, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար դադրեցնեն եւ իրարու հետ հաշտուին, նոյնպէս ալ, մարդը չի կրնար 
ներքին խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ դադրի իր մեղքերով ներքին խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ դադրի իր մեղքերով ներքին խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ դադրի իր մեղքերով ներքին խաղաղութիւն ունենալ, մինչեւ որ դադրի իր մեղքերով 
Աստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մԱստուծոյ դէմ մարտնչելէ եւ Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ՝ հաշտուի արտնչելէ եւ Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ՝ հաշտուի արտնչելէ եւ Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ՝ հաշտուի արտնչելէ եւ Աստուծոյ Որդիին միջոցաւ՝ հաշտուի 
Աստուծոյ հետ: Ինչպէս խաղաղութեան իշխանը` Յիսուս Աստուծոյ Աստուծոյ հետ: Ինչպէս խաղաղութեան իշխանը` Յիսուս Աստուծոյ Աստուծոյ հետ: Ինչպէս խաղաղութեան իշխանը` Յիսուս Աստուծոյ Աստուծոյ հետ: Ինչպէս խաղաղութեան իշխանը` Յիսուս Աստուծոյ 
Որդին է, նոյնպէս ալ, ան որ Յիսուսի միջոցաւ խաղաղութիւն կը Որդին է, նոյնպէս ալ, ան որ Յիսուսի միջոցաւ խաղաղութիւն կը Որդին է, նոյնպէս ալ, ան որ Յիսուսի միջոցաւ խաղաղութիւն կը Որդին է, նոյնպէս ալ, ան որ Յիսուսի միջոցաւ խաղաղութիւն կը 
հաստատէ Աստուծոյ եւ իրհաստատէ Աստուծոյ եւ իրհաստատէ Աստուծոյ եւ իրհաստատէ Աստուծոյ եւ իր    միջեւ, կը կոչուի Աստուծոյ որդի միջեւ, կը կոչուի Աստուծոյ որդի միջեւ, կը կոչուի Աստուծոյ որդի միջեւ, կը կոչուի Աստուծոյ որդի 
((((Յովհաննէս 1.12):Յովհաննէս 1.12):Յովհաննէս 1.12):Յովհաննէս 1.12):    

2) 2) 2) 2) Խաղաղութեան հաստատումԽաղաղութեան հաստատումԽաղաղութեան հաստատումԽաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները նաեւ ին համար աշխատողները նաեւ ին համար աշխատողները նաեւ ին համար աշխատողները նաեւ 
անոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կ’’’’առաջնորդեն իրենց նմանները խաղաղութեան առաջնորդեն իրենց նմանները խաղաղութեան առաջնորդեն իրենց նմանները խաղաղութեան առաջնորդեն իրենց նմանները խաղաղութեան 
դաշինք կնքելու Աստուծոյ հետ: Քրիստոսի միջոցաւ Աստուծոյ հետ դաշինք կնքելու Աստուծոյ հետ: Քրիստոսի միջոցաւ Աստուծոյ հետ դաշինք կնքելու Աստուծոյ հետ: Քրիստոսի միջոցաւ Աստուծոյ հետ դաշինք կնքելու Աստուծոյ հետ: Քրիստոսի միջոցաւ Աստուծոյ հետ 
հաշտուած մարդուն կոչումն է հաշտուած մարդուն կոչումն է հաշտուած մարդուն կոչումն է հաշտուած մարդուն կոչումն է ««««ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուրիշներն ալ հաշտութեան բերել» » » » 
((((Բ.Կորնթացիս 5.18): Կարելի չէ ընդունած ըլլալ փրկութիւնը,Բ.Կորնթացիս 5.18): Կարելի չէ ընդունած ըլլալ փրկութիւնը,Բ.Կորնթացիս 5.18): Կարելի չէ ընդունած ըլլալ փրկութիւնը,Բ.Կորնթացիս 5.18): Կարելի չէ ընդունած ըլլալ փրկութիւնը,    բայց բայց բայց բայց 
աշխատանք չտանիլ օգնելու ուրիշներուն որ իրեաշխատանք չտանիլ օգնելու ուրիշներուն որ իրեաշխատանք չտանիլ օգնելու ուրիշներուն որ իրեաշխատանք չտանիլ օգնելու ուրիշներուն որ իրե´́́́նք եւս ընդունին նք եւս ընդունին նք եւս ընդունին նք եւս ընդունին 
փրկութիւնը: Ան որ Տէր Յիսուսը ճանչցած է իբրեւ ճամբայ փրկութիւնը: Ան որ Տէր Յիսուսը ճանչցած է իբրեւ ճամբայ փրկութիւնը: Ան որ Տէր Յիսուսը ճանչցած է իբրեւ ճամբայ փրկութիւնը: Ան որ Տէր Յիսուսը ճանչցած է իբրեւ ճամբայ 
փրկութեան, իփրկութեան, իփրկութեան, իփրկութեան, ի´́́́ր կարգին պէտք է դառնայ ճամբայ մը ուրիշները ր կարգին պէտք է դառնայ ճամբայ մը ուրիշները ր կարգին պէտք է դառնայ ճամբայ մը ուրիշները ր կարգին պէտք է դառնայ ճամբայ մը ուրիշները 
փրկութեան առաջնորդող:փրկութեան առաջնորդող:փրկութեան առաջնորդող:փրկութեան առաջնորդող: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Պէտք է աշխատինք որ խաղաղութիւն ըլլայ մեր եւ Պէտք է աշխատինք որ խաղաղութիւն ըլլայ մեր եւ Պէտք է աշխատինք որ խաղաղութիւն ըլլայ մեր եւ Պէտք է աշխատինք որ խաղաղութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 

միջեւ, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ եւ մեր նմանին միջեւ: միջեւ, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ եւ մեր նմանին միջեւ: միջեւ, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ եւ մեր նմանին միջեւ: միջեւ, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ եւ մեր նմանին միջեւ:     
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Ըլլալ հաշտարարԸլլալ հաշտարարԸլլալ հաշտարարԸլլալ հաշտարար    
((((Դեկտեմբեր 7Դեկտեմբեր 7Դեկտեմբեր 7Դեկտեմբեր 7))))    

    
3) 3) 3) 3) Տակաւին, խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողՏակաւին, խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողՏակաւին, խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողՏակաւին, խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատող----

ները անոնք են՝ որոնք կները անոնք են՝ որոնք կները անոնք են՝ որոնք կները անոնք են՝ որոնք կ’’’’օգնեն մարդոց որ հաշտուին իրարու հետ: օգնեն մարդոց որ հաշտուին իրարու հետ: օգնեն մարդոց որ հաշտուին իրարու հետ: օգնեն մարդոց որ հաշտուին իրարու հետ: 
Արդարեւ, Քրիստոս աշխարհ եկաւ ոԱրդարեւ, Քրիստոս աշխարհ եկաւ ոԱրդարեւ, Քրիստոս աշխարհ եկաւ ոԱրդարեւ, Քրիստոս աշխարհ եկաւ ո´́́́չ միայն հաշտեցնելու համաչ միայն հաշտեցնելու համաչ միայն հաշտեցնելու համաչ միայն հաշտեցնելու համար ր ր ր 
մարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` հաշտեցնելու մարդը մարդուն հետ, մարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` հաշտեցնելու մարդը մարդուն հետ, մարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` հաշտեցնելու մարդը մարդուն հետ, մարդը Աստուծոյ հետ, այլեւ` հաշտեցնելու մարդը մարդուն հետ, 
որպէսզի խաղաղութիւն ըլլայ անոնց միջեւ: Յիսուսի ծննդեան որպէսզի խաղաղութիւն ըլլայ անոնց միջեւ: Յիսուսի ծննդեան որպէսզի խաղաղութիւն ըլլայ անոնց միջեւ: Յիսուսի ծննդեան որպէսզի խաղաղութիւն ըլլայ անոնց միջեւ: Յիսուսի ծննդեան 
առիթով հրեշտակները երգեցին. առիթով հրեշտակները երգեցին. առիթով հրեշտակները երգեցին. առիթով հրեշտակները երգեցին. ««««Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ Բարձունքներուն մէջ Աստուծոյ 
փա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ, եւ մարդոց միջեւ հաճութիւնփա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ, եւ մարդոց միջեւ հաճութիւնփա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ, եւ մարդոց միջեւ հաճութիւնփա՜ռք, խաղաղութի՜ւն երկրի վրայ, եւ մարդոց միջեւ հաճութիւն» » » » 
((((Ղուկաս 2.14): Եթէ հաշտ եՂուկաս 2.14): Եթէ հաշտ եՂուկաս 2.14): Եթէ հաշտ եՂուկաս 2.14): Եթէ հաշտ ես Աստուծոյ հետ, անպայման որ պիտի ս Աստուծոյ հետ, անպայման որ պիտի ս Աստուծոյ հետ, անպայման որ պիտի ս Աստուծոյ հետ, անպայման որ պիտի 
ուզես որ մարդիկ ալ հաշտ ապրին իրարու հետ: Կուզես որ մարդիկ ալ հաշտ ապրին իրարու հետ: Կուզես որ մարդիկ ալ հաշտ ապրին իրարու հետ: Կուզես որ մարդիկ ալ հաշտ ապրին իրարու հետ: Կ’’’’ուրախանա՞ս երբ ուրախանա՞ս երբ ուրախանա՞ս երբ ուրախանա՞ս երբ 
մարդիկ իրարու հետ խաղաղութեամբ կմարդիկ իրարու հետ խաղաղութեամբ կմարդիկ իրարու հետ խաղաղութեամբ կմարդիկ իրարու հետ խաղաղութեամբ կ’’’’ապրին: Ի՞նչ կապրին: Ի՞նչ կապրին: Ի՞նչ կապրին: Ի՞նչ կ’’’’ընես երբ քեզի ընես երբ քեզի ընես երբ քեզի ընես երբ քեզի 
ծանօթ երկու անձեր իրարու հետ քէն կը դառնան հարցի մը համար: ծանօթ երկու անձեր իրարու հետ քէն կը դառնան հարցի մը համար: ծանօթ երկու անձեր իրարու հետ քէն կը դառնան հարցի մը համար: ծանօթ երկու անձեր իրարու հետ քէն կը դառնան հարցի մը համար: 
Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ընես երբ քու բարեկամներէդ երկու հոգի ընես երբ քու բարեկամներէդ երկու հոգի ընես երբ քու բարեկամներէդ երկու հոգի ընես երբ քու բարեկամներէդ երկու հոգի իրարու հետ խնդիր իրարու հետ խնդիր իրարու հետ խնդիր իրարու հետ խնդիր 
կկկկ’’’’ունենան: Կը փորձե՞ս զանոնք իրարու հետ հաշտեցնել: Աշխատանք ունենան: Կը փորձե՞ս զանոնք իրարու հետ հաշտեցնել: Աշխատանք ունենան: Կը փորձե՞ս զանոնք իրարու հետ հաշտեցնել: Աշխատանք ունենան: Կը փորձե՞ս զանոնք իրարու հետ հաշտեցնել: Աշխատանք 
կը տանի՞ս զանոնք վերստին քովկը տանի՞ս զանոնք վերստին քովկը տանի՞ս զանոնք վերստին քովկը տանի՞ս զանոնք վերստին քով----քովի բերելու: Կամ, ի՞նչ կքովի բերելու: Կամ, ի՞նչ կքովի բերելու: Կամ, ի՞նչ կքովի բերելու: Կամ, ի՞նչ կ’’’’ընես երբ ընես երբ ընես երբ ընես երբ 
քեզ չսիրող երկու անձեր իրարու հետ հարց կքեզ չսիրող երկու անձեր իրարու հետ հարց կքեզ չսիրող երկու անձեր իրարու հետ հարց կքեզ չսիրող երկու անձեր իրարու հետ հարց կ’’’’ունենան: Ի՞նչ կունենան: Ի՞նչ կունենան: Ի՞նչ կունենան: Ի՞նչ կ’’’’ընես ընես ընես ընես 
երբ քեզ բամբասող երկու անձեր իրարու հետ կը գժտուին եւերբ քեզ բամբասող երկու անձեր իրարու հետ կը գժտուին եւերբ քեզ բամբասող երկու անձեր իրարու հետ կը գժտուին եւերբ քեզ բամբասող երկու անձեր իրարու հետ կը գժտուին եւ    ոխակալ ոխակալ ոխակալ ոխակալ 
թշնամիներ կը դառնան: Կթշնամիներ կը դառնան: Կթշնամիներ կը դառնան: Կթշնամիներ կը դառնան: Կ’’’’ուրախանա՞ս: Գուցէ կուրախանա՞ս: Գուցէ կուրախանա՞ս: Գուցէ կուրախանա՞ս: Գուցէ կ’’’’ուրախանաս որ ուրախանաս որ ուրախանաս որ ուրախանաս որ 
անոնք այլեւս քովանոնք այլեւս քովանոնք այլեւս քովանոնք այլեւս քով----քովի գալով պիտի չկրնան քեզ բամբասել ու քովի գալով պիտի չկրնան քեզ բամբասել ու քովի գալով պիտի չկրնան քեզ բամբասել ու քովի գալով պիտի չկրնան քեզ բամբասել ու 
վարկաբեկել: Զգովարկաբեկել: Զգովարկաբեկել: Զգովարկաբեկել: Զգո´́́́յշ եղիր թէ իյշ եղիր թէ իյշ եղիր թէ իյշ եղիր թէ ի´́́́նչ կը մտածես նման հարցերու գծով: նչ կը մտածես նման հարցերու գծով: նչ կը մտածես նման հարցերու գծով: նչ կը մտածես նման հարցերու գծով: 
Որովհետեւ հոնկէ յայտնի կՈրովհետեւ հոնկէ յայտնի կՈրովհետեւ հոնկէ յայտնի կՈրովհետեւ հոնկէ յայտնի կ’’’’ըլլայ եթէ երբեք մէջդ Յիսուսի ըլլայ եթէ երբեք մէջդ Յիսուսի ըլլայ եթէ երբեք մէջդ Յիսուսի ըլլայ եթէ երբեք մէջդ Յիսուսի 
խաղաղութիւնը կայ թէ խաղաղութիւնը կայ թէ խաղաղութիւնը կայ թէ խաղաղութիւնը կայ թէ ոչ, եւ հոնկէ յայտնի կոչ, եւ հոնկէ յայտնի կոչ, եւ հոնկէ յայտնի կոչ, եւ հոնկէ յայտնի կ’’’’ըլլայ եթէ երբեք ըլլայ եթէ երբեք ըլլայ եթէ երբեք ըլլայ եթէ երբեք 
խաղաղութեան համար աշխատող մըն ես թէ ոչ:խաղաղութեան համար աշխատող մըն ես թէ ոչ:խաղաղութեան համար աշխատող մըն ես թէ ոչ:խաղաղութեան համար աշխատող մըն ես թէ ոչ:    

Քրիստոս աշխարհ չեկաւ մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու Քրիստոս աշխարհ չեկաւ մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու Քրիստոս աշխարհ չեկաւ մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու Քրիստոս աշխարհ չեկաւ մարդը Աստուծոյ հետ հաշտեցնելու 
համար միայն, այլ եկաւ` մարդը մարդոհամար միայն, այլ եկաւ` մարդը մարդոհամար միայն, այլ եկաւ` մարդը մարդոհամար միայն, այլ եկաւ` մարդը մարդո´́́́ւն հետ հաշտեցնելու նաեւ:ւն հետ հաշտեցնելու նաեւ:ւն հետ հաշտեցնելու նաեւ:ւն հետ հաշտեցնելու նաեւ:    
Մեր ալ կոչումն է, աշխատանք տանիլ Մեր ալ կոչումն է, աշխատանք տանիլ Մեր ալ կոչումն է, աշխատանք տանիլ Մեր ալ կոչումն է, աշխատանք տանիլ վերացնելու վերացնելու վերացնելու վերացնելու մարդոցմարդոցմարդոցմարդոց    միջեւ միջեւ միջեւ միջեւ 
գոյութիւնգոյութիւնգոյութիւնգոյութիւն    ունեցող անհամաձայնութիւններն ու դժուարութիւնները:ունեցող անհամաձայնութիւններն ու դժուարութիւնները:ունեցող անհամաձայնութիւններն ու դժուարութիւնները:ունեցող անհամաձայնութիւններն ու դժուարութիւնները:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Հաշտարար մարդը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի նմանութեան:Հաշտարար մարդը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի նմանութեան:Հաշտարար մարդը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի նմանութեան:Հաշտարար մարդը մեզ կ'առաջնորդէ Քրիստոսի նմանութեան:    
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Խաչենք մեր մարմիններըԽաչենք մեր մարմիններըԽաչենք մեր մարմիններըԽաչենք մեր մարմինները    
((((Դեկտեմբեր 8Դեկտեմբեր 8Դեկտեմբեր 8Դեկտեմբեր 8))))    

    
4) 4) 4) 4) Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները նաեւ Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները նաեւ Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները նաեւ Խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները նաեւ 

անոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կանոնք են՝ որոնք կ’’’’աշխատին խաղաղութիւն հաստատել իրաշխատին խաղաղութիւն հաստատել իրաշխատին խաղաղութիւն հաստատել իրաշխատին խաղաղութիւն հաստատել իրենց ենց ենց ենց 
մարմիններուն եւ հոգիներուն միջեւ: Այս խաղաղութիւնը մեծագոյն մարմիններուն եւ հոգիներուն միջեւ: Այս խաղաղութիւնը մեծագոյն մարմիններուն եւ հոգիներուն միջեւ: Այս խաղաղութիւնը մեծագոյն մարմիններուն եւ հոգիներուն միջեւ: Այս խաղաղութիւնը մեծագոյն 
խաղաղութիւնն է: Հոգին բան մը կը կամենայ, մարմինը` ուրիշ բան: խաղաղութիւնն է: Հոգին բան մը կը կամենայ, մարմինը` ուրիշ բան: խաղաղութիւնն է: Հոգին բան մը կը կամենայ, մարմինը` ուրիշ բան: խաղաղութիւնն է: Հոգին բան մը կը կամենայ, մարմինը` ուրիշ բան: 
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Մեղանչական բնութիւնը Սուրբ Հոգիին ցանՄեղանչական բնութիւնը Սուրբ Հոգիին ցանՄեղանչական բնութիւնը Սուրբ Հոգիին ցանՄեղանչական բնութիւնը Սուրբ Հոգիին ցան----
կացածին հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին` մեղանչակացածին հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին` մեղանչակացածին հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին` մեղանչակացածին հակառակն է որ կը ցանկայ, իսկ Սուրբ Հոգին` մեղանչա----
կան բնութեան կան բնութեան կան բնութեան կան բնութեան ցանկացածին հակառակըցանկացածին հակառակըցանկացածին հակառակըցանկացածին հակառակը» » » » (Գաղատացիս 5.17): (Գաղատացիս 5.17): (Գաղատացիս 5.17): (Գաղատացիս 5.17): 
Հաւատացեալը պէտք է սորվեցնէ իր Հաւատացեալը պէտք է սորվեցնէ իր Հաւատացեալը պէտք է սորվեցնէ իր Հաւատացեալը պէտք է սորվեցնէ իր մեղանչական բնութեան, այլ մեղանչական բնութեան, այլ մեղանչական բնութեան, այլ մեղանչական բնութեան, այլ 
խօսքով` խօսքով` խօսքով` խօսքով` դէպի մեղքը հակող դէպի մեղքը հակող դէպի մեղքը հակող դէպի մեղքը հակող իր իր իր իր մարմինին, հնազանդ ըլլալ մարմինին, հնազանդ ըլլալ մարմինին, հնազանդ ըլլալ մարմինին, հնազանդ ըլլալ իր հոգիի իր հոգիի իր հոգիի իր հոգիի 
կամքին: Այսինքն, կամքին: Այսինքն, կամքին: Այսինքն, կամքին: Այսինքն, պէտք է մեր մարմինները կատարեն մեր պէտք է մեր մարմինները կատարեն մեր պէտք է մեր մարմինները կատարեն մեր պէտք է մեր մարմինները կատարեն մեր 
հոգիներուն կամքը, եւ ոհոգիներուն կամքը, եւ ոհոգիներուն կամքը, եւ ոհոգիներուն կամքը, եւ ո´́́́չ թէ մեր հոգիչ թէ մեր հոգիչ թէ մեր հոգիչ թէ մեր հոգիները մեր մարմները մեր մարմները մեր մարմները մեր մարմիններուն իններուն իններուն իններուն 
կամքըկամքըկամքըկամքը: : : : Խօսիմ օրինակով: Եթէ հոգիդ աղօթել եւ հսկում ընել կԽօսիմ օրինակով: Եթէ հոգիդ աղօթել եւ հսկում ընել կԽօսիմ օրինակով: Եթէ հոգիդ աղօթել եւ հսկում ընել կԽօսիմ օրինակով: Եթէ հոգիդ աղօթել եւ հսկում ընել կ’’’’ուզէ, ուզէ, ուզէ, ուզէ, 
իսկ մարմինդ` քնանալ ու հեշտանալ, դուն պէտք է սորվեցնես մարմիիսկ մարմինդ` քնանալ ու հեշտանալ, դուն պէտք է սորվեցնես մարմիիսկ մարմինդ` քնանալ ու հեշտանալ, դուն պէտք է սորվեցնես մարմիիսկ մարմինդ` քնանալ ու հեշտանալ, դուն պէտք է սորվեցնես մարմի----
նիդ ենթակայ ըլլալ հոգիիդ կամքին: Եթէ հոգիդ ծոմապահութիւն կը նիդ ենթակայ ըլլալ հոգիիդ կամքին: Եթէ հոգիդ ծոմապահութիւն կը նիդ ենթակայ ըլլալ հոգիիդ կամքին: Եթէ հոգիդ ծոմապահութիւն կը նիդ ենթակայ ըլլալ հոգիիդ կամքին: Եթէ հոգիդ ծոմապահութիւն կը 
պահանջէ, որպէսզի մաքրուի ու զօրանայ, իսկ մարմինդ կպահանջէ, որպէսզի մաքրուի ու զօրանայ, իսկ մարմինդ կպահանջէ, որպէսզի մաքրուի ու զօրանայ, իսկ մարմինդ կպահանջէ, որպէսզի մաքրուի ու զօրանայ, իսկ մարմինդ կ’’’’ուզէ առաուզէ առաուզէ առաուզէ առա----
տօրտօրտօրտօրէն ուտել, դարձեալ, պէտք է սորվեցնես մարմինիդ հնազանդիլ էն ուտել, դարձեալ, պէտք է սորվեցնես մարմինիդ հնազանդիլ էն ուտել, դարձեալ, պէտք է սորվեցնես մարմինիդ հնազանդիլ էն ուտել, դարձեալ, պէտք է սորվեցնես մարմինիդ հնազանդիլ 
հոգիիդ կամքին: հոգիիդ կամքին: հոգիիդ կամքին: հոգիիդ կամքին: Եթէ հոգիդ քեզի կը պատուիրէ ողորմութիւն տալ Եթէ հոգիդ քեզի կը պատուիրէ ողորմութիւն տալ Եթէ հոգիդ քեզի կը պատուիրէ ողորմութիւն տալ Եթէ հոգիդ քեզի կը պատուիրէ ողորմութիւն տալ 
աղքատին` հնազանդէաղքատին` հնազանդէաղքատին` հնազանդէաղքատին` հնազանդէ´ ´ ´ ´ անոր եւ տոանոր եւ տոանոր եւ տոանոր եւ տո´́́́ւր ողորմութիւն. ականջ միւր ողորմութիւն. ականջ միւր ողորմութիւն. ականջ միւր ողորմութիւն. ականջ մի´ ´ ´ ´ տար տար տար տար 
մարմինիդ որ կրնայ հաւանամարմինիդ որ կրնայ հաւանամարմինիդ որ կրնայ հաւանամարմինիդ որ կրնայ հաւանական աղքատութիւնը յիշեցնել քեզի, կան աղքատութիւնը յիշեցնել քեզի, կան աղքատութիւնը յիշեցնել քեզի, կան աղքատութիւնը յիշեցնել քեզի, 
որպէսզի քեզ հեռու պահէ ողոորպէսզի քեզ հեռու պահէ ողոորպէսզի քեզ հեռու պահէ ողոորպէսզի քեզ հեռու պահէ ողորմութենէն:րմութենէն:րմութենէն:րմութենէն:    Պէտք է յարատեւ աղօթքով Պէտք է յարատեւ աղօթքով Պէտք է յարատեւ աղօթքով Պէտք է յարատեւ աղօթքով 
ու ճնշումով սորվեցնես մարմինիդ որ այլեւս հոգիիդ կամեցածին ու ճնշումով սորվեցնես մարմինիդ որ այլեւս հոգիիդ կամեցածին ու ճնշումով սորվեցնես մարմինիդ որ այլեւս հոգիիդ կամեցածին ու ճնշումով սորվեցնես մարմինիդ որ այլեւս հոգիիդ կամեցածին 
հակառակ բան չկամենայ, եւ այդ ձեւով խաղաղութիւն հաստատած հակառակ բան չկամենայ, եւ այդ ձեւով խաղաղութիւն հաստատած հակառակ բան չկամենայ, եւ այդ ձեւով խաղաղութիւն հաստատած հակառակ բան չկամենայ, եւ այդ ձեւով խաղաղութիւն հաստատած 
կկկկ’’’’ըլլաս անոնց միջեւ, եւ քեզի համար շատ աւելի դիւրին կըլլաս անոնց միջեւ, եւ քեզի համար շատ աւելի դիւրին կըլլաս անոնց միջեւ, եւ քեզի համար շատ աւելի դիւրին կըլլաս անոնց միջեւ, եւ քեզի համար շատ աւելի դիւրին կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
Աստուծոյ կամքը կատարել: Այնքան ատեն որ մարմինդ չԱստուծոյ կամքը կատարել: Այնքան ատեն որ մարմինդ չԱստուծոյ կամքը կատարել: Այնքան ատեն որ մարմինդ չԱստուծոյ կամքը կատարել: Այնքան ատեն որ մարմինդ չես ես ես ես 
վարժեցուցած աստուածպաշտուվարժեցուցած աստուածպաշտուվարժեցուցած աստուածպաշտուվարժեցուցած աստուածպաշտութեան, միշտ ալ ներքին պայքար թեան, միշտ ալ ներքին պայքար թեան, միշտ ալ ներքին պայքար թեան, միշտ ալ ներքին պայքար 
պիտի ապրիս, եւ հեռու պիտի ըլլաս խաղաղութենէն:պիտի ապրիս, եւ հեռու պիտի ըլլաս խաղաղութենէն:պիտի ապրիս, եւ հեռու պիտի ըլլաս խաղաղութենէն:պիտի ապրիս, եւ հեռու պիտի ըլլաս խաղաղութենէն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եթէ մեր մարմինները չգամենք Տիրոջ խաչին վրայ, անոնք միշտ Եթէ մեր մարմինները չգամենք Տիրոջ խաչին վրայ, անոնք միշտ Եթէ մեր մարմինները չգամենք Տիրոջ խաչին վրայ, անոնք միշտ Եթէ մեր մարմինները չգամենք Տիրոջ խաչին վրայ, անոնք միշտ 

ներքին պատերազմի դուռ պիտի բանան մեզի:ներքին պատերազմի դուռ պիտի բանան մեզի:ներքին պատերազմի դուռ պիտի բանան մեզի:ներքին պատերազմի դուռ պիտի բանան մեզի:    
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Խաղաղասէր մարդը կը լուծէԽաղաղասէր մարդը կը լուծէԽաղաղասէր մարդը կը լուծէԽաղաղասէր մարդը կը լուծէ    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները    
((((ԴեկտեԴեկտեԴեկտեԴեկտեմբեր 9մբեր 9մբեր 9մբեր 9))))    

    
5) 5) 5) 5) ««««Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար Երանի՜ անոնց, որոնք խաղաղութեան հաստատումին համար 

կկկկ’’’’աշխատաշխատաշխատաշխատին...ին...ին...ին...»»»»::::    Մարդոց միջեւ միշտ կրնայ խնդիր ծագիլ: Քրիստոս իր Մարդոց միջեւ միշտ կրնայ խնդիր ծագիլ: Քրիստոս իր Մարդոց միջեւ միշտ կրնայ խնդիր ծագիլ: Քրիստոս իր Մարդոց միջեւ միշտ կրնայ խնդիր ծագիլ: Քրիստոս իր 
տուեալ խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ աշխատիլ տուեալ խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ աշխատիլ տուեալ խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ աշխատիլ տուեալ խօսքով, մեզ կը հրաւիրէ աշխատիլ խաղաղխաղաղխաղաղխաղաղութեան ութեան ութեան ութեան 
հաստատումին համար, այլ խօսքով` աշխատիլ խաղաղութեամբ հաստատումին համար, այլ խօսքով` աշխատիլ խաղաղութեամբ հաստատումին համար, այլ խօսքով` աշխատիլ խաղաղութեամբ հաստատումին համար, այլ խօսքով` աշխատիլ խաղաղութեամբ 
լուծել մերլուծել մերլուծել մերլուծել մեր    եւ ուրիշին միջեւ եւ ուրիշին միջեւ եւ ուրիշին միջեւ եւ ուրիշին միջեւ ծագած խնդիրները:ծագած խնդիրները:ծագած խնդիրները:ծագած խնդիրները:    Նախորդ էջերուն մէջ Նախորդ էջերուն մէջ Նախորդ էջերուն մէջ Նախորդ էջերուն մէջ 
տրուած բոլոր իմաստներուն կողքին, տրուած այս իմաստն ալ տրուած բոլոր իմաստներուն կողքին, տրուած այս իմաստն ալ տրուած բոլոր իմաստներուն կողքին, տրուած այս իմաստն ալ տրուած բոլոր իմաստներուն կողքին, տրուած այս իմաստն ալ 
նոյնքան կարեւոր է: Որովհետեւ, մարդիկ, մանաւանդ Աստուծմէ նոյնքան կարեւոր է: Որովհետեւ, մարդիկ, մանաւանդ Աստուծմէ նոյնքան կարեւոր է: Որովհետեւ, մարդիկ, մանաւանդ Աստուծմէ նոյնքան կարեւոր է: Որովհետեւ, մարդիկ, մանաւանդ Աստուծմէ 
հեռու եղող մարդիկ, աշխարհասէր ու դրամասէր մարդիկ, կրնան հեռու եղող մարդիկ, աշխարհասէր ու դրամասէր մարդիկ, կրնան հեռու եղող մարդիկ, աշխարհասէր ու դրամասէր մարդիկ, կրնան հեռու եղող մարդիկ, աշխարհասէր ու դրամասէր մարդիկ, կրնան 
ամէն օր եւ նոյնիսկ ամէն ժամ խնդիր ստեղծել մեր հետ: Ի՞նամէն օր եւ նոյնիսկ ամէն ժամ խնդիր ստեղծել մեր հետ: Ի՞նամէն օր եւ նոյնիսկ ամէն ժամ խնդիր ստեղծել մեր հետ: Ի՞նամէն օր եւ նոյնիսկ ամէն ժամ խնդիր ստեղծել մեր հետ: Ի՞նչ կ'ընենք չ կ'ընենք չ կ'ընենք չ կ'ընենք 
երբ անոնք հարց ստեղծեն մեր հետ: երբ անոնք հարց ստեղծեն մեր հետ: երբ անոնք հարց ստեղծեն մեր հետ: երբ անոնք հարց ստեղծեն մեր հետ: Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ    կ'ընենք եթէ մէկը կ'ընենք եթէ մէկը կ'ընենք եթէ մէկը կ'ընենք եթէ մէկը խօսքով խօսքով խօսքով խօսքով 
վիրաւորէվիրաւորէվիրաւորէվիրաւորէ    մեզմեզմեզմեզ: : : : Մե՞նք ալ զինք կը վիրաւորենք, թէ` խաղաղարար Մե՞նք ալ զինք կը վիրաւորենք, թէ` խաղաղարար Մե՞նք ալ զինք կը վիրաւորենք, թէ` խաղաղարար Մե՞նք ալ զինք կը վիրաւորենք, թէ` խաղաղարար 
կեցուածք կ'որդեգրենք:կեցուածք կ'որդեգրենք:կեցուածք կ'որդեգրենք:կեցուածք կ'որդեգրենք:    Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ. կը Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ. կը Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ. կը Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեզ բամբասէ. կը 
ներե՞նք անոր, թէ` մենք եւս զայն կը բամբասենք. խաղաղասէր մարդը ներե՞նք անոր, թէ` մենք եւս զայն կը բամբասենք. խաղաղասէր մարդը ներե՞նք անոր, թէ` մենք եւս զայն կը բամբասենք. խաղաղասէր մարդը ներե՞նք անոր, թէ` մենք եւս զայն կը բամբասենք. խաղաղասէր մարդը 
լուռ կլուռ կլուռ կլուռ կը մնայ բամբասանքին դիմաց: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեծ վնաս ը մնայ բամբասանքին դիմաց: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեծ վնաս ը մնայ բամբասանքին դիմաց: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեծ վնաս ը մնայ բամբասանքին դիմաց: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ մէկը մեծ վնաս 
մը հասցնէ մեզի. վրէժ լուծելու մասի՞ն կը մտածենք, թէ` կ'աղօթենք ու մը հասցնէ մեզի. վրէժ լուծելու մասի՞ն կը մտածենք, թէ` կ'աղօթենք ու մը հասցնէ մեզի. վրէժ լուծելու մասի՞ն կը մտածենք, թէ` կ'աղօթենք ու մը հասցնէ մեզի. վրէժ լուծելու մասի՞ն կը մտածենք, թէ` կ'աղօթենք ու 
կը մոռնանք պատահածը:կը մոռնանք պատահածը:կը մոռնանք պատահածը:կը մոռնանք պատահածը:    

Նախանձը կրնայ առաջնորդել մարդիկը, որ մեզ բամբասեն ու Նախանձը կրնայ առաջնորդել մարդիկը, որ մեզ բամբասեն ու Նախանձը կրնայ առաջնորդել մարդիկը, որ մեզ բամբասեն ու Նախանձը կրնայ առաջնորդել մարդիկը, որ մեզ բամբասեն ու 
զրպարտեն, վարկաբեկեն ու մեր անունը արատաւորեն, անարգեն ու զրպարտեն, վարկաբեկեն ու մեր անունը արատաւորեն, անարգեն ու զրպարտեն, վարկաբեկեն ու մեր անունը արատաւորեն, անարգեն ու զրպարտեն, վարկաբեկեն ու մեր անունը արատաւորեն, անարգեն ու 
աաաանպատուեն: Յովսէփին եղբայրներն ու Պետափրէսի կինը այս բոլորը նպատուեն: Յովսէփին եղբայրներն ու Պետափրէսի կինը այս բոլորը նպատուեն: Յովսէփին եղբայրներն ու Պետափրէսի կինը այս բոլորը նպատուեն: Յովսէփին եղբայրներն ու Պետափրէսի կինը այս բոլորը 
ըրին Յովսէփին, բայց Յովսէփ չընդդիմացաւ անոնց, չհակադարձեց, եւ ըրին Յովսէփին, բայց Յովսէփ չընդդիմացաւ անոնց, չհակադարձեց, եւ ըրին Յովսէփին, բայց Յովսէփ չընդդիմացաւ անոնց, չհակադարձեց, եւ ըրին Յովսէփին, բայց Յովսէփ չընդդիմացաւ անոնց, չհակադարձեց, եւ 
նոյնիսկ ինքզինք չպաշտպանեց: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ մարդիկ նոյնիսկ ինքզինք չպաշտպանեց: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ մարդիկ նոյնիսկ ինքզինք չպաշտպանեց: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ մարդիկ նոյնիսկ ինքզինք չպաշտպանեց: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ մարդիկ 
նախանձի պատճառով կամ Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս համար նախանձի պատճառով կամ Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս համար նախանձի պատճառով կամ Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս համար նախանձի պատճառով կամ Յիսուսի հետեւորդները ըլլալնուս համար 
սուտ վկայութիւններ տսուտ վկայութիւններ տսուտ վկայութիւններ տսուտ վկայութիւններ տան մեր մասին: Կը տրտմինք ու կը ան մեր մասին: Կը տրտմինք ու կը ան մեր մասին: Կը տրտմինք ու կը ան մեր մասին: Կը տրտմինք ու կը 
բարկանաբարկանաբարկանաբարկանա՞՞՞՞նք,նք,նք,նք,    թէ` Յիսուսի պատուէրին համաձայն`թէ` Յիսուսի պատուէրին համաձայն`թէ` Յիսուսի պատուէրին համաձայն`թէ` Յիսուսի պատուէրին համաձայն`    կը ցնծանք ու կը ցնծանք ու կը ցնծանք ու կը ցնծանք ու 
կ'ուրախանանք (Մատթէոս 5.11կ'ուրախանանք (Մատթէոս 5.11կ'ուրախանանք (Մատթէոս 5.11կ'ուրախանանք (Մատթէոս 5.11----12):12):12):12):    Խաղաղասէր մարդը, չ'ազդուիր Խաղաղասէր մարդը, չ'ազդուիր Խաղաղասէր մարդը, չ'ազդուիր Խաղաղասէր մարդը, չ'ազդուիր 
իր մասին ըսուածէն եւ իրեն դէմ գործուածէն:իր մասին ըսուածէն եւ իրեն դէմ գործուածէն:իր մասին ըսուածէն եւ իրեն դէմ գործուածէն:իր մասին ըսուածէն եւ իրեն դէմ գործուածէն: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուսով իր խաղաղութիւնը գտած մարդը չ'ազդուիր մարդոՅիսուսով իր խաղաղութիւնը գտած մարդը չ'ազդուիր մարդոՅիսուսով իր խաղաղութիւնը գտած մարդը չ'ազդուիր մարդոՅիսուսով իր խաղաղութիւնը գտած մարդը չ'ազդուիր մարդոց ց ց ց 

խօսքերէն, այլ` իխօսքերէն, այլ` իխօսքերէն, այլ` իխօսքերէն, այլ` ի´́́́նք կ'ազդէ անոնց վրայ:նք կ'ազդէ անոնց վրայ:նք կ'ազդէ անոնց վրայ:նք կ'ազդէ անոնց վրայ:    
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Խաղաղութեան սերմնացաններըԽաղաղութեան սերմնացաններըԽաղաղութեան սերմնացաններըԽաղաղութեան սերմնացանները    
Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուին    

((((Դեկտեմբեր 10Դեկտեմբեր 10Դեկտեմբեր 10Դեկտեմբեր 10))))    
    

««««ՈՈՈՈրովհետեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինրովհետեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինրովհետեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինրովհետեւ անոնք Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուին» » » » 
((((Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):Մատթէոս 5.9):    

6) 6) 6) 6) Յիսուս կը խոստանայ Յիսուս կը խոստանայ Յիսուս կը խոստանայ Յիսուս կը խոստանայ խաղաղութեան հաստատումին համարխաղաղութեան հաստատումին համարխաղաղութեան հաստատումին համարխաղաղութեան հաստատումին համար    
աշխատողներուն` Աստուծոյ որդաշխատողներուն` Աստուծոյ որդաշխատողներուն` Աստուծոյ որդաշխատողներուն` Աստուծոյ որդիները կոչուիլ:իները կոչուիլ:իները կոչուիլ:իները կոչուիլ:    Ներսէս Ներսէս Ներսէս Ներսէս Շնորհալի Շնորհալի Շնորհալի Շնորհալի 
ՀայրապետըՀայրապետըՀայրապետըՀայրապետը    դիտել կու տայ, թէ անոնք որոնք կը ջանան խաղաղ ըլլալ դիտել կու տայ, թէ անոնք որոնք կը ջանան խաղաղ ըլլալ դիտել կու տայ, թէ անոնք որոնք կը ջանան խաղաղ ըլլալ դիտել կու տայ, թէ անոնք որոնք կը ջանան խաղաղ ըլլալ 
մարդոց հետ, եւ խաղաղութիւն սերմանել մարդոց միջեւ, այլ խօսքով` մարդոց հետ, եւ խաղաղութիւն սերմանել մարդոց միջեւ, այլ խօսքով` մարդոց հետ, եւ խաղաղութիւն սերմանել մարդոց միջեւ, այլ խօսքով` մարդոց հետ, եւ խաղաղութիւն սերմանել մարդոց միջեւ, այլ խօսքով` 
կ'աշխատին մարդոց հետ հաշտ ըլլալ, եւ միաժամանակ կ'աշխատին կ'աշխատին մարդոց հետ հաշտ ըլլալ, եւ միաժամանակ կ'աշխատին կ'աշխատին մարդոց հետ հաշտ ըլլալ, եւ միաժամանակ կ'աշխատին կ'աշխատին մարդոց հետ հաշտ ըլլալ, եւ միաժամանակ կ'աշխատին 
մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնել, Տէրը իրաւացիօրէմարդիկը իրարու հետ հաշտեցնել, Տէրը իրաւացիօրէմարդիկը իրարու հետ հաշտեցնել, Տէրը իրաւացիօրէմարդիկը իրարու հետ հաշտեցնել, Տէրը իրաւացիօրէն եւ արդարօրէն ն եւ արդարօրէն ն եւ արդարօրէն ն եւ արդարօրէն 
զանոնք կը կոչէ զանոնք կը կոչէ զանոնք կը կոչէ զանոնք կը կոչէ ««««Աստուծոյ որդիներԱստուծոյ որդիներԱստուծոյ որդիներԱստուծոյ որդիներ», », », », որովհետեւ իրենց խաղաղարար որովհետեւ իրենց խաղաղարար որովհետեւ իրենց խաղաղարար որովհետեւ իրենց խաղաղարար 
ու հաշտարար վերաբերմունքով, անոնք նման կ'ըլլան Աստուծոյ ու հաշտարար վերաբերմունքով, անոնք նման կ'ըլլան Աստուծոյ ու հաշտարար վերաբերմունքով, անոնք նման կ'ըլլան Աստուծոյ ու հաշտարար վերաբերմունքով, անոնք նման կ'ըլլան Աստուծոյ 
Որդիին:Որդիին:Որդիին:Որդիին:    Շնորհալի Հայրապետը կը Շնորհալի Հայրապետը կը Շնորհալի Հայրապետը կը Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ հաստատէ, թէ ««««այս առաքինուայս առաքինուայս առաքինուայս առաքինու----
թեան յաղթանակը աւելի մեծ է քան նախորդ երանութիւնթեան յաղթանակը աւելի մեծ է քան նախորդ երանութիւնթեան յաղթանակը աւելի մեծ է քան նախորդ երանութիւնթեան յաղթանակը աւելի մեծ է քան նախորդ երանութիւնները, ները, ները, ները, 
որովհետեւ նախորովհետեւ նախորովհետեւ նախորովհետեւ նախորդ որդ որդ որդ երանութիւնները ունեցողներուն, երանութիւնները ունեցողներուն, երանութիւնները ունեցողներուն, երանութիւնները ունեցողներուն, Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը պարգեւպարգեւպարգեւպարգեւ----
ներ կը խոստանայ, մինչդեռ այս երանութիւնը ունեցողին ներ կը խոստանայ, մինչդեռ այս երանութիւնը ունեցողին ներ կը խոստանայ, մինչդեռ այս երանութիւնը ունեցողին ներ կը խոստանայ, մինչդեռ այս երանութիւնը ունեցողին 
խոստացուածը` նոյնինքն խոստացուածը` նոյնինքն խոստացուածը` նոյնինքն խոստացուածը` նոյնինքն Պարգեւատուն է` Աստուծոյ ՈրդինՊարգեւատուն է` Աստուծոյ ՈրդինՊարգեւատուն է` Աստուծոյ ՈրդինՊարգեւատուն է` Աստուծոյ Որդին»:»:»:»:    

Աստուծոյ Որդիին նման մենք եւս Աստուծոյ որդիներ կը Աստուծոյ Որդիին նման մենք եւս Աստուծոյ որդիներ կը Աստուծոյ Որդիին նման մենք եւս Աստուծոյ որդիներ կը Աստուծոյ Որդիին նման մենք եւս Աստուծոյ որդիներ կը 
դառնանք (Յիսուս բնութեամբ Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` դառնանք (Յիսուս բնութեամբ Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` դառնանք (Յիսուս բնութեամբ Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` դառնանք (Յիսուս բնութեամբ Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` 
ոոոորդեգրութեամբ), եթէ երբեք աշխատինք խաղաղութեան համար, րդեգրութեամբ), եթէ երբեք աշխատինք խաղաղութեան համար, րդեգրութեամբ), եթէ երբեք աշխատինք խաղաղութեան համար, րդեգրութեամբ), եթէ երբեք աշխատինք խաղաղութեան համար, 
քանի Յիսուս ինք եւս աշխարհ գալով, աշխատեցաւ խաղաղութիւն քանի Յիսուս ինք եւս աշխարհ գալով, աշխատեցաւ խաղաղութիւն քանի Յիսուս ինք եւս աշխարհ գալով, աշխատեցաւ խաղաղութիւն քանի Յիսուս ինք եւս աշխարհ գալով, աշխատեցաւ խաղաղութիւն 
հաստատել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, երկինքին ու երկրին միջեւ: հաստատել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, երկինքին ու երկրին միջեւ: հաստատել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, երկինքին ու երկրին միջեւ: հաստատել Աստուծոյ եւ մարդուն միջեւ, երկինքին ու երկրին միջեւ: 
Այս մասին Պօղոս առաքեալ կը գրէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կը գրէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կը գրէ. Այս մասին Պօղոս առաքեալ կը գրէ. ««««Անոր ձեռքով ուզեց իր հետ Անոր ձեռքով ուզեց իր հետ Անոր ձեռքով ուզեց իր հետ Անոր ձեռքով ուզեց իր հետ 
հաշտեցնել ամէն բան, երկինքիհաշտեցնել ամէն բան, երկինքիհաշտեցնել ամէն բան, երկինքիհաշտեցնել ամէն բան, երկինքի    մէջ թէ երկրի վրայ, խաղաղութիւն մէջ թէ երկրի վրայ, խաղաղութիւն մէջ թէ երկրի վրայ, խաղաղութիւն մէջ թէ երկրի վրայ, խաղաղութիւն 
հաստատելով խաչի վրայ մահուամբն անորհաստատելով խաչի վրայ մահուամբն անորհաստատելով խաչի վրայ մահուամբն անորհաստատելով խաչի վրայ մահուամբն անոր» » » » (Կողոսացիս 1.20):(Կողոսացիս 1.20):(Կողոսացիս 1.20):(Կողոսացիս 1.20):    

    
� Աստուծոյ Որդին խաղաղութեան Իշխանը ըլլալով (Եսայի 9.6), Աստուծոյ Որդին խաղաղութեան Իշխանը ըլլալով (Եսայի 9.6), Աստուծոյ Որդին խաղաղութեան Իշխանը ըլլալով (Եսայի 9.6), Աստուծոյ Որդին խաղաղութեան Իշխանը ըլլալով (Եսայի 9.6), 

խաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները, իրեխաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները, իրեխաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները, իրեխաղաղութեան հաստատումին համար աշխատողները, իրե´́́́նց նց նց նց 
կարգին կարգին կարգին կարգին ««««Աստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուինԱստուծոյ որդիներ պիտի կոչուին»:»:»:»:    
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Արդարութեան համար հալաԱրդարութեան համար հալաԱրդարութեան համար հալաԱրդարութեան համար հալածուողներըծուողներըծուողներըծուողները    
((((Դեկտեմբեր 11Դեկտեմբեր 11Դեկտեմբեր 11Դեկտեմբեր 11))))    

    
««««Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, 

որովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնը» » » » (Մատթէոս 5.10):(Մատթէոս 5.10):(Մատթէոս 5.10):(Մատթէոս 5.10):    
1) «1) «1) «1) «Այս խօսքը նախ կը վերաբերի հաւատքի վկաներուն, որոնք Այս խօսքը նախ կը վերաբերի հաւատքի վկաներուն, որոնք Այս խօսքը նախ կը վերաբերի հաւատքի վկաներուն, որոնք Այս խօսքը նախ կը վերաբերի հաւատքի վկաներուն, որոնք 

հալածուեցան չար մարդոց կողմէ, բայց միաժամանակ, կը վերաբերի հալածուեցան չար մարդոց կողմէ, բայց միաժամանակ, կը վերաբերի հալածուեցան չար մարդոց կողմէ, բայց միաժամանակ, կը վերաբերի հալածուեցան չար մարդոց կողմէ, բայց միաժամանակ, կը վերաբերի 
բոլոր բբոլոր բբոլոր բբոլոր բարեպաշտներուն, որոնք կը հալածուին ամբարիշտներուն արեպաշտներուն, որոնք կը հալածուին ամբարիշտներուն արեպաշտներուն, որոնք կը հալածուին ամբարիշտներուն արեպաշտներուն, որոնք կը հալածուին ամբարիշտներուն 
կողմէ...: կողմէ...: կողմէ...: կողմէ...: Ինչպէս Յովսէփ եթէ չհալածուէր իր եղբայրներուն կողմէ` Ինչպէս Յովսէփ եթէ չհալածուէր իր եղբայրներուն կողմէ` Ինչպէս Յովսէփ եթէ չհալածուէր իր եղբայրներուն կողմէ` Ինչպէս Յովսէփ եթէ չհալածուէր իր եղբայրներուն կողմէ` 
փարաւոնի արքայական տան պիտի չհասնէր, այնպէս ալ, եթէ փարաւոնի արքայական տան պիտի չհասնէր, այնպէս ալ, եթէ փարաւոնի արքայական տան պիտի չհասնէր, այնպէս ալ, եթէ փարաւոնի արքայական տան պիտի չհասնէր, այնպէս ալ, եթէ 
բարեպաշտ մարդը չհալածուի արքայութեան համար` չի կրնար բարեպաշտ մարդը չհալածուի արքայութեան համար` չի կրնար բարեպաշտ մարդը չհալածուի արքայութեան համար` չի կրնար բարեպաշտ մարդը չհալածուի արքայութեան համար` չի կրնար 
հասնիլ արքայութեանհասնիլ արքայութեանհասնիլ արքայութեանհասնիլ արքայութեան» (» (» (» (Ներսէս Շնորհալի):Ներսէս Շնորհալի):Ներսէս Շնորհալի):Ներսէս Շնորհալի):    

2222) ) ) ) Արդարութեան համար հալածուողները՝ Աստուծոյ արդար Արդարութեան համար հալածուողները՝ Աստուծոյ արդար Արդարութեան համար հալածուողները՝ Աստուծոյ արդար Արդարութեան համար հալածուողները՝ Աստուծոյ արդար 
կամքը կատարողներն են: Ինչպէս Յիսուս Աստուծոյ արդար կամքը կամքը կատարողներն են: Ինչպէս Յիսուս Աստուծոյ արդար կամքը կամքը կատարողներն են: Ինչպէս Յիսուս Աստուծոյ արդար կամքը կամքը կատարողներն են: Ինչպէս Յիսուս Աստուծոյ արդար կամքը 
կատարելուն համար հալածուեցաւ, նոյնպէս ալ մենք պիտի կատարելուն համար հալածուեցաւ, նոյնպէս ալ մենք պիտի կատարելուն համար հալածուեցաւ, նոյնպէս ալ մենք պիտի կատարելուն համար հալածուեցաւ, նոյնպէս ալ մենք պիտի 
հալածուինք եթէ փորձենք Աստուծոյ արդար կամքը կատարել հալածուինք եթէ փորձենք Աստուծոյ արդար կամքը կատարել հալածուինք եթէ փորձենք Աստուծոյ արդար կամքը կատարել հալածուինք եթէ փորձենք Աստուծոյ արդար կամքը կատարել 
((((Յովհաննէս 15.20): Այս անարդար աշխարհին մէջ, մՅովհաննէս 15.20): Այս անարդար աշխարհին մէջ, մՅովհաննէս 15.20): Այս անարդար աշխարհին մէջ, մՅովհաննէս 15.20): Այս անարդար աշխարհին մէջ, մաքուր ու արդար աքուր ու արդար աքուր ու արդար աքուր ու արդար 
կեանք մը ապրիլը, ինքնաբերաբար ծնունդ կու տայ հալածանքներու: կեանք մը ապրիլը, ինքնաբերաբար ծնունդ կու տայ հալածանքներու: կեանք մը ապրիլը, ինքնաբերաբար ծնունդ կու տայ հալածանքներու: կեանք մը ապրիլը, ինքնաբերաբար ծնունդ կու տայ հալածանքներու: 
Աստուծոյ արդար կամքը կատարողները միշտ ալ բախում պիտի Աստուծոյ արդար կամքը կատարողները միշտ ալ բախում պիտի Աստուծոյ արդար կամքը կատարողները միշտ ալ բախում պիտի Աստուծոյ արդար կամքը կատարողները միշտ ալ բախում պիտի 
ունենան Աստուծոյ արդար կամքին ընդդիմացողներուն հետ:ունենան Աստուծոյ արդար կամքին ընդդիմացողներուն հետ:ունենան Աստուծոյ արդար կամքին ընդդիմացողներուն հետ:ունենան Աստուծոյ արդար կամքին ընդդիմացողներուն հետ:    

3) 3) 3) 3) Արդարութեան համար հալածուողները` Քրիստոսի արդարուԱրդարութեան համար հալածուողները` Քրիստոսի արդարուԱրդարութեան համար հալածուողները` Քրիստոսի արդարուԱրդարութեան համար հալածուողները` Քրիստոսի արդարու----
թիւնը տարածողներն են: Քթիւնը տարածողներն են: Քթիւնը տարածողներն են: Քթիւնը տարածողներն են: Քրիստոս իր արիւնով փրկեց մարդիկը եւ իր րիստոս իր արիւնով փրկեց մարդիկը եւ իր րիստոս իր արիւնով փրկեց մարդիկը եւ իր րիստոս իր արիւնով փրկեց մարդիկը եւ իր 
յարութեամբ զանոնք արդարացուց (Հռոմայեցիս 4.25): Անոնք որոնք յարութեամբ զանոնք արդարացուց (Հռոմայեցիս 4.25): Անոնք որոնք յարութեամբ զանոնք արդարացուց (Հռոմայեցիս 4.25): Անոնք որոնք յարութեամբ զանոնք արդարացուց (Հռոմայեցիս 4.25): Անոնք որոնք 
կ'աշխատին մեղաւորները առաջնորդել Քրիստոսի իրագործած կ'աշխատին մեղաւորները առաջնորդել Քրիստոսի իրագործած կ'աշխատին մեղաւորները առաջնորդել Քրիստոսի իրագործած կ'աշխատին մեղաւորները առաջնորդել Քրիստոսի իրագործած 
փրկութեան ու արդարութեան եւ իրենց այս ըրածին համար կը փրկութեան ու արդարութեան եւ իրենց այս ըրածին համար կը փրկութեան ու արդարութեան եւ իրենց այս ըրածին համար կը փրկութեան ու արդարութեան եւ իրենց այս ըրածին համար կը 
հալածուին` արդարութեան համար հալածուող կը նկատուին: հալածուին` արդարութեան համար հալածուող կը նկատուին: հալածուին` արդարութեան համար հալածուող կը նկատուին: հալածուին` արդարութեան համար հալածուող կը նկատուին: ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոս հալածուեցաւ աշխարհասէր Փարիսեցիներուն կողմէ, որովհետեւ տոս հալածուեցաւ աշխարհասէր Փարիսեցիներուն կողմէ, որովհետեւ տոս հալածուեցաւ աշխարհասէր Փարիսեցիներուն կողմէ, որովհետեւ տոս հալածուեցաւ աշխարհասէր Փարիսեցիներուն կողմէ, որովհետեւ 
ուզեց իր փրկութիւնն ու արդարութիւնը տարածել: Մեուզեց իր փրկութիւնն ու արդարութիւնը տարածել: Մեուզեց իր փրկութիւնն ու արդարութիւնը տարածել: Մեուզեց իր փրկութիւնն ու արդարութիւնը տարածել: Մե´́́́զ ալ պիտի զ ալ պիտի զ ալ պիտի զ ալ պիտի 
հալածեն աշխարհասէր մարդիկը, եթէ ուզենք տարածել Քրիստոսի հալածեն աշխարհասէր մարդիկը, եթէ ուզենք տարածել Քրիստոսի հալածեն աշխարհասէր մարդիկը, եթէ ուզենք տարածել Քրիստոսի հալածեն աշխարհասէր մարդիկը, եթէ ուզենք տարածել Քրիստոսի 
արդարութիւնը:արդարութիւնը:արդարութիւնը:արդարութիւնը: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Եթէ Արդարն ու արդարացնողը հալածեցին, մեԵթէ Արդարն ու արդարացնողը հալածեցին, մեԵթէ Արդարն ու արդարացնողը հալածեցին, մեԵթէ Արդարն ու արդարացնողը հալածեցին, մե´́́́զ ալ պիտզ ալ պիտզ ալ պիտզ ալ պիտի ի ի ի 

հալածեն եթէ փորձենք տարածիչները ըլլալ արդարութեան:հալածեն եթէ փորձենք տարածիչները ըլլալ արդարութեան:հալածեն եթէ փորձենք տարածիչները ըլլալ արդարութեան:հալածեն եթէ փորձենք տարածիչները ըլլալ արդարութեան:    
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Արդարութեան հետապնդիչներըԱրդարութեան հետապնդիչներըԱրդարութեան հետապնդիչներըԱրդարութեան հետապնդիչները    
((((Դեկտեմբեր 12Դեկտեմբեր 12Դեկտեմբեր 12Դեկտեմբեր 12))))    

    
««««Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալԵրանի՜ անոնց, որոնք կը հալԵրանի՜ անոնց, որոնք կը հալԵրանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար...ածուին արդարութեան համար...ածուին արդարութեան համար...ածուին արդարութեան համար...»:»:»:»:    
4444) ) ) ) Արդարութեան համար հալածուող կը սեպուին բոլոր անոնք` Արդարութեան համար հալածուող կը սեպուին բոլոր անոնք` Արդարութեան համար հալածուող կը սեպուին բոլոր անոնք` Արդարութեան համար հալածուող կը սեպուին բոլոր անոնք` 

որոնք կը չարչարուին Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցաորոնք կը չարչարուին Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցաորոնք կը չարչարուին Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցաորոնք կը չարչարուին Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին ծ հաւատքին ծ հաւատքին ծ հաւատքին 
համար, Աստուծոյ անուան փառքին համար, Աստուծոյ Խօսքհամար, Աստուծոյ անուան փառքին համար, Աստուծոյ Խօսքհամար, Աստուծոյ անուան փառքին համար, Աստուծոյ Խօսքհամար, Աստուծոյ անուան փառքին համար, Աստուծոյ Խօսքին եւ ին եւ ին եւ ին եւ 
փրկութեան տարածման համար:փրկութեան տարածման համար:փրկութեան տարածման համար:փրկութեան տարածման համար:    Երբ կը հալածուինք Քրիստոսի Երբ կը հալածուինք Քրիստոսի Երբ կը հալածուինք Քրիստոսի Երբ կը հալածուինք Քրիստոսի 
հետեւորդ ըլլալնուս համար, ատիկա արդարութեան համար հետեւորդ ըլլալնուս համար, ատիկա արդարութեան համար հետեւորդ ըլլալնուս համար, ատիկա արդարութեան համար հետեւորդ ըլլալնուս համար, ատիկա արդարութեան համար 
հալածուիլ կը նշանակէ: Երբ կը մերժուինք հաւատացեալ ըլլալնուս հալածուիլ կը նշանակէ: Երբ կը մերժուինք հաւատացեալ ըլլալնուս հալածուիլ կը նշանակէ: Երբ կը մերժուինք հաւատացեալ ըլլալնուս հալածուիլ կը նշանակէ: Երբ կը մերժուինք հաւատացեալ ըլլալնուս 
համար, ատիկա արդարութեան հհամար, ատիկա արդարութեան հհամար, ատիկա արդարութեան հհամար, ատիկա արդարութեան համար հալածուիլ կը նշանակէ: Եթէ ամար հալածուիլ կը նշանակէ: Եթէ ամար հալածուիլ կը նշանակէ: Եթէ ամար հալածուիլ կը նշանակէ: Եթէ 
կը փորձենք մարդիկը Յիսուսի բերել եւ ուրիշներ մեզ կը նեղացնեն, կը փորձենք մարդիկը Յիսուսի բերել եւ ուրիշներ մեզ կը նեղացնեն, կը փորձենք մարդիկը Յիսուսի բերել եւ ուրիշներ մեզ կը նեղացնեն, կը փորձենք մարդիկը Յիսուսի բերել եւ ուրիշներ մեզ կը նեղացնեն, 
ատիկա արդարութեան համար հալածուիլ է: Եթէ կատիկա արդարութեան համար հալածուիլ է: Եթէ կատիկա արդարութեան համար հալածուիլ է: Եթէ կատիկա արդարութեան համար հալածուիլ է: Եթէ կ’’’’աշխատինք աշխատինք աշխատինք աշխատինք 
Յիսուսի սիրոյն տարածիչները ըլլալ ու կը մերժուինք, ատիկա Յիսուսի սիրոյն տարածիչները ըլլալ ու կը մերժուինք, ատիկա Յիսուսի սիրոյն տարածիչները ըլլալ ու կը մերժուինք, ատիկա Յիսուսի սիրոյն տարածիչները ըլլալ ու կը մերժուինք, ատիկա 
արդարութեան համար հալածուիլ է:արդարութեան համար հալածուիլ է:արդարութեան համար հալածուիլ է:արդարութեան համար հալածուիլ է:    

5) 5) 5) 5) Շնորհալի Հայրապետը կՇնորհալի Հայրապետը կՇնորհալի Հայրապետը կՇնորհալի Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Արդարութեան համար Արդարութեան համար Արդարութեան համար Արդարութեան համար 
հալածուողները անոնք են` որոնք կը զրպարտուին իրենց կատարած հալածուողները անոնք են` որոնք կը զրպարտուին իրենց կատարած հալածուողները անոնք են` որոնք կը զրպարտուին իրենց կատարած հալածուողները անոնք են` որոնք կը զրպարտուին իրենց կատարած 
ոեւէ արդար գործի համարոեւէ արդար գործի համարոեւէ արդար գործի համարոեւէ արդար գործի համար    եւ գոհութեամբ կը համբերենեւ գոհութեամբ կը համբերենեւ գոհութեամբ կը համբերենեւ գոհութեամբ կը համբերեն»:»:»:»:    

6) 6) 6) 6) Երբ կը պայքարինք արդարութեան համար ու կը հալածուինք, Երբ կը պայքարինք արդարութեան համար ու կը հալածուինք, Երբ կը պայքարինք արդարութեան համար ու կը հալածուինք, Երբ կը պայքարինք արդարութեան համար ու կը հալածուինք, 
ատիկա արդարութեան համար հալածուիլատիկա արդարութեան համար հալածուիլատիկա արդարութեան համար հալածուիլատիկա արդարութեան համար հալածուիլ    է: Երբ ձայն կը է: Երբ ձայն կը է: Երբ ձայն կը է: Երբ ձայն կը 
բարձրացնենք աղքատիբարձրացնենք աղքատիբարձրացնենք աղքատիբարձրացնենք աղքատին ու անզօրին նկատմամբ ցուցաբերուած ն ու անզօրին նկատմամբ ցուցաբերուած ն ու անզօրին նկատմամբ ցուցաբերուած ն ու անզօրին նկատմամբ ցուցաբերուած 
անարդարութեանց դէմ ու կը լռեցուինք, անարդարութեանց դէմ ու կը լռեցուինք, անարդարութեանց դէմ ու կը լռեցուինք, անարդարութեանց դէմ ու կը լռեցուինք, ատիկա արդարութեան ատիկա արդարութեան ատիկա արդարութեան ատիկա արդարութեան 
համար հալածուիլհամար հալածուիլհամար հալածուիլհամար հալածուիլ    է:է:է:է:    Հոն ուր արդարութիւն կայ, հոն խտրութիւն չի Հոն ուր արդարութիւն կայ, հոն խտրութիւն չի Հոն ուր արդարութիւն կայ, հոն խտրութիւն չի Հոն ուր արդարութիւն կայ, հոն խտրութիւն չի 
դրուիր հարուստին ու աղքատին միջեւ:դրուիր հարուստին ու աղքատին միջեւ:դրուիր հարուստին ու աղքատին միջեւ:դրուիր հարուստին ու աղքատին միջեւ:    

7) 7) 7) 7) Եթէ ուզենք պաշտպանել ճիշդը ու դէմ դնել սուտին, Եթէ ուզենք պաշտպանել ճիշդը ու դէմ դնել սուտին, Եթէ ուզենք պաշտպանել ճիշդը ու դէմ դնել սուտին, Եթէ ուզենք պաշտպանել ճիշդը ու դէմ դնել սուտին, 
արդարութիւնն է որ ի գարդարութիւնն է որ ի գարդարութիւնն է որ ի գարդարութիւնն է որ ի գործ դրած պիտի ըլլանք, բայց մեր ըրածը ործ դրած պիտի ըլլանք, բայց մեր ըրածը ործ դրած պիտի ըլլանք, բայց մեր ըրածը ործ դրած պիտի ըլլանք, բայց մեր ըրածը 
անկասկած կերպով ծնունդ պիտի տայ հակառակութեան մեզի դէմ: անկասկած կերպով ծնունդ պիտի տայ հակառակութեան մեզի դէմ: անկասկած կերպով ծնունդ պիտի տայ հակառակութեան մեզի դէմ: անկասկած կերպով ծնունդ պիտի տայ հակառակութեան մեզի դէմ: 
Արդարութիւնը կը պահանջէ պաշտպանել ճիշդը, նոյնիսկ եթէ այդ Արդարութիւնը կը պահանջէ պաշտպանել ճիշդը, նոյնիսկ եթէ այդ Արդարութիւնը կը պահանջէ պաշտպանել ճիշդը, նոյնիսկ եթէ այդ Արդարութիւնը կը պահանջէ պաշտպանել ճիշդը, նոյնիսկ եթէ այդ 
««««ճիշդճիշդճիշդճիշդ»»»»ը կը գտնուի մեր հակառակորդին կողմը:ը կը գտնուի մեր հակառակորդին կողմը:ը կը գտնուի մեր հակառակորդին կողմը:ը կը գտնուի մեր հակառակորդին կողմը: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Արդարութիւն միԱրդարութիւն միԱրդարութիւն միԱրդարութիւն մի´ ´ ´ ´ սպասէք աշխարհէն, սպասէք աշխարհէն, սպասէք աշխարհէն, սպասէք աշխարհէն, քանիքանիքանիքանի    անարդար ուանարդար ուանարդար ուանարդար ու    

իրաւազրկող մարդիկ իրեիրաւազրկող մարդիկ իրեիրաւազրկող մարդիկ իրեիրաւազրկող մարդիկ իրե´́́́նք են որ աշխարհը կը ղեկավարեն:նք են որ աշխարհը կը ղեկավարեն:նք են որ աշխարհը կը ղեկավարեն:նք են որ աշխարհը կը ղեկավարեն:    



 350 

Հալածուիլ եՀալածուիլ եՀալածուիլ եՀալածուիլ երկինքի րկինքի րկինքի րկինքի Արքային համարԱրքային համարԱրքային համարԱրքային համար    
((((Դեկտեմբեր 13Դեկտեմբեր 13Դեկտեմբեր 13Դեկտեմբեր 13))))    

    
««««Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, Երանի՜ անոնց, որոնք կը հալածուին արդարութեան համար, 

որովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնըորովհետեւ անոնց է երկինքի արքայութիւնը»»»»::::    
8) 8) 8) 8) Քանի արդարութեան համար հալածուողին` Աստուծոյ արքաՔանի արդարութեան համար հալածուողին` Աստուծոյ արքաՔանի արդարութեան համար հալածուողին` Աստուծոյ արքաՔանի արդարութեան համար հալածուողին` Աստուծոյ արքա----

յութիւյութիւյութիւյութիւնը կը խոստացուի, ուրեմն, արդարութեան համար հալածուիլը` նը կը խոստացուի, ուրեմն, արդարութեան համար հալածուիլը` նը կը խոստացուի, ուրեմն, արդարութեան համար հալածուիլը` նը կը խոստացուի, ուրեմն, արդարութեան համար հալածուիլը` 
արքայուարքայուարքայուարքայութեան համար հալածուիլ կը նշանակէ. իթեան համար հալածուիլ կը նշանակէ. իթեան համար հալածուիլ կը նշանակէ. իթեան համար հալածուիլ կը նշանակէ. իսկ արքայութեան սկ արքայութեան սկ արքայութեան սկ արքայութեան 
համար հալածուիլը` Արքային համար հալածուիլ է: Երկինքի արքահամար հալածուիլը` Արքային համար հալածուիլ է: Երկինքի արքահամար հալածուիլը` Արքային համար հալածուիլ է: Երկինքի արքահամար հալածուիլը` Արքային համար հալածուիլ է: Երկինքի արքա----
յութիւնը՝ երկինքի Արքային համար հալածուողներուն յութիւնը՝ երկինքի Արքային համար հալածուողներուն յութիւնը՝ երկինքի Արքային համար հալածուողներուն յութիւնը՝ երկինքի Արքային համար հալածուողներուն համար է:համար է:համար է:համար է:    

Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնքԱյսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնքԱյսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնքԱյսօր որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք    կ'ուզեն Աստուծոյ արքայուկ'ուզեն Աստուծոյ արքայուկ'ուզեն Աստուծոյ արքայուկ'ուզեն Աստուծոյ արքայու----
թիւնը ժառանգել, բայց չեն ուզեր Արքաթիւնը ժառանգել, բայց չեն ուզեր Արքաթիւնը ժառանգել, բայց չեն ուզեր Արքաթիւնը ժառանգել, բայց չեն ուզեր Արքայ Աստուծոյ համար հալածանք յ Աստուծոյ համար հալածանք յ Աստուծոյ համար հալածանք յ Աստուծոյ համար հալածանք 
կրել:կրել:կրել:կրել:    

Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն տիրանալ երկինքին, բայց Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն տիրանալ երկինքին, բայց Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն տիրանալ երկինքին, բայց Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն տիրանալ երկինքին, բայց 
չեն ուզեր դէպի երկինք իրենց գնացքին ընթացքին փուշերու հանդիչեն ուզեր դէպի երկինք իրենց գնացքին ընթացքին փուշերու հանդիչեն ուզեր դէպի երկինք իրենց գնացքին ընթացքին փուշերու հանդիչեն ուզեր դէպի երկինք իրենց գնացքին ընթացքին փուշերու հանդի----
պիլ:պիլ:պիլ:պիլ:    

Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն աստղերու Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն աստղերու Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն աստղերու Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն աստղերու պէս փայլիլ պէս փայլիլ պէս փայլիլ պէս փայլիլ 
Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր իրենց Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր իրենց Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր իրենց Քրիստոսի թագաւորութեան մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր իրենց 
երկրաւոր կեանքի ընթացքին շրջապատուիլ մութ ամերկրաւոր կեանքի ընթացքին շրջապատուիլ մութ ամերկրաւոր կեանքի ընթացքին շրջապատուիլ մութ ամերկրաւոր կեանքի ընթացքին շրջապատուիլ մութ ամպերով:պերով:պերով:պերով:    

Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կը փափաքին հասնիլ երկնային Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կը փափաքին հասնիլ երկնային Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կը փափաքին հասնիլ երկնային Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կը փափաքին հասնիլ երկնային 
խաղաղութեան, եւ սակայն, չեն ուզեր քալել կեանքին հրամցուցած խաղաղութեան, եւ սակայն, չեն ուզեր քալել կեանքին հրամցուցած խաղաղութեան, եւ սակայն, չեն ուզեր քալել կեանքին հրամցուցած խաղաղութեան, եւ սակայն, չեն ուզեր քալել կեանքին հրամցուցած 
փորձութեանց ալիքներուն վրայէփորձութեանց ալիքներուն վրայէփորձութեանց ալիքներուն վրայէփորձութեանց ալիքներուն վրայէն:ն:ն:ն:    

Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն Քրիստոսի անուան Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն Քրիստոսի անուան Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն Քրիստոսի անուան Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն Քրիստոսի անուան 
փառաբանիչները ըլլալ երկինքի մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր Քրիստոսի փառաբանիչները ըլլալ երկինքի մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր Քրիստոսի փառաբանիչները ըլլալ երկինքի մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր Քրիստոսի փառաբանիչները ըլլալ երկինքի մէջ, եւ սակայն, չեն ուզեր Քրիստոսի 
անուան փառքին համար նեղութեան ու մերժումի հանդիպիլ:անուան փառքին համար նեղութեան ու մերժումի հանդիպիլ:անուան փառքին համար նեղութեան ու մերժումի հանդիպիլ:անուան փառքին համար նեղութեան ու մերժումի հանդիպիլ:    

Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք սրտագինս կը փափաքին, դատասՈրքա՜ն մարդիկ կան, որոնք սրտագինս կը փափաքին, դատասՈրքա՜ն մարդիկ կան, որոնք սրտագինս կը փափաքին, դատասՈրքա՜ն մարդիկ կան, որոնք սրտագինս կը փափաքին, դատաս----
տանի օրը ճանչցուիլ ու յայտարարուիլ Աստանի օրը ճանչցուիլ ու յայտարարուիլ Աստանի օրը ճանչցուիլ ու յայտարարուիլ Աստանի օրը ճանչցուիլ ու յայտարարուիլ Աստուծոյ Գառնուկին հաւատուծոյ Գառնուկին հաւատուծոյ Գառնուկին հաւատուծոյ Գառնուկին հաւա----
տարիմ հետեւորդ իբրեւ, եւ սակայն, ներկայիս չեն ուզեր Աստուծոյ տարիմ հետեւորդ իբրեւ, եւ սակայն, ներկայիս չեն ուզեր Աստուծոյ տարիմ հետեւորդ իբրեւ, եւ սակայն, ներկայիս չեն ուզեր Աստուծոյ տարիմ հետեւորդ իբրեւ, եւ սակայն, ներկայիս չեն ուզեր Աստուծոյ 
Գառնուկին սիրոյն վէրք ստանալ:Գառնուկին սիրոյն վէրք ստանալ:Գառնուկին սիրոյն վէրք ստանալ:Գառնուկին սիրոյն վէրք ստանալ:    

    
� Արքայ Յիսուսին համար գործող ու հալածուող մարդիկը միայն Արքայ Յիսուսին համար գործող ու հալածուող մարդիկը միայն Արքայ Յիսուսին համար գործող ու հալածուող մարդիկը միայն Արքայ Յիսուսին համար գործող ու հալածուող մարդիկը միայն 

պիտի ժառանգեն Յիսուսի արքայութիւնը:պիտի ժառանգեն Յիսուսի արքայութիւնը:պիտի ժառանգեն Յիսուսի արքայութիւնը:պիտի ժառանգեն Յիսուսի արքայութիւնը:    
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Յիսուսի կոչը ԱստուծոյՅիսուսի կոչը ԱստուծոյՅիսուսի կոչը ԱստուծոյՅիսուսի կոչը Աստուծոյ    
խօսքի քարոզիչներունխօսքի քարոզիչներունխօսքի քարոզիչներունխօսքի քարոզիչներուն    

((((ԴեկտեմբԴեկտեմբԴեկտեմբԴեկտեմբեր 14եր 14եր 14եր 14))))    
    

««««Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ 
ստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետե----
ւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէւորդներս ըլլալնուդ համար: Ցնծացէք եւ ուրախացէ´́́́ք, որովհետեւ ձեր ք, որովհետեւ ձեր ք, որովհետեւ ձեր ք, որովհետեւ ձեր 
վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ: Յիշեցէք որ նոյն ձեւով 
հալածանքի ենթարկուեցհալածանքի ենթարկուեցհալածանքի ենթարկուեցհալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալան ձեզմէ առաջ ապրող մարգարէներն ալ» » » » 
((((Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11Մատթէոս 5.11----12):12):12):12):    

1) 1) 1) 1) Մինչեւ հիմա Յիսուսի երանիները ուղղուած էին ընդհանուրին, Մինչեւ հիմա Յիսուսի երանիները ուղղուած էին ընդհանուրին, Մինչեւ հիմա Յիսուսի երանիները ուղղուած էին ընդհանուրին, Մինչեւ հիմա Յիսուսի երանիները ուղղուած էին ընդհանուրին, 
իր բոլոր հետեւորդներուն, բայց վերջին այս երանին, ան կիր բոլոր հետեւորդներուն, բայց վերջին այս երանին, ան կիր բոլոր հետեւորդներուն, բայց վերջին այս երանին, ան կիր բոլոր հետեւորդներուն, բայց վերջին այս երանին, ան կ’’’’ուղղէ ուղղէ ուղղէ ուղղէ 
յատուկ կերպով իր աշակերտներուն, եւ անոնց ընդմէջէն, բոլոր յատուկ կերպով իր աշակերտներուն, եւ անոնց ընդմէջէն, բոլոր յատուկ կերպով իր աշակերտներուն, եւ անոնց ընդմէջէն, բոլոր յատուկ կերպով իր աշակերտներուն, եւ անոնց ընդմէջէն, բոլոր 
անոնց` որոնք հետագային պիանոնց` որոնք հետագային պիանոնց` որոնք հետագային պիանոնց` որոնք հետագային պիտի ըլլային իր խօսքի քարոզիչները, իր տի ըլլային իր խօսքի քարոզիչները, իր տի ըլլային իր խօսքի քարոզիչները, իր տի ըլլային իր խօսքի քարոզիչները, իր 
պատգամը փոխանցողները, իր վկաները: Ասիկա յստակ կը դառնայ, պատգամը փոխանցողները, իր վկաները: Ասիկա յստակ կը դառնայ, պատգամը փոխանցողները, իր վկաները: Ասիկա յստակ կը դառնայ, պատգամը փոխանցողները, իր վկաները: Ասիկա յստակ կը դառնայ, 
եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Յիսուս կը յիշեցնէ իր աշակերտներուն, եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Յիսուս կը յիշեցնէ իր աշակերտներուն, եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Յիսուս կը յիշեցնէ իր աշակերտներուն, եթէ երբեք նկատի առնենք, որ Յիսուս կը յիշեցնէ իր աշակերտներուն, 
թէ ինչպէս նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան իրենցմէ թէ ինչպէս նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան իրենցմէ թէ ինչպէս նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան իրենցմէ թէ ինչպէս նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան իրենցմէ ««««առաջ առաջ առաջ առաջ 
ապրող մարգարէապրող մարգարէապրող մարգարէապրող մարգարէներն ալներն ալներն ալներն ալ»:»:»:»:    

Տուեալ երկու համարնՏուեալ երկու համարնՏուեալ երկու համարնՏուեալ երկու համարներով, Քրիստոս իր աշակերտներուն եւ իր երով, Քրիստոս իր աշակերտներուն եւ իր երով, Քրիստոս իր աշակերտներուն եւ իր երով, Քրիստոս իր աշակերտներուն եւ իր 
խօսքի հետագայ բոլոր քարոզիչներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ խօսքի հետագայ բոլոր քարոզիչներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ խօսքի հետագայ բոլոր քարոզիչներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ խօսքի հետագայ բոլոր քարոզիչներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ 
նախատինք ու հալածանք, նեղութիւն ու սուտ զրպարտութիւն կը նախատինք ու հալածանք, նեղութիւն ու սուտ զրպարտութիւն կը նախատինք ու հալածանք, նեղութիւն ու սուտ զրպարտութիւն կը նախատինք ու հալածանք, նեղութիւն ու սուտ զրպարտութիւն կը 
սպասէ իրենց, եւ բոլոր անոնց` որոնք կը ձեռնարկեն Աստուծոյ խօսքի սպասէ իրենց, եւ բոլոր անոնց` որոնք կը ձեռնարկեն Աստուծոյ խօսքի սպասէ իրենց, եւ բոլոր անոնց` որոնք կը ձեռնարկեն Աստուծոյ խօսքի սպասէ իրենց, եւ բոլոր անոնց` որոնք կը ձեռնարկեն Աստուծոյ խօսքի 
քարոզութեան, փրկութեան պատգամի յայտարարքարոզութեան, փրկութեան պատգամի յայտարարքարոզութեան, փրկութեան պատգամի յայտարարքարոզութեան, փրկութեան պատգամի յայտարարման, եւ Քրիստոսի ման, եւ Քրիստոսի ման, եւ Քրիստոսի ման, եւ Քրիստոսի 
հաւատքի տարածման:հաւատքի տարածման:հաւատքի տարածման:հաւատքի տարածման:    

Քրիստոս մեզ` Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կը հրաւիրէ Հին Քրիստոս մեզ` Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կը հրաւիրէ Հին Քրիստոս մեզ` Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կը հրաւիրէ Հին Քրիստոս մեզ` Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կը հրաւիրէ Հին 
Կտակարանի մարգարէներուն նման, պատրաԿտակարանի մարգարէներուն նման, պատրաԿտակարանի մարգարէներուն նման, պատրաԿտակարանի մարգարէներուն նման, պատրա´́́́ստ ըլլալու ստ ըլլալու ստ ըլլալու ստ ըլլալու ամէն ամէն ամէն ամէն 
տառապանքի տառապանքի տառապանքի տառապանքի ի խնդիր իր խօսքի տարածմանի խնդիր իր խօսքի տարածմանի խնդիր իր խօսքի տարածմանի խնդիր իր խօսքի տարածման: : : : Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի 
մարգարէները, Աստուծոյ ու անոր պատգամներուն համար, մարգարէները, Աստուծոյ ու անոր պատգամներուն համար, մարգարէները, Աստուծոյ ու անոր պատգամներուն համար, մարգարէները, Աստուծոյ ու անոր պատգամներուն համար, 
ծաղրուեցան, ծաղրուեցան, ծաղրուեցան, ծաղրուեցան, մերժուեցանմերժուեցանմերժուեցանմերժուեցան    ու չարչարուեցան: Մենք պատրա՞ստ ենք ու չարչարուեցան: Մենք պատրա՞ստ ենք ու չարչարուեցան: Մենք պատրա՞ստ ենք ու չարչարուեցան: Մենք պատրա՞ստ ենք 
այս բոլորայս բոլորայս բոլորայս բոլորըըըը    տանելու Աստուծոյ եւ անոր խօսքի տարածման համար:տանելու Աստուծոյ եւ անոր խօսքի տարածման համար:տանելու Աստուծոյ եւ անոր խօսքի տարածման համար:տանելու Աստուծոյ եւ անոր խօսքի տարածման համար:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� ՈՈՈՈ´́́́չ միայն Աստուծոյ խօսքին սերմերը կրնան փուշերու չ միայն Աստուծոյ խօսքին սերմերը կրնան փուշերու չ միայն Աստուծոյ խօսքին սերմերը կրնան փուշերու չ միայն Աստուծոյ խօսքին սերմերը կրնան փուշերու 

հանդիպիլ, այլ նաեւ Աստուծոյ խօսքին սերմնացանները իրենք:հանդիպիլ, այլ նաեւ Աստուծոյ խօսքին սերմնացանները իրենք:հանդիպիլ, այլ նաեւ Աստուծոյ խօսքին սերմնացանները իրենք:հանդիպիլ, այլ նաեւ Աստուծոյ խօսքին սերմնացանները իրենք:    
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Ըլլալ մարգարէաշունչ քարոզիչներԸլլալ մարգարէաշունչ քարոզիչներԸլլալ մարգարէաշունչ քարոզիչներԸլլալ մարգարէաշունչ քարոզիչներ    
((((Դեկտեմբեր 15Դեկտեմբեր 15Դեկտեմբեր 15Դեկտեմբեր 15))))    

    
2)2)2)2)    Յիսուս իր անմիջական հետեւորդները, մանաւանդ` իր խօսքի Յիսուս իր անմիջական հետեւորդները, մանաւանդ` իր խօսքի Յիսուս իր անմիջական հետեւորդները, մանաւանդ` իր խօսքի Յիսուս իր անմիջական հետեւորդները, մանաւանդ` իր խօսքի 

քարոզիչներն ու փրկութեան տարածիչները կը նմանցնէ Հին Կտակաքարոզիչներն ու փրկութեան տարածիչները կը նմանցնէ Հին Կտակաքարոզիչներն ու փրկութեան տարածիչները կը նմանցնէ Հին Կտակաքարոզիչներն ու փրկութեան տարածիչները կը նմանցնէ Հին Կտակա----
րանի մարգարէներունրանի մարգարէներունրանի մարգարէներունրանի մարգարէներուն, , , , որովհորովհորովհորովհետեւ կ'ուզէ անոնց մէջ տեսնելետեւ կ'ուզէ անոնց մէջ տեսնելետեւ կ'ուզէ անոնց մէջ տեսնելետեւ կ'ուզէ անոնց մէջ տեսնել    հաւատհաւատհաւատհաւատ----
քի այն քի այն քի այն քի այն կրակն ու եռանդըկրակն ու եռանդըկրակն ու եռանդըկրակն ու եռանդը, , , , որ կար նոյնինքն մարգարէներուն մէջ:որ կար նոյնինքն մարգարէներուն մէջ:որ կար նոյնինքն մարգարէներուն մէջ:որ կար նոյնինքն մարգարէներուն մէջ:    Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր 
էէէէ    հաւատքի կրակը այսօրուան եկեղեցականներուս` Աստուծոյ խօսքի հաւատքի կրակը այսօրուան եկեղեցականներուս` Աստուծոյ խօսքի հաւատքի կրակը այսօրուան եկեղեցականներուս` Աստուծոյ խօսքի հաւատքի կրակը այսօրուան եկեղեցականներուս` Աստուծոյ խօսքի 
քարոզիչներուս սրտին մէջքարոզիչներուս սրտին մէջքարոզիչներուս սրտին մէջքարոզիչներուս սրտին մէջ: : : : Լսենք կոչը բԼսենք կոչը բԼսենք կոչը բԼսենք կոչը բոլորիս համարոլորիս համարոլորիս համարոլորիս համար    սիրելի` սիրելի` սիրելի` սիրելի` 
Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի.Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի.Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի.Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի.----    

««««ՍՍՍՍիրելի եղբայրներ, Քրիստոս այսօր անգամ մը եւս մեզի կը իրելի եղբայրներ, Քրիստոս այսօր անգամ մը եւս մեզի կը իրելի եղբայրներ, Քրիստոս այսօր անգամ մը եւս մեզի կը իրելի եղբայրներ, Քրիստոս այսօր անգամ մը եւս մեզի կը 
յիշեցնէ, թէ իր առաքելութիւնը մեյիշեցնէ, թէ իր առաքելութիւնը մեյիշեցնէ, թէ իր առաքելութիւնը մեյիշեցնէ, թէ իր առաքելութիւնը մե´́́́ր առաքելութիւնն է: Մեզ վերստիր առաքելութիւնն է: Մեզ վերստիր առաքելութիւնն է: Մեզ վերստիր առաքելութիւնն է: Մեզ վերստին ն ն ն 
կը կոչէ՝կը կոչէ՝կը կոչէ՝կը կոչէ՝    

ԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեաԱռաքեա´́́́լ ըլլալու, եւ ոլ ըլլալու, եւ ոլ ըլլալու, եւ ոլ ըլլալու, եւ ո´́́́չ թէ պարզապէս պաշտօնեայ:չ թէ պարզապէս պաշտօնեայ:չ թէ պարզապէս պաշտօնեայ:չ թէ պարզապէս պաշտօնեայ:    
ՀոգեւորակաՀոգեւորակաՀոգեւորակաՀոգեւորակա´́́́ն ըլլալու եւ հոգիներոն ըլլալու եւ հոգիներոն ըլլալու եւ հոգիներոն ըլլալու եւ հոգիներո´́́́ւ մատակարար, եւ ու մատակարար, եւ ու մատակարար, եւ ու մատակարար, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 

պարզապէս եկեղեցական եւ նիւթական մատակարարութեամբ պարզապէս եկեղեցական եւ նիւթական մատակարարութեամբ պարզապէս եկեղեցական եւ նիւթական մատակարարութեամբ պարզապէս եկեղեցական եւ նիւթական մատակարարութեամբ 
զբաղած տնտես:զբաղած տնտես:զբաղած տնտես:զբաղած տնտես:    

ԱւետարանիԱւետարանիԱւետարանիԱւետարանի´́́́չ ըլլալու, եւ ոչ ըլլալու, եւ ոչ ըլլալու, եւ ոչ ըլլալու, եւ ո´́́́չ թէ միայն պարզ բեմբասաց ու չ թէ միայն պարզ բեմբասաց ու չ թէ միայն պարզ բեմբասաց ու չ թէ միայն պարզ բեմբասաց ու 
հռետոր:հռետոր:հռետոր:հռետոր:    

ԱւետաբեԱւետաբեԱւետաբեԱւետաբե´́́́ր ըլլալոր ըլլալոր ըլլալոր ըլլալու, եւ ու, եւ ու, եւ ու, եւ ո´́́́չ թէ միայն անխինդ եւ անլոյս խօսքի չ թէ միայն անխինդ եւ անլոյս խօսքի չ թէ միայն անխինդ եւ անլոյս խօսքի չ թէ միայն անխինդ եւ անլոյս խօսքի 
վաճառական:վաճառական:վաճառական:վաճառական:    

ՊատգամախօՊատգամախօՊատգամախօՊատգամախօ´́́́ս ըլլալու, եւ ոս ըլլալու, եւ ոս ըլլալու, եւ ոս ըլլալու, եւ ո´́́́չ թէ միայն աստուածային տառին չ թէ միայն աստուածային տառին չ թէ միայն աստուածային տառին չ թէ միայն աստուածային տառին 
թութակաբար եւ անհոգի կրկնաբանող:թութակաբար եւ անհոգի կրկնաբանող:թութակաբար եւ անհոգի կրկնաբանող:թութակաբար եւ անհոգի կրկնաբանող:    

Ուսուցիչ հաՈւսուցիչ հաՈւսուցիչ հաՈւսուցիչ հա´́́́յր ու հոգիներու դաստիարակ ծնոյր ու հոգիներու դաստիարակ ծնոյր ու հոգիներու դաստիարակ ծնոյր ու հոգիներու դաստիարակ ծնո´́́́ղ ըլլալու, եւ ող ըլլալու, եւ ող ըլլալու, եւ ող ըլլալու, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ հայրութեան հոգիէն զուրկ լոկ վարձկան հովիւ:թէ հայրութեան հոգիէն զուրկ լոկ վարձկան հովիւ:թէ հայրութեան հոգիէն զուրկ լոկ վարձկան հովիւ:թէ հայրութեան հոգիէն զուրկ լոկ վարձկան հովիւ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մերմերմերմեր    Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրինակով կոչուած ենք Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրինակով կոչուած ենք Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրինակով կոչուած ենք Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի օրինակով կոչուած ենք 
երկինքի դեսպան ըլլալու, փրկութեան միջնորդ եւ շնորհքի մատաերկինքի դեսպան ըլլալու, փրկութեան միջնորդ եւ շնորհքի մատաերկինքի դեսպան ըլլալու, փրկութեան միջնորդ եւ շնորհքի մատաերկինքի դեսպան ըլլալու, փրկութեան միջնորդ եւ շնորհքի մատակակակակա----
րար: Եւ թող Աստուած անգամ մը եւս իր Սուրբ Հոգիին օծումը պարրար: Եւ թող Աստուած անգամ մը եւս իր Սուրբ Հոգիին օծումը պարրար: Եւ թող Աստուած անգամ մը եւս իր Սուրբ Հոգիին օծումը պարրար: Եւ թող Աստուած անգամ մը եւս իր Սուրբ Հոգիին օծումը պար----
գեւէ մեզի, որպէսզի Աստուծոյ նոր առաքեալները ըլլանք մեր եկեղեցգեւէ մեզի, որպէսզի Աստուծոյ նոր առաքեալները ըլլանք մեր եկեղեցգեւէ մեզի, որպէսզի Աստուծոյ նոր առաքեալները ըլլանք մեր եկեղեցգեւէ մեզի, որպէսզի Աստուծոյ նոր առաքեալները ըլլանք մեր եկեղեց----
ւոյ այսօրուան կեանքին մէջւոյ այսօրուան կեանքին մէջւոյ այսօրուան կեանքին մէջւոյ այսօրուան կեանքին մէջ»»»»::::    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները պէտք է տոգորուած ըլլան սուրբ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները պէտք է տոգորուած ըլլան սուրբ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները պէտք է տոգորուած ըլլան սուրբ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները պէտք է տոգորուած ըլլան սուրբ 

մարգարէներուն նախանձախնդիր հոգիով:մարգարէներուն նախանձախնդիր հոգիով:մարգարէներուն նախանձախնդիր հոգիով:մարգարէներուն նախանձախնդիր հոգիով:    



 353 

Նախատուիլ Քրիստոսի փառքին համարՆախատուիլ Քրիստոսի փառքին համարՆախատուիլ Քրիստոսի փառքին համարՆախատուիլ Քրիստոսի փառքին համար    
((((Դեկտեմբեր 16Դեկտեմբեր 16Դեկտեմբեր 16Դեկտեմբեր 16))))    

    
3) 3) 3) 3) Քրիստոս երանի չի տար բոլոր նախատուողներուն, Քրիստոս երանի չի տար բոլոր նախատուողներուն, Քրիստոս երանի չի տար բոլոր նախատուողներուն, Քրիստոս երանի չի տար բոլոր նախատուողներուն, 

հալածուողներուն եւ զրպարտուողներուն, այլ միայն անոնց՝հալածուողներուն եւ զրպարտուողներուն, այլ միայն անոնց՝հալածուողներուն եւ զրպարտուողներուն, այլ միայն անոնց՝հալածուողներուն եւ զրպարտուողներուն, այլ միայն անոնց՝    որոնք կը որոնք կը որոնք կը որոնք կը 
նախատուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար: Չկանախատուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար: Չկանախատուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար: Չկանախատուին իր հետեւորդները ըլլալնուն համար: Չկա´́́́յ մէկը որ յ մէկը որ յ մէկը որ յ մէկը որ 
նախատինքի ոնախատինքի ոնախատինքի ոնախատինքի ու զրպարտութեան չւ զրպարտութեան չւ զրպարտութեան չւ զրպարտութեան չ’’’’ենթարկուիր, բայց ամէն մարդ ենթարկուիր, բայց ամէն մարդ ենթարկուիր, բայց ամէն մարդ ենթարկուիր, բայց ամէն մարդ 
Քրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համար    չէ որ կը նախատուի ու կը չէ որ կը նախատուի ու կը չէ որ կը նախատուի ու կը չէ որ կը նախատուի ու կը զրպարտուզրպարտուզրպարտուզրպարտուի: ի: ի: ի: Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
առաքեալ երանելի կը սեպէ միայն այն մարդիկը` որոնք առաքեալ երանելի կը սեպէ միայն այն մարդիկը` որոնք առաքեալ երանելի կը սեպէ միայն այն մարդիկը` որոնք առաքեալ երանելի կը սեպէ միայն այն մարդիկը` որոնք ««««Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
աաաանունին համարնունին համարնունին համարնունին համար» » » » կը կը կը կը նախատուին (Ա.Պետրոս 4.14):նախատուին (Ա.Պետրոս 4.14):նախատուին (Ա.Պետրոս 4.14):նախատուին (Ա.Պետրոս 4.14):    

Նախատուելուն ու հալածուելուն մէջ ոչինչ կայ երանելի, եթէ Նախատուելուն ու հալածուելուն մէջ ոչինչ կայ երանելի, եթէ Նախատուելուն ու հալածուելուն մէջ ոչինչ կայ երանելի, եթէ Նախատուելուն ու հալածուելուն մէջ ոչինչ կայ երանելի, եթէ 
երբեք ատոնք Քրիստոսի անունին համար չէ որ կը կրենք: Քրիստոս երբեք ատոնք Քրիստոսի անունին համար չէ որ կը կրենք: Քրիստոս երբեք ատոնք Քրիստոսի անունին համար չէ որ կը կրենք: Քրիստոս երբեք ատոնք Քրիստոսի անունին համար չէ որ կը կրենք: Քրիստոս 
մարգարէներուն օրինակը կու տայ, որովհետեւ անոնք Աստուծոյ մարգարէներուն օրինակը կու տայ, որովհետեւ անոնք Աստուծոյ մարգարէներուն օրինակը կու տայ, որովհետեւ անոնք Աստուծոյ մարգարէներուն օրինակը կու տայ, որովհետեւ անոնք Աստուծոյ 
համար հալածուեցան, նախատուեցան, մերժուեցան ու ծաղրուեցան: համար հալածուեցան, նախատուեցան, մերժուեցան ու ծաղրուեցան: համար հալածուեցան, նախատուեցան, մերժուեցան ու ծաղրուեցան: համար հալածուեցան, նախատուեցան, մերժուեցան ու ծաղրուեցան: 
Հին Կտակարանի մարգարէները՝ Մովսէս, Եսայի, Երեմիա, Եղիա, Հին Կտակարանի մարգարէները՝ Մովսէս, Եսայի, Երեմիա, Եղիա, Հին Կտակարանի մարգարէները՝ Մովսէս, Եսայի, Երեմիա, Եղիա, Հին Կտակարանի մարգարէները՝ Մովսէս, Եսայի, Երեմիա, Եղիա, 
Եղիսէ, Դանիէլ եւ ուրիշներ, հալածուեցան Աստուծոյ պատգամաբերԵղիսէ, Դանիէլ եւ ուրիշներ, հալածուեցան Աստուծոյ պատգամաբերԵղիսէ, Դանիէլ եւ ուրիշներ, հալածուեցան Աստուծոյ պատգամաբերԵղիսէ, Դանիէլ եւ ուրիշներ, հալածուեցան Աստուծոյ պատգամաբեր----
ները ըլլալնուն համար: Մենք պատրա՞ստ ենք նախատինք ու հալաները ըլլալնուն համար: Մենք պատրա՞ստ ենք նախատինք ու հալաները ըլլալնուն համար: Մենք պատրա՞ստ ենք նախատինք ու հալաները ըլլալնուն համար: Մենք պատրա՞ստ ենք նախատինք ու հալա----
ծանք կրելու Քրիստոսի սիրոյն, Քրիստոսի փրկութեան տարածման ի ծանք կրելու Քրիստոսի սիրոյն, Քրիստոսի փրկութեան տարածման ի ծանք կրելու Քրիստոսի սիրոյն, Քրիստոսի փրկութեան տարածման ի ծանք կրելու Քրիստոսի սիրոյն, Քրիստոսի փրկութեան տարածման ի 
խնդիր:խնդիր:խնդիր:խնդիր:    

Քրիստոսի համար նախՔրիստոսի համար նախՔրիստոսի համար նախՔրիստոսի համար նախատուիլ ու լռելը` նախ զՔրիստոս կը ատուիլ ու լռելը` նախ զՔրիստոս կը ատուիլ ու լռելը` նախ զՔրիստոս կը ատուիլ ու լռելը` նախ զՔրիստոս կը 
փառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորէ Քրիստոսի փառքով:փառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորէ Քրիստոսի փառքով:փառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորէ Քրիստոսի փառքով:փառաւորէ, իսկ երկրորդ` մեզ կը փառաւորէ Քրիստոսի փառքով:    

Երբ լուռ կը մնաս սպառնալիքի ու նախատինքի դիմաց, աւելի մեծ Երբ լուռ կը մնաս սպառնալիքի ու նախատինքի դիմաց, աւելի մեծ Երբ լուռ կը մնաս սպառնալիքի ու նախատինքի դիմաց, աւելի մեծ Երբ լուռ կը մնաս սպառնալիքի ու նախատինքի դիմաց, աւելի մեծ 
ցաւ ու տառապանք կը պատճառես քեզ նախատողին քան երբ բերանդ ցաւ ու տառապանք կը պատճառես քեզ նախատողին քան երբ բերանդ ցաւ ու տառապանք կը պատճառես քեզ նախատողին քան երբ բերանդ ցաւ ու տառապանք կը պատճառես քեզ նախատողին քան երբ բերանդ 
բանաս ու խօսիս (Նեղոս Սինայեցի):բանաս ու խօսիս (Նեղոս Սինայեցի):բանաս ու խօսիս (Նեղոս Սինայեցի):բանաս ու խօսիս (Նեղոս Սինայեցի):    

Քրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համար    հալահալահալահալածուիլը` մեզ դասակից կը դարձնէ ծուիլը` մեզ դասակից կը դարձնէ ծուիլը` մեզ դասակից կը դարձնէ ծուիլը` մեզ դասակից կը դարձնէ 
մարգարէներուն:մարգարէներուն:մարգարէներուն:մարգարէներուն:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ աւելի մեծ փառքյ աւելի մեծ փառքյ աւելի մեծ փառքյ աւելի մեծ փառք    մարդուն համար, քան անարգուիլ մարդուն համար, քան անարգուիլ մարդուն համար, քան անարգուիլ մարդուն համար, քան անարգուիլ 
Քրիստոսի փառքին համար:Քրիստոսի փառքին համար:Քրիստոսի փառքին համար:Քրիստոսի փառքին համար: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուսի փառքին համար սիրով տարուած նախատինքը` մեզ Յիսուսի փառքին համար սիրով տարուած նախատինքը` մեզ Յիսուսի փառքին համար սիրով տարուած նախատինքը` մեզ Յիսուսի փառքին համար սիրով տարուած նախատինքը` մեզ 

Յիսուսի փառքով կը զարդարէ:Յիսուսի փառքով կը զարդարէ:Յիսուսի փառքով կը զարդարէ:Յիսուսի փառքով կը զարդարէ:    
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Բամբասուիլը երանելի բան չէ,Բամբասուիլը երանելի բան չէ,Բամբասուիլը երանելի բան չէ,Բամբասուիլը երանելի բան չէ,    
եթէ երբեք մեր մաեթէ երբեք մեր մաեթէ երբեք մեր մաեթէ երբեք մեր մասին ըսուածը շիտակ էսին ըսուածը շիտակ էսին ըսուածը շիտակ էսին ըսուածը շիտակ է    

((((Դեկտեմբեր 17Դեկտեմբեր 17Դեկտեմբեր 17Դեկտեմբեր 17))))    
    

4444) ) ) ) ««««Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ Երանի՜ ձեզի, երբ մարդիկ նախատեն եւ հալածեն ձեզ, կամ 
ստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետեստելով՝ ձեր մասին ամէն տեսակի զրպարտութիւն ընեն իմ հետե----
ւորդներս ըլլալնուդ համարւորդներս ըլլալնուդ համարւորդներս ըլլալնուդ համարւորդներս ըլլալնուդ համար» » » » (Մատթէոս 5.11):(Մատթէոս 5.11):(Մատթէոս 5.11):(Մատթէոս 5.11):    

Կարեւոր է նկատի առնել որ Կարեւոր է նկատի առնել որ Կարեւոր է նկատի առնել որ Կարեւոր է նկատի առնել որ այստեղ այստեղ այստեղ այստեղ Յիսուս կը խօսի Յիսուս կը խօսի Յիսուս կը խօսի Յիսուս կը խօսի մեր մասին մեր մասին մեր մասին մեր մասին 
ըսուած սոըսուած սոըսուած սոըսուած սուտ խօսքերու ուտ խօսքերու ուտ խօսքերու ուտ խօսքերու ու զրպարտութիւններու մասին: Եթէ մեր ւ զրպարտութիւններու մասին: Եթէ մեր ւ զրպարտութիւններու մասին: Եթէ մեր ւ զրպարտութիւններու մասին: Եթէ մեր 
մասին ըսուածը կամ խօսուածը սոմասին ըսուածը կամ խօսուածը սոմասին ըսուածը կամ խօսուածը սոմասին ըսուածը կամ խօսուածը սո´́́́ւտ է, այն ատեն միայն երանելի կը ւտ է, այն ատեն միայն երանելի կը ւտ է, այն ատեն միայն երանելի կը ւտ է, այն ատեն միայն երանելի կը 
սեպուինք: Շատ քարոզիչներ կան, որոնց մասին ժողովուրդը վատ սեպուինք: Շատ քարոզիչներ կան, որոնց մասին ժողովուրդը վատ սեպուինք: Շատ քարոզիչներ կան, որոնց մասին ժողովուրդը վատ սեպուինք: Շատ քարոզիչներ կան, որոնց մասին ժողովուրդը վատ 
խօսքեր կը խօսի, բայց խօսուածը շիտակ է: Թէկուզ խօսողը խօսքեր կը խօսի, բայց խօսուածը շիտակ է: Թէկուզ խօսողը խօսքեր կը խօսի, բայց խօսուածը շիտակ է: Թէկուզ խօսողը խօսքեր կը խօսի, բայց խօսուածը շիտակ է: Թէկուզ խօսողը 
բամբասող ու զրպարտող նկատուի, բայց խբամբասող ու զրպարտող նկատուի, բայց խբամբասող ու զրպարտող նկատուի, բայց խբամբասող ու զրպարտող նկատուի, բայց խօսուածը սուտ չէօսուածը սուտ չէօսուածը սուտ չէօսուածը սուտ չէ´, ´, ´, ´, 
բբբբամբասանք չէամբասանք չէամբասանք չէամբասանք չէ´, ´, ´, ´, զրպարտութիւն չէզրպարտութիւն չէզրպարտութիւն չէզրպարտութիւն չէ´:´:´:´:    

Եթէ Աւետարանի քարոզիչ մը դրամասէր է եւ դրամասէր ըլլալուն Եթէ Աւետարանի քարոզիչ մը դրամասէր է եւ դրամասէր ըլլալուն Եթէ Աւետարանի քարոզիչ մը դրամասէր է եւ դրամասէր ըլլալուն Եթէ Աւետարանի քարոզիչ մը դրամասէր է եւ դրամասէր ըլլալուն 
համար կը բամբասուի ու կը վարկաբեկուի, Յիսուսի համար կը բամբասուի ու կը վարկաբեկուի, Յիսուսի համար կը բամբասուի ու կը վարկաբեկուի, Յիսուսի համար կը բամբասուի ու կը վարկաբեկուի, Յիսուսի ««««երանիերանիերանիերանի»»»»ն իրեն ն իրեն ն իրեն ն իրեն 
ուղղուած չէուղղուած չէուղղուած չէուղղուած չէ´: ´: ´: ´: Եթէ մէկը մարդասիրութեան մասին կը խօսի բայց ինք Եթէ մէկը մարդասիրութեան մասին կը խօսի բայց ինք Եթէ մէկը մարդասիրութեան մասին կը խօսի բայց ինք Եթէ մէկը մարդասիրութեան մասին կը խօսի բայց ինք 
մարդասէր չէ, կամ Քրիստոսասիմարդասէր չէ, կամ Քրիստոսասիմարդասէր չէ, կամ Քրիստոսասիմարդասէր չէ, կամ Քրիստոսասիրութեան մասին կը խօսի բայց ինք րութեան մասին կը խօսի բայց ինք րութեան մասին կը խօսի բայց ինք րութեան մասին կը խօսի բայց ինք 
Քրիստոսասէր չէ, Յիսուսի Քրիստոսասէր չէ, Յիսուսի Քրիստոսասէր չէ, Յիսուսի Քրիստոսասէր չէ, Յիսուսի ««««երանիերանիերանիերանի»»»»ն իրեն ուղղուած թող չսեպէ, եթէ ն իրեն ուղղուած թող չսեպէ, եթէ ն իրեն ուղղուած թող չսեպէ, եթէ ն իրեն ուղղուած թող չսեպէ, եթէ 
երբեք նախատուի, մերժուի ու ծաղրուի:երբեք նախատուի, մերժուի ու ծաղրուի:երբեք նախատուի, մերժուի ու ծաղրուի:երբեք նախատուի, մերժուի ու ծաղրուի:    

Երբ զրպարտուինք բանի մը համար որ չենք ըրած` միայն այն Երբ զրպարտուինք բանի մը համար որ չենք ըրած` միայն այն Երբ զրպարտուինք բանի մը համար որ չենք ըրած` միայն այն Երբ զրպարտուինք բանի մը համար որ չենք ըրած` միայն այն 
ատեն է որ վարձք պիտի ստանանք: Բայց աւելի մեծ վարձք պիտի ատեն է որ վարձք պիտի ստանանք: Բայց աւելի մեծ վարձք պիտի ատեն է որ վարձք պիտի ստանանք: Բայց աւելի մեծ վարձք պիտի ատեն է որ վարձք պիտի ստանանք: Բայց աւելի մեծ վարձք պիտի 
ստանանք եթէ բամբաստանանք եթէ բամբաստանանք եթէ բամբաստանանք եթէ բամբասուինք, զրպարտուինք ու նախատուինք բարին սուինք, զրպարտուինք ու նախատուինք բարին սուինք, զրպարտուինք ու նախատուինք բարին սուինք, զրպարտուինք ու նախատուինք բարին 
գործած ըլլալնուս համար:գործած ըլլալնուս համար:գործած ըլլալնուս համար:գործած ըլլալնուս համար:    

Մարդիկ իրենց բամբասանքներով չեն կրնար մեզ ցեխոտել, եթէ Մարդիկ իրենց բամբասանքներով չեն կրնար մեզ ցեխոտել, եթէ Մարդիկ իրենց բամբասանքներով չեն կրնար մեզ ցեխոտել, եթէ Մարդիկ իրենց բամբասանքներով չեն կրնար մեզ ցեխոտել, եթէ 
երբեք մենք սրբուած ու մաքրուած ենք Քրիստոսովերբեք մենք սրբուած ու մաքրուած ենք Քրիստոսովերբեք մենք սրբուած ու մաքրուած ենք Քրիստոսովերբեք մենք սրբուած ու մաքրուած ենք Քրիստոսով. . . . չեն կրնար մրոտել չեն կրնար մրոտել չեն կրնար մրոտել չեն կրնար մրոտել 
մեր հոգին, եթէ երբեք փայլեցուած ենք Յիսուսի արիւնով:մեր հոգին, եթէ երբեք փայլեցուած ենք Յիսուսի արիւնով:մեր հոգին, եթէ երբեք փայլեցուած ենք Յիսուսի արիւնով:մեր հոգին, եթէ երբեք փայլեցուած ենք Յիսուսի արիւնով:    

Երբ մարդիկ մեր մասին Երբ մարդիկ մեր մասին Երբ մարդիկ մեր մասին Երբ մարդիկ մեր մասին գէշ բաներ խօսին, քննենք մենք զմեզ: Եթէ գէշ բաներ խօսին, քննենք մենք զմեզ: Եթէ գէշ բաներ խօսին, քննենք մենք զմեզ: Եթէ գէշ բաներ խօսին, քննենք մենք զմեզ: Եթէ 
մեր մասին ըսուածը շիտակ է` մենք զմեզ սրբագրենք, իսկ եթէ մեր մեր մասին ըսուածը շիտակ է` մենք զմեզ սրբագրենք, իսկ եթէ մեր մեր մասին ըսուածը շիտակ է` մենք զմեզ սրբագրենք, իսկ եթէ մեր մեր մասին ըսուածը շիտակ է` մենք զմեզ սրբագրենք, իսկ եթէ մեր 
մասին ըսուածը սուտ է` ուրախանանք, ինչպէս Յիսուս կը պատուիրէ:մասին ըսուածը սուտ է` ուրախանանք, ինչպէս Յիսուս կը պատուիրէ:մասին ըսուածը սուտ է` ուրախանանք, ինչպէս Յիսուս կը պատուիրէ:մասին ըսուածը սուտ է` ուրախանանք, ինչպէս Յիսուս կը պատուիրէ:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Բամբասող մարդը` երիկամն է Սատանային, իսկ ուրիշը ատող Բամբասող մարդը` երիկամն է Սատանային, իսկ ուրիշը ատող Բամբասող մարդը` երիկամն է Սատանային, իսկ ուրիշը ատող Բամբասող մարդը` երիկամն է Սատանային, իսկ ուրիշը ատող 

մարդը` անոր լեարդը (Վարդան մարդը` անոր լեարդը (Վարդան մարդը` անոր լեարդը (Վարդան մարդը` անոր լեարդը (Վարդան Ագեկցի):Ագեկցի):Ագեկցի):Ագեկցի):    
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Եթէ կը նախատուինք`Եթէ կը նախատուինք`Եթէ կը նախատուինք`Եթէ կը նախատուինք`    
ի՞նչ է մեր նախատուելուն պատճառըի՞նչ է մեր նախատուելուն պատճառըի՞նչ է մեր նախատուելուն պատճառըի՞նչ է մեր նախատուելուն պատճառը    

((((Դեկտեմբեր 18Դեկտեմբեր 18Դեկտեմբեր 18Դեկտեմբեր 18))))    
    

««««Ցնծացէք եւ ուրախացէՑնծացէք եւ ուրախացէՑնծացէք եւ ուրախացէՑնծացէք եւ ուրախացէ´́́́քքքք» » » » ((((Մատթէոս 5.Մատթէոս 5.Մատթէոս 5.Մատթէոս 5.12):12):12):12):    
5555) ) ) ) Յիսուս կը պատուիրէ իր այգիին մէջ աշխատողներուն, ցնծալ Յիսուս կը պատուիրէ իր այգիին մէջ աշխատողներուն, ցնծալ Յիսուս կը պատուիրէ իր այգիին մէջ աշխատողներուն, ցնծալ Յիսուս կը պատուիրէ իր այգիին մէջ աշխատողներուն, ցնծալ 

երբ անիրաւերբ անիրաւերբ անիրաւերբ անիրաւօրէն օրէն օրէն օրէն կը զրպարտուին: Անիրաւօրէն կատարուած եւ կը զրպարտուին: Անիրաւօրէն կատարուած եւ կը զրպարտուին: Անիրաւօրէն կատարուած եւ կը զրպարտուին: Անիրաւօրէն կատարուած եւ 
համհամհամհամբերութեամբ տարուած նախատիբերութեամբ տարուած նախատիբերութեամբ տարուած նախատիբերութեամբ տարուած նախատինքնքնքնքներըներըներըները, , , , մեզ մեզ մեզ մեզ արժանի կը արժանի կը արժանի կը արժանի կը 
դարձնեն դարձնեն դարձնեն դարձնեն մեծ վարձմեծ վարձմեծ վարձմեծ վարձքիքիքիքի    եւ մեզ մաեւ մեզ մաեւ մեզ մաեւ մեզ մարգարէներուն դասակից կը դարձնեն:րգարէներուն դասակից կը դարձնեն:րգարէներուն դասակից կը դարձնեն:րգարէներուն դասակից կը դարձնեն:    
Ուստի, ամէն պատճառ ունինքՈւստի, ամէն պատճառ ունինքՈւստի, ամէն պատճառ ունինքՈւստի, ամէն պատճառ ունինք    ցնծալուցնծալուցնծալուցնծալու,,,,    երբ երբ երբ երբ առաքինի կեանք առաքինի կեանք առաքինի կեանք առաքինի կեանք 
ապրելնուս համար կը հալածուինք: Ոապրելնուս համար կը հալածուինք: Ոապրելնուս համար կը հալածուինք: Ոապրելնուս համար կը հալածուինք: Ուրախաւրախաւրախաւրախանանանանա´́́́նք երբ մարդոց նք երբ մարդոց նք երբ մարդոց նք երբ մարդոց 
բարիք կբարիք կբարիք կբարիք կ’’’’ընենքընենքընենքընենք    ու անոու անոու անոու անոնք մեզի չարիք կնք մեզի չարիք կնք մեզի չարիք կնք մեզի չարիք կ’’’’ընեն, որովհետեւ ընեն, որովհետեւ ընեն, որովհետեւ ընեն, որովհետեւ Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
չարչաչարչաչարչաչարչարակից եղած կրակից եղած կրակից եղած կրակից եղած կ’’’’ըլլաս, որովհետեւ Քրիստոս ըլլաս, որովհետեւ Քրիստոս ըլլաս, որովհետեւ Քրիստոս ըլլաս, որովհետեւ Քրիստոս ինք եւս ինք եւս ինք եւս ինք եւս բարի ու բարի ու բարի ու բարի ու 
բարեգործ ըլլբարեգործ ըլլբարեգործ ըլլբարեգործ ըլլալուն համար էր որ չարչարուեցաւ:ալուն համար էր որ չարչարուեցաւ:ալուն համար էր որ չարչարուեցաւ:ալուն համար էր որ չարչարուեցաւ:    Բայց զգոԲայց զգոԲայց զգոԲայց զգո´́́́յշ, երբեմն յշ, երբեմն յշ, երբեմն յշ, երբեմն 
հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալներ նեղութիւններու կը հանդիպին իրենց ունեցած եալներ նեղութիւններու կը հանդիպին իրենց ունեցած եալներ նեղութիւններու կը հանդիպին իրենց ունեցած եալներ նեղութիւններու կը հանդիպին իրենց ունեցած 
կոպիտ վերաբերմունքին համար, եւ կը խորհին թէ իրենք Քրիստոսի կոպիտ վերաբերմունքին համար, եւ կը խորհին թէ իրենք Քրիստոսի կոպիտ վերաբերմունքին համար, եւ կը խորհին թէ իրենք Քրիստոսի կոպիտ վերաբերմունքին համար, եւ կը խորհին թէ իրենք Քրիստոսի 
անուան համար է որ նեղուանուան համար է որ նեղուանուան համար է որ նեղուանուան համար է որ նեղութեան կը հանդիպին:թեան կը հանդիպին:թեան կը հանդիպին:թեան կը հանդիպին:    

Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս առաքեալ խօսելով որոշ մարդոցառաքեալ խօսելով որոշ մարդոցառաքեալ խօսելով որոշ մարդոցառաքեալ խօսելով որոշ մարդոց    չարչարանքչարչարանքչարչարանքչարչարանքնենենեներուն րուն րուն րուն 
մասին` կմասին` կմասին` կմասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Խօսքս անոնց մասին չէ, որոնք կը չարչարուին իբրեւ Խօսքս անոնց մասին չէ, որոնք կը չարչարուին իբրեւ Խօսքս անոնց մասին չէ, որոնք կը չարչարուին իբրեւ Խօսքս անոնց մասին չէ, որոնք կը չարչարուին իբրեւ 
մարդասպան կամ գող, իբրեւ չարագործ կամ խառնակիչ: Բայց ով որ մարդասպան կամ գող, իբրեւ չարագործ կամ խառնակիչ: Բայց ով որ մարդասպան կամ գող, իբրեւ չարագործ կամ խառնակիչ: Բայց ով որ մարդասպան կամ գող, իբրեւ չարագործ կամ խառնակիչ: Բայց ով որ 
քրիստոնեայ ըլլալուն համար կը չարչարուի թող չամչնայ, այլ` իր այդքրիստոնեայ ըլլալուն համար կը չարչարուի թող չամչնայ, այլ` իր այդքրիստոնեայ ըլլալուն համար կը չարչարուի թող չամչնայ, այլ` իր այդքրիստոնեայ ըլլալուն համար կը չարչարուի թող չամչնայ, այլ` իր այդ    
անունով զԱստուած փառաւորէանունով զԱստուած փառաւորէանունով զԱստուած փառաւորէանունով զԱստուած փառաւորէ» » » » (Ա.Պետրոս 4.15(Ա.Պետրոս 4.15(Ա.Պետրոս 4.15(Ա.Պետրոս 4.15----16): 16): 16): 16): Ի՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
առաքեալը երբ կառաքեալը երբ կառաքեալը երբ կառաքեալը երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իր այդ անունով զԱստուած փառաւորէԻր այդ անունով զԱստուած փառաւորէԻր այդ անունով զԱստուած փառաւորէԻր այդ անունով զԱստուած փառաւորէ»: »: »: »: Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
նկատի առնենք, որ նկատի առնենք, որ նկատի առնենք, որ նկատի առնենք, որ անանանան    կը խօսի իբրեւ քրիստոնեայ չարչարուելու կը խօսի իբրեւ քրիստոնեայ չարչարուելու կը խօսի իբրեւ քրիստոնեայ չարչարուելու կը խօսի իբրեւ քրիստոնեայ չարչարուելու 
մասին, պարզ կը դառնայ որ ըսել կմասին, պարզ կը դառնայ որ ըսել կմասին, պարզ կը դառնայ որ ըսել կմասին, պարզ կը դառնայ որ ըսել կ’’’’ուզէ, թէ` ան որ քրիստոնեայ ուզէ, թէ` ան որ քրիստոնեայ ուզէ, թէ` ան որ քրիստոնեայ ուզէ, թէ` ան որ քրիստոնեայ 
անունը անունը անունը անունը կրելունկրելունկրելունկրելուն    եւ եւ եւ եւ քրիստոնէական կեանք ապրեքրիստոնէական կեանք ապրեքրիստոնէական կեանք ապրեքրիստոնէական կեանք ապրելուն համար կը լուն համար կը լուն համար կը լուն համար կը 
հալածուի, հալածուի, հալածուի, հալածուի, ««««իր այդ անունով զԱստուած փառաւորէիր այդ անունով զԱստուած փառաւորէիր այդ անունով զԱստուած փառաւորէիր այդ անունով զԱստուած փառաւորէ», », », », այսինքն` փառք այսինքն` փառք այսինքն` փառք այսինքն` փառք 
թող տայ Աստուծոյ, որ զինք արժանի կը համարէ չարչարուելու իր թող տայ Աստուծոյ, որ զինք արժանի կը համարէ չարչարուելու իր թող տայ Աստուծոյ, որ զինք արժանի կը համարէ չարչարուելու իր թող տայ Աստուծոյ, որ զինք արժանի կը համարէ չարչարուելու իր 
Որդիին անունն ու կեանքը ունենալուն համար:Որդիին անունն ու կեանքը ունենալուն համար:Որդիին անունն ու կեանքը ունենալուն համար:Որդիին անունն ու կեանքը ունենալուն համար: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Երբ մէկը կ'ըսէ թէ ինք Քրիստոսի անուանԵրբ մէկը կ'ըսէ թէ ինք Քրիստոսի անուանԵրբ մէկը կ'ըսէ թէ ինք Քրիստոսի անուանԵրբ մէկը կ'ըսէ թէ ինք Քրիստոսի անուան    համար է որ կը համար է որ կը համար է որ կը համար է որ կը 

նախատուի, եւ սակայն ննախատուի, եւ սակայն ննախատուի, եւ սակայն ննախատուի, եւ սակայն նախատուախատուախատուախատուած ատեն` չ'ուրախանար, կը ած ատեն` չ'ուրախանար, կը ած ատեն` չ'ուրախանար, կը ած ատեն` չ'ուրախանար, կը 
նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի անուան համար չէ որ կը նախատուի:անուան համար չէ որ կը նախատուի:անուան համար չէ որ կը նախատուի:անուան համար չէ որ կը նախատուի:    
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Չարչարուիլը աւելի գէշ էՉարչարուիլը աւելի գէշ էՉարչարուիլը աւելի գէշ էՉարչարուիլը աւելի գէշ է    
քան բամբասուիլըքան բամբասուիլըքան բամբասուիլըքան բամբասուիլը    

((((Դեկտեմբեր 19Դեկտեմբեր 19Դեկտեմբեր 19Դեկտեմբեր 19))))    
    

««««Որովհետեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջՈրովհետեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջՈրովհետեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջՈրովհետեւ ձեր վարձատրութիւնը մեծ է երկինքի մէջ»: »: »: »:     
6)6)6)6)    Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ Բնագիրին մէջ ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » բառին փբառին փբառին փբառին փոխարէն ունինք` ոխարէն ունինք` ոխարէն ունինք` ոխարէն ունինք` ««««շատշատշատշատ»: »: »: »: Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 

համար Յիսուս իր անունին համար նախատուողներուն եւ համար Յիսուս իր անունին համար նախատուողներուն եւ համար Յիսուս իր անունին համար նախատուողներուն եւ համար Յիսուս իր անունին համար նախատուողներուն եւ 
չարախօսուողներուն մեծ կամ շատ վարձք կը խոստանայ: Ներսէս չարախօսուողներուն մեծ կամ շատ վարձք կը խոստանայ: Ներսէս չարախօսուողներուն մեծ կամ շատ վարձք կը խոստանայ: Ներսէս չարախօսուողներուն մեծ կամ շատ վարձք կը խոստանայ: Ներսէս 
Շնորհալի Հայրապետ կը պատասխանէ այս հարցումին` ըսելով. Շնորհալի Հայրապետ կը պատասխանէ այս հարցումին` ըսելով. Շնորհալի Հայրապետ կը պատասխանէ այս հարցումին` ըսելով. Շնորհալի Հայրապետ կը պատասխանէ այս հարցումին` ըսելով. 
««««Նախատուիլը կամ չարախօսուիլը շատ աւելի կը տանջէ մարդս, քան Նախատուիլը կամ չարախօսուիլը շատ աւելի կը տանջէ մարդս, քան Նախատուիլը կամ չարախօսուիլը շատ աւելի կը տանջէ մարդս, քան Նախատուիլը կամ չարախօսուիլը շատ աւելի կը տանջէ մարդս, քան 
պարզ չարչպարզ չարչպարզ չարչպարզ չարչարանքը կամ նեղութիւնը, ահա թէ ինչու չարախօսուողին արանքը կամ նեղութիւնը, ահա թէ ինչու չարախօսուողին արանքը կամ նեղութիւնը, ահա թէ ինչու չարախօսուողին արանքը կամ նեղութիւնը, ահա թէ ինչու չարախօսուողին 
վարձքը աւելի մվարձքը աւելի մվարձքը աւելի մվարձքը աւելի մեծ է քան չարչարուողինեծ է քան չարչարուողինեծ է քան չարչարուողինեծ է քան չարչարուողին»:»:»:»:    

Անապատական հայրերէն մին կԱնապատական հայրերէն մին կԱնապատական հայրերէն մին կԱնապատական հայրերէն մին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տուէք ինծի նեղութիւն, բայց Տուէք ինծի նեղութիւն, բայց Տուէք ինծի նեղութիւն, բայց Տուէք ինծի նեղութիւն, բայց 
միմիմիմի´ ´ ´ ´ զրպարտէք զիս, որովհետեւ նեղութիւնը կրնայ զիզրպարտէք զիս, որովհետեւ նեղութիւնը կրնայ զիզրպարտէք զիս, որովհետեւ նեղութիւնը կրնայ զիզրպարտէք զիս, որովհետեւ նեղութիւնը կրնայ զի´́́́ս տրտմեցնել, ս տրտմեցնել, ս տրտմեցնել, ս տրտմեցնել, 
բայց զրպարտութիւնը` Սուրբ Հոգին կը տրտմեցնէբայց զրպարտութիւնը` Սուրբ Հոգին կը տրտմեցնէբայց զրպարտութիւնը` Սուրբ Հոգին կը տրտմեցնէբայց զրպարտութիւնը` Սուրբ Հոգին կը տրտմեցնէ»: »: »: »: ՀաՀաՀաՀաւատքի ւատքի ւատքի ւատքի 
մարդիկ կրնան համբերել չարչարանքի, տառապանքի, նեղութեան, մարդիկ կրնան համբերել չարչարանքի, տառապանքի, նեղութեան, մարդիկ կրնան համբերել չարչարանքի, տառապանքի, նեղութեան, մարդիկ կրնան համբերել չարչարանքի, տառապանքի, նեղութեան, 
բայց բամբասուիլը, զրպարտուիլը, չարախօսուիլը կրնայ իրենց բայց բամբասուիլը, զրպարտուիլը, չարախօսուիլը կրնայ իրենց բայց բամբասուիլը, զրպարտուիլը, չարախօսուիլը կրնայ իրենց բայց բամբասուիլը, զրպարտուիլը, չարախօսուիլը կրնայ իրենց 
արդար հարդար հարդար հարդար հոգին ընդվզեցնել ու անհանգիստ ընել:ոգին ընդվզեցնել ու անհանգիստ ընել:ոգին ընդվզեցնել ու անհանգիստ ընել:ոգին ընդվզեցնել ու անհանգիստ ընել:    

7777) «) «) «) «Յիշեցէք որ նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ Յիշեցէք որ նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ Յիշեցէք որ նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ Յիշեցէք որ նոյն ձեւով հալածանքի ենթարկուեցան ձեզմէ 
առաջ ապրոառաջ ապրոառաջ ապրոառաջ ապրող մարգարէներն ալղ մարգարէներն ալղ մարգարէներն ալղ մարգարէներն ալ»: »: »: »: Յիսուս առաքեաՅիսուս առաքեաՅիսուս առաքեաՅիսուս առաքեալներուն կը լներուն կը լներուն կը լներուն կը 
պատուիրէ յիշելպատուիրէ յիշելպատուիրէ յիշելպատուիրէ յիշել    մարգարէներուն կրածմարգարէներուն կրածմարգարէներուն կրածմարգարէներուն կրած    տառապանքը, բացայայտառապանքը, բացայայտառապանքը, բացայայտառապանքը, բացայայտետետետելու լու լու լու 
համար անոնցհամար անոնցհամար անոնցհամար անոնց, , , , թէ իրեթէ իրեթէ իրեթէ իրե´́́́նք եւս, ճիշդ մարնք եւս, ճիշդ մարնք եւս, ճիշդ մարնք եւս, ճիշդ մարգարէներուն նման, պիտի գարէներուն նման, պիտի գարէներուն նման, պիտի գարէներուն նման, պիտի 
տառապինտառապինտառապինտառապին: : : : Արդարեւ, ինչպէս մարգարէները Աստուծոյ պատգամները Արդարեւ, ինչպէս մարգարէները Աստուծոյ պատգամները Արդարեւ, ինչպէս մարգարէները Աստուծոյ պատգամները Արդարեւ, ինչպէս մարգարէները Աստուծոյ պատգամները 
ժողովուրդին ու ժողովուրդի ղեկավարներուն փոխանցելնուն հժողովուրդին ու ժողովուրդի ղեկավարներուն փոխանցելնուն հժողովուրդին ու ժողովուրդի ղեկավարներուն փոխանցելնուն հժողովուրդին ու ժողովուրդի ղեկավարներուն փոխանցելնուն համար ամար ամար ամար 
հալածուեցանհալածուեցանհալածուեցանհալածուեցան, , , , նոյնպէս ալ, առաքեալները Քրիստոսի Աւետարանը նոյնպէս ալ, առաքեալները Քրիստոսի Աւետարանը նոյնպէս ալ, առաքեալները Քրիստոսի Աւետարանը նոյնպէս ալ, առաքեալները Քրիստոսի Աւետարանը 
տարածելնուն համար պիտի չարչարուէին ու հալածուէին:տարածելնուն համար պիտի չարչարուէին ու հալածուէին:տարածելնուն համար պիտի չարչարուէին ու հալածուէին:տարածելնուն համար պիտի չարչարուէին ու հալածուէին:    

Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէները համբերութեան սքանչելի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէները համբերութեան սքանչելի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէները համբերութեան սքանչելի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէները համբերութեան սքանչելի 
օրինակներ նկատուած օրինակներ նկատուած օրինակներ նկատուած օրինակներ նկատուած են, որովհետեւ ամենէն շատ անոնք են որ են, որովհետեւ ամենէն շատ անոնք են որ են, որովհետեւ ամենէն շատ անոնք են որ են, որովհետեւ ամենէն շատ անոնք են որ 
հալածուած ու տառապած են Աստուծոյ կամքի բացայայտման հալածուած ու տառապած են Աստուծոյ կամքի բացայայտման հալածուած ու տառապած են Աստուծոյ կամքի բացայայտման հալածուած ու տառապած են Աստուծոյ կամքի բացայայտման ու ու ու ու 
պատգամի տարածման համար:պատգամի տարածման համար:պատգամի տարածման համար:պատգամի տարածման համար:    

    
� ««««Նեղութիւններու մէջ համբերելու օրինակ առէք մարգարէներէն, Նեղութիւններու մէջ համբերելու օրինակ առէք մարգարէներէն, Նեղութիւններու մէջ համբերելու օրինակ առէք մարգարէներէն, Նեղութիւններու մէջ համբերելու օրինակ առէք մարգարէներէն, 

որոնք որոնք որոնք որոնք Տիրոջ անունով խօսեցանՏիրոջ անունով խօսեցանՏիրոջ անունով խօսեցանՏիրոջ անունով խօսեցան» (» (» (» (Յակոբոս 5.10Յակոբոս 5.10Յակոբոս 5.10Յակոբոս 5.10----11):11):11):11):    
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Երանելի է Աստուծոյ խօսքը գործադրողըԵրանելի է Աստուծոյ խօսքը գործադրողըԵրանելի է Աստուծոյ խօսքը գործադրողըԵրանելի է Աստուծոյ խօսքը գործադրողը    
((((Դեկտեմբեր 20Դեկտեմբեր 20Դեկտեմբեր 20Դեկտեմբեր 20))))    

    
««««Երանի՜ անոնց` որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը Երանի՜ անոնց` որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը Երանի՜ անոնց` որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը Երանի՜ անոնց` որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը 

գործադրեն զայնգործադրեն զայնգործադրեն զայնգործադրեն զայն» » » » (Ղու(Ղու(Ղու(Ղուկաս 11.28):կաս 11.28):կաս 11.28):կաս 11.28):    
Ինչո՞ւ համար ՅիսուսԻնչո՞ւ համար ՅիսուսԻնչո՞ւ համար ՅիսուսԻնչո՞ւ համար Յիսուս    երանի կու տայ Աստուծոյ խօսքերանի կու տայ Աստուծոյ խօսքերանի կու տայ Աստուծոյ խօսքերանի կու տայ Աստուծոյ խօսքը լսող ու ը լսող ու ը լսող ու ը լսող ու 

գործադրող մարդոց:գործադրող մարդոց:գործադրող մարդոց:գործադրող մարդոց:    
Երանելի են Աստուծոյ Երանելի են Աստուծոյ Երանելի են Աստուծոյ Երանելի են Աստուծոյ խօսքխօսքխօսքխօսքը լսող ու գործադրող մարդիկը, ը լսող ու գործադրող մարդիկը, ը լսող ու գործադրող մարդիկը, ը լսող ու գործադրող մարդիկը, 

որովհետորովհետորովհետորովհետեւ Աստուծոյ խօսքին գործադրութեաեւ Աստուծոյ խօսքին գործադրութեաեւ Աստուծոյ խօսքին գործադրութեաեւ Աստուծոյ խօսքին գործադրութեամբ` կը մօտենան մբ` կը մօտենան մբ` կը մօտենան մբ` կը մօտենան 
Աստուծոյ: Աստուծոյ երթալու ճամբան` Աստուծոյ խօսքին լոյսը իԱստուծոյ: Աստուծոյ երթալու ճամբան` Աստուծոյ խօսքին լոյսը իԱստուծոյ: Աստուծոյ երթալու ճամբան` Աստուծոյ խօսքին լոյսը իԱստուծոյ: Աստուծոյ երթալու ճամբան` Աստուծոյ խօսքին լոյսը ի´́́́նք նք նք նք 
ցցցցոյց կու տայ (Սաղմոս 119.105):ոյց կու տայ (Սաղմոս 119.105):ոյց կու տայ (Սաղմոս 119.105):ոյց կու տայ (Սաղմոս 119.105):    

Երանելի են Փրկիչին խօսքը գործադրող մարդիկը, որովհետեւ Երանելի են Փրկիչին խօսքը գործադրող մարդիկը, որովհետեւ Երանելի են Փրկիչին խօսքը գործադրող մարդիկը, որովհետեւ Երանելի են Փրկիչին խօսքը գործադրող մարդիկը, որովհետեւ 
անով կը փրկուին:անով կը փրկուին:անով կը փրկուին:անով կը փրկուին:    

Երանելի են յաւիտենական Տիրոջ խօսքը գործադրողները, Երանելի են յաւիտենական Տիրոջ խօսքը գործադրողները, Երանելի են յաւիտենական Տիրոջ խօսքը գործադրողները, Երանելի են յաւիտենական Տիրոջ խօսքը գործադրողները, 
որովհետեւ անով կը ժառանգեն յաւիտենականութիւնը:որովհետեւ անով կը ժառանգեն յաւիտենականութիւնը:որովհետեւ անով կը ժառանգեն յաւիտենականութիւնը:որովհետեւ անով կը ժառանգեն յաւիտենականութիւնը:    

Երանի անոնց` որոնք անմահ Աստուծոյ խօսքը կը գործադրեն, Երանի անոնց` որոնք անմահ Աստուծոյ խօսքը կը գործադրեն, Երանի անոնց` որոնք անմահ Աստուծոյ խօսքը կը գործադրեն, Երանի անոնց` որոնք անմահ Աստուծոյ խօսքը կը գործադրեն, 
որովորովորովորովհետեւ անով կ'անմահանան:հետեւ անով կ'անմահանան:հետեւ անով կ'անմահանան:հետեւ անով կ'անմահանան:    

Երանի անոնց` որոնք կենսապարգեւ Աստուծոյ խօսքը կը Երանի անոնց` որոնք կենսապարգեւ Աստուծոյ խօսքը կը Երանի անոնց` որոնք կենսապարգեւ Աստուծոյ խօսքը կը Երանի անոնց` որոնք կենսապարգեւ Աստուծոյ խօսքը կը 
գործադրեն, որովհետեւ անով կը կենսաւորուին ու կը դառնան գործադրեն, որովհետեւ անով կը կենսաւորուին ու կը դառնան գործադրեն, որովհետեւ անով կը կենսաւորուին ու կը դառնան գործադրեն, որովհետեւ անով կը կենսաւորուին ու կը դառնան 
կեանքի զաւակներ:կեանքի զաւակներ:կեանքի զաւակներ:կեանքի զաւակներ:    

Երանի անոնց` որոնքԵրանի անոնց` որոնքԵրանի անոնց` որոնքԵրանի անոնց` որոնք    Աստուածաշունչի խօսքերը կը պահեն, Աստուածաշունչի խօսքերը կը պահեն, Աստուածաշունչի խօսքերը կը պահեն, Աստուածաշունչի խօսքերը կը պահեն, 
որովհետեւ այդ խօսքերն ալ զիրենք կը պահեն:որովհետեւ այդ խօսքերն ալ զիրենք կը պահեն:որովհետեւ այդ խօսքերն ալ զիրենք կը պահեն:որովհետեւ այդ խօսքերն ալ զիրենք կը պահեն:    

Աստուծոյ խօսքը կաԱստուծոյ խօսքը կաԱստուծոյ խօսքը կաԱստուծոյ խօսքը կարդացող կամ լսող բայց զանիկա չգործադրող րդացող կամ լսող բայց զանիկա չգործադրող րդացող կամ լսող բայց զանիկա չգործադրող րդացող կամ լսող բայց զանիկա չգործադրող 
մարդը, կը նմանի այն անօթի անձինմարդը, կը նմանի այն անօթի անձինմարդը, կը նմանի այն անօթի անձինմարդը, կը նմանի այն անօթի անձին,,,,    որ տաք ճաշին քով կը նստի, եւ որ տաք ճաշին քով կը նստի, եւ որ տաք ճաշին քով կը նստի, եւ որ տաք ճաշին քով կը նստի, եւ 
սակայն չ'ուտեր սակայն չ'ուտեր սակայն չ'ուտեր սակայն չ'ուտեր անկէ: Աստուծոյ խօսքը ընթերցողը անկէ: Աստուծոյ խօսքը ընթերցողը անկէ: Աստուծոյ խօսքը ընթերցողը անկէ: Աստուծոյ խօսքը ընթերցողը պէտք նաեւ զայն պէտք նաեւ զայն պէտք նաեւ զայն պէտք նաեւ զայն 
ճաշակէ, այլ խօսքով` գործադրէ ու ապրի: Զուր տեղ չէ որ Յիսուս ճաշակէ, այլ խօսքով` գործադրէ ու ապրի: Զուր տեղ չէ որ Յիսուս ճաշակէ, այլ խօսքով` գործադրէ ու ապրի: Զուր տեղ չէ որ Յիսուս ճաշակէ, այլ խօսքով` գործադրէ ու ապրի: Զուր տեղ չէ որ Յիսուս 
հաստատեց, թէհաստատեց, թէհաստատեց, թէհաստատեց, թէ    ««««մմմմարդ միայն հացով չարդ միայն հացով չարդ միայն հացով չարդ միայն հացով չ’’’’աաաապրիր, այլ` Աստուծոյ ամէն պրիր, այլ` Աստուծոյ ամէն պրիր, այլ` Աստուծոյ ամէն պրիր, այլ` Աստուծոյ ամէն 
մէկ խօսքովմէկ խօսքովմէկ խօսքովմէկ խօսքով ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 4.4)»4.4)»4.4)»4.4)»:::: ( ( ( (Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը համեմատէ հացի հետ, ցոյց տալու Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը համեմատէ հացի հետ, ցոյց տալու Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը համեմատէ հացի հետ, ցոյց տալու Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը համեմատէ հացի հետ, ցոյց տալու 

համար թէ պէտք է զայն ճաշակել (գործադրել) ու անով սնանիլ:համար թէ պէտք է զայն ճաշակել (գործադրել) ու անով սնանիլ:համար թէ պէտք է զայն ճաշակել (գործադրել) ու անով սնանիլ:համար թէ պէտք է զայն ճաշակել (գործադրել) ու անով սնանիլ:    
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Աստուծոյ ձայնը լսելու կարեւորութիւնըԱստուծոյ ձայնը լսելու կարեւորութիւնըԱստուծոյ ձայնը լսելու կարեւորութիւնըԱստուծոյ ձայնը լսելու կարեւորութիւնը    
((((Դեկտեմբեր 21Դեկտեմբեր 21Դեկտեմբեր 21Դեկտեմբեր 21))))    

    
««««Երանի՜ անոնց` որոնք ԱԵրանի՜ անոնց` որոնք ԱԵրանի՜ անոնց` որոնք ԱԵրանի՜ անոնց` որոնք Աստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործաստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործաստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործաստուծոյ խօսքը կը լսեն եւ կը գործա----

դրեն զայնդրեն զայնդրեն զայնդրեն զայն»: »: »: »: Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս այս հաստատումով, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ այս հաստատումով, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ այս հաստատումով, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ այս հաստատումով, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ 
Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը գործադրելու համար, նախ պէտք է գործադրելու համար, նախ պէտք է գործադրելու համար, նախ պէտք է գործադրելու համար, նախ պէտք է լսլսլսլսել զայն: Եթէ ել զայն: Եթէ ել զայն: Եթէ ել զայն: Եթէ 
չենք լսեր չենք լսեր չենք լսեր չենք լսեր Աստուծոյ խօսքըԱստուծոյ խօսքըԱստուծոյ խօսքըԱստուծոյ խօսքը` ` ` ` ի՞նչպէս կրնանք զայն գիտնալ, եւ եթէ ի՞նչպէս կրնանք զայն գիտնալ, եւ եթէ ի՞նչպէս կրնանք զայն գիտնալ, եւ եթէ ի՞նչպէս կրնանք զայն գիտնալ, եւ եթէ 
չենք գիտեր` ի՞նչպէս կրնանք զայն գործադրեչենք գիտեր` ի՞նչպէս կրնանք զայն գործադրեչենք գիտեր` ի՞նչպէս կրնանք զայն գործադրեչենք գիտեր` ի՞նչպէս կրնանք զայն գործադրել: լ: լ: լ: Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Ո՞վ կրնայ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
կամքը ընել, եթէ երբեք չի գիտեր թէ իկամքը ընել, եթէ երբեք չի գիտեր թէ իկամքը ընել, եթէ երբեք չի գիտեր թէ իկամքը ընել, եթէ երբեք չի գիտեր թէ ի´́́́նչ է Աստուծոյ կամքնչ է Աստուծոյ կամքնչ է Աստուծոյ կամքնչ է Աստուծոյ կամքը, եւ ը, եւ ը, եւ ը, եւ 
ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ Աստուծոյ կամքը, եթէ երբեք չենք կարդար ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ Աստուծոյ կամքը, եթէ երբեք չենք կարդար ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ Աստուծոյ կամքը, եթէ երբեք չենք կարդար ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ Աստուծոյ կամքը, եթէ երբեք չենք կարդար 
Աստուածաշունչ:Աստուածաշունչ:Աստուածաշունչ:Աստուածաշունչ:    ՈւստիՈւստիՈւստիՈւստի,,,,    պէտք է ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին: պէտք է ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին: պէտք է ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին: պէտք է ականջ տալ Աստուծոյ խօսքին: 
Բայց չի բաւեԲայց չի բաւեԲայց չի բաւեԲայց չի բաւեր Աստուծոյ խօսքը լսել քարոզիր Աստուծոյ խօսքը լսել քարոզիր Աստուծոյ խօսքը լսել քարոզիր Աստուծոյ խօսքը լսել քարոզիչներուն բերաններէնչներուն բերաններէնչներուն բերաններէնչներուն բերաններէն. . . . 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է անձնապէս կարդալանձնապէս կարդալանձնապէս կարդալանձնապէս կարդալ    զայն:զայն:զայն:զայն:    

««««ԼսելԼսելԼսելԼսել», », », », անպայմանօրէն չի նշանակերանպայմանօրէն չի նշանակերանպայմանօրէն չի նշանակերանպայմանօրէն չի նշանակեր    Աստուծոյ խօԱստուծոյ խօԱստուծոյ խօԱստուծոյ խօսքը լսել սքը լսել սքը լսել սքը լսել 
ուրիշէն: Աստուծոյ խօսքն ու ձայնըուրիշէն: Աստուծոյ խօսքն ու ձայնըուրիշէն: Աստուծոյ խօսքն ու ձայնըուրիշէն: Աստուծոյ խօսքն ու ձայնը    կարելի է լսել նաեւ Աստուածակարելի է լսել նաեւ Աստուածակարելի է լսել նաեւ Աստուածակարելի է լսել նաեւ Աստուածա----
շունչի ընթերցումին ընդմէջէն:շունչի ընթերցումին ընդմէջէն:շունչի ընթերցումին ընդմէջէն:շունչի ընթերցումին ընդմէջէն:    Ոեւէ տող որ կը կարդանք Ոեւէ տող որ կը կարդանք Ոեւէ տող որ կը կարդանք Ոեւէ տող որ կը կարդանք ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածա----
շունչիշունչիշունչիշունչինննն    մէջ, անիկա կրնայ խօսիլ մեզի, եթէ փորձենք մմէջ, անիկա կրնայ խօսիլ մեզի, եթէ փորձենք մմէջ, անիկա կրնայ խօսիլ մեզի, եթէ փորձենք մմէջ, անիկա կրնայ խօսիլ մեզի, եթէ փորձենք մենք զմեզ անոր ենք զմեզ անոր ենք զմեզ անոր ենք զմեզ անոր 
լոյսին տակ դիտել: Այսպէս, օրինակ, լոյսին տակ դիտել: Այսպէս, օրինակ, լոյսին տակ դիտել: Այսպէս, օրինակ, լոյսին տակ դիտել: Այսպէս, օրինակ, Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Երանի՜ անոնց, Երանի՜ անոնց, Երանի՜ անոնց, Երանի՜ անոնց, 
որոնք սրտորոնք սրտորոնք սրտորոնք սրտով մաքուր են...ով մաքուր են...ով մաքուր են...ով մաքուր են...» » » » (Մատթէոս 5.8): Տէրը (Մատթէոս 5.8): Տէրը (Մատթէոս 5.8): Տէրը (Մատթէոս 5.8): Տէրը այս տողին միջոցաւ այս տողին միջոցաւ այս տողին միջոցաւ այս տողին միջոցաւ 
մեզի կը խօսի ու կ'ըսէ. մեզի կը խօսի ու կ'ըսէ. մեզի կը խօսի ու կ'ըսէ. մեզի կը խօսի ու կ'ըսէ. ««««Մաքո՞ւր են ձՄաքո՞ւր են ձՄաքո՞ւր են ձՄաքո՞ւր են ձեր սիրտերըեր սիրտերըեր սիրտերըեր սիրտերը»»»»::::    

««««ՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէՕրհնեցէ´́́́ք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներունք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներունք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներունք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներուն» » » » 
((((Մատթէոս 5.4Մատթէոս 5.4Մատթէոս 5.4Մատթէոս 5.44). 4). 4). 4). մենք կ'օրհնե՞նք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընե՞նք մենք կ'օրհնե՞նք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընե՞նք մենք կ'օրհնե՞նք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընե՞նք մենք կ'օրհնե՞նք մեզ անիծողները, բարիք կ'ընե՞նք 
մեզ ատողներուն:մեզ ատողներուն:մեզ ատողներուն:մեզ ատողներուն:    

««««Ձեր սէրը թող անկեղծ ըլլայՁեր սէրը թող անկեղծ ըլլայՁեր սէրը թող անկեղծ ըլլայՁեր սէրը թող անկեղծ ըլլայ» » » » (Հռոմայեցիս 12.9). անկե՞ղծ ենք մեր (Հռոմայեցիս 12.9). անկե՞ղծ ենք մեր (Հռոմայեցիս 12.9). անկե՞ղծ ենք մեր (Հռոմայեցիս 12.9). անկե՞ղծ ենք մեր 
սիրոյն մէջ ուրիշներուն հանդէպ:սիրոյն մէջ ուրիշներուն հանդէպ:սիրոյն մէջ ուրիշներուն հանդէպ:սիրոյն մէջ ուրիշներուն հանդէպ:    

««««Սէր ունեցողը համբերատար կ'ըլլայՍէր ունեցողը համբերատար կ'ըլլայՍէր ունեցողը համբերատար կ'ըլլայՍէր ունեցողը համբերատար կ'ըլլայ» » » » (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք 
համբերատա՞ր ենք:համբերատա՞ր ենք:համբերատա՞ր ենք:համբերատա՞ր ենք:    

««««Սէր ունեցողը չի նաՍէր ունեցողը չի նաՍէր ունեցողը չի նաՍէր ունեցողը չի նախանձիրխանձիրխանձիրխանձիր» » » » (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք չե՞նք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք չե՞նք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք չե՞նք (Ա.Կորնթացիս 13.4). մենք չե՞նք 
նախանձիր:նախանձիր:նախանձիր:նախանձիր:    

    
� Աստուածաշունչ կարդացող մարդը, պէտք է լսող ականջ Աստուածաշունչ կարդացող մարդը, պէտք է լսող ականջ Աստուածաշունչ կարդացող մարդը, պէտք է լսող ականջ Աստուածաշունչ կարդացող մարդը, պէտք է լսող ականջ 

ունենայ, որպէսզի կարենայ լսել ունենայ, որպէսզի կարենայ լսել ունենայ, որպէսզի կարենայ լսել ունենայ, որպէսզի կարենայ լսել Սուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ Հոգիիիիին ն ն ն ձայնը:ձայնը:ձայնը:ձայնը:    
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Հաւատալ առանց տեսնելուՀաւատալ առանց տեսնելուՀաւատալ առանց տեսնելուՀաւատալ առանց տեսնելու    
((((Դեկտեմբեր 22Դեկտեմբեր 22Դեկտեմբեր 22Դեկտեմբեր 22))))    

    
««««Երանի՜ անոնց` որոնք առանց զիս տեսնելու կը հաւատանԵրանի՜ անոնց` որոնք առանց զիս տեսնելու կը հաւատանԵրանի՜ անոնց` որոնք առանց զիս տեսնելու կը հաւատանԵրանի՜ անոնց` որոնք առանց զիս տեսնելու կը հաւատան» » » » 

((((Յովհաննէս 20.29Յովհաննէս 20.29Յովհաննէս 20.29Յովհաննէս 20.29):):):):    
Առանց տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի, ահա թէ ինչու ՅիԱռանց տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի, ահա թէ ինչու ՅիԱռանց տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի, ահա թէ ինչու ՅիԱռանց տեսնելու հաւատալը` իր վարձքը ունի, ահա թէ ինչու Յի----

սուս երանի կու տայ անոնց, որոնք առանց զինք տեսնելու կը հաւասուս երանի կու տայ անոնց, որոնք առանց զինք տեսնելու կը հաւասուս երանի կու տայ անոնց, որոնք առանց զինք տեսնելու կը հաւասուս երանի կու տայ անոնց, որոնք առանց զինք տեսնելու կը հաւա----
տան իրեն:տան իրեն:տան իրեն:տան իրեն:    Եթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք` կը կորսնցԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք` կը կորսնցԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք` կը կորսնցԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք` կը կորսնց----
նենք այն վարձքը որ յատուկ է առանց տեսնելու հաւատացողներուննենք այն վարձքը որ յատուկ է առանց տեսնելու հաւատացողներուննենք այն վարձքը որ յատուկ է առանց տեսնելու հաւատացողներուննենք այն վարձքը որ յատուկ է առանց տեսնելու հաւատացողներուն::::    

Մենք կը հաւատա՞նք ոՄենք կը հաւատա՞նք ոՄենք կը հաւատա՞նք ոՄենք կը հաւատա՞նք որ Քր Քր Քր Քրիստոս ներկայ է մեզի հետ մեր րիստոս ներկայ է մեզի հետ մեր րիստոս ներկայ է մեզի հետ մեր րիստոս ներկայ է մեզի հետ մեր 
ամէամէամէամէնօրեայ կեանքին մէջ, առանց զայն տեսած ըլլալու: Կը նօրեայ կեանքին մէջ, առանց զայն տեսած ըլլալու: Կը նօրեայ կեանքին մէջ, առանց զայն տեսած ըլլալու: Կը նօրեայ կեանքին մէջ, առանց զայն տեսած ըլլալու: Կը 
հաւատա՞նք որ Քրիստոս հրաշագործ Աստուած է, նոյնիսկ եթէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս հրաշագործ Աստուած է, նոյնիսկ եթէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս հրաշագործ Աստուած է, նոյնիսկ եթէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս հրաշագործ Աստուած է, նոյնիսկ եթէ 
ականատես չենք եղած իր հրաշքներուն: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ականատես չենք եղած իր հրաշքներուն: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ականատես չենք եղած իր հրաշքներուն: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ականատես չենք եղած իր հրաշքներուն: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս 
հոգատար Փրկիչ է, թէկուզ մենք զգացած չըլլանք անոր հոգատար Փրկիչ է, թէկուզ մենք զգացած չըլլանք անոր հոգատար Փրկիչ է, թէկուզ մենք զգացած չըլլանք անոր հոգատար Փրկիչ է, թէկուզ մենք զգացած չըլլանք անոր 
հոգատարութհոգատարութհոգատարութհոգատարութիւնը: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոսի հզօր բազուկը ամէն իւնը: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոսի հզօր բազուկը ամէն իւնը: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոսի հզօր բազուկը ամէն իւնը: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոսի հզօր բազուկը ամէն 
օր ու ամէն վայրկեան մեզ կը պաշտպանէ աներեւոյթ ու երեւելի օր ու ամէն վայրկեան մեզ կը պաշտպանէ աներեւոյթ ու երեւելի օր ու ամէն վայրկեան մեզ կը պաշտպանէ աներեւոյթ ու երեւելի օր ու ամէն վայրկեան մեզ կը պաշտպանէ աներեւոյթ ու երեւելի 
թշնամիներուն դէմ, նոյնիսկ եթէ մեր աչքերով չենք տեսած կամ չենք թշնամիներուն դէմ, նոյնիսկ եթէ մեր աչքերով չենք տեսած կամ չենք թշնամիներուն դէմ, նոյնիսկ եթէ մեր աչքերով չենք տեսած կամ չենք թշնամիներուն դէմ, նոյնիսկ եթէ մեր աչքերով չենք տեսած կամ չենք 
կրնար տեսնել անոր հզօր բազուկին շարժիլը մեր կեանքին մէջ: Կը կրնար տեսնել անոր հզօր բազուկին շարժիլը մեր կեանքին մէջ: Կը կրնար տեսնել անոր հզօր բազուկին շարժիլը մեր կեանքին մէջ: Կը կրնար տեսնել անոր հզօր բազուկին շարժիլը մեր կեանքին մէջ: Կը 
հաւատա՞նք որ Քրիստոս կ'օգնէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս կ'օգնէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս կ'օգնէ հաւատա՞նք որ Քրիստոս կ'օգնէ ու կ'օրհնէ մեզ ամէն օր: Կը հաւաու կ'օրհնէ մեզ ամէն օր: Կը հաւաու կ'օրհնէ մեզ ամէն օր: Կը հաւաու կ'օրհնէ մեզ ամէն օր: Կը հաւա----
տա՞նք Քրիստոսի սիրոյն ու քաղցրութեան, Քրիստոսի գթառատուտա՞նք Քրիստոսի սիրոյն ու քաղցրութեան, Քրիստոսի գթառատուտա՞նք Քրիստոսի սիրոյն ու քաղցրութեան, Քրիստոսի գթառատուտա՞նք Քրիստոսի սիրոյն ու քաղցրութեան, Քրիստոսի գթառատու----
թեան ու անոխակալութեան: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ամէն օր կը թեան ու անոխակալութեան: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ամէն օր կը թեան ու անոխակալութեան: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ամէն օր կը թեան ու անոխակալութեան: Կը հաւատա՞նք որ Քրիստոս ամէն օր կը 
բարեխօսէ մեզի համար:բարեխօսէ մեզի համար:բարեխօսէ մեզի համար:բարեխօսէ մեզի համար:    

Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Քրիստոսի թագաւորութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Քրիստոսի թագաւորութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Քրիստոսի թագաւորութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Քրիստոսի թագաւորութեան, 
առանց Քրիստոսի թագաւորութիւնը տեսաառանց Քրիստոսի թագաւորութիւնը տեսաառանց Քրիստոսի թագաւորութիւնը տեսաառանց Քրիստոսի թագաւորութիւնը տեսած ըլլալու:ծ ըլլալու:ծ ըլլալու:ծ ըլլալու:    

Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Փրկիչին քաղցրութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Փրկիչին քաղցրութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Փրկիչին քաղցրութեան, Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Փրկիչին քաղցրութեան, 
առանց քաղցր Փրկիչը իրենց աչքերով տեսած ըլլալու:առանց քաղցր Փրկիչը իրենց աչքերով տեսած ըլլալու:առանց քաղցր Փրկիչը իրենց աչքերով տեսած ըլլալու:առանց քաղցր Փրկիչը իրենց աչքերով տեսած ըլլալու:    

Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան Երանի անոնց` որոնք կը հաւատան իրենց հանդէպ իրենց հանդէպ իրենց հանդէպ իրենց հանդէպ Յիսուսի սիՅիսուսի սիՅիսուսի սիՅիսուսի սի----
րոյն, առանց րոյն, առանց րոյն, առանց րոյն, առանց փաստ ուզելու անկէ որ զիրենք կը սիրէ: (Շարունակելի):փաստ ուզելու անկէ որ զիրենք կը սիրէ: (Շարունակելի):փաստ ուզելու անկէ որ զիրենք կը սիրէ: (Շարունակելի):փաստ ուզելու անկէ որ զիրենք կը սիրէ: (Շարունակելի):    

    
� Առանց տեսնելու հաւատալը` իրԱռանց տեսնելու հաւատալը` իրԱռանց տեսնելու հաւատալը` իրԱռանց տեսնելու հաւատալը` իր    մեծ վարձքը ունի:մեծ վարձքը ունի:մեծ վարձքը ունի:մեծ վարձքը ունի:    



 360 

Անտեսանելին տեսնելը`Անտեսանելին տեսնելը`Անտեսանելին տեսնելը`Անտեսանելին տեսնելը`    
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք կ'ենթադրէտք կ'ենթադրէտք կ'ենթադրէտք կ'ենթադրէ    

((((Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23))))    
    

Թովմաս չհաւատաց որ Յիսուս մարմինով յարութիւն առած է: Թովմաս չհաւատաց որ Յիսուս մարմինով յարութիւն առած է: Թովմաս չհաւատաց որ Յիսուս մարմինով յարութիւն առած է: Թովմաս չհաւատաց որ Յիսուս մարմինով յարութիւն առած է: 
Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք չեն հաւատար որ ժամանակներու Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք չեն հաւատար որ ժամանակներու Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք չեն հաւատար որ ժամանակներու Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք չեն հաւատար որ ժամանակներու 
աւարտին բոլոր մեռելները մարմիններով յարութիւն պիտի առնեն:աւարտին բոլոր մեռելները մարմիններով յարութիւն պիտի առնեն:աւարտին բոլոր մեռելները մարմիններով յարութիւն պիտի առնեն:աւարտին բոլոր մեռելները մարմիններով յարութիւն պիտի առնեն:    

Թովմաս ուզեց Թովմաս ուզեց Թովմաս ուզեց Թովմաս ուզեց Յիսուսը իր աչքերով տեսնել որպէսզի հաւատար: Յիսուսը իր աչքերով տեսնել որպէսզի հաւատար: Յիսուսը իր աչքերով տեսնել որպէսզի հաւատար: Յիսուսը իր աչքերով տեսնել որպէսզի հաւատար: 
Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք երկնային ճշմարտութեանց Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք երկնային ճշմարտութեանց Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք երկնային ճշմարտութեանց Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք երկնային ճշմարտութեանց 
կապուած ամէն ինչ կ'ուզեն իրենց աչքերով տեսնել որպէսզի կապուած ամէն ինչ կ'ուզեն իրենց աչքերով տեսնել որպէսզի կապուած ամէն ինչ կ'ուզեն իրենց աչքերով տեսնել որպէսզի կապուած ամէն ինչ կ'ուզեն իրենց աչքերով տեսնել որպէսզի 
հաւատան:հաւատան:հաւատան:հաւատան:    

Թովմաս ուզեց իր մատները դնել Յիսուսի վէրքերուն մէջ եւ իր Թովմաս ուզեց իր մատները դնել Յիսուսի վէրքերուն մէջ եւ իր Թովմաս ուզեց իր մատները դնել Յիսուսի վէրքերուն մէջ եւ իր Թովմաս ուզեց իր մատները դնել Յիսուսի վէրքերուն մէջ եւ իր 
ձեռքերով զայն շօշափել որպէսզի հաւատար: Աձեռքերով զայն շօշափել որպէսզի հաւատար: Աձեռքերով զայն շօշափել որպէսզի հաւատար: Աձեռքերով զայն շօշափել որպէսզի հաւատար: Այսօր որքա՜ն մարդիկ յսօր որքա՜ն մարդիկ յսօր որքա՜ն մարդիկ յսօր որքա՜ն մարդիկ 
կան որոնք, եթէ իրենց ձեռքերով չշօշափեն ու չքննեն` չեկան որոնք, եթէ իրենց ձեռքերով չշօշափեն ու չքննեն` չեկան որոնք, եթէ իրենց ձեռքերով չշօշափեն ու չքննեն` չեկան որոնք, եթէ իրենց ձեռքերով չշօշափեն ու չքննեն` չե´́́́ն ն ն ն 
հաւատար, չեհաւատար, չեհաւատար, չեհաւատար, չե´́́́ն վստահիր:ն վստահիր:ն վստահիր:ն վստահիր:    

Եթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք, անոր մէջ ոԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք, անոր մէջ ոԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք, անոր մէջ ոԵթէ պէտք է տեսնենք որպէսզի հաւատանք, անոր մէջ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
բան կայ երանելի ու գնահատելի:բան կայ երանելի ու գնահատելի:բան կայ երանելի ու գնահատելի:բան կայ երանելի ու գնահատելի:    

Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ Ի՞նչ է հաւատքը: Հաւատք` կը նշանակէ 
վստահ ըլլալ այն բավստահ ըլլալ այն բավստահ ըլլալ այն բավստահ ըլլալ այն բաներուն` որոնց կը յուսանք...ներուն` որոնց կը յուսանք...ներուն` որոնց կը յուսանք...ներուն` որոնց կը յուսանք...» » » » (Եբրայեցիս 11.1): (Եբրայեցիս 11.1): (Եբրայեցիս 11.1): (Եբրայեցիս 11.1): 
Մենք ունի՞նք նման հաւատք, այլ խօսքով` վստա՞հ ենք այն Մենք ունի՞նք նման հաւատք, այլ խօսքով` վստա՞հ ենք այն Մենք ունի՞նք նման հաւատք, այլ խօսքով` վստա՞հ ենք այն Մենք ունի՞նք նման հաւատք, այլ խօսքով` վստա՞հ ենք այն 
բաներուն` որոնց կը յուսանք: Վստա՞հ ենք յաւիտենական բաներուն` որոնց կը յուսանք: Վստա՞հ ենք յաւիտենական բաներուն` որոնց կը յուսանք: Վստա՞հ ենք յաւիտենական բաներուն` որոնց կը յուսանք: Վստա՞հ ենք յաւիտենական 
փրկութեան որուն կը յուսանք: Վստա՞հ ենք Տիրոջ ձեռքով Չարին փրկութեան որուն կը յուսանք: Վստա՞հ ենք Տիրոջ ձեռքով Չարին փրկութեան որուն կը յուսանք: Վստա՞հ ենք Տիրոջ ձեռքով Չարին փրկութեան որուն կը յուսանք: Վստա՞հ ենք Տիրոջ ձեռքով Չարին 
վերջնական պարտութեան որուն կը յուսանք:վերջնական պարտութեան որուն կը յուսանք:վերջնական պարտութեան որուն կը յուսանք:վերջնական պարտութեան որուն կը յուսանք:    

ԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալըԱռաքեալը    նաեւ կ'ըսէ. նաեւ կ'ըսէ. նաեւ կ'ըսէ. նաեւ կ'ըսէ. ««««Հաւատք` կը նշանակէ... համոզուած Հաւատք` կը նշանակէ... համոզուած Հաւատք` կը նշանակէ... համոզուած Հաւատք` կը նշանակէ... համոզուած 
ըլլալ այն բաներուն` որոնք չեն երեւիրըլլալ այն բաներուն` որոնք չեն երեւիրըլլալ այն բաներուն` որոնք չեն երեւիրըլլալ այն բաներուն` որոնք չեն երեւիր» » » » (Եբրայեցիս 11.1): Մենք (Եբրայեցիս 11.1): Մենք (Եբրայեցիս 11.1): Մենք (Եբրայեցիս 11.1): Մենք 
համոզուա՞ծ ենք այն բաներուն որոնք չեն երեւիր: Համոզուա՞ծ ենք համոզուա՞ծ ենք այն բաներուն որոնք չեն երեւիր: Համոզուա՞ծ ենք համոզուա՞ծ ենք այն բաներուն որոնք չեն երեւիր: Համոզուա՞ծ ենք համոզուա՞ծ ենք այն բաներուն որոնք չեն երեւիր: Համոզուա՞ծ ենք 
աներեւելի հրեշտակներու գոյութեան: Համոզուա՞ծ ենք կենաց Գետի աներեւելի հրեշտակներու գոյութեան: Համոզուա՞ծ ենք կենաց Գետի աներեւելի հրեշտակներու գոյութեան: Համոզուա՞ծ ենք կենաց Գետի աներեւելի հրեշտակներու գոյութեան: Համոզուա՞ծ ենք կենաց Գետի 
ու կենաց Հացի իրողութեան: Հաու կենաց Հացի իրողութեան: Հաու կենաց Հացի իրողութեան: Հաու կենաց Հացի իրողութեան: Համոզուա՞ծ ենք նոր երկինքի մը ու նոր մոզուա՞ծ ենք նոր երկինքի մը ու նոր մոզուա՞ծ ենք նոր երկինքի մը ու նոր մոզուա՞ծ ենք նոր երկինքի մը ու նոր 
երկրի մը ստեղծագործութեան իրականացման (Բ.Պետրոս 3.10երկրի մը ստեղծագործութեան իրականացման (Բ.Պետրոս 3.10երկրի մը ստեղծագործութեան իրականացման (Բ.Պետրոս 3.10երկրի մը ստեղծագործութեան իրականացման (Բ.Պետրոս 3.10----13: 13: 13: 13: 
Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1):Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1):    

    
� Մենք պէտք է հաւատանք երկինքին` որպէսզի զայն տեսնենք, եւ Մենք պէտք է հաւատանք երկինքին` որպէսզի զայն տեսնենք, եւ Մենք պէտք է հաւատանք երկինքին` որպէսզի զայն տեսնենք, եւ Մենք պէտք է հաւատանք երկինքին` որպէսզի զայն տեսնենք, եւ 

ոոոո´́́́չ թէ պէտք է զայն տեսնենք` որպէսզի հաւատանք անոր:չ թէ պէտք է զայն տեսնենք` որպէսզի հաւատանք անոր:չ թէ պէտք է զայն տեսնենք` որպէսզի հաւատանք անոր:չ թէ պէտք է զայն տեսնենք` որպէսզի հաւատանք անոր:    
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Ենթադրեալ փրկութԵնթադրեալ փրկութԵնթադրեալ փրկութԵնթադրեալ փրկութիւնըիւնըիւնըիւնը    
((((Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24))))    

    
««««Չկարծէք թէ ով որ ինծի "ՏէՉկարծէք թէ ով որ ինծի "ՏէՉկարծէք թէ ով որ ինծի "ՏէՉկարծէք թէ ով որ ինծի "Տէ´́́́ր, Տէ՜ր" կր, Տէ՜ր" կր, Տէ՜ր" կր, Տէ՜ր" կ’’’’ըսէ, երկինքի արքայուըսէ, երկինքի արքայուըսէ, երկինքի արքայուըսէ, երկինքի արքայու----

թիւնը պիտի մտնէ. այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ թիւնը պիտի մտնէ. այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ թիւնը պիտի մտնէ. այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ թիւնը պիտի մտնէ. այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ 
գտնուող իմ Հօրս կամքը կը կատարէգտնուող իմ Հօրս կամքը կը կատարէգտնուող իմ Հօրս կամքը կը կատարէգտնուող իմ Հօրս կամքը կը կատարէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 7.21):7.21):7.21):7.21):    

ՆախՆախՆախՆախ    խօսինք խօսինք խօսինք խօսինք ««««չկարծէքչկարծէքչկարծէքչկարծէք» » » » բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:    Քրիստոս իր քարոզուՔրիստոս իր քարոզուՔրիստոս իր քարոզուՔրիստոս իր քարոզու----
թեանց եւ ուսուցթեանց եւ ուսուցթեանց եւ ուսուցթեանց եւ ուսուցումներուն ընթացքին բնաւ չգործածեց ումներուն ընթացքին բնաւ չգործածեց ումներուն ընթացքին բնաւ չգործածեց ումներուն ընթացքին բնաւ չգործածեց ««««կարծելկարծելկարծելկարծել» » » » կամ կամ կամ կամ 
««««ենթադրելենթադրելենթադրելենթադրել» » » » բառերը: Քրիստոսի խօսքերը հաստատական են եւ իշխաբառերը: Քրիստոսի խօսքերը հաստատական են եւ իշխաբառերը: Քրիստոսի խօսքերը հաստատական են եւ իշխաբառերը: Քրիստոսի խօսքերը հաստատական են եւ իշխա----
նաբար արտասանուած: Անոնք նաբար արտասանուած: Անոնք նաբար արտասանուած: Անոնք նաբար արտասանուած: Անոնք ««««կարծիքկարծիքկարծիքկարծիք» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ենթադրութիւնենթադրութիւնենթադրութիւնենթադրութիւն» » » » չեն: չեն: չեն: չեն: 
Եթէ երբեք հազուադէպօրէն նման բառեր գործածեց, ինչպէս այս պաԵթէ երբեք հազուադէպօրէն նման բառեր գործածեց, ինչպէս այս պաԵթէ երբեք հազուադէպօրէն նման բառեր գործածեց, ինչպէս այս պաԵթէ երբեք հազուադէպօրէն նման բառեր գործածեց, ինչպէս այս պա----
րագայիս, զանոնք գործածեց մարդոց րագայիս, զանոնք գործածեց մարդոց րագայիս, զանոնք գործածեց մարդոց րագայիս, զանոնք գործածեց մարդոց փոփոփոփոխարէն ու մարդոց համարխարէն ու մարդոց համարխարէն ու մարդոց համարխարէն ու մարդոց համար::::    

Մարդիկ կրնան շատ բան կարծել, բայց յուսախաբ ըլլալ: Կրնան Մարդիկ կրնան շատ բան կարծել, բայց յուսախաբ ըլլալ: Կրնան Մարդիկ կրնան շատ բան կարծել, բայց յուսախաբ ըլլալ: Կրնան Մարդիկ կրնան շատ բան կարծել, բայց յուսախաբ ըլլալ: Կրնան 
ենթադրութիւենթադրութիւենթադրութիւենթադրութիւններ ընել, բայց սխալ դուրս գալ: Այսպէս, օրինակ, մէկը ններ ընել, բայց սխալ դուրս գալ: Այսպէս, օրինակ, մէկը ններ ընել, բայց սխալ դուրս գալ: Այսպէս, օրինակ, մէկը ններ ընել, բայց սխալ դուրս գալ: Այսպէս, օրինակ, մէկը 
կրնայ ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ ու սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, կրնայ ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ ու սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, կրնայ ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ ու սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, կրնայ ամէն Կիրակի եկեղեցի երթալ ու սուրբ Հաղորդութիւն ստանալ, 
եւ կարծել թէ ինք եկեղեցի գացող ու սուրբ Հաղորդութիւեւ կարծել թէ ինք եկեղեցի գացող ու սուրբ Հաղորդութիւեւ կարծել թէ ինք եկեղեցի գացող ու սուրբ Հաղորդութիւեւ կարծել թէ ինք եկեղեցի գացող ու սուրբ Հաղորդութիւն ստացող ն ստացող ն ստացող ն ստացող 
ըլլալուն համար` պիտի փրկուի: Ուրիշ մը կրնայ քանի մը աղքատըլլալուն համար` պիտի փրկուի: Ուրիշ մը կրնայ քանի մը աղքատըլլալուն համար` պիտի փրկուի: Ուրիշ մը կրնայ քանի մը աղքատըլլալուն համար` պիտի փրկուի: Ուրիշ մը կրնայ քանի մը աղքատ----
ներու ողորմութիւն տալ, եւ մտածել թէ ինք աղքատներուն ողորմուներու ողորմութիւն տալ, եւ մտածել թէ ինք աղքատներուն ողորմուներու ողորմութիւն տալ, եւ մտածել թէ ինք աղքատներուն ողորմուներու ողորմութիւն տալ, եւ մտածել թէ ինք աղքատներուն ողորմու----
թիւն տալուն համար` պիտի փրկուի: Երրորդ մը կրնայ հոգեւոր այս թիւն տալուն համար` պիտի փրկուի: Երրորդ մը կրնայ հոգեւոր այս թիւն տալուն համար` պիտի փրկուի: Երրորդ մը կրնայ հոգեւոր այս թիւն տալուն համար` պիտի փրկուի: Երրորդ մը կրնայ հոգեւոր այս 
կամ այդ խումբը յաճախել, եւ խորհիլ որ ինք հոգեւոր խումբի մը կամ այդ խումբը յաճախել, եւ խորհիլ որ ինք հոգեւոր խումբի մը կամ այդ խումբը յաճախել, եւ խորհիլ որ ինք հոգեւոր խումբի մը կամ այդ խումբը յաճախել, եւ խորհիլ որ ինք հոգեւոր խումբի մը 
անդամ ըլլաանդամ ըլլաանդամ ըլլաանդամ ըլլալուն համար` պիտի փրկուի: Չորրորդ մը կրնայ հոգեւոր լուն համար` պիտի փրկուի: Չորրորդ մը կրնայ հոգեւոր լուն համար` պիտի փրկուի: Չորրորդ մը կրնայ հոգեւոր լուն համար` պիտի փրկուի: Չորրորդ մը կրնայ հոգեւոր 
երգեր մտիկ ընել, Տէրը փառաբանող աղօթքներ արտասանել, երգեր մտիկ ընել, Տէրը փառաբանող աղօթքներ արտասանել, երգեր մտիկ ընել, Տէրը փառաբանող աղօթքներ արտասանել, երգեր մտիկ ընել, Տէրը փառաբանող աղօթքներ արտասանել, 
««««ալէլուիա՜ ալէլուիա՜ալէլուիա՜ ալէլուիա՜ալէլուիա՜ ալէլուիա՜ալէլուիա՜ ալէլուիա՜» » » » բացագանչել, եւ հաւատալ թէ ինք այդ բոլորը բացագանչել, եւ հաւատալ թէ ինք այդ բոլորը բացագանչել, եւ հաւատալ թէ ինք այդ բոլորը բացագանչել, եւ հաւատալ թէ ինք այդ բոլորը 
ընելուն համար` պիտի փրկուի: Տակաւին, մէկը կրնայ ընելուն համար` պիտի փրկուի: Տակաւին, մէկը կրնայ ընելուն համար` պիտի փրկուի: Տակաւին, մէկը կրնայ ընելուն համար` պիտի փրկուի: Տակաւին, մէկը կրնայ ««««ես սուտ չեմ ես սուտ չեմ ես սուտ չեմ ես սուտ չեմ 
խօսած, մարդ չեմ սպաննած, գողուխօսած, մարդ չեմ սպաննած, գողուխօսած, մարդ չեմ սպաննած, գողուխօսած, մարդ չեմ սպաննած, գողութիւն չեմ ըրածթիւն չեմ ըրածթիւն չեմ ըրածթիւն չեմ ըրած» » » » ըսել, եւ կարծել թէ ըսել, եւ կարծել թէ ըսել, եւ կարծել թէ ըսել, եւ կարծել թէ 
ինք որոշ մեղքերէ հեռու մնալուն համար` պիտի փրկուի: Այս բոլորը ինք որոշ մեղքերէ հեռու մնալուն համար` պիտի փրկուի: Այս բոլորը ինք որոշ մեղքերէ հեռու մնալուն համար` պիտի փրկուի: Այս բոլորը ինք որոշ մեղքերէ հեռու մնալուն համար` պիտի փրկուի: Այս բոլորը 
կարեւոր են, բայց մեզ չեն փրկեր. մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փրկեր. մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փրկեր. մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փրկեր. մեզ միայն Տէր Յիսուսի արիւնը կը 
փրկէ:փրկէ:փրկէ:փրկէ:    ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Մեր ըրածին ու գործածին մէջ չտեսնենք մեր փրկութիւնը, այլ` Մեր ըրածին ու գործածին մէջ չտեսնենք մեր փրկութիւնը, այլ` Մեր ըրածին ու գործածին մէջ չտեսնենք մեր փրկութիւնը, այլ` Մեր ըրածին ու գործածին մէջ չտեսնենք մեր փրկութիւնը, այլ` 

խաչին վրայ թափուախաչին վրայ թափուախաչին վրայ թափուախաչին վրայ թափուած Տիրոջ արեան մէջ:ծ Տիրոջ արեան մէջ:ծ Տիրոջ արեան մէջ:ծ Տիրոջ արեան մէջ:    
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Հաւատքը լոկ խօսք չէ, այլ` կեանքՀաւատքը լոկ խօսք չէ, այլ` կեանքՀաւատքը լոկ խօսք չէ, այլ` կեանքՀաւատքը լոկ խօսք չէ, այլ` կեանք    
((((Դեկտեմբեր 25Դեկտեմբեր 25Դեկտեմբեր 25Դեկտեմբեր 25))))    

    
Յիսուս կ'ըսէ, թէ Յիսուս կ'ըսէ, թէ Յիսուս կ'ըսէ, թէ Յիսուս կ'ըսէ, թէ ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, Տէ՜րր, Տէ՜րր, Տէ՜րր, Տէ՜ր» » » » ըսողը չէ որըսողը չէ որըսողը չէ որըսողը չէ որ    երկինքի արքայուերկինքի արքայուերկինքի արքայուերկինքի արքայութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը 

պիտի մտնէ, այլ` իր Հօրը կամքը կատարողը:պիտի մտնէ, այլ` իր Հօրը կամքը կատարողը:պիտի մտնէ, այլ` իր Հօրը կամքը կատարողը:պիտի մտնէ, այլ` իր Հօրը կամքը կատարողը:    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, «´, «´, «´, «ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, Տէ՜րր, Տէ՜րր, Տէ՜րր, Տէ՜ր» » » » ըսելըըսելըըսելըըսելը    մեզ չիմեզ չիմեզ չիմեզ չի´ ´ ´ ´ փրկեր, եթէ երբեք չենք ընդունած փրկեր, եթէ երբեք չենք ընդունած փրկեր, եթէ երբեք չենք ընդունած փրկեր, եթէ երբեք չենք ընդունած 

Յիսուսը իբրեւ ՏէՅիսուսը իբրեւ ՏէՅիսուսը իբրեւ ՏէՅիսուսը իբրեւ Տէ´́́́րը րը րը րը մեր սրտին, Տէմեր սրտին, Տէմեր սրտին, Տէմեր սրտին, Տէ´́́́րը մեր կեանքին, Տէրը մեր կեանքին, Տէրը մեր կեանքին, Տէրը մեր կեանքին, Տէ´́́́րը մեր րը մեր րը մեր րը մեր 
որոշումներուն, Տէորոշումներուն, Տէորոշումներուն, Տէորոշումներուն, Տէ´́́́րը մեր ծրագիրներուն, Տէրը մեր ծրագիրներուն, Տէրը մեր ծրագիրներուն, Տէրը մեր ծրագիրներուն, Տէ´́́́րը մեր գործերուն, Տէրը մեր գործերուն, Տէրը մեր գործերուն, Տէրը մեր գործերուն, Տէ´́́́րը րը րը րը 
մեր դրամին ու հարստութեան:մեր դրամին ու հարստութեան:մեր դրամին ու հարստութեան:մեր դրամին ու հարստութեան:    

««««Յիսուսը մեր Փրկիչն էՅիսուսը մեր Փրկիչն էՅիսուսը մեր Փրկիչն էՅիսուսը մեր Փրկիչն է» » » » ըսելըըսելըըսելըըսելը    մեզ չիմեզ չիմեզ չիմեզ չի´ ´ ´ ´ փրկեր, եթէ երբեք չենք փրկեր, եթէ երբեք չենք փրկեր, եթէ երբեք չենք փրկեր, եթէ երբեք չենք 
յանձնուած իրեն, չենք սրբուած իրմով, եւ չենք ապրիր իր կամքին յանձնուած իրեն, չենք սրբուած իրմով, եւ չենք ապրիր իր կամքին յանձնուած իրեն, չենք սրբուած իրմով, եւ չենք ապրիր իր կամքին յանձնուած իրեն, չենք սրբուած իրմով, եւ չենք ապրիր իր կամքին 
համահամահամահամաձայն:ձայն:ձայն:ձայն:    

««««Աստուած մեր հայրն էԱստուած մեր հայրն էԱստուած մեր հայրն էԱստուած մեր հայրն է» » » » ըսելըըսելըըսելըըսելը    մեզ Աստուծոյ զաւակները չիմեզ Աստուծոյ զաւակները չիմեզ Աստուծոյ զաւակները չիմեզ Աստուծոյ զաւակները չի´ ´ ´ ´ 
դարձներ, եթէ երբեք չենք սիրեր ու չենք պատուեր զայն իբրեւ մեր դարձներ, եթէ երբեք չենք սիրեր ու չենք պատուեր զայն իբրեւ մեր դարձներ, եթէ երբեք չենք սիրեր ու չենք պատուեր զայն իբրեւ մեր դարձներ, եթէ երբեք չենք սիրեր ու չենք պատուեր զայն իբրեւ մեր 
հայրը` անոր կամքը կատարելով (Մաղաքիա 1.6):հայրը` անոր կամքը կատարելով (Մաղաքիա 1.6):հայրը` անոր կամքը կատարելով (Մաղաքիա 1.6):հայրը` անոր կամքը կատարելով (Մաղաքիա 1.6):    

««««Յիսուս մեր ազատարարՅիսուս մեր ազատարարՅիսուս մեր ազատարարՅիսուս մեր ազատարարնննն    էէէէ»»»»    ըսելըըսելըըսելըըսելը    մեզ չմեզ չմեզ չմեզ չ’’’’ազատեր ազատեր ազատեր ազատեր Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
դատաստանէն ու դժոխքի դատապարտութենէն, դատաստանէն ու դժոխքի դատապարտութենէն, դատաստանէն ու դժոխքի դատապարտութենէն, դատաստանէն ու դժոխքի դատապարտութենէն, եթէ երբեք իրմով եթէ երբեք իրմով եթէ երբեք իրմով եթէ երբեք իրմով 
չենք ազատած մեղքի ստրկութենէն:չենք ազատած մեղքի ստրկութենէն:չենք ազատած մեղքի ստրկութենէն:չենք ազատած մեղքի ստրկութենէն:    

««««Յիսուս եկեղեցւոյ գլուխն էՅիսուս եկեղեցւոյ գլուխն էՅիսուս եկեղեցւոյ գլուխն էՅիսուս եկեղեցւոյ գլուխն է» » » » ըսելը մեզ չ'արդարացներ, եթէ երբեք ըսելը մեզ չ'արդարացներ, եթէ երբեք ըսելը մեզ չ'արդարացներ, եթէ երբեք ըսելը մեզ չ'արդարացներ, եթէ երբեք 
զայն մեզայն մեզայն մեզայն մե´́́́ր ալ գլուխը, այսինքն` առաջնորդը չենք դարձուցած:ր ալ գլուխը, այսինքն` առաջնորդը չենք դարձուցած:ր ալ գլուխը, այսինքն` առաջնորդը չենք դարձուցած:ր ալ գլուխը, այսինքն` առաջնորդը չենք դարձուցած:    

««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    մեր ամեր ամեր ամեր արքրքրքրքան էան էան էան է»»»»    ըսելը ըսելը ըսելը ըսելը մեզ ամեզ ամեզ ամեզ արքայութեան ժառանգորդ չի րքայութեան ժառանգորդ չի րքայութեան ժառանգորդ չի րքայութեան ժառանգորդ չի 
դարձներ, եթէ երբեք չենք մեծարեր զադարձներ, եթէ երբեք չենք մեծարեր զադարձներ, եթէ երբեք չենք մեծարեր զադարձներ, եթէ երբեք չենք մեծարեր զայն իբրեւ արքաներու Արքայ:յն իբրեւ արքաներու Արքայ:յն իբրեւ արքաներու Արքայ:յն իբրեւ արքաներու Արքայ:    

Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով հաղորդուիլը՝ մեզ Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով հաղորդուիլը՝ մեզ Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով հաղորդուիլը՝ մեզ Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով հաղորդուիլը՝ մեզ Տիրոջ մարմինին Տիրոջ մարմինին Տիրոջ մարմինին Տիրոջ մարմինին 
անդամ չի դարձներ, եթէ երբեք հաղորդութեան մէջ չենք Տիրոջ հետ:անդամ չի դարձներ, եթէ երբեք հաղորդութեան մէջ չենք Տիրոջ հետ:անդամ չի դարձներ, եթէ երբեք հաղորդութեան մէջ չենք Տիրոջ հետ:անդամ չի դարձներ, եթէ երբեք հաղորդութեան մէջ չենք Տիրոջ հետ:    

Աստուածաշունչ կարդալն ու գիտնալը օգուտ չեն բերեր մեզի, Աստուածաշունչ կարդալն ու գիտնալը օգուտ չեն բերեր մեզի, Աստուածաշունչ կարդալն ու գիտնալը օգուտ չեն բերեր մեզի, Աստուածաշունչ կարդալն ու գիտնալը օգուտ չեն բերեր մեզի, 
եթէ երբեք հոն գրուածները կեանքի չենք վերածեր: Սատանան ուեթէ երբեք հոն գրուածները կեանքի չենք վերածեր: Սատանան ուեթէ երբեք հոն գրուածները կեանքի չենք վերածեր: Սատանան ուեթէ երբեք հոն գրուածները կեանքի չենք վերածեր: Սատանան ու    
անոր ոգիները իրենք ալ գիտեն Աստուածաշունչը:անոր ոգիները իրենք ալ գիտեն Աստուածաշունչը:անոր ոգիները իրենք ալ գիտեն Աստուածաշունչը:անոր ոգիները իրենք ալ գիտեն Աստուածաշունչը:    

Եկեղեցւոյ անդամ դառնալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք Եկեղեցւոյ անդամ դառնալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք Եկեղեցւոյ անդամ դառնալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք Եկեղեցւոյ անդամ դառնալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք 
դարձած հարազատ անդամ Քրիստոսի մարմինին: (Շարունակելի):դարձած հարազատ անդամ Քրիստոսի մարմինին: (Շարունակելի):դարձած հարազատ անդամ Քրիստոսի մարմինին: (Շարունակելի):դարձած հարազատ անդամ Քրիստոսի մարմինին: (Շարունակելի):    

    
� Եթէ մեր բերնով կը խոստովանինք Տէրը, եւ սակայն մեր սրտով Եթէ մեր բերնով կը խոստովանինք Տէրը, եւ սակայն մեր սրտով Եթէ մեր բերնով կը խոստովանինք Տէրը, եւ սակայն մեր սրտով Եթէ մեր բերնով կը խոստովանինք Տէրը, եւ սակայն մեր սրտով 

չենք հնազանդիր իրեն` չենք փրկուիր:չենք հնազանդիր իրեն` չենք փրկուիր:չենք հնազանդիր իրեն` չենք փրկուիր:չենք հնազանդիր իրեն` չենք փրկուիր:    
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ԱրքայութեաԱրքայութեաԱրքայութեաԱրքայութեան մուտքի արտօնագիրը`ն մուտքի արտօնագիրը`ն մուտքի արտօնագիրը`ն մուտքի արտօնագիրը`    
Աստուծոյ կամքին կատարումն էԱստուծոյ կամքին կատարումն էԱստուծոյ կամքին կատարումն էԱստուծոյ կամքին կատարումն է    

((((Դեկտեմբեր 26Դեկտեմբեր 26Դեկտեմբեր 26Դեկտեմբեր 26))))    
    

««««Այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ գտնուող իմ Հօրս Այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ գտնուող իմ Հօրս Այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ գտնուող իմ Հօրս Այլ պիտի մտնէ միայն անիկա, որ երկինքի մէջ գտնուող իմ Հօրս 
կամքը կը կատարէկամքը կը կատարէկամքը կը կատարէկամքը կը կատարէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 7.21):Մատթէոս 7.21):Մատթէոս 7.21):Մատթէոս 7.21):    

««««Իմ Հօրս կամքը կը կատարէԻմ Հօրս կամքը կը կատարէԻմ Հօրս կամքը կը կատարէԻմ Հօրս կամքը կը կատարէ»:»:»:»:    Ի՞նչ է մեր երկնաւոր Հօր կամքը: Ի՞նչ է մեր երկնաւոր Հօր կամքը: Ի՞նչ է մեր երկնաւոր Հօր կամքը: Ի՞նչ է մեր երկնաւոր Հօր կամքը: 
Մեր երկնաւոր Հօրը կամքը նախ հաւատալն է ՔրՄեր երկնաւոր Հօրը կամքը նախ հաւատալն է ՔրՄեր երկնաւոր Հօրը կամքը նախ հաւատալն է ՔրՄեր երկնաւոր Հօրը կամքը նախ հաւատալն է Քրիստոսի, եւ երկրորդ, իստոսի, եւ երկրորդ, իստոսի, եւ երկրորդ, իստոսի, եւ երկրորդ, 
ուրիշներն ալ Քրիստոսի հաւատքին բերելն է: Եւ ասիկա նոյնինքն ուրիշներն ալ Քրիստոսի հաւատքին բերելն է: Եւ ասիկա նոյնինքն ուրիշներն ալ Քրիստոսի հաւատքին բերելն է: Եւ ասիկա նոյնինքն ուրիշներն ալ Քրիստոսի հաւատքին բերելն է: Եւ ասիկա նոյնինքն 
Քրիստոս ինք կը հաստատէ: Երբ հրեաներ հարցուՔրիստոս ինք կը հաստատէ: Երբ հրեաներ հարցուՔրիստոս ինք կը հաստատէ: Երբ հրեաներ հարցուՔրիստոս ինք կը հաստատէ: Երբ հրեաներ հարցուցին Յիսուսի. ցին Յիսուսի. ցին Յիսուսի. ցին Յիսուսի. ««««Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
ընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանքընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանքընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանքընենք, որ Աստուծոյ ուզածը կատարած ըլլանք», », », », Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց 
պատասխանեց.պատասխանեց.պատասխանեց.պատասխանեց. « « « «Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ Աստուծոյ ուզած գործը այն է, որ հաւատաք անոր՝ 
ոոոոր ինք ղրկեցր ինք ղրկեցր ինք ղրկեցր ինք ղրկեց» » » » ((((Յովհաննէս 6.28Յովհաննէս 6.28Յովհաննէս 6.28Յովհաննէս 6.28----29): 29): 29): 29): Քիչ մը անդին Յիսուս դարձեալ Քիչ մը անդին Յիսուս դարձեալ Քիչ մը անդին Յիսուս դարձեալ Քիչ մը անդին Յիսուս դարձեալ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հօրս կամքը հետեւեալն է. Հօրս կամքը հետեւեալն է. Հօրս կամքը հետեւեալն է. Հօրս կամքը հետեւեալն է. "Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ 
անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ անոր՝ յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ 
զայն վերջին օրըզայն վերջին օրըզայն վերջին օրըզայն վերջին օրը"»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.40): Ուրեմն, մեր երկնաւոր Հօր Յովհաննէս 6.40): Ուրեմն, մեր երկնաւոր Հօր Յովհաննէս 6.40): Ուրեմն, մեր երկնաւոր Հօր Յովհաննէս 6.40): Ուրեմն, մեր երկնաւոր Հօր 
կամքն է, որկամքն է, որկամքն է, որկամքն է, որ    մարդիկ հաւատան Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որպէսզի մարդիկ հաւատան Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որպէսզի մարդիկ հաւատան Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որպէսզի մարդիկ հաւատան Տէր Յիսուս Քրիստոսի, որպէսզի 
յաւիտենական կեանք ունենան:յաւիտենական կեանք ունենան:յաւիտենական կեանք ունենան:յաւիտենական կեանք ունենան:    

Իսկ երկրորդ, մեր երկնաւոր Հօր կամքն է, Քրիստոսի հաւատալէ Իսկ երկրորդ, մեր երկնաւոր Հօր կամքն է, Քրիստոսի հաւատալէ Իսկ երկրորդ, մեր երկնաւոր Հօր կամքն է, Քրիստոսի հաւատալէ Իսկ երկրորդ, մեր երկնաւոր Հօր կամքն է, Քրիստոսի հաւատալէ 
ետք՝ ուրիշներն ալ այդ հաւատքին բերել: Ասոր վերաբերեալ Յիսուս ետք՝ ուրիշներն ալ այդ հաւատքին բերել: Ասոր վերաբերեալ Յիսուս ետք՝ ուրիշներն ալ այդ հաւատքին բերել: Ասոր վերաբերեալ Յիսուս ետք՝ ուրիշներն ալ այդ հաւատքին բերել: Ասոր վերաբերեալ Յիսուս 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իմ կերակուրս այն է՝ որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ Իմ կերակուրս այն է՝ որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ Իմ կերակուրս այն է՝ որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ Իմ կերակուրս այն է՝ որ գործադրեմ զիս ղրկողին կամքը եւ 
լրուլրուլրուլրումին հասցնեմ անոր գործը: Դուք չէ՞ք ըսեր. "Չորս ամիսէն հունձքի մին հասցնեմ անոր գործը: Դուք չէ՞ք ըսեր. "Չորս ամիսէն հունձքի մին հասցնեմ անոր գործը: Դուք չէ՞ք ըսեր. "Չորս ամիսէն հունձքի մին հասցնեմ անոր գործը: Դուք չէ՞ք ըսեր. "Չորս ամիսէն հունձքի 
ժամանակը կու գայ": Բայց ես կժամանակը կու գայ": Բայց ես կժամանակը կու գայ": Բայց ես կժամանակը կու գայ": Բայց ես կ’’’’ըսեմ ձեզի. ըսեմ ձեզի. ըսեմ ձեզի. ըսեմ ձեզի. "ԲարձրացուցէԲարձրացուցէԲարձրացուցէԲարձրացուցէ´́́́ք ձեր ք ձեր ք ձեր ք ձեր 
աչքերը եւ դիտեցէաչքերը եւ դիտեցէաչքերը եւ դիտեցէաչքերը եւ դիտեցէ´́́́ք արտերը. որովհետեւ դեղնած են եւ հնձուելու ք արտերը. որովհետեւ դեղնած են եւ հնձուելու ք արտերը. որովհետեւ դեղնած են եւ հնձուելու ք արտերը. որովհետեւ դեղնած են եւ հնձուելու 
պատրաստպատրաստպատրաստպատրաստ"»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 4.34Յովհաննէս 4.34Յովհաննէս 4.34Յովհաննէս 4.34----35): 35): 35): 35): Դեղնած եւ հնձուելու պատրաստ Դեղնած եւ հնձուելու պատրաստ Դեղնած եւ հնձուելու պատրաստ Դեղնած եւ հնձուելու պատրաստ 
արտերը կը ներկայաարտերը կը ներկայաարտերը կը ներկայաարտերը կը ներկայացնեն այն մարդիկը՝ որոնք սերմնացանին առացնեն այն մարդիկը՝ որոնք սերմնացանին առացնեն այն մարդիկը՝ որոնք սերմնացանին առացնեն այն մարդիկը՝ որոնք սերմնացանին առա----
կին մէջ յիշուած կին մէջ յիշուած կին մէջ յիշուած կին մէջ յիշուած ««««պարարտ հողինպարարտ հողինպարարտ հողինպարարտ հողին» » » » կը նմանին, եւ որոնք պատրաստ կը նմանին, եւ որոնք պատրաստ կը նմանին, եւ որոնք պատրաստ կը նմանին, եւ որոնք պատրաստ 
են ընդգրկելու Քրիստոսի հաւատքը, եթէ անոնց քարոզող եւ ուղղուեն ընդգրկելու Քրիստոսի հաւատքը, եթէ անոնց քարոզող եւ ուղղուեն ընդգրկելու Քրիստոսի հաւատքը, եթէ անոնց քարոզող եւ ուղղուեն ընդգրկելու Քրիստոսի հաւատքը, եթէ անոնց քարոզող եւ ուղղու----
թիւն տուող ըլլայ: Քրիստոս իր տուեալ խօսքով, կը հասկցնէ մեզի որ թիւն տուող ըլլայ: Քրիստոս իր տուեալ խօսքով, կը հասկցնէ մեզի որ թիւն տուող ըլլայ: Քրիստոս իր տուեալ խօսքով, կը հասկցնէ մեզի որ թիւն տուող ըլլայ: Քրիստոս իր տուեալ խօսքով, կը հասկցնէ մեզի որ 
իր Հօրը կամքն է փնտռել այդպիսի մարիր Հօրը կամքն է փնտռել այդպիսի մարիր Հօրը կամքն է փնտռել այդպիսի մարիր Հօրը կամքն է փնտռել այդպիսի մարդիկ եւ զանոնք բերել իրեն:դիկ եւ զանոնք բերել իրեն:դիկ եւ զանոնք բերել իրեն:դիկ եւ զանոնք բերել իրեն:    

    
� ««««Նորոգութիւնը կու գայ Աստուծմէ, որ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ Նորոգութիւնը կու գայ Աստուծմէ, որ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ Նորոգութիւնը կու գայ Աստուծմէ, որ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ Նորոգութիւնը կու գայ Աստուծմէ, որ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ 

իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն 
ալ հաշտութեան բերելուալ հաշտութեան բերելուալ հաշտութեան բերելուալ հաշտութեան բերելու»»»»    ((((Բ.ԿԲ.ԿԲ.ԿԲ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 5.18): 5.18): 5.18): 5.18):    
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ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ է որ հաշիւ պիտի տանքէ որ հաշիւ պիտի տանքէ որ հաշիւ պիտի տանքէ որ հաշիւ պիտի տանք    
((((Դեկտեմբեր 27Դեկտեմբեր 27Դեկտեմբեր 27Դեկտեմբեր 27))))    

    
««««Երբ այդ օրը գայ, շատեր պիԵրբ այդ օրը գայ, շատեր պիԵրբ այդ օրը գայ, շատեր պիԵրբ այդ օրը գայ, շատեր պիտի ըսեն ինծի. "Տէտի ըսեն ինծի. "Տէտի ըսեն ինծի. "Տէտի ըսեն ինծի. "Տէ´́́́ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ քու ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ քու ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ քու ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ քու 

անունովդ Աստուծոյ պատգամները փոխանցեցինք, քու անունովդ չար անունովդ Աստուծոյ պատգամները փոխանցեցինք, քու անունովդ չար անունովդ Աստուծոյ պատգամները փոխանցեցինք, քու անունովդ չար անունովդ Աստուծոյ պատգամները փոխանցեցինք, քու անունովդ չար 
ոգիներ դուրս հանեցինք եւ քու անունովդ բազմաթիւ հրաշքներ ոգիներ դուրս հանեցինք եւ քու անունովդ բազմաթիւ հրաշքներ ոգիներ դուրս հանեցինք եւ քու անունովդ բազմաթիւ հրաշքներ ոգիներ դուրս հանեցինք եւ քու անունովդ բազմաթիւ հրաշքներ 
գործեցինք"գործեցինք"գործեցինք"գործեցինք"»»»» ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 7.22): 7.22): 7.22): 7.22):    

««««Երբ այդ օրը գայԵրբ այդ օրը գայԵրբ այդ օրը գայԵրբ այդ օրը գայ»:»:»:»:    ԹէԹէԹէԹէ´ ´ ´ ´ Հին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէՀին եւ թէ´ ´ ´ ´ Նոր Կտակարաններուն մէջ Նոր Կտակարաններուն մէջ Նոր Կտակարաններուն մէջ Նոր Կտակարաններուն մէջ 
««««աաաայդ օրըյդ օրըյդ օրըյդ օրը» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը ընդհանրապէս ընդհանրապէս ընդհանրապէս ընդհանրապէս ակնարակնարակնարակնարկութիւն է կութիւն է կութիւն է կութիւն է 
Քրիստոսի երկրորդ գալՔրիստոսի երկրորդ գալՔրիստոսի երկրորդ գալՔրիստոսի երկրորդ գալստստստստեան եան եան եան օրուան (օրուան (օրուան (օրուան (Բ.Պետրոս 3.10Բ.Պետրոս 3.10Բ.Պետրոս 3.10Բ.Պետրոս 3.10: : : : 
Բ.ԹԲ.ԹԲ.ԹԲ.Թեեեեսսսսաղոնիկեցիսաղոնիկեցիսաղոնիկեցիսաղոնիկեցիս 2.3 2.3 2.3 2.3)))):::: « « « «Այդ օրըԱյդ օրըԱյդ օրըԱյդ օրը» » » » ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´́́́    օրը պիտի ըլլայ, օրը պիտի ըլլայ, օրը պիտի ըլլայ, օրը պիտի ըլլայ, 
դատաստանը՝դատաստանը՝դատաստանը՝դատաստանը՝    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ դատաստանը պիտի ըլլայ դատաստանը պիտի ըլլայ դատաստանը պիտի ըլլայ դատաստանը պիտի ըլլայ ((((Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս 
1.8, 5.51.8, 5.51.8, 5.51.8, 5.5), ), ), ), ատեաատեաատեաատեանը՝ որուն նը՝ որուն նը՝ որուն նը՝ որուն ««««դիմաց պիտի կանգնինքդիմաց պիտի կանգնինքդիմաց պիտի կանգնինքդիմաց պիտի կանգնինք»»»»` ` ` ` ՔրիՔրիՔրիՔրիստոսիստոսիստոսիստոսի´ ´ ´ ´ 
ատեատեատեատեանը պիտի ըլլայանը պիտի ըլլայանը պիտի ըլլայանը պիտի ըլլայ    ((((Բ.Կորնթացիս 5.10: Հռոմայեցիս 14.10):Բ.Կորնթացիս 5.10: Հռոմայեցիս 14.10):Բ.Կորնթացիս 5.10: Հռոմայեցիս 14.10):Բ.Կորնթացիս 5.10: Հռոմայեցիս 14.10):    
Ատեանը եւ ատեանը վարող դատաւորը Քրիստոս իԱտեանը եւ ատեանը վարող դատաւորը Քրիստոս իԱտեանը եւ ատեանը վարող դատաւորը Քրիստոս իԱտեանը եւ ատեանը վարող դատաւորը Քրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ: նք պիտի ըլլայ: նք պիտի ըլլայ: նք պիտի ըլլայ: 
Քրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ իՔրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ իՔրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ իՔրիստոս ինքն իսկ կը հաստատէ թէ ի´́́́նք պիտի ըլլայ դատաւորը. նք պիտի ըլլայ դատաւորը. նք պիտի ըլլայ դատաւորը. նք պիտի ըլլայ դատաւորը. 
««««Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը 
ամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսամբողջութեամբ յանձնած է Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն զի բոլորն ալ պատուեն զի բոլորն ալ պատուեն զի բոլորն ալ պատուեն 
Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենՈրդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենՈրդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուենՈրդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 5.22Յովհաննէս 5.22Յովհաննէս 5.22Յովհաննէս 5.22----23):23):23):23):    

Եւ որովհետեւ Քրիստոս իԵւ որովհետեւ Քրիստոս իԵւ որովհետեւ Քրիստոս իԵւ որովհետեւ Քրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլայ դատաւորը, մնք պիտի ըլլայ դատաւորը, մնք պիտի ըլլայ դատաւորը, մնք պիտի ըլլայ դատաւորը, մարդիկ արդիկ արդիկ արդիկ 
միայն իրեմիայն իրեմիայն իրեմիայն իրե´́́́ն ն ն ն հաշուետու պիտի ըլհաշուետու պիտի ըլհաշուետու պիտի ըլհաշուետու պիտի ըլլան, լան, լան, լան, ինչ որ կը պարզեն ինչ որ կը պարզեն ինչ որ կը պարզեն ինչ որ կը պարզեն ««««պիտի ըսեն պիտի ըսեն պիտի ըսեն պիտի ըսեն 
ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´́́́,,,,    ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի´ ´ ´ ´ պիտի ըսուի ամէն ինչ եւ ոպիտի ըսուի ամէն ինչ եւ ոպիտի ըսուի ամէն ինչ եւ ոպիտի ըսուի ամէն ինչ եւ ո´́́́չ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուչ թէ ուրիշին:րիշին:րիշին:րիշին:    
ՔՔՔՔրիստոսիրիստոսիրիստոսիրիստոսի´ ´ ´ ´ պիտիպիտիպիտիպիտի    պատմուի ամէն բան: Քրիստոս հաշիպատմուի ամէն բան: Քրիստոս հաշիպատմուի ամէն բան: Քրիստոս հաշիպատմուի ամէն բան: Քրիստոս հաշի´́́́ւ պիտի ւ պիտի ւ պիտի ւ պիտի 
պահանջէ իր անունով խօսող ու գործող բոլոր մարդոցմէ: պահանջէ իր անունով խօսող ու գործող բոլոր մարդոցմէ: պահանջէ իր անունով խօսող ու գործող բոլոր մարդոցմէ: պահանջէ իր անունով խօսող ու գործող բոլոր մարդոցմէ: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ամէն ով որ Ամէն ով որ Ամէն ով որ Ամէն ով որ Քրիստոսի անունով Քրիստոսի անունով Քրիստոսի անունով Քրիստոսի անունով կը խօսիկը խօսիկը խօսիկը խօսի    ու կը գործէ` դատասու կը գործէ` դատասու կը գործէ` դատասու կը գործէ` դատաս----

տանի օրը հաշուետու պիտի ըլլայ Քրիստոսի:տանի օրը հաշուետու պիտի ըլլայ Քրիստոսի:տանի օրը հաշուետու պիտի ըլլայ Քրիստոսի:տանի օրը հաշուետու պիտի ըլլայ Քրիստոսի:    
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Պտղաբեր առաքելութիւն կ'ունենանք,Պտղաբեր առաքելութիւն կ'ունենանք,Պտղաբեր առաքելութիւն կ'ունենանք,Պտղաբեր առաքելութիւն կ'ունենանք,    
եթէ Քրիսեթէ Քրիսեթէ Քրիսեթէ Քրիստոս իտոս իտոս իտոս ի´́́́նքն է մեզ ղրկողընքն է մեզ ղրկողընքն է մեզ ղրկողընքն է մեզ ղրկողը    

((((Դեկտեմբեր 28Դեկտեմբեր 28Դեկտեմբեր 28Դեկտեմբեր 28))))    
    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ ր, Տէ՜ր, չէ՞ որ քքքքու անունովդ Ասու անունովդ Ասու անունովդ Ասու անունովդ Աստուծոյ պատգամները տուծոյ պատգամները տուծոյ պատգամները տուծոյ պատգամները 
փոխանցեցինքփոխանցեցինքփոխանցեցինքփոխանցեցինք» » » » ((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 7.22): 7.22): 7.22): 7.22):    

ՄարդիկՄարդիկՄարդիկՄարդիկ    կրնան Քրիստոսի անունով խօսիլ կրնան Քրիստոսի անունով խօսիլ կրնան Քրիստոսի անունով խօսիլ կրնան Քրիստոսի անունով խօսիլ ու գործելու գործելու գործելու գործել, , , , եւ սակայեւ սակայեւ սակայեւ սակայն, ն, ն, ն, 
չճանչնալ չճանչնալ չճանչնալ չճանչնալ ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսըըըը    եւ չճանչցուիլ Քրիստոսի կողմէ:եւ չճանչցուիլ Քրիստոսի կողմէ:եւ չճանչցուիլ Քրիստոսի կողմէ:եւ չճանչցուիլ Քրիստոսի կողմէ:    

ԱմէնԱմէնԱմէնԱմէն    ով որ կը խօսի Քրիստոսի աով որ կը խօսի Քրիստոսի աով որ կը խօսի Քրիստոսի աով որ կը խօսի Քրիստոսի անունով,նունով,նունով,նունով,    չիչիչիչի´́́́    նշանակեր թէ նշանակեր թէ նշանակեր թէ նշանակեր թէ 
Քրիստոս խօսած է իր սրտին Քրիստոս խօսած է իր սրտին Քրիստոս խօսած է իր սրտին Քրիստոս խօսած է իր սրտին եւ եւ եւ եւ կամ ինք խօսած է Քրիստոսի սրտին:կամ ինք խօսած է Քրիստոսի սրտին:կամ ինք խօսած է Քրիստոսի սրտին:կամ ինք խօսած է Քրիստոսի սրտին:    

Ամէն ովԱմէն ովԱմէն ովԱմէն ով    որ կը պատգամէ Քրիստոսի անունով,որ կը պատգամէ Քրիստոսի անունով,որ կը պատգամէ Քրիստոսի անունով,որ կը պատգամէ Քրիստոսի անունով,    չիչիչիչի´́́́    նշանակեր թէ նշանակեր թէ նշանակեր թէ նշանակեր թէ 
ինք ունի Քրիստոսի պատգամը:ինք ունի Քրիստոսի պատգամը:ինք ունի Քրիստոսի պատգամը:ինք ունի Քրիստոսի պատգամը:    Կրնայ ատիկա իր սրտի պատգամը Կրնայ ատիկա իր սրտի պատգամը Կրնայ ատիկա իր սրտի պատգամը Կրնայ ատիկա իր սրտի պատգամը 
ըլլալ որ սակայն Քրիստոսի անունով կը փոխանցէ:ըլլալ որ սակայն Քրիստոսի անունով կը փոխանցէ:ըլլալ որ սակայն Քրիստոսի անունով կը փոխանցէ:ըլլալ որ սակայն Քրիստոսի անունով կը փոխանցէ:    

Եթէ մէկը Եթէ մէկը Եթէ մէկը Եթէ մէկը կկկկ’’’’աւետաաւետաաւետաաւետարանէրանէրանէրանէ, , , , չիչիչիչի´́́́    նշանակերնշանակերնշանակերնշանակեր    թէ ծանօթ է Աւետուածին:թէ ծանօթ է Աւետուածին:թէ ծանօթ է Աւետուածին:թէ ծանօթ է Աւետուածին:    
Որո՞նք են այն մարդիկըՈրո՞նք են այն մարդիկըՈրո՞նք են այն մարդիկըՈրո՞նք են այն մարդիկը,,,,    որ Քրիստոսի անունով Աստուծոյ որ Քրիստոսի անունով Աստուծոյ որ Քրիստոսի անունով Աստուծոյ որ Քրիստոսի անունով Աստուծոյ 

պատգամները կը փոխանցեն, եւ սակայն, Քրիստոս չի ճանչնար զապատգամները կը փոխանցեն, եւ սակայն, Քրիստոս չի ճանչնար զապատգամները կը փոխանցեն, եւ սակայն, Քրիստոս չի ճանչնար զապատգամները կը փոխանցեն, եւ սակայն, Քրիստոս չի ճանչնար զա----
նոնք:նոնք:նոնք:նոնք:    Անոնք բոլոր այն մարդիկն են, Անոնք բոլոր այն մարդիկն են, Անոնք բոլոր այն մարդիկն են, Անոնք բոլոր այն մարդիկն են, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհական, 
որորորորոնքոնքոնքոնք    կը կը կը կը քարոզեն, կը պատգամենքարոզեն, կը պատգամենքարոզեն, կը պատգամենքարոզեն, կը պատգամեն, , , , կկկկ’’’’աւետարանեն ոաւետարանեն ոաւետարանեն ոաւետարանեն ոււււ    կկկկ’’’’ուսուցանենուսուցանենուսուցանենուսուցանեն, , , , 
առանց առանց առանց առանց սակայն սակայն սակայն սակայն Քրիստոսի կողմէ ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու:Քրիստոսի կողմէ ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու:Քրիստոսի կողմէ ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու:Քրիստոսի կողմէ ընտրուած եւ ղրկուած ըլլալու:    

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք պտղաբեր կեանք մը ապրիլ եւ պտղաբեր ըլլալ, ուզենք պտղաբեր կեանք մը ապրիլ եւ պտղաբեր ըլլալ, ուզենք պտղաբեր կեանք մը ապրիլ եւ պտղաբեր ըլլալ, ուզենք պտղաբեր կեանք մը ապրիլ եւ պտղաբեր ըլլալ, 
խիստ կարեւոր է Քրիստոսի կողմէ ընտրուած ու ղրկուած ըլլալը: խիստ կարեւոր է Քրիստոսի կողմէ ընտրուած ու ղրկուած ըլլալը: խիստ կարեւոր է Քրիստոսի կողմէ ընտրուած ու ղրկուած ըլլալը: խիստ կարեւոր է Քրիստոսի կողմէ ընտրուած ու ղրկուած ըլլալը: 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք եւս կը հաստատէ այս նք եւս կը հաստատէ այս նք եւս կը հաստատէ այս նք եւս կը հաստատէ այս իրողութիւնը` իրողութիւնը` իրողութիւնը` իրողութիւնը` ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով. « « « «Դուք չէ Դուք չէ Դուք չէ Դուք չէ 
որ զիս ընոր զիս ընոր զիս ընոր զիս ընտրեցիք, այլ ետրեցիք, այլ ետրեցիք, այլ ետրեցիք, այլ ե´́́́ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք ս ձեզ ընտրեցի եւ նշանակեցի ձեզ՝ որ երթաք 
եւ պտղաբեր ըլլաքեւ պտղաբեր ըլլաքեւ պտղաբեր ըլլաքեւ պտղաբեր ըլլաք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 15.16):Յովհաննէս 15.16):Յովհաննէս 15.16):Յովհաննէս 15.16):    Ոեւէ մարդ, եկեղեցական թէ Ոեւէ մարդ, եկեղեցական թէ Ոեւէ մարդ, եկեղեցական թէ Ոեւէ մարդ, եկեղեցական թէ 
աշխարհական, պէտք չէ առաքելութեան դաշտ նետուի, պէտք չէ աշխարհական, պէտք չէ առաքելութեան դաշտ նետուի, պէտք չէ աշխարհական, պէտք չէ առաքելութեան դաշտ նետուի, պէտք չէ աշխարհական, պէտք չէ առաքելութեան դաշտ նետուի, պէտք չէ 
քարոզէ Քրիստոսի անունով, պէտք չէ աւետարանական ճշմարտուքարոզէ Քրիստոսի անունով, պէտք չէ աւետարանական ճշմարտուքարոզէ Քրիստոսի անունով, պէտք չէ աւետարանական ճշմարտուքարոզէ Քրիստոսի անունով, պէտք չէ աւետարանական ճշմարտու----
թիւնները պատգամէ, եթէ երբեք Ասթիւնները պատգամէ, եթէ երբեք Ասթիւնները պատգամէ, եթէ երբեք Ասթիւնները պատգամէ, եթէ երբեք Աստուած տուած տուած տուած չէ զինք ղրկողը, եւ եթէ չէ զինք ղրկողը, եւ եթէ չէ զինք ղրկողը, եւ եթէ չէ զինք ղրկողը, եւ եթէ 
երբեք Աստուած չէ երբեք Աստուած չէ երբեք Աստուած չէ երբեք Աստուած չէ իր խօսքն ու պատգամը իր խօսքն ու պատգամը իր խօսքն ու պատգամը իր խօսքն ու պատգամը անոր անոր անոր անոր բերնին մէջ:բերնին մէջ:բերնին մէջ:բերնին մէջ:    
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Ամէն ով որ կը Ամէն ով որ կը Ամէն ով որ կը Ամէն ով որ կը քարոզէ, քարոզէ, քարոզէ, քարոզէ, չիչիչիչի´́́́    նշանակերնշանակերնշանակերնշանակեր    թէ ծանօթ է թէ ծանօթ է թէ ծանօթ է թէ ծանօթ է 

քարոզուածին` Քրիստոսի.քարոզուածին` Քրիստոսի.քարոզուածին` Քրիստոսի.քարոզուածին` Քրիստոսի.    
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Պարգեւը մեր փրկութեան ապացոյցը չէ Պարգեւը մեր փրկութեան ապացոյցը չէ Պարգեւը մեր փրկութեան ապացոյցը չէ Պարգեւը մեր փրկութեան ապացոյցը չէ     
((((Դեկտեմբեր 29Դեկտեմբեր 29Դեկտեմբեր 29Դեկտեմբեր 29))))    

    
Յիսուս կը հաստատէ Յիսուս կը հաստատէ Յիսուս կը հաստատէ Յիսուս կը հաստատէ թէ թէ թէ թէ պիտի ըլլան մարդպիտի ըլլան մարդպիտի ըլլան մարդպիտի ըլլան մարդիկ, որոնք իր անունով իկ, որոնք իր անունով իկ, որոնք իր անունով իկ, որոնք իր անունով 

չար ոգիներ դուրս պիտի հանեն ու հրաշքներ պիտի գործեն, եւ չար ոգիներ դուրս պիտի հանեն ու հրաշքներ պիտի գործեն, եւ չար ոգիներ դուրս պիտի հանեն ու հրաշքներ պիտի գործեն, եւ չար ոգիներ դուրս պիտի հանեն ու հրաշքներ պիտի գործեն, եւ 
սակայն, պիտի ուրացուին իր կողմէ ու դժոխք նետուինսակայն, պիտի ուրացուին իր կողմէ ու դժոխք նետուինսակայն, պիտի ուրացուին իր կողմէ ու դժոխք նետուինսակայն, պիտի ուրացուին իր կողմէ ու դժոխք նետուին    ((((ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս    
7.227.227.227.22----23):23):23):23):    

Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ տեսնենտեսնենտեսնենտեսնեն    մէկը Յիսուսի անունով հրաշք մըմէկը Յիսուսի անունով հրաշք մըմէկը Յիսուսի անունով հրաշք մըմէկը Յիսուսի անունով հրաշք մը    կը կը կը կը գործէ, գործէ, գործէ, գործէ, 
կը հիանան, կը հիանան, կը հիանան, կը հիանան, եւ առաջին բանը որ կը մտածեն, այն է, թէ հրաեւ առաջին բանը որ կը մտածեն, այն է, թէ հրաեւ առաջին բանը որ կը մտածեն, այն է, թէ հրաեւ առաջին բանը որ կը մտածեն, այն է, թէ հրաշք գործողշք գործողշք գործողշք գործող    
անձանձանձանձը` Աստուծոյ սուրբ ը` Աստուծոյ սուրբ ը` Աստուծոյ սուրբ ը` Աստուծոյ սուրբ մարդն էմարդն էմարդն էմարդն է: : : : Այդպէս մտածողները կը մոռնան, որ Այդպէս մտածողները կը մոռնան, որ Այդպէս մտածողները կը մոռնան, որ Այդպէս մտածողները կը մոռնան, որ 
հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը, կամ չար ոգի դուրս հանելը հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը, կամ չար ոգի դուրս հանելը հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը, կամ չար ոգի դուրս հանելը հրաշք գործելը, բժշկութիւն ընելը, կամ չար ոգի դուրս հանելը 
Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւներ են, եւ հետեւաբար, կապ չունին Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւներ են, եւ հետեւաբար, կապ չունին Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւներ են, եւ հետեւաբար, կապ չունին Աստուծոյ կողմէ տրուած պարգեւներ են, եւ հետեւաբար, կապ չունին 
մեր սուրբ, մաքուր, կամ մեր սուրբ, մաքուր, կամ մեր սուրբ, մաքուր, կամ մեր սուրբ, մաքուր, կամ ««««փրկուածփրկուածփրկուածփրկուած» » » » ըլլալուն հետ: Աստուած իր ըլլալուն հետ: Աստուած իր ըլլալուն հետ: Աստուած իր ըլլալուն հետ: Աստուած իր 
պարգեւնպարգեւնպարգեւնպարգեւները միայն սուրբերուն չէ որ կու տայ, այլ կու տայերը միայն սուրբերուն չէ որ կու տայ, այլ կու տայերը միայն սուրբերուն չէ որ կու տայ, այլ կու տայերը միայն սուրբերուն չէ որ կու տայ, այլ կու տայ    որու որ որու որ որու որ որու որ 
կ'ուզէ: Նորադարձ մըն ալ կրնայ պարգեւ առնել Տիրոջ կողմէ: Այսպէս, կ'ուզէ: Նորադարձ մըն ալ կրնայ պարգեւ առնել Տիրոջ կողմէ: Այսպէս, կ'ուզէ: Նորադարձ մըն ալ կրնայ պարգեւ առնել Տիրոջ կողմէ: Այսպէս, կ'ուզէ: Նորադարձ մըն ալ կրնայ պարգեւ առնել Տիրոջ կողմէ: Այսպէս, 
օրինակ,օրինակ,օրինակ,օրինակ,    Մարկոս 16.15Մարկոս 16.15Մարկոս 16.15Մարկոս 16.15----18 18 18 18 համարներուն մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս համարներուն մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս համարներուն մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս համարներուն մէջ կը կարդանք, թէ ինչպէս 
եթէ մարդիկ հաւատաեթէ մարդիկ հաւատաեթէ մարդիկ հաւատաեթէ մարդիկ հաւատայիյիյիյին առաքեալներուն տուած աւետիսին, կարող ն առաքեալներուն տուած աւետիսին, կարող ն առաքեալներուն տուած աւետիսին, կարող ն առաքեալներուն տուած աւետիսին, կարող 
պիտի ըլլապիտի ըլլապիտի ըլլապիտի ըլլայիյիյիյին Յիսոն Յիսոն Յիսոն Յիսուսի անունով չար ոգիներ դուրս հանել,ւսի անունով չար ոգիներ դուրս հանել,ւսի անունով չար ոգիներ դուրս հանել,ւսի անունով չար ոգիներ դուրս հանել,    նոր նոր նոր նոր 
լեզուներ խօսիլ, հիւանդ բժշկել, եւլն:լեզուներ խօսիլ, հիւանդ բժշկել, եւլն:լեզուներ խօսիլ, հիւանդ բժշկել, եւլն:լեզուներ խօսիլ, հիւանդ բժշկել, եւլն:    Ասոնք նորադարձ մարդիկ էին Ասոնք նորադարձ մարդիկ էին Ասոնք նորադարձ մարդիկ էին Ասոնք նորադարձ մարդիկ էին 
որ պարգեւ կ'առնէիոր պարգեւ կ'առնէիոր պարգեւ կ'առնէիոր պարգեւ կ'առնէին, հետեւաբար սուրբ ըլլալու կամ հաւատքի մէջ ն, հետեւաբար սուրբ ըլլալու կամ հաւատքի մէջ ն, հետեւաբար սուրբ ըլլալու կամ հաւատքի մէջ ն, հետեւաբար սուրբ ըլլալու կամ հաւատքի մէջ 
աճած ըլլալու հետ կապ չունի պարգեւ առնելը:աճած ըլլալու հետ կապ չունի պարգեւ առնելը:աճած ըլլալու հետ կապ չունի պարգեւ առնելը:աճած ըլլալու հետ կապ չունի պարգեւ առնելը:    Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ Յիշենք որ երբ 
Եփեսոսի մարդիկը Սուրբ Հոգին առին եւ սԵփեսոսի մարդիկը Սուրբ Հոգին առին եւ սԵփեսոսի մարդիկը Սուրբ Հոգին առին եւ սԵփեսոսի մարդիկը Սուրբ Հոգին առին եւ սկսան անծանօթ լեզուներով կսան անծանօթ լեզուներով կսան անծանօթ լեզուներով կսան անծանօթ լեզուներով 
խօսիլ` նոյնիսկ չէին լսախօսիլ` նոյնիսկ չէին լսախօսիլ` նոյնիսկ չէին լսախօսիլ` նոյնիսկ չէին լսած թէ Սուրբ Հոգի անունով մէկը կարծ թէ Սուրբ Հոգի անունով մէկը կարծ թէ Սուրբ Հոգի անունով մէկը կարծ թէ Սուրբ Հոգի անունով մէկը կար ( ( ( (Գործք Գործք Գործք Գործք 
19.219.219.219.2----6): 6): 6): 6): Արդ, իԱրդ, իԱրդ, իԱրդ, ի՞նչպէս կրնանք ըսել թէ Սուրբ Հոգիին պարգեւները լոկ ՞նչպէս կրնանք ըսել թէ Սուրբ Հոգիին պարգեւները լոկ ՞նչպէս կրնանք ըսել թէ Սուրբ Հոգիին պարգեւները լոկ ՞նչպէս կրնանք ըսել թէ Սուրբ Հոգիին պարգեւները լոկ 
սուրբերուն կը տրուի, երբ այստեղ կը տեսնենք թէ կը տրուի այնպիսի սուրբերուն կը տրուի, երբ այստեղ կը տեսնենք թէ կը տրուի այնպիսի սուրբերուն կը տրուի, երբ այստեղ կը տեսնենք թէ կը տրուի այնպիսի սուրբերուն կը տրուի, երբ այստեղ կը տեսնենք թէ կը տրուի այնպիսի 
մարդոց` որոնք նոյնիսկ չէին լսամարդոց` որոնք նոյնիսկ չէին լսամարդոց` որոնք նոյնիսկ չէին լսամարդոց` որոնք նոյնիսկ չէին լսած թէ Սուրբ ծ թէ Սուրբ ծ թէ Սուրբ ծ թէ Սուրբ Հոգի անունով մէկը կարՀոգի անունով մէկը կարՀոգի անունով մէկը կարՀոգի անունով մէկը կար: : : : 
ՉմոռնանքՉմոռնանքՉմոռնանքՉմոռնանք    նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ որ Կոռնելիոսիոր Կոռնելիոսիոր Կոռնելիոսիոր Կոռնելիոսի    տունը հաւաքուած մարդիկը որոնք տունը հաւաքուած մարդիկը որոնք տունը հաւաքուած մարդիկը որոնք տունը հաւաքուած մարդիկը որոնք 
անծանօթ լեզունեանծանօթ լեզունեանծանօթ լեզունեանծանօթ լեզուներով խօսելու պարգեւը առին` հեթանոսներ էին րով խօսելու պարգեւը առին` հեթանոսներ էին րով խօսելու պարգեւը առին` հեթանոսներ էին րով խօսելու պարգեւը առին` հեթանոսներ էին 
((((Գործք 10.44Գործք 10.44Գործք 10.44Գործք 10.44----46): 46): 46): 46): Ուստի, պարգեւի ստացումը մեր հաւատքի Ուստի, պարգեւի ստացումը մեր հաւատքի Ուստի, պարգեւի ստացումը մեր հաւատքի Ուստի, պարգեւի ստացումը մեր հաւատքի 
ուժեղութեան հետ կապ չունի: ուժեղութեան հետ կապ չունի: ուժեղութեան հետ կապ չունի: ուժեղութեան հետ կապ չունի: ((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Պարգեւներու ետեւէն վաՊարգեւներու ետեւէն վաՊարգեւներու ետեւէն վաՊարգեւներու ետեւէն վազելը յատուկ է նորզելը յատուկ է նորզելը յատուկ է նորզելը յատուկ է նորաաաադարձ ու դարձ ու դարձ ու դարձ ու 

անհաստատ հաւատք ունեցողներուն:անհաստատ հաւատք ունեցողներուն:անհաստատ հաւատք ունեցողներուն:անհաստատ հաւատք ունեցողներուն:        
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Սուտ հրաշագործներըՍուտ հրաշագործներըՍուտ հրաշագործներըՍուտ հրաշագործները    
((((Դեկտեմբեր 30Դեկտեմբեր 30Դեկտեմբեր 30Դեկտեմբեր 30))))    

    
Այնքան ատեն որ Աստուածաշունչը կը խօսի Յիսուսի անունով Այնքան ատեն որ Աստուածաշունչը կը խօսի Յիսուսի անունով Այնքան ատեն որ Աստուածաշունչը կը խօսի Յիսուսի անունով Այնքան ատեն որ Աստուածաշունչը կը խօսի Յիսուսի անունով 

հրաշք գործողներու, բժշկութիւն ընողներու եւ չար ոգիներ դուրս հրաշք գործողներու, բժշկութիւն ընողներու եւ չար ոգիներ դուրս հրաշք գործողներու, բժշկութիւն ընողներու եւ չար ոգիներ դուրս հրաշք գործողներու, բժշկութիւն ընողներու եւ չար ոգիներ դուրս 
հանողներու մասին, որոնք կը դատապարտուին, ուրեմն,հանողներու մասին, որոնք կը դատապարտուին, ուրեմն,հանողներու մասին, որոնք կը դատապարտուին, ուրեմն,հանողներու մասին, որոնք կը դատապարտուին, ուրեմն,    հաստատահաստատահաստատահաստատա----
պէս կրնանք ըսել, թէ.պէս կրնանք ըսել, թէ.պէս կրնանք ըսել, թէ.պէս կրնանք ըսել, թէ.----    

Քրիստոսի անունով հրաշքներ գորՔրիստոսի անունով հրաշքներ գորՔրիստոսի անունով հրաշքներ գորՔրիստոսի անունով հրաշքներ գործելը կամ հիւանդներ բժշկելը ծելը կամ հիւանդներ բժշկելը ծելը կամ հիւանդներ բժշկելը ծելը կամ հիւանդներ բժշկելը 
փաստ չէ որ մենք Քրիստոսի զաւակներն ենք, ոփաստ չէ որ մենք Քրիստոսի զաւակներն ենք, ոփաստ չէ որ մենք Քրիստոսի զաւակներն ենք, ոփաստ չէ որ մենք Քրիստոսի զաւակներն ենք, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ ապացոյց մըապացոյց մըապացոյց մըապացոյց մըն ն ն ն է է է է 
որ մենք փրկուած ենք կամ պիտի փրկուինք: Այսօր Եւրոպական որ մենք փրկուած ենք կամ պիտի փրկուինք: Այսօր Եւրոպական որ մենք փրկուած ենք կամ պիտի փրկուինք: Այսօր Եւրոպական որ մենք փրկուած ենք կամ պիտի փրկուինք: Այսօր Եւրոպական 
զանազան երկիրներու մէջ, եւ յատկապէս Ամերիկայի մէջ, հազանազան երկիրներու մէջ, եւ յատկապէս Ամերիկայի մէջ, հազանազան երկիրներու մէջ, եւ յատկապէս Ամերիկայի մէջ, հազանազան երկիրներու մէջ, եւ յատկապէս Ամերիկայի մէջ, հազարազարազարազարա----
ւոր մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով հրաշքներ կը գործեն, ւոր մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով հրաշքներ կը գործեն, ւոր մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով հրաշքներ կը գործեն, ւոր մարդիկ կան որոնք Քրիստոսի անունով հրաշքներ կը գործեն, 
Քրիստոսի անունով հիւանդներ կը բժշկեն, որոնք սակայն, սոՔրիստոսի անունով հիւանդներ կը բժշկեն, որոնք սակայն, սոՔրիստոսի անունով հիւանդներ կը բժշկեն, որոնք սակայն, սոՔրիստոսի անունով հիւանդներ կը բժշկեն, որոնք սակայն, սո´́́́ւտւտւտւտ    
քրիստոնեաներ են, խաբող եւ դեւերուն կողմէքրիստոնեաներ են, խաբող եւ դեւերուն կողմէքրիստոնեաներ են, խաբող եւ դեւերուն կողմէքրիստոնեաներ են, խաբող եւ դեւերուն կողմէ    խաբուած մարդիկ են:խաբուած մարդիկ են:խաբուած մարդիկ են:խաբուած մարդիկ են:    

Որոշ հոսանքներ ծայրայեղ կերպով շեշտը կը դնեն անծանօթ Որոշ հոսանքներ ծայրայեղ կերպով շեշտը կը դնեն անծանօթ Որոշ հոսանքներ ծայրայեղ կերպով շեշտը կը դնեն անծանօթ Որոշ հոսանքներ ծայրայեղ կերպով շեշտը կը դնեն անծանօթ 
լեզուներով խօսելու պարլեզուներով խօսելու պարլեզուներով խօսելու պարլեզուներով խօսելու պարգեւին վրայ: Այս մասին մանրամասնօրէն գեւին վրայ: Այս մասին մանրամասնօրէն գեւին վրայ: Այս մասին մանրամասնօրէն գեւին վրայ: Այս մասին մանրամասնօրէն 
պիտի անդրադառնանք հետագային: Այս հանգրուանին կ'ուզեմ միայն պիտի անդրադառնանք հետագային: Այս հանգրուանին կ'ուզեմ միայն պիտի անդրադառնանք հետագային: Այս հանգրուանին կ'ուզեմ միայն պիտի անդրադառնանք հետագային: Այս հանգրուանին կ'ուզեմ միայն 
հետեւեալ հարցադրումը կատարել.հետեւեալ հարցադրումը կատարել.հետեւեալ հարցադրումը կատարել.հետեւեալ հարցադրումը կատարել.----    Եթէ երբեք Յիսուսի անունով Եթէ երբեք Յիսուսի անունով Եթէ երբեք Յիսուսի անունով Եթէ երբեք Յիսուսի անունով 
հհհհրարարարաշք գործելը կամ բժշկութիւն ընելը մեր փրկութեան փաստը չեն, շք գործելը կամ բժշկութիւն ընելը մեր փրկութեան փաստը չեն, շք գործելը կամ բժշկութիւն ընելը մեր փրկութեան փաստը չեն, շք գործելը կամ բժշկութիւն ընելը մեր փրկութեան փաստը չեն, 
այդ պարագային, անծանօթ լեզուներով խօսիլը ի՞նայդ պարագային, անծանօթ լեզուներով խօսիլը ի՞նայդ պարագային, անծանօթ լեզուներով խօսիլը ի՞նայդ պարագային, անծանօթ լեզուներով խօսիլը ի՞նչպէս կրնայ փաստ չպէս կրնայ փաստ չպէս կրնայ փաստ չպէս կրնայ փաստ 
իբրեւ ծառայել մեր փրկութեան:իբրեւ ծառայել մեր փրկութեան:իբրեւ ծառայել մեր փրկութեան:իբրեւ ծառայել մեր փրկութեան:    

Նայինք ԱստուածաշունչինՆայինք ԱստուածաշունչինՆայինք ԱստուածաշունչինՆայինք Աստուածաշունչին: : : : Ոեւէ մէկը չէ եղած մարգարէ,Ոեւէ մէկը չէ եղած մարգարէ,Ոեւէ մէկը չէ եղած մարգարէ,Ոեւէ մէկը չէ եղած մարգարէ,    առաքառաքառաքառաք----
եալ, կամ սուրբ, Աստուծոյ պարգեւները ունեցած ըլլալուն համար, եալ, կամ սուրբ, Աստուծոյ պարգեւները ունեցած ըլլալուն համար, եալ, կամ սուրբ, Աստուծոյ պարգեւները ունեցած ըլլալուն համար, եալ, կամ սուրբ, Աստուծոյ պարգեւները ունեցած ըլլալուն համար, 
օրինակ լեզուներով խօսած ըլլալուն համար, կամ ուրիշները բժշկելու օրինակ լեզուներով խօսած ըլլալուն համար, կամ ուրիշները բժշկելու օրինակ լեզուներով խօսած ըլլալուն համար, կամ ուրիշները բժշկելու օրինակ լեզուներով խօսած ըլլալուն համար, կամ ուրիշները բժշկելու 
կարողութիւնը ունեցած ըլլալուն հակարողութիւնը ունեցած ըլլալուն հակարողութիւնը ունեցած ըլլալուն հակարողութիւնը ունեցած ըլլալուն համար: Սուրբ եղողները՝ զԱստուած մար: Սուրբ եղողները՝ զԱստուած մար: Սուրբ եղողները՝ զԱստուած մար: Սուրբ եղողները՝ զԱստուած 
ընդունող մարդիկը եղած են, եւ ոընդունող մարդիկը եղած են, եւ ոընդունող մարդիկը եղած են, եւ ոընդունող մարդիկը եղած են, եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ պարգեւները ընդուչ թէ Աստուծոյ պարգեւները ընդուչ թէ Աստուծոյ պարգեւները ընդուչ թէ Աստուծոյ պարգեւները ընդու----
նող մարդիկը:նող մարդիկը:նող մարդիկը:նող մարդիկը:    Սուրբ եղողները իրենց մեղաւորութիւնը խոստովանող Սուրբ եղողները իրենց մեղաւորութիւնը խոստովանող Սուրբ եղողները իրենց մեղաւորութիւնը խոստովանող Սուրբ եղողները իրենց մեղաւորութիւնը խոստովանող 
մարդիկը եղած են, եւ ոմարդիկը եղած են, եւ ոմարդիկը եղած են, եւ ոմարդիկը եղած են, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««մենք սուրբ ենքմենք սուրբ ենքմենք սուրբ ենքմենք սուրբ ենք» » » » ըսողները: ըսողները: ըսողները: ըսողները: 
((((Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):Շարունակելի):    

    
� Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց որոնք Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց որոնք Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց որոնք Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց որոնք դեւերու զօրութեամբ կը դեւերու զօրութեամբ կը դեւերու զօրութեամբ կը դեւերու զօրութեամբ կը 

գործեն եւ կը կարծեն կամ համոզուած են թէ իրենք Սուրբ գործեն եւ կը կարծեն կամ համոզուած են թէ իրենք Սուրբ գործեն եւ կը կարծեն կամ համոզուած են թէ իրենք Սուրբ գործեն եւ կը կարծեն կամ համոզուած են թէ իրենք Սուրբ 
Հոգիով է որ կը գործեն:Հոգիով է որ կը գործեն:Հոգիով է որ կը գործեն:Հոգիով է որ կը գործեն:    
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Պարգեւատուն փնտռենքՊարգեւատուն փնտռենքՊարգեւատուն փնտռենքՊարգեւատուն փնտռենք    
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ պարգեւներըչ թէ պարգեւներըչ թէ պարգեւներըչ թէ պարգեւները    

((((Դեկտեմբեր 31Դեկտեմբեր 31Դեկտեմբեր 31Դեկտեմբեր 31))))    
    

Մեր ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնացնենք Պարգեւիչին վրայ եւ Մեր ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնացնենք Պարգեւիչին վրայ եւ Մեր ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնացնենք Պարգեւիչին վրայ եւ Մեր ուշադրութիւնը պէտք է կեդրոնացնենք Պարգեւիչին վրայ եւ 
ոչ թէոչ թէոչ թէոչ թէ´ ´ ´ ´ պարգեւներուն վրայ, Տուողին վրայ եւ ոպարգեւներուն վրայ, Տուողին վրայ եւ ոպարգեւներուն վրայ, Տուողին վրայ եւ ոպարգեւներուն վրայ, Տուողին վրայ եւ ո´́́́չ թէ տրուածին վրայ: չ թէ տրուածին վրայ: չ թէ տրուածին վրայ: չ թէ տրուածին վրայ: 
Մեր սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան Աստուած իՄեր սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան Աստուած իՄեր սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան Աստուած իՄեր սիրոյն ու հետաքրքրութեան առարկան Աստուած ի´́́́նք պէտք է նք պէտք է նք պէտք է նք պէտք է 
ըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուելիքները: Երբեմն մարդիկ չ թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուելիքները: Երբեմն մարդիկ չ թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուելիքները: Երբեմն մարդիկ չ թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուելիքները: Երբեմն մարդիկ 
աաաա´́́́յնքան կը խօսին իրենց ստացած պարգեւներուն մասին, որ իրենց յնքան կը խօսին իրենց ստացած պարգեւներուն մասին, որ իրենց յնքան կը խօսին իրենց ստացած պարգեւներուն մասին, որ իրենց յնքան կը խօսին իրենց ստացած պարգեւներուն մասին, որ իրենց 
ուշադրութենէն կը վրիպի պարգեւները Տուողը:ուշադրութենէն կը վրիպի պարգեւները Տուողը:ուշադրութենէն կը վրիպի պարգեւները Տուողը:ուշադրութենէն կը վրիպի պարգեւները Տուողը:    Անհամար է թիւըԱնհամար է թիւըԱնհամար է թիւըԱնհամար է թիւը    այն այն այն այն 
հաւատացեալներուն, որոնք միշտ խօսած են Աստուծոյ մասին, հաւատացեալներուն, որոնք միշտ խօսած են Աստուծոյ մասին, հաւատացեալներուն, որոնք միշտ խօսած են Աստուծոյ մասին, հաւատացեալներուն, որոնք միշտ խօսած են Աստուծոյ մասին, 
Աստուծոյ սիրոյն մասին, բայց երբ Աստուծմէ պարգեւ մը ստացած են՝ Աստուծոյ սիրոյն մասին, բայց երբ Աստուծմէ պարգեւ մը ստացած են՝ Աստուծոյ սիրոյն մասին, բայց երբ Աստուծմէ պարգեւ մը ստացած են՝ Աստուծոյ սիրոյն մասին, բայց երբ Աստուծմէ պարգեւ մը ստացած են՝ 
սկսած են իրենց ստացած պարգեւին մասին աւելիսկսած են իրենց ստացած պարգեւին մասին աւելիսկսած են իրենց ստացած պարգեւին մասին աւելիսկսած են իրենց ստացած պարգեւին մասին աւելի´ ´ ´ ´ խօսիլ քան խօսիլ քան խօսիլ քան խօսիլ քան 
Աստուծոյ մասին:Աստուծոյ մասին:Աստուծոյ մասին:Աստուծոյ մասին:    

Երբ կը մտածենք Տուողին մասին՝ Տուողն է որ կը փառաւորուի, Երբ կը մտածենք Տուողին մասին՝ Տուողն է որ կը փառաւորուի, Երբ կը մտածենք Տուողին մասին՝ Տուողն է որ կը փառաւորուի, Երբ կը մտածենք Տուողին մասին՝ Տուողն է որ կը փառաւորուի, 
իսկ երբ իսկ երբ իսկ երբ իսկ երբ կը մտածենք տրուածին մասին՝ կը նշանակէ թէ մեր փառքն է կը մտածենք տրուածին մասին՝ կը նշանակէ թէ մեր փառքն է կը մտածենք տրուածին մասին՝ կը նշանակէ թէ մեր փառքն է կը մտածենք տրուածին մասին՝ կը նշանակէ թէ մեր փառքն է 
որ կը փնտռենք: Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունենալ սիրող մարդը, որ կը փնտռենք: Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունենալ սիրող մարդը, որ կը փնտռենք: Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունենալ սիրող մարդը, որ կը փնտռենք: Սուրբ Հոգիին պարգեւները ունենալ սիրող մարդը, 
նախ Սուրբ Հոգիէն թող խնդրէ որ իրեն սորվեցնէ Աստուծոյ փառքին նախ Սուրբ Հոգիէն թող խնդրէ որ իրեն սորվեցնէ Աստուծոյ փառքին նախ Սուրբ Հոգիէն թող խնդրէ որ իրեն սորվեցնէ Աստուծոյ փառքին նախ Սուրբ Հոգիէն թող խնդրէ որ իրեն սորվեցնէ Աստուծոյ փառքին 
որոնիչը ըլլալ եւ ոորոնիչը ըլլալ եւ ոորոնիչը ըլլալ եւ ոորոնիչը ըլլալ եւ ո´́́́չչչչ    թէ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչը:թէ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչը:թէ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչը:թէ Աստուծոյ փառքին յափշտակիչը:    

Խոնարհ մարդը պարգեւ չի խնդրեր: Խոնարհ մարդը պարգեւ չի խնդրեր: Խոնարհ մարդը պարգեւ չի խնդրեր: Խոնարհ մարդը պարգեւ չի խնդրեր: Խոնարհ չեղող մարդը՝ թող Խոնարհ չեղող մարդը՝ թող Խոնարհ չեղող մարդը՝ թող Խոնարհ չեղող մարդը՝ թող 
ՍՍՍՍուրբ Հոգիէն պարգեւ չխնդրէ, որովհետեւ եթէ խոնարհ չէ եւ պարգեւ ուրբ Հոգիէն պարգեւ չխնդրէ, որովհետեւ եթէ խոնարհ չէ եւ պարգեւ ուրբ Հոգիէն պարգեւ չխնդրէ, որովհետեւ եթէ խոնարհ չէ եւ պարգեւ ուրբ Հոգիէն պարգեւ չխնդրէ, որովհետեւ եթէ խոնարհ չէ եւ պարգեւ 
առնէ` առնէ` առնէ` առնէ` հպարտութիւնը հպարտութիւնը հպարտութիւնը հպարտութիւնը զինք պիտի կուրցնէ, գոռոզութիւնըզինք պիտի կուրցնէ, գոռոզութիւնըզինք պիտի կուրցնէ, գոռոզութիւնըզինք պիտի կուրցնէ, գոռոզութիւնը    զինք զինք զինք զինք 
գազանացնէ, եւ ամբարտաւանութիւնը՝ Աստուծոյ թշնամի դարձնէ: գազանացնէ, եւ ամբարտաւանութիւնը՝ Աստուծոյ թշնամի դարձնէ: գազանացնէ, եւ ամբարտաւանութիւնը՝ Աստուծոյ թշնամի դարձնէ: գազանացնէ, եւ ամբարտաւանութիւնը՝ Աստուծոյ թշնամի դարձնէ: 
Սուրբ Հոգիէն պարգեւ ու շնորհք խնդրելէ առաջ, նախ խնդրենք հՍուրբ Հոգիէն պարգեւ ու շնորհք խնդրելէ առաջ, նախ խնդրենք հՍուրբ Հոգիէն պարգեւ ու շնորհք խնդրելէ առաջ, նախ խնդրենք հՍուրբ Հոգիէն պարգեւ ու շնորհք խնդրելէ առաջ, նախ խնդրենք հեզ եզ եզ եզ 
սիրտ ու խոնարհ հոգի:սիրտ ու խոնարհ հոգի:սիրտ ու խոնարհ հոգի:սիրտ ու խոնարհ հոգի:    

Ոեւէ մարդ չէ փրկուած եւ պիտի չփրկուի Սուրբ Հոգիին Ոեւէ մարդ չէ փրկուած եւ պիտի չփրկուի Սուրբ Հոգիին Ոեւէ մարդ չէ փրկուած եւ պիտի չփրկուի Սուրբ Հոգիին Ոեւէ մարդ չէ փրկուած եւ պիտի չփրկուի Սուրբ Հոգիին 
պարգեպարգեպարգեպարգեւները ունեցած ըլլալուն համարւները ունեցած ըլլալուն համարւները ունեցած ըլլալուն համարւները ունեցած ըլլալուն համար: : : : Արքայութիւնը Յիսուսը եւ Արքայութիւնը Յիսուսը եւ Արքայութիւնը Յիսուսը եւ Արքայութիւնը Յիսուսը եւ 
իրենց նմանները սիրոիրենց նմանները սիրոիրենց նմանները սիրոիրենց նմանները սիրող մարդոց տեղն է եւ ող մարդոց տեղն է եւ ող մարդոց տեղն է եւ ող մարդոց տեղն է եւ ո´́́́չ չ չ չ Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին Սուրբ Հոգիին 
պարգեւները ունեցող մարդոց տեղը:պարգեւները ունեցող մարդոց տեղը:պարգեւները ունեցող մարդոց տեղը:պարգեւները ունեցող մարդոց տեղը:    

    
� Պարգեւ փնտռող մարդը` իր անձին փառքնՊարգեւ փնտռող մարդը` իր անձին փառքնՊարգեւ փնտռող մարդը` իր անձին փառքնՊարգեւ փնտռող մարդը` իր անձին փառքն    է որ կը փնտռէ, իսկ է որ կը փնտռէ, իսկ է որ կը փնտռէ, իսկ է որ կը փնտռէ, իսկ 

Սուրբ Հոգիին պտուղները փնտռող մարդը` Աստուծոյ փառքն է Սուրբ Հոգիին պտուղները փնտռող մարդը` Աստուծոյ փառքն է Սուրբ Հոգիին պտուղները փնտռող մարդը` Աստուծոյ փառքն է Սուրբ Հոգիին պտուղները փնտռող մարդը` Աստուծոյ փառքն է 
որ կը փնտռէ:որ կը փնտռէ:որ կը փնտռէ:որ կը փնտռէ:    
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Արծարծուած նԱրծարծուած նԱրծարծուած նԱրծարծուած նիւթերու ցանկիւթերու ցանկիւթերու ցանկիւթերու ցանկ    
    

Սուրբ Հոգիին մասին Սուրբ Հոգիին մասին Սուրբ Հոգիին մասին Սուրբ Հոգիին մասին ((((Յունուար 18Յունուար 18Յունուար 18Յունուար 18----ՓետրուարՓետրուարՓետրուարՓետրուար    4444))))    
Գործ ու հաւատք ու փրկութիւն (Փետրուար 5Գործ ու հաւատք ու փրկութիւն (Փետրուար 5Գործ ու հաւատք ու փրկութիւն (Փետրուար 5Գործ ու հաւատք ու փրկութիւն (Փետրուար 5----8)8)8)8)    
Առաքինութեան մասին (Փետրուար 9Առաքինութեան մասին (Փետրուար 9Առաքինութեան մասին (Փետրուար 9Առաքինութեան մասին (Փետրուար 9----10)10)10)10)    
Աստուծոյ ամենագԱստուծոյ ամենագԱստուծոյ ամենագԱստուծոյ ամենագիտութիտութիտութիտութեան մասին (Փետրուար 11եան մասին (Փետրուար 11եան մասին (Փետրուար 11եան մասին (Փետրուար 11----12)12)12)12)    
Սուրբ Հոգիի պտուղներՍուրբ Հոգիի պտուղներՍուրբ Հոգիի պտուղներՍուրբ Հոգիի պտուղներուն մասին (Փետրուար 14ուն մասին (Փետրուար 14ուն մասին (Փետրուար 14ուն մասին (Փետրուար 14----23232323))))    
Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1----4 (4 (4 (4 (Փետրուար 27Փետրուար 27Փետրուար 27Փետրուար 27----Մարտ 3Մարտ 3Մարտ 3Մարտ 3))))    
Այրի կնոջ լուման (ՄԱյրի կնոջ լուման (ՄԱյրի կնոջ լուման (ՄԱյրի կնոջ լուման (Մարտ 4արտ 4արտ 4արտ 4----14)14)14)14)    
Ապաշխարութեան մասին (Մարտ 15Ապաշխարութեան մասին (Մարտ 15Ապաշխարութեան մասին (Մարտ 15Ապաշխարութեան մասին (Մարտ 15----29)29)29)29)    
Քրիստոս` ճամբան, ճշմարտութիւնը, կեանքը (Ապրիլ 3Քրիստոս` ճամբան, ճշմարտութիւնը, կեանքը (Ապրիլ 3Քրիստոս` ճամբան, ճշմարտութիւնը, կեանքը (Ապրիլ 3Քրիստոս` ճամբան, ճշմարտութիւնը, կեանքը (Ապրիլ 3----18)18)18)18)    
Արդարացումի ու սրբագործումի մասԱրդարացումի ու սրբագործումի մասԱրդարացումի ու սրբագործումի մասԱրդարացումի ու սրբագործումի մասին (Ապրիլ 19ին (Ապրիլ 19ին (Ապրիլ 19ին (Ապրիլ 19----23)23)23)23)    
Հաւատքի մասին (Հաւատքի մասին (Հաւատքի մասին (Հաւատքի մասին (Ապրիլ 25Ապրիլ 25Ապրիլ 25Ապրիլ 25----27272727))))    
Խաչի խորհուրդի մասին (Յունիս 5Խաչի խորհուրդի մասին (Յունիս 5Խաչի խորհուրդի մասին (Յունիս 5Խաչի խորհուրդի մասին (Յունիս 5----10)10)10)10)    
Լեցուն կեանքի մասին (Յունիս 12Լեցուն կեանքի մասին (Յունիս 12Լեցուն կեանքի մասին (Յունիս 12Լեցուն կեանքի մասին (Յունիս 12----16)16)16)16)    
Յիսուս հովիւին մասին (Յունիս 22Յիսուս հովիւին մասին (Յունիս 22Յիսուս հովիւին մասին (Յունիս 22Յիսուս հովիւին մասին (Յունիս 22----26)26)26)26)    
Աստուածաշունչին մասին (Աստուածաշունչին մասին (Աստուածաշունչին մասին (Աստուածաշունչին մասին (Յուլիս 1Յուլիս 1Յուլիս 1Յուլիս 1----11111111))))    
Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը (Յուլիս 12Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը (Յուլիս 12Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը (Յուլիս 12Հաւատացեալներուն հաղորդակցութիւնը (Յուլիս 12----15)15)15)15)    
Յակոբ նահապետի եւ մեՅակոբ նահապետի եւ մեՅակոբ նահապետի եւ մեՅակոբ նահապետի եւ մեր մասին (Յուլիս 16ր մասին (Յուլիս 16ր մասին (Յուլիս 16ր մասին (Յուլիս 16----20)20)20)20)    
Մանուկներու ու մեր միջեւ համեմատական (Յուլիս 21Մանուկներու ու մեր միջեւ համեմատական (Յուլիս 21Մանուկներու ու մեր միջեւ համեմատական (Յուլիս 21Մանուկներու ու մեր միջեւ համեմատական (Յուլիս 21----31)31)31)31)    
Փորձութեան մասին (Փորձութեան մասին (Փորձութեան մասին (Փորձութեան մասին (Օգոստոս 2Օգոստոս 2Օգոստոս 2Օգոստոս 2----12121212))))    
Աստուածամօր վերափոխման տօնին առիթով (Օգոստոս 13Աստուածամօր վերափոխման տօնին առիթով (Օգոստոս 13Աստուածամօր վերափոխման տօնին առիթով (Օգոստոս 13Աստուածամօր վերափոխման տօնին առիթով (Օգոստոս 13----22222222))))    
Յակոբ նահապետի մասինՅակոբ նահապետի մասինՅակոբ նահապետի մասինՅակոբ նահապետի մասին ( ( ( (Օգոստոս 23Օգոստոս 23Օգոստոս 23Օգոստոս 23----Սեպտեմբեր 2)Սեպտեմբեր 2)Սեպտեմբեր 2)Սեպտեմբեր 2)    
Աստուած մեր պաշտպան թիկնապահն է (Սեպտեմբեր 4Աստուած մեր պաշտպան թիկնապահն է (Սեպտեմբեր 4Աստուած մեր պաշտպան թիկնապահն է (Սեպտեմբեր 4Աստուած մեր պաշտպան թիկնապահն է (Սեպտեմբեր 4----8)8)8)8)    
ՅովՅովՅովՅովսէփ գեղեցիկի մասին (սէփ գեղեցիկի մասին (սէփ գեղեցիկի մասին (սէփ գեղեցիկի մասին (ՍեպտեմբերՍեպտեմբերՍեպտեմբերՍեպտեմբեր 12 12 12 12----30)30)30)30)    
Հնազանդութեան մասին (Հոկտեմբեր 2Հնազանդութեան մասին (Հոկտեմբեր 2Հնազանդութեան մասին (Հոկտեմբեր 2Հնազանդութեան մասին (Հոկտեմբեր 2----3)3)3)3)    
Կռապաշտութեան մասին (Հոկտեմբեր 4)Կռապաշտութեան մասին (Հոկտեմբեր 4)Կռապաշտութեան մասին (Հոկտեմբեր 4)Կռապաշտութեան մասին (Հոկտեմբեր 4)    
Ողորմութեան մասին (Ողորմութեան մասին (Ողորմութեան մասին (Ողորմութեան մասին (Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5Հոկտեմբեր 5----8888))))    
Աղօթքի մասին (Աղօթքի մասին (Աղօթքի մասին (Աղօթքի մասին (Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10Հոկտեմբեր 10----11119999))))    
Սրբութեան մասին (Սրբութեան մասին (Սրբութեան մասին (Սրբութեան մասին (Հոկտեմբեր Հոկտեմբեր Հոկտեմբեր Հոկտեմբեր 20202020----22)22)22)22)    
Աստուածսիրութեան մասին (Հոկտեմբեր 25Աստուածսիրութեան մասին (Հոկտեմբեր 25Աստուածսիրութեան մասին (Հոկտեմբեր 25Աստուածսիրութեան մասին (Հոկտեմբեր 25----28)28)28)28)    
Յիսուսի ծՅիսուսի ծՅիսուսի ծՅիսուսի ծարաւին մասին (արաւին մասին (արաւին մասին (արաւին մասին (Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29Հոկտեմբեր 29----30303030))))    
Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի ««««երանիերանիերանիերանի»»»»ները (Նոյեմբեր ները (Նոյեմբեր ները (Նոյեմբեր ները (Նոյեմբեր 1111----Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23Դեկտեմբեր 23))))    
Մատթէոս 7.21Մատթէոս 7.21Մատթէոս 7.21Մատթէոս 7.21----23 (23 (23 (23 (Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24Դեկտեմբեր 24----31313131))))    


