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Երկու ԽօսքԵրկու ԽօսքԵրկու ԽօսքԵրկու Խօսք    

    
Աստուածաշունչը կենսարար հաց է, որ եթէ բաշխուի` Աստուածաշունչը կենսարար հաց է, որ եթէ բաշխուի` Աստուածաշունչը կենսարար հաց է, որ եթէ բաշխուի` Աստուածաշունչը կենսարար հաց է, որ եթէ բաշխուի` 

յագուրդ կը շնորհէ անսուաղ հոգիներուն: Մեկնութեան այս յագուրդ կը շնորհէ անսուաղ հոգիներուն: Մեկնութեան այս յագուրդ կը շնորհէ անսուաղ հոգիներուն: Մեկնութեան այս յագուրդ կը շնորհէ անսուաղ հոգիներուն: Մեկնութեան այս 
հատորհատորհատորհատորափուռին մէջ` Աստուծոյ ափուռին մէջ` Աստուծոյ ափուռին մէջ` Աստուծոյ ափուռին մէջ` Աստուծոյ Խօսքին Խօսքին Խօսքին Խօսքին կենսարար հացն է կենսարար հացն է կենսարար հացն է կենսարար հացն է 
պատրաստուած:պատրաստուած:պատրաստուած:պատրաստուած:    

Աստուածաշունչը ընդարձակածաւալ այգի մըն է, ուր եթէ Աստուածաշունչը ընդարձակածաւալ այգի մըն է, ուր եթէ Աստուածաշունչը ընդարձակածաւալ այգի մըն է, ուր եթէ Աստուածաշունչը ընդարձակածաւալ այգի մըն է, ուր եթէ 
այգեկութ կատարուի` երկնածոր գինի կը մատակարարուի այգեկութ կատարուի` երկնածոր գինի կը մատակարարուի այգեկութ կատարուի` երկնածոր գինի կը մատակարարուի այգեկութ կատարուի` երկնածոր գինի կը մատակարարուի 
Աստուծոյ ներկայութեամբ արբշիռ դարձած սիրտերուն: ՄեկԱստուծոյ ներկայութեամբ արբշիռ դարձած սիրտերուն: ՄեկԱստուծոյ ներկայութեամբ արբշիռ դարձած սիրտերուն: ՄեկԱստուծոյ ներկայութեամբ արբշիռ դարձած սիրտերուն: Մեկ----
նութեան այս հատորայգինութեան այս հատորայգինութեան այս հատորայգինութեան այս հատորայգիիիիին մէջ`ն մէջ`ն մէջ`ն մէջ`    ԱսԱսԱսԱստուծտուծտուծտուծոյ Խօսքին այոյ Խօսքին այոյ Խօսքին այոյ Խօսքին այգեկութն գեկութն գեկութն գեկութն 
է կատարուած եւ ընտիր գինի հրամցուած:է կատարուած եւ ընտիր գինի հրամցուած:է կատարուած եւ ընտիր գինի հրամցուած:է կատարուած եւ ընտիր գինի հրամցուած:    

Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը Աստուածաշունչը անպատում գանձեր պարունակող անպատում գանձեր պարունակող անպատում գանձեր պարունակող անպատում գանձեր պարունակող գանգանգանգան----
ձարան մըն էձարան մըն էձարան մըն էձարան մըն է,,,,    որ եթէ բացուիոր եթէ բացուիոր եթէ բացուիոր եթէ բացուի    Աստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ Խօսքին պապակը ոօսքին պապակը ոօսքին պապակը ոօսքին պապակը ունեւնեւնեւնե----
ցող միտքերուն դիմաց` կրնայցող միտքերուն դիմաց` կրնայցող միտքերուն դիմաց` կրնայցող միտքերուն դիմաց` կրնայ    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    ճճճճանապարհաանապարհաանապարհաանապարհացոյց ցոյց ցոյց ցոյց լուսելուսելուսելուսե----
ղէն սլաքներու ղէն սլաքներու ղէն սլաքներու ղէն սլաքներու փոխակերպել:փոխակերպել:փոխակերպել:փոխակերպել:    Մեկնութեան այս գանձաՄեկնութեան այս գանձաՄեկնութեան այս գանձաՄեկնութեան այս գանձարանին րանին րանին րանին 
մէջմէջմէջմէջ` ` ` ` Աստուծոյ Խօսքին գանձերն են հրապարակուած:Աստուծոյ Խօսքին գանձերն են հրապարակուած:Աստուծոյ Խօսքին գանձերն են հրապարակուած:Աստուծոյ Խօսքին գանձերն են հրապարակուած:    

Աստուածաշունչը սիւնն է երկրինԱստուածաշունչը սիւնն է երկրինԱստուածաշունչը սիւնն է երկրինԱստուածաշունչը սիւնն է երկրին    եւ կռթնարանը երկրաեւ կռթնարանը երկրաեւ կռթնարանը երկրաեւ կռթնարանը երկրա----
ւորներուն, որուն եթէ վստահուի ու կառչուի`ւորներուն, որուն եթէ վստահուի ու կառչուի`ւորներուն, որուն եթէ վստահուի ու կառչուի`ւորներուն, որուն եթէ վստահուի ու կառչուի`    երկիրը կը մնայ երկիրը կը մնայ երկիրը կը մնայ երկիրը կը մնայ 
անսասան, եւ երկրաւորները` անսայթաք: Մեկնուանսասան, եւ երկրաւորները` անսայթաք: Մեկնուանսասան, եւ երկրաւորները` անսայթաք: Մեկնուանսասան, եւ երկրաւորները` անսայթաք: Մեկնութեան այս թեան այս թեան այս թեան այս 
հատորին մէջ` Աստուծոյ Խօսքիհատորին մէջ` Աստուծոյ Խօսքիհատորին մէջ` Աստուծոյ Խօսքիհատորին մէջ` Աստուծոյ Խօսքինննն    սիւնին վստասիւնին վստասիւնին վստասիւնին վստահելու ու կառչեհելու ու կառչեհելու ու կառչեհելու ու կառչե----
լու փողն է հնչեցուած:լու փողն է հնչեցուած:լու փողն է հնչեցուած:լու փողն է հնչեցուած:    

Աստուածաշունչը նիւթԱստուածաշունչը նիւթԱստուածաշունչը նիւթԱստուածաշունչը նիւթեղէնեղէնեղէնեղէն    երկնապարգեւ պտուղ մըն է, երկնապարգեւ պտուղ մըն է, երկնապարգեւ պտուղ մըն է, երկնապարգեւ պտուղ մըն է, 
որորորորուն հիւթը եթէ ըմպուիուն հիւթը եթէ ըմպուիուն հիւթը եթէ ըմպուիուն հիւթը եթէ ըմպուի`̀̀̀    կը բժշկուիկը բժշկուիկը բժշկուիկը բժշկուի    մարդուսմարդուսմարդուսմարդուս    կեանքը: Մեկկեանքը: Մեկկեանքը: Մեկկեանքը: Մեկ----
նութեան այս հատորին մէջ` Աստուծոյ նիւթեղէն Խօսքին նութեան այս հատորին մէջ` Աստուծոյ նիւթեղէն Խօսքին նութեան այս հատորին մէջ` Աստուծոյ նիւթեղէն Խօսքին նութեան այս հատորին մէջ` Աստուծոյ նիւթեղէն Խօսքին 
պտուղն է ճմլուած եւ կենսաբաշխ հիւթի վերածուած:պտուղն է ճմլուած եւ կենսաբաշխ հիւթի վերածուած:պտուղն է ճմլուած եւ կենսաբաշխ հիւթի վերածուած:պտուղն է ճմլուած եւ կենսաբաշխ հիւթի վերածուած:    

Այս հրատարակութեան առթիւ, կ'ուզեԱյս հրատարակութեան առթիւ, կ'ուզեԱյս հրատարակութեան առթիւ, կ'ուզեԱյս հրատարակութեան առթիւ, կ'ուզեմ քանի մը կէտեր մ քանի մը կէտեր մ քանի մը կէտեր մ քանի մը կէտեր 
ամփոփ կերպով ձեր ուշադրութեան յանձնել.ամփոփ կերպով ձեր ուշադրութեան յանձնել.ամփոփ կերպով ձեր ուշադրութեան յանձնել.ամփոփ կերպով ձեր ուշադրութեան յանձնել.----    

ա) ա) ա) ա) ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ շնորհքով եւ առաջնորդութեամբծոյ շնորհքով եւ առաջնորդութեամբծոյ շնորհքով եւ առաջնորդութեամբծոյ շնորհքով եւ առաջնորդութեամբ    լոյսի ընլոյսի ընլոյսի ընլոյսի ըն----
ծայեծայեծայեծայելէ ետք մեր Տիրոջ խօսլէ ետք մեր Տիրոջ խօսլէ ետք մեր Տիրոջ խօսլէ ետք մեր Տիրոջ խօսած առակներուն, գործած հրաշքած առակներուն, գործած հրաշքած առակներուն, գործած հրաշքած առակներուն, գործած հրաշքնենենենե----
րուն ու կատարած բժշկութեանց հոգեւոր մեկնութիւնը, ահա րուն ու կատարած բժշկութեանց հոգեւոր մեկնութիւնը, ահա րուն ու կատարած բժշկութեանց հոգեւոր մեկնութիւնը, ահա րուն ու կատարած բժշկութեանց հոգեւոր մեկնութիւնը, ահա 
այս այս այս այս ստուար ստուար ստուար ստուար հատորովհատորովհատորովհատորով,,,,    ԱւետարանԱւետարանԱւետարանԱւետարանի 13 ի 13 ի 13 ի 13 հատուածներհատուածներհատուածներհատուածներու հոգեու հոգեու հոգեու հոգե----
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ւուուուոր մեկնութիւնը կը մատակարարենք մեր ընթերցողներ մեկնութիւնը կը մատակարարենք մեր ընթերցողներ մեկնութիւնը կը մատակարարենք մեր ընթերցողներ մեկնութիւնը կը մատակարարենք մեր ընթերցողներուն:րուն:րուն:րուն:    
ՆՆՆՆկատի առնուածկատի առնուածկատի առնուածկատի առնուած    հատուածները հատուածները հատուածները հատուածները երկխօսական բնոյթ ունեցող երկխօսական բնոյթ ունեցող երկխօսական բնոյթ ունեցող երկխօսական բնոյթ ունեցող 
դրուագներ ենդրուագներ ենդրուագներ ենդրուագներ են, , , , ի բաց առեալ Տէրունական Աի բաց առեալ Տէրունական Աի բաց առեալ Տէրունական Աի բաց առեալ Տէրունական Աղօթքը:ղօթքը:ղօթքը:ղօթքը:    

բ)բ)բ)բ)    Հատուածի մը բացատրութիւնը ներկայացնելէ առաջ, Հատուածի մը բացատրութիւնը ներկայացնելէ առաջ, Հատուածի մը բացատրութիւնը ներկայացնելէ առաջ, Հատուածի մը բացատրութիւնը ներկայացնելէ առաջ, 
նախ հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ առանձին յիշած ենքնախ հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ առանձին յիշած ենքնախ հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ առանձին յիշած ենքնախ հատուածը իր ամբողջութեանը մէջ առանձին յիշած ենք, , , , 
որպէսզի ընթերցողը զայն կարդայ ու իր մտքին մէջ ունենայ, եւ որպէսզի ընթերցողը զայն կարդայ ու իր մտքին մէջ ունենայ, եւ որպէսզի ընթերցողը զայն կարդայ ու իր մտքին մէջ ունենայ, եւ որպէսզի ընթերցողը զայն կարդայ ու իր մտքին մէջ ունենայ, եւ 
որպէսզի տրուած բացատրութիւնները դիտորպէսզի տրուած բացատրութիւնները դիտորպէսզի տրուած բացատրութիւնները դիտորպէսզի տրուած բացատրութիւնները դիտէէէէ    ամբողջ հատուաամբողջ հատուաամբողջ հատուաամբողջ հատուա----
ծին լոյսին տակ:ծին լոյսին տակ:ծին լոյսին տակ:ծին լոյսին տակ:    

գգգգ) ) ) ) Մեկնութիւնները համար առ համար կատարած ենք: Մեկնութիւնները համար առ համար կատարած ենք: Մեկնութիւնները համար առ համար կատարած ենք: Մեկնութիւնները համար առ համար կատարած ենք: 
Առակներու ու հրաշքներու մեկնութեան հատորներէն արդէն Առակներու ու հրաշքներու մեկնութեան հատորներէն արդէն Առակներու ու հրաշքներու մեկնութեան հատորներէն արդէն Առակներու ու հրաշքներու մեկնութեան հատորներէն արդէն 
ընթերցողը ընտելացած պէտք է ըլլաընթերցողը ընտելացած պէտք է ըլլաընթերցողը ընտելացած պէտք է ըլլաընթերցողը ընտելացած պէտք է ըլլայ մեր գրելակերպին.յ մեր գրելակերպին.յ մեր գրելակերպին.յ մեր գրելակերպին.    ոեւէ ոեւէ ոեւէ ոեւէ 
համարի բացատրութեան սկսելէ առաջ, համարը ընդգծած ենք` համարի բացատրութեան սկսելէ առաջ, համարը ընդգծած ենք` համարի բացատրութեան սկսելէ առաջ, համարը ընդգծած ենք` համարի բացատրութեան սկսելէ առաջ, համարը ընդգծած ենք` 
զայն գտնելու արարքը դիւրացնելու համար:զայն գտնելու արարքը դիւրացնելու համար:զայն գտնելու արարքը դիւրացնելու համար:զայն գտնելու արարքը դիւրացնելու համար:    

դդդդ) ) ) ) Բացատրուած իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին կը Բացատրուած իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին կը Բացատրուած իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին կը Բացատրուած իւրաքանչիւր հատուածի աւարտին կը 
գտնէք սրտաբուխ աղօթք մը, որուն նպատակն է ցոյց տալ, թէ գտնէք սրտաբուխ աղօթք մը, որուն նպատակն է ցոյց տալ, թէ գտնէք սրտաբուխ աղօթք մը, որուն նպատակն է ցոյց տալ, թէ գտնէք սրտաբուխ աղօթք մը, որուն նպատակն է ցոյց տալ, թէ 
ինչպէս Աստուածաշունչի խօսքերուն միջոցինչպէս Աստուածաշունչի խօսքերուն միջոցինչպէս Աստուածաշունչի խօսքերուն միջոցինչպէս Աստուածաշունչի խօսքերուն միջոցաւ աւ աւ աւ կարելի է խօսիլ կարելի է խօսիլ կարելի է խօսիլ կարելի է խօսիլ 
Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:    

Աւարտին, շնորհակալութԱւարտին, շնորհակալութԱւարտին, շնորհակալութԱւարտին, շնորհակալութեան յատուկ խօսք ունիմեան յատուկ խօսք ունիմեան յատուկ խօսք ունիմեան յատուկ խօսք ունիմ    հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
քքքքոյրոյրոյրոյր` ` ` ` Լիզա ՅովհաննէսեանինԼիզա ՅովհաննէսեանինԼիզա ՅովհաննէսեանինԼիզա Յովհաննէսեանին, , , , որ սիրայօժար կերպով գրի որ սիրայօժար կերպով գրի որ սիրայօժար կերպով գրի որ սիրայօժար կերպով գրի 
առաւ Աւետարանի այն հատուածները զորս բացատրուած են առաւ Աւետարանի այն հատուածները զորս բացատրուած են առաւ Աւետարանի այն հատուածները զորս բացատրուած են առաւ Աւետարանի այն հատուածները զորս բացատրուած են 
այս հատորին մէջ, եւ բծախնդրօրէն կատարեց այս ստուար այս հատորին մէջ, եւ բծախնդրօրէն կատարեց այս ստուար այս հատորին մէջ, եւ բծախնդրօրէն կատարեց այս ստուար այս հատորին մէջ, եւ բծախնդրօրէն կատարեց այս ստուար 
հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան հատորին վերատեսութեան աշաշաշաշխատանքըխատանքըխատանքըխատանքը, , , , ինչպէս նաեւ ինչպէս նաեւ ինչպէս նաեւ ինչպէս նաեւ իր իր իր իր 
ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին, որ ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին, որ ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին, որ ամուսնոյն` Պետիկ Յովհաննէսեանին, որ խրախուսական իր խրախուսական իր խրախուսական իր խրախուսական իր 
կեցուածքով կեցուածքով կեցուածքով կեցուածքով միշտ քաջամիշտ քաջամիշտ քաջամիշտ քաջալեր հանդիսացաւ անոր իր լեր հանդիսացաւ անոր իր լեր հանդիսացաւ անոր իր լեր հանդիսացաւ անոր իր գործին գործին գործին գործին մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

««««Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Աւետարանը կը Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Աւետարանը կը Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Աւետարանը կը Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Աւետարանը կը 
քարոզեմքարոզեմքարոզեմքարոզեմ [ [ [ [կը բացատրեմ]կը բացատրեմ]կը բացատրեմ]կը բացատրեմ], , , , որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա 
ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմ եթէ չքարոզեմ եթէ չքարոզեմ եթէ չքարոզեմ [[[[չբացատրեմ]: չբացատրեմ]: չբացատրեմ]: չբացատրեմ]: Եթէ ազատ Եթէ ազատ Եթէ ազատ Եթէ ազատ 
կամքովս ընէի այս քարոզութիւնըկամքովս ընէի այս քարոզութիւնըկամքովս ընէի այս քարոզութիւնըկամքովս ընէի այս քարոզութիւնը [ [ [ [բացատրութիւնը]բացատրութիւնը]բացատրութիւնը]բացատրութիւնը], , , , 
վարձատրութիւն պիտի ակնկալէի. բայց իմ կամքովս չէ որ վարձատրութիւն պիտի ակնկալէի. բայց իմ կամքովս չէ որ վարձատրութիւն պիտի ակնկալէի. բայց իմ կամքովս չէ որ վարձատրութիւն պիտի ակնկալէի. բայց իմ կամքովս չէ որ 
կ'ընեմ, քանի Աստուծմէ ինծի յանձնուած պարտականութիւն կ'ընեմ, քանի Աստուծմէ ինծի յանձնուած պարտականութիւն կ'ընեմ, քանի Աստուծմէ ինծի յանձնուած պարտականութիւն կ'ընեմ, քանի Աստուծմէ ինծի յանձնուած պարտականութիւն 
մըն էմըն էմըն էմըն է»»»»    ((((Ա.ԿԱ.ԿԱ.ԿԱ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 9. 9. 9. 9.16161616----17):17):17):17):    
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Մոգերուն այցըՄոգերուն այցըՄոգերուն այցըՄոգերուն այցը    
((((Մատթէոս 2.1Մատթէոս 2.1Մատթէոս 2.1Մատթէոս 2.1----12)12)12)12)    

    
    

    
    

Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ Հերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ 
Հրէաստանի Բեթլեհէմ Հրէաստանի Բեթլեհէմ Հրէաստանի Բեթլեհէմ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն 
մոգմոգմոգմոգեր եկան Երուսաղէմ եւ հարցուցին.եր եկան Երուսաղէմ եւ հարցուցին.եր եկան Երուսաղէմ եւ հարցուցին.եր եկան Երուսաղէմ եւ հարցուցին.    

----    Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տե----
սանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու սանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու սանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու սանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու 
իրենիրենիրենիրեն»:»:»:»:    

Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ 
իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Կանիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Կանիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Կանիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Կանչեց ժողոչեց ժողոչեց ժողոչեց ժողո----
վուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչվուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչվուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչվուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչ----
ները եւ հարցուց անոնց, թէ ոները եւ հարցուց անոնց, թէ ոները եւ հարցուց անոնց, թէ ոները եւ հարցուց անոնց, թէ ո´́́́ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը:ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը:ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը:ւր պիտի ծնէր Քրիստոսը:    

Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.    
----    Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ 

Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է.Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է.Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է.Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է.----    
««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէ´́́́մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,    
հռչակով նուազ չեսհռչակով նուազ չեսհռչակով նուազ չեսհռչակով նուազ չես    
ՅՅՅՅուդայի միւս քաղաքներէն.ուդայի միւս քաղաքներէն.ուդայի միւս քաղաքներէն.ուդայի միւս քաղաքներէն.    
որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,որովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,    
որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»:»:»:»:    
Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Այն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց 

մոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամամոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամամոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամամոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամա----
նակը: նակը: նակը: նակը: Ապա զանոնք Բեթլեհէմ Ապա զանոնք Բեթլեհէմ Ապա զանոնք Բեթլեհէմ Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.ղրկեց, պատուիրելով.ղրկեց, պատուիրելով.ղրկեց, պատուիրելով.    

----    Գացէք եւ ստոյգ տեԳացէք եւ ստոյգ տեԳացէք եւ ստոյգ տեԳացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէղեկութիւններ քաղելով գտէղեկութիւններ քաղելով գտէղեկութիւններ քաղելով գտէ´́́́ք ք ք ք 
երեխաներեխաներեխաներեխան, , , , եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ 
գամ եւ երկրպագեմ իրենգամ եւ երկրպագեմ իրենգամ եւ երկրպագեմ իրենգամ եւ երկրպագեմ իրեն::::    
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««««ՀՀՀՀերովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ երովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ երովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ երովդէս թագաւորի օրերուն էր, որ Յիսուս ծնաւ 

Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: Եւ ահա արեւելքէն 
մոգեր եկան Երուսաղէմմոգեր եկան Երուսաղէմմոգեր եկան Երուսաղէմմոգեր եկան Երուսաղէմ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.1):Մատթէոս 2.1):Մատթէոս 2.1):Մատթէոս 2.1):    

1) 1) 1) 1) Տուեալ համարը կը հաստատէ թէ Յիսուս ծնաւ Տուեալ համարը կը հաստատէ թէ Յիսուս ծնաւ Տուեալ համարը կը հաստատէ թէ Յիսուս ծնաւ Տուեալ համարը կը հաստատէ թէ Յիսուս ծնաւ ««««ՀերովՀերովՀերովՀերով----
դէս թագաւորի օրերունդէս թագաւորի օրերունդէս թագաւորի օրերունդէս թագաւորի օրերուն»:»:»:»:    Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ Նոր Կտակարանին մէջ ««««ՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէս» » » » 
անունով երեք անձեր ունիանունով երեք անձեր ունիանունով երեք անձեր ունիանունով երեք անձեր ունինք: Հոս յիշուած Հերովդէսը պատնք: Հոս յիշուած Հերովդէսը պատնք: Հոս յիշուած Հերովդէսը պատնք: Հոս յիշուած Հերովդէսը պատ----
մութեան մէջ կոչուած է` Մեծն Հերովդէսմութեան մէջ կոչուած է` Մեծն Հերովդէսմութեան մէջ կոչուած է` Մեծն Հերովդէսմութեան մէջ կոչուած է` Մեծն Հերովդէս1111, , , , եւ իշխած է ամբողջ եւ իշխած է ամբողջ եւ իշխած է ամբողջ եւ իշխած է ամբողջ 
Պաղեստինի վրայ Ք.Ա. 37Պաղեստինի վրայ Ք.Ա. 37Պաղեստինի վրայ Ք.Ա. 37Պաղեստինի վրայ Ք.Ա. 37----4 4 4 4 թ.: Համաձայն արտաքին աղբիւրթ.: Համաձայն արտաքին աղբիւրթ.: Համաձայն արտաքին աղբիւրթ.: Համաձայն արտաքին աղբիւր----
ներուն, Յիսուս ծնաւ Մեծն Հերովդէսի թագաւորութեան վերներուն, Յիսուս ծնաւ Մեծն Հերովդէսի թագաւորութեան վերներուն, Յիսուս ծնաւ Մեծն Հերովդէսի թագաւորութեան վերներուն, Յիսուս ծնաւ Մեծն Հերովդէսի թագաւորութեան վեր----
ին տաին տաին տաին տարիրիրիրին, այսինքն` 4 թուականի սկիզբինն, այսինքն` 4 թուականի սկիզբինն, այսինքն` 4 թուականի սկիզբինն, այսինքն` 4 թուականի սկիզբին, , , , եւ նոյն թուաեւ նոյն թուաեւ նոյն թուաեւ նոյն թուակակակակա----
նի աւարտնի աւարտնի աւարտնի աւարտինինինին` 3 ` 3 ` 3 ` 3 թուականը մուտք գործելէ առաջ`թուականը մուտք գործելէ առաջ`թուականը մուտք գործելէ առաջ`թուականը մուտք գործելէ առաջ`    Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս 
մեռաւմեռաւմեռաւմեռաւ: : : : Ուշագրաւ եւ միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Ուշագրաւ եւ միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Ուշագրաւ եւ միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Ուշագրաւ եւ միաժամանակ հետաքրքրական է, որ 
Յիսուսի ծննդեան տարին, փոխանակ նկատուելու պատմուՅիսուսի ծննդեան տարին, փոխանակ նկատուելու պատմուՅիսուսի ծննդեան տարին, փոխանակ նկատուելու պատմուՅիսուսի ծննդեան տարին, փոխանակ նկատուելու պատմու----
                                                 
1
 Երկրորդ Հերովդէսը Մեծն Հերովդէսի որդին էր եւ կը կոչուէր` Հերովդէս 

Անտիպաս, ինչպէս նաեւ` Հերովդէս չորրորդապետ (Ղուկաս 3.1): Ասոր օրով էր որ 
Քրիստոս իր առաքելութիւնը իրագործեց: Իսկ երրորդ Հերովդէսը` Հերովդէս 
Ագրիպպաս Ա.ն էր, որ թոռնիկն էր Մեծն Հերովդէսի: Եղաւ առաջին հալածիչ 
թագաւորը քրիստոնեաներուն (Գործք 12.1-3, 19-23): 

Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը 
մեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երմեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երմեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երմեկնեցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին բ կրկին բ կրկին բ կրկին 
տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա տեսան այն աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա 
աստղը առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ աստղը առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ աստղը առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ աստղը առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ 
այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր: Երբ տուն 
մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ, եւ 
մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին: մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին: մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին: մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին: 
Ապա բացին իԱպա բացին իԱպա բացին իԱպա բացին իրենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին րենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին րենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին րենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին 
իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս:    

Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց 
Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը 
մէջ հրահանգեց իրենց:մէջ հրահանգեց իրենց:մէջ հրահանգեց իրենց:մէջ հրահանգեց իրենց:    
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թեան առաջին տարին, այսինքն` 1 թուականը, սկսաւ թեան առաջին տարին, այսինքն` 1 թուականը, սկսաւ թեան առաջին տարին, այսինքն` 1 թուականը, սկսաւ թեան առաջին տարին, այսինքն` 1 թուականը, սկսաւ 
հաշուըուիլ Մեծն Հերովդէսի հաշուըուիլ Մեծն Հերովդէսի հաշուըուիլ Մեծն Հերովդէսի հաշուըուիլ Մեծն Հերովդէսի մահուան մահուան մահուան մահուան տարիէն, այսինքն` 4 տարիէն, այսինքն` 4 տարիէն, այսինքն` 4 տարիէն, այսինքն` 4 
թուականէն: Արդաթուականէն: Արդաթուականէն: Արդաթուականէն: Արդարեւ, Սուրբ Գրոց ոեւէ բառարան եթէ բարեւ, Սուրբ Գրոց ոեւէ բառարան եթէ բարեւ, Սուրբ Գրոց ոեւէ բառարան եթէ բարեւ, Սուրբ Գրոց ոեւէ բառարան եթէ բա----
նանք, պիտի տեսնենք որ Յիսուսի ծննդեան տարին դրուած է նանք, պիտի տեսնենք որ Յիսուսի ծննդեան տարին դրուած է նանք, պիտի տեսնենք որ Յիսուսի ծննդեան տարին դրուած է նանք, պիտի տեսնենք որ Յիսուսի ծննդեան տարին դրուած է 
4 4 4 4 թուականը, որ Հերովդէսի թուականը, որ Հերովդէսի թուականը, որ Հերովդէսի թուականը, որ Հերովդէսի մահուան մահուան մահուան մահուան տարին էր: Ինչո՞ւ տարին էր: Ինչո՞ւ տարին էր: Ինչո՞ւ տարին էր: Ինչո՞ւ 
համար արդեօք: համար արդեօք: համար արդեօք: համար արդեօք: Մենք գիտենք որ ՔրիստոՄենք գիտենք որ ՔրիստոՄենք գիտենք որ ՔրիստոՄենք գիտենք որ Քրիստոսէ առաջ պատմուսէ առաջ պատմուսէ առաջ պատմուսէ առաջ պատմու----
թեան թեան թեան թեան թուականի ընթացքը թուականի ընթացքը թուականի ընթացքը թուականի ընթացքը դէպի ետ կու գարդէպի ետ կու գարդէպի ետ կու գարդէպի ետ կու գար    կամ կը կամ կը կամ կը կամ կը 
հաշուըուէր:հաշուըուէր:հաշուըուէր:հաշուըուէր:    Արդ, եթէ Արդ, եթէ Արդ, եթէ Արդ, եթէ Յիսուս ուզէր ծնիլ 1 թուականին Յիսուս ուզէր ծնիլ 1 թուականին Յիսուս ուզէր ծնիլ 1 թուականին Յիսուս ուզէր ծնիլ 1 թուականին 
փոխանակ ծնելու 4 թուականին` չէ՞ր կրնար: Անշոփոխանակ ծնելու 4 թուականին` չէ՞ր կրնար: Անշոփոխանակ ծնելու 4 թուականին` չէ՞ր կրնար: Անշոփոխանակ ծնելու 4 թուականին` չէ՞ր կրնար: Անշո´́́́ւշտ ւշտ ւշտ ւշտ 
կրնար: Թէ ինչո՞ւ 1 թուականին չծնաւկրնար: Թէ ինչո՞ւ 1 թուականին չծնաւկրնար: Թէ ինչո՞ւ 1 թուականին չծնաւկրնար: Թէ ինչո՞ւ 1 թուականին չծնաւ    որպէսզի պատմուորպէսզի պատմուորպէսզի պատմուորպէսզի պատմու----
թեան 1 թուականը սկսէր հաշուըուիլ իր ծննդեան տարիէն` թեան 1 թուականը սկսէր հաշուըուիլ իր ծննդեան տարիէն` թեան 1 թուականը սկսէր հաշուըուիլ իր ծննդեան տարիէն` թեան 1 թուականը սկսէր հաշուըուիլ իր ծննդեան տարիէն` 
չենք գիտեր, եւ ոչենք գիտեր, եւ ոչենք գիտեր, եւ ոչենք գիտեր, եւ ո´́́́չ ոք կրնայ գիտնալ: Այս հարչ ոք կրնայ գիտնալ: Այս հարչ ոք կրնայ գիտնալ: Այս հարչ ոք կրնայ գիտնալ: Այս հարցումին ցումին ցումին ցումին 
գիտութիւնը կը վերաբերի մգիտութիւնը կը վերաբերի մգիտութիւնը կը վերաբերի մգիտութիւնը կը վերաբերի միայն Աստուծոյ:իայն Աստուծոյ:իայն Աստուծոյ:իայն Աստուծոյ:    

Բայց կրնանք հարցնել թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ծնաւ 4 Բայց կրնանք հարցնել թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ծնաւ 4 Բայց կրնանք հարցնել թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ծնաւ 4 Բայց կրնանք հարցնել թէ ինչո՞ւ համար Յիսուս ծնաւ 4 
թուականին` Մեծն Հերովդէսի գահակալութեան վերջին տաթուականին` Մեծն Հերովդէսի գահակալութեան վերջին տաթուականին` Մեծն Հերովդէսի գահակալութեան վերջին տաթուականին` Մեծն Հերովդէսի գահակալութեան վերջին տա----
րին: րին: րին: րին: Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որ պէտք չէ մեր Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որ պէտք չէ մեր Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որ պէտք չէ մեր Կարեւոր ճշմարտութիւն մը կայ այստեղ որ պէտք չէ մեր 
ուշադրութենէն վրիպի: Յիսուսի ծնած տարին` Մեծն Հերովուշադրութենէն վրիպի: Յիսուսի ծնած տարին` Մեծն Հերովուշադրութենէն վրիպի: Յիսուսի ծնած տարին` Մեծն Հերովուշադրութենէն վրիպի: Յիսուսի ծնած տարին` Մեծն Հերով----
դէս դէս դէս դէս մեռաւմեռաւմեռաւմեռաւ: : : : Հերովդէս մարդասպան անձ Հերովդէս մարդասպան անձ Հերովդէս մարդասպան անձ Հերովդէս մարդասպան անձ մըն էր. երբ մարդամըն էր. երբ մարդամըն էր. երբ մարդամըն էր. երբ մարդա----
սէր Յիսուսը ծնաւ` մարդասպանը սէր Յիսուսը ծնաւ` մարդասպանը սէր Յիսուսը ծնաւ` մարդասպանը սէր Յիսուսը ծնաւ` մարդասպանը մեռաւ: Հերովդէս եղած է մեռաւ: Հերովդէս եղած է մեռաւ: Հերովդէս եղած է մեռաւ: Հերովդէս եղած է 
չարագործ թագաւոր, եւ ուստի` չարութեան նշանակ: Այս չարագործ թագաւոր, եւ ուստի` չարութեան նշանակ: Այս չարագործ թագաւոր, եւ ուստի` չարութեան նշանակ: Այս չարագործ թագաւոր, եւ ուստի` չարութեան նշանակ: Այս 
իմաստով, երկնաւոր Թագաւորինիմաստով, երկնաւոր Թագաւորինիմաստով, երկնաւոր Թագաւորինիմաստով, երկնաւոր Թագաւորին    ծնունդը եւ մծնունդը եւ մծնունդը եւ մծնունդը եւ միեւնոյն իեւնոյն իեւնոյն իեւնոյն 
տարին տարին տարին տարին Հերովդէսի մեռնիլըՀերովդէսի մեռնիլըՀերովդէսի մեռնիլըՀերովդէսի մեռնիլը    ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ Որդին ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ Որդին ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ Որդին ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ Որդին 
ծնաւ, որպէսզի տապածնաւ, որպէսզի տապածնաւ, որպէսզի տապածնաւ, որպէսզի տապալէլէլէլէրրրր    Չարը ու անՉարը ու անՉարը ու անՉարը ու անոր թագաւորութիւնըոր թագաւորութիւնըոր թագաւորութիւնըոր թագաւորութիւնը::::    
Հերովդէս եղած է մարդատեաց թագաւոր. Յիսուս Հերովդէս եղած է մարդատեաց թագաւոր. Յիսուս Հերովդէս եղած է մարդատեաց թագաւոր. Յիսուս Հերովդէս եղած է մարդատեաց թագաւոր. Յիսուս ծնաւծնաւծնաւծնաւ    անոր անոր անոր անոր 
գահակալութեան վերջին տարինգահակալութեան վերջին տարինգահակալութեան վերջին տարինգահակալութեան վերջին տարին, , , , որպէսզի իր ծնունդով որպէսզի իր ծնունդով որպէսզի իր ծնունդով որպէսզի իր ծնունդով 
սկիզբը դնէսկիզբը դնէսկիզբը դնէսկիզբը դնէրրրր    փոխադարձ սիրոյ ու ներումի թագաւորութեան փոխադարձ սիրոյ ու ներումի թագաւորութեան փոխադարձ սիրոյ ու ներումի թագաւորութեան փոխադարձ սիրոյ ու ներումի թագաւորութեան 
մըմըմըմը, , , , փոխանակ Հերովդէսի ատելավառ թագաւորութեան:փոխանակ Հերովդէսի ատելավառ թագաւորութեան:փոխանակ Հերովդէսի ատելավառ թագաւորութեան:փոխանակ Հերովդէսի ատելավառ թագաւորութեան:    

Յիսուսի ծննդեան առաջին տարին, եղաւ Յիսուսի ծննդեան առաջին տարին, եղաւ Յիսուսի ծննդեան առաջին տարին, եղաւ Յիսուսի ծննդեան առաջին տարին, եղաւ չար չար չար չար ՀերովՀերովՀերովՀերովդէսի դէսի դէսի դէսի 
թագաւորութեան վերջին տարինթագաւորութեան վերջին տարինթագաւորութեան վերջին տարինթագաւորութեան վերջին տարին, , , , եւ սա ցոյց կու տայ, թէ եւ սա ցոյց կու տայ, թէ եւ սա ցոյց կու տայ, թէ եւ սա ցոյց կու տայ, թէ 
Յիսուս իր ծնունդովՅիսուս իր ծնունդովՅիսուս իր ծնունդովՅիսուս իր ծնունդով    եկաւ վերջ դնելու Չարին տիրութեան: եկաւ վերջ դնելու Չարին տիրութեան: եկաւ վերջ դնելու Չարին տիրութեան: եկաւ վերջ դնելու Չարին տիրութեան: 
Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի դէպի երկրաւոր այս կեանքը դէպի երկրաւոր այս կեանքը դէպի երկրաւոր այս կեանքը դէպի երկրաւոր այս կեանքը գալուն տարին, Հերովգալուն տարին, Հերովգալուն տարին, Հերովգալուն տարին, Հերով----
դէսի համար դէսի համար դէսի համար դէսի համար երկրաւոր այս երկրաւոր այս երկրաւոր այս երկրաւոր այս կեանքէն մեկնելու տարիկեանքէն մեկնելու տարիկեանքէն մեկնելու տարիկեանքէն մեկնելու տարինննն    եղաւ. եղաւ. եղաւ. եղաւ. 
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այս իրողութիւնը կը պարզէ, թէայս իրողութիւնը կը պարզէ, թէայս իրողութիւնը կը պարզէ, թէայս իրողութիւնը կը պարզէ, թէ    ժամանակժամանակժամանակժամանակներու աւարտին, ներու աւարտին, ներու աւարտին, ներու աւարտին, 
երբ Յիսուս վերստին երկիր իջնէ, հաւաքել պիտի տայ երկրի երբ Յիսուս վերստին երկիր իջնէ, հաւաքել պիտի տայ երկրի երբ Յիսուս վերստին երկիր իջնէ, հաւաքել պիտի տայ երկրի երբ Յիսուս վերստին երկիր իջնէ, հաւաքել պիտի տայ երկրի 
երեսէն բոլոր չարագործները եւ նետել պիտի տայ զանոնք երեսէն բոլոր չարագործները եւ նետել պիտի տայ զանոնք երեսէն բոլոր չարագործները եւ նետել պիտի տայ զանոնք երեսէն բոլոր չարագործները եւ նետել պիտի տայ զանոնք 
բոցավառ հնոցին մէջ (Մատթէոս 13.41բոցավառ հնոցին մէջ (Մատթէոս 13.41բոցավառ հնոցին մէջ (Մատթէոս 13.41բոցավառ հնոցին մէջ (Մատթէոս 13.41----42):42):42):42):        

2) 2) 2) 2) Անգութ ու մԱնգութ ու մԱնգութ ու մԱնգութ ու մարդատեաց արդատեաց արդատեաց արդատեաց էր Հերովդէս: էր Հերովդէս: էր Հերովդէս: էր Հերովդէս: Անգութ ՀերովԱնգութ ՀերովԱնգութ ՀերովԱնգութ Հերով----
դէսին օրով ծնաւ մեր գթառատ Յիսուսը: Մարդատեաց Հդէսին օրով ծնաւ մեր գթառատ Յիսուսը: Մարդատեաց Հդէսին օրով ծնաւ մեր գթառատ Յիսուսը: Մարդատեաց Հդէսին օրով ծնաւ մեր գթառատ Յիսուսը: Մարդատեաց Հեեեե----
րովդէսին օրով ծնաւ մեր մարդասէր Փրկիչը: Մենք կրնա՞նք րովդէսին օրով ծնաւ մեր մարդասէր Փրկիչը: Մենք կրնա՞նք րովդէսին օրով ծնաւ մեր մարդասէր Փրկիչը: Մենք կրնա՞նք րովդէսին օրով ծնաւ մեր մարդասէր Փրկիչը: Մենք կրնա՞նք 
անողորմ մարդոցմով լեցուն մեր միջավայրին մէջ ըլլալ ողորանողորմ մարդոցմով լեցուն մեր միջավայրին մէջ ըլլալ ողորանողորմ մարդոցմով լեցուն մեր միջավայրին մէջ ըլլալ ողորանողորմ մարդոցմով լեցուն մեր միջավայրին մէջ ըլլալ ողոր----
մած: Կրնա՞նք աններողամիտ մարդոց մէջ ըլլալ ներողամիտ: մած: Կրնա՞նք աններողամիտ մարդոց մէջ ըլլալ ներողամիտ: մած: Կրնա՞նք աններողամիտ մարդոց մէջ ըլլալ ներողամիտ: մած: Կրնա՞նք աններողամիտ մարդոց մէջ ըլլալ ներողամիտ: 
Կրնա՞նք խռովարարներով լի այս աշխարհին մէջ ըլլալ Կրնա՞նք խռովարարներով լի այս աշխարհին մէջ ըլլալ Կրնա՞նք խռովարարներով լի այս աշխարհին մէջ ըլլալ Կրնա՞նք խռովարարներով լի այս աշխարհին մէջ ըլլալ 
խաղաղասէր ու խաղաղարար ներկայութիւն:խաղաղասէր ու խաղաղարար ներկայութիւն:խաղաղասէր ու խաղաղարար ներկայութիւն:խաղաղասէր ու խաղաղարար ներկայութիւն:    

3333) ) ) ) ««««ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջւս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջւս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջւս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:»:»:»:    
Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը շեշտէ թէ Յիսուս ծնաւ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը շեշտէ թէ Յիսուս ծնաւ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը շեշտէ թէ Յիսուս ծնաւ Ինչո՞ւ համար Աւետարանիչը կը շեշտէ թէ Յիսուս ծնաւ 
««««Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:»:»:»:    Որպէսզի այս Որպէսզի այս Որպէսզի այս Որպէսզի այս 
Բեթլեհէմը չշփոթենք Գալիլեայի մէջ գտնուող Բեթլեհէմին Բեթլեհէմը չշփոթենք Գալիլեայի մէջ գտնուող Բեթլեհէմին Բեթլեհէմը չշփոթենք Գալիլեայի մէջ գտնուող Բեթլեհէմին Բեթլեհէմը չշփոթենք Գալիլեայի մէջ գտնուող Բեթլեհէմին 
հետ: Արդարեւ, Աստուածաշունչին մէջ յիշուած են երկու հետ: Արդարեւ, Աստուածաշունչին մէջ յիշուած են երկու հետ: Արդարեւ, Աստուածաշունչին մէջ յիշուած են երկու հետ: Արդարեւ, Աստուածաշունչին մէջ յիշուած են երկու 
Բեթլեհէմներ, մին Բեթլեհէմներ, մին Բեթլեհէմներ, մին Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ (Միքեայ 5.2), ուր եւ Յուդայի քաղաքին մէջ (Միքեայ 5.2), ուր եւ Յուդայի քաղաքին մէջ (Միքեայ 5.2), ուր եւ Յուդայի քաղաքին մէջ (Միքեայ 5.2), ուր եւ 
կը բնակէր Յուդայի ցեղը, իսկ միւսը Գալիլեայի մէջ, որ ուրիշ կը բնակէր Յուդայի ցեղը, իսկ միւսը Գալիլեայի մէջ, որ ուրիշ կը բնակէր Յուդայի ցեղը, իսկ միւսը Գալիլեայի մէջ, որ ուրիշ կը բնակէր Յուդայի ցեղը, իսկ միւսը Գալիլեայի մէջ, որ ուրիշ 
այլ քաղաքներու հետ իբրեւ ժառանգութիւն յատկացուած էր այլ քաղաքներու հետ իբրեւ ժառանգութիւն յատկացուած էր այլ քաղաքներու հետ իբրեւ ժառանգութիւն յատկացուած էր այլ քաղաքներու հետ իբրեւ ժառանգութիւն յատկացուած էր 
Զաբուղոնի ցեղին (Յեսու 19.15): Երկրորդ պատճառ մըն ալ Զաբուղոնի ցեղին (Յեսու 19.15): Երկրորդ պատճառ մըն ալ Զաբուղոնի ցեղին (Յեսու 19.15): Երկրորդ պատճառ մըն ալ Զաբուղոնի ցեղին (Յեսու 19.15): Երկրորդ պատճառ մըն ալ 
կայ թէ ինչոկայ թէ ինչոկայ թէ ինչոկայ թէ ինչո´́́́ւ Աւետարանիչը կը շեշտէ որ Յիսուս ծնաւ ւ Աւետարանիչը կը շեշտէ որ Յիսուս ծնաւ ւ Աւետարանիչը կը շեշտէ որ Յիսուս ծնաւ ւ Աւետարանիչը կը շեշտէ որ Յիսուս ծնաւ 
««««ՀՀՀՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»: »: »: »: Ան կ'ուզէ հրեանեԱն կ'ուզէ հրեանեԱն կ'ուզէ հրեանեԱն կ'ուզէ հրեանե----
րուն եւ հետագայ բոլոր ընթերցողներուն վստահեցնել, թէ րուն եւ հետագայ բոլոր ընթերցողներուն վստահեցնել, թէ րուն եւ հետագայ բոլոր ընթերցողներուն վստահեցնել, թէ րուն եւ հետագայ բոլոր ընթերցողներուն վստահեցնել, թէ 
ծնած Մանուկը խոստացուած Փրկիչն է, որովհետեւ համածնած Մանուկը խոստացուած Փրկիչն է, որովհետեւ համածնած Մանուկը խոստացուած Փրկիչն է, որովհետեւ համածնած Մանուկը խոստացուած Փրկիչն է, որովհետեւ համա----
ձայն Աստուածաշունչին խոսձայն Աստուածաշունչին խոսձայն Աստուածաշունչին խոսձայն Աստուածաշունչին խոստացուած Մեսիան պիտի գար տացուած Մեսիան պիտի գար տացուած Մեսիան պիտի գար տացուած Մեսիան պիտի գար 
Յուդայի սերունդէն, եւ եթէ Յուդայի ցեղէն պիտի գար,Յուդայի սերունդէն, եւ եթէ Յուդայի ցեղէն պիտի գար,Յուդայի սերունդէն, եւ եթէ Յուդայի ցեղէն պիտի գար,Յուդայի սերունդէն, եւ եթէ Յուդայի ցեղէն պիտի գար,    ուրեմն ուրեմն ուրեմն ուրեմն 
պէտք էր որ ծնէր Յուդայիպէտք էր որ ծնէր Յուդայիպէտք էր որ ծնէր Յուդայիպէտք էր որ ծնէր Յուդայի    բնակած Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: բնակած Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: բնակած Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: բնակած Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ: 
Տակաւին, գիտենք որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի գար, Տակաւին, գիտենք որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի գար, Տակաւին, գիտենք որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի գար, Տակաւին, գիտենք որ Յիսուս Դաւիթի սերունդէն պիտի գար, 
եւ նաեւ գիտենք, որ Դաւիթ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ եւ նաեւ գիտենք, որ Դաւիթ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ եւ նաեւ գիտենք, որ Դաւիթ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ եւ նաեւ գիտենք, որ Դաւիթ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ 
էր որ պիտի ծնէր եւ հոն էր որ պիտի բնակէր:էր որ պիտի ծնէր եւ հոն էր որ պիտի բնակէր:էր որ պիտի ծնէր եւ հոն էր որ պիտի բնակէր:էր որ պիտի ծնէր եւ հոն էր որ պիտի բնակէր:    

4) 4) 4) 4) ««««Յիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՅիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՅիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՅիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»»»»    
հաստատհաստատհաստատհաստատումը, պէտք չէ մտածել տայ մեզի, թէ երբ մոգերը ումը, պէտք չէ մտածել տայ մեզի, թէ երբ մոգերը ումը, պէտք չէ մտածել տայ մեզի, թէ երբ մոգերը ումը, պէտք չէ մտածել տայ մեզի, թէ երբ մոգերը 
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այցելեցին Յիսուս մանուկինայցելեցին Յիսուս մանուկինայցելեցին Յիսուս մանուկինայցելեցին Յիսուս մանուկին, , , , անիկա նորածին էր եւ լոկ մի անիկա նորածին էր եւ լոկ մի անիկա նորածին էր եւ լոկ մի անիկա նորածին էր եւ լոկ մի 
քանի օրուայ կամ մի քանի շաբթուայ կեանք ունէր: Մեկնիչքանի օրուայ կամ մի քանի շաբթուայ կեանք ունէր: Մեկնիչքանի օրուայ կամ մի քանի շաբթուայ կեանք ունէր: Մեկնիչքանի օրուայ կամ մի քանի շաբթուայ կեանք ունէր: Մեկնիչ----
ներ դիտել կու տան, որ Յիսուս մանուկը պէտք է շուրջ մէկ ներ դիտել կու տան, որ Յիսուս մանուկը պէտք է շուրջ մէկ ներ դիտել կու տան, որ Յիսուս մանուկը պէտք է շուրջ մէկ ներ դիտել կու տան, որ Յիսուս մանուկը պէտք է շուրջ մէկ 
տարեկան եղած ըլլար մոգերու այցելութեան ժամանակ: Այտարեկան եղած ըլլար մոգերու այցելութեան ժամանակ: Այտարեկան եղած ըլլար մոգերու այցելութեան ժամանակ: Այտարեկան եղած ըլլար մոգերու այցելութեան ժամանակ: Այս ս ս ս 
բացատրութիւնը հաւանական կը նկատուի եթէ նկատի բացատրութիւնը հաւանական կը նկատուի եթէ նկատի բացատրութիւնը հաւանական կը նկատուի եթէ նկատի բացատրութիւնը հաւանական կը նկատուի եթէ նկատի 
առնենք երկու կէտ.առնենք երկու կէտ.առնենք երկու կէտ.առնենք երկու կէտ.----    

ա)ա)ա)ա)    Մատթէոս 2.11Մատթէոս 2.11Մատթէոս 2.11Մատթէոս 2.11----ին մէջ կը կարդանք, թէ երբ մոգերը ին մէջ կը կարդանք, թէ երբ մոգերը ին մէջ կը կարդանք, թէ երբ մոգերը ին մէջ կը կարդանք, թէ երբ մոգերը 
««««տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետտուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետտուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետտուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ»:»:»:»:    
««««ՏունՏունՏունՏուն» » » » բառը ցոյց կու տայ, որ մոգերու այցելութեան ժամաբառը ցոյց կու տայ, որ մոգերու այցելութեան ժամաբառը ցոյց կու տայ, որ մոգերու այցելութեան ժամաբառը ցոյց կու տայ, որ մոգերու այցելութեան ժամա----
նակ, Յիսուս մսուրի մէջ չէր, այլ` յատուկնակ, Յիսուս մսուրի մէջ չէր, այլ` յատուկնակ, Յիսուս մսուրի մէջ չէր, այլ` յատուկնակ, Յիսուս մսուրի մէջ չէր, այլ` յատուկ    տուն մը փոտուն մը փոտուն մը փոտուն մը փո----
խադրուած էր:խադրուած էր:խադրուած էր:խադրուած էր:    

բ) Մատթէոս 2.16բ) Մատթէոս 2.16բ) Մատթէոս 2.16բ) Մատթէոս 2.16----ին մէջ կը կարդանք, որ Հերովդէս ին մէջ կը կարդանք, որ Հերովդէս ին մէջ կը կարդանք, որ Հերովդէս ին մէջ կը կարդանք, որ Հերովդէս 
հրամայեց սպաննել հրամայեց սպաննել հրամայեց սպաննել հրամայեց սպաննել ««««Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջակայքը Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջակայքը Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջակայքը Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջակայքը 
գտնուող բոլոր երեխաները, որոնք երկու տարեկան եւ կամ գտնուող բոլոր երեխաները, որոնք երկու տարեկան եւ կամ գտնուող բոլոր երեխաները, որոնք երկու տարեկան եւ կամ գտնուող բոլոր երեխաները, որոնք երկու տարեկան եւ կամ 
աւելի փոքր էին, նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան աւելի փոքր էին, նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան աւելի փոքր էին, նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան աւելի փոքր էին, նկատի առնելով Յիսուսի ծննդեան 
ժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէնժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէնժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէնժամանակը, որ ստուգած էր մոգերէն»:»:»:»:    ՀեՀեՀեՀերովդէս 4 թուականի րովդէս 4 թուականի րովդէս 4 թուականի րովդէս 4 թուականի 
աւարտին` իր աւարտին` իր աւարտին` իր աւարտին` իր մեռնելէնմեռնելէնմեռնելէնմեռնելէն    անմիջապէս առաջանմիջապէս առաջանմիջապէս առաջանմիջապէս առաջ2222, , , , հրամայեց ջարհրամայեց ջարհրամայեց ջարհրամայեց ջար----
դել տալ Բեթլեհէմի մանուկները, երբ Յիսուս արդէն գրեթէ դել տալ Բեթլեհէմի մանուկները, երբ Յիսուս արդէն գրեթէ դել տալ Բեթլեհէմի մանուկները, երբ Յիսուս արդէն գրեթէ դել տալ Բեթլեհէմի մանուկները, երբ Յիսուս արդէն գրեթէ 
մէկ տարեկան էրմէկ տարեկան էրմէկ տարեկան էրմէկ տարեկան էր, , , , քանի ծնած էր 4 թուականի սկիզբինքանի ծնած էր 4 թուականի սկիզբինքանի ծնած էր 4 թուականի սկիզբինքանի ծնած էր 4 թուականի սկիզբին: : : : Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Յիսուս նորածին ըլլար եւ մէկՅիսուս նորածին ըլլար եւ մէկՅիսուս նորածին ըլլար եւ մէկՅիսուս նորածին ըլլար եւ մէկ----երկու ամսուայ կեանք ունեերկու ամսուայ կեանք ունեերկու ամսուայ կեանք ունեերկու ամսուայ կեանք ունե----
նար, այդ պարագային, ինչո՞ւ հնար, այդ պարագային, ինչո՞ւ հնար, այդ պարագային, ինչո՞ւ հնար, այդ պարագային, ինչո՞ւ համար Հերովդէս երկու տարեամար Հերովդէս երկու տարեամար Հերովդէս երկու տարեամար Հերովդէս երկու տարե----
կանէն վար եղող բոլոր փոքրիկները ջարդել պիտի տար. կանէն վար եղող բոլոր փոքրիկները ջարդել պիտի տար. կանէն վար եղող բոլոր փոքրիկները ջարդել պիտի տար. կանէն վար եղող բոլոր փոքրիկները ջարդել պիտի տար. 
նման պարագայի, ան կրնար գոնէ կէս տարեկանէն վար եղող նման պարագայի, ան կրնար գոնէ կէս տարեկանէն վար եղող նման պարագայի, ան կրնար գոնէ կէս տարեկանէն վար եղող նման պարագայի, ան կրնար գոնէ կէս տարեկանէն վար եղող 
փոքրիկները միայն ջարդել տալ: Կարեւոր է ուշադրութիւն փոքրիկները միայն ջարդել տալ: Կարեւոր է ուշադրութիւն փոքրիկները միայն ջարդել տալ: Կարեւոր է ուշադրութիւն փոքրիկները միայն ջարդել տալ: Կարեւոր է ուշադրութիւն 
դարձնել, որ Հերովդէս ջարդման տարիքը որոշեց դարձնել, որ Հերովդէս ջարդման տարիքը որոշեց դարձնել, որ Հերովդէս ջարդման տարիքը որոշեց դարձնել, որ Հերովդէս ջարդման տարիքը որոշեց ««««նկատի նկատի նկատի նկատի 
առնելով Յիսուսի ծննդեան ժամաառնելով Յիսուսի ծննդեան ժամաառնելով Յիսուսի ծննդեան ժամաառնելով Յիսուսի ծննդեան ժամանակը, որ ստուգած էր նակը, որ ստուգած էր նակը, որ ստուգած էր նակը, որ ստուգած էր 
մոգերէնմոգերէնմոգերէնմոգերէն»:»:»:»:    Սա կը նշանակէ, թէ մոգերը անոր հետ իրենց Սա կը նշանակէ, թէ մոգերը անոր հետ իրենց Սա կը նշանակէ, թէ մոգերը անոր հետ իրենց Սա կը նշանակէ, թէ մոգերը անոր հետ իրենց 

                                                 
2
 Ինչպէս Հերովդէս իր մեռնելէն առաջ հրամայեց ջարդել տալ Բեթլեհէմի 

մանուկները, հետաքրքրական է նաեւ նկատի առնել, որ ան իր մեռնելէն առաջ 
հրամայեց իր հպատակներուն որ ձերբակալեն իր երեւելիներէն շատերը եւ դնեն 
զանոնք Երիքովի բանտին մէջ, եւ պատուիրեց իր քրոջ որ սպաննել տայ զանոնք իր 
մեռնելէն անմիջապէս ետք կամ իր մահուան իսկ պահուն, որպէսզի արտասուք 
թափուէր իր մահուան առիթով: 
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առաջին հանդիպման ժամանակ, արդէն յայտնած էին անոր առաջին հանդիպման ժամանակ, արդէն յայտնած էին անոր առաջին հանդիպման ժամանակ, արդէն յայտնած էին անոր առաջին հանդիպման ժամանակ, արդէն յայտնած էին անոր 
Յիսուսի ծննդեան ժամանակը` հիմնուելով աստղի երեւման Յիսուսի ծննդեան ժամանակը` հիմնուելով աստղի երեւման Յիսուսի ծննդեան ժամանակը` հիմնուելով աստղի երեւման Յիսուսի ծննդեան ժամանակը` հիմնուելով աստղի երեւման 
ժամանակին վրայ, եւ ըստ այնմ, Հերովդէս որոշած էր երկու ժամանակին վրայ, եւ ըստ այնմ, Հերովդէս որոշած էր երկու ժամանակին վրայ, եւ ըստ այնմ, Հերովդէս որոշած էր երկու ժամանակին վրայ, եւ ըստ այնմ, Հերովդէս որոշած էր երկու 
տարեկան եւ կամ աւելի փոքր եղող մտարեկան եւ կամ աւելի փոքր եղող մտարեկան եւ կամ աւելի փոքր եղող մտարեկան եւ կամ աւելի փոքր եղող մանուկները ջարդել տալ:անուկները ջարդել տալ:անուկները ջարդել տալ:անուկները ջարդել տալ:    

5555) ) ) ) ««««Եւ ահա արեւելքէն մոգեր եկան ԵրուսաղէմԵւ ահա արեւելքէն մոգեր եկան ԵրուսաղէմԵւ ահա արեւելքէն մոգեր եկան ԵրուսաղէմԵւ ահա արեւելքէն մոգեր եկան Երուսաղէմ»:»:»:»:    
««««ԱրեւելքԱրեւելքԱրեւելքԱրեւելք» » » » ըսելով ոըսելով ոըսելով ոըսելով ո՞՞՞՞ր երկիրը կամ ո՞ր շրջանը պէտք է ր երկիրը կամ ո՞ր շրջանը պէտք է ր երկիրը կամ ո՞ր շրջանը պէտք է ր երկիրը կամ ո՞ր շրջանը պէտք է 
հասկնալ:հասկնալ:հասկնալ:հասկնալ:    Առաջարկուած անունները բազմաթԱռաջարկուած անունները բազմաթԱռաջարկուած անունները բազմաթԱռաջարկուած անունները բազմաթիւ են ըլլայ հայ իւ են ըլլայ հայ իւ են ըլլայ հայ իւ են ըլլայ հայ 
հեղինակներու կողմէ, ըլլայ օտար հեղինակներու կողմէհեղինակներու կողմէ, ըլլայ օտար հեղինակներու կողմէհեղինակներու կողմէ, ըլլայ օտար հեղինակներու կողմէհեղինակներու կողմէ, ըլլայ օտար հեղինակներու կողմէ: : : : 
Յիշեմ լոկ մի քանին: Յիշեմ լոկ մի քանին: Յիշեմ լոկ մի քանին: Յիշեմ լոկ մի քանին: Ներսէս Շնորհալի Ներսէս Շնորհալի Ներսէս Շնորհալի Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ Հայրապետ Հայրապետ Հայրապետ ««««արեւելքարեւելքարեւելքարեւելք» » » » 
ըսելով կը հասկնայ Պարսկաստանը: Անանիա Վրդ. ըսելով կը հասկնայ Պարսկաստանը: Անանիա Վրդ. ըսելով կը հասկնայ Պարսկաստանը: Անանիա Վրդ. ըսելով կը հասկնայ Պարսկաստանը: Անանիա Վրդ. 
Սանահնեցին Սանահնեցին Սանահնեցին Սանահնեցին զայնզայնզայնզայն    կը հասկնայ Բաբելոնը, եւ մոգերն ալ կը կը հասկնայ Բաբելոնը, եւ մոգերն ալ կը կը հասկնայ Բաբելոնը, եւ մոգերն ալ կը կը հասկնայ Բաբելոնը, եւ մոգերն ալ կը 
կոչէ` կոչէ` կոչէ` կոչէ` ««««բաբելացիքբաբելացիքբաբելացիքբաբելացիք»: »: »: »: Մխիթար Վրդ. ՍեբաստացինՄխիթար Վրդ. ՍեբաստացինՄխիթար Վրդ. ՍեբաստացինՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին3333    զայն կը զայն կը զայն կը զայն կը 
նկատէ Արաբիան, ինչպէս նաեւ Սաբաննկատէ Արաբիան, ինչպէս նաեւ Սաբաննկատէ Արաբիան, ինչպէս նաեւ Սաբաննկատէ Արաբիան, ինչպէս նաեւ Սաբան4444: : : : ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն: : : : ԹԹԹԹոյլ տուէք ոյլ տուէք ոյլ տուէք ոյլ տուէք 
գրաբարէ աշխարհաբարի ազատ վերածումով գրաբարէ աշխարհաբարի ազատ վերածումով գրաբարէ աշխարհաբարի ազատ վերածումով գրաբարէ աշխարհաբարի ազատ վերածումով մը այստեմը այստեմը այստեմը այստեղ ղ ղ ղ 
յիշել Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին յիշել Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին յիշել Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին յիշել Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին խօսքը, որ աւելի խօսքը, որ աւելի խօսքը, որ աւելի խօսքը, որ աւելի 
համոզիչ կը թուի քան ուրիշներունը. համոզիչ կը թուի քան ուրիշներունը. համոզիչ կը թուի քան ուրիշներունը. համոզիչ կը թուի քան ուրիշներունը. ««««Մոգերը Արաբիայէն են, Մոգերը Արաբիայէն են, Մոգերը Արաբիայէն են, Մոգերը Արաբիայէն են, 
որ վեր նայելով` Եմէնի արեւելքն է, ինչպէս նաեւ Սաբայէն որ վեր նայելով` Եմէնի արեւելքն է, ինչպէս նաեւ Սաբայէն որ վեր նայելով` Եմէնի արեւելքն է, ինչպէս նաեւ Սաբայէն որ վեր նայելով` Եմէնի արեւելքն է, ինչպէս նաեւ Սաբայէն 
են, որ դարձեալ արեւելքն է: Աբրահամ իր հարճերու որդիեն, որ դարձեալ արեւելքն է: Աբրահամ իր հարճերու որդիեն, որ դարձեալ արեւելքն է: Աբրահամ իր հարճերու որդիեն, որ դարձեալ արեւելքն է: Աբրահամ իր հարճերու որդի----
ները այս գաւառներն էր որ ղրկեց. ան զանները այս գաւառներն էր որ ղրկեց. ան զանները այս գաւառներն էր որ ղրկեց. ան զանները այս գաւառներն էր որ ղրկեց. ան զանոնք ոնք ոնք ոնք ““““դէպի դէպի դէպի դէպի 
արեւելք` աարեւելք` աարեւելք` աարեւելք` արեւելեան երկիրը ղրկեցրեւելեան երկիրը ղրկեցրեւելեան երկիրը ղրկեցրեւելեան երկիրը ղրկեց”””” ( ( ( (Ծննդոց 25.6): Ծննդոց 25.6): Ծննդոց 25.6): Ծննդոց 25.6): Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ Ուրիշներ 
արեւելքը կը նկատեն Ասորիներու միջագետքը, դիտել տալով արեւելքը կը նկատեն Ասորիներու միջագետքը, դիտել տալով արեւելքը կը նկատեն Ասորիներու միջագետքը, դիտել տալով արեւելքը կը նկատեն Ասորիներու միջագետքը, դիտել տալով 
թէ Բաղաամ որ մարգարէացած էր այս շրջանին մասին` թէ Բաղաամ որ մարգարէացած էր այս շրջանին մասին` թէ Բաղաամ որ մարգարէացած էր այս շրջանին մասին` թէ Բաղաամ որ մարգարէացած էր այս շրջանին մասին` 
ըսած էր, թէ ըսած էր, թէ ըսած էր, թէ ըսած էր, թէ ““““Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագիՅակոբէն աստղ մը պիտի ծագիՅակոբէն աստղ մը պիտի ծագիՅակոբէն աստղ մը պիտի ծագի”””” ( ( ( (Թուոց 24.17): Թուոց 24.17): Թուոց 24.17): Թուոց 24.17): 
Եւ աւանդութեամբ այս մարգարէութիւնըԵւ աւանդութեամբ այս մարգարէութիւնըԵւ աւանդութեամբ այս մարգարէութիւնըԵւ աւանդութեամբ այս մարգարէութիւնը    արմատացած էր արմատացած էր արմատացած էր արմատացած էր 
անոր բնակիչներուն մտքին մէջ: Եւ սաանոր բնակիչներուն մտքին մէջ: Եւ սաանոր բնակիչներուն մտքին մէջ: Եւ սաանոր բնակիչներուն մտքին մէջ: Եւ սակայն, պէտք է գիտնալ, կայն, պէտք է գիտնալ, կայն, պէտք է գիտնալ, կայն, պէտք է գիտնալ, 
որ Բաղաամ որ Բաղաամ որ Բաղաամ որ Բաղաամ նոյն մարգարէութիւնը ըրաւ Մադիամի երկրին նոյն մարգարէութիւնը ըրաւ Մադիամի երկրին նոյն մարգարէութիւնը ըրաւ Մադիամի երկրին նոյն մարգարէութիւնը ըրաւ Մադիամի երկրին 
վերաբերեալ, որ նոյնինքն Արաբիան է, եւ որուն բնակիչնեվերաբերեալ, որ նոյնինքն Արաբիան է, եւ որուն բնակիչնեվերաբերեալ, որ նոյնինքն Արաբիան է, եւ որուն բնակիչնեվերաբերեալ, որ նոյնինքն Արաբիան է, եւ որուն բնակիչնե----
րուն մտքին մէջ սերունդէ սերունդ շարունակեց մնալրուն մտքին մէջ սերունդէ սերունդ շարունակեց մնալրուն մտքին մէջ սերունդէ սերունդ շարունակեց մնալրուն մտքին մէջ սերունդէ սերունդ շարունակեց մնալ    մարգամարգամարգամարգա----
րէական այս խոստումը: Թէ րէական այս խոստումը: Թէ րէական այս խոստումը: Թէ րէական այս խոստումը: Թէ ““““արեւեարեւեարեւեարեւելքլքլքլք””””    բառով պէտք է բառով պէտք է բառով պէտք է բառով պէտք է 
                                                 
3
 Կը կոչուի նաեւ` Աբբա Հայր: Ապրած է 17-րդ դարուն, եւ եղած է հիմնադիրը 

Մխիթարեան Միաբանութեան: 
4
 Այժմու անունով Եմէն: Արաբիայի հարաւ-արեւմտեան կողմը գտնուող թագաւո-

րութիւն մըն էր: 
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հասկնալ Մադիամի, այսինքն` Արաբիայի երկիրը եւ Սաբան, հասկնալ Մադիամի, այսինքն` Արաբիայի երկիրը եւ Սաբան, հասկնալ Մադիամի, այսինքն` Արաբիայի երկիրը եւ Սաբան, հասկնալ Մադիամի, այսինքն` Արաբիայի երկիրը եւ Սաբան, 
ասոր իբրեւ փաստ կրնայ ծառայել Եսայի մարգարէին խօսքը ասոր իբրեւ փաստ կրնայ ծառայել Եսայի մարգարէին խօսքը ասոր իբրեւ փաստ կրնայ ծառայել Եսայի մարգարէին խօսքը ասոր իբրեւ փաստ կրնայ ծառայել Եսայի մարգարէին խօսքը 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ““““Ուղտերուն երամակը եւ Մադիամի ու Գեփայի Ուղտերուն երամակը եւ Մադիամի ու Գեփայի Ուղտերուն երամակը եւ Մադիամի ու Գեփայի Ուղտերուն երամակը եւ Մադիամի ու Գեփայի 
տաճիկ ուղտերը, քեզ պիտի ծածկեն: Ամէնքը Սաբայէն պիտի տաճիկ ուղտերը, քեզ պիտի ծածկեն: Ամէնքը Սաբայէն պիտի տաճիկ ուղտերը, քեզ պիտի ծածկեն: Ամէնքը Սաբայէն պիտի տաճիկ ուղտերը, քեզ պիտի ծածկեն: Ամէնքը Սաբայէն պիտի 
գան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն եգան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն եգան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն եգան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն եւ Տիրոջ փրկութիւնը ւ Տիրոջ փրկութիւնը ւ Տիրոջ փրկութիւնը ւ Տիրոջ փրկութիւնը 
պիտի աւետենպիտի աւետենպիտի աւետենպիտի աւետեն”””” ( ( ( (Եսայի 60.6): Ուրիշ վկայութիւն մըն է Եսայի 60.6): Ուրիշ վկայութիւն մըն է Եսայի 60.6): Ուրիշ վկայութիւն մըն է Եսայի 60.6): Ուրիշ վկայութիւն մըն է 
Սաղմոսերգուին հետեւեալ հաստատումը. Սաղմոսերգուին հետեւեալ հաստատումը. Սաղմոսերգուին հետեւեալ հաստատումը. Սաղմոսերգուին հետեւեալ հաստատումը. ““““Թարսիսի ու Թարսիսի ու Թարսիսի ու Թարսիսի ու 
կղզիներուն թագաւորները ընծայ պիտի մատուցանեն. կղզիներուն թագաւորները ընծայ պիտի մատուցանեն. կղզիներուն թագաւորները ընծայ պիտի մատուցանեն. կղզիներուն թագաւորները ընծայ պիտի մատուցանեն. 
Շաբայի ու Սաբայի թագաւորները պարգեւ պիտի բերենՇաբայի ու Սաբայի թագաւորները պարգեւ պիտի բերենՇաբայի ու Սաբայի թագաւորները պարգեւ պիտի բերենՇաբայի ու Սաբայի թագաւորները պարգեւ պիտի բերեն””””    
((((Սաղմոս 72.10): Սաղմոս 72.10): Սաղմոս 72.10): Սաղմոս 72.10): ““““Կղզիներուն թագաւորներըԿղզիներուն թագաւորներըԿղզիներուն թագաւորներըԿղզիներուն թագաւորները””””    բառերբառերբառերբառերով կը ով կը ով կը ով կը 
հասկցուին Կարմիր ծովուն մօտերը բնակողներըհասկցուին Կարմիր ծովուն մօտերը բնակողներըհասկցուին Կարմիր ծովուն մօտերը բնակողներըհասկցուին Կարմիր ծովուն մօտերը բնակողները»:»:»:»:    

6) 6) 6) 6) ԽԽԽԽօսինք օսինք օսինք օսինք ««««մոգմոգմոգմոգ» » » » բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: ««««““““ՄոգՄոգՄոգՄոգ””””    կը կոչուէին կը կոչուէին կը կոչուէին կը կոչուէին 
Մարերու ու Պարսիկներու քուրմերը, իմաստունները, փիլիՄարերու ու Պարսիկներու քուրմերը, իմաստունները, փիլիՄարերու ու Պարսիկներու քուրմերը, իմաստունները, փիլիՄարերու ու Պարսիկներու քուրմերը, իմաստունները, փիլի----
սոփաները եւ բոլոր այն խաւերը, որոնք իրենք զիրենք նուիսոփաները եւ բոլոր այն խաւերը, որոնք իրենք զիրենք նուիսոփաները եւ բոլոր այն խաւերը, որոնք իրենք զիրենք նուիսոփաները եւ բոլոր այն խաւերը, որոնք իրենք զիրենք նուի----
րած էին սերտելու ու սորվելու բարոյական ու բնական գիրած էին սերտելու ու սորվելու բարոյական ու բնական գիրած էին սերտելու ու սորվելու բարոյական ու բնական գիրած էին սերտելու ու սորվելու բարոյական ու բնական գի----
տութիւններ, յատկապէս աստեղաբաշխութիւն ու բժշկակատութիւններ, յատկապէս աստեղաբաշխութիւն ու բժշկակատութիւններ, յատկապէս աստեղաբաշխութիւն ու բժշկակատութիւններ, յատկապէս աստեղաբաշխութիւն ու բժշկակա----
նութիւննութիւննութիւննութիւն»»»»5555::::    Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Անցեալին Անցեալին Անցեալին Անցեալին 
պարսիկները, քաղդէացիները եւ եգիպտացիները մոգ կը պարսիկները, քաղդէացիները եւ եգիպտացիները մոգ կը պարսիկները, քաղդէացիները եւ եգիպտացիները մոգ կը պարսիկները, քաղդէացիները եւ եգիպտացիները մոգ կը 
կոչէին իրենց իմաստուն ու փիլիսոփայ մարդիկը, ինչպէս կոչէին իրենց իմաստուն ու փիլիսոփայ մարդիկը, ինչպէս կոչէին իրենց իմաստուն ու փիլիսոփայ մարդիկը, ինչպէս կոչէին իրենց իմաստուն ու փիլիսոփայ մարդիկը, ինչպէս 
նաեւ հմուտ աստեղաբաշխները: Արդ, Մատթէոս Աւետարանաեւ հմուտ աստեղաբաշխները: Արդ, Մատթէոս Աւետարանաեւ հմուտ աստեղաբաշխները: Արդ, Մատթէոս Աւետարանաեւ հմուտ աստեղաբաշխները: Արդ, Մատթէոս Աւետարա----
նիչ նիչ նիչ նիչ ““““մոգմոգմոգմոգ””””    բառին գործածութեամբ, կբառին գործածութեամբ, կբառին գործածութեամբ, կբառին գործածութեամբ, կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ 
արեւելքէն եկող այս մարդիկը [հասարակ եւ անուս մարդիկ արեւելքէն եկող այս մարդիկը [հասարակ եւ անուս մարդիկ արեւելքէն եկող այս մարդիկը [հասարակ եւ անուս մարդիկ արեւելքէն եկող այս մարդիկը [հասարակ եւ անուս մարդիկ 
չէին, այլ] փիլիսոփայ ու աստեղաբաշխ մարդիկ էին: Կարեչէին, այլ] փիլիսոփայ ու աստեղաբաշխ մարդիկ էին: Կարեչէին, այլ] փիլիսոփայ ու աստեղաբաշխ մարդիկ էին: Կարեչէին, այլ] փիլիսոփայ ու աստեղաբաշխ մարդիկ էին: Կարե----
ւոր է սակայն գիտնալ, որ թէպէտ անցեալին ւոր է սակայն գիտնալ, որ թէպէտ անցեալին ւոր է սակայն գիտնալ, որ թէպէտ անցեալին ւոր է սակայն գիտնալ, որ թէպէտ անցեալին ““““մոգմոգմոգմոգ””””    անունը անունը անունը անունը 
մաքուր էր, [այլ խօսքով` ժխտական իմաստ չէր ընդգրկեր] եմաքուր էր, [այլ խօսքով` ժխտական իմաստ չէր ընդգրկեր] եմաքուր էր, [այլ խօսքով` ժխտական իմաստ չէր ընդգրկեր] եմաքուր էր, [այլ խօսքով` ժխտական իմաստ չէր ընդգրկեր] եւ ւ ւ ւ 
իմաստունները կը նշանակէր [ու կը ներկայացնէր], բայց իմաստունները կը նշանակէր [ու կը ներկայացնէր], բայց իմաստունները կը նշանակէր [ու կը ներկայացնէր], բայց իմաստունները կը նշանակէր [ու կը ներկայացնէր], բայց 
հետագայ ժամանակներուն, նկատի առնելով որ աստեղահետագայ ժամանակներուն, նկատի առնելով որ աստեղահետագայ ժամանակներուն, նկատի առնելով որ աստեղահետագայ ժամանակներուն, նկատի առնելով որ աստեղա----
բաշխները սկսան ունայնաբանութեան մէջ մտնել եւ իրենք բաշխները սկսան ունայնաբանութեան մէջ մտնել եւ իրենք բաշխները սկսան ունայնաբանութեան մէջ մտնել եւ իրենք բաշխները սկսան ունայնաբանութեան մէջ մտնել եւ իրենք 
զիրենք կործանել առասպելաբանութիւններով [ու սնամէջ զիրենք կործանել առասպելաբանութիւններով [ու սնամէջ զիրենք կործանել առասպելաբանութիւններով [ու սնամէջ զիրենք կործանել առասպելաբանութիւններով [ու սնամէջ 
խօսքերով], իրենց համար գործածուող խօսքերով], իրենց համար գործածուող խօսքերով], իրենց համար գործածուող խօսքերով], իրենց համար գործածուող ““““մոգմոգմոգմոգ””””    անունը անունը անունը անունը 
ապականեցապականեցապականեցապականեցաւ [եւ կորսնցուց իր արժէքն ու գեղեցիկ աւ [եւ կորսնցուց իր արժէքն ու գեղեցիկ աւ [եւ կորսնցուց իր արժէքն ու գեղեցիկ աւ [եւ կորսնցուց իր արժէքն ու գեղեցիկ 
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իմաստը], եւ անով սկսաւ հասկցուիլ կախարդներն ու դիւիմաստը], եւ անով սկսաւ հասկցուիլ կախարդներն ու դիւիմաստը], եւ անով սկսաւ հասկցուիլ կախարդներն ու դիւիմաստը], եւ անով սկսաւ հասկցուիլ կախարդներն ու դիւ----
թողներըթողներըթողներըթողները»:»:»:»:    

7) 7) 7) 7) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ մոգերը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ մոգերը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ մոգերը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ մոգերը 
գաւառներու իշխաններ էին եւ կը կոչուէին թագաւորներ, գաւառներու իշխաններ էին եւ կը կոչուէին թագաւորներ, գաւառներու իշխաններ էին եւ կը կոչուէին թագաւորներ, գաւառներու իշխաններ էին եւ կը կոչուէին թագաւորներ, 
քանի անցեալին իշխանները եւս թագաւոր կը կոչուէին: քանի անցեալին իշխանները եւս թագաւոր կը կոչուէին: քանի անցեալին իշխանները եւս թագաւոր կը կոչուէին: քանի անցեալին իշխանները եւս թագաւոր կը կոչուէին: 
Մոգերէն մՄոգերէն մՄոգերէն մՄոգերէն մին Արաբիայէն էր եւ թագաւորի կամ իշխանի դիրք ին Արաբիայէն էր եւ թագաւորի կամ իշխանի դիրք ին Արաբիայէն էր եւ թագաւորի կամ իշխանի դիրք ին Արաբիայէն էր եւ թագաւորի կամ իշխանի դիրք 
ունէր եւ սեւամորթ էր. իսկ միւս երկու մոգերը, դարձեալ ունէր եւ սեւամորթ էր. իսկ միւս երկու մոգերը, դարձեալ ունէր եւ սեւամորթ էր. իսկ միւս երկու մոգերը, դարձեալ ունէր եւ սեւամորթ էր. իսկ միւս երկու մոգերը, դարձեալ 
իշխաններ էին, մին` Սաբայի իշխանը, իսկ միւսը` Եթովիշխաններ էին, մին` Սաբայի իշխանը, իսկ միւսը` Եթովիշխաններ էին, մին` Սաբայի իշխանը, իսկ միւսը` Եթովիշխաններ էին, մին` Սաբայի իշխանը, իսկ միւսը` Եթով----
պիայի իշխանը, ուրկէ էր Մովսէպիայի իշխանը, ուրկէ էր Մովսէպիայի իշխանը, ուրկէ էր Մովսէպիայի իշխանը, ուրկէ էր Մովսէսի կինը. ասոնք սպիտակասի կինը. ասոնք սպիտակասի կինը. ասոնք սպիտակասի կինը. ասոնք սպիտակա----
մորթ էին:մորթ էին:մորթ էին:մորթ էին:    

8) 8) 8) 8) Մաղաքիա Արք. Օրմանեան մեր հին հեղինակներէն Մաղաքիա Արք. Օրմանեան մեր հին հեղինակներէն Մաղաքիա Արք. Օրմանեան մեր հին հեղինակներէն Մաղաքիա Արք. Օրմանեան մեր հին հեղինակներէն 
վկվկվկվկայակոչութիւն ընելով, կը հաստատէ թէ մոգերուն այակոչութիւն ընելով, կը հաստատէ թէ մոգերուն այակոչութիւն ընելով, կը հաստատէ թէ մոգերուն այակոչութիւն ընելով, կը հաստատէ թէ մոգերուն 
հայրենիքը կը կոչուէր` հայրենիքը կը կոչուէր` հայրենիքը կը կոչուէր` հայրենիքը կը կոչուէր` ««««Մոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհ»: »: »: »: Օրմանեան դիտել Օրմանեան դիտել Օրմանեան դիտել Օրմանեան դիտել 
կու տայ, թէ մեր հեղինակները կու տայ, թէ մեր հեղինակները կու տայ, թէ մեր հեղինակները կու տայ, թէ մեր հեղինակները ««««Մոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհՄոգուց աշխարհ»»»»ը նոյնաը նոյնաը նոյնաը նոյնա----
ցուցած են Մոկաց աշխարհին հետ, եւ ըստ այնմ ալ, մոգերը ցուցած են Մոկաց աշխարհին հետ, եւ ըստ այնմ ալ, մոգերը ցուցած են Մոկաց աշխարհին հետ, եւ ըստ այնմ ալ, մոգերը ցուցած են Մոկաց աշխարհին հետ, եւ ըստ այնմ ալ, մոգերը 
նկատած են Մոկացի նախարարներ, կամ գոնէ անոնցմէ մին նկատած են Մոկացի նախարարներ, կամ գոնէ անոնցմէ մին նկատած են Մոկացի նախարարներ, կամ գոնէ անոնցմէ մին նկատած են Մոկացի նախարարներ, կամ գոնէ անոնցմէ մին 
ՄոկաՄոկաՄոկաՄոկացի նախարար, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկուն` Գասպացի նախարար, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկուն` Գասպացի նախարար, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկուն` Գասպացի նախարար, եւ նոյնիսկ անոնցմէ մէկուն` Գասպա----
րին գերեզմանը կը ցուցնեն Մոկս աւանի մօտրին գերեզմանը կը ցուցնեն Մոկս աւանի մօտրին գերեզմանը կը ցուցնեն Մոկս աւանի մօտրին գերեզմանը կը ցուցնեն Մոկս աւանի մօտ`̀̀̀    Ակնդաշտայ Ակնդաշտայ Ակնդաշտայ Ակնդաշտայ 
վանքին մէջ:վանքին մէջ:վանքին մէջ:վանքին մէջ:    

((((Մոգերուն մասին աւելի ընդարձակօրէն պիտի խօսինք, Մոգերուն մասին աւելի ընդարձակօրէն պիտի խօսինք, Մոգերուն մասին աւելի ընդարձակօրէն պիտի խօսինք, Մոգերուն մասին աւելի ընդարձակօրէն պիտի խօսինք, 
11111111----րդ համարին մասին խօսած ժամանակ):րդ համարին մասին խօսած ժամանակ):րդ համարին մասին խօսած ժամանակ):րդ համարին մասին խօսած ժամանակ):    

9999) ) ) ) ««««Մոգեր եկան ԵրուսաղէմՄոգեր եկան ԵրուսաղէմՄոգեր եկան ԵրուսաղէմՄոգեր եկան Երուսաղէմ»: »: »: »: Որոշ հեղինակներ կը Որոշ հեղինակներ կը Որոշ հեղինակներ կը Որոշ հեղինակներ կը 
խորհին, թէ արեւելքխորհին, թէ արեւելքխորհին, թէ արեւելքխորհին, թէ արեւելքի մէջ երեւցող աստղը, մոգերը առաջնորի մէջ երեւցող աստղը, մոգերը առաջնորի մէջ երեւցող աստղը, մոգերը առաջնորի մէջ երեւցող աստղը, մոգերը առաջնոր----
դեց մինչեւ Երուսաղէմ եւ հոն պահուան մը համար անյայդեց մինչեւ Երուսաղէմ եւ հոն պահուան մը համար անյայդեց մինչեւ Երուսաղէմ եւ հոն պահուան մը համար անյայդեց մինչեւ Երուսաղէմ եւ հոն պահուան մը համար անյայ----
տացաւ, բայց յետոյ կրկին երեւցաւ:տացաւ, բայց յետոյ կրկին երեւցաւ:տացաւ, բայց յետոյ կրկին երեւցաւ:տացաւ, բայց յետոյ կրկին երեւցաւ:    Բնագիրը սակայն մեզի Բնագիրը սակայն մեզի Բնագիրը սակայն մեզի Բնագիրը սակայն մեզի 
չ'ըսեր թէ աստղը ինք մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ: 2չ'ըսեր թէ աստղը ինք մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ: 2չ'ըսեր թէ աստղը ինք մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ: 2չ'ըսեր թէ աստղը ինք մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ: 2----րդ րդ րդ րդ 
գլուխին առաջին երկու համարները, պարզապէս կ'ըսեն, թէ գլուխին առաջին երկու համարները, պարզապէս կ'ըսեն, թէ գլուխին առաջին երկու համարները, պարզապէս կ'ըսեն, թէ գլուխին առաջին երկու համարները, պարզապէս կ'ըսեն, թէ 
մոգերը տեսմոգերը տեսմոգերը տեսմոգերը տեսան Յիսուսի աստղը արեւելքի մէջ եւ Երուսաղէմ ան Յիսուսի աստղը արեւելքի մէջ եւ Երուսաղէմ ան Յիսուսի աստղը արեւելքի մէջ եւ Երուսաղէմ ան Յիսուսի աստղը արեւելքի մէջ եւ Երուսաղէմ 
եկան երկրպագելու անոր: Արդ, կարեւոր է հետեւեալ եկան երկրպագելու անոր: Արդ, կարեւոր է հետեւեալ եկան երկրպագելու անոր: Արդ, կարեւոր է հետեւեալ եկան երկրպագելու անոր: Արդ, կարեւոր է հետեւեալ 
հարցումը հարցնել.հարցումը հարցնել.հարցումը հարցնել.հարցումը հարցնել.----    Ինչո՞ւ համար մոգերը Երուսաղէմ եկԻնչո՞ւ համար մոգերը Երուսաղէմ եկԻնչո՞ւ համար մոգերը Երուսաղէմ եկԻնչո՞ւ համար մոգերը Երուսաղէմ եկան, ան, ան, ան, 
եւ ոչ թէ ուրիշ քաղաք մը: Կարելի է նաեւ հարցնել.եւ ոչ թէ ուրիշ քաղաք մը: Կարելի է նաեւ հարցնել.եւ ոչ թէ ուրիշ քաղաք մը: Կարելի է նաեւ հարցնել.եւ ոչ թէ ուրիշ քաղաք մը: Կարելի է նաեւ հարցնել.----    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
համար աստղը զանոնք ուղղակի Բեթլեհէմ չառաջնորդեց` համար աստղը զանոնք ուղղակի Բեթլեհէմ չառաջնորդեց` համար աստղը զանոնք ուղղակի Բեթլեհէմ չառաջնորդեց` համար աստղը զանոնք ուղղակի Բեթլեհէմ չառաջնորդեց` 
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այնտեղայնտեղայնտեղայնտեղ    ուր ծնած էր Յիուր ծնած էր Յիուր ծնած էր Յիուր ծնած էր Յիսուս, ինչպէս պիտի ընէր քիչ ետք, այլ սուս, ինչպէս պիտի ընէր քիչ ետք, այլ սուս, ինչպէս պիտի ընէր քիչ ետք, այլ սուս, ինչպէս պիտի ընէր քիչ ետք, այլ 
թոյլ տուաւ որ Երուսաղէմ երթան:թոյլ տուաւ որ Երուսաղէմ երթան:թոյլ տուաւ որ Երուսաղէմ երթան:թոյլ տուաւ որ Երուսաղէմ երթան:    ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.պատճառներով.----    

ա) Աստուծոյ կարգադրութիւնն էր, որ մոգերը նախ ա) Աստուծոյ կարգադրութիւնն էր, որ մոգերը նախ ա) Աստուծոյ կարգադրութիւնն էր, որ մոգերը նախ ա) Աստուծոյ կարգադրութիւնն էր, որ մոգերը նախ 
Երուսաղէմ երթային, որովհետեւ հոԵրուսաղէմ երթային, որովհետեւ հոԵրուսաղէմ երթային, որովհետեւ հոԵրուսաղէմ երթային, որովհետեւ հո´́́́ն էին քահանաներն ու ն էին քահանաներն ու ն էին քահանաներն ու ն էին քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները: Բոլորէն առաջ նախ անոնք պէտք էր Օրէնքի ուսուցիչները: Բոլորէն առաջ նախ անոնք պէտք էր Օրէնքի ուսուցիչները: Բոլորէն առաջ նախ անոնք պէտք էր Օրէնքի ուսուցիչները: Բոլորէն առաջ նախ անոնք պէտք էր 
լսէին լսէին լսէին լսէին Յիսուսի ծնունդին մասին. ինչո՞ւ համար. Անանիա Վրդ. Յիսուսի ծնունդին մասին. ինչո՞ւ համար. Անանիա Վրդ. Յիսուսի ծնունդին մասին. ինչո՞ւ համար. Անանիա Վրդ. Յիսուսի ծնունդին մասին. ինչո՞ւ համար. Անանիա Վրդ. 
Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ Սանահնեցին կը բացատրէ, թէ ««««մոգերը ուղղակի Բեթլեհէմ մոգերը ուղղակի Բեթլեհէմ մոգերը ուղղակի Բեթլեհէմ մոգերը ուղղակի Բեթլեհէմ 
գալէ առաջ, պէտք էր նախ Երուսաղէմ երթային, որպէսզի գալէ առաջ, պէտք էր նախ Երուսաղէմ երթային, որպէսզի գալէ առաջ, պէտք էր նախ Երուսաղէմ երթային, որպէսզի գալէ առաջ, պէտք էր նախ Երուսաղէմ երթային, որպէսզի 
ծնած Փրկիչին առաջին պատմիչները քահանաներն ու ծնած Փրկիչին առաջին պատմիչները քահանաներն ու ծնած Փրկիչին առաջին պատմիչները քահանաներն ու ծնած Փրկիչին առաջին պատմիչները քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները իրենք ըլլային, եւ մարգարէներուն Օրէնքի ուսուցիչները իրենք ըլլային, եւ մարգարէներուն Օրէնքի ուսուցիչները իրենք ըլլային, եւ մարգարէներուն Օրէնքի ուսուցիչները իրենք ըլլային, եւ մարգարէներուն 
գիրքերէնգիրքերէնգիրքերէնգիրքերէն    վկայակոչութիւններ կատարելով` հաստատէին վկայակոչութիւններ կատարելով` հաստատէին վկայակոչութիւններ կատարելով` հաստատէին վկայակոչութիւններ կատարելով` հաստատէին 
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքըխոստացեալ Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքըխոստացեալ Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքըխոստացեալ Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը»:»:»:»:    

բ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կբ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կբ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կբ) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Աստղը ուղղաԱստղը ուղղաԱստղը ուղղաԱստղը ուղղա----
կի Բեթլեհէմ չեկաւ, այլ ժամանակուան մը համար ինքզինք կի Բեթլեհէմ չեկաւ, այլ ժամանակուան մը համար ինքզինք կի Բեթլեհէմ չեկաւ, այլ ժամանակուան մը համար ինքզինք կի Բեթլեհէմ չեկաւ, այլ ժամանակուան մը համար ինքզինք 
ծածկեց մոգերէն, որպէսզի Երուսաղէմ գալով` անոնք օրէնսծածկեց մոգերէն, որպէսզի Երուսաղէմ գալով` անոնք օրէնսծածկեց մոգերէն, որպէսզի Երուսաղէմ գալով` անոնք օրէնսծածկեց մոգերէն, որպէսզի Երուսաղէմ գալով` անոնք օրէնս----
գէտներէն լսեն Մանուգէտներէն լսեն Մանուգէտներէն լսեն Մանուգէտներէն լսեն Մանուկին մասին կանխասաց մարգարէուկին մասին կանխասաց մարգարէուկին մասին կանխասաց մարգարէուկին մասին կանխասաց մարգարէու----
թիւնը, Հերովդէսն ու հրեաները նախանձի պատճառով թիւնը, Հերովդէսն ու հրեաները նախանձի պատճառով թիւնը, Հերովդէսն ու հրեաները նախանձի պատճառով թիւնը, Հերովդէսն ու հրեաները նախանձի պատճառով 
տանջուին Յիսուսի ծննդեան լուրը առնելով, եւ յայտնապէս տանջուին Յիսուսի ծննդեան լուրը առնելով, եւ յայտնապէս տանջուին Յիսուսի ծննդեան լուրը առնելով, եւ յայտնապէս տանջուին Յիսուսի ծննդեան լուրը առնելով, եւ յայտնապէս 
երեւի որ անոնց կամքը ճշմարտութեան հակառակ է: Այս երեւի որ անոնց կամքը ճշմարտութեան հակառակ է: Այս երեւի որ անոնց կամքը ճշմարտութեան հակառակ է: Այս երեւի որ անոնց կամքը ճշմարտութեան հակառակ է: Այս 
բաներուն մասին է որ կը պատմէ Աւետարանիչը երբ կբաներուն մասին է որ կը պատմէ Աւետարանիչը երբ կբաներուն մասին է որ կը պատմէ Աւետարանիչը երբ կբաներուն մասին է որ կը պատմէ Աւետարանիչը երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
““““Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ իրեն 
հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըհետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըհետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըհետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները”””” ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 2.3)»:2.3)»:2.3)»:2.3)»:    

գ) Մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ մըն էր. այս գ) Մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ մըն էր. այս գ) Մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ մըն էր. այս գ) Մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ մըն էր. այս 
մասին հետագայ էջերուն մէջ պիտի խօսինք: Աստղանման մասին հետագայ էջերուն մէջ պիտի խօսինք: Աստղանման մասին հետագայ էջերուն մէջ պիտի խօսինք: Աստղանման մասին հետագայ էջերուն մէջ պիտի խօսինք: Աստղանման 
ձեւով երեւցող հրեշտակը նախ ուզեց անոնց հաւատարմուձեւով երեւցող հրեշտակը նախ ուզեց անոնց հաւատարմուձեւով երեւցող հրեշտակը նախ ուզեց անոնց հաւատարմուձեւով երեւցող հրեշտակը նախ ուզեց անոնց հաւատարմու----
թիւնն ու պատրաստակամութիւնը փորձաքաթիւնն ու պատրաստակամութիւնը փորձաքաթիւնն ու պատրաստակամութիւնը փորձաքաթիւնն ու պատրաստակամութիւնը փորձաքարի զարնել, րի զարնել, րի զարնել, րի զարնել, 
ուզեց անոնց հետաքրքրութեան չափը տեսնել. այլ խօսքով` ուզեց անոնց հետաքրքրութեան չափը տեսնել. այլ խօսքով` ուզեց անոնց հետաքրքրութեան չափը տեսնել. այլ խօսքով` ուզեց անոնց հետաքրքրութեան չափը տեսնել. այլ խօսքով` 
ան ուզեց տեսնել ու գիտնալ, թէ արդեօք մոգերը երեւցող ան ուզեց տեսնել ու գիտնալ, թէ արդեօք մոգերը երեւցող ան ուզեց տեսնել ու գիտնալ, թէ արդեօք մոգերը երեւցող ան ուզեց տեսնել ու գիտնալ, թէ արդեօք մոգերը երեւցող 
աստղին եւ անոր իմաստին ու նշանակութեան հանդէպ աստղին եւ անոր իմաստին ու նշանակութեան հանդէպ աստղին եւ անոր իմաստին ու նշանակութեան հանդէպ աստղին եւ անոր իմաստին ու նշանակութեան հանդէպ 
հետաքրքրութիւն ցոյց պիտի տայի՞ն. արդեօք նորածին հետաքրքրութիւն ցոյց պիտի տայի՞ն. արդեօք նորածին հետաքրքրութիւն ցոյց պիտի տայի՞ն. արդեօք նորածին հետաքրքրութիւն ցոյց պիտի տայի՞ն. արդեօք նորածին 
Թագաւորը տեսնելու համար, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն Թագաւորը տեսնելու համար, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն Թագաւորը տեսնելու համար, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն Թագաւորը տեսնելու համար, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն 
Երուսաղէմ երթալու, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն սիրայօժար Երուսաղէմ երթալու, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն սիրայօժար Երուսաղէմ երթալու, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն սիրայօժար Երուսաղէմ երթալու, պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն սիրայօժար 
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կերպով տանելու այն նեղութիւնն ու յոգնութիւնը որ դէպի կերպով տանելու այն նեղութիւնն ու յոգնութիւնը որ դէպի կերպով տանելու այն նեղութիւնն ու յոգնութիւնը որ դէպի կերպով տանելու այն նեղութիւնն ու յոգնութիւնը որ դէպի 
Երուսաղէմ տանող ճանապարհին վրայ իրենց կը սպասէր. Երուսաղէմ տանող ճանապարհին վրայ իրենց կը սպասէր. Երուսաղէմ տանող ճանապարհին վրայ իրենց կը սպասէր. Երուսաղէմ տանող ճանապարհին վրայ իրենց կը սպասէր. 
պատրաստ պիտի ըլլայի՞ն ձգելու իրենց մեծ բնակարանպատրաստ պիտի ըլլայի՞ն ձգելու իրենց մեծ բնակարանպատրաստ պիտի ըլլայի՞ն ձգելու իրենց մեծ բնակարանպատրաստ պիտի ըլլայի՞ն ձգելու իրենց մեծ բնակարաննենենենե----
րուն կամ պալատներուն հանգիստը, եւ սիրով քալելու անարուն կամ պալատներուն հանգիստը, եւ սիրով քալելու անարուն կամ պալատներուն հանգիստը, եւ սիրով քալելու անարուն կամ պալատներուն հանգիստը, եւ սիրով քալելու անա----
պատներուն մութին ու ցուրտին ընդմէջէն, հասնելու ու պատներուն մութին ու ցուրտին ընդմէջէն, հասնելու ու պատներուն մութին ու ցուրտին ընդմէջէն, հասնելու ու պատներուն մութին ու ցուրտին ընդմէջէն, հասնելու ու 
տեսնելու այն Թագաւորը, որ աշխարհ պիտի գար տաքցնելու տեսնելու այն Թագաւորը, որ աշխարհ պիտի գար տաքցնելու տեսնելու այն Թագաւորը, որ աշխարհ պիտի գար տաքցնելու տեսնելու այն Թագաւորը, որ աշխարհ պիտի գար տաքցնելու 
մեղքի պատճառով ցրտացած հոգիները:մեղքի պատճառով ցրտացած հոգիները:մեղքի պատճառով ցրտացած հոգիները:մեղքի պատճառով ցրտացած հոգիները:    

Աստուած իր բաժինը կը կատարէ մեր կեանքին մէջ, եւ Աստուած իր բաժինը կը կատարէ մեր կեանքին մէջ, եւ Աստուած իր բաժինը կը կատարէ մեր կեանքին մէջ, եւ Աստուած իր բաժինը կը կատարէ մեր կեանքին մէջ, եւ 
կը սպասէ որ մենք ալ մեր բաժինը կատարենք: Աստուծոյ կը սպասէ որ մենք ալ մեր բաժինը կատարենք: Աստուծոյ կը սպասէ որ մենք ալ մեր բաժինը կատարենք: Աստուծոյ կը սպասէ որ մենք ալ մեր բաժինը կատարենք: Աստուծոյ 
բաժինն էր երեւցնել մոգեբաժինն էր երեւցնել մոգեբաժինն էր երեւցնել մոգեբաժինն էր երեւցնել մոգերուն ծնած իր Որդիին աստղը, բայց րուն ծնած իր Որդիին աստղը, բայց րուն ծնած իր Որդիին աստղը, բայց րուն ծնած իր Որդիին աստղը, բայց 
Երուսաղէմ երթալն ու Յիսուսը փնտռելը` մոգերուն բաժինն Երուսաղէմ երթալն ու Յիսուսը փնտռելը` մոգերուն բաժինն Երուսաղէմ երթալն ու Յիսուսը փնտռելը` մոգերուն բաժինն Երուսաղէմ երթալն ու Յիսուսը փնտռելը` մոգերուն բաժինն 
էր: Եթէ անոնք Երուսաղէմ չերթային` երկրորդ անգամ ըլլաէր: Եթէ անոնք Երուսաղէմ չերթային` երկրորդ անգամ ըլլաէր: Եթէ անոնք Երուսաղէմ չերթային` երկրորդ անգամ ըլլաէր: Եթէ անոնք Երուսաղէմ չերթային` երկրորդ անգամ ըլլա----
լով աստղը պիտի չտեսնէին: Աստուած յաճախ մեզի ալ կը լով աստղը պիտի չտեսնէին: Աստուած յաճախ մեզի ալ կը լով աստղը պիտի չտեսնէին: Աստուած յաճախ մեզի ալ կը լով աստղը պիտի չտեսնէին: Աստուած յաճախ մեզի ալ կը 
ցուցնէ` մեզ իր Որդիին առաջնորդող աստղեր, բայց արդեօք ցուցնէ` մեզ իր Որդիին առաջնորդող աստղեր, բայց արդեօք ցուցնէ` մեզ իր Որդիին առաջնորդող աստղեր, բայց արդեօք ցուցնէ` մեզ իր Որդիին առաջնորդող աստղեր, բայց արդեօք 
մենք կը հետեւի՞մենք կը հետեւի՞մենք կը հետեւի՞մենք կը հետեւի՞նք այն աստղերուն առաջնորդութեան: Ասնք այն աստղերուն առաջնորդութեան: Ասնք այն աստղերուն առաջնորդութեան: Ասնք այն աստղերուն առաջնորդութեան: Աս----
տուծոյ բաժինն է ցուցնել մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող տուծոյ բաժինն է ցուցնել մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող տուծոյ բաժինն է ցուցնել մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող տուծոյ բաժինն է ցուցնել մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող 
աստղեր, բայց մեր բաժինն ու պարտականութիւնն է հետեւիլ աստղեր, բայց մեր բաժինն ու պարտականութիւնն է հետեւիլ աստղեր, բայց մեր բաժինն ու պարտականութիւնն է հետեւիլ աստղեր, բայց մեր բաժինն ու պարտականութիւնն է հետեւիլ 
այն աստղերուն ու հասնիլ Յիսուսին: Աստուած կը ցուցնէ այն աստղերուն ու հասնիլ Յիսուսին: Աստուած կը ցուցնէ այն աստղերուն ու հասնիլ Յիսուսին: Աստուած կը ցուցնէ այն աստղերուն ու հասնիլ Յիսուսին: Աստուած կը ցուցնէ 
մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող ճամբան, բայց չ'ըստիպեր մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող ճամբան, բայց չ'ըստիպեր մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող ճամբան, բայց չ'ըստիպեր մեզի` մեզ իր Որդիին առաջնորդող ճամբան, բայց չ'ըստիպեր 
մեզ քամեզ քամեզ քամեզ քալելու այդ ճամբէն: Ամէն մարդ իր ազատ կամքով պէտք լելու այդ ճամբէն: Ամէն մարդ իր ազատ կամքով պէտք լելու այդ ճամբէն: Ամէն մարդ իր ազատ կամքով պէտք լելու այդ ճամբէն: Ամէն մարդ իր ազատ կամքով պէտք 
է գայ Քրիստոսի:է գայ Քրիստոսի:է գայ Քրիստոսի:է գայ Քրիստոսի:    

Բազմատեսակ են այն աստղերը որ Աստուած կը ցուցնէ Բազմատեսակ են այն աստղերը որ Աստուած կը ցուցնէ Բազմատեսակ են այն աստղերը որ Աստուած կը ցուցնէ Բազմատեսակ են այն աստղերը որ Աստուած կը ցուցնէ 
մեզի: Երբ ան իր սիրոյն աստղը կը ցուցնէ մեզի` քանինե՞ր մեզի: Երբ ան իր սիրոյն աստղը կը ցուցնէ մեզի` քանինե՞ր մեզի: Երբ ան իր սիրոյն աստղը կը ցուցնէ մեզի` քանինե՞ր մեզի: Երբ ան իր սիրոյն աստղը կը ցուցնէ մեզի` քանինե՞ր 
մեզմէ կ'ազդուին ու կը սկսին քալել իր սիրով ու դէպի իր մեզմէ կ'ազդուին ու կը սկսին քալել իր սիրով ու դէպի իր մեզմէ կ'ազդուին ու կը սկսին քալել իր սիրով ու դէպի իր մեզմէ կ'ազդուին ու կը սկսին քալել իր սիրով ու դէպի իր 
սէրը: Երբ անողորմներուս իր ողորմութեասէրը: Երբ անողորմներուս իր ողորմութեասէրը: Երբ անողորմներուս իր ողորմութեասէրը: Երբ անողորմներուս իր ողորմութեան աստղը կը ն աստղը կը ն աստղը կը ն աստղը կը 
ցուցնէ` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ դառնայ որ ողորմած ցուցնէ` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ դառնայ որ ողորմած ցուցնէ` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ դառնայ որ ողորմած ցուցնէ` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ դառնայ որ ողորմած 
ըլլանք մեր նմաններուն հանդէպ: Երբ տկարութիւն կ'արձաըլլանք մեր նմաններուն հանդէպ: Երբ տկարութիւն կ'արձաըլլանք մեր նմաններուն հանդէպ: Երբ տկարութիւն կ'արձաըլլանք մեր նմաններուն հանդէպ: Երբ տկարութիւն կ'արձա----
նագրենք ու կը հանդիպինք Աստուծոյ համբերութեան աստնագրենք ու կը հանդիպինք Աստուծոյ համբերութեան աստնագրենք ու կը հանդիպինք Աստուծոյ համբերութեան աստնագրենք ու կը հանդիպինք Աստուծոյ համբերութեան աստ----
ղին` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ ու առիթ դառնայ որ ղին` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ ու առիթ դառնայ որ ղին` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ ու առիթ դառնայ որ ղին` ատիկա պէտք չէ՞ պատճառ ու առիթ դառնայ որ 
համբերութեամբ տանինք մեր նմաններուն տկարութիւններըհամբերութեամբ տանինք մեր նմաններուն տկարութիւններըհամբերութեամբ տանինք մեր նմաններուն տկարութիւններըհամբերութեամբ տանինք մեր նմաններուն տկարութիւնները: : : : 
Աստղը երեւցնելը Աստուծոյ գործն ու բաժինն է, բայց այդ Աստղը երեւցնելը Աստուծոյ գործն ու բաժինն է, բայց այդ Աստղը երեւցնելը Աստուծոյ գործն ու բաժինն է, բայց այդ Աստղը երեւցնելը Աստուծոյ գործն ու բաժինն է, բայց այդ 
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աստղէն մեզի եկող հրաւէրին ընդառաջելը` մեր գործն ու աստղէն մեզի եկող հրաւէրին ընդառաջելը` մեր գործն ու աստղէն մեզի եկող հրաւէրին ընդառաջելը` մեր գործն ու աստղէն մեզի եկող հրաւէրին ընդառաջելը` մեր գործն ու 
բաժինն է:բաժինն է:բաժինն է:բաժինն է:    

10101010) ) ) ) Յիսուս ծնաւ արեւելքի մէջ, իր աստղն ալ երեւցաւ Յիսուս ծնաւ արեւելքի մէջ, իր աստղն ալ երեւցաւ Յիսուս ծնաւ արեւելքի մէջ, իր աստղն ալ երեւցաւ Յիսուս ծնաւ արեւելքի մէջ, իր աստղն ալ երեւցաւ 
արեւելքի մէջ, մոգերն ալ արեւելքէն եկան: Եւ այս բոլորը ցոյց արեւելքի մէջ, մոգերն ալ արեւելքէն եկան: Եւ այս բոլորը ցոյց արեւելքի մէջ, մոգերն ալ արեւելքէն եկան: Եւ այս բոլորը ցոյց արեւելքի մէջ, մոգերն ալ արեւելքէն եկան: Եւ այս բոլորը ցոյց 
կու տան, թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ,կու տան, թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ,կու տան, թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ,կու տան, թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ,    մարդկութեան արեւմարդկութեան արեւմարդկութեան արեւմարդկութեան արեւմտամտամտամտա----
ցած կեանքը արեւելքի վերածելու: Եկաւ` մեղքի խաւարին ցած կեանքը արեւելքի վերածելու: Եկաւ` մեղքի խաւարին ցած կեանքը արեւելքի վերածելու: Եկաւ` մեղքի խաւարին ցած կեանքը արեւելքի վերածելու: Եկաւ` մեղքի խաւարին 
մէջ խարխափող մարդիկը` լոյսի որդիներու փոխակերպելու:մէջ խարխափող մարդիկը` լոյսի որդիներու փոխակերպելու:մէջ խարխափող մարդիկը` լոյսի որդիներու փոխակերպելու:մէջ խարխափող մարդիկը` լոյսի որդիներու փոխակերպելու:    

11111111) ) ) ) Մոգերը երկա՜ր ու դժուարին ճամբայ կտրեցին մինչեւ Մոգերը երկա՜ր ու դժուարին ճամբայ կտրեցին մինչեւ Մոգերը երկա՜ր ու դժուարին ճամբայ կտրեցին մինչեւ Մոգերը երկա՜ր ու դժուարին ճամբայ կտրեցին մինչեւ 
որ հասնին մանուկ Յիսուսին: Մենք պատրա՞ստ ենք երկա՜ր որ հասնին մանուկ Յիսուսին: Մենք պատրա՞ստ ենք երկա՜ր որ հասնին մանուկ Յիսուսին: Մենք պատրա՞ստ ենք երկա՜ր որ հասնին մանուկ Յիսուսին: Մենք պատրա՞ստ ենք երկա՜ր 
ու դժուարին ճամբայ կտրելու ու դժուարին ճամբայ կտրելու ու դժուարին ճամբայ կտրելու ու դժուարին ճամբայ կտրելու ՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսինՅիսուսին    հասնելու համար: հասնելու համար: հասնելու համար: հասնելու համար: 
Յիսուս մէկ կողմէ կը յայտարարէ թէ ինքն է ճամբան Յիսուս մէկ կողմէ կը յայտարարէ թէ ինքն է ճամբան Յիսուս մէկ կողմէ կը յայտարարէ թէ ինքն է ճամբան Յիսուս մէկ կողմէ կը յայտարարէ թէ ինքն է ճամբան 
((((Յովհաննէս 14.6), իսկ միւս կողմէ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս 14.6), իսկ միւս կողմէ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս 14.6), իսկ միւս կողմէ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս 14.6), իսկ միւս կողմէ կը հաստատէ, թէ ««««դէպի դէպի դէպի դէպի 
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարինկեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
7.14): 7.14): 7.14): 7.14): Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինքն է մեզ առաջնորդող Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինքն է մեզ առաջնորդող Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինքն է մեզ առաջնորդող Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինքն է մեզ առաջնորդող 
ճամբան,ճամբան,ճամբան,ճամբան,    եւ միաժամանակեւ միաժամանակեւ միաժամանակեւ միաժամանակ    ինքն է այն ճամբաինքն է այն ճամբաինքն է այն ճամբաինքն է այն ճամբան որուն կ'ան որուն կ'ան որուն կ'ան որուն կ'ա----
ռաջնորդուինք, եւ այդ ճամբան դժուարին է: Յաճախ դժուառաջնորդուինք, եւ այդ ճամբան դժուարին է: Յաճախ դժուառաջնորդուինք, եւ այդ ճամբան դժուարին է: Յաճախ դժուառաջնորդուինք, եւ այդ ճամբան դժուարին է: Յաճախ դժուա----
րին կը թուի, որովհետեւ երկար կը թուի:րին կը թուի, որովհետեւ երկար կը թուի:րին կը թուի, որովհետեւ երկար կը թուի:րին կը թուի, որովհետեւ երկար կը թուի:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երկինք առաջնորդող ճամբան կարճ չէ: Երկաերկինք առաջնորդող ճամբան կարճ չէ: Երկաերկինք առաջնորդող ճամբան կարճ չէ: Երկաերկինք առաջնորդող ճամբան կարճ չէ: Երկա´́́́ր է: ր է: ր է: ր է: 
Մարդիկ սակայն չեն սիրեր երկար ճամբաները: Երկինք Մարդիկ սակայն չեն սիրեր երկար ճամբաները: Երկինք Մարդիկ սակայն չեն սիրեր երկար ճամբաները: Երկինք Մարդիկ սակայն չեն սիրեր երկար ճամբաները: Երկինք 
առաջնորդող ճամբուն երկարութիւնը կը յոգնառաջնորդող ճամբուն երկարութիւնը կը յոգնառաջնորդող ճամբուն երկարութիւնը կը յոգնառաջնորդող ճամբուն երկարութիւնը կը յոգնեցնէ: Շատերուն եցնէ: Շատերուն եցնէ: Շատերուն եցնէ: Շատերուն 
յոգնեցուցած է: Մարդոց բնաւորութեան ույոգնեցուցած է: Մարդոց բնաւորութեան ույոգնեցուցած է: Մարդոց բնաւորութեան ույոգնեցուցած է: Մարդոց բնաւորութեան ու    բնութեան մաս կը բնութեան մաս կը բնութեան մաս կը բնութեան մաս կը 
կազմէ, կազմէ, կազմէ, կազմէ, բան մը բան մը բան մը բան մը շուտ մը շուտ մը շուտ մը շուտ մը ընելն ու վերջացնելը, աճապարելը, ընելն ու վերջացնելը, աճապարելը, ընելն ու վերջացնելը, աճապարելը, ընելն ու վերջացնելը, աճապարելը, 
արագ կերպով արդիւնքի հասնիլը: Բայց Աստուծոյ արքաարագ կերպով արդիւնքի հասնիլը: Բայց Աստուծոյ արքաարագ կերպով արդիւնքի հասնիլը: Բայց Աստուծոյ արքաարագ կերպով արդիւնքի հասնիլը: Բայց Աստուծոյ արքա----
յութիւնը իբրեւ տեսիլք ու նպատակ դարձուցած մարդը, պէտք յութիւնը իբրեւ տեսիլք ու նպատակ դարձուցած մարդը, պէտք յութիւնը իբրեւ տեսիլք ու նպատակ դարձուցած մարդը, պէտք յութիւնը իբրեւ տեսիլք ու նպատակ դարձուցած մարդը, պէտք 
է է է է մնայուն կերպով յիշէ որ հաւատմնայուն կերպով յիշէ որ հաւատմնայուն կերպով յիշէ որ հաւատմնայուն կերպով յիշէ որ հաւատքի բառարանին մէջ` գործ քի բառարանին մէջ` գործ քի բառարանին մէջ` գործ քի բառարանին մէջ` գործ 
մը արագ մը ընել ու վերջացնել գոյութիւն չունի, դիւրին ու մը արագ մը ընել ու վերջացնել գոյութիւն չունի, դիւրին ու մը արագ մը ընել ու վերջացնել գոյութիւն չունի, դիւրին ու մը արագ մը ընել ու վերջացնել գոյութիւն չունի, դիւրին ու 
արագ կերպով երկինք մտնել չկայ: Յիսուս կը խօսի համբեարագ կերպով երկինք մտնել չկայ: Յիսուս կը խօսի համբեարագ կերպով երկինք մտնել չկայ: Յիսուս կը խօսի համբեարագ կերպով երկինք մտնել չկայ: Յիսուս կը խօսի համբե----
րութեան մասին, երկինքը համբերութեամբ ժառանգելու րութեան մասին, երկինքը համբերութեամբ ժառանգելու րութեան մասին, երկինքը համբերութեամբ ժառանգելու րութեան մասին, երկինքը համբերութեամբ ժառանգելու 
մասին, նեղութիւնները համբերութեամբ տանելու մասին: մասին, նեղութիւնները համբերութեամբ տանելու մասին: մասին, նեղութիւնները համբերութեամբ տանելու մասին: մասին, նեղութիւնները համբերութեամբ տանելու մասին: 
««««ՀամբերութիւնՀամբերութիւնՀամբերութիւնՀամբերութիւն» » » » բառն իսկ ցոյբառն իսկ ցոյբառն իսկ ցոյբառն իսկ ցոյց կու տայ երկար ժամանակի ց կու տայ երկար ժամանակի ց կու տայ երկար ժամանակի ց կու տայ երկար ժամանակի 
ընթացք մը, երկար տեւողութեան վրայ երկարած գործ մը, ընթացք մը, երկար տեւողութեան վրայ երկարած գործ մը, ընթացք մը, երկար տեւողութեան վրայ երկարած գործ մը, ընթացք մը, երկար տեւողութեան վրայ երկարած գործ մը, 
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աշխատանք մը, յոգնութիւն մը, հոգեւոր պայքար մը, սպաաշխատանք մը, յոգնութիւն մը, հոգեւոր պայքար մը, սպաաշխատանք մը, յոգնութիւն մը, հոգեւոր պայքար մը, սպաաշխատանք մը, յոգնութիւն մը, հոգեւոր պայքար մը, սպա----
սում մը:սում մը:սում մը:սում մը:    

Շատեր կը սկսին իրենց հաւատքի գնացքը, բայց կիսաՇատեր կը սկսին իրենց հաւատքի գնացքը, բայց կիսաՇատեր կը սկսին իրենց հաւատքի գնացքը, բայց կիսաՇատեր կը սկսին իրենց հաւատքի գնացքը, բայց կիսա----
ւարտ կը թողուն զայն: Հաւատքի գնացքը սկսիլը զոհողութիւն ւարտ կը թողուն զայն: Հաւատքի գնացքը սկսիլը զոհողութիւն ւարտ կը թողուն զայն: Հաւատքի գնացքը սկսիլը զոհողութիւն ւարտ կը թողուն զայն: Հաւատքի գնացքը սկսիլը զոհողութիւն 
չի պահանջեր, բայց չի պահանջեր, բայց չի պահանջեր, բայց չի պահանջեր, բայց այդ գնացքին մէջ մնալը ու այդ գնացքը այդ գնացքին մէջ մնալը ու այդ գնացքը այդ գնացքին մէջ մնալը ու այդ գնացքը այդ գնացքին մէջ մնալը ու այդ գնացքը 
շարունակելը` մեծ զոհողութիշարունակելը` մեծ զոհողութիշարունակելը` մեծ զոհողութիշարունակելը` մեծ զոհողութի´́́́ւն կը պահանջէ, հաւատքի ւն կը պահանջէ, հաւատքի ւն կը պահանջէ, հաւատքի ւն կը պահանջէ, հաւատքի 
յարատեւութիյարատեւութիյարատեւութիյարատեւութի´́́́ւն կը պահանջէ, աննկուն կաւն կը պահանջէ, աննկուն կաւն կը պահանջէ, աննկուն կաւն կը պահանջէ, աննկուն կա´́́́մք կը պահանջէ, մք կը պահանջէ, մք կը պահանջէ, մք կը պահանջէ, 
պատրաստակամութիպատրաստակամութիպատրաստակամութիպատրաստակամութի´́́́ւն կը պահանջէ, յարատեւ պայքաւն կը պահանջէ, յարատեւ պայքաւն կը պահանջէ, յարատեւ պայքաւն կը պահանջէ, յարատեւ պայքա´́́́ր ր ր ր 
կը պահանջէ:կը պահանջէ:կը պահանջէ:կը պահանջէ:    

Դիւրին չեղաւ մոգերուն համար մինչեւ Երուսաղէմ գալը. Դիւրին չեղաւ մոգերուն համար մինչեւ Երուսաղէմ գալը. Դիւրին չեղաւ մոգերուն համար մինչեւ Երուսաղէմ գալը. Դիւրին չեղաւ մոգերուն համար մինչեւ Երուսաղէմ գալը. 
մեզի համեզի համեզի համեզի համար ալ դիւրին պիտի չըլլայ վերին Երուսաղէմը մար ալ դիւրին պիտի չըլլայ վերին Երուսաղէմը մար ալ դիւրին պիտի չըլլայ վերին Երուսաղէմը մար ալ դիւրին պիտի չըլլայ վերին Երուսաղէմը 
հասնիլը: Վերին Երուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ սուր հասնիլը: Վերին Երուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ սուր հասնիլը: Վերին Երուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ սուր հասնիլը: Վերին Երուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ սուր 
խճաքարեր կան, որոնք կրնան մեր ոտքերը արիւնել: խճաքարեր կան, որոնք կրնան մեր ոտքերը արիւնել: խճաքարեր կան, որոնք կրնան մեր ոտքերը արիւնել: խճաքարեր կան, որոնք կրնան մեր ոտքերը արիւնել: 
Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. Հեղինակ մը ըսած է. ««««Եթէ ուզենք դէպի արքայութիւն քալել, Եթէ ուզենք դէպի արքայութիւն քալել, Եթէ ուզենք դէպի արքայութիւն քալել, Եթէ ուզենք դէպի արքայութիւն քալել, 
պէտք է մեր կօշիկին մէջ խճաքար մը ունենանքպէտք է մեր կօշիկին մէջ խճաքար մը ունենանքպէտք է մեր կօշիկին մէջ խճաքար մը ունենանքպէտք է մեր կօշիկին մէջ խճաքար մը ունենանք»:»:»:»:    Վերին Վերին Վերին Վերին 
Երուսաղէմ տանԵրուսաղէմ տանԵրուսաղէմ տանԵրուսաղէմ տանող ճամբուն վրայ գտնուող քարերը կրնան ող ճամբուն վրայ գտնուող քարերը կրնան ող ճամբուն վրայ գտնուող քարերը կրնան ող ճամբուն վրայ գտնուող քարերը կրնան 
վիրաւորել մեզ, բայց չեն կրնար տապալել: Այովիրաւորել մեզ, բայց չեն կրնար տապալել: Այովիրաւորել մեզ, բայց չեն կրնար տապալել: Այովիրաւորել մեզ, բայց չեն կրնար տապալել: Այո´, ´, ´, ´, փորձուփորձուփորձուփորձու----
թեան խճաքարը չի կրնար տապալել մեզ, եթէ երբեք թեան խճաքարը չի կրնար տապալել մեզ, եթէ երբեք թեան խճաքարը չի կրնար տապալել մեզ, եթէ երբեք թեան խճաքարը չի կրնար տապալել մեզ, եթէ երբեք 
Քրիստոսի հաւատքի քարին վրայ կառուցուած ենք:Քրիստոսի հաւատքի քարին վրայ կառուցուած ենք:Քրիստոսի հաւատքի քարին վրայ կառուցուած ենք:Քրիստոսի հաւատքի քարին վրայ կառուցուած ենք:    

12121212) ) ) ) Անոնք Երուսաղէմ հասնելու համար, անցան Անոնք Երուսաղէմ հասնելու համար, անցան Անոնք Երուսաղէմ հասնելու համար, անցան Անոնք Երուսաղէմ հասնելու համար, անցան 
գիշերային վտանգներէ: Յիսուսի հանդիպեգիշերային վտանգներէ: Յիսուսի հանդիպեգիշերային վտանգներէ: Յիսուսի հանդիպեգիշերային վտանգներէ: Յիսուսի հանդիպելու համար եթէ լու համար եթէ լու համար եթէ լու համար եթէ 
վտանգներէ անցնինք, ի՞նչ կ'ընենք. կը նահանջե՞նք, վտանգներէ անցնինք, ի՞նչ կ'ընենք. կը նահանջե՞նք, վտանգներէ անցնինք, ի՞նչ կ'ընենք. կը նահանջե՞նք, վտանգներէ անցնինք, ի՞նչ կ'ընենք. կը նահանջե՞նք, կը կը կը կը 
գայթակղի՞նք, կը կասկածամտի՞նք, գայթակղի՞նք, կը կասկածամտի՞նք, գայթակղի՞նք, կը կասկածամտի՞նք, գայթակղի՞նք, կը կասկածամտի՞նք, թէ՝ կը շարունակենք թէ՝ կը շարունակենք թէ՝ կը շարունակենք թէ՝ կը շարունակենք 
դէպի Յիսուս մեր հաւատքի գնացքը:դէպի Յիսուս մեր հաւատքի գնացքը:դէպի Յիսուս մեր հաւատքի գնացքը:դէպի Յիսուս մեր հաւատքի գնացքը:    

13131313) ) ) ) Մոգերը իրենց հանգիստը թողուցին որպէսզի կարեՄոգերը իրենց հանգիստը թողուցին որպէսզի կարեՄոգերը իրենց հանգիստը թողուցին որպէսզի կարեՄոգերը իրենց հանգիստը թողուցին որպէսզի կարե----
նային երթալ եւ Յիսուսը տեսնել: Մենք պատրա՞ստ ենք մեր նային երթալ եւ Յիսուսը տեսնել: Մենք պատրա՞ստ ենք մեր նային երթալ եւ Յիսուսը տեսնել: Մենք պատրա՞ստ ենք մեր նային երթալ եւ Յիսուսը տեսնել: Մենք պատրա՞ստ ենք մեր 
հանգիստ հանգիստ հանգիստ հանգիստ պայմանները ձգելու՝ Տէր Յիսուսին հանդիպելու պայմանները ձգելու՝ Տէր Յիսուսին հանդիպելու պայմանները ձգելու՝ Տէր Յիսուսին հանդիպելու պայմանները ձգելու՝ Տէր Յիսուսին հանդիպելու 
համար:համար:համար:համար:    Շատեր զԱստուած իրենց հանգիստը խանգարող Շատեր զԱստուած իրենց հանգիստը խանգարող Շատեր զԱստուած իրենց հանգիստը խանգարող Շատեր զԱստուած իրենց հանգիստը խանգարող 
Արարիչ կը սեպեն: Մեզի համար այդպիսի՞ն է Աստուած: Իր Արարիչ կը սեպեն: Մեզի համար այդպիսի՞ն է Աստուած: Իր Արարիչ կը սեպեն: Մեզի համար այդպիսի՞ն է Աստուած: Իր Արարիչ կը սեպեն: Մեզի համար այդպիսի՞ն է Աստուած: Իր 
ներկայութիւնը մեր հանգիստը կը խանգարէ՞, թէ ընդհականերկայութիւնը մեր հանգիստը կը խանգարէ՞, թէ ընդհականերկայութիւնը մեր հանգիստը կը խանգարէ՞, թէ ընդհականերկայութիւնը մեր հանգիստը կը խանգարէ՞, թէ ընդհակա----
ռակը` հոգեկան հանգիստ կը շնորհէ մեզի: Մարդուն հանռակը` հոգեկան հանգիստ կը շնորհէ մեզի: Մարդուն հանռակը` հոգեկան հանգիստ կը շնորհէ մեզի: Մարդուն հանռակը` հոգեկան հանգիստ կը շնորհէ մեզի: Մարդուն հան----
գիստը խանգարողգիստը խանգարողգիստը խանգարողգիստը խանգարող    բանը մեղքն է, եւ ոբանը մեղքն է, եւ ոբանը մեղքն է, եւ ոբանը մեղքն է, եւ ո´́́́չ թէ Քաւիչը մեր չ թէ Քաւիչը մեր չ թէ Քաւիչը մեր չ թէ Քաւիչը մեր 
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մեղքերուն: Ահա թէ ինչու մեղքերու Քաւիչը` Յիսուս, պատմեղքերուն: Ահա թէ ինչու մեղքերու Քաւիչը` Յիսուս, պատմեղքերուն: Ահա թէ ինչու մեղքերու Քաւիչը` Յիսուս, պատմեղքերուն: Ահա թէ ինչու մեղքերու Քաւիչը` Յիսուս, պատ----
ուիրեց ու հրաւիրեց որ մեղքէն յոգնած ու մեղքով բեռնաուիրեց ու հրաւիրեց որ մեղքէն յոգնած ու մեղքով բեռնաուիրեց ու հրաւիրեց որ մեղքէն յոգնած ու մեղքով բեռնաուիրեց ու հրաւիրեց որ մեղքէն յոգնած ու մեղքով բեռնա----
ւորուած մարդիկը իրեն յանձնուին, որպէսզի գտնեն իրենց ւորուած մարդիկը իրեն յանձնուին, որպէսզի գտնեն իրենց ւորուած մարդիկը իրեն յանձնուին, որպէսզի գտնեն իրենց ւորուած մարդիկը իրեն յանձնուին, որպէսզի գտնեն իրենց 
հոգեկան հանգիստը (Մատթէոս 11.28հոգեկան հանգիստը (Մատթէոս 11.28հոգեկան հանգիստը (Մատթէոս 11.28հոգեկան հանգիստը (Մատթէոս 11.28----29):29):29):29):    

14141414) ) ) ) Մոգերը մանուկ ՅիսուսինՄոգերը մանուկ ՅիսուսինՄոգերը մանուկ ՅիսուսինՄոգերը մանուկ Յիսուսին    քով հասնելու համար, քով հասնելու համար, քով հասնելու համար, քով հասնելու համար, 
գիշեր ու ցերեկ քալեցին: Քրիստոսի հետեւող մարդը ունի թէգիշեր ու ցերեկ քալեցին: Քրիստոսի հետեւող մարդը ունի թէգիշեր ու ցերեկ քալեցին: Քրիստոսի հետեւող մարդը ունի թէգիշեր ու ցերեկ քալեցին: Քրիստոսի հետեւող մարդը ունի թէ´ ´ ´ ´ 
իր ցերեկը եւ թէիր ցերեկը եւ թէիր ցերեկը եւ թէիր ցերեկը եւ թէ´ ´ ´ ´ իր գիշերը, այլ խօսքով՝ կեանքի իր դիւրին իր գիշերը, այլ խօսքով՝ կեանքի իր դիւրին իր գիշերը, այլ խօսքով՝ կեանքի իր դիւրին իր գիշերը, այլ խօսքով՝ կեանքի իր դիւրին 
ու դժուարին պահեու դժուարին պահեու դժուարին պահեու դժուարին պահերը, մութ ու լուսաւոր պահերը,րը, մութ ու լուսաւոր պահերը,րը, մութ ու լուսաւոր պահերը,րը, մութ ու լուսաւոր պահերը,    ուրախ ու ուրախ ու ուրախ ու ուրախ ու 
տխուր պահերը: տխուր պահերը: տխուր պահերը: տխուր պահերը: Պէտք է միՊէտք է միՊէտք է միՊէտք է մի´́́́շտ հետեւիլ Քրիստոսի եւ միշտ հետեւիլ Քրիստոսի եւ միշտ հետեւիլ Քրիստոսի եւ միշտ հետեւիլ Քրիստոսի եւ մի´́́́շտ շտ շտ շտ 
զայն փառաբանել,զայն փառաբանել,զայն փառաբանել,զայն փառաբանել,    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ միայն երբ խաղաղ ու պայծառ են չ թէ միայն երբ խաղաղ ու պայծառ են չ թէ միայն երբ խաղաղ ու պայծառ են չ թէ միայն երբ խաղաղ ու պայծառ են 
մեր օրերը, եւ հեզասահ` մեր կեանքի ճամբան:մեր օրերը, եւ հեզասահ` մեր կեանքի ճամբան:մեր օրերը, եւ հեզասահ` մեր կեանքի ճամբան:մեր օրերը, եւ հեզասահ` մեր կեանքի ճամբան:    Կան մարդիկ Կան մարդիկ Կան մարդիկ Կան մարդիկ 
որոնք երբ ուրախ ու հանգիստ են` կը փառաբանեն զԱստորոնք երբ ուրախ ու հանգիստ են` կը փառաբանեն զԱստորոնք երբ ուրախ ու հանգիստ են` կը փառաբանեն զԱստորոնք երբ ուրախ ու հանգիստ են` կը փառաբանեն զԱստ----
ուած, բայց երբ զիրենք անհանգստացնող ու տրտմեցնող ուած, բայց երբ զիրենք անհանգստացնող ու տրտմեցնող ուած, բայց երբ զիրենք անհանգստացնող ու տրտմեցնող ուած, բայց երբ զիրենք անհանգստացնող ու տրտմեցնող 
փորձութեան մը հանդիպին` փառաբանութեան բոլոր ձայնեփորձութեան մը հանդիպին` փառաբանութեան բոլոր ձայնեփորձութեան մը հանդիպին` փառաբանութեան բոլոր ձայնեփորձութեան մը հանդիպին` փառաբանութեան բոլոր ձայնե----
րը կը լռեն եւ կրը կը լռեն եւ կրը կը լռեն եւ կրը կը լռեն եւ կը փոխարինուին տրտունջքի ու դժգոհանքի ը փոխարինուին տրտունջքի ու դժգոհանքի ը փոխարինուին տրտունջքի ու դժգոհանքի ը փոխարինուին տրտունջքի ու դժգոհանքի 
ալիքներով: Ան որ միայն ուրախ ու հանգիստ եղած ժամանակ ալիքներով: Ան որ միայն ուրախ ու հանգիստ եղած ժամանակ ալիքներով: Ան որ միայն ուրախ ու հանգիստ եղած ժամանակ ալիքներով: Ան որ միայն ուրախ ու հանգիստ եղած ժամանակ 
փառք կու տայ Տիրոջ, կը նշանակէ թէ կեղծ հաւատացեալ մըն փառք կու տայ Տիրոջ, կը նշանակէ թէ կեղծ հաւատացեալ մըն փառք կու տայ Տիրոջ, կը նշանակէ թէ կեղծ հաւատացեալ մըն փառք կու տայ Տիրոջ, կը նշանակէ թէ կեղծ հաւատացեալ մըն 
է, որովհետեւ իրական հաւատացեալը միէ, որովհետեւ իրական հաւատացեալը միէ, որովհետեւ իրական հաւատացեալը միէ, որովհետեւ իրական հաւատացեալը մի´́́́շտ փառք կու տայ շտ փառք կու տայ շտ փառք կու տայ շտ փառք կու տայ 
Տիրոջ եւ ոչ թէ ժամանակ առ ժամանակ: Եթէ միայն հանգիստ Տիրոջ եւ ոչ թէ ժամանակ առ ժամանակ: Եթէ միայն հանգիստ Տիրոջ եւ ոչ թէ ժամանակ առ ժամանակ: Եթէ միայն հանգիստ Տիրոջ եւ ոչ թէ ժամանակ առ ժամանակ: Եթէ միայն հանգիստ 
եղած ժամեղած ժամեղած ժամեղած ժամանակնիս փառք տանք Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ անակնիս փառք տանք Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ անակնիս փառք տանք Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ անակնիս փառք տանք Աստուծոյ, կը նշանակէ թէ 
մենք մեր անձնական հանգիստին համար է որ փառք կու մենք մեր անձնական հանգիստին համար է որ փառք կու մենք մեր անձնական հանգիստին համար է որ փառք կու մենք մեր անձնական հանգիստին համար է որ փառք կու 
տանք Աստուծոյ, եւ ոտանք Աստուծոյ, եւ ոտանք Աստուծոյ, եւ ոտանք Աստուծոյ, եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրենք զԱստուած: չ թէ որովհետեւ կը սիրենք զԱստուած: չ թէ որովհետեւ կը սիրենք զԱստուած: չ թէ որովհետեւ կը սիրենք զԱստուած: 
Իսկական հաւատացեալը պէտք է նմանի այն վարդին, որ երբ Իսկական հաւատացեալը պէտք է նմանի այն վարդին, որ երբ Իսկական հաւատացեալը պէտք է նմանի այն վարդին, որ երբ Իսկական հաւատացեալը պէտք է նմանի այն վարդին, որ երբ 
հովը կը փչէ` անիկա իր բոյրը կը տարածէ շուրջը: Արդ, հովը կը փչէ` անիկա իր բոյրը կը տարածէ շուրջը: Արդ, հովը կը փչէ` անիկա իր բոյրը կը տարածէ շուրջը: Արդ, հովը կը փչէ` անիկա իր բոյրը կը տարածէ շուրջը: Արդ, 
ինչպէս բինչպէս բինչպէս բինչպէս բոյր ունեցող վարդը իր բոյրը կը տարածէ երբ հովը ոյր ունեցող վարդը իր բոյրը կը տարածէ երբ հովը ոյր ունեցող վարդը իր բոյրը կը տարածէ երբ հովը ոյր ունեցող վարդը իր բոյրը կը տարածէ երբ հովը 
վրան փչէ, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի բոյրը ունեցողներս, պէտք է վրան փչէ, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի բոյրը ունեցողներս, պէտք է վրան փչէ, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի բոյրը ունեցողներս, պէտք է վրան փչէ, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի բոյրը ունեցողներս, պէտք է 
մեր սիրոյ ու համբերութեան բոյրը տարածենք` երբ փորձումեր սիրոյ ու համբերութեան բոյրը տարածենք` երբ փորձումեր սիրոյ ու համբերութեան բոյրը տարածենք` երբ փորձումեր սիրոյ ու համբերութեան բոյրը տարածենք` երբ փորձու----
թեանց հովերը կը փչեն մեր կեանքին մէջ: Փորձութեանց թեանց հովերը կը փչեն մեր կեանքին մէջ: Փորձութեանց թեանց հովերը կը փչեն մեր կեանքին մէջ: Փորձութեանց թեանց հովերը կը փչեն մեր կեանքին մէջ: Փորձութեանց 
հովին ու փոթորիկին դիմաց փուլ եկող մարդը` իր հաւատհովին ու փոթորիկին դիմաց փուլ եկող մարդը` իր հաւատհովին ու փոթորիկին դիմաց փուլ եկող մարդը` իր հաւատհովին ու փոթորիկին դիմաց փուլ եկող մարդը` իր հաւատքի քի քի քի 
տունը աւազին վրայ շինած մարդն է, Քրիստոսի իսկ բառերով տունը աւազին վրայ շինած մարդն է, Քրիստոսի իսկ բառերով տունը աւազին վրայ շինած մարդն է, Քրիստոսի իսկ բառերով տունը աւազին վրայ շինած մարդն է, Քրիստոսի իսկ բառերով 
((((Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26----27):27):27):27):    
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15151515) ) ) ) Մոգերը եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ Բեթլեհէմ, որովՄոգերը եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ Բեթլեհէմ, որովՄոգերը եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ Բեթլեհէմ, որովՄոգերը եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ Բեթլեհէմ, որով----
հետեւ հոհետեւ հոհետեւ հոհետեւ հո´́́́ն էր Յիսուս: Մոգերը իրենց այս վերաբերմունքով ն էր Յիսուս: Մոգերը իրենց այս վերաբերմունքով ն էր Յիսուս: Մոգերը իրենց այս վերաբերմունքով ն էր Յիսուս: Մոգերը իրենց այս վերաբերմունքով 
սորվեցուցին մեզի, թէ ուր որ է Յիսուս՝ հոսորվեցուցին մեզի, թէ ուր որ է Յիսուս՝ հոսորվեցուցին մեզի, թէ ուր որ է Յիսուս՝ հոսորվեցուցին մեզի, թէ ուր որ է Յիսուս՝ հո´́́́ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: 
Ուր որ Յիսուս կըՈւր որ Յիսուս կըՈւր որ Յիսուս կըՈւր որ Յիսուս կը    քարոզուի, կը պաշտուի, կը մեծարուի, քարոզուի, կը պաշտուի, կը մեծարուի, քարոզուի, կը պաշտուի, կը մեծարուի, քարոզուի, կը պաշտուի, կը մեծարուի, 
կկկկ’’’’երկրպագուի ու կը փառաւորուի՝ հոերկրպագուի ու կը փառաւորուի՝ հոերկրպագուի ու կը փառաւորուի՝ հոերկրպագուի ու կը փառաւորուի՝ հո´́́́ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: ն պէտք է երթանք: 
Հարց տանք մենք մեզի, կը սիրե՞նք երթալ այնպիսի տեղեր Հարց տանք մենք մեզի, կը սիրե՞նք երթալ այնպիսի տեղեր Հարց տանք մենք մեզի, կը սիրե՞նք երթալ այնպիսի տեղեր Հարց տանք մենք մեզի, կը սիրե՞նք երթալ այնպիսի տեղեր 
ուր մարդիկ կը խօսին Յիսուսի մասին ու կ'երգեն անոր ուր մարդիկ կը խօսին Յիսուսի մասին ու կ'երգեն անոր ուր մարդիկ կը խօսին Յիսուսի մասին ու կ'երգեն անոր ուր մարդիկ կը խօսին Յիսուսի մասին ու կ'երգեն անոր 
համար: Կ'ախորժի՞նք այն մարդոցմէ որոնք Յիսուսը պաշտեհամար: Կ'ախորժի՞նք այն մարդոցմէ որոնք Յիսուսը պաշտեհամար: Կ'ախորժի՞նք այն մարդոցմէ որոնք Յիսուսը պաշտեհամար: Կ'ախորժի՞նք այն մարդոցմէ որոնք Յիսուսը պաշտե----
լու ու երկրպագելու ու երկրպագելու ու երկրպագելու ու երկրպագելու կոչ կ'ուղղեն մեզի:լու կոչ կ'ուղղեն մեզի:լու կոչ կ'ուղղեն մեզի:լու կոչ կ'ուղղեն մեզի:    

16161616) ) ) ) Մոգերուն գալուստը հեռաւոր երկրէ ցոյց կու տար, որ Մոգերուն գալուստը հեռաւոր երկրէ ցոյց կու տար, որ Մոգերուն գալուստը հեռաւոր երկրէ ցոյց կու տար, որ Մոգերուն գալուստը հեռաւոր երկրէ ցոյց կու տար, որ 
դարերու ընթացքին աշխարհի բոլոր երկիրներէն ու ժողոդարերու ընթացքին աշխարհի բոլոր երկիրներէն ու ժողոդարերու ընթացքին աշխարհի բոլոր երկիրներէն ու ժողոդարերու ընթացքին աշխարհի բոլոր երկիրներէն ու ժողո----
վուրդներէն, բոլոր ազգերէն ու ցեղերէն, բոլոր սերունդներէն վուրդներէն, բոլոր ազգերէն ու ցեղերէն, բոլոր սերունդներէն վուրդներէն, բոլոր ազգերէն ու ցեղերէն, բոլոր սերունդներէն վուրդներէն, բոլոր ազգերէն ու ցեղերէն, բոլոր սերունդներէն 
ու լեզուներէն մարդիկ Քրիստոսի պիտի դիմէին: Յիսուս ծնաւ ու լեզուներէն մարդիկ Քրիստոսի պիտի դիմէին: Յիսուս ծնաւ ու լեզուներէն մարդիկ Քրիստոսի պիտի դիմէին: Յիսուս ծնաւ ու լեզուներէն մարդիկ Քրիստոսի պիտի դիմէին: Յիսուս ծնաւ 
համայն մարդկութեանհամայն մարդկութեանհամայն մարդկութեանհամայն մարդկութեան    համար: Աշխարհի մէջ ապրող ամէն համար: Աշխարհի մէջ ապրող ամէն համար: Աշխարհի մէջ ապրող ամէն համար: Աշխարհի մէջ ապրող ամէն 
մէկ անձ իր յատուկ արժէքը ունի Աստուծոյ Որդիին համար: մէկ անձ իր յատուկ արժէքը ունի Աստուծոյ Որդիին համար: մէկ անձ իր յատուկ արժէքը ունի Աստուծոյ Որդիին համար: մէկ անձ իր յատուկ արժէքը ունի Աստուծոյ Որդիին համար: 
Բոլորին հանդէպ սիրալիր ու յարգալիր պէտք է ըլլալ, Բոլորին հանդէպ սիրալիր ու յարգալիր պէտք է ըլլալ, Բոլորին հանդէպ սիրալիր ու յարգալիր պէտք է ըլլալ, Բոլորին հանդէպ սիրալիր ու յարգալիր պէտք է ըլլալ, 
որովհետեւ բոլոր մարդիկը ստեղծուած են Աստուծոյ Որդիին որովհետեւ բոլոր մարդիկը ստեղծուած են Աստուծոյ Որդիին որովհետեւ բոլոր մարդիկը ստեղծուած են Աստուծոյ Որդիին որովհետեւ բոլոր մարդիկը ստեղծուած են Աստուծոյ Որդիին 
սէրը վայելելու: Արարածը անարգելը կամ անտեսելը կը բարսէրը վայելելու: Արարածը անարգելը կամ անտեսելը կը բարսէրը վայելելու: Արարածը անարգելը կամ անտեսելը կը բարսէրը վայելելու: Արարածը անարգելը կամ անտեսելը կը բար----
կացնէ Արարիչը: Եթկացնէ Արարիչը: Եթկացնէ Արարիչը: Եթկացնէ Արարիչը: Եթէ Աստուած` ամենակարող, ամենակալ է Աստուած` ամենակարող, ամենակալ է Աստուած` ամենակարող, ամենակալ է Աստուած` ամենակարող, ամենակալ 
ու ամենասուրբ Աստուածու ամենասուրբ Աստուածու ամենասուրբ Աստուածու ամենասուրբ Աստուածըըըը    ըլլալով չ'անարգեր մարդը` ըլլալով չ'անարգեր մարդը` ըլլալով չ'անարգեր մարդը` ըլլալով չ'անարգեր մարդը` 
մարդիկմարդիկմարդիկմարդիկ    ի՞նչպէս կը համարձակին անարգել ի՞նչպէս կը համարձակին անարգել ի՞նչպէս կը համարձակին անարգել ի՞նչպէս կը համարձակին անարգել իրար: Փա՜ռք մեր իրար: Փա՜ռք մեր իրար: Փա՜ռք մեր իրար: Փա՜ռք մեր 
Աստուծոյն, որ բարձրապաշտօն մարդոց վրայ իշխող Աստուծոյն, որ բարձրապաշտօն մարդոց վրայ իշխող Աստուծոյն, որ բարձրապաշտօն մարդոց վրայ իշխող Աստուծոյն, որ բարձրապաշտօն մարդոց վրայ իշխող 
Բարձրեալ Աստուածը ըլլալով` չ'անտեսեր խոնարհն ու հեզը: Բարձրեալ Աստուածը ըլլալով` չ'անտեսեր խոնարհն ու հեզը: Բարձրեալ Աստուածը ըլլալով` չ'անտեսեր խոնարհն ու հեզը: Բարձրեալ Աստուածը ըլլալով` չ'անտեսեր խոնարհն ու հեզը: 
Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ փառքի ու փառաւորութեան Աստփառքի ու փառաւորութեան Աստփառքի ու փառաւորութեան Աստփառքի ու փառաւորութեան Աստ----
ուածը ըլլալով` չ'անարգեր մեղքի պատճառով իր փառքը ուածը ըլլալով` չ'անարգեր մեղքի պատճառով իր փառքը ուածը ըլլալով` չ'անարգեր մեղքի պատճառով իր փառքը ուածը ըլլալով` չ'անարգեր մեղքի պատճառով իր փառքը 
կորսնցուցած ու տգեղցած մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ կորսնցուցած ու տգեղցած մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ կորսնցուցած ու տգեղցած մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ կորսնցուցած ու տգեղցած մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ 
ամենահզօր Աստուածը ըլլալով` չ'ոտնակոխեր տկարն ու ամենահզօր Աստուածը ըլլալով` չ'ոտնակոխեր տկարն ու ամենահզօր Աստուածը ըլլալով` չ'ոտնակոխեր տկարն ու ամենահզօր Աստուածը ըլլալով` չ'ոտնակոխեր տկարն ու 
յաճախակիօրէն տկարութիւն արձանագրող մարդը: Փա՜ռք յաճախակիօրէն տկարութիւն արձանագրող մարդը: Փա՜ռք յաճախակիօրէն տկարութիւն արձանագրող մարդը: Փա՜ռք յաճախակիօրէն տկարութիւն արձանագրող մարդը: Փա՜ռք 
մեր Աստուծոյն, որ երկինքի ու մեր Աստուծոյն, որ երկինքի ու մեր Աստուծոյն, որ երկինքի ու մեր Աստուծոյն, որ երկինքի ու երկրի գահակալ Աստուածը երկրի գահակալ Աստուածը երկրի գահակալ Աստուածը երկրի գահակալ Աստուածը 
ըլլալով` առանձին չի թողուր անգահ, անպաշտօն, անդիրք ու ըլլալով` առանձին չի թողուր անգահ, անպաշտօն, անդիրք ու ըլլալով` առանձին չի թողուր անգահ, անպաշտօն, անդիրք ու ըլլալով` առանձին չի թողուր անգահ, անպաշտօն, անդիրք ու 
անզօր մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ երկինքի բնակիչ ու անզօր մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ երկինքի բնակիչ ու անզօր մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ երկինքի բնակիչ ու անզօր մարդը: Փա՜ռք մեր Աստուծոյն, որ երկինքի բնակիչ ու 
քերովբէներու կառքին մէջ նստող Աստուածը ըլլալով` քերովբէներու կառքին մէջ նստող Աստուածը ըլլալով` քերովբէներու կառքին մէջ նստող Աստուածը ըլլալով` քերովբէներու կառքին մէջ նստող Աստուածը ըլլալով` 
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սիրայօժար կերպով յանձն առաւ ծնիլ մսուրի մէջ ու բնակիլ սիրայօժար կերպով յանձն առաւ ծնիլ մսուրի մէջ ու բնակիլ սիրայօժար կերպով յանձն առաւ ծնիլ մսուրի մէջ ու բնակիլ սիրայօժար կերպով յանձն առաւ ծնիլ մսուրի մէջ ու բնակիլ 
մարդոց մսեղէն սրտին մէմարդոց մսեղէն սրտին մէմարդոց մսեղէն սրտին մէմարդոց մսեղէն սրտին մէջ: Քրիստոս այնքան կը սիրէ ջ: Քրիստոս այնքան կը սիրէ ջ: Քրիստոս այնքան կը սիրէ ջ: Քրիստոս այնքան կը սիրէ 
մարդը, որ իրեն համար աւելի հաճելի է բնակիլ մարդուն մարդը, որ իրեն համար աւելի հաճելի է բնակիլ մարդուն մարդը, որ իրեն համար աւելի հաճելի է բնակիլ մարդուն մարդը, որ իրեն համար աւելի հաճելի է բնակիլ մարդուն 
մեղսալից սրտին մէջ ու մաքրել զայն, քան բնակիլ երկինքի մեղսալից սրտին մէջ ու մաքրել զայն, քան բնակիլ երկինքի մեղսալից սրտին մէջ ու մաքրել զայն, քան բնակիլ երկինքի մեղսալից սրտին մէջ ու մաքրել զայն, քան բնակիլ երկինքի 
սրբափայլ Սրբարանին մէջ ու վայելել զայն:սրբափայլ Սրբարանին մէջ ու վայելել զայն:սրբափայլ Սրբարանին մէջ ու վայելել զայն:սրբափայլ Սրբարանին մէջ ու վայելել զայն:    

17171717) ) ) ) Հեռաւոր երկրէ մը մոգերուն գալուստը կը պարզէ, թէ Հեռաւոր երկրէ մը մոգերուն գալուստը կը պարզէ, թէ Հեռաւոր երկրէ մը մոգերուն գալուստը կը պարզէ, թէ Հեռաւոր երկրէ մը մոգերուն գալուստը կը պարզէ, թէ 
մարդիկ իրենց գործած մեղքերուն պատմարդիկ իրենց գործած մեղքերուն պատմարդիկ իրենց գործած մեղքերուն պատմարդիկ իրենց գործած մեղքերուն պատճառով որքան ալ ճառով որքան ալ ճառով որքան ալ ճառով որքան ալ 
հեռացած ըլլան Աստուծմէ, կրնան վերադառնալ Աստուծոյ եւ հեռացած ըլլան Աստուծմէ, կրնան վերադառնալ Աստուծոյ եւ հեռացած ըլլան Աստուծմէ, կրնան վերադառնալ Աստուծոյ եւ հեռացած ըլլան Աստուծմէ, կրնան վերադառնալ Աստուծոյ եւ 
տեղ գտնել անոր սրտին մէջ: Ասոր գեղեցկագոյն փաստը տեղ գտնել անոր սրտին մէջ: Ասոր գեղեցկագոյն փաստը տեղ գտնել անոր սրտին մէջ: Ասոր գեղեցկագոյն փաստը տեղ գտնել անոր սրտին մէջ: Ասոր գեղեցկագոյն փաստը 
անառակ որդիին դրուագն է: Անառակ որդիին համար անառակ որդիին դրուագն է: Անառակ որդիին համար անառակ որդիին դրուագն է: Անառակ որդիին համար անառակ որդիին դրուագն է: Անառակ որդիին համար 
կ'ըսուի, թէ լքեց իր հայրը ու կ'ըսուի, թէ լքեց իր հայրը ու կ'ըսուի, թէ լքեց իր հայրը ու կ'ըսուի, թէ լքեց իր հայրը ու ««««հեռու երկիր մը գնացհեռու երկիր մը գնացհեռու երկիր մը գնացհեռու երկիր մը գնաց» » » » (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս 
15.13): 15.13): 15.13): 15.13): Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կը հաստատէ, թէ կը հաստատէ, թէ կը հաստատէ, թէ կը հաստատէ, թէ 
««««հեռու երկիրհեռու երկիրհեռու երկիրհեռու երկիր»»»»ը` մեղքիը` մեղքիը` մեղքիը` մեղքի´ ´ ´ ´ երկիրն է, Աստուծմէ բաժնուած ու երկիրն է, Աստուծմէ բաժնուած ու երկիրն է, Աստուծմէ բաժնուած ու երկիրն է, Աստուծմէ բաժնուած ու 
առանց Աստուծոյ ապրող երկիրն է, Աստուծոյ իշխանութիւնը առանց Աստուծոյ ապրող երկիրն է, Աստուծոյ իշխանութիւնը առանց Աստուծոյ ապրող երկիրն է, Աստուծոյ իշխանութիւնը առանց Աստուծոյ ապրող երկիրն է, Աստուծոյ իշխանութիւնը 
ուրացած երկիրն է, եւ ուստի, կը պատկերացնէ վիճակը բոլոր ուրացած երկիրն է, եւ ուստի, կը պատկերացնէ վիճակը բոլոր ուրացած երկիրն է, եւ ուստի, կը պատկերացնէ վիճակը բոլոր ուրացած երկիրն է, եւ ուստի, կը պատկերացնէ վիճակը բոլոր 
անոնց` որոնք ուրացած են զԱստուած: Բայց անառակ որդին անոնց` որոնք ուրացած են զԱստուած: Բայց անառակ որդին անոնց` որոնք ուրացած են զԱստուած: Բայց անառակ որդին անոնց` որոնք ուրացած են զԱստուած: Բայց անառակ որդին 
դարձիդարձիդարձիդարձի´ ´ ´ ´ եկաւ: Եւ իր դարձի գաեկաւ: Եւ իր դարձի գաեկաւ: Եւ իր դարձի գաեկաւ: Եւ իր դարձի գալը կը պարզէ, թէ ինչպիսի լը կը պարզէ, թէ ինչպիսի լը կը պարզէ, թէ ինչպիսի լը կը պարզէ, թէ ինչպիսի 
««««հեռու երկիրներհեռու երկիրներհեռու երկիրներհեռու երկիրներ» » » » ալ մեկնած ըլլանք, այլ խօսքով` ինչ մեղքեալ մեկնած ըլլանք, այլ խօսքով` ինչ մեղքեալ մեկնած ըլլանք, այլ խօսքով` ինչ մեղքեալ մեկնած ըլլանք, այլ խօսքով` ինչ մեղքե----
րու մէջ ալ ինկած ըլլանք, կրնարու մէջ ալ ինկած ըլլանք, կրնարու մէջ ալ ինկած ըլլանք, կրնարու մէջ ալ ինկած ըլլանք, կրնա´́́́նք դարձի գալ, այն քաջ հանք դարձի գալ, այն քաջ հանք դարձի գալ, այն քաջ հանք դարձի գալ, այն քաջ հա----
մոզումով, որ Աստուած սրտբաց կերպով պիտի ընդունի մեզ:մոզումով, որ Աստուած սրտբաց կերպով պիտի ընդունի մեզ:մոզումով, որ Աստուած սրտբաց կերպով պիտի ընդունի մեզ:մոզումով, որ Աստուած սրտբաց կերպով պիտի ընդունի մեզ:    

««««Եւ հարցուցին.Եւ հարցուցին.Եւ հարցուցին.Եւ հարցուցին.----    ““““Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը. 
մենք տեսանք անոմենք տեսանք անոմենք տեսանք անոմենք տեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպար աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպար աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպար աստղը արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպա----
գելու իրենգելու իրենգելու իրենգելու իրեն””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.2):Մատթէոս 2.2):Մատթէոս 2.2):Մատթէոս 2.2):    

1) 1) 1) 1) ««««Եւ հարցուցինԵւ հարցուցինԵւ հարցուցինԵւ հարցուցին»:»:»:»:    Երբ մոգերը Երուսաղէմ հասան, Երբ մոգերը Երուսաղէմ հասան, Երբ մոգերը Երուսաղէմ հասան, Երբ մոգերը Երուսաղէմ հասան, 
վստահաբար շատ յոգնած էին արդէն, բայց հանգիստ չըրին, վստահաբար շատ յոգնած էին արդէն, բայց հանգիստ չըրին, վստահաբար շատ յոգնած էին արդէն, բայց հանգիստ չըրին, վստահաբար շատ յոգնած էին արդէն, բայց հանգիստ չըրին, 
ոոոո´́́́չ ալ հարցուցին թէ ոչ ալ հարցուցին թէ ոչ ալ հարցուցին թէ ոչ ալ հարցուցին թէ ո´́́́ւր կրնային հանգիստ ընել, այլ ւր կրնային հանգիստ ընել, այլ ւր կրնային հանգիստ ընել, այլ ւր կրնային հանգիստ ընել, այլ 
հարցուցին Յիսուսի մասին, փնտռեցին Յիսուսըհարցուցին Յիսուսի մասին, փնտռեցին Յիսուսըհարցուցին Յիսուսի մասին, փնտռեցին Յիսուսըհարցուցին Յիսուսի մասին, փնտռեցին Յիսուսը: : : : Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս 
մոգերը Երուսաղէմ գալով չմտածեցին օր մը կամ ժամ մը մոգերը Երուսաղէմ գալով չմտածեցին օր մը կամ ժամ մը մոգերը Երուսաղէմ գալով չմտածեցին օր մը կամ ժամ մը մոգերը Երուսաղէմ գալով չմտածեցին օր մը կամ ժամ մը 
հանգիստ ընել եւ յետոհանգիստ ընել եւ յետոհանգիստ ընել եւ յետոհանգիստ ընել եւ յետո´́́́յ փնտռել Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, յ փնտռել Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, յ փնտռել Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, յ փնտռել Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, 
օօօօ´́́́ր մը իսկ, կամ ժար մը իսկ, կամ ժար մը իսկ, կամ ժար մը իսկ, կամ ժա´́́́մ մը իսկ հանգիստ չընենք, այլ փնտռենք մ մը իսկ հանգիստ չընենք, այլ փնտռենք մ մը իսկ հանգիստ չընենք, այլ փնտռենք մ մը իսկ հանգիստ չընենք, այլ փնտռենք 
Յիսուսը` մինչեւ որ գտնենք զայն: Օգոստինոս կ'ըսէ. Յիսուսը` մինչեւ որ գտնենք զայն: Օգոստինոս կ'ըսէ. Յիսուսը` մինչեւ որ գտնենք զայն: Օգոստինոս կ'ըսէ. Յիսուսը` մինչեւ որ գտնենք զայն: Օգոստինոս կ'ըսէ. 
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««««Հանգիստ միՀանգիստ միՀանգիստ միՀանգիստ մի´ ´ ´ ´ տաք ձեր անձերուն, տաք ձեր անձերուն, տաք ձեր անձերուն, տաք ձեր անձերուն, մինչեւ որ գտնէք Յիսուսը մինչեւ որ գտնէք Յիսուսը մինչեւ որ գտնէք Յիսուսը մինչեւ որ գտնէք Յիսուսը 
եւ անոր մէջ հանգիստ ընէքեւ անոր մէջ հանգիստ ընէքեւ անոր մէջ հանգիստ ընէքեւ անոր մէջ հանգիստ ընէք»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Երբ Յիսուս ծնաւ, արդէն չորս դարերէ ի վեր չկային Երբ Յիսուս ծնաւ, արդէն չորս դարերէ ի վեր չկային Երբ Յիսուս ծնաւ, արդէն չորս դարերէ ի վեր չկային Երբ Յիսուս ծնաւ, արդէն չորս դարերէ ի վեր չկային 
մարգարէներ եւ ամբողջութեամբ լռած էին անոնց ձայները մարգարէներ եւ ամբողջութեամբ լռած էին անոնց ձայները մարգարէներ եւ ամբողջութեամբ լռած էին անոնց ձայները մարգարէներ եւ ամբողջութեամբ լռած էին անոնց ձայները 
Իսրայէլի մէջ: ԱյոԻսրայէլի մէջ: ԱյոԻսրայէլի մէջ: ԱյոԻսրայէլի մէջ: Այո´, ´, ´, ´, չկային մարգարէներ, որոնք կարենային չկային մարգարէներ, որոնք կարենային չկային մարգարէներ, որոնք կարենային չկային մարգարէներ, որոնք կարենային 
արթնցնել Իսրայէլի ժողովուրդը եւ զանոնք զգաստութեարթնցնել Իսրայէլի ժողովուրդը եւ զանոնք զգաստութեարթնցնել Իսրայէլի ժողովուրդը եւ զանոնք զգաստութեարթնցնել Իսրայէլի ժողովուրդը եւ զանոնք զգաստութեան ան ան ան 
հրաւիրել: Չկային մարգարէներ, որպէսզի հրեաներուն ըսէին հրաւիրել: Չկային մարգարէներ, որպէսզի հրեաներուն ըսէին հրաւիրել: Չկային մարգարէներ, որպէսզի հրեաներուն ըսէին հրաւիրել: Չկային մարգարէներ, որպէսզի հրեաներուն ըսէին 
թէ ծնած էր իրենց խոստացեալ ու սպասած Փրկիչն ու թէ ծնած էր իրենց խոստացեալ ու սպասած Փրկիչն ու թէ ծնած էր իրենց խոստացեալ ու սպասած Փրկիչն ու թէ ծնած էր իրենց խոստացեալ ու սպասած Փրկիչն ու 
Ազատարարը: Անանիա Վրդ. ՍանահնեցինԱզատարարը: Անանիա Վրդ. ՍանահնեցինԱզատարարը: Անանիա Վրդ. ՍանահնեցինԱզատարարը: Անանիա Վրդ. Սանահնեցին6666    կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Սպառած Սպառած Սպառած Սպառած 
էին մարգարէները Իսրայէլի մէջ. մարգարէներուն փոխարէն` էին մարգարէները Իսրայէլի մէջ. մարգարէներուն փոխարէն` էին մարգարէները Իսրայէլի մէջ. մարգարէներուն փոխարէն` էին մարգարէները Իսրայէլի մէջ. մարգարէներուն փոխարէն` 
բարբարոսները եկան եւ անոնց գալուստը յանդիմանութիւբարբարոսները եկան եւ անոնց գալուստը յանդիմանութիւբարբարոսները եկան եւ անոնց գալուստը յանդիմանութիւբարբարոսները եկան եւ անոնց գալուստը յանդիմանութիւն ն ն ն 
էր հրեաներուն համար: Հրեաները թէպէտ կրթուած էին էր հրեաներուն համար: Հրեաները թէպէտ կրթուած էին էր հրեաներուն համար: Հրեաները թէպէտ կրթուած էին էր հրեաներուն համար: Հրեաները թէպէտ կրթուած էին 
Աստուծոյ կողմէ Մովսէսին տրուած օրէնքներով ու մարգաԱստուծոյ կողմէ Մովսէսին տրուած օրէնքներով ու մարգաԱստուծոյ կողմէ Մովսէսին տրուած օրէնքներով ու մարգաԱստուծոյ կողմէ Մովսէսին տրուած օրէնքներով ու մարգարէրէրէրէ----
ներուն միջոցաւ, եւ սակայն, չէին հաւատար, իսկ վայրենաներուն միջոցաւ, եւ սակայն, չէին հաւատար, իսկ վայրենաներուն միջոցաւ, եւ սակայն, չէին հաւատար, իսկ վայրենաներուն միջոցաւ, եւ սակայն, չէին հաւատար, իսկ վայրենա----
գոյնները մէկ նշան տեսնելով` հաւատացին եւ եկան, եւ գոյնները մէկ նշան տեսնելով` հաւատացին եւ եկան, եւ գոյնները մէկ նշան տեսնելով` հաւատացին եւ եկան, եւ գոյնները մէկ նշան տեսնելով` հաւատացին եւ եկան, եւ 
իրենց գալով` յանդիմանած եղած հրեաներըիրենց գալով` յանդիմանած եղած հրեաներըիրենց գալով` յանդիմանած եղած հրեաներըիրենց գալով` յանդիմանած եղած հրեաները»:»:»:»:    

3) 3) 3) 3) ««««Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորըէ Հրեաներու նորածին թագաւորըէ Հրեաներու նորածին թագաւորըէ Հրեաներու նորածին թագաւորը»:»:»:»:    Մոգերը Մոգերը Մոգերը Մոգերը 
Երուսաղէմ եկան, եւ առանց վախնալու հրեաներուն վրայ Երուսաղէմ եկան, եւ առանց վախնալու հրեաներուն վրայ Երուսաղէմ եկան, եւ առանց վախնալու հրեաներուն վրայ Երուսաղէմ եկան, եւ առանց վախնալու հրեաներուն վրայ 
իշխող Հերովդէս թագաւորէն` հրեաներուն հարցուցին անոնց իշխող Հերովդէս թագաւորէն` հրեաներուն հարցուցին անոնց իշխող Հերովդէս թագաւորէն` հրեաներուն հարցուցին անոնց իշխող Հերովդէս թագաւորէն` հրեաներուն հարցուցին անոնց 
նորածին թագաւորին մասին: Մտնել բռնակալ Հերովդէս նորածին թագաւորին մասին: Մտնել բռնակալ Հերովդէս նորածին թագաւորին մասին: Մտնել բռնակալ Հերովդէս նորածին թագաւորին մասին: Մտնել բռնակալ Հերովդէս 
թագաւորի իշխանութեան սահմանէն ներս ու հարցնել ուրիշ թագաւորի իշխանութեան սահմանէն ներս ու հարցնել ուրիշ թագաւորի իշխանութեան սահմանէն ներս ու հարցնել ուրիշ թագաւորի իշխանութեան սահմանէն ներս ու հարցնել ուրիշ 
թագաւորի մը մասթագաւորի մը մասթագաւորի մը մասթագաւորի մը մասին` կրնար զիրենք մահուան առաջնորդել: ին` կրնար զիրենք մահուան առաջնորդել: ին` կրնար զիրենք մահուան առաջնորդել: ին` կրնար զիրենք մահուան առաջնորդել: 
Այսօրուան հաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի Այսօրուան հաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի Այսօրուան հաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի Այսօրուան հաւատացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի 
համարձակէին մոգերուն ըրածը ընել: համարձակէին մոգերուն ըրածը ընել: համարձակէին մոգերուն ըրածը ընել: համարձակէին մոգերուն ըրածը ընել: Երեւակայենք պահ մը Երեւակայենք պահ մը Երեւակայենք պահ մը Երեւակայենք պահ մը 
որ մենք անցեալին կ'ապրէինք, եւ կը գտնուէինք քաղաքի մը որ մենք անցեալին կ'ապրէինք, եւ կը գտնուէինք քաղաքի մը որ մենք անցեալին կ'ապրէինք, եւ կը գտնուէինք քաղաքի մը որ մենք անցեալին կ'ապրէինք, եւ կը գտնուէինք քաղաքի մը 
կողքին որ կ'իշխուէր անգութ ու բռնակալ թագաւորի մը կողքին որ կ'իշխուէր անգութ ու բռնակալ թագաւորի մը կողքին որ կ'իշխուէր անգութ ու բռնակալ թագաւորի մը կողքին որ կ'իշխուէր անգութ ու բռնակալ թագաւորի մը 
կողմէ, որ չէր հակողմէ, որ չէր հակողմէ, որ չէր հակողմէ, որ չէր հանդուրժեր ու չէր ընդուներ լսել այլ թագաւորի նդուրժեր ու չէր ընդուներ լսել այլ թագաւորի նդուրժեր ու չէր ընդուներ լսել այլ թագաւորի նդուրժեր ու չէր ընդուներ լսել այլ թագաւորի 
մը գոյութեան մասին: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր այդ մը գոյութեան մասին: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր այդ մը գոյութեան մասին: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր այդ մը գոյութեան մասին: Մեզմէ ո՞վ պիտի համարձակէր այդ 
                                                 
6
 Կը կոչուի նաեւ` Անանիա Վրդ. Հաղբատացի: 11-րդ դարու հեղինակ է: Հիմնական 

ներկայացուցիչն է Հայ Միջնադարեան գրականութեան Սանահնի դպրոցին: Ունի 
նշանաւոր գործեր, որոնցմէ պէտք է յիշել «Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոցն 
Պօղոսի առաքելոյն», «Մեկնութիւն Մատթէի», «Մեկնութիւն Աւետարանին 
Յովհաննու», եւայլն: 
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քաղաքը երթալ եւ հարցնել քաղաքի թագաւորէն զատ` ուրիշ քաղաքը երթալ եւ հարցնել քաղաքի թագաւորէն զատ` ուրիշ քաղաքը երթալ եւ հարցնել քաղաքի թագաւորէն զատ` ուրիշ քաղաքը երթալ եւ հարցնել քաղաքի թագաւորէն զատ` ուրիշ 
թագաւորի մը մասին: Հոգեւոր իմաստով, այսօրուան հաւաթագաւորի մը մասին: Հոգեւոր իմաստով, այսօրուան հաւաթագաւորի մը մասին: Հոգեւոր իմաստով, այսօրուան հաւաթագաւորի մը մասին: Հոգեւոր իմաստով, այսօրուան հաւա----
տացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի համարձակէին տացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի համարձակէին տացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի համարձակէին տացեալներէն քանինե՞ր արդեօք պիտի համարձակէին 
երթալ Քրիստոսամերթալ Քրիստոսամերթալ Քրիստոսամերթալ Քրիստոսամերժ տեղ մը երժ տեղ մը երժ տեղ մը երժ տեղ մը եւ Քրիեւ Քրիեւ Քրիեւ Քրիստոսը պատգամել, եթէ ստոսը պատգամել, եթէ ստոսը պատգամել, եթէ ստոսը պատգամել, եթէ 
երբեք գիտնային թէ այդ ընելով պիտի նահատակուէիներբեք գիտնային թէ այդ ընելով պիտի նահատակուէիներբեք գիտնային թէ այդ ընելով պիտի նահատակուէիներբեք գիտնային թէ այդ ընելով պիտի նահատակուէին: : : : Շա՜տ Շա՜տ Շա՜տ Շա՜տ 
է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք կ'ուրանան Քրիստոուրանան Քրիստոուրանան Քրիստոուրանան Քրիստո----
սը վախի պատճառով: Ոմանք կը վախնան իրենց դիրքը սը վախի պատճառով: Ոմանք կը վախնան իրենց դիրքը սը վախի պատճառով: Ոմանք կը վախնան իրենց դիրքը սը վախի պատճառով: Ոմանք կը վախնան իրենց դիրքը 
կորսնցնելու, ուստի կը նախընտրեն իրենց բերանները չբակորսնցնելու, ուստի կը նախընտրեն իրենց բերանները չբակորսնցնելու, ուստի կը նախընտրեն իրենց բերանները չբակորսնցնելու, ուստի կը նախընտրեն իրենց բերանները չբա----
նալ ու չխօսիլ Քրնալ ու չխօսիլ Քրնալ ու չխօսիլ Քրնալ ու չխօսիլ Քրիստոսի մասին: Ուրիշներ իրենց շահի իստոսի մասին: Ուրիշներ իրենց շահի իստոսի մասին: Ուրիշներ իրենց շահի իստոսի մասին: Ուրիշներ իրենց շահի 
աղբիւրներուն վնաս չհասցնելու համար` կը զգուշանան աղբիւրներուն վնաս չհասցնելու համար` կը զգուշանան աղբիւրներուն վնաս չհասցնելու համար` կը զգուշանան աղբիւրներուն վնաս չհասցնելու համար` կը զգուշանան 
Քրիստոսի անունը յիշելու: Տակաւին, ուրիշներ Քրիստոսի անունը յիշելու: Տակաւին, ուրիշներ Քրիստոսի անունը յիշելու: Տակաւին, ուրիշներ Քրիստոսի անունը յիշելու: Տակաւին, ուրիշներ գործ ու գործ ու գործ ու գործ ու 
գործընկեր չկորսնցնելու համար կ'ուրանան Քրիստոսը: գործընկեր չկորսնցնելու համար կ'ուրանան Քրիստոսը: գործընկեր չկորսնցնելու համար կ'ուրանան Քրիստոսը: գործընկեր չկորսնցնելու համար կ'ուրանան Քրիստոսը: Դեռ Դեռ Դեռ Դեռ 
կան այն մարդիկը որոնք չեն խօսիր Քրիստոսի մասին, կան այն մարդիկը որոնք չեն խօսիր Քրիստոսի մասին, կան այն մարդիկը որոնք չեն խօսիր Քրիստոսի մասին, կան այն մարդիկը որոնք չեն խօսիր Քրիստոսի մասին, 
վախնալով որ կրնան ծաղվախնալով որ կրնան ծաղվախնալով որ կրնան ծաղվախնալով որ կրնան ծաղրուիլ, մերժուիլ կամ անտեսուիլ:րուիլ, մերժուիլ կամ անտեսուիլ:րուիլ, մերժուիլ կամ անտեսուիլ:րուիլ, մերժուիլ կամ անտեսուիլ:    

Եկէք հարց տանք, թէ ուրկէ՞ էր կամ ի՞նչ բանի արդիւնք Եկէք հարց տանք, թէ ուրկէ՞ էր կամ ի՞նչ բանի արդիւնք Եկէք հարց տանք, թէ ուրկէ՞ էր կամ ի՞նչ բանի արդիւնք Եկէք հարց տանք, թէ ուրկէ՞ էր կամ ի՞նչ բանի արդիւնք 
էր մոգերուն համարձակութիւնն ու քաջութիւնը: Երկու էր մոգերուն համարձակութիւնն ու քաջութիւնը: Երկու էր մոգերուն համարձակութիւնն ու քաջութիւնը: Երկու էր մոգերուն համարձակութիւնն ու քաջութիւնը: Երկու 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասխանէ այս ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասխանէ այս ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասխանէ այս ա) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասխանէ այս 
հարցումին ու կ'ըսէ. հարցումին ու կ'ըսէ. հարցումին ու կ'ըսէ. հարցումին ու կ'ըսէ. ««««Մեծագունեղ է մոգերուն համարձակուՄեծագունեղ է մոգերուն համարձակուՄեծագունեղ է մոգերուն համարձակուՄեծագունեղ է մոգերուն համարձակու----
թիւնը, որովհետեւ թիւնը, որովհետեւ թիւնը, որովհետեւ թիւնը, որովհետեւ թագաւորանիստ քաղաքին մէջ, ուր ներթագաւորանիստ քաղաքին մէջ, ուր ներթագաւորանիստ քաղաքին մէջ, ուր ներթագաւորանիստ քաղաքին մէջ, ուր ներ----
կայապէս կը թագաւորէ Հերովդէս, կը փնտռեն հրեաներու կայապէս կը թագաւորէ Հերովդէս, կը փնտռեն հրեաներու կայապէս կը թագաւորէ Հերովդէս, կը փնտռեն հրեաներու կայապէս կը թագաւորէ Հերովդէս, կը փնտռեն հրեաներու 
նորածին Արքան, եւ ասիկա ընդդէմ ու հակառակ է Հերովնորածին Արքան, եւ ասիկա ընդդէմ ու հակառակ է Հերովնորածին Արքան, եւ ասիկա ընդդէմ ու հակառակ է Հերովնորածին Արքան, եւ ասիկա ընդդէմ ու հակառակ է Հերով----
դէսին որ ներկայապէս կը թագաւորէ Երուսաղէմի մէջ: Իմասդէսին որ ներկայապէս կը թագաւորէ Երուսաղէմի մէջ: Իմասդէսին որ ներկայապէս կը թագաւորէ Երուսաղէմի մէջ: Իմասդէսին որ ներկայապէս կը թագաւորէ Երուսաղէմի մէջ: Իմաս----
տուն ու հանճարեղ մոգերուն համարձակութիւնը հետեւանքը տուն ու հանճարեղ մոգերուն համարձակութիւնը հետեւանքը տուն ու հանճարեղ մոգերուն համարձակութիւնը հետեւանքը տուն ու հանճարեղ մոգերուն համարձակութիւնը հետեւանքը 
չէր անոնց անխոհեմչէր անոնց անխոհեմչէր անոնց անխոհեմչէր անոնց անխոհեմութեան կամ յանդուգն հոգիին, այլ ութեան կամ յանդուգն հոգիին, այլ ութեան կամ յանդուգն հոգիին, այլ ութեան կամ յանդուգն հոգիին, այլ 
հետեւանքն էր անոնց այն մեծ սիրոյն ու ջերմեռանդութեան, հետեւանքն էր անոնց այն մեծ սիրոյն ու ջերմեռանդութեան, հետեւանքն էր անոնց այն մեծ սիրոյն ու ջերմեռանդութեան, հետեւանքն էր անոնց այն մեծ սիրոյն ու ջերմեռանդութեան, 
զոր ունէին նորածին Արքային հանդէպ: Մոգերը որ կը սիրէին զոր ունէին նորածին Արքային հանդէպ: Մոգերը որ կը սիրէին զոր ունէին նորածին Արքային հանդէպ: Մոգերը որ կը սիրէին զոր ունէին նորածին Արքային հանդէպ: Մոգերը որ կը սիրէին 
նորածին Արքայ Յիսուսը եւ կը փափաքէին տեսնել ու նորածին Արքայ Յիսուսը եւ կը փափաքէին տեսնել ու նորածին Արքայ Յիսուսը եւ կը փափաքէին տեսնել ու նորածին Արքայ Յիսուսը եւ կը փափաքէին տեսնել ու 
երկրպագել անոր, կը կարծէին թէ բոլոր անոնք որոնք երկրպագել անոր, կը կարծէին թէ բոլոր անոնք որոնք երկրպագել անոր, կը կարծէին թէ բոլոր անոնք որոնք երկրպագել անոր, կը կարծէին թէ բոլոր անոնք որոնք 
Երուսաղէմի մէջ էին, Երուսաղէմի մէջ էին, Երուսաղէմի մէջ էին, Երուսաղէմի մէջ էին, ոոոո´́́́չ միայն գիտէին ու կը ճանչնային թէ չ միայն գիտէին ու կը ճանչնային թէ չ միայն գիտէին ու կը ճանչնային թէ չ միայն գիտէին ու կը ճանչնային թէ 
ոոոո´́́́ւր ծնաւ անիկա, այլեւ ամբողջ սրտով կը սիրէին զայն, եւ կը ւր ծնաւ անիկա, այլեւ ամբողջ սրտով կը սիրէին զայն, եւ կը ւր ծնաւ անիկա, այլեւ ամբողջ սրտով կը սիրէին զայն, եւ կը ւր ծնաւ անիկա, այլեւ ամբողջ սրտով կը սիրէին զայն, եւ կը 
տենչային մնայուն կերպով երկրպագել անոր. եւ որովհետեւ տենչային մնայուն կերպով երկրպագել անոր. եւ որովհետեւ տենչային մնայուն կերպով երկրպագել անոր. եւ որովհետեւ տենչային մնայուն կերպով երկրպագել անոր. եւ որովհետեւ 
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այդպէս կը կարծէին, բնականօրէն երբեք պիտի չքաշուէին այդպէս կը կարծէին, բնականօրէն երբեք պիտի չքաշուէին այդպէս կը կարծէին, բնականօրէն երբեք պիտի չքաշուէին այդպէս կը կարծէին, բնականօրէն երբեք պիտի չքաշուէին 
համարձակութեամբ հարցնելու թէ ո՞ւր է հրեաներու Թագահամարձակութեամբ հարցնելու թէ ո՞ւր է հրեաներու Թագահամարձակութեամբ հարցնելու թէ ո՞ւր է հրեաներու Թագահամարձակութեամբ հարցնելու թէ ո՞ւր է հրեաներու Թագա----
ւորը որւորը որւորը որւորը որ    ծնաւ, ո՞ր քաղաքին եւ որո՞ւ տանը մէջ է...ծնաւ, ո՞ր քաղաքին եւ որո՞ւ տանը մէջ է...ծնաւ, ո՞ր քաղաքին եւ որո՞ւ տանը մէջ է...ծնաւ, ո՞ր քաղաքին եւ որո՞ւ տանը մէջ է...»:»:»:»:    

բ) Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, մոգերուն բ) Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, մոգերուն բ) Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, մոգերուն բ) Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, մոգերուն 
համարձակութեան պատճառը` նորածին Արքային հանդէպ համարձակութեան պատճառը` նորածին Արքային հանդէպ համարձակութեան պատճառը` նորածին Արքային հանդէպ համարձակութեան պատճառը` նորածին Արքային հանդէպ 
անոնց ունեցած մեծ սէրն ու ջերմեռանդութիւնն էր: Բայց անոնց ունեցած մեծ սէրն ու ջերմեռանդութիւնն էր: Բայց անոնց ունեցած մեծ սէրն ու ջերմեռանդութիւնն էր: Բայց անոնց ունեցած մեծ սէրն ու ջերմեռանդութիւնն էր: Բայց 
ուրիշ կարեւոր իրողութիւն մըն ալ կար որ զօրացուց ու ուրիշ կարեւոր իրողութիւն մըն ալ կար որ զօրացուց ու ուրիշ կարեւոր իրողութիւն մըն ալ կար որ զօրացուց ու ուրիշ կարեւոր իրողութիւն մըն ալ կար որ զօրացուց ու 
համարձակ դարձուցհամարձակ դարձուցհամարձակ դարձուցհամարձակ դարձուց    զիրենք, եւ անիկա նոյնինքն Տիրոջ զիրենք, եւ անիկա նոյնինքն Տիրոջ զիրենք, եւ անիկա նոյնինքն Տիրոջ զիրենք, եւ անիկա նոյնինքն Տիրոջ 
հրեշտակին աստղի նմանութեամբ երեւումն էր: Արդարեւ, հրեշտակին աստղի նմանութեամբ երեւումն էր: Արդարեւ, հրեշտակին աստղի նմանութեամբ երեւումն էր: Արդարեւ, հրեշտակին աստղի նմանութեամբ երեւումն էր: Արդարեւ, 
աստղին երեւումը զօրութիւն ու համարձակութիւն տուած էր աստղին երեւումը զօրութիւն ու համարձակութիւն տուած էր աստղին երեւումը զօրութիւն ու համարձակութիւն տուած էր աստղին երեւումը զօրութիւն ու համարձակութիւն տուած էր 
իրենց: Մեզմէ ո՞վ համարձակութեամբ չի լեցուիր երբ իրենց: Մեզմէ ո՞վ համարձակութեամբ չի լեցուիր երբ իրենց: Մեզմէ ո՞վ համարձակութեամբ չի լեցուիր երբ իրենց: Մեզմէ ո՞վ համարձակութեամբ չի լեցուիր երբ 
Աստուծմէ նշան մը կը ստանայ: Ո՞վ քաջութեամբ չի լեցուիր Աստուծմէ նշան մը կը ստանայ: Ո՞վ քաջութեամբ չի լեցուիր Աստուծմէ նշան մը կը ստանայ: Ո՞վ քաջութեամբ չի լեցուիր Աստուծմէ նշան մը կը ստանայ: Ո՞վ քաջութեամբ չի լեցուիր 
երբ Տիրոջմէ յայտնոերբ Տիրոջմէ յայտնոերբ Տիրոջմէ յայտնոերբ Տիրոջմէ յայտնութիւն մը կ'ունենայ: Ոեւէ իսկական ւթիւն մը կ'ունենայ: Ոեւէ իսկական ւթիւն մը կ'ունենայ: Ոեւէ իսկական ւթիւն մը կ'ունենայ: Ոեւէ իսկական 
հաւատացեալ, համարձակութեամբ, քաջութեամբ ու զօրուհաւատացեալ, համարձակութեամբ, քաջութեամբ ու զօրուհաւատացեալ, համարձակութեամբ, քաջութեամբ ու զօրուհաւատացեալ, համարձակութեամբ, քաջութեամբ ու զօրու----
թեամբ լեցուելու փորձառութիւնը կ'ապրի մնայուն կերպով: թեամբ լեցուելու փորձառութիւնը կ'ապրի մնայուն կերպով: թեամբ լեցուելու փորձառութիւնը կ'ապրի մնայուն կերպով: թեամբ լեցուելու փորձառութիւնը կ'ապրի մնայուն կերպով: 
Յաճախ երբ կը տկարանանք` Աստուած ինքզինք կը յայտնէ Յաճախ երբ կը տկարանանք` Աստուած ինքզինք կը յայտնէ Յաճախ երբ կը տկարանանք` Աստուած ինքզինք կը յայտնէ Յաճախ երբ կը տկարանանք` Աստուած ինքզինք կը յայտնէ 
մեզի նշանով մը, որպէսզի վերստին զօրանանք: Երբ կը մեզի նշանով մը, որպէսզի վերստին զօրանանք: Երբ կը մեզի նշանով մը, որպէսզի վերստին զօրանանք: Երբ կը մեզի նշանով մը, որպէսզի վերստին զօրանանք: Երբ կը 
գտնուինք յուսահատ վիճագտնուինք յուսահատ վիճագտնուինք յուսահատ վիճագտնուինք յուսահատ վիճակի մէջ` Աստուած իր ներկայուկի մէջ` Աստուած իր ներկայուկի մէջ` Աստուած իր ներկայուկի մէջ` Աստուած իր ներկայու----
թեան աստղը զգալի կը դարձնէ, որպէսզի վերստին յոյսով թեան աստղը զգալի կը դարձնէ, որպէսզի վերստին յոյսով թեան աստղը զգալի կը դարձնէ, որպէսզի վերստին յոյսով թեան աստղը զգալի կը դարձնէ, որպէսզի վերստին յոյսով 
գօտեպնդէ մեզ: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են Աստուծոյ գօտեպնդէ մեզ: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են Աստուծոյ գօտեպնդէ մեզ: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են Աստուծոյ գօտեպնդէ մեզ: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են Աստուծոյ 
աստղերը որոնք յաճախ կ'երեւին մեր կեանքին մէջ, կը աստղերը որոնք յաճախ կ'երեւին մեր կեանքին մէջ, կը աստղերը որոնք յաճախ կ'երեւին մեր կեանքին մէջ, կը աստղերը որոնք յաճախ կ'երեւին մեր կեանքին մէջ, կը 
յայտնուին մեզի, որպէսզի հեռացնեն մեզմէ վախի ու յայտնուին մեզի, որպէսզի հեռացնեն մեզմէ վախի ու յայտնուին մեզի, որպէսզի հեռացնեն մեզմէ վախի ու յայտնուին մեզի, որպէսզի հեռացնեն մեզմէ վախի ու 
անհամարձակութեան հոգին, եւ զօրացանհամարձակութեան հոգին, եւ զօրացանհամարձակութեան հոգին, եւ զօրացանհամարձակութեան հոգին, եւ զօրացնեն մեզ:նեն մեզ:նեն մեզ:նեն մեզ:    

4) 4) 4) 4) ««««Ո՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորըՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորըՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորըՈ՞ւր է Հրեաներու նորածին թագաւորը»:»:»:»:    Հրեաներուն Հրեաներուն Հրեաներուն Հրեաներուն 
ուղղուած այս հարցումը՝ մեզիուղղուած այս հարցումը՝ մեզիուղղուած այս հարցումը՝ մեզիուղղուած այս հարցումը՝ մեզի´ ´ ´ ´ ալ ուղղուած է. ո՞ւր է ալ ուղղուած է. ո՞ւր է ալ ուղղուած է. ո՞ւր է ալ ուղղուած է. ո՞ւր է 
թագաւոր Յիսուսը մեր կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Յիսուսի սէրը մեր թագաւոր Յիսուսը մեր կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Յիսուսի սէրը մեր թագաւոր Յիսուսը մեր կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Յիսուսի սէրը մեր թագաւոր Յիսուսը մեր կեանքին մէջ: Ո՞ւր է Յիսուսի սէրը մեր 
սրտին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կսրտին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կսրտին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կսրտին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կ’’’’ատեն: Ո՞ւր է Յիսուսի ատեն: Ո՞ւր է Յիսուսի ատեն: Ո՞ւր է Յիսուսի ատեն: Ո՞ւր է Յիսուսի 
համբերատարութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ համբերատարութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ համբերատարութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ համբերատարութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ նեղութիւններու նեղութիւններու նեղութիւններու նեղութիւններու 
կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի տոկունութիւնը մեր կեանքին կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի տոկունութիւնը մեր կեանքին կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի տոկունութիւնը մեր կեանքին կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի տոկունութիւնը մեր կեանքին 
մէջ՝ երբ փորձութիւններու կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի մէջ՝ երբ փորձութիւններու կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի մէջ՝ երբ փորձութիւններու կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի մէջ՝ երբ փորձութիւններու կը հանդիպինք: Ո՞ւր է Յիսուսի 
ներողամտութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կը ներողամտութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կը ներողամտութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կը ներողամտութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ երբ մարդիկ մեզ կը 
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վիրաւորեն: Ո՞ւր է Յիսուսի վստահութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ վիրաւորեն: Ո՞ւր է Յիսուսի վստահութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ վիրաւորեն: Ո՞ւր է Յիսուսի վստահութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ վիրաւորեն: Ո՞ւր է Յիսուսի վստահութիւնը մեր կեանքին մէջ՝ 
երբ կերբ կերբ կերբ կ’’’’անցնինք հիւանդութենանցնինք հիւանդութենանցնինք հիւանդութենանցնինք հիւանդութենէ կամ ծանր պարագայէ:է կամ ծանր պարագայէ:է կամ ծանր պարագայէ:է կամ ծանր պարագայէ:    

5) 5) 5) 5) ««««Ո՞ւր է... նորածին թագաւորըՈ՞ւր է... նորածին թագաւորըՈ՞ւր է... նորածին թագաւորըՈ՞ւր է... նորածին թագաւորը»:»:»:»:    Մոգերը չհարցուցին Մոգերը չհարցուցին Մոգերը չհարցուցին Մոգերը չհարցուցին 
եթէ երբեք հրեաներու Թագաւորը ծնած էր կամ ոչ: Անոնք եթէ երբեք հրեաներու Թագաւորը ծնած էր կամ ոչ: Անոնք եթէ երբեք հրեաներու Թագաւորը ծնած էր կամ ոչ: Անոնք եթէ երբեք հրեաներու Թագաւորը ծնած էր կամ ոչ: Անոնք 
վստավստավստավստա´́́́հ էին ու գիտէիհ էին ու գիտէիհ էին ու գիտէիհ էին ու գիտէի´́́́ն որ ծնած էր, եւ վստան որ ծնած էր, եւ վստան որ ծնած էր, եւ վստան որ ծնած էր, եւ վստա´́́́հ էին ու հ էին ու հ էին ու հ էին ու 
գիտէիգիտէիգիտէիգիտէի´́́́ն որ ծնած մանուկը Թագաւոր էր: Անոնք պարզապէս ն որ ծնած մանուկը Թագաւոր էր: Անոնք պարզապէս ն որ ծնած մանուկը Թագաւոր էր: Անոնք պարզապէս ն որ ծնած մանուկը Թագաւոր էր: Անոնք պարզապէս 
ուզեցին անոր ծննդեան տեղը գիտնաուզեցին անոր ծննդեան տեղը գիտնաուզեցին անոր ծննդեան տեղը գիտնաուզեցին անոր ծննդեան տեղը գիտնալ: Մենք եւս, մոգերուն լ: Մենք եւս, մոգերուն լ: Մենք եւս, մոգերուն լ: Մենք եւս, մոգերուն 
նման կրնա՞նք վստահ ըլլալ որ Յիսուս ներկանման կրնա՞նք վստահ ըլլալ որ Յիսուս ներկանման կրնա՞նք վստահ ըլլալ որ Յիսուս ներկանման կրնա՞նք վստահ ըլլալ որ Յիսուս ներկա´́́́յ է մեր յ է մեր յ է մեր յ է մեր 
կեանքին մէջ, գոյութիկեանքին մէջ, գոյութիկեանքին մէջ, գոյութիկեանքին մէջ, գոյութի´́́́ւն ունի մեր կեանքին մէջ, կւն ունի մեր կեանքին մէջ, կւն ունի մեր կեանքին մէջ, կւն ունի մեր կեանքին մէջ, կ’’’’ապրիապրիապրիապրի´ ´ ´ ´ 
մեր կեանքին մէջ, թէ` պէտք է մեր աչքերով զինք տեսնենք որ մեր կեանքին մէջ, թէ` պէտք է մեր աչքերով զինք տեսնենք որ մեր կեանքին մէջ, թէ` պէտք է մեր աչքերով զինք տեսնենք որ մեր կեանքին մէջ, թէ` պէտք է մեր աչքերով զինք տեսնենք որ 
հաւատանք իրեն: Երանի անոնց` որոնք առանց զինք հաւատանք իրեն: Երանի անոնց` որոնք առանց զինք հաւատանք իրեն: Երանի անոնց` որոնք առանց զինք հաւատանք իրեն: Երանի անոնց` որոնք առանց զինք 
տեսնելու կը հաւատան իրեն (Յովհտեսնելու կը հաւատան իրեն (Յովհտեսնելու կը հաւատան իրեն (Յովհտեսնելու կը հաւատան իրեն (Յովհաննէս 20.29):աննէս 20.29):աննէս 20.29):աննէս 20.29):    

6)6)6)6)    Երբ մոգերը հարցուցին՝ Երբ մոգերը հարցուցին՝ Երբ մոգերը հարցուցին՝ Երբ մոգերը հարցուցին՝ ««««ո՞ւր է Հրեաներու նորածին ո՞ւր է Հրեաներու նորածին ո՞ւր է Հրեաներու նորածին ո՞ւր է Հրեաներու նորածին 
թագաւորըթագաւորըթագաւորըթագաւորը»,»,»,»,    սկզբնապէս պատասխան տուող չկար իրենց, սկզբնապէս պատասխան տուող չկար իրենց, սկզբնապէս պատասխան տուող չկար իրենց, սկզբնապէս պատասխան տուող չկար իրենց, 
մինչեւ քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կանչուիլը: մինչեւ քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կանչուիլը: մինչեւ քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կանչուիլը: մինչեւ քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կանչուիլը: 
Գալով մեզի, եթէ մարդիկ հարց տան մեզի. Գալով մեզի, եթէ մարդիկ հարց տան մեզի. Գալով մեզի, եթէ մարդիկ հարց տան մեզի. Գալով մեզի, եթէ մարդիկ հարց տան մեզի. ««««Ո՞ւր է ՅիսուսՈ՞ւր է ՅիսուսՈ՞ւր է ՅիսուսՈ՞ւր է Յիսուս», », », », 
ունի՞նք տալիք յստակ պատասխան: Ամունի՞նք տալիք յստակ պատասխան: Ամունի՞նք տալիք յստակ պատասխան: Ամունի՞նք տալիք յստակ պատասխան: Ամենայն համարձակուենայն համարձակուենայն համարձակուենայն համարձակու----
թեամբ եւ վստահութեամբ կրնա՞նք ըսել թէ Յիսուս մեր թեամբ եւ վստահութեամբ կրնա՞նք ըսել թէ Յիսուս մեր թեամբ եւ վստահութեամբ կրնա՞նք ըսել թէ Յիսուս մեր թեամբ եւ վստահութեամբ կրնա՞նք ըսել թէ Յիսուս մեր 
սրտին մէջ է, մեր կեանքին մէջ է, մեր տուներուն մէջ է, մեր սրտին մէջ է, մեր կեանքին մէջ է, մեր տուներուն մէջ է, մեր սրտին մէջ է, մեր կեանքին մէջ է, մեր տուներուն մէջ է, մեր սրտին մէջ է, մեր կեանքին մէջ է, մեր տուներուն մէջ է, մեր 
գործերուն մէջ է:գործերուն մէջ է:գործերուն մէջ է:գործերուն մէջ է:    

7) 7) 7) 7) Աստուած հեթանոս մոգերուն միջոցաԱստուած հեթանոս մոգերուն միջոցաԱստուած հեթանոս մոգերուն միջոցաԱստուած հեթանոս մոգերուն միջոցա´́́́ւ էր, որ յայտնեց ւ էր, որ յայտնեց ւ էր, որ յայտնեց ւ էր, որ յայտնեց 
իրենք զիրենք Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը կոչող իրենք զիրենք Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը կոչող իրենք զիրենք Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը կոչող իրենք զիրենք Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը կոչող 
հրեաներուն թէ ծնահրեաներուն թէ ծնահրեաներուն թէ ծնահրեաներուն թէ ծնա´́́́ծ էր իրենց սպասած Թագաւորն ու ծ էր իրենց սպասած Թագաւորն ու ծ էր իրենց սպասած Թագաւորն ու ծ էր իրենց սպասած Թագաւորն ու 
Փրկիչը: ԶԱստուած չճանչցող մոգերուն միջոցաւ էր որ Փրկիչը: ԶԱստուած չճանչցող մոգերուն միջոցաւ էր որ Փրկիչը: ԶԱստուած չճանչցող մոգերուն միջոցաւ էր որ Փրկիչը: ԶԱստուած չճանչցող մոգերուն միջոցաւ էր որ 
խօսեցաւ հրեաներուն` որոնք իրենք զիրենք զԱստուած խօսեցաւ հրեաներուն` որոնք իրենք զիրենք զԱստուած խօսեցաւ հրեաներուն` որոնք իրենք զիրենք զԱստուած խօսեցաւ հրեաներուն` որոնք իրենք զիրենք զԱստուած 
ճանչցող ազգ կը սեպէին: Երբեմն Աստուած կրնայ մեզի ալ ճանչցող ազգ կը սեպէին: Երբեմն Աստուած կրնայ մեզի ալ ճանչցող ազգ կը սեպէին: Երբեմն Աստուած կրնայ մեզի ալ ճանչցող ազգ կը սեպէին: Երբեմն Աստուած կրնայ մեզի ալ 
խօսիլ` զինք չճանչցող մարդոց միջոցաւ: Զինք չճանչցողները խօսիլ` զինք չճանչցող մարդոց միջոցաւ: Զինք չճանչցողները խօսիլ` զինք չճանչցող մարդոց միջոցաւ: Զինք չճանչցողները խօսիլ` զինք չճանչցող մարդոց միջոցաւ: Զինք չճանչցողները 
միայն հեթանոսները չենմիայն հեթանոսները չենմիայն հեթանոսները չենմիայն հեթանոսները չեն, , , , անհաւատները չեն. անոնք կրնան անհաւատները չեն. անոնք կրնան անհաւատները չեն. անոնք կրնան անհաւատները չեն. անոնք կրնան 
նաեւ ու նոյնիսկ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները ըլլալ:նաեւ ու նոյնիսկ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները ըլլալ:նաեւ ու նոյնիսկ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները ըլլալ:նաեւ ու նոյնիսկ Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները ըլլալ:    

8) 8) 8) 8) ««««Նորածին թագաւորըՆորածին թագաւորըՆորածին թագաւորըՆորածին թագաւորը»:»:»:»:    Մոգերուն միջոցաՄոգերուն միջոցաՄոգերուն միջոցաՄոգերուն միջոցա´́́́ւ էր որ ւ էր որ ւ էր որ ւ էր որ 
Աստուած յայտնեց թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոԱստուած յայտնեց թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոԱստուած յայտնեց թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոԱստուած յայտնեց թէ Յիսուս ծնաւ թագաւո´́́́ր ըլլալու: Այսօր ր ըլլալու: Այսօր ր ըլլալու: Այսօր ր ըլլալու: Այսօր 
նաեւ զանազան ձեւերով եւ զանազան անձերու միջոցաւ նաեւ զանազան ձեւերով եւ զանազան անձերու միջոցաւ նաեւ զանազան ձեւերով եւ զանազան անձերու միջոցաւ նաեւ զանազան ձեւերով եւ զանազան անձերու միջոցաւ 
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Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ մարդոց ցուուզէ մարդոց ցուուզէ մարդոց ցուուզէ մարդոց ցուցնել ու հասկցնել թէ իր Որդին ցնել ու հասկցնել թէ իր Որդին ցնել ու հասկցնել թէ իր Որդին ցնել ու հասկցնել թէ իր Որդին 
աշխարհ եկաւ թագաւոր ըլլալու, եւ թէ՝ ամէն մարդ պէտք է աշխարհ եկաւ թագաւոր ըլլալու, եւ թէ՝ ամէն մարդ պէտք է աշխարհ եկաւ թագաւոր ըլլալու, եւ թէ՝ ամէն մարդ պէտք է աշխարհ եկաւ թագաւոր ըլլալու, եւ թէ՝ ամէն մարդ պէտք է 
ճանչնայ անոր թագաւորական հանգամանքը, եւ կամովին ճանչնայ անոր թագաւորական հանգամանքը, եւ կամովին ճանչնայ անոր թագաւորական հանգամանքը, եւ կամովին ճանչնայ անոր թագաւորական հանգամանքը, եւ կամովին 
ենթարկուի անոր պատուէրներուն ու խօսքերուն: Երբ կ'ըենթարկուի անոր պատուէրներուն ու խօսքերուն: Երբ կ'ըենթարկուի անոր պատուէրներուն ու խօսքերուն: Երբ կ'ըենթարկուի անոր պատուէրներուն ու խօսքերուն: Երբ կ'ը----
սենք թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոր ըլլալու, կամ աշխարհ եկաւ սենք թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոր ըլլալու, կամ աշխարհ եկաւ սենք թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոր ըլլալու, կամ աշխարհ եկաւ սենք թէ Յիսուս ծնաւ թագաւոր ըլլալու, կամ աշխարհ եկաւ 
թագաւոր ըլլալու, սա չիթագաւոր ըլլալու, սա չիթագաւոր ըլլալու, սա չիթագաւոր ըլլալու, սա չի    նշանակեր թէ իր ծնունդէն ետք էր որ նշանակեր թէ իր ծնունդէն ետք էր որ նշանակեր թէ իր ծնունդէն ետք էր որ նշանակեր թէ իր ծնունդէն ետք էր որ 
թագաւոր պիտի ըլլար. ոթագաւոր պիտի ըլլար. ոթագաւոր պիտի ըլլար. ոթագաւոր պիտի ըլլար. ո´́́́չ, ան իր ծնունդէն ետք չէր որ չ, ան իր ծնունդէն ետք չէր որ չ, ան իր ծնունդէն ետք չէր որ չ, ան իր ծնունդէն ետք չէր որ 
թագաւոր եղաւ, այլ` ան ծնաթագաւոր եղաւ, այլ` ան ծնաթագաւոր եղաւ, այլ` ան ծնաթագաւոր եղաւ, այլ` ան ծնա´́́́ւ իբրեւ թագաւոր: Եւ բնագիրն ւ իբրեւ թագաւոր: Եւ բնագիրն ւ իբրեւ թագաւոր: Եւ բնագիրն ւ իբրեւ թագաւոր: Եւ բնագիրն 
ալ արդէն զինք թագաւոր կը կոչէ իր ծնունդէն սկսեալ: ալ արդէն զինք թագաւոր կը կոչէ իր ծնունդէն սկսեալ: ալ արդէն զինք թագաւոր կը կոչէ իր ծնունդէն սկսեալ: ալ արդէն զինք թագաւոր կը կոչէ իր ծնունդէն սկսեալ: 
Մարդկային սերունդին մէջ, ոեւէ մէկը թագաւոր չի ծնիր, այլ` Մարդկային սերունդին մէջ, ոեւէ մէկը թագաւոր չի ծնիր, այլ` Մարդկային սերունդին մէջ, ոեւէ մէկը թագաւոր չի ծնիր, այլ` Մարդկային սերունդին մէջ, ոեւէ մէկը թագաւոր չի ծնիր, այլ` 
իր ծնունդիր ծնունդիր ծնունդիր ծնունդէն երկար տարիներ ետք միայն կրնայ թագաւոր էն երկար տարիներ ետք միայն կրնայ թագաւոր էն երկար տարիներ ետք միայն կրնայ թագաւոր էն երկար տարիներ ետք միայն կրնայ թագաւոր 
ըլլալ: Ոեւէ մէկը ուսուցիչ չի ծնիր, այլ` իր ծնունդէն երկար ըլլալ: Ոեւէ մէկը ուսուցիչ չի ծնիր, այլ` իր ծնունդէն երկար ըլլալ: Ոեւէ մէկը ուսուցիչ չի ծնիր, այլ` իր ծնունդէն երկար ըլլալ: Ոեւէ մէկը ուսուցիչ չի ծնիր, այլ` իր ծնունդէն երկար 
ժամանակ ետք միայն ուսուցիչ կ'ըլլայ: Ոեւէ մէկը առաքինի ժամանակ ետք միայն ուսուցիչ կ'ըլլայ: Ոեւէ մէկը առաքինի ժամանակ ետք միայն ուսուցիչ կ'ըլլայ: Ոեւէ մէկը առաքինի ժամանակ ետք միայն ուսուցիչ կ'ըլլայ: Ոեւէ մէկը առաքինի 
չի ծնիր, այլ իր ծնունդէն ետք` չափահասութեան տարիքին չի ծնիր, այլ իր ծնունդէն ետք` չափահասութեան տարիքին չի ծնիր, այլ իր ծնունդէն ետք` չափահասութեան տարիքին չի ծնիր, այլ իր ծնունդէն ետք` չափահասութեան տարիքին 
իր որդեգրած Աստուածահաճոյ ապրելակերպով առաքինի կը իր որդեգրած Աստուածահաճոյ ապրելակերպով առաքինի կը իր որդեգրած Աստուածահաճոյ ապրելակերպով առաքինի կը իր որդեգրած Աստուածահաճոյ ապրելակերպով առաքինի կը 
դդդդառնայ: Նոյնը չէր Յիսուսի պարագան: Յիսուս իր ծնունդով առնայ: Նոյնը չէր Յիսուսի պարագան: Յիսուս իր ծնունդով առնայ: Նոյնը չէր Յիսուսի պարագան: Յիսուս իր ծնունդով առնայ: Նոյնը չէր Յիսուսի պարագան: Յիսուս իր ծնունդով 
իսկ թագաւոր էր, ուսուցիչ էր, առաքինի էր, եւ ամէն բանի մէջ իսկ թագաւոր էր, ուսուցիչ էր, առաքինի էր, եւ ամէն բանի մէջ իսկ թագաւոր էր, ուսուցիչ էր, առաքինի էր, եւ ամէն բանի մէջ իսկ թագաւոր էր, ուսուցիչ էր, առաքինի էր, եւ ամէն բանի մէջ 
ունէր կատարելութիւն: Ոչինչ կար որ չունէր իր ծնունդով եւ ունէր կատարելութիւն: Ոչինչ կար որ չունէր իր ծնունդով եւ ունէր կատարելութիւն: Ոչինչ կար որ չունէր իր ծնունդով եւ ունէր կատարելութիւն: Ոչինչ կար որ չունէր իր ծնունդով եւ 
ունեցաւ ժամանակի ընթացքին:ունեցաւ ժամանակի ընթացքին:ունեցաւ ժամանակի ընթացքին:ունեցաւ ժամանակի ընթացքին:    

9) 9) 9) 9) Մոգերը Յիսուսը կոչեցին Մոգերը Յիսուսը կոչեցին Մոգերը Յիսուսը կոչեցին Մոգերը Յիսուսը կոչեցին ««««հրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւոր»: »: »: »: 
Գալով մեզի, ո՞վԳալով մեզի, ո՞վԳալով մեզի, ո՞վԳալով մեզի, ո՞վ    է Յիսուս մեզի համար: Միայն հրեաներո՞ւն է Յիսուս մեզի համար: Միայն հրեաներո՞ւն է Յիսուս մեզի համար: Միայն հրեաներո՞ւն է Յիսուս մեզի համար: Միայն հրեաներո՞ւն 
թագաւորը, միայն ոմա՞նց թագաւորը, միայն ոմա՞նց Տէրն ու թագաւորը, միայն ոմա՞նց թագաւորը, միայն ոմա՞նց Տէրն ու թագաւորը, միայն ոմա՞նց թագաւորը, միայն ոմա՞նց Տէրն ու թագաւորը, միայն ոմա՞նց թագաւորը, միայն ոմա՞նց Տէրն ու 
Փրկիչը, թէ նաեւ՝ մեՓրկիչը, թէ նաեւ՝ մեՓրկիչը, թէ նաեւ՝ մեՓրկիչը, թէ նաեւ՝ մե´́́́ր թագաւորը, մեր սրտիր թագաւորը, մեր սրտիր թագաւորը, մեր սրտիր թագաւորը, մեր սրտի´ ´ ´ ´ թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր 
կեանքիկեանքիկեանքիկեանքի´ ´ ´ ´ թագաւորը, մեր անձերու ազատարարն ու Փրկիչը: թագաւորը, մեր անձերու ազատարարն ու Փրկիչը: թագաւորը, մեր անձերու ազատարարն ու Փրկիչը: թագաւորը, մեր անձերու ազատարարն ու Փրկիչը: 
Դարձեալ կը հարցնեմ, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Լոկ բժի՞շկԴարձեալ կը հարցնեմ, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Լոկ բժի՞շկԴարձեալ կը հարցնեմ, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Լոկ բժի՞շկԴարձեալ կը հարցնեմ, ո՞վ է Յիսուս մեզի համար: Լոկ բժի՞շկ    
մը, որուն կրնանք դիմել երբ ցաւ կամ հիւանդութիւն մը, որուն կրնանք դիմել երբ ցաւ կամ հիւանդութիւն մը, որուն կրնանք դիմել երբ ցաւ կամ հիւանդութիւն մը, որուն կրնանք դիմել երբ ցաւ կամ հիւանդութիւն 
ունենանք. պարզապէս հզօր Տէ՞ր մը, որուն կրնանք դիմել երբ ունենանք. պարզապէս հզօր Տէ՞ր մը, որուն կրնանք դիմել երբ ունենանք. պարզապէս հզօր Տէ՞ր մը, որուն կրնանք դիմել երբ ունենանք. պարզապէս հզօր Տէ՞ր մը, որուն կրնանք դիմել երբ 
նեղութեան հանդիպինք, թէ` սիրելի եղբայր մը, հաւատարիմ նեղութեան հանդիպինք, թէ` սիրելի եղբայր մը, հաւատարիմ նեղութեան հանդիպինք, թէ` սիրելի եղբայր մը, հաւատարիմ նեղութեան հանդիպինք, թէ` սիրելի եղբայր մը, հաւատարիմ 
բարեկամ մը, մեզ սիրող ու մեր ներկայութիւնը փնտռող բարեկամ մը, մեզ սիրող ու մեր ներկայութիւնը փնտռող բարեկամ մը, մեզ սիրող ու մեր ներկայութիւնը փնտռող բարեկամ մը, մեզ սիրող ու մեր ներկայութիւնը փնտռող 
Փրկիչ մը: Եթէ միայն հիւանդութիւն ունեցած ժամանՓրկիչ մը: Եթէ միայն հիւանդութիւն ունեցած ժամանՓրկիչ մը: Եթէ միայն հիւանդութիւն ունեցած ժամանՓրկիչ մը: Եթէ միայն հիւանդութիւն ունեցած ժամանակակակակնիս նիս նիս նիս 
պիտի դիմենք Յիսուսիպիտի դիմենք Յիսուսիպիտի դիմենք Յիսուսիպիտի դիմենք Յիսուսի, , , , այդ պարագային, ինչո՞վ պիտի այդ պարագային, ինչո՞վ պիտի այդ պարագային, ինչո՞վ պիտի այդ պարագային, ինչո՞վ պիտի 
տարբերինք այն անհաւատ անձէն, որ միայն հիւանդութիւն տարբերինք այն անհաւատ անձէն, որ միայն հիւանդութիւն տարբերինք այն անհաւատ անձէն, որ միայն հիւանդութիւն տարբերինք այն անհաւատ անձէն, որ միայն հիւանդութիւն 
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ունեցած ժամանակ հիւանդանոց կ'երթայ ու բժիշկին կը դիմէ: ունեցած ժամանակ հիւանդանոց կ'երթայ ու բժիշկին կը դիմէ: ունեցած ժամանակ հիւանդանոց կ'երթայ ու բժիշկին կը դիմէ: ունեցած ժամանակ հիւանդանոց կ'երթայ ու բժիշկին կը դիմէ: 
Աստուած մեզի համար մարմիններու բժի՞շկ մըն է լոկ: Աստուած մեզի համար մարմիններու բժի՞շկ մըն է լոկ: Աստուած մեզի համար մարմիններու բժի՞շկ մըն է լոկ: Աստուած մեզի համար մարմիններու բժի՞շկ մըն է լոկ: 
Երկինքը մեզի համար հիւանդանո՞ց մըն է, որուն դուռըԵրկինքը մեզի համար հիւանդանո՞ց մըն է, որուն դուռըԵրկինքը մեզի համար հիւանդանո՞ց մըն է, որուն դուռըԵրկինքը մեզի համար հիւանդանո՞ց մըն է, որուն դուռը    
կրնանք զարնել միայն երբ ցաւ ունենանք: Մենք ի՞նչ պիտի կրնանք զարնել միայն երբ ցաւ ունենանք: Մենք ի՞նչ պիտի կրնանք զարնել միայն երբ ցաւ ունենանք: Մենք ի՞նչ պիտի կրնանք զարնել միայն երբ ցաւ ունենանք: Մենք ի՞նչ պիտի 
մտածէինք մէկու մը մասին, որ միայն ցաւ կամ բանի մը մտածէինք մէկու մը մասին, որ միայն ցաւ կամ բանի մը մտածէինք մէկու մը մասին, որ միայն ցաւ կամ բանի մը մտածէինք մէկու մը մասին, որ միայն ցաւ կամ բանի մը 
կարիքը ունեցած ժամանակ մեզի դիմէր: Անկեղծ բարեկամ կարիքը ունեցած ժամանակ մեզի դիմէր: Անկեղծ բարեկամ կարիքը ունեցած ժամանակ մեզի դիմէր: Անկեղծ բարեկամ կարիքը ունեցած ժամանակ մեզի դիմէր: Անկեղծ բարեկամ 
պիտի նկատէի՞նք այդպիսին:պիտի նկատէի՞նք այդպիսին:պիտի նկատէի՞նք այդպիսին:պիտի նկատէի՞նք այդպիսին:    

10)10)10)10)    Ինչո՞ւ համար մոգերը Յիսուսը կոչեցին Ինչո՞ւ համար մոգերը Յիսուսը կոչեցին Ինչո՞ւ համար մոգերը Յիսուսը կոչեցին Ինչո՞ւ համար մոգերը Յիսուսը կոչեցին ««««հրեաներու հրեաներու հրեաներու հրեաներու 
թագաւորթագաւորթագաւորթագաւոր»: »: »: »: Այն ատեն բոլոր հԱյն ատեն բոլոր հԱյն ատեն բոլոր հԱյն ատեն բոլոր հրեաները կը սպասէին Դաւիթի րեաները կը սպասէին Դաւիթի րեաները կը սպասէին Դաւիթի րեաները կը սպասէին Դաւիթի 
սերունդէն թագաւորի մը յայտնութեան, որ պիտի վերականգսերունդէն թագաւորի մը յայտնութեան, որ պիտի վերականգսերունդէն թագաւորի մը յայտնութեան, որ պիտի վերականգսերունդէն թագաւորի մը յայտնութեան, որ պիտի վերականգ----
նէր Դաւիթի թագաւորական գահը: Ամբողջ Միջին Արեւելքի նէր Դաւիթի թագաւորական գահը: Ամբողջ Միջին Արեւելքի նէր Դաւիթի թագաւորական գահը: Ամբողջ Միջին Արեւելքի նէր Դաւիթի թագաւորական գահը: Ամբողջ Միջին Արեւելքի 
երկիրները գիտէին հրեաներու այս ակնկալութեան մասին, երկիրները գիտէին հրեաներու այս ակնկալութեան մասին, երկիրները գիտէին հրեաներու այս ակնկալութեան մասին, երկիրները գիտէին հրեաներու այս ակնկալութեան մասին, 
ահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչո´́́́ւ աստղագէտ մոգերը Յիսուսը կոչեցին ւ աստղագէտ մոգերը Յիսուսը կոչեցին ւ աստղագէտ մոգերը Յիսուսը կոչեցին ւ աստղագէտ մոգերը Յիսուսը կոչեցին ««««հրեահրեահրեահրեա----
ներու թագաւորներու թագաւորներու թագաւորներու թագաւոր»: »: »: »: Երանի այԵրանի այԵրանի այԵրանի այսօր ամբողջ աշխարհը գիտնար սօր ամբողջ աշխարհը գիտնար սօր ամբողջ աշխարհը գիտնար սօր ամբողջ աշխարհը գիտնար 
որ Յիսուս ոոր Յիսուս ոոր Յիսուս ոոր Յիսուս ո´́́́չ միայն թագաւոր է, այլեւ` թագաւորներու չ միայն թագաւոր է, այլեւ` թագաւորներու չ միայն թագաւոր է, այլեւ` թագաւորներու չ միայն թագաւոր է, այլեւ` թագաւորներու 
Թագաւոր է: Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Մեսիան Թագաւոր է: Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Մեսիան Թագաւոր է: Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Մեսիան Թագաւոր է: Հրեաներ կը սպասէին որ խոստացեալ Մեսիան 
պիտի գար եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը: պիտի գար եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը: պիտի գար եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը: պիտի գար եւ վերականգնէր Դաւիթի թագաւորական գահը: 
Այսօր, մենք` հաւատացեալներս, կը սպասե՞նք որ Յիսուս Այսօր, մենք` հաւատացեալներս, կը սպասե՞նք որ Յիսուս Այսօր, մենք` հաւատացեալներս, կը սպասե՞նք որ Յիսուս Այսօր, մենք` հաւատացեալներս, կը սպասե՞նք որ Յիսուս 
վերստին գայ եւ հաստատէ Աստուծվերստին գայ եւ հաստատէ Աստուծվերստին գայ եւ հաստատէ Աստուծվերստին գայ եւ հաստատէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը երոյ թագաւորութիւնը երոյ թագաւորութիւնը երոյ թագաւորութիւնը եր----
կրի վրայ` կրի վրայ` կրի վրայ` կրի վրայ` ««««ուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 3.13):Բ.Պետրոս 3.13):Բ.Պետրոս 3.13):Բ.Պետրոս 3.13):    

11) 11) 11) 11) ««««Մենք տեսանք անոր աստղըՄենք տեսանք անոր աստղըՄենք տեսանք անոր աստղըՄենք տեսանք անոր աստղը»:»:»:»:    Երեւցող աստղը Երեւցող աստղը Երեւցող աստղը Երեւցող աստղը 
բնականօրէն սովորական աստղ մը չէր, այլ հրեշտակ մըն էր, բնականօրէն սովորական աստղ մը չէր, այլ հրեշտակ մըն էր, բնականօրէն սովորական աստղ մը չէր, այլ հրեշտակ մըն էր, բնականօրէն սովորական աստղ մը չէր, այլ հրեշտակ մըն էր, 
ինչպէս կ'ըսէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը: Եւ հաւանաբար ինչպէս կ'ըսէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը: Եւ հաւանաբար ինչպէս կ'ըսէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը: Եւ հաւանաբար ինչպէս կ'ըսէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը: Եւ հաւանաբար 
անիկա ըլլայ Գաբրիէլ հրեշտակըանիկա ըլլայ Գաբրիէլ հրեշտակըանիկա ըլլայ Գաբրիէլ հրեշտակըանիկա ըլլայ Գաբրիէլ հրեշտակը    ինք, տրուած ըլլալով որ ինք, տրուած ըլլալով որ ինք, տրուած ըլլալով որ ինք, տրուած ըլլալով որ 
Գաբրիէլ հրեշտակը իԳաբրիէլ հրեշտակը իԳաբրիէլ հրեշտակը իԳաբրիէլ հրեշտակը ի´́́́նքն էր որ երեւցաւ Զաքարիային ու նքն էր որ երեւցաւ Զաքարիային ու նքն էր որ երեւցաւ Զաքարիային ու նքն էր որ երեւցաւ Զաքարիային ու 
յայտնեց անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը (Ղուկաս 1.18յայտնեց անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը (Ղուկաս 1.18յայտնեց անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը (Ղուկաս 1.18յայտնեց անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծնունդը (Ղուկաս 1.18----
19), 19), 19), 19), իիիի´́́́նքն էր որ երեւցաւ սուրբ կոյս Մարիամին եւ յայտնեց նքն էր որ երեւցաւ սուրբ կոյս Մարիամին եւ յայտնեց նքն էր որ երեւցաւ սուրբ կոյս Մարիամին եւ յայտնեց նքն էր որ երեւցաւ սուրբ կոյս Մարիամին եւ յայտնեց 
անոր թէ ծնունդ պիտի տար Բարձրեալ Աստուծոյ Որդւոյն անոր թէ ծնունդ պիտի տար Բարձրեալ Աստուծոյ Որդւոյն անոր թէ ծնունդ պիտի տար Բարձրեալ Աստուծոյ Որդւոյն անոր թէ ծնունդ պիտի տար Բարձրեալ Աստուծոյ Որդւոյն 
((((Ղուկաս 1.26,35), եւ վՂուկաս 1.26,35), եւ վՂուկաս 1.26,35), եւ վՂուկաս 1.26,35), եւ վստահաբար նաեւ իստահաբար նաեւ իստահաբար նաեւ իստահաբար նաեւ ի´́́́նքն էր որ երեւցաւ նքն էր որ երեւցաւ նքն էր որ երեւցաւ նքն էր որ երեւցաւ 
Յովսէփին եւ վստահեցուց անոր թէ Մարիամի մէջ յղացուածը Յովսէփին եւ վստահեցուց անոր թէ Մարիամի մէջ յղացուածը Յովսէփին եւ վստահեցուց անոր թէ Մարիամի մէջ յղացուածը Յովսէփին եւ վստահեցուց անոր թէ Մարիամի մէջ յղացուածը 
Սուրբ Հոգիէն է (Մատթէոս 1.20), վերջապէս, ինք պէտք է Սուրբ Հոգիէն է (Մատթէոս 1.20), վերջապէս, ինք պէտք է Սուրբ Հոգիէն է (Մատթէոս 1.20), վերջապէս, ինք պէտք է Սուրբ Հոգիէն է (Մատթէոս 1.20), վերջապէս, ինք պէտք է 
եղած եղած եղած եղած ըլլայ նաեւ հովիւներուն երեւցողն ու Յիսուսի ծննդեան ըլլայ նաեւ հովիւներուն երեւցողն ու Յիսուսի ծննդեան ըլլայ նաեւ հովիւներուն երեւցողն ու Յիսուսի ծննդեան ըլլայ նաեւ հովիւներուն երեւցողն ու Յիսուսի ծննդեան 
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աւետիսը տուող հրեշտակը (Ղուկաս 2.9աւետիսը տուող հրեշտակը (Ղուկաս 2.9աւետիսը տուող հրեշտակը (Ղուկաս 2.9աւետիսը տուող հրեշտակը (Ղուկաս 2.9----13): 13): 13): 13): Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
հրեշտակըհրեշտակըհրեշտակըհրեշտակը    աստղի կերպարանքով երեւցաւաստղի կերպարանքով երեւցաւաստղի կերպարանքով երեւցաւաստղի կերպարանքով երեւցաւ    մոգերուն: Քանի մոգերուն: Քանի մոգերուն: Քանի մոգերուն: Քանի 
մը պատճառներով.մը պատճառներով.մը պատճառներով.մը պատճառներով.----    

ա) Հա) Հա) Հա) Հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ    մոգերուն, մոգերուն, մոգերուն, մոգերուն, 
որովհետեւ մոգերը որովհետեւ մոգերը որովհետեւ մոգերը որովհետեւ մոգերը աստղագէտներ էին: Տիրոջ հրեշտակըաստղագէտներ էին: Տիրոջ հրեշտակըաստղագէտներ էին: Տիրոջ հրեշտակըաստղագէտներ էին: Տիրոջ հրեշտակը    
անանանանոնց հասկցած ձեւով անոնց երեւցաւ, անոնց ծանօթ ոնց հասկցած ձեւով անոնց երեւցաւ, անոնց ծանօթ ոնց հասկցած ձեւով անոնց երեւցաւ, անոնց ծանօթ ոնց հասկցած ձեւով անոնց երեւցաւ, անոնց ծանօթ 
կերպով մը անոնց յայտնուեցաւ:կերպով մը անոնց յայտնուեցաւ:կերպով մը անոնց յայտնուեցաւ:կերպով մը անոնց յայտնուեցաւ:    Այս իրողութիւնը կը պարզէԱյս իրողութիւնը կը պարզէԱյս իրողութիւնը կը պարզէԱյս իրողութիւնը կը պարզէ, , , , 
թէ երբ Աստուած ուզէ խօսիլ մարդու մը հետ եւ ուզէ բան մը թէ երբ Աստուած ուզէ խօսիլ մարդու մը հետ եւ ուզէ բան մը թէ երբ Աստուած ուզէ խօսիլ մարդու մը հետ եւ ուզէ բան մը թէ երբ Աստուած ուզէ խօսիլ մարդու մը հետ եւ ուզէ բան մը 
հասկցնել անոր, կամ յատուկ պատգամ մը փոխանցել անոր, հասկցնել անոր, կամ յատուկ պատգամ մը փոխանցել անոր, հասկցնել անոր, կամ յատուկ պատգամ մը փոխանցել անոր, հասկցնել անոր, կամ յատուկ պատգամ մը փոխանցել անոր, 
կամ մասնաւոր ճշմարտութիւն մը բացայայտել անոր, կամ իր կամ մասնաւոր ճշմարտութիւն մը բացայայտել անոր, կամ իր կամ մասնաւոր ճշմարտութիւն մը բացայայտել անոր, կամ իր կամ մասնաւոր ճշմարտութիւն մը բացայայտել անոր, կամ իր 
կամքը պարզել, կ'որդեգրէ այնպիսի ձեւ մը, ճամբայ մը, կերպ կամքը պարզել, կ'որդեգրէ այնպիսի ձեւ մը, ճամբայ մը, կերպ կամքը պարզել, կ'որդեգրէ այնպիսի ձեւ մը, ճամբայ մը, կերպ կամքը պարզել, կ'որդեգրէ այնպիսի ձեւ մը, ճամբայ մը, կերպ 
մը, որ ծանօթ է անոր, որպէսզի իր պատգամըմը, որ ծանօթ է անոր, որպէսզի իր պատգամըմը, որ ծանօթ է անոր, որպէսզի իր պատգամըմը, որ ծանօթ է անոր, որպէսզի իր պատգամը    հասկնալի ու հասկնալի ու հասկնալի ու հասկնալի ու 
իր կամքը յստակ դարձնէ: Այս մասին Ներսէս Շնորհալի իր կամքը յստակ դարձնէ: Այս մասին Ներսէս Շնորհալի իր կամքը յստակ դարձնէ: Այս մասին Ներսէս Շնորհալի իր կամքը յստակ դարձնէ: Այս մասին Ներսէս Շնորհալի 
Հայրապետը կ'ըսէՀայրապետը կ'ըսէՀայրապետը կ'ըսէՀայրապետը կ'ըսէ. «. «. «. «Աստուած մոգերը կանչեց այն եղանաԱստուած մոգերը կանչեց այն եղանաԱստուած մոգերը կանչեց այն եղանաԱստուած մոգերը կանչեց այն եղանա----
կով` որուն վարժ ու սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, կով` որուն վարժ ու սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, կով` որուն վարժ ու սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, կով` որուն վարժ ու սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, 
Աթենացիներուն` բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ Աթենացիներուն` բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ Աթենացիներուն` բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ Աթենացիներուն` բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ 
հրեաներուն` Օրէնքի միջոցաւ, որովհետեւ մարհրեաներուն` Օրէնքի միջոցաւ, որովհետեւ մարհրեաներուն` Օրէնքի միջոցաւ, որովհետեւ մարհրեաներուն` Օրէնքի միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունեդոց ընդունեդոց ընդունեդոց ընդունե----
լի կը թուի այն բանը` որուն վարժ ու սովոր ենլի կը թուի այն բանը` որուն վարժ ու սովոր ենլի կը թուի այն բանը` որուն վարժ ու սովոր ենլի կը թուի այն բանը` որուն վարժ ու սովոր են»:»:»:»:    

բ) Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակները յաճախ կոչուած բ) Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակները յաճախ կոչուած բ) Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակները յաճախ կոչուած բ) Աստուածաշունչին մէջ հրեշտակները յաճախ կոչուած 
են աստղ կամ նմանցուած են աստղերու (Յոբ 38.7են աստղ կամ նմանցուած են աստղերու (Յոբ 38.7են աստղ կամ նմանցուած են աստղերու (Յոբ 38.7են աստղ կամ նմանցուած են աստղերու (Յոբ 38.7: : : : ՅայտՅայտՅայտՅայտ----
նութիւն 1.20, 12.4նութիւն 1.20, 12.4նութիւն 1.20, 12.4նութիւն 1.20, 12.4: : : : Եսայի 14.13, եւԵսայի 14.13, եւԵսայի 14.13, եւԵսայի 14.13, եւայայայայլն): Ահա թէ ինչու լն): Ահա թէ ինչու լն): Ահա թէ ինչու լն): Ահա թէ ինչու 
հհհհրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ    մոգերուն:մոգերուն:մոգերուն:մոգերուն:    
Հրեշտակները աստղերու կը նմանցուին, որովհետեւ լՀրեշտակները աստղերու կը նմանցուին, որովհետեւ լՀրեշտակները աստղերու կը նմանցուին, որովհետեւ լՀրեշտակները աստղերու կը նմանցուին, որովհետեւ լուսեղէն ուսեղէն ուսեղէն ուսեղէն 
էակներ են, ճիշդ աստղերու նման: Աստուծոյ դէմ մեղանչող էակներ են, ճիշդ աստղերու նման: Աստուծոյ դէմ մեղանչող էակներ են, ճիշդ աստղերու նման: Աստուծոյ դէմ մեղանչող էակներ են, ճիշդ աստղերու նման: Աստուծոյ դէմ մեղանչող 
անկեալ հրեշտակներ իրենք նաեւ աստղ կը կոչուին: անկեալ հրեշտակներ իրենք նաեւ աստղ կը կոչուին: անկեալ հրեշտակներ իրենք նաեւ աստղ կը կոչուին: անկեալ հրեշտակներ իրենք նաեւ աստղ կը կոչուին: 
Յայտնութիւն 12.3Յայտնութիւն 12.3Յայտնութիւն 12.3Յայտնութիւն 12.3----4444ին մէջ յիշուած վիշապը Արուսեակ ին մէջ յիշուած վիշապը Արուսեակ ին մէջ յիշուած վիշապը Արուսեակ ին մէջ յիշուած վիշապը Արուսեակ 
քերովբէն է, որ քերովբէն է, որ քերովբէն է, որ քերովբէն է, որ ««««իր պոչով կը քաշէր կը տանէր երկինքի իր պոչով կը քաշէր կը տանէր երկինքի իր պոչով կը քաշէր կը տանէր երկինքի իր պոչով կը քաշէր կը տանէր երկինքի 
ասասասաստղերուն [հրեշտակներուն] մէկ երրորդ մասը, որ նետեց տղերուն [հրեշտակներուն] մէկ երրորդ մասը, որ նետեց տղերուն [հրեշտակներուն] մէկ երրորդ մասը, որ նետեց տղերուն [հրեշտակներուն] մէկ երրորդ մասը, որ նետեց 
երկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայերկրի վրայ»:»:»:»:    ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ մեղանչեց Աստուծոյ դէմ` փորձելով նքն էր որ մեղանչեց Աստուծոյ դէմ` փորձելով նքն էր որ մեղանչեց Աստուծոյ դէմ` փորձելով նքն էր որ մեղանչեց Աստուծոյ դէմ` փորձելով 
անոր գահը գրաւել (Եսայի 14.12անոր գահը գրաւել (Եսայի 14.12անոր գահը գրաւել (Եսայի 14.12անոր գահը գրաւել (Եսայի 14.12----14): 14): 14): 14): Հրեշտակը մոգերուն Հրեշտակը մոգերուն Հրեշտակը մոգերուն Հրեշտակը մոգերուն 
երեւցաւ աստղի կերպարանքով, որպէսզի ցոյց տար երեւցաւ աստղի կերպարանքով, որպէսզի ցոյց տար երեւցաւ աստղի կերպարանքով, որպէսզի ցոյց տար երեւցաւ աստղի կերպարանքով, որպէսզի ցոյց տար 
Աստուծոյ դէմ մեղանչող անկեալ հրեշտակներուն, Աստուծոյ դէմ մեղանչող անկեալ հրեշտակներուն, Աստուծոյ դէմ մեղանչող անկեալ հրեշտակներուն, Աստուծոյ դէմ մեղանչող անկեալ հրեշտակներուն, թէ իրենքթէ իրենքթէ իրենքթէ իրենք    
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բնաւ չկորսնցուցին իրենց լուսեղէն բնութիւնը, եւ բնաւ չկորսնցուցին իրենց լուսեղէն բնութիւնը, եւ բնաւ չկորսնցուցին իրենց լուսեղէն բնութիւնը, եւ բնաւ չկորսնցուցին իրենց լուսեղէն բնութիւնը, եւ թէթէթէթէ` ` ` ` ինք ոինք ոինք ոինք ու ւ ւ ւ 
երկինքի բոլոր սուրբ հրեշտակները կը շարունակեն ու պիտի երկինքի բոլոր սուրբ հրեշտակները կը շարունակեն ու պիտի երկինքի բոլոր սուրբ հրեշտակները կը շարունակեն ու պիտի երկինքի բոլոր սուրբ հրեշտակները կը շարունակեն ու պիտի 
շարունակեն շարունակեն շարունակեն շարունակեն հաւատարիմ մնալ իրենց Արարիչին հանդէպ, եւ հաւատարիմ մնալ իրենց Արարիչին հանդէպ, եւ հաւատարիմ մնալ իրենց Արարիչին հանդէպ, եւ հաւատարիմ մնալ իրենց Արարիչին հանդէպ, եւ 
հաստատհաստատհաստատհաստատ`̀̀̀    իրենց սրբութեան իրենց սրբութեան իրենց սրբութեան իրենց սրբութեան ու Աստուածատուր կոչումին ու Աստուածատուր կոչումին ու Աստուածատուր կոչումին ու Աստուածատուր կոչումին 
մէջմէջմէջմէջ::::    

գ) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին կը բացատրէ,գ) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին կը բացատրէ,գ) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին կը բացատրէ,գ) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին կը բացատրէ,    թէ հրեշթէ հրեշթէ հրեշթէ հրեշ----
տակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, որպէսզի ցոյց տար, տակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, որպէսզի ցոյց տար, տակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, որպէսզի ցոյց տար, տակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, որպէսզի ցոյց տար, 
թէ ծնած Մանուկը ինքն էր այն անձը, որուն մասին խօսեցան թէ ծնած Մանուկը ինքն էր այն անձը, որուն մասին խօսեցան թէ ծնած Մանուկը ինքն էր այն անձը, որուն մասին խօսեցան թէ ծնած Մանուկը ինքն էր այն անձը, որուն մասին խօսեցան 
Հին Կտակարանի մարգարէները` Հին Կտակարանի մարգարէները` Հին Կտակարանի մարգարէները` Հին Կտակարանի մարգարէները` ««««Յակոբէն աստղ մը պիտի Յակոբէն աստղ մը պիտի Յակոբէն աստղ մը պիտի Յակոբէն աստղ մը պիտի 
ծագի ու Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէծագի ու Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէծագի ու Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէծագի ու Իսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէ»»»»    
((((Թուոց 24.17):Թուոց 24.17):Թուոց 24.17):Թուոց 24.17):    

դ)դ)դ)դ)    Ներսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի ՀայրապետՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կ'ըսէ. ը կ'ըսէ. ը կ'ըսէ. ը կ'ըսէ. ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
մոգերը աստղի պատկերով հրաւիրեց, որպէսզի ինչպէս մոգերը աստղի պատկերով հրաւիրեց, որպէսզի ինչպէս մոգերը աստղի պատկերով հրաւիրեց, որպէսզի ինչպէս մոգերը աստղի պատկերով հրաւիրեց, որպէսզի ինչպէս 
աստղերու միջոցաւ դեւերուն կը ծառայէին աստղահմայուաստղերու միջոցաւ դեւերուն կը ծառայէին աստղահմայուաստղերու միջոցաւ դեւերուն կը ծառայէին աստղահմայուաստղերու միջոցաւ դեւերուն կը ծառայէին աստղահմայու----
թեան աղանդին ընդմէջէն, նոյնպէս ալ, աստիճանաբար թեան աղանդին ընդմէջէն, նոյնպէս ալ, աստիճանաբար թեան աղանդին ընդմէջէն, նոյնպէս ալ, աստիճանաբար թեան աղանդին ընդմէջէն, նոյնպէս ալ, աստիճանաբար 
զանոնք առաջնորդէ դէպի աստուածպաշտութեան բարձրազանոնք առաջնորդէ դէպի աստուածպաշտութեան բարձրազանոնք առաջնորդէ դէպի աստուածպաշտութեան բարձրազանոնք առաջնորդէ դէպի աստուածպաշտութեան բարձրա----
գոյն կրօնը: Որովհետեւ աստղագիտութիւնը յառաջ եկագոյն կրօնը: Որովհետեւ աստղագիտութիւնը յառաջ եկագոյն կրօնը: Որովհետեւ աստղագիտութիւնը յառաջ եկագոյն կրօնը: Որովհետեւ աստղագիտութիւնը յառաջ եկած է ծ է ծ է ծ է 
այդ աղանդէն, որ հմայութեան համար կը գործածէ ամպերու այդ աղանդէն, որ հմայութեան համար կը գործածէ ամպերու այդ աղանդէն, որ հմայութեան համար կը գործածէ ամպերու այդ աղանդէն, որ հմայութեան համար կը գործածէ ամպերու 
խոնաւութենէն օդին պարզուիլը, ուստի Աստուած նոյն այդ խոնաւութենէն օդին պարզուիլը, ուստի Աստուած նոյն այդ խոնաւութենէն օդին պարզուիլը, ուստի Աստուած նոյն այդ խոնաւութենէն օդին պարզուիլը, ուստի Աստուած նոյն այդ 
արուեստին միջոցաւ մոգերուն ընդունել տուաւ ճշմարիտ արուեստին միջոցաւ մոգերուն ընդունել տուաւ ճշմարիտ արուեստին միջոցաւ մոգերուն ընդունել տուաւ ճշմարիտ արուեստին միջոցաւ մոգերուն ընդունել տուաւ ճշմարիտ 
աստուածպաշտութիւնը: Մոգերը գիտէին նաեւ Բաղաամի աստուածպաշտութիւնը: Մոգերը գիտէին նաեւ Բաղաամի աստուածպաշտութիւնը: Մոգերը գիտէին նաեւ Բաղաամի աստուածպաշտութիւնը: Մոգերը գիտէին նաեւ Բաղաամի 
մարգարէութիւնը. մարգարէութիւնը. մարգարէութիւնը. մարգարէութիւնը. ““““Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի ու Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի ու Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի ու Յակոբէն աստղ մը պիտի ծագի ու 
ԻսրայԻսրայԻսրայԻսրայէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէէլէն իշխանութեան գաւազան մը պիտի ելլէ”””” ( ( ( (Թուոց Թուոց Թուոց Թուոց 
24.17), 24.17), 24.17), 24.17), եւ անով կը փրկուին երկրի բոլոր ազգերը: Անով նախ եւ անով կը փրկուին երկրի բոլոր ազգերը: Անով նախ եւ անով կը փրկուին երկրի բոլոր ազգերը: Անով նախ եւ անով կը փրկուին երկրի բոլոր ազգերը: Անով նախ 
արեւելեան ժողովուրդները փրկելով լուսաւորեցին, եւ եկան արեւելեան ժողովուրդները փրկելով լուսաւորեցին, եւ եկան արեւելեան ժողովուրդները փրկելով լուսաւորեցին, եւ եկան արեւելեան ժողովուրդները փրկելով լուսաւորեցին, եւ եկան 
երկրպագելու ճշմարիտ Աստուծոյն, ինչպէս որ կ'ըսուի. երկրպագելու ճշմարիտ Աստուծոյն, ինչպէս որ կ'ըսուի. երկրպագելու ճշմարիտ Աստուծոյն, ինչպէս որ կ'ըսուի. երկրպագելու ճշմարիտ Աստուծոյն, ինչպէս որ կ'ըսուի. 
““““Արեւելքը բարձունքներէն լոյս կը տեսնէԱրեւելքը բարձունքներէն լոյս կը տեսնէԱրեւելքը բարձունքներէն լոյս կը տեսնէԱրեւելքը բարձունքներէն լոյս կը տեսնէ””””»»»»::::    

ե) Հրեշտաե) Հրեշտաե) Հրեշտաե) Հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ աստղակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ աստղակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ աստղակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ աստղա----
պաշտ մոգերուն եւ առաջնորդեց զանոնք պաշտ մոգերուն եւ առաջնորդեց զանոնք պաշտ մոգերուն եւ առաջնորդեց զանոնք պաշտ մոգերուն եւ առաջնորդեց զանոնք պաշտելու ու պաշտելու ու պաշտելու ու պաշտելու ու 
երկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսին, , , , որպէսզի աստղ պաշտող մոգերը՝ որպէսզի աստղ պաշտող մոգերը՝ որպէսզի աստղ պաշտող մոգերը՝ որպէսզի աստղ պաշտող մոգերը՝ 
աստղէն սորվին Քրիստոսը պաշտել, եւ արարածները պաշաստղէն սորվին Քրիստոսը պաշտել, եւ արարածները պաշաստղէն սորվին Քրիստոսը պաշտել, եւ արարածները պաշաստղէն սորվին Քրիստոսը պաշտել, եւ արարածները պաշ----
տողները` աստղէն սորվին Արարիչը պաշտել: Արդարեւ, երբ տողները` աստղէն սորվին Արարիչը պաշտել: Արդարեւ, երբ տողները` աստղէն սորվին Արարիչը պաշտել: Արդարեւ, երբ տողները` աստղէն սորվին Արարիչը պաշտել: Արդարեւ, երբ 
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անոնք մանուկը տեսան` անոնք մանուկը տեսան` անոնք մանուկը տեսան` անոնք մանուկը տեսան` ««««մինչեւ գետին խոնարհելով մինչեւ գետին խոնարհելով մինչեւ գետին խոնարհելով մինչեւ գետին խոնարհելով 
երկրպագեցին մանուկիներկրպագեցին մանուկիներկրպագեցին մանուկիներկրպագեցին մանուկին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):    

զ) Տակաւին, հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, զ) Տակաւին, հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, զ) Տակաւին, հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, զ) Տակաւին, հրեշտակը աստղի կերպարանքով երեւցաւ, 
ցոյց տալու համար մեզի, թէ բոլոր համաստեղութեանց ու ցոյց տալու համար մեզի, թէ բոլոր համաստեղութեանց ու ցոյց տալու համար մեզի, թէ բոլոր համաստեղութեանց ու ցոյց տալու համար մեզի, թէ բոլոր համաստեղութեանց ու 
մոլորակներուն, եւ երկինքի անհուն դատարկութեան մէջ մոլորակներուն, եւ երկինքի անհուն դատարկութեան մէջ մոլորակներուն, եւ երկինքի անհուն դատարկութեան մէջ մոլորակներուն, եւ երկինքի անհուն դատարկութեան մէջ 
գտնուող բոլոր անշունչ գոյակներուն գտնուող բոլոր անշունչ գոյակներուն գտնուող բոլոր անշունչ գոյակներուն գտնուող բոլոր անշունչ գոյակներուն ««««կոչումն էկոչումն էկոչումն էկոչումն է»»»»    մեզ առաջմեզ առաջմեզ առաջմեզ առաջ----
նորդել Քրիստոսի փառքի տեսութեան: Այս մասին քիչ ետք ալ նորդել Քրիստոսի փառքի տեսութեան: Այս մասին քիչ ետք ալ նորդել Քրիստոսի փառքի տեսութեան: Այս մասին քիչ ետք ալ նորդել Քրիստոսի փառքի տեսութեան: Այս մասին քիչ ետք ալ 
պիտի խօսինք:պիտի խօսինք:պիտի խօսինք:պիտի խօսինք:    

12) 12) 12) 12) Ըսինք, թէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հասԸսինք, թէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հասԸսինք, թէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հասԸսինք, թէ Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաս----
տատէ, որ մոգերուն երեւցող աստղը սովորական աստղ մը տատէ, որ մոգերուն երեւցող աստղը սովորական աստղ մը տատէ, որ մոգերուն երեւցող աստղը սովորական աստղ մը տատէ, որ մոգերուն երեւցող աստղը սովորական աստղ մը 
չէր, այլ` հրեշտակ մը: Այս իրողութիւնը ապացուցելու հաչէր, այլ` հրեշտակ մը: Այս իրողութիւնը ապացուցելու հաչէր, այլ` հրեշտակ մը: Այս իրողութիւնը ապացուցելու հաչէր, այլ` հրեշտակ մը: Այս իրողութիւնը ապացուցելու հա----
մար, ան կ'ըսէ. մար, ան կ'ըսէ. մար, ան կ'ըսէ. մար, ան կ'ըսէ. ««««Խօսինք նաեւ աԽօսինք նաեւ աԽօսինք նաեւ աԽօսինք նաեւ աստղին մասին, թէ իստղին մասին, թէ իստղին մասին, թէ իստղին մասին, թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պատճառով երեւցաւ, եւ թէ իսկապէս ա՞ստղ էր, թէ միայն պատճառով երեւցաւ, եւ թէ իսկապէս ա՞ստղ էր, թէ միայն պատճառով երեւցաւ, եւ թէ իսկապէս ա՞ստղ էր, թէ միայն պատճառով երեւցաւ, եւ թէ իսկապէս ա՞ստղ էր, թէ միայն 
աստղի տեսք ունէր: Այս հարցումներուն պատասխանը աստղի տեսք ունէր: Այս հարցումներուն պատասխանը աստղի տեսք ունէր: Այս հարցումներուն պատասխանը աստղի տեսք ունէր: Այս հարցումներուն պատասխանը 
նոյնինքն տեղի ունեցող դէպքերը կու տան: Աստղը բնական նոյնինքն տեղի ունեցող դէպքերը կու տան: Աստղը բնական նոյնինքն տեղի ունեցող դէպքերը կու տան: Աստղը բնական նոյնինքն տեղի ունեցող դէպքերը կու տան: Աստղը բնական 
աստղերէն չէր, այլ` նոր ու զարմանալի աստղ մըն էր: Ինչէ՞ն աստղերէն չէր, այլ` նոր ու զարմանալի աստղ մըն էր: Ինչէ՞ն աստղերէն չէր, այլ` նոր ու զարմանալի աստղ մըն էր: Ինչէ՞ն աստղերէն չէր, այլ` նոր ու զարմանալի աստղ մըն էր: Ինչէ՞ն 
յայտնի է ասիկա: Նախ` անոր ընթայայտնի է ասիկա: Նախ` անոր ընթայայտնի է ասիկա: Նախ` անոր ընթայայտնի է ասիկա: Նախ` անոր ընթացքէն, որովհետեւ աստղեցքէն, որովհետեւ աստղեցքէն, որովհետեւ աստղեցքէն, որովհետեւ աստղե----
րուն յատուկ չէ այդպիսի ընթացքով ցոյց տալ ճանապարհը, րուն յատուկ չէ այդպիսի ընթացքով ցոյց տալ ճանապարհը, րուն յատուկ չէ այդպիսի ընթացքով ցոյց տալ ճանապարհը, րուն յատուկ չէ այդպիսի ընթացքով ցոյց տալ ճանապարհը, 
այնպէս որ մարդոց ընթացքով շարժին, կանգ առնայնպէս որ մարդոց ընթացքով շարժին, կանգ առնայնպէս որ մարդոց ընթացքով շարժին, կանգ առնայնպէս որ մարդոց ընթացքով շարժին, կանգ առնեն, երեւիեն, երեւիեն, երեւիեն, երեւին ն ն ն 
ու անյայտանան, ինչպէս մոգերուն երեւցող աստղը կ'ընէր, ու անյայտանան, ինչպէս մոգերուն երեւցող աստղը կ'ընէր, ու անյայտանան, ինչպէս մոգերուն երեւցող աստղը կ'ընէր, ու անյայտանան, ինչպէս մոգերուն երեւցող աստղը կ'ընէր, 
քանի անիկա կը շարժէր` երբ մոգերը կը շարժէին, եւ կանգ քանի անիկա կը շարժէր` երբ մոգերը կը շարժէին, եւ կանգ քանի անիկա կը շարժէր` երբ մոգերը կը շարժէին, եւ կանգ քանի անիկա կը շարժէր` երբ մոգերը կը շարժէին, եւ կանգ 
կ'առնէր` երբ անոնք կանգկ'առնէր` երբ անոնք կանգկ'առնէր` երբ անոնք կանգկ'առնէր` երբ անոնք կանգ    կ'առնէին. կամ ինչպէս այն ամպի կ'առնէին. կամ ինչպէս այն ամպի կ'առնէին. կամ ինչպէս այն ամպի կ'առնէին. կամ ինչպէս այն ամպի 
սիւնը, որ ըստ Իսրայէլի որդիներուն կարիքին կը նստէր ու կը սիւնը, որ ըստ Իսրայէլի որդիներուն կարիքին կը նստէր ու կը սիւնը, որ ըստ Իսրայէլի որդիներուն կարիքին կը նստէր ու կը սիւնը, որ ըստ Իսրայէլի որդիներուն կարիքին կը նստէր ու կը 
բարձրանար: Որովհետեւ, [մոգերու] երկրէն մինչեւ Պաղեսբարձրանար: Որովհետեւ, [մոգերու] երկրէն մինչեւ Պաղեսբարձրանար: Որովհետեւ, [մոգերու] երկրէն մինչեւ Պաղեսբարձրանար: Որովհետեւ, [մոգերու] երկրէն մինչեւ Պաղես----
տին [աստղը] երեւցաւ ու առաջնորդեց, իսկ երբ Երուսաղէմ տին [աստղը] երեւցաւ ու առաջնորդեց, իսկ երբ Երուսաղէմ տին [աստղը] երեւցաւ ու առաջնորդեց, իսկ երբ Երուսաղէմ տին [աստղը] երեւցաւ ու առաջնորդեց, իսկ երբ Երուսաղէմ 
հասան, անյայտացաւ: Դարձեալ յայտնուեցաւ երբ այդտեղէն հասան, անյայտացաւ: Դարձեալ յայտնուեցաւ երբ այդտեղէն հասան, անյայտացաւ: Դարձեալ յայտնուեցաւ երբ այդտեղէն հասան, անյայտացաւ: Դարձեալ յայտնուեցաւ երբ այդտեղէն 
ելան, եւ առելան, եւ առելան, եւ առելան, եւ առաջնորդեց զանոնք մինչեւ որ ցոյց տուաւ Մանուաջնորդեց զանոնք մինչեւ որ ցոյց տուաւ Մանուաջնորդեց զանոնք մինչեւ որ ցոյց տուաւ Մանուաջնորդեց զանոնք մինչեւ որ ցոյց տուաւ Մանու----
կին տեղը: Ասիկա ոկին տեղը: Ասիկա ոկին տեղը: Ասիկա ոկին տեղը: Ասիկա ո´́́́չ թէ աստղի ընթացքին յատուկ է, այլ` չ թէ աստղի ընթացքին յատուկ է, այլ` չ թէ աստղի ընթացքին յատուկ է, այլ` չ թէ աստղի ընթացքին յատուկ է, այլ` 
խօսուն եւ իմաստուն զօրութեան մը: Որովհետեւ ոչ թէ խօսուն եւ իմաստուն զօրութեան մը: Որովհետեւ ոչ թէ խօսուն եւ իմաստուն զօրութեան մը: Որովհետեւ ոչ թէ խօսուն եւ իմաստուն զօրութեան մը: Որովհետեւ ոչ թէ 
երկինք մնալով ցոյց կու տար Մանուկին տեղը, ինչ որ կարելի երկինք մնալով ցոյց կու տար Մանուկին տեղը, ինչ որ կարելի երկինք մնալով ցոյց կու տար Մանուկին տեղը, ինչ որ կարելի երկինք մնալով ցոյց կու տար Մանուկին տեղը, ինչ որ կարելի 
չէր, այլ իջնելով` կանգնեցաւ այն վայրին վրայ ուր կը չէր, այլ իջնելով` կանգնեցաւ այն վայրին վրայ ուր կը չէր, այլ իջնելով` կանգնեցաւ այն վայրին վրայ ուր կը չէր, այլ իջնելով` կանգնեցաւ այն վայրին վրայ ուր կը 
գտնոգտնոգտնոգտնուէր Մանուկը, ինչպէս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ: Իսկ ւէր Մանուկը, ինչպէս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ: Իսկ ւէր Մանուկը, ինչպէս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ: Իսկ ւէր Մանուկը, ինչպէս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ: Իսկ 
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այդ քարանձաւը միայն փոքր խուղի մը չափը ունէր. աստղը այդ քարանձաւը միայն փոքր խուղի մը չափը ունէր. աստղը այդ քարանձաւը միայն փոքր խուղի մը չափը ունէր. աստղը այդ քարանձաւը միայն փոքր խուղի մը չափը ունէր. աստղը 
այդքան բարձրութենէն ի՞նչպէս կրնար ցոյց տալ այն, եթէ այդքան բարձրութենէն ի՞նչպէս կրնար ցոյց տալ այն, եթէ այդքան բարձրութենէն ի՞նչպէս կրնար ցոյց տալ այն, եթէ այդքան բարձրութենէն ի՞նչպէս կրնար ցոյց տալ այն, եթէ 
վերէն չիջնէր, քանի որ ոչ թէ գամուած էր երկինքին, այլ վերէն չիջնէր, քանի որ ոչ թէ գամուած էր երկինքին, այլ վերէն չիջնէր, քանի որ ոչ թէ գամուած էր երկինքին, այլ վերէն չիջնէր, քանի որ ոչ թէ գամուած էր երկինքին, այլ 
իշխանական աստղ էր, որ իր կամքով կ'իջնէր ու դարձեաիշխանական աստղ էր, որ իր կամքով կ'իջնէր ու դարձեաիշխանական աստղ էր, որ իր կամքով կ'իջնէր ու դարձեաիշխանական աստղ էր, որ իր կամքով կ'իջնէր ու դարձեալ լ լ լ 
օդը կը բարձրանար: Տակաւին, բոլոր լուսատուները արեւելօդը կը բարձրանար: Տակաւին, բոլոր լուսատուները արեւելօդը կը բարձրանար: Տակաւին, բոլոր լուսատուները արեւելօդը կը բարձրանար: Տակաւին, բոլոր լուսատուները արեւել----
քէն արեւմուտք կը շարժին, բայց յիշեալ աստղը հիւսիսէն քէն արեւմուտք կը շարժին, բայց յիշեալ աստղը հիւսիսէն քէն արեւմուտք կը շարժին, բայց յիշեալ աստղը հիւսիսէն քէն արեւմուտք կը շարժին, բայց յիշեալ աստղը հիւսիսէն 
հարաւ էր որ կ'երթար, քանի Պաղեստինի երկիրը Պարսից հարաւ էր որ կ'երթար, քանի Պաղեստինի երկիրը Պարսից հարաւ էր որ կ'երթար, քանի Պաղեստինի երկիրը Պարսից հարաւ էր որ կ'երթար, քանի Պաղեստինի երկիրը Պարսից 
երկրին հարաւերկրին հարաւերկրին հարաւերկրին հարաւ----արեւմուտքը կը գտնուի: Բայց աւելի արեւմուտքը կը գտնուի: Բայց աւելի արեւմուտքը կը գտնուի: Բայց աւելի արեւմուտքը կը գտնուի: Բայց աւելի 
զարմանալին այն է, որ արեւի լոյսը` գիշերը, իսկ լուսիննզարմանալին այն է, որ արեւի լոյսը` գիշերը, իսկ լուսիննզարմանալին այն է, որ արեւի լոյսը` գիշերը, իսկ լուսիննզարմանալին այն է, որ արեւի լոյսը` գիշերը, իսկ լուսինն    ու ու ու ու 
աստղերը ցերեկը կը ծածկուին, բայց յիշեալ աստղը ամբողջ աստղերը ցերեկը կը ծածկուին, բայց յիշեալ աստղը ամբողջ աստղերը ցերեկը կը ծածկուին, բայց յիշեալ աստղը ամբողջ աստղերը ցերեկը կը ծածկուին, բայց յիշեալ աստղը ամբողջ 
ժամանակը պայծառ էր, եւ այնքաժամանակը պայծառ էր, եւ այնքաժամանակը պայծառ էր, եւ այնքաժամանակը պայծառ էր, եւ այնքա´́́́ն պայծառ` որ կ'աղօն պայծառ` որ կ'աղօն պայծառ` որ կ'աղօն պայծառ` որ կ'աղօ----
տացնէր արեւի ճառագատացնէր արեւի ճառագատացնէր արեւի ճառագատացնէր արեւի ճառագայթները: Այլապէս, ի՞նչպէս կ'երեւէյթները: Այլապէս, ի՞նչպէս կ'երեւէյթները: Այլապէս, ի՞նչպէս կ'երեւէյթները: Այլապէս, ի՞նչպէս կ'երեւէր ր ր ր 
ցերեկը ու կ'առաջնորդէր մոգերը, երբ նոյնիսկ այս լուսացերեկը ու կ'առաջնորդէր մոգերը, երբ նոյնիսկ այս լուսացերեկը ու կ'առաջնորդէր մոգերը, երբ նոյնիսկ այս լուսացերեկը ու կ'առաջնորդէր մոգերը, երբ նոյնիսկ այս լուսատուտուտուտու----
ները չեն կրնար երկրի վրայ մնալ իրենց սահմները չեն կրնար երկրի վրայ մնալ իրենց սահմները չեն կրնար երկրի վրայ մնալ իրենց սահմները չեն կրնար երկրի վրայ մնալ իրենց սահմանուած անուած անուած անուած 
ժամանակէն աւելի, եւ չթաքնուիլ: Բայց ընդհանրապէս ինչո՞ւ ժամանակէն աւելի, եւ չթաքնուիլ: Բայց ընդհանրապէս ինչո՞ւ ժամանակէն աւելի, եւ չթաքնուիլ: Բայց ընդհանրապէս ինչո՞ւ ժամանակէն աւելի, եւ չթաքնուիլ: Բայց ընդհանրապէս ինչո՞ւ 
աստղը երեւցաւ անոնց. ասոր պատճառով ճշմարտութեան աստղը երեւցաւ անոնց. ասոր պատճառով ճշմարտութեան աստղը երեւցաւ անոնց. ասոր պատճառով ճշմարտութեան աստղը երեւցաւ անոնց. ասոր պատճառով ճշմարտութեան 
թշնամիները խօսքով կ'ընդդիմաբանեն` ըսելով, թէ թշնամիները խօսքով կ'ընդդիմաբանեն` ըսելով, թէ թշնամիները խօսքով կ'ընդդիմաբանեն` ըսելով, թէ թշնամիները խօսքով կ'ընդդիմաբանեն` ըսելով, թէ 
Քրիստոսի ծննդեան ժամանակ աստղ երեւցաւ, որովհետեւ Քրիստոսի ծննդեան ժամանակ աստղ երեւցաւ, որովհետեւ Քրիստոսի ծննդեան ժամանակ աստղ երեւցաւ, որովհետեւ Քրիստոսի ծննդեան ժամանակ աստղ երեւցաւ, որովհետեւ 
աստղաբաշխութեան արուեստը Աստուծմով է: Այդպէս աստղաբաշխութեան արուեստը Աստուծմով է: Այդպէս աստղաբաշխութեան արուեստը Աստուծմով է: Այդպէս աստղաբաշխութեան արուեստը Աստուծմով է: Այդպէս 
ըսողներըսողներըսողներըսողներուն` կ'ըսենք, որ եթէ աուն` կ'ըսենք, որ եթէ աուն` կ'ըսենք, որ եթէ աուն` կ'ըսենք, որ եթէ ասսսստղագիտութեան խորհուրտղագիտութեան խորհուրտղագիտութեան խորհուրտղագիտութեան խորհուր----
դով է որ Քրիստոս ծնաւ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պատադով է որ Քրիստոս ծնաւ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պատադով է որ Քրիստոս ծնաւ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պատադով է որ Քրիստոս ծնաւ, այդ պարագային, ի՞նչպէս պատա----
հեցաւ որ Քրիստոս խափանեց աստղագիտութիւնը, ըմբերահեցաւ որ Քրիստոս խափանեց աստղագիտութիւնը, ըմբերահեցաւ որ Քրիստոս խափանեց աստղագիտութիւնը, ըմբերահեցաւ որ Քրիստոս խափանեց աստղագիտութիւնը, ըմբերա----
նեց դեւերը, հալածեց անոնց մոլորութիւնը նեց դեւերը, հալածեց անոնց մոլորութիւնը նեց դեւերը, հալածեց անոնց մոլորութիւնը նեց դեւերը, հալածեց անոնց մոլորութիւնը ––––    այսպիսի այսպիսի այսպիսի այսպիսի 
մեքենայութիւնները վերցուց: Իսկ մոգերը Քրիստոսի աստղէն մեքենայութիւնները վերցուց: Իսկ մոգերը Քրիստոսի աստղէն մեքենայութիւնները վերցուց: Իսկ մոգերը Քրիստոսի աստղէն մեքենայութիւնները վերցուց: Իսկ մոգերը Քրիստոսի աստղէն 
գիտցան միգիտցան միգիտցան միգիտցան միայն այն` որ ան բոլոր արարածներուն թագաւորն այն այն` որ ան բոլոր արարածներուն թագաւորն այն այն` որ ան բոլոր արարածներուն թագաւորն այն այն` որ ան բոլոր արարածներուն թագաւորն 
էր: Ասիկա յստակ կ'երեւի իրենց մատուցած խորհրդաէր: Ասիկա յստակ կ'երեւի իրենց մատուցած խորհրդաէր: Ասիկա յստակ կ'երեւի իրենց մատուցած խորհրդաէր: Ասիկա յստակ կ'երեւի իրենց մատուցած խորհրդանշանշանշանշա----
կան ընծաներէն: Բայց աստղին անոնց երեւելուն իրական կան ընծաներէն: Բայց աստղին անոնց երեւելուն իրական կան ընծաներէն: Բայց աստղին անոնց երեւելուն իրական կան ընծաներէն: Բայց աստղին անոնց երեւելուն իրական 
պատճառը այն էր` որ անոնք մղուին ու ապատճառը այն էր` որ անոնք մղուին ու ապատճառը այն էր` որ անոնք մղուին ու ապատճառը այն էր` որ անոնք մղուին ու առաջնորդուին ռաջնորդուին ռաջնորդուին ռաջնորդուին 
երկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսիներկրպագելու Քրիստոսին, , , , հետեւեալ մարգարէութեան իրահետեւեալ մարգարէութեան իրահետեւեալ մարգարէութեան իրահետեւեալ մարգարէութեան իրա----
կանացման համարկանացման համարկանացման համարկանացման համար. «. «. «. «Անոր առջեւ անապատին բնակիչները Անոր առջեւ անապատին բնակիչները Անոր առջեւ անապատին բնակիչները Անոր առջեւ անապատին բնակիչները 
ծունկ պիտի ծռենծունկ պիտի ծռենծունկ պիտի ծռենծունկ պիտի ծռեն» » » » (Սաղմոս 72.9): Նաեւ, քանի այդ ժամանակ (Սաղմոս 72.9): Նաեւ, քանի այդ ժամանակ (Սաղմոս 72.9): Նաեւ, քանի այդ ժամանակ (Սաղմոս 72.9): Նաեւ, քանի այդ ժամանակ 
սպառած էին Իսրայէլի մարգարէները, աստղը երեւցաւ սպառած էին Իսրայէլի մարգարէները, աստղը երեւցաւ սպառած էին Իսրայէլի մարգարէները, աստղը երեւցաւ սպառած էին Իսրայէլի մարգարէները, աստղը երեւցաւ 
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մարգարէներուն փոխարէն` հրեաներու յանդիմանութեան մարգարէներուն փոխարէն` հրեաներու յանդիմանութեան մարգարէներուն փոխարէն` հրեաներու յանդիմանութեան մարգարէներուն փոխարէն` հրեաներու յանդիմանութեան 
համար, որպէսզի այն ինչ որ մարգարէներէն չէին ուզեր համար, որպէսզի այն ինչ որ մարգարէներէն չէին ուզեր համար, որպէսզի այն ինչ որ մարգարէներէն չէին ուզեր համար, որպէսզի այն ինչ որ մարգարէներէն չէին ուզեր 
սորվիլ, պարսիկներէն լսսորվիլ, պարսիկներէն լսսորվիլ, պարսիկներէն լսսորվիլ, պարսիկներէն լսէին, եւ որպէսզի մոգերու միջոցաւ էին, եւ որպէսզի մոգերու միջոցաւ էին, եւ որպէսզի մոգերու միջոցաւ էին, եւ որպէսզի մոգերու միջոցաւ 
Աստուած բանար դուռը հեթանոսներուն առջեւ: Ուրեմն, Աստուած բանար դուռը հեթանոսներուն առջեւ: Ուրեմն, Աստուած բանար դուռը հեթանոսներուն առջեւ: Ուրեմն, Աստուած բանար դուռը հեթանոսներուն առջեւ: Ուրեմն, 
քանի այս բոլոր պատճառներով անհրաժեշտ էր որ մոգերը քանի այս բոլոր պատճառներով անհրաժեշտ էր որ մոգերը քանի այս բոլոր պատճառներով անհրաժեշտ էր որ մոգերը քանի այս բոլոր պատճառներով անհրաժեշտ էր որ մոգերը 
գային, իսկ ուրիշ միջոց չկար, այսինքն` կարելի չէր ասիկա գային, իսկ ուրիշ միջոց չկար, այսինքն` կարելի չէր ասիկա գային, իսկ ուրիշ միջոց չկար, այսինքն` կարելի չէր ասիկա գային, իսկ ուրիշ միջոց չկար, այսինքն` կարելի չէր ասիկա 
իրագործել ոչ մարգարէի, ոչ հրեշտակի միջոցաւ, ուստի իրագործել ոչ մարգարէի, ոչ հրեշտակի միջոցաւ, ուստի իրագործել ոչ մարգարէի, ոչ հրեշտակի միջոցաւ, ուստի իրագործել ոչ մարգարէի, ոչ հրեշտակի միջոցաւ, ուստի 
Աստուած զանոնք կանչեԱստուած զանոնք կանչեԱստուած զանոնք կանչեԱստուած զանոնք կանչեց այն եղանակով` որուն վարժ ու ց այն եղանակով` որուն վարժ ու ց այն եղանակով` որուն վարժ ու ց այն եղանակով` որուն վարժ ու 
սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, Աթենացիներուն` սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, Աթենացիներուն` սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, Աթենացիներուն` սովոր էին, ինչպէս որ Պօղոս առաքեալ, Աթենացիներուն` 
բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ հրեաներուն` Օրէնքի բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ հրեաներուն` Օրէնքի բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ հրեաներուն` Օրէնքի բագինի միջոցաւ կը սորվեցնէր, իսկ հրեաներուն` Օրէնքի 
միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունելի կը թուի այն բանը` միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունելի կը թուի այն բանը` միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունելի կը թուի այն բանը` միջոցաւ, որովհետեւ մարդոց ընդունելի կը թուի այն բանը` 
որուն վարժ ու սովոր ենորուն վարժ ու սովոր ենորուն վարժ ու սովոր ենորուն վարժ ու սովոր են»»»»::::    

13) 13) 13) 13) Ներսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, որՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, որՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, որՆերսէս Շնորհալի Հայրապետը կը հաստատէ, որ    
աստղը երեւցաւ այնպիսի ձեւով մը, որ աստղը երեւցաւ այնպիսի ձեւով մը, որ աստղը երեւցաւ այնպիսի ձեւով մը, որ աստղը երեւցաւ այնպիսի ձեւով մը, որ մոգերմոգերմոգերմոգերը գիտցան թէ ը գիտցան թէ ը գիտցան թէ ը գիտցան թէ 
ծնեալ մանուկը թագաւոր էր. ոծնեալ մանուկը թագաւոր էր. ոծնեալ մանուկը թագաւոր էր. ոծնեալ մանուկը թագաւոր էր. ո´́́́չ թէ սովորական թագաւոր չ թէ սովորական թագաւոր չ թէ սովորական թագաւոր չ թէ սովորական թագաւոր 
մը, այլ` մը, այլ` մը, այլ` մը, այլ` ««««բոլոր արարածներուն թագաւորըբոլոր արարածներուն թագաւորըբոլոր արարածներուն թագաւորըբոլոր արարածներուն թագաւորը», », », », ոոոո´́́́չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն 
հրեայ ազգին թագաւորը, այլ` բոլոր ազգերուն թագաւորը: հրեայ ազգին թագաւորը, այլ` բոլոր ազգերուն թագաւորը: հրեայ ազգին թագաւորը, այլ` բոլոր ազգերուն թագաւորը: հրեայ ազգին թագաւորը, այլ` բոլոր ազգերուն թագաւորը: 
Մոգերը իրենց աչքերով մարդկութեան նորածին թագաւոՄոգերը իրենց աչքերով մարդկութեան նորածին թագաւոՄոգերը իրենց աչքերով մարդկութեան նորածին թագաւոՄոգերը իրենց աչքերով մարդկութեան նորածին թագաւորը րը րը րը 
տեսնելէ ետք, պիտի դառնային անոր վկաները ու պիտի տեսնելէ ետք, պիտի դառնային անոր վկաները ու պիտի տեսնելէ ետք, պիտի դառնային անոր վկաները ու պիտի տեսնելէ ետք, պիտի դառնային անոր վկաները ու պիտի 
պատմէին անոր մասին` իրենց երկիրը վերադառնալէ ետք: պատմէին անոր մասին` իրենց երկիրը վերադառնալէ ետք: պատմէին անոր մասին` իրենց երկիրը վերադառնալէ ետք: պատմէին անոր մասին` իրենց երկիրը վերադառնալէ ետք: 
Իրենք էին որ պատճառ պիտի դառնային որ հեթանոսները Իրենք էին որ պատճառ պիտի դառնային որ հեթանոսները Իրենք էին որ պատճառ պիտի դառնային որ հեթանոսները Իրենք էին որ պատճառ պիտի դառնային որ հեթանոսները 
եւս լսէին Փրկիչին մասին, եւ ձեւով մը նախապատրաստուած եւս լսէին Փրկիչին մասին, եւ ձեւով մը նախապատրաստուած եւս լսէին Փրկիչին մասին, եւ ձեւով մը նախապատրաստուած եւս լսէին Փրկիչին մասին, եւ ձեւով մը նախապատրաստուած 
ըլլային ընդունելու Քրիստոսը իբրեւ թագաւոր եւ ընդգրկելըլլային ընդունելու Քրիստոսը իբրեւ թագաւոր եւ ընդգրկելըլլային ընդունելու Քրիստոսը իբրեւ թագաւոր եւ ընդգրկելըլլային ընդունելու Քրիստոսը իբրեւ թագաւոր եւ ընդգրկելու ու ու ու 
անոր փրկութիւնը երբ աւետարանուէր իրենց: անոր փրկութիւնը երբ աւետարանուէր իրենց: անոր փրկութիւնը երբ աւետարանուէր իրենց: անոր փրկութիւնը երբ աւետարանուէր իրենց: Շնորհալի Շնորհալի Շնորհալի Շնորհալի 
Հայրապետը կը հաստատէ, թէ Աստուած մոգերուն միջոցաւ Հայրապետը կը հաստատէ, թէ Աստուած մոգերուն միջոցաւ Հայրապետը կը հաստատէ, թէ Աստուած մոգերուն միջոցաւ Հայրապետը կը հաստատէ, թէ Աստուած մոգերուն միջոցաւ 
էր որ փրկութեան իր դուռը պիտի բանար հեթանոսներուն էր որ փրկութեան իր դուռը պիտի բանար հեթանոսներուն էր որ փրկութեան իր դուռը պիտի բանար հեթանոսներուն էր որ փրկութեան իր դուռը պիտի բանար հեթանոսներուն 
առջեւ:առջեւ:առջեւ:առջեւ:    

14) 14) 14) 14) Անանիա Վրդ. Սանահնեցին մոգերը կը նմանցնէ Անանիա Վրդ. Սանահնեցին մոգերը կը նմանցնէ Անանիա Վրդ. Սանահնեցին մոգերը կը նմանցնէ Անանիա Վրդ. Սանահնեցին մոգերը կը նմանցնէ 
մարգարէներու, որոնք եկան վկայութիւն տուին ու պատմեմարգարէներու, որոնք եկան վկայութիւն տուին ու պատմեմարգարէներու, որոնք եկան վկայութիւն տուին ու պատմեմարգարէներու, որոնք եկան վկայութիւն տուին ու պատմե----
ցցցցին ծնած Մանուկին մասին, որպէսզի երբ ան յայտնուէր ու ին ծնած Մանուկին մասին, որպէսզի երբ ան յայտնուէր ու ին ծնած Մանուկին մասին, որպէսզի երբ ան յայտնուէր ու ին ծնած Մանուկին մասին, որպէսզի երբ ան յայտնուէր ու 
առաքելութեան սկսէր, հրեաներ չընդդիմանային անոր ու առաքելութեան սկսէր, հրեաներ չընդդիմանային անոր ու առաքելութեան սկսէր, հրեաներ չընդդիմանային անոր ու առաքելութեան սկսէր, հրեաներ չընդդիմանային անոր ու 
չմերժէին զայն: Աստղին երեւումը, մոգերուն գալուստը եւ չմերժէին զայն: Աստղին երեւումը, մոգերուն գալուստը եւ չմերժէին զայն: Աստղին երեւումը, մոգերուն գալուստը եւ չմերժէին զայն: Աստղին երեւումը, մոգերուն գալուստը եւ 
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անոնց պատմածները միակ նշանները չէին որոնք կրնային անոնց պատմածները միակ նշանները չէին որոնք կրնային անոնց պատմածները միակ նշանները չէին որոնք կրնային անոնց պատմածները միակ նշանները չէին որոնք կրնային 
իբրեւ ապացոյց ծառայել նորածին մանուկի ինքնութեան ուիբրեւ ապացոյց ծառայել նորածին մանուկի ինքնութեան ուիբրեւ ապացոյց ծառայել նորածին մանուկի ինքնութեան ուիբրեւ ապացոյց ծառայել նորածին մանուկի ինքնութեան ու    
առաքելութեան. Զաքարիայի պապանձումն ու Եղիսաբէթի առաքելութեան. Զաքարիայի պապանձումն ու Եղիսաբէթի առաքելութեան. Զաքարիայի պապանձումն ու Եղիսաբէթի առաքելութեան. Զաքարիայի պապանձումն ու Եղիսաբէթի 
յղութիւնը նաեւ վկայութիւններ են նորածին Մանուկին յղութիւնը նաեւ վկայութիւններ են նորածին Մանուկին յղութիւնը նաեւ վկայութիւններ են նորածին Մանուկին յղութիւնը նաեւ վկայութիւններ են նորածին Մանուկին 
մասին, կ'ըսէ Անանիա Վարդապետը:մասին, կ'ըսէ Անանիա Վարդապետը:մասին, կ'ըսէ Անանիա Վարդապետը:մասին, կ'ըսէ Անանիա Վարդապետը:    

15) 15) 15) 15) Մոգերը աստղը կը կոչեն` Մոգերը աստղը կը կոչեն` Մոգերը աստղը կը կոչեն` Մոգերը աստղը կը կոչեն` ««««անոր աստղըանոր աստղըանոր աստղըանոր աստղը», », », », այսինքն` այսինքն` այսինքն` այսինքն` 
ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի´ ´ ´ ´ աստղը: Նախորդ կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ աստղը: Նախորդ կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ աստղը: Նախորդ կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ աստղը: Նախորդ կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ 
մոգերուն երեւցող ու զանոնք ամոգերուն երեւցող ու զանոնք ամոգերուն երեւցող ու զանոնք ամոգերուն երեւցող ու զանոնք առաջնորդող աստղը հրեշտակ ռաջնորդող աստղը հրեշտակ ռաջնորդող աստղը հրեշտակ ռաջնորդող աստղը հրեշտակ 
մըն էր. այս իմաստով, մըն էր. այս իմաստով, մըն էր. այս իմաստով, մըն էր. այս իմաստով, ««««անոր աստղըանոր աստղըանոր աստղըանոր աստղը» » » » բացատրութիւնը հաբացատրութիւնը հաբացատրութիւնը հաբացատրութիւնը հա----
մազօր է ըսելու` մազօր է ըսելու` մազօր է ըսելու` մազօր է ըսելու` Տիրոջ հրեշտակը: Աստղը կը կոչուի` անոՏիրոջ հրեշտակը: Աստղը կը կոչուի` անոՏիրոջ հրեշտակը: Աստղը կը կոչուի` անոՏիրոջ հրեշտակը: Աստղը կը կոչուի` անո´́́́ր ր ր ր 
աստղը, Յիսուսիաստղը, Յիսուսիաստղը, Յիսուսիաստղը, Յիսուսի´́́́ն աստղը, Տիրոն աստղը, Տիրոն աստղը, Տիրոն աստղը, Տիրո´́́́ջ աստղը, ցոյց տալու ջ աստղը, ցոյց տալու ջ աստղը, ցոյց տալու ջ աստղը, ցոյց տալու 
համար մեզի, թէ բոլոր հրեղէն մարմինները Տիրոհամար մեզի, թէ բոլոր հրեղէն մարմինները Տիրոհամար մեզի, թէ բոլոր հրեղէն մարմինները Տիրոհամար մեզի, թէ բոլոր հրեղէն մարմինները Տիրո´́́́ջն են, ջն են, ջն են, ջն են, 
ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջ կը պատկանին, Տիրոջ կը պատկանին, Տիրոջ կը պատկանին, Տիրոջ կը պատկանին, Տիրո´́́́ջջջջ    տրամադրութեան ու հրատրամադրութեան ու հրատրամադրութեան ու հրատրամադրութեան ու հրա----
մանին ներքեւ են, միշտ պատրաստ անոր կամքը կատարելու, մանին ներքեւ են, միշտ պատրաստ անոր կամքը կատարելու, մանին ներքեւ են, միշտ պատրաստ անոր կամքը կատարելու, մանին ներքեւ են, միշտ պատրաստ անոր կամքը կատարելու, 
անոր մասին վկայութիւն տալու:անոր մասին վկայութիւն տալու:անոր մասին վկայութիւն տալու:անոր մասին վկայութիւն տալու:    

16) 16) 16) 16) Տակաւին, աստղը կը կոչուի` Տակաւին, աստղը կը կոչուի` Տակաւին, աստղը կը կոչուի` Տակաւին, աստղը կը կոչուի` ««««անոր աստղըանոր աստղըանոր աստղըանոր աստղը», », », », 
պարզելու համար թէ Յիսուս իր մանկութեան պարզելու համար թէ Յիսուս իր մանկութեան պարզելու համար թէ Յիսուս իր մանկութեան պարզելու համար թէ Յիսուս իր մանկութեան օրերէն անգամ օրերէն անգամ օրերէն անգամ օրերէն անգամ 
Տէրն ու տիրականն էր երկնային հրեղէն բոլոր մարմիննեՏէրն ու տիրականն էր երկնային հրեղէն բոլոր մարմիննեՏէրն ու տիրականն էր երկնային հրեղէն բոլոր մարմիննեՏէրն ու տիրականն էր երկնային հրեղէն բոլոր մարմիննե----
րուն: րուն: րուն: րուն: Ան անոնց Տէրն էր ոԱն անոնց Տէրն էր ոԱն անոնց Տէրն էր ոԱն անոնց Տէրն էր ո´́́́չ միայն երբ կը նստէր իր փառքի չ միայն երբ կը նստէր իր փառքի չ միայն երբ կը նստէր իր փառքի չ միայն երբ կը նստէր իր փառքի 
աթոռին վրայ, այլ նաեւ անոնց Տէրն էր երբ կը գտնուէր աթոռին վրայ, այլ նաեւ անոնց Տէրն էր երբ կը գտնուէր աթոռին վրայ, այլ նաեւ անոնց Տէրն էր երբ կը գտնուէր աթոռին վրայ, այլ նաեւ անոնց Տէրն էր երբ կը գտնուէր 
մսուրի մէջ` փաթթուած խանձարուրով:մսուրի մէջ` փաթթուած խանձարուրով:մսուրի մէջ` փաթթուած խանձարուրով:մսուրի մէջ` փաթթուած խանձարուրով:    

17)17)17)17)    Մոգերը տեսան ծնած Արքայ Յիսուսին աստղը եւ Մոգերը տեսան ծնած Արքայ Յիսուսին աստղը եւ Մոգերը տեսան ծնած Արքայ Յիսուսին աստղը եւ Մոգերը տեսան ծնած Արքայ Յիսուսին աստղը եւ 
թողուցին իրենց երկիրները ու եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ թողուցին իրենց երկիրները ու եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ թողուցին իրենց երկիրները ու եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ թողուցին իրենց երկիրները ու եկան Երուսաղէմ, եւ հոնկէ՝ 
Յիսուսի քով: Մենք տեսաՅիսուսի քով: Մենք տեսաՅիսուսի քով: Մենք տեսաՅիսուսի քով: Մենք տեսա՞ծ ենք մեզ Յիսուսի մօտ առաջնոր՞ծ ենք մեզ Յիսուսի մօտ առաջնոր՞ծ ենք մեզ Յիսուսի մօտ առաջնոր՞ծ ենք մեզ Յիսուսի մօտ առաջնոր----
դող աստղեր, այլ խօսքով՝ հանդիպա՞ծ ենք մարդոց որոնք մեզ դող աստղեր, այլ խօսքով՝ հանդիպա՞ծ ենք մարդոց որոնք մեզ դող աստղեր, այլ խօսքով՝ հանդիպա՞ծ ենք մարդոց որոնք մեզ դող աստղեր, այլ խօսքով՝ հանդիպա՞ծ ենք մարդոց որոնք մեզ 
հրաւիրած են գալու Յիսուսի: Երբ կը լսենք քարոզ մը որ մեզ հրաւիրած են գալու Յիսուսի: Երբ կը լսենք քարոզ մը որ մեզ հրաւիրած են գալու Յիսուսի: Երբ կը լսենք քարոզ մը որ մեզ հրաւիրած են գալու Յիսուսի: Երբ կը լսենք քարոզ մը որ մեզ 
կը հրաւիրէ յանձնուելու Յիսուսի` ատիկա մեզ Յիսուսի մօտ կը հրաւիրէ յանձնուելու Յիսուսի` ատիկա մեզ Յիսուսի մօտ կը հրաւիրէ յանձնուելու Յիսուսի` ատիկա մեզ Յիսուսի մօտ կը հրաւիրէ յանձնուելու Յիսուսի` ատիկա մեզ Յիսուսի մօտ 
առաջնորդող աստղ մըն է: Երբ կը տրուին վկայութիւններ առաջնորդող աստղ մըն է: Երբ կը տրուին վկայութիւններ առաջնորդող աստղ մըն է: Երբ կը տրուին վկայութիւններ առաջնորդող աստղ մըն է: Երբ կը տրուին վկայութիւններ 
որոնք մեզորոնք մեզորոնք մեզորոնք մեզ    կը հրաւիրեն Տիրոջ վստահելու` անոնք մեզ կը հրաւիրեն Տիրոջ վստահելու` անոնք մեզ կը հրաւիրեն Տիրոջ վստահելու` անոնք մեզ կը հրաւիրեն Տիրոջ վստահելու` անոնք մեզ 
Յիսուսի առաջնորդող աստղեր են: Աստուածաշունչին մէջ Յիսուսի առաջնորդող աստղեր են: Աստուածաշունչին մէջ Յիսուսի առաջնորդող աստղեր են: Աստուածաշունչին մէջ Յիսուսի առաջնորդող աստղեր են: Աստուածաշունչին մէջ 
արձանագրուած ամէն մէկ համար աստղ մըն է որ մեզ արձանագրուած ամէն մէկ համար աստղ մըն է որ մեզ արձանագրուած ամէն մէկ համար աստղ մըն է որ մեզ արձանագրուած ամէն մէկ համար աստղ մըն է որ մեզ 
Քրիստոսի կ'առաջնորդէ. բայց Աստուածաշունչ չկարդացող Քրիստոսի կ'առաջնորդէ. բայց Աստուածաշունչ չկարդացող Քրիստոսի կ'առաջնորդէ. բայց Աստուածաշունչ չկարդացող Քրիստոսի կ'առաջնորդէ. բայց Աստուածաշունչ չկարդացող 
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մարդուն համար` Աստուածաշունչը ամպի ետին պահուած մարդուն համար` Աստուածաշունչը ամպի ետին պահուած մարդուն համար` Աստուածաշունչը ամպի ետին պահուած մարդուն համար` Աստուածաշունչը ամպի ետին պահուած 
աստղի նման է պարզապէսաստղի նման է պարզապէսաստղի նման է պարզապէսաստղի նման է պարզապէս: : : : Փորձութիւններն ու դժուարին Փորձութիւններն ու դժուարին Փորձութիւններն ու դժուարին Փորձութիւններն ու դժուարին 
պահերը կրնան մեզ Տիրոջ առաջնորդող աստղեր ըլլալ: պահերը կրնան մեզ Տիրոջ առաջնորդող աստղեր ըլլալ: պահերը կրնան մեզ Տիրոջ առաջնորդող աստղեր ըլլալ: պահերը կրնան մեզ Տիրոջ առաջնորդող աստղեր ըլլալ: 
Անակնկալ դէպք մը կրնայ մեզ Տիրոջ գիրկը նետող աստղ մը Անակնկալ դէպք մը կրնայ մեզ Տիրոջ գիրկը նետող աստղ մը Անակնկալ դէպք մը կրնայ մեզ Տիրոջ գիրկը նետող աստղ մը Անակնկալ դէպք մը կրնայ մեզ Տիրոջ գիրկը նետող աստղ մը 
ըլլալ: Կարելի է խօսիլ բազմաթիւ ու բազմատեսակ աստղեըլլալ: Կարելի է խօսիլ բազմաթիւ ու բազմատեսակ աստղեըլլալ: Կարելի է խօսիլ բազմաթիւ ու բազմատեսակ աստղեըլլալ: Կարելի է խօսիլ բազմաթիւ ու բազմատեսակ աստղե----
րու մասին, որոնք կրնան մեզ Քրիստոսի առաջնորդել, եւ րու մասին, որոնք կրնան մեզ Քրիստոսի առաջնորդել, եւ րու մասին, որոնք կրնան մեզ Քրիստոսի առաջնորդել, եւ րու մասին, որոնք կրնան մեզ Քրիստոսի առաջնորդել, եւ 
որոնք կրնան պատճառ դառնաորոնք կրնան պատճառ դառնաորոնք կրնան պատճառ դառնաորոնք կրնան պատճառ դառնալ որ Տիրոջ յանձնուինք: Բայց լ որ Տիրոջ յանձնուինք: Բայց լ որ Տիրոջ յանձնուինք: Բայց լ որ Տիրոջ յանձնուինք: Բայց 
թոյլ տուէք հարցնեմ, թէ արդեօք տակաւին մեզ Յիսուսի քով թոյլ տուէք հարցնեմ, թէ արդեօք տակաւին մեզ Յիսուսի քով թոյլ տուէք հարցնեմ, թէ արդեօք տակաւին մեզ Յիսուսի քով թոյլ տուէք հարցնեմ, թէ արդեօք տակաւին մեզ Յիսուսի քով 
առաջնորդող աստղ կամ աստղե՞ր կը փնտռենք, թէ` արդէն առաջնորդող աստղ կամ աստղե՞ր կը փնտռենք, թէ` արդէն առաջնորդող աստղ կամ աստղե՞ր կը փնտռենք, թէ` արդէն առաջնորդող աստղ կամ աստղե՞ր կը փնտռենք, թէ` արդէն 
մենք մեմենք մեմենք մեմենք մե´́́́ր կարգին յաջողած ենք դառնալ աստղեր` ուրիշները ր կարգին յաջողած ենք դառնալ աստղեր` ուրիշները ր կարգին յաջողած ենք դառնալ աստղեր` ուրիշները ր կարգին յաջողած ենք դառնալ աստղեր` ուրիշները 
Յիսուսի մօտ առաջնորդող: Կրնա՞նք ըսել արդեօք, թէ մեր Յիսուսի մօտ առաջնորդող: Կրնա՞նք ըսել արդեօք, թէ մեր Յիսուսի մօտ առաջնորդող: Կրնա՞նք ըսել արդեօք, թէ մեր Յիսուսի մօտ առաջնորդող: Կրնա՞նք ըսել արդեօք, թէ մեր 
կեանքը մարդիկը Յիսկեանքը մարդիկը Յիսկեանքը մարդիկը Յիսկեանքը մարդիկը Յիսուսին առաջնորդող աստղ մըն է: ուսին առաջնորդող աստղ մըն է: ուսին առաջնորդող աստղ մըն է: ուսին առաջնորդող աստղ մըն է: 
Կրնա՞նք ամենայն վստահութեամբ ըսել, թէ մեր բարեգորԿրնա՞նք ամենայն վստահութեամբ ըսել, թէ մեր բարեգորԿրնա՞նք ամենայն վստահութեամբ ըսել, թէ մեր բարեգորԿրնա՞նք ամենայն վստահութեամբ ըսել, թէ մեր բարեգոր----
ծութիւնները աստղեր են, որոնք մարդոց Տէր Յիսուսին ծութիւնները աստղեր են, որոնք մարդոց Տէր Յիսուսին ծութիւնները աստղեր են, որոնք մարդոց Տէր Յիսուսին ծութիւնները աստղեր են, որոնք մարդոց Տէր Յիսուսին 
մօտենալու ճամբան ցոյց կու տան: Կրնա՞նք իսկապէս մօտենալու ճամբան ցոյց կու տան: Կրնա՞նք իսկապէս մօտենալու ճամբան ցոյց կու տան: Կրնա՞նք իսկապէս մօտենալու ճամբան ցոյց կու տան: Կրնա՞նք իսկապէս 
աւետաբեր աստղ մը ըլլալ: Կրնա՞նք մութին մէջ փայլող ու աւետաբեր աստղ մը ըլլալ: Կրնա՞նք մութին մէջ փայլող ու աւետաբեր աստղ մը ըլլալ: Կրնա՞նք մութին մէջ փայլող ու աւետաբեր աստղ մը ըլլալ: Կրնա՞նք մութին մէջ փայլող ու 
մեղքի խաւարին մէջ խարխափող մմեղքի խաւարին մէջ խարխափող մմեղքի խաւարին մէջ խարխափող մմեղքի խաւարին մէջ խարխափող մոլորած մարդուն ոլորած մարդուն ոլորած մարդուն ոլորած մարդուն 
մարդեղացեալ Լոյսին ճամբան ցոյց տալ:մարդեղացեալ Լոյսին ճամբան ցոյց տալ:մարդեղացեալ Լոյսին ճամբան ցոյց տալ:մարդեղացեալ Լոյսին ճամբան ցոյց տալ:    

18181818) ) ) ) ««««Տեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջՏեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջՏեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջՏեսանք անոր աստղը արեւելքի մէջ»:»:»:»:    ՅՅՅՅիսուս ծնած իսուս ծնած իսուս ծնած իսուս ծնած 
էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց մոգեր անոր աստղը տեսած էին էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց մոգեր անոր աստղը տեսած էին էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց մոգեր անոր աստղը տեսած էին էր Բեթլեհէմի մէջ, բայց մոգեր անոր աստղը տեսած էին 
Արաբիայի մէջ: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու Արաբիայի մէջ: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու Արաբիայի մէջ: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու Արաբիայի մէջ: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու 
տայ, որ ժամանակ պիտի գայ որ Յիսուսի փառքը պիտի տայ, որ ժամանակ պիտի գայ որ Յիսուսի փառքը պիտի տայ, որ ժամանակ պիտի գայ որ Յիսուսի փառքը պիտի տայ, որ ժամանակ պիտի գայ որ Յիսուսի փառքը պիտի լեցնէ լեցնէ լեցնէ լեցնէ 
ամբողջ աշխարհը եւ աշխարհի բոլոր երկիրները: Ամբակում ամբողջ աշխարհը եւ աշխարհի բոլոր երկիրները: Ամբակում ամբողջ աշխարհը եւ աշխարհի բոլոր երկիրները: Ամբակում ամբողջ աշխարհը եւ աշխարհի բոլոր երկիրները: Ամբակում 
մարգարէն կը վկայէ, թէ օր պիտի գայ երբ մարգարէն կը վկայէ, թէ օր պիտի գայ երբ մարգարէն կը վկայէ, թէ օր պիտի գայ երբ մարգարէն կը վկայէ, թէ օր պիտի գայ երբ ««««երկիրը Տիրոջ երկիրը Տիրոջ երկիրը Տիրոջ երկիրը Տիրոջ 
փառքին գիտութիւնովը պիտի լեցուի, ինչպէս ջուրերը ծովը փառքին գիտութիւնովը պիտի լեցուի, ինչպէս ջուրերը ծովը փառքին գիտութիւնովը պիտի լեցուի, ինչպէս ջուրերը ծովը փառքին գիտութիւնովը պիտի լեցուի, ինչպէս ջուրերը ծովը 
կը ծածկենկը ծածկենկը ծածկենկը ծածկեն» » » » (Ամբակումայ 2.14, 3.3: Տե(Ամբակումայ 2.14, 3.3: Տե(Ամբակումայ 2.14, 3.3: Տե(Ամբակումայ 2.14, 3.3: Տե´́́́ս նաեւ` Եսայի 11.9): ս նաեւ` Եսայի 11.9): ս նաեւ` Եսայի 11.9): ս նաեւ` Եսայի 11.9): 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած ու Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած ու Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած ու Աստուծոյ ձեռքով ստեղծուած ու մարդուն ձեռքով մարդուն ձեռքով մարդուն ձեռքով մարդուն ձեռքով 
պղծուած այս աշխարհը, ժամանակներու աւարտին ու ժամապղծուած այս աշխարհը, ժամանակներու աւարտին ու ժամապղծուած այս աշխարհը, ժամանակներու աւարտին ու ժամապղծուած այս աշխարհը, ժամանակներու աւարտին ու ժամա----
նակներու Ստեղծիչին իսկ ձեռքով, պիտի վերամաքրուի, վենակներու Ստեղծիչին իսկ ձեռքով, պիտի վերամաքրուի, վենակներու Ստեղծիչին իսկ ձեռքով, պիտի վերամաքրուի, վենակներու Ստեղծիչին իսկ ձեռքով, պիտի վերամաքրուի, վե----
րանորոգուի, եւ Քրիստոսի ու Քրիստոսով Աստուծոյ նոր րանորոգուի, եւ Քրիստոսի ու Քրիստոսով Աստուծոյ նոր րանորոգուի, եւ Քրիստոսի ու Քրիստոսով Աստուծոյ նոր րանորոգուի, եւ Քրիստոսի ու Քրիստոսով Աստուծոյ նոր 
ստեղծագործութիւնը դարձած մարդկութեան յաւիտենական ստեղծագործութիւնը դարձած մարդկութեան յաւիտենական ստեղծագործութիւնը դարձած մարդկութեան յաւիտենական ստեղծագործութիւնը դարձած մարդկութեան յաւիտենական 
բնակավայրը պիտի ըլլայ: Երկիրը չստեղծուեցբնակավայրը պիտի ըլլայ: Երկիրը չստեղծուեցբնակավայրը պիտի ըլլայ: Երկիրը չստեղծուեցբնակավայրը պիտի ըլլայ: Երկիրը չստեղծուեցաւ որպէսզի օր աւ որպէսզի օր աւ որպէսզի օր աւ որպէսզի օր 
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մը փճանայ, այլ` որպէսզի անիկա դառնայ յաւիտենական մը փճանայ, այլ` որպէսզի անիկա դառնայ յաւիտենական մը փճանայ, այլ` որպէսզի անիկա դառնայ յաւիտենական մը փճանայ, այլ` որպէսզի անիկա դառնայ յաւիտենական 
բնակարանը մարդոց: Այս իրողութեան է որ կ'ակնարկէ բնակարանը մարդոց: Այս իրողութեան է որ կ'ակնարկէ բնակարանը մարդոց: Այս իրողութեան է որ կ'ակնարկէ բնակարանը մարդոց: Այս իրողութեան է որ կ'ակնարկէ 
Եսայի մարգարէն երբ կ'ըսէ. Եսայի մարգարէն երբ կ'ըսէ. Եսայի մարգարէն երբ կ'ըսէ. Եսայի մարգարէն երբ կ'ըսէ. ««««Այսպէս կ'ըսէ երկինքը ստեղծող Այսպէս կ'ըսէ երկինքը ստեղծող Այսպէս կ'ըսէ երկինքը ստեղծող Այսպէս կ'ըսէ երկինքը ստեղծող 
Տէրը, այն Աստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու Տէրը, այն Աստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու Տէրը, այն Աստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու Տէրը, այն Աստուածը որ երկիրը կազմեց, զանիկա շինեց ու 
հաստատեց, զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց,հաստատեց, զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց,հաստատեց, զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց,հաստատեց, զանիկա պարապ տեղ չստեղծեց,    հապա բնահապա բնահապա բնահապա բնա----
կութեան համար կազմեցկութեան համար կազմեցկութեան համար կազմեցկութեան համար կազմեց» » » » (Եսայի 45.18): Պետրոս առաքեալ (Եսայի 45.18): Պետրոս առաքեալ (Եսայի 45.18): Պետրոս առաքեալ (Եսայի 45.18): Պետրոս առաքեալ 
կը խօսի ստեղծուելիք նոր երկինքի մը ու նոր երկրի մը կը խօսի ստեղծուելիք նոր երկինքի մը ու նոր երկրի մը կը խօսի ստեղծուելիք նոր երկինքի մը ու նոր երկրի մը կը խօսի ստեղծուելիք նոր երկինքի մը ու նոր երկրի մը 
մասին, մասին, մասին, մասին, ««««ուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէուր արդարութիւնը պիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 3.13: Բ.Պետրոս 3.13: Բ.Պետրոս 3.13: Բ.Պետրոս 3.13: 
ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1): Պօղոս ս նաեւ` Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1): Պօղոս ս նաեւ` Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1): Պօղոս ս նաեւ` Եսայի 65.17, 66.22: Յայտնութիւն 21.1): Պօղոս 
առաքեալ յստակօրէն կը հաստատէ, առաքեալ յստակօրէն կը հաստատէ, առաքեալ յստակօրէն կը հաստատէ, առաքեալ յստակօրէն կը հաստատէ, ««««թէ սթէ սթէ սթէ ստեղծագործութիւնը տեղծագործութիւնը տեղծագործութիւնը տեղծագործութիւնը 
ինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտուինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտուինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտուինք եւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտու----
թենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն թենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն թենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն թենէն, մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն 
ազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքին»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.21): Յովհաննէս Հռոմայեցիս 8.21): Յովհաննէս Հռոմայեցիս 8.21): Յովհաննէս Հռոմայեցիս 8.21): Յովհաննէս 
առաքեալ խօսելով Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկած առաքեալ խօսելով Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկած առաքեալ խօսելով Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկած առաքեալ խօսելով Քրիստոսի փրկութիւնը ընդգրկած 
հաւատացեալներուն մասին կը հաստատէ, թէ հաւատացեալներուն մասին կը հաստատէ, թէ հաւատացեալներուն մասին կը հաստատէ, թէ հաւատացեալներուն մասին կը հաստատէ, թէ ««««անոնք պիտանոնք պիտանոնք պիտանոնք պիտի ի ի ի 
թագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայ»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 5.10): Մեր Տէրը կը Յայտնութիւն 5.10): Մեր Տէրը կը Յայտնութիւն 5.10): Մեր Տէրը կը Յայտնութիւն 5.10): Մեր Տէրը կը 
պատուիրէ որ աղօթենք, որ պատուիրէ որ աղօթենք, որ պատուիրէ որ աղօթենք, որ պատուիրէ որ աղօթենք, որ գայ այն գայ այն գայ այն գայ այն ժամանակժամանակժամանակժամանակըըըը    երբ երբ երբ երբ 
Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս` Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս` Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս` Աստուծոյ կամքը կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնպէս` 
ինչպէս կը կատարուի երկինքի մէջ (Մատթէոս 6.10): Այս եւ ինչպէս կը կատարուի երկինքի մէջ (Մատթէոս 6.10): Այս եւ ինչպէս կը կատարուի երկինքի մէջ (Մատթէոս 6.10): Այս եւ ինչպէս կը կատարուի երկինքի մէջ (Մատթէոս 6.10): Այս եւ 
նման վկայակոչութիւններ կը պարզեն, թէ Աստուծոյ նման վկայակոչութիւններ կը պարզեն, թէ Աստուծոյ նման վկայակոչութիւններ կը պարզեն, թէ Աստուծոյ նման վկայակոչութիւններ կը պարզեն, թէ Աստուծոյ 
ծրագիրիծրագիրիծրագիրիծրագիրին մաս կը կազմէ փրկութիւնը ոչ միայն մարդկային ն մաս կը կազմէ փրկութիւնը ոչ միայն մարդկային ն մաս կը կազմէ փրկութիւնը ոչ միայն մարդկային ն մաս կը կազմէ փրկութիւնը ոչ միայն մարդկային 
ցեղին, այլեւ` ամբողջ ստեղծագործութեան:ցեղին, այլեւ` ամբողջ ստեղծագործութեան:ցեղին, այլեւ` ամբողջ ստեղծագործութեան:ցեղին, այլեւ` ամբողջ ստեղծագործութեան:    

19) 19) 19) 19) Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ աստղը մոգերուն Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ աստղը մոգերուն Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ աստղը մոգերուն Ասկէ առաջ բացատրեցինք որ աստղը մոգերուն 
երեւցաւ արեւելքի մէջ, բայց ինք չէր որ զանոնք առաջնորդեց երեւցաւ արեւելքի մէջ, բայց ինք չէր որ զանոնք առաջնորդեց երեւցաւ արեւելքի մէջ, բայց ինք չէր որ զանոնք առաջնորդեց երեւցաւ արեւելքի մէջ, բայց ինք չէր որ զանոնք առաջնորդեց 
Երուսաղէմ, եւ բացատրեցինք նաեւ թէ ինչու: Աստղը Երուսաղէմ, եւ բացատրեցինք նաեւ թէ ինչու: Աստղը Երուսաղէմ, եւ բացատրեցինք նաեւ թէ ինչու: Աստղը Երուսաղէմ, եւ բացատրեցինք նաեւ թէ ինչու: Աստղը 
պարզապէս խթան մը եւ մղիչ պարզապէս խթան մը եւ մղիչ պարզապէս խթան մը եւ մղիչ պարզապէս խթան մը եւ մղիչ ոյժ մը եղաւ անոնց երթալու ոյժ մը եղաւ անոնց երթալու ոյժ մը եղաւ անոնց երթալու ոյժ մը եղաւ անոնց երթալու 
Երուսաղէմ եւ փնտռելու նորածին Թագաւորը: Ասոր փաստը Երուսաղէմ եւ փնտռելու նորածին Թագաւորը: Ասոր փաստը Երուսաղէմ եւ փնտռելու նորածին Թագաւորը: Ասոր փաստը Երուսաղէմ եւ փնտռելու նորածին Թագաւորը: Ասոր փաստը 
նոյնինքն իրենց բառերն են. նոյնինքն իրենց բառերն են. նոյնինքն իրենց բառերն են. նոյնինքն իրենց բառերն են. ««««Մենք տՄենք տՄենք տՄենք տեսանք անոր աստղը եսանք անոր աստղը եսանք անոր աստղը եսանք անոր աստղը 
արեւելքի մէջարեւելքի մէջարեւելքի մէջարեւելքի մէջ»:»:»:»:    Եթէ աստղը ինք առաջնորդած ըլլար զանոնք Եթէ աստղը ինք առաջնորդած ըլլար զանոնք Եթէ աստղը ինք առաջնորդած ըլլար զանոնք Եթէ աստղը ինք առաջնորդած ըլլար զանոնք 
մինչեւ Երուսաղէմ, անոնք պիտի չըսէին`մինչեւ Երուսաղէմ, անոնք պիտի չըսէին`մինչեւ Երուսաղէմ, անոնք պիտի չըսէին`մինչեւ Երուսաղէմ, անոնք պիտի չըսէին`««««մենք տմենք տմենք տմենք տեսանք եսանք եսանք եսանք 
անոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջ»»»»,,,,    աաաայլ պիտի ըսէին` յլ պիտի ըսէին` յլ պիտի ըսէին` յլ պիտի ըսէին` ««««եեեերկինք րկինք րկինք րկինք 
նայեցէք ու տեսէքնայեցէք ու տեսէքնայեցէք ու տեսէքնայեցէք ու տեսէք,,,,    ահա ահա ահա ահա անոր աստղըանոր աստղըանոր աստղըանոր աստղը»:»:»:»:    Դէպքին ընթացքը Դէպքին ընթացքը Դէպքին ընթացքը Դէպքին ընթացքը 
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սակայն, երբեք ցոյց չի տար ըսելու, թէ աստղը մոգերը սակայն, երբեք ցոյց չի տար ըսելու, թէ աստղը մոգերը սակայն, երբեք ցոյց չի տար ըսելու, թէ աստղը մոգերը սակայն, երբեք ցոյց չի տար ըսելու, թէ աստղը մոգերը 
առաջնորդեց Երուսաղէմ եւ հոն անյայտացաւ: Եթէ աստղը առաջնորդեց Երուսաղէմ եւ հոն անյայտացաւ: Եթէ աստղը առաջնորդեց Երուսաղէմ եւ հոն անյայտացաւ: Եթէ աստղը առաջնորդեց Երուսաղէմ եւ հոն անյայտացաւ: Եթէ աստղը 
իիիի´́́́նք առաջնորդեց մոգերը իրենց երկիրներէն մինչեւ Երուսանք առաջնորդեց մոգերը իրենց երկիրներէն մինչեւ Երուսանք առաջնորդեց մոգերը իրենց երկիրներէն մինչեւ Երուսանք առաջնորդեց մոգերը իրենց երկիրներէն մինչեւ Երուսա----
ղէմ, այդ պարագային, ինչո՞ւ պիղէմ, այդ պարագային, ինչո՞ւ պիղէմ, այդ պարագային, ինչո՞ւ պիղէմ, այդ պարագային, ինչո՞ւ պիտի անյայտանար կամ տի անյայտանար կամ տի անյայտանար կամ տի անյայտանար կամ 
աներեւութանար Երուսաղէմ հասնելէ ետք, եւ ինչո՞ւ թոյլ աներեւութանար Երուսաղէմ հասնելէ ետք, եւ ինչո՞ւ թոյլ աներեւութանար Երուսաղէմ հասնելէ ետք, եւ ինչո՞ւ թոյլ աներեւութանար Երուսաղէմ հասնելէ ետք, եւ ինչո՞ւ թոյլ 
պիտի չտար որ Երուսաղէմի բնակիչները իրեպիտի չտար որ Երուսաղէմի բնակիչները իրեպիտի չտար որ Երուսաղէմի բնակիչները իրեպիտի չտար որ Երուսաղէմի բնակիչները իրե´́́́նք նաեւ զինք նք նաեւ զինք նք նաեւ զինք նք նաեւ զինք 
տեսնէին մոգերու նման: Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ տեսնէին մոգերու նման: Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ տեսնէին մոգերու նման: Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ տեսնէին մոգերու նման: Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ 
Երուսաղէմի բնակիչները տեսան աստղը: 3Երուսաղէմի բնակիչները տեսան աստղը: 3Երուսաղէմի բնակիչները տեսան աստղը: 3Երուսաղէմի բնակիչները տեսան աստղը: 3----րդ համարը մեզի րդ համարը մեզի րդ համարը մեզի րդ համարը մեզի 
կ'ըսէ, թէ երբ Հերովդէս թագաւորը լկ'ըսէ, թէ երբ Հերովդէս թագաւորը լկ'ըսէ, թէ երբ Հերովդէս թագաւորը լկ'ըսէ, թէ երբ Հերովդէս թագաւորը լսեց մոգերուն խօսքին սեց մոգերուն խօսքին սեց մոգերուն խօսքին սեց մոգերուն խօսքին 
մասին` վրդովեցաւ: Այս իրողութիւնը նաեւ ցոյց կու տայ, թէ մասին` վրդովեցաւ: Այս իրողութիւնը նաեւ ցոյց կու տայ, թէ մասին` վրդովեցաւ: Այս իրողութիւնը նաեւ ցոյց կու տայ, թէ մասին` վրդովեցաւ: Այս իրողութիւնը նաեւ ցոյց կու տայ, թէ 
աստղը ինք չէր որ մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ, աստղը ինք չէր որ մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ, աստղը ինք չէր որ մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ, աստղը ինք չէր որ մոգերը առաջնորդեց Երուսաղէմ, 
այլապէս` Հերովդէս թագաւորը ոայլապէս` Հերովդէս թագաւորը ոայլապէս` Հերովդէս թագաւորը ոայլապէս` Հերովդէս թագաւորը ո´́́́չ թէ մոգերուն խօսքը չ թէ մոգերուն խօսքը չ թէ մոգերուն խօսքը չ թէ մոգերուն խօսքը 
լսելով պիտի վրդովէր, այլ` աստղը տեսնելով: 3լսելով պիտի վրդովէր, այլ` աստղը տեսնելով: 3լսելով պիտի վրդովէր, այլ` աստղը տեսնելով: 3լսելով պիտի վրդովէր, այլ` աստղը տեսնելով: 3----րդ համարը րդ համարը րդ համարը րդ համարը 
կը պարզէ նաեւ թէ Երուսաղէմի բնակը պարզէ նաեւ թէ Երուսաղէմի բնակը պարզէ նաեւ թէ Երուսաղէմի բնակը պարզէ նաեւ թէ Երուսաղէմի բնակիչներուն վրդովելուն կիչներուն վրդովելուն կիչներուն վրդովելուն կիչներուն վրդովելուն 
պատճառը մոգերուն խօսքն էր եւ ոպատճառը մոգերուն խօսքն էր եւ ոպատճառը մոգերուն խօսքն էր եւ ոպատճառը մոգերուն խօսքն էր եւ ո´́́́չ թէ աստղը տեսնելը, ինչ չ թէ աստղը տեսնելը, ինչ չ թէ աստղը տեսնելը, ինչ չ թէ աստղը տեսնելը, ինչ 
որ ցոյց կու տայ թէ իրենք աստղը չտեսան: Եւ խորքին մէջ, որ ցոյց կու տայ թէ իրենք աստղը չտեսան: Եւ խորքին մէջ, որ ցոյց կու տայ թէ իրենք աստղը չտեսան: Եւ խորքին մէջ, որ ցոյց կու տայ թէ իրենք աստղը չտեսան: Եւ խորքին մէջ, 
անոնք պէտք չունէին աստղը տեսնելու եւ պէտք չէր տեսնէին, անոնք պէտք չունէին աստղը տեսնելու եւ պէտք չէր տեսնէին, անոնք պէտք չունէին աստղը տեսնելու եւ պէտք չէր տեսնէին, անոնք պէտք չունէին աստղը տեսնելու եւ պէտք չէր տեսնէին, 
որովհետեւ անոնք ունէին Սուրբ Գիրքերը (Հին Կտակաորովհետեւ անոնք ունէին Սուրբ Գիրքերը (Հին Կտակաորովհետեւ անոնք ունէին Սուրբ Գիրքերը (Հին Կտակաորովհետեւ անոնք ունէին Սուրբ Գիրքերը (Հին Կտակարարարարա----
նը), ուր գրուած էր Մնը), ուր գրուած էր Մնը), ուր գրուած էր Մնը), ուր գրուած էր Մեսիայի ծնունդին ու գալուստին մասին, եսիայի ծնունդին ու գալուստին մասին, եսիայի ծնունդին ու գալուստին մասին, եսիայի ծնունդին ու գալուստին մասին, 
եւ որուն պէտք էր հաւատային: եւ որուն պէտք էր հաւատային: եւ որուն պէտք էր հաւատային: եւ որուն պէտք էր հաւատային: Ճիշդ է որ որոշ հրեայ Ճիշդ է որ որոշ հրեայ Ճիշդ է որ որոշ հրեայ Ճիշդ է որ որոշ հրեայ 
հովիւներ Յիսուսի ծննդեան աւետիսը հրեշտակի մը կողմէ հովիւներ Յիսուսի ծննդեան աւետիսը հրեշտակի մը կողմէ հովիւներ Յիսուսի ծննդեան աւետիսը հրեշտակի մը կողմէ հովիւներ Յիսուսի ծննդեան աւետիսը հրեշտակի մը կողմէ 
ստացան (Ղուկաս 2.9ստացան (Ղուկաս 2.9ստացան (Ղուկաս 2.9ստացան (Ղուկաս 2.9----11), 11), 11), 11), եւ եւ եւ եւ սակայն, պէտք է նկատի առնել սակայն, պէտք է նկատի առնել սակայն, պէտք է նկատի առնել սակայն, պէտք է նկատի առնել 
որ անոր անոր անոր անոնք անուս մարդիկ էին, եւ ուստի կարիքը ունէին երկոնք անուս մարդիկ էին, եւ ուստի կարիքը ունէին երկոնք անուս մարդիկ էին, եւ ուստի կարիքը ունէին երկոնք անուս մարդիկ էին, եւ ուստի կարիքը ունէին երկ----
նային նշանի նային նշանի նային նշանի նային նշանի մը առաջնորդութեան: Մինչդեռ Երուսաղէմի մը առաջնորդութեան: Մինչդեռ Երուսաղէմի մը առաջնորդութեան: Մինչդեռ Երուսաղէմի մը առաջնորդութեան: Մինչդեռ Երուսաղէմի 
բնակիչները ունէին իրենց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչբնակիչները ունէին իրենց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչբնակիչները ունէին իրենց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչբնակիչները ունէին իրենց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչ----
ները, որոնցմէ պէտք էր սորված ըլլային Մեսիայի ծնունդին, ները, որոնցմէ պէտք էր սորված ըլլային Մեսիայի ծնունդին, ները, որոնցմէ պէտք էր սորված ըլլային Մեսիայի ծնունդին, ները, որոնցմէ պէտք էր սորված ըլլային Մեսիայի ծնունդին, 
անոր գալուստին ու գալստեան նպատակին մասին:անոր գալուստին ու գալստեան նպատակին մասին:անոր գալուստին ու գալստեան նպատակին մասին:անոր գալուստին ու գալստեան նպատակին մասին:    

20) 20) 20) 20) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. ««««Աստղն էր որԱստղն էր որԱստղն էր որԱստղն էր որ    
առաջնորդեց առաջնորդեց առաջնորդեց առաջնորդեց մոգերը մոգերը մոգերը մոգերը տտտտեսնելու Աստուծոյ մանկացեալ Որդին, եսնելու Աստուծոյ մանկացեալ Որդին, եսնելու Աստուծոյ մանկացեալ Որդին, եսնելու Աստուծոյ մանկացեալ Որդին, 
իսկ մեզի` հաւաիսկ մեզի` հաւաիսկ մեզի` հաւաիսկ մեզի` հաւա´́́́տքն է որ կ'առաջնորդէ տեսնելու զայն: տքն է որ կ'առաջնորդէ տեսնելու զայն: տքն է որ կ'առաջնորդէ տեսնելու զայն: տքն է որ կ'առաջնորդէ տեսնելու զայն: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, հաւահաւահաւահաւա´́́́տքն է որ մեզ երկինք կ'առաջնորդէ, հոն` ուր կը տքն է որ մեզ երկինք կ'առաջնորդէ, հոն` ուր կը տքն է որ մեզ երկինք կ'առաջնորդէ, հոն` ուր կը տքն է որ մեզ երկինք կ'առաջնորդէ, հոն` ուր կը 
գտնուի մեր Տէրը` Յիսուս Քրիստոսգտնուի մեր Տէրը` Յիսուս Քրիստոսգտնուի մեր Տէրը` Յիսուս Քրիստոսգտնուի մեր Տէրը` Յիսուս Քրիստոս»:»:»:»:    Օգոստինոս կ'ըսէ. Օգոստինոս կ'ըսէ. Օգոստինոս կ'ըսէ. Օգոստինոս կ'ըսէ. 
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««««ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւա´́́́տքն է այն աչքը` որ կրնայ անտեսանելին տեսնելտքն է այն աչքը` որ կրնայ անտեսանելին տեսնելտքն է այն աչքը` որ կրնայ անտեսանելին տեսնելտքն է այն աչքը` որ կրնայ անտեսանելին տեսնել»:»:»:»:    
Առանց հաւատքԱռանց հաւատքԱռանց հաւատքԱռանց հաւատքի` ոի` ոի` ոի` ո´́́́չ ոք կրնայ տեսնել Հիմնադիրը հաւատչ ոք կրնայ տեսնել Հիմնադիրը հաւատչ ոք կրնայ տեսնել Հիմնադիրը հաւատչ ոք կրնայ տեսնել Հիմնադիրը հաւատ----
քին:քին:քին:քին:    

21) 21) 21) 21) Դարձեալ, Մխիթար Վարդապետը կ'ըսէ. Դարձեալ, Մխիթար Վարդապետը կ'ըսէ. Դարձեալ, Մխիթար Վարդապետը կ'ըսէ. Դարձեալ, Մխիթար Վարդապետը կ'ըսէ. ««««Քրիստոս` Քրիստոս` Քրիստոս` Քրիստոս` 
մեր Տէրը, դէպի իրեն կանչեց ու հրաւիրեց մոգերը լոկ աստղի մեր Տէրը, դէպի իրեն կանչեց ու հրաւիրեց մոգերը լոկ աստղի մեր Տէրը, դէպի իրեն կանչեց ու հրաւիրեց մոգերը լոկ աստղի մեր Տէրը, դէպի իրեն կանչեց ու հրաւիրեց մոգերը լոկ աստղի 
միջոցաւ, իսկ մեզ հրաւիրելով կանչեց ոչ միայն աստղին միջոցաւ, իսկ մեզ հրաւիրելով կանչեց ոչ միայն աստղին միջոցաւ, իսկ մեզ հրաւիրելով կանչեց ոչ միայն աստղին միջոցաւ, իսկ մեզ հրաւիրելով կանչեց ոչ միայն աստղին 
միջոցաւ, այլ նաեւ իր ձեռքին միջոցաւ, իր խօսքերուն ու միջոցաւ, այլ նաեւ իր ձեռքին միջոցաւ, իր խօսքերուն ու միջոցաւ, այլ նաեւ իր ձեռքին միջոցաւ, իր խօսքերուն ու միջոցաւ, այլ նաեւ իր ձեռքին միջոցաւ, իր խօսքերուն ու 
գործեգործեգործեգործերուն միջոցաւ, իր հրաշքներուն ու չարչարանքներուն րուն միջոցաւ, իր հրաշքներուն ու չարչարանքներուն րուն միջոցաւ, իր հրաշքներուն ու չարչարանքներուն րուն միջոցաւ, իր հրաշքներուն ու չարչարանքներուն 
միջոցաւ, մոգերուն ու հովիւներուն միջոցաւ, առաքեալներուն միջոցաւ, մոգերուն ու հովիւներուն միջոցաւ, առաքեալներուն միջոցաւ, մոգերուն ու հովիւներուն միջոցաւ, առաքեալներուն միջոցաւ, մոգերուն ու հովիւներուն միջոցաւ, առաքեալներուն 
ու մարտիրոսներուն միջոցաւ, եւ իր բոլոր սուրբերուն ու մարտիրոսներուն միջոցաւ, եւ իր բոլոր սուրբերուն ու մարտիրոսներուն միջոցաւ, եւ իր բոլոր սուրբերուն ու մարտիրոսներուն միջոցաւ, եւ իր բոլոր սուրբերուն 
միջոցաւմիջոցաւմիջոցաւմիջոցաւ»:»:»:»:    

22)22)22)22)    ««««Եկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրեն»:»:»:»:    Ուրիշ երկրէ մը Ուրիշ երկրէ մը Ուրիշ երկրէ մը Ուրիշ երկրէ մը 
Երուսաղէմ գալը Յիսուսին երկրպագելու համար ցոյց Երուսաղէմ գալը Յիսուսին երկրպագելու համար ցոյց Երուսաղէմ գալը Յիսուսին երկրպագելու համար ցոյց Երուսաղէմ գալը Յիսուսին երկրպագելու համար ցոյց կու կու կու կու 
տայ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հրաւիրուած են տայ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հրաւիրուած են տայ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հրաւիրուած են տայ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հրաւիրուած են 
Աստուծոյ Որդիին պաշտամունքին: ԱյոԱստուծոյ Որդիին պաշտամունքին: ԱյոԱստուծոյ Որդիին պաշտամունքին: ԱյոԱստուծոյ Որդիին պաշտամունքին: Այո´, ´, ´, ´, այս իրողութիւնը այս իրողութիւնը այս իրողութիւնը այս իրողութիւնը 
կը յիշեցնէ մեզի, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ համայն կը յիշեցնէ մեզի, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ համայն կը յիշեցնէ մեզի, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ համայն կը յիշեցնէ մեզի, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ համայն 
մարդկութիւնը ծունկի պիտի գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի մարդկութիւնը ծունկի պիտի գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի մարդկութիւնը ծունկի պիտի գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի մարդկութիւնը ծունկի պիտի գայ Տէր Յիսուս Քրիստոսի 
առջեւ եւ պաշտամունք ու երկրպագութիւն պիտի մատուցաառջեւ եւ պաշտամունք ու երկրպագութիւն պիտի մատուցաառջեւ եւ պաշտամունք ու երկրպագութիւն պիտի մատուցաառջեւ եւ պաշտամունք ու երկրպագութիւն պիտի մատուցա----
նէ նէ նէ նէ անոր:անոր:անոր:անոր:    

23) 23) 23) 23) ««««Եկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրենԵկանք երկրպագելու իրեն»:»:»:»:    Մոգերուն գալուստին Մոգերուն գալուստին Մոգերուն գալուստին Մոգերուն գալուստին 
նպատակը՝ Յիսուսին երկրպագելն էր, ուրիշ ոչինչ: Այսօր եթէ նպատակը՝ Յիսուսին երկրպագելն էր, ուրիշ ոչինչ: Այսօր եթէ նպատակը՝ Յիսուսին երկրպագելն էր, ուրիշ ոչինչ: Այսօր եթէ նպատակը՝ Յիսուսին երկրպագելն էր, ուրիշ ոչինչ: Այսօր եթէ 
մենք եկեղեցի կամ հոգեւոր ժողովներու կմենք եկեղեցի կամ հոգեւոր ժողովներու կմենք եկեղեցի կամ հոգեւոր ժողովներու կմենք եկեղեցի կամ հոգեւոր ժողովներու կ’’’’երթանք՝ ի՞նչ երթանք՝ ի՞նչ երթանք՝ ի՞նչ երթանք՝ ի՞նչ 
նպատակով կնպատակով կնպատակով կնպատակով կ’’’’երթանք: Յիսուսին երկրպագութիւն ու պաշերթանք: Յիսուսին երկրպագութիւն ու պաշերթանք: Յիսուսին երկրպագութիւն ու պաշերթանք: Յիսուսին երկրպագութիւն ու պաշ----
տամունք մատուցանելու նպատակո՞վ կ'երթանք: Մոգետամունք մատուցանելու նպատակո՞վ կ'երթանք: Մոգետամունք մատուցանելու նպատակո՞վ կ'երթանք: Մոգետամունք մատուցանելու նպատակո՞վ կ'երթանք: Մոգերը րը րը րը 
Յիսուսը կը փնտռէին որպէսզի զայն պաշտէին, իսկ Հերովդէս Յիսուսը կը փնտռէին որպէսզի զայն պաշտէին, իսկ Հերովդէս Յիսուսը կը փնտռէին որպէսզի զայն պաշտէին, իսկ Հերովդէս Յիսուսը կը փնտռէին որպէսզի զայն պաշտէին, իսկ Հերովդէս 
Յիսուսը կը փնտռէր որպէսզի զայն սպաննէր: Գալով մեզի, Յիսուսը կը փնտռէր որպէսզի զայն սպաննէր: Գալով մեզի, Յիսուսը կը փնտռէր որպէսզի զայն սպաննէր: Գալով մեզի, Յիսուսը կը փնտռէր որպէսզի զայն սպաննէր: Գալով մեզի, 
եթէ Յիսուսը կը փնտռենք՝ ի՞նչ նպատակով կը փնտռենք: եթէ Յիսուսը կը փնտռենք՝ ի՞նչ նպատակով կը փնտռենք: եթէ Յիսուսը կը փնտռենք՝ ի՞նչ նպատակով կը փնտռենք: եթէ Յիսուսը կը փնտռենք՝ ի՞նչ նպատակով կը փնտռենք: 
Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ մեր կեանքին ու մեր Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ մեր կեանքին ու մեր Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ մեր կեանքին ու մեր Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ մեր կեանքին ու մեր 
փնտռտուքինփնտռտուքինփնտռտուքինփնտռտուքին    նպատակը` Յիսուսը պաշտելն ու իրեննպատակը` Յիսուսը պաշտելն ու իրեննպատակը` Յիսուսը պաշտելն ու իրեննպատակը` Յիսուսը պաշտելն ու իրեն    
երկրպաերկրպաերկրպաերկրպագելը պէտք է ըլլայ:գելը պէտք է ըլլայ:գելը պէտք է ըլլայ:գելը պէտք է ըլլայ:    

24) 24) 24) 24) Մոգերը Մոգերը Մոգերը Մոգերը ««««եեեեկանք երկրպագելու իրենկանք երկրպագելու իրենկանք երկրպագելու իրենկանք երկրպագելու իրեն»»»»    խօսքով, ցոյց խօսքով, ցոյց խօսքով, ցոյց խօսքով, ցոյց 
տուին հրեաներուն թէ Աստուած իրենց ու իրենց ընդմէջէն տուին հրեաներուն թէ Աստուած իրենց ու իրենց ընդմէջէն տուին հրեաներուն թէ Աստուած իրենց ու իրենց ընդմէջէն տուին հրեաներուն թէ Աստուած իրենց ու իրենց ընդմէջէն 
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բոլոր հեթանոս աշխարհին դիմաց բացուած կը յայտարարէ բոլոր հեթանոս աշխարհին դիմաց բացուած կը յայտարարէ բոլոր հեթանոս աշխարհին դիմաց բացուած կը յայտարարէ բոլոր հեթանոս աշխարհին դիմաց բացուած կը յայտարարէ 
Քրիստոսի փրկութեան ճամբան: Քրիստոս ծնաւ Բեթլեհէմի Քրիստոսի փրկութեան ճամբան: Քրիստոս ծնաւ Բեթլեհէմի Քրիստոսի փրկութեան ճամբան: Քրիստոս ծնաւ Բեթլեհէմի Քրիստոսի փրկութեան ճամբան: Քրիստոս ծնաւ Բեթլեհէմի 
մէջ բայց չծնաւ միայն հրեաներուն համամէջ բայց չծնաւ միայն հրեաներուն համամէջ բայց չծնաւ միայն հրեաներուն համամէջ բայց չծնաւ միայն հրեաներուն համար: Ծնաւ համայն ր: Ծնաւ համայն ր: Ծնաւ համայն ր: Ծնաւ համայն 
մարդկութեան համար, որովհետեւ համայն մարդկութիւնը մարդկութեան համար, որովհետեւ համայն մարդկութիւնը մարդկութեան համար, որովհետեւ համայն մարդկութիւնը մարդկութեան համար, որովհետեւ համայն մարդկութիւնը 
կարիքը ունէր փրկկարիքը ունէր փրկկարիքը ունէր փրկկարիքը ունէր փրկութեան: Երբ տակաւին նոր ծնած էր,ութեան: Երբ տակաւին նոր ծնած էր,ութեան: Երբ տակաւին նոր ծնած էր,ութեան: Երբ տակաւին նոր ծնած էր,    
Աստուած կանչեց հրեայ հովիւները իր Որդիին երկրպաԱստուած կանչեց հրեայ հովիւները իր Որդիին երկրպաԱստուած կանչեց հրեայ հովիւները իր Որդիին երկրպաԱստուած կանչեց հրեայ հովիւները իր Որդիին երկրպա----
գութեան հրեշտակի մը միջոցաւ (Ղուկաս 2.10գութեան հրեշտակի մը միջոցաւ (Ղուկաս 2.10գութեան հրեշտակի մը միջոցաւ (Ղուկաս 2.10գութեան հրեշտակի մը միջոցաւ (Ղուկաս 2.10----11), 11), 11), 11), իսկ երբ իսկ երբ իսկ երբ իսկ երբ 
շուրջ մէկ տարեկան էր` Աստուած կանչեց մոգեշուրջ մէկ տարեկան էր` Աստուած կանչեց մոգեշուրջ մէկ տարեկան էր` Աստուած կանչեց մոգեշուրջ մէկ տարեկան էր` Աստուած կանչեց մոգերը իր Որդիին րը իր Որդիին րը իր Որդիին րը իր Որդիին 
երկրպագութեան աստղի մը միջոցաւ: Հովիւները պիտի երկրպագութեան աստղի մը միջոցաւ: Հովիւները պիտի երկրպագութեան աստղի մը միջոցաւ: Հովիւները պիտի երկրպագութեան աստղի մը միջոցաւ: Հովիւները պիտի 
դառնային հրեայ ազգին առաջին պտուղները եւ նախակադառնային հրեայ ազգին առաջին պտուղները եւ նախակադառնային հրեայ ազգին առաջին պտուղները եւ նախակադառնային հրեայ ազգին առաջին պտուղները եւ նախակա----
րապետները ամբողջ ազգին, իսկ մոգերը պիտի դառնային րապետները ամբողջ ազգին, իսկ մոգերը պիտի դառնային րապետները ամբողջ ազգին, իսկ մոգերը պիտի դառնային րապետները ամբողջ ազգին, իսկ մոգերը պիտի դառնային 
առաջին պտուղները եւ նախակարապետները ամբողջ հեթաառաջին պտուղները եւ նախակարապետները ամբողջ հեթաառաջին պտուղները եւ նախակարապետները ամբողջ հեթաառաջին պտուղները եւ նախակարապետները ամբողջ հեթա----
նոս աշխարհին:նոս աշխարհին:նոս աշխարհին:նոս աշխարհին:    

25) 25) 25) 25) Մոգերը տեսան Տիրոջ աստղը, եւ ապա Մոգերը տեսան Տիրոջ աստղը, եւ ապա Մոգերը տեսան Տիրոջ աստղը, եւ ապա Մոգերը տեսան Տիրոջ աստղը, եւ ապա կրցան տեսկրցան տեսկրցան տեսկրցան տես----
նել աստղին Տէրը: Եւ սա կը պարզէ, թէ անել աստղին Տէրը: Եւ սա կը պարզէ, թէ անել աստղին Տէրը: Եւ սա կը պարզէ, թէ անել աստղին Տէրը: Եւ սա կը պարզէ, թէ անոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք կը կը կը կը 
տեստեստեստեսնեննեննեննեն    Տիրոջ աստղը` միայն անոՏիրոջ աստղը` միայն անոՏիրոջ աստղը` միայն անոՏիրոջ աստղը` միայն անո´́́́նք կրնան նք կրնան նք կրնան նք կրնան տեսնել Տիրոջ տեսնել Տիրոջ տեսնել Տիրոջ տեսնել Տիրոջ 
փառքը:փառքը:փառքը:փառքը:    Աստուծոյ աստղերուն Աստուծոյ աստղերուն Աստուծոյ աստղերուն Աստուծոյ աստղերուն կողմէկողմէկողմէկողմէ    առաջնորդուողները միառաջնորդուողները միառաջնորդուողները միառաջնորդուողները մի----
այն կրնան այն կրնան այն կրնան այն կրնան գտնել Աստուծոյ Որգտնել Աստուծոյ Որգտնել Աստուծոյ Որգտնել Աստուծոյ Որդին, եւ պաշտել ու երկրպագել դին, եւ պաշտել ու երկրպագել դին, եւ պաշտել ու երկրպագել դին, եւ պաշտել ու երկրպագել 
անորանորանորանոր::::    Երկինքի աստղերուն կողմէ առաջնոԵրկինքի աստղերուն կողմէ առաջնոԵրկինքի աստղերուն կողմէ առաջնոԵրկինքի աստղերուն կողմէ առաջնորդուողները միայն րդուողները միայն րդուողները միայն րդուողները միայն 
կրնան օր մը երկինքի մէջ փայլող աստղ մը ըլլալ:կրնան օր մը երկինքի մէջ փայլող աստղ մը ըլլալ:կրնան օր մը երկինքի մէջ փայլող աստղ մը ըլլալ:կրնան օր մը երկինքի մէջ փայլող աստղ մը ըլլալ:    

26) 26) 26) 26) Յիսուսի ծնունդը Բեթլեհէմի մէջ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը Բեթլեհէմի մէջ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը Բեթլեհէմի մէջ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը Բեթլեհէմի մէջ, իսկ անոր աստղին 
երեւումը Արաբիայի մէջ, ցոյց կու տայ որ Յիսուս չծնաւ միայն երեւումը Արաբիայի մէջ, ցոյց կու տայ որ Յիսուս չծնաւ միայն երեւումը Արաբիայի մէջ, ցոյց կու տայ որ Յիսուս չծնաւ միայն երեւումը Արաբիայի մէջ, ցոյց կու տայ որ Յիսուս չծնաւ միայն 
հրեայ ժողովուրդին համար, այլ՝ ամբողջ աշխարհի ժողոհրեայ ժողովուրդին համար, այլ՝ ամբողջ աշխարհի ժողոհրեայ ժողովուրդին համար, այլ՝ ամբողջ աշխարհի ժողոհրեայ ժողովուրդին համար, այլ՝ ամբողջ աշխարհի ժողո----
վուրդներուն համար: Ծնաւ ամբողջ աշխվուրդներուն համար: Ծնաւ ամբողջ աշխվուրդներուն համար: Ծնաւ ամբողջ աշխվուրդներուն համար: Ծնաւ ամբողջ աշխարհի փրկութեան արհի փրկութեան արհի փրկութեան արհի փրկութեան 
համար: Ծնաւ համայն մարդկութեան թագաւորը ըլլալու համար: Ծնաւ համայն մարդկութեան թագաւորը ըլլալու համար: Ծնաւ համայն մարդկութեան թագաւորը ըլլալու համար: Ծնաւ համայն մարդկութեան թագաւորը ըլլալու 
համար: Ծնաւ բոլոր մարդոց կողմէ պաշտուելու ու երկրպագհամար: Ծնաւ բոլոր մարդոց կողմէ պաշտուելու ու երկրպագհամար: Ծնաւ բոլոր մարդոց կողմէ պաշտուելու ու երկրպագհամար: Ծնաւ բոլոր մարդոց կողմէ պաշտուելու ու երկրպագ----
ուելու, փառաբանուելու ու օրհներգուելուուելու, փառաբանուելու ու օրհներգուելուուելու, փառաբանուելու ու օրհներգուելուուելու, փառաբանուելու ու օրհներգուելու    համարհամարհամարհամար::::    

27) 27) 27) 27) Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին 
երեւումը երկինքի մէջ, ցոյց կու տայ թէ ան թագաւերեւումը երկինքի մէջ, ցոյց կու տայ թէ ան թագաւերեւումը երկինքի մէջ, ցոյց կու տայ թէ ան թագաւերեւումը երկինքի մէջ, ցոյց կու տայ թէ ան թագաւորն է որն է որն է որն է 
երկինքին ու երկրին: Արդարեւ, ան ծնաւ երկինքի թագաւոերկինքին ու երկրին: Արդարեւ, ան ծնաւ երկինքի թագաւոերկինքին ու երկրին: Արդարեւ, ան ծնաւ երկինքի թագաւոերկինքին ու երկրին: Արդարեւ, ան ծնաւ երկինքի թագաւո----
րութիւնը երկրի վրայ նաեւ հաստատելու: Ան ծնաւ երկրի րութիւնը երկրի վրայ նաեւ հաստատելու: Ան ծնաւ երկրի րութիւնը երկրի վրայ նաեւ հաստատելու: Ան ծնաւ երկրի րութիւնը երկրի վրայ նաեւ հաստատելու: Ան ծնաւ երկրի 
վրայ, որպէսզի նաեւ երկրի թագաւորը ըլլայ:վրայ, որպէսզի նաեւ երկրի թագաւորը ըլլայ:վրայ, որպէսզի նաեւ երկրի թագաւորը ըլլայ:վրայ, որպէսզի նաեւ երկրի թագաւորը ըլլայ:    
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28) 28) 28) 28) Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին Յիսուսի ծնունդը երկրի վրայ, իսկ անոր աստղին 
երեւումը երկինքի մէջ, միաժամանակ ցոյց կու տայ, թէ երեւումը երկինքի մէջ, միաժամանակ ցոյց կու տայ, թէ երեւումը երկինքի մէջ, միաժամանակ ցոյց կու տայ, թէ երեւումը երկինքի մէջ, միաժամանակ ցոյց կու տայ, թէ 
Յիսուս եՅիսուս եՅիսուս եՅիսուս երկրի վրայ եղած ժամանակ՝ նաեւ երկինքի մէջ էր: րկրի վրայ եղած ժամանակ՝ նաեւ երկինքի մէջ էր: րկրի վրայ եղած ժամանակ՝ նաեւ երկինքի մէջ էր: րկրի վրայ եղած ժամանակ՝ նաեւ երկինքի մէջ էր: 
Ինքն իսկ այս մէկը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. Ինքն իսկ այս մէկը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. Ինքն իսկ այս մէկը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. Ինքն իսկ այս մէկը յստակ դարձուց երբ ըսաւ. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ ոք երկինք չ ոք երկինք չ ոք երկինք չ ոք երկինք 
ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ ելաւ՝ բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ 
երկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.13): Վերջին բառերը Քրիստոսի Յովհաննէս 3.13): Վերջին բառերը Քրիստոսի Յովհաննէս 3.13): Վերջին բառերը Քրիստոսի Յովհաննէս 3.13): Վերջին բառերը Քրիստոսի 
աստուածութիւնը հաստատող բացայայտ վկայութիւն են, աստուածութիւնը հաստատող բացայայտ վկայութիւն են, աստուածութիւնը հաստատող բացայայտ վկայութիւն են, աստուածութիւնը հաստատող բացայայտ վկայութիւն են, 
որովհետեւ ցոյց կու տան, թէ ինչպէս Քրիստոս երկրի վրայ որովհետեւ ցոյց կու տան, թէ ինչպէս Քրիստոս երկրի վրայ որովհետեւ ցոյց կու տան, թէ ինչպէս Քրիստոս երկրի վրայ որովհետեւ ցոյց կու տան, թէ ինչպէս Քրիստոս երկրի վրայ 
եղած եղած եղած եղած ատեն` միաժամանակատեն` միաժամանակատեն` միաժամանակատեն` միաժամանակ    երկինքի մէջ էր:երկինքի մէջ էր:երկինքի մէջ էր:երկինքի մէջ էր:    

««««Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց ասիկա՝ վրդովեցաւ, եւ 
իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըիրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.3):Մատթէոս 2.3):Մատթէոս 2.3):Մատթէոս 2.3):    

1)1)1)1)    ««««Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց...Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց...Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց...Երբ Հերովդէս թագաւոր լսեց...»»»»::::    Հերովդէս լոկ իր Հերովդէս լոկ իր Հերովդէս լոկ իր Հերովդէս լոկ իր 
մարմնաւոր ակմարմնաւոր ակմարմնաւոր ակմարմնաւոր ականջներով լսեց Յիսուսի ծնունդին մասին: անջներով լսեց Յիսուսի ծնունդին մասին: անջներով լսեց Յիսուսի ծնունդին մասին: անջներով լսեց Յիսուսի ծնունդին մասին: 
ՓաՓաՓաՓա´́́́կ էին անոր հոգեւոր ականջները: Յիսուսի ծննդեան կ էին անոր հոգեւոր ականջները: Յիսուսի ծննդեան կ էին անոր հոգեւոր ականջները: Յիսուսի ծննդեան կ էին անոր հոգեւոր ականջները: Յիսուսի ծննդեան 
աւետիսը անգութ Հերովդէսին ուղղուած դարձի գալու կոչ աւետիսը անգութ Հերովդէսին ուղղուած դարձի գալու կոչ աւետիսը անգութ Հերովդէսին ուղղուած դարձի գալու կոչ աւետիսը անգութ Հերովդէսին ուղղուած դարձի գալու կոչ 
մըն էր: Սա կը պարզէ որ փրկութեան աւետիսը բոլոր մարդոց մըն էր: Սա կը պարզէ որ փրկութեան աւետիսը բոլոր մարդոց մըն էր: Սա կը պարզէ որ փրկութեան աւետիսը բոլոր մարդոց մըն էր: Սա կը պարզէ որ փրկութեան աւետիսը բոլոր մարդոց 
համար է, որքան ալ անոնք մեղքի ու անօրէնութեան կեանք համար է, որքան ալ անոնք մեղքի ու անօրէնութեան կեանք համար է, որքան ալ անոնք մեղքի ու անօրէնութեան կեանք համար է, որքան ալ անոնք մեղքի ու անօրէնութեան կեանք 
մը ապրած ըլլմը ապրած ըլլմը ապրած ըլլմը ապրած ըլլան:ան:ան:ան:    

2) 2) 2) 2) Հերովդէս ունէր լսող ականջ բայց չունէր ընդառաջող Հերովդէս ունէր լսող ականջ բայց չունէր ընդառաջող Հերովդէս ունէր լսող ականջ բայց չունէր ընդառաջող Հերովդէս ունէր լսող ականջ բայց չունէր ընդառաջող 
սիրտ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ականջներով սիրտ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ականջներով սիրտ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ականջներով սիրտ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենց ականջներով 
կը լսեն Յիսուսի մասին, անոր սիրոյն ու փրկութեան մասին, կը լսեն Յիսուսի մասին, անոր սիրոյն ու փրկութեան մասին, կը լսեն Յիսուսի մասին, անոր սիրոյն ու փրկութեան մասին, կը լսեն Յիսուսի մասին, անոր սիրոյն ու փրկութեան մասին, 
բայց անոր մօտենալու քայլ չեն առներ, իրենց սիրտը անոր բայց անոր մօտենալու քայլ չեն առներ, իրենց սիրտը անոր բայց անոր մօտենալու քայլ չեն առներ, իրենց սիրտը անոր բայց անոր մօտենալու քայլ չեն առներ, իրենց սիրտը անոր 
դիմաց բանալու աշխատանք չեն տանիր: Եթէ կըդիմաց բանալու աշխատանք չեն տանիր: Եթէ կըդիմաց բանալու աշխատանք չեն տանիր: Եթէ կըդիմաց բանալու աշխատանք չեն տանիր: Եթէ կը    լսենք Տիրոջ լսենք Տիրոջ լսենք Տիրոջ լսենք Տիրոջ 
ձայնը բաձայնը բաձայնը բաձայնը բայց անոր մօտենալու ճիգ չենք թափերյց անոր մօտենալու ճիգ չենք թափերյց անոր մօտենալու ճիգ չենք թափերյց անոր մօտենալու ճիգ չենք թափեր, , , , կը նմանինք կը նմանինք կը նմանինք կը նմանինք 
այն անբան ու ծարաւ եղնիկին` որ կը լսէ առուակին ջուրի այն անբան ու ծարաւ եղնիկին` որ կը լսէ առուակին ջուրի այն անբան ու ծարաւ եղնիկին` որ կը լսէ առուակին ջուրի այն անբան ու ծարաւ եղնիկին` որ կը լսէ առուակին ջուրի 
ձայնը բայց չի մօտենար խմելու:ձայնը բայց չի մօտենար խմելու:ձայնը բայց չի մօտենար խմելու:ձայնը բայց չի մօտենար խմելու:    

3) «3) «3) «3) «ՎրդովեցաւՎրդովեցաւՎրդովեցաւՎրդովեցաւ»: »: »: »: Ինչո՞ւ համար Հերովդէս վրդովեցաւ: Ինչո՞ւ համար Հերովդէս վրդովեցաւ: Ինչո՞ւ համար Հերովդէս վրդովեցաւ: Ինչո՞ւ համար Հերովդէս վրդովեցաւ: 
Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուա) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուա) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուա) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝ սը կոչեցին՝ սը կոչեցին՝ սը կոչեցին՝ 
««««թագաւորթագաւորթագաւորթագաւոր»: »: »: »: Պատմութեան ընթացքին եղած են, եւ այսօր ալ Պատմութեան ընթացքին եղած են, եւ այսօր ալ Պատմութեան ընթացքին եղած են, եւ այսօր ալ Պատմութեան ընթացքին եղած են, եւ այսօր ալ 
կան մարդիկ, որոնք կը վրդովին երբ կը յայտարարենք թէ կան մարդիկ, որոնք կը վրդովին երբ կը յայտարարենք թէ կան մարդիկ, որոնք կը վրդովին երբ կը յայտարարենք թէ կան մարդիկ, որոնք կը վրդովին երբ կը յայտարարենք թէ 
Յիսուս թագաւոր է, մեՅիսուս թագաւոր է, մեՅիսուս թագաւոր է, մեՅիսուս թագաւոր է, մե´́́́ր թագաւորը, աշխարհիր թագաւորը, աշխարհիր թագաւորը, աշխարհիր թագաւորը, աշխարհի´ ´ ´ ´ թագաւորը, թագաւորը, թագաւորը, թագաւորը, 



 37 

երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի´ ´ ´ ´ ու երկրիու երկրիու երկրիու երկրի´ ´ ´ ´ թագաւորը: Ինքզինք իր շրջապատին թագաւորը: Ինքզինք իր շրջապատին թագաւորը: Ինքզինք իր շրջապատին թագաւորը: Ինքզինք իր շրջապատին 
թագաւորը կարծողը` չ'ուզեր լսել ուրիշ թաթագաւորը կարծողը` չ'ուզեր լսել ուրիշ թաթագաւորը կարծողը` չ'ուզեր լսել ուրիշ թաթագաւորը կարծողը` չ'ուզեր լսել ուրիշ թագաւորի մը գոյուգաւորի մը գոյուգաւորի մը գոյուգաւորի մը գոյու----
թեան մասին, թէկուզ այդ ուրիշը ըլլայ նոյնինքն Աստուած: թեան մասին, թէկուզ այդ ուրիշը ըլլայ նոյնինքն Աստուած: թեան մասին, թէկուզ այդ ուրիշը ըլլայ նոյնինքն Աստուած: թեան մասին, թէկուզ այդ ուրիշը ըլլայ նոյնինքն Աստուած: 
Ինքզինք մեծ մարդ կարծող անձը երբեք չ'ուզեր լսել այլ Ինքզինք մեծ մարդ կարծող անձը երբեք չ'ուզեր լսել այլ Ինքզինք մեծ մարդ կարծող անձը երբեք չ'ուզեր լսել այլ Ինքզինք մեծ մարդ կարծող անձը երբեք չ'ուզեր լսել այլ 
մարդոց մեծութեան կամ նոյնիսկ Աստուծոյ մեծութեան մարդոց մեծութեան կամ նոյնիսկ Աստուծոյ մեծութեան մարդոց մեծութեան կամ նոյնիսկ Աստուծոյ մեծութեան մարդոց մեծութեան կամ նոյնիսկ Աստուծոյ մեծութեան 
մասին, եւ ասիկա հպարտութիւն է. հպարտութիւնը ուրացնել մասին, եւ ասիկա հպարտութիւն է. հպարտութիւնը ուրացնել մասին, եւ ասիկա հպարտութիւն է. հպարտութիւնը ուրացնել մասին, եւ ասիկա հպարտութիւն է. հպարտութիւնը ուրացնել 
կու տայ մեզի զԱստուած ու մեր նմանկու տայ մեզի զԱստուած ու մեր նմանկու տայ մեզի զԱստուած ու մեր նմանկու տայ մեզի զԱստուած ու մեր նմանը. հպարտութիւնը թոյլ ը. հպարտութիւնը թոյլ ը. հպարտութիւնը թոյլ ը. հպարտութիւնը թոյլ 
չի տար որ գիտնանք արժէքը Աստուծոյ ու տեսնենք արժէքը չի տար որ գիտնանք արժէքը Աստուծոյ ու տեսնենք արժէքը չի տար որ գիտնանք արժէքը Աստուծոյ ու տեսնենք արժէքը չի տար որ գիտնանք արժէքը Աստուծոյ ու տեսնենք արժէքը 
մեր նմանին:մեր նմանին:մեր նմանին:մեր նմանին:    

բ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝ բ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝ բ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝ բ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ մոգերը Յիսուսը կոչեցին՝ 
««««հրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւորհրեաներու թագաւոր»: »: »: »: Հերովդէս կը հաւատար որ միայն իր Հերովդէս կը հաւատար որ միայն իր Հերովդէս կը հաւատար որ միայն իր Հերովդէս կը հաւատար որ միայն իր 
իրաւունքն էր կոչուիլ՝ հրեաներու թագաւոր: Այսօր չկա՞ն իրաւունքն էր կոչուիլ՝ հրեաներու թագաւոր: Այսօր չկա՞ն իրաւունքն էր կոչուիլ՝ հրեաներու թագաւոր: Այսօր չկա՞ն իրաւունքն էր կոչուիլ՝ հրեաներու թագաւոր: Այսօր չկա՞ն 
մարդիկ որոնք կը նմարդիկ որոնք կը նմարդիկ որոնք կը նմարդիկ որոնք կը նեղանան երբ մեզի կամ ուրիշին համար կը եղանան երբ մեզի կամ ուրիշին համար կը եղանան երբ մեզի կամ ուրիշին համար կը եղանան երբ մեզի կամ ուրիշին համար կը 
գործածուի դրական բառ մը կամ բնորոշում մը, անուն մը գործածուի դրական բառ մը կամ բնորոշում մը, անուն մը գործածուի դրական բառ մը կամ բնորոշում մը, անուն մը գործածուի դրական բառ մը կամ բնորոշում մը, անուն մը 
կամ տիտղոս մը, զոր իրենք կը կարծեն թէ միայն իրենց կամ տիտղոս մը, զոր իրենք կը կարծեն թէ միայն իրենց կամ տիտղոս մը, զոր իրենք կը կարծեն թէ միայն իրենց կամ տիտղոս մը, զոր իրենք կը կարծեն թէ միայն իրենց 
համար պէտք է գործածուի ատիկա: Այսպէս, օրինակ, շատ համար պէտք է գործածուի ատիկա: Այսպէս, օրինակ, շատ համար պէտք է գործածուի ատիկա: Այսպէս, օրինակ, շատ համար պէտք է գործածուի ատիկա: Այսպէս, օրինակ, շատ 
անգամ կը հանդիպինք մարդոց, որոնց ներկայութեան եթէ անգամ կը հանդիպինք մարդոց, որոնց ներկայութեան եթէ անգամ կը հանդիպինք մարդոց, որոնց ներկայութեան եթէ անգամ կը հանդիպինք մարդոց, որոնց ներկայութեան եթէ 
ուրիշը ուրիշը ուրիշը ուրիշը ««««աշխատասէրաշխատասէրաշխատասէրաշխատասէր»»»»    կոչենք, կոչենք, կոչենք, կոչենք, ««««բարիբարիբարիբարի» » » » անուանենք, կամ անուանենք, կամ անուանենք, կամ անուանենք, կամ 
««««իմաստունիմաստունիմաստունիմաստուն» » » » յայտարարենք, կը սկսին անհանգստութեան յայտարարենք, կը սկսին անհանգստութեան յայտարարենք, կը սկսին անհանգստութեան յայտարարենք, կը սկսին անհանգստութեան 
նշաններ ցոյց տալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ այդպիսիները կը նշաններ ցոյց տալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ այդպիսիները կը նշաններ ցոյց տալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ այդպիսիները կը նշաններ ցոյց տալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ այդպիսիները կը 
հաւատան որ միայն իրեհաւատան որ միայն իրեհաւատան որ միայն իրեհաւատան որ միայն իրե´́́́նք աշխնք աշխնք աշխնք աշխատասէր են, բարի են, ատասէր են, բարի են, ատասէր են, բարի են, ատասէր են, բարի են, 
իմաստուն են, եւ սա դառնութեամբ ու նախանձով լեցուն իմաստուն են, եւ սա դառնութեամբ ու նախանձով լեցուն իմաստուն են, եւ սա դառնութեամբ ու նախանձով լեցուն իմաստուն են, եւ սա դառնութեամբ ու նախանձով լեցուն 
հոգիի մը արտայայտութիւն է:հոգիի մը արտայայտութիւն է:հոգիի մը արտայայտութիւն է:հոգիի մը արտայայտութիւն է:    

գ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ լսեց թէ մոգերը եկած էին գ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ լսեց թէ մոգերը եկած էին գ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ լսեց թէ մոգերը եկած էին գ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ լսեց թէ մոգերը եկած էին 
երկրպագելու նորածին Յիսուս մանուկին: Հերովդէս իերկրպագելու նորածին Յիսուս մանուկին: Հերովդէս իերկրպագելու նորածին Յիսուս մանուկին: Հերովդէս իերկրպագելու նորածին Յիսուս մանուկին: Հերովդէս ի´́́́նք նք նք նք 
մարդոցմէ պաշտամունք ու երկրպագութիւն կմարդոցմէ պաշտամունք ու երկրպագութիւն կմարդոցմէ պաշտամունք ու երկրպագութիւն կմարդոցմէ պաշտամունք ու երկրպագութիւն կ’’’’ակնկալէր, եւ ակնկալէր, եւ ակնկալէր, եւ ակնկալէր, եւ 
ուստի բնական էր որ վրդովէր երբ կը լսէր թէ մոգերը իրմէ ուստի բնական էր որ վրդովէր երբ կը լսէր թէ մոգերը իրմէ ուստի բնական էր որ վրդովէր երբ կը լսէր թէ մոգերը իրմէ ուստի բնական էր որ վրդովէր երբ կը լսէր թէ մոգերը իրմէ 
զատ ուրիշի մը երկրպագելու եկած էին: Այսօր չկա՞ն մազատ ուրիշի մը երկրպագելու եկած էին: Այսօր չկա՞ն մազատ ուրիշի մը երկրպագելու եկած էին: Այսօր չկա՞ն մազատ ուրիշի մը երկրպագելու եկած էին: Այսօր չկա՞ն մարդիկ րդիկ րդիկ րդիկ 
որոնք աորոնք աորոնք աորոնք անհանգիստ կնհանգիստ կնհանգիստ կնհանգիստ կ’’’’ըլլան երբ կը խօսինք ըլլան երբ կը խօսինք ըլլան երբ կը խօսինք ըլլան երբ կը խօսինք ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսիիիի    
երկրպագելու մասին: Չարերկրպագելու մասին: Չարերկրպագելու մասին: Չարերկրպագելու մասին: Չարը ու չար մարդիկ չեն ուզեր լսել ը ու չար մարդիկ չեն ուզեր լսել ը ու չար մարդիկ չեն ուզեր լսել ը ու չար մարդիկ չեն ուզեր լսել 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսըըըը    պաշտելու ու երկրպագելու մասին: Այսօր չկա՞ն պաշտելու ու երկրպագելու մասին: Այսօր չկա՞ն պաշտելու ու երկրպագելու մասին: Այսօր չկա՞ն պաշտելու ու երկրպագելու մասին: Այսօր չկա՞ն 
մարդիկ որոնք կը վրդովին մեզմէ պարզապէս որովհետեւ կը մարդիկ որոնք կը վրդովին մեզմէ պարզապէս որովհետեւ կը մարդիկ որոնք կը վրդովին մեզմէ պարզապէս որովհետեւ կը մարդիկ որոնք կը վրդովին մեզմէ պարզապէս որովհետեւ կը 
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պաշտենք ու կպաշտենք ու կպաշտենք ու կպաշտենք ու կ’’’’երկրպագենք Յիսուսին: Չկա՞ն մարդիկ երկրպագենք Յիսուսին: Չկա՞ն մարդիկ երկրպագենք Յիսուսին: Չկա՞ն մարդիկ երկրպագենք Յիսուսին: Չկա՞ն մարդիկ որոնք որոնք որոնք որոնք 
կը նեղանան մեր հաւատքի կեանքէն: Բայց զգոյշ ըլլանք, որ կը նեղանան մեր հաւատքի կեանքէն: Բայց զգոյշ ըլլանք, որ կը նեղանան մեր հաւատքի կեանքէն: Բայց զգոյշ ըլլանք, որ կը նեղանան մեր հաւատքի կեանքէն: Բայց զգոյշ ըլլանք, որ 
մեմեմեմե´́́́նք չըլլանք ուրիշներու հաւատքի կեանքէն նեղացողներ:նք չըլլանք ուրիշներու հաւատքի կեանքէն նեղացողներ:նք չըլլանք ուրիշներու հաւատքի կեանքէն նեղացողներ:նք չըլլանք ուրիշներու հաւատքի կեանքէն նեղացողներ:    

դ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ տեսաւ որ մոգերը զինք դ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ տեսաւ որ մոգերը զինք դ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ տեսաւ որ մոգերը զինք դ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ տեսաւ որ մոգերը զինք 
մեծարելու փոխարէն եւ իրեն նուէր բերելու փոխարէն՝ եկած մեծարելու փոխարէն եւ իրեն նուէր բերելու փոխարէն՝ եկած մեծարելու փոխարէն եւ իրեն նուէր բերելու փոխարէն՝ եկած մեծարելու փոխարէն եւ իրեն նուէր բերելու փոխարէն՝ եկած 
էին մեծարելու ու նուէր տալու նորածին Թագաւորէին մեծարելու ու նուէր տալու նորածին Թագաւորէին մեծարելու ու նուէր տալու նորածին Թագաւորէին մեծարելու ու նուէր տալու նորածին Թագաւորին: Հարց ին: Հարց ին: Հարց ին: Հարց 
տանք մետանք մետանք մետանք մեննննք մեզի. երբ ուրիշներ մեծարուին, յարգուին, ք մեզի. երբ ուրիշներ մեծարուին, յարգուին, ք մեզի. երբ ուրիշներ մեծարուին, յարգուին, ք մեզի. երբ ուրիշներ մեծարուին, յարգուին, 
պատուըուին, նուէրներ ստանան, մենք կպատուըուին, նուէրներ ստանան, մենք կպատուըուին, նուէրներ ստանան, մենք կպատուըուին, նուէրներ ստանան, մենք կ’’’’ուրախանա՞նք, թէ՝ ուրախանա՞նք, թէ՝ ուրախանա՞նք, թէ՝ ուրախանա՞նք, թէ՝ 
կը վրդովինք: Ուրիշին մեծարուած ժամանակ տրտմիլը` մեր կը վրդովինք: Ուրիշին մեծարուած ժամանակ տրտմիլը` մեր կը վրդովինք: Ուրիշին մեծարուած ժամանակ տրտմիլը` մեր կը վրդովինք: Ուրիշին մեծարուած ժամանակ տրտմիլը` մեր 
հոգիի փոքրութիւնը ցոյց կու տայ: Ուրիշին պատուըուած հոգիի փոքրութիւնը ցոյց կու տայ: Ուրիշին պատուըուած հոգիի փոքրութիւնը ցոյց կու տայ: Ուրիշին պատուըուած հոգիի փոքրութիւնը ցոյց կու տայ: Ուրիշին պատուըուած 
ժամանակ անարգուած զգալը` նախանձի թունալիցժամանակ անարգուած զգալը` նախանձի թունալիցժամանակ անարգուած զգալը` նախանձի թունալիցժամանակ անարգուած զգալը` նախանձի թունալից    զգեստով զգեստով զգեստով զգեստով 
մեր ծածկուած ըլլալը կը բացայայտէ:մեր ծածկուած ըլլալը կը բացայայտէ:մեր ծածկուած ըլլալը կը բացայայտէ:մեր ծածկուած ըլլալը կը բացայայտէ:    

ե) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ինք թագաւոր էր եւ ահա ե) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ինք թագաւոր էր եւ ահա ե) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ինք թագաւոր էր եւ ահա ե) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ինք թագաւոր էր եւ ահա 
ուրիշ թագաւորի մը ծնունդին մասին կը լսէր: Նոյն պաշտօնը, ուրիշ թագաւորի մը ծնունդին մասին կը լսէր: Նոյն պաշտօնը, ուրիշ թագաւորի մը ծնունդին մասին կը լսէր: Նոյն պաշտօնը, ուրիշ թագաւորի մը ծնունդին մասին կը լսէր: Նոյն պաշտօնը, 
նոյն դիրքը, նոյն հանգամանքը, նոյն իշխանութիւնը ունեցող նոյն դիրքը, նոյն հանգամանքը, նոյն իշխանութիւնը ունեցող նոյն դիրքը, նոյն հանգամանքը, նոյն իշխանութիւնը ունեցող նոյն դիրքը, նոյն հանգամանքը, նոյն իշխանութիւնը ունեցող 
մարդիկ դժուար թէ իրարու չնախանձին: Ասիկա դժբախտամարդիկ դժուար թէ իրարու չնախանձին: Ասիկա դժբախտամարդիկ դժուար թէ իրարու չնախանձին: Ասիկա դժբախտամարդիկ դժուար թէ իրարու չնախանձին: Ասիկա դժբախտա----
բար սովբար սովբար սովբար սովորական երեւոյթ եղած էր անցեալին, եւ է՝ այսօր: Լոկ որական երեւոյթ եղած էր անցեալին, եւ է՝ այսօր: Լոկ որական երեւոյթ եղած էր անցեալին, եւ է՝ այսօր: Լոկ որական երեւոյթ եղած էր անցեալին, եւ է՝ այսօր: Լոկ 
օրինակ մը: Եթէ դուն հայերէն լեզու կը դասաւանդես օրինակ մը: Եթէ դուն հայերէն լեզու կը դասաւանդես օրինակ մը: Եթէ դուն հայերէն լեզու կը դասաւանդես օրինակ մը: Եթէ դուն հայերէն լեզու կը դասաւանդես 
վարժարանի մը մէջ եւ սիրուած ես աշակերտներուն կողմէ, վարժարանի մը մէջ եւ սիրուած ես աշակերտներուն կողմէ, վարժարանի մը մէջ եւ սիրուած ես աշակերտներուն կողմէ, վարժարանի մը մէջ եւ սիրուած ես աշակերտներուն կողմէ, 
կրնա՞ս արդեօք չնախանձիլ երբ տեսնես, որ հայերէն լեզու կրնա՞ս արդեօք չնախանձիլ երբ տեսնես, որ հայերէն լեզու կրնա՞ս արդեօք չնախանձիլ երբ տեսնես, որ հայերէն լեզու կրնա՞ս արդեօք չնախանձիլ երբ տեսնես, որ հայերէն լեզու 
դասաւանդող ուրիշ ուսուցիչ մըն ալ բերուեցաւ նոյն դասաւանդող ուրիշ ուսուցիչ մըն ալ բերուեցաւ նոյն դասաւանդող ուրիշ ուսուցիչ մըն ալ բերուեցաւ նոյն դասաւանդող ուրիշ ուսուցիչ մըն ալ բերուեցաւ նոյն 
վարժավարժավարժավարժարանը եւ ինքն ալ սկսաւ սիրուիլ եւ գուցէ քեզմէ աւելի:րանը եւ ինքն ալ սկսաւ սիրուիլ եւ գուցէ քեզմէ աւելի:րանը եւ ինքն ալ սկսաւ սիրուիլ եւ գուցէ քեզմէ աւելի:րանը եւ ինքն ալ սկսաւ սիրուիլ եւ գուցէ քեզմէ աւելի:    

զ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ան բռնութեամբ տիրած էր զ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ան բռնութեամբ տիրած էր զ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ան բռնութեամբ տիրած էր զ) Վրդովեցաւ, որովհետեւ ան բռնութեամբ տիրած էր 
թագաւորական գահին եւ բռնակալ թագաւոր մը եղած էր: թագաւորական գահին եւ բռնակալ թագաւոր մը եղած էր: թագաւորական գահին եւ բռնակալ թագաւոր մը եղած էր: թագաւորական գահին եւ բռնակալ թագաւոր մը եղած էր: 
Անոնք որոնք բռնութեամբ եւ անարդարութեամբ կը տիրեն՝ Անոնք որոնք բռնութեամբ եւ անարդարութեամբ կը տիրեն՝ Անոնք որոնք բռնութեամբ եւ անարդարութեամբ կը տիրեն՝ Անոնք որոնք բռնութեամբ եւ անարդարութեամբ կը տիրեն՝ 
կը վրդովին, իրար կկը վրդովին, իրար կկը վրդովին, իրար կկը վրդովին, իրար կ’’’’անցնին ու կը վախնան երբ լսեն անցնին ու կը վախնան երբ լսեն անցնին ու կը վախնան երբ լսեն անցնին ու կը վախնան երբ լսեն 
Արդարին գԱրդարին գԱրդարին գԱրդարին գալուստին մասին: Անարդար մարդիկ չեն ուզեր ալուստին մասին: Անարդար մարդիկ չեն ուզեր ալուստին մասին: Անարդար մարդիկ չեն ուզեր ալուստին մասին: Անարդար մարդիկ չեն ուզեր 
լսել արդար մարդոց մասին: Աշխարհի ու աշխարհասէր լսել արդար մարդոց մասին: Աշխարհի ու աշխարհասէր լսել արդար մարդոց մասին: Աշխարհի ու աշխարհասէր լսել արդար մարդոց մասին: Աշխարհի ու աշխարհասէր 
մարդիկ, անոնք ըլլան պարզ թէ բռնակալ մարդիկ, չեն ուզեր մարդիկ, անոնք ըլլան պարզ թէ բռնակալ մարդիկ, չեն ուզեր մարդիկ, անոնք ըլլան պարզ թէ բռնակալ մարդիկ, չեն ուզեր մարդիկ, անոնք ըլլան պարզ թէ բռնակալ մարդիկ, չեն ուզեր 
լսել Քրիստոսի մասին, անոր գալուստին մասին, որովհետեւ լսել Քրիստոսի մասին, անոր գալուստին մասին, որովհետեւ լսել Քրիստոսի մասին, անոր գալուստին մասին, որովհետեւ լսել Քրիստոսի մասին, անոր գալուստին մասին, որովհետեւ 
ատիկա իրենց համար վտանգ ու կործանում կը նշանակէ:ատիկա իրենց համար վտանգ ու կործանում կը նշանակէ:ատիկա իրենց համար վտանգ ու կործանում կը նշանակէ:ատիկա իրենց համար վտանգ ու կործանում կը նշանակէ:    
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է) Մոգերը ապէ) Մոգերը ապէ) Մոգերը ապէ) Մոգերը ապացուցանելու ու համոզելու համար ացուցանելու ու համոզելու համար ացուցանելու ու համոզելու համար ացուցանելու ու համոզելու համար 
հրեաները թէ ծնած էր իրենց Թագաւորը, անոնց կ'ըսեն թէ հրեաները թէ ծնած էր իրենց Թագաւորը, անոնց կ'ըսեն թէ հրեաները թէ ծնած էր իրենց Թագաւորը, անոնց կ'ըսեն թէ հրեաները թէ ծնած էր իրենց Թագաւորը, անոնց կ'ըսեն թէ 
իրենք տեսան իրենք տեսան իրենք տեսան իրենք տեսան ««««անոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջանոր աստղը արեւելքի մէջ»: »: »: »: Իրենց այս Իրենց այս Իրենց այս Իրենց այս 
յայտարարութեամբ, մոգերը խոցոտեցին սիրտը Հերովդէսին յայտարարութեամբ, մոգերը խոցոտեցին սիրտը Հերովդէսին յայտարարութեամբ, մոգերը խոցոտեցին սիրտը Հերովդէսին յայտարարութեամբ, մոգերը խոցոտեցին սիրտը Հերովդէսին 
ու անոր բոլոր իշխաններուն. որովհետեւ խոստացեալ ու անոր բոլոր իշխաններուն. որովհետեւ խոստացեալ ու անոր բոլոր իշխաններուն. որովհետեւ խոստացեալ ու անոր բոլոր իշխաններուն. որովհետեւ խոստացեալ 
Մեսիային ծնունդը ապացուցանՄեսիային ծնունդը ապացուցանՄեսիային ծնունդը ապացուցանՄեսիային ծնունդը ապացուցանելու համար, երկնային ելու համար, երկնային ելու համար, երկնային ելու համար, երկնային 
նշանի մը երեւումը իբրեւ վկայութիւն բերելը, նշանի մը երեւումը իբրեւ վկայութիւն բերելը, նշանի մը երեւումը իբրեւ վկայութիւն բերելը, նշանի մը երեւումը իբրեւ վկայութիւն բերելը, բնականօրէն բնականօրէն բնականօրէն բնականօրէն 
առաւել եւս առաւել եւս առաւել եւս առաւել եւս պիտի պիտի պիտի պիտի վրդովվրդովվրդովվրդովեցնէրեցնէրեցնէրեցնէր    ու խռովեցու խռովեցու խռովեցու խռովեցնէրնէրնէրնէր    Հերովդէսն ու Հերովդէսն ու Հերովդէսն ու Հերովդէսն ու 
Բեթլեհէմի բնակիչներԲեթլեհէմի բնակիչներԲեթլեհէմի բնակիչներԲեթլեհէմի բնակիչներըըըը ( ( ( (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):    

ը) Խռովեցաւ Հերովդէս, որովհետեւ ան ինքզինք ը) Խռովեցաւ Հերովդէս, որովհետեւ ան ինքզինք ը) Խռովեցաւ Հերովդէս, որովհետեւ ան ինքզինք ը) Խռովեցաւ Հերովդէս, որովհետեւ ան ինքզինք 
հռչակած էր Խոստացեալ Մեսիան իբրեւ, եւ կհռչակած էր Խոստացեալ Մեսիան իբրեւ, եւ կհռչակած էր Խոստացեալ Մեսիան իբրեւ, եւ կհռչակած էր Խոստացեալ Մեսիան իբրեւ, եւ կ''''ուզէր իբր ուզէր իբր ուզէր իբր ուզէր իբր 
այդպիսին թագաւորել հրեայ ժողովուրդին վրայ: Ան շատերու այդպիսին թագաւորել հրեայ ժողովուրդին վրայ: Ան շատերու այդպիսին թագաւորել հրեայ ժողովուրդին վրայ: Ան շատերու այդպիսին թագաւորել հրեայ ժողովուրդին վրայ: Ան շատերու 
կրցած էր համոզել թէ ինք Մեսիան էր: Ուստի, կը վրդովի, կրցած էր համոզել թէ ինք Մեսիան էր: Ուստի, կը վրդովի, կրցած էր համոզել թէ ինք Մեսիան էր: Ուստի, կը վրդովի, կրցած էր համոզել թէ ինք Մեսիան էր: Ուստի, կը վրդովի, 
որովհետեւ գիտէ որ ճշմարիտ Մեսիային յայտնութեամբ` ոչ որովհետեւ գիտէ որ ճշմարիտ Մեսիային յայտնութեամբ` ոչ որովհետեւ գիտէ որ ճշմարիտ Մեսիային յայտնութեամբ` ոչ որովհետեւ գիտէ որ ճշմարիտ Մեսիային յայտնութեամբ` ոչ 
միայն իր սուտ մեսիա ըլլալը պիտի յայտնուի ու խայտամիայն իր սուտ մեսիա ըլլալը պիտի յայտնուի ու խայտամիայն իր սուտ մեսիա ըլլալը պիտի յայտնուի ու խայտամիայն իր սուտ մեսիա ըլլալը պիտի յայտնուի ու խայտա----
ռակուի, այլ նաեւ կրնայ իր թագաւորութռակուի, այլ նաեւ կրնայ իր թագաւորութռակուի, այլ նաեւ կրնայ իր թագաւորութռակուի, այլ նաեւ կրնայ իր թագաւորութիւնը կորսնցնել իւնը կորսնցնել իւնը կորսնցնել իւնը կորսնցնել 
((((Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):    

4) 4) 4) 4) Հերովդէս թագաւոր գիտէր ու լսած էր խոստացեալ Հերովդէս թագաւոր գիտէր ու լսած էր խոստացեալ Հերովդէս թագաւոր գիտէր ու լսած էր խոստացեալ Հերովդէս թագաւոր գիտէր ու լսած էր խոստացեալ 
Մեսիայի Մեսիայի Մեսիայի Մեսիայի ««««մըմըմըմը» » » » գալուստին մասին, բայց ինք չէր սպասեր անոր գալուստին մասին, բայց ինք չէր սպասեր անոր գալուստին մասին, բայց ինք չէր սպասեր անոր գալուստին մասին, բայց ինք չէր սպասեր անոր 
ծնունդը: Գալով մեզի, մենք միայն գիտե՞նք Յիսուսի մասին, ծնունդը: Գալով մեզի, մենք միայն գիտե՞նք Յիսուսի մասին, ծնունդը: Գալով մեզի, մենք միայն գիտե՞նք Յիսուսի մասին, ծնունդը: Գալով մեզի, մենք միայն գիտե՞նք Յիսուսի մասին, 
թէ՝ մեր ու Յիսուսի միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն կայ: թէ՝ մեր ու Յիսուսի միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն կայ: թէ՝ մեր ու Յիսուսի միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն կայ: թէ՝ մեր ու Յիսուսի միջեւ սիրալիր յարաբերութիւն կայ: 
ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի    մասին գիտնալը ուրիշ բան է, Յիսուսը գիտնալը ու մասին գիտնալը ուրիշ բան է, Յիսուսը գիտնալը ու մասին գիտնալը ուրիշ բան է, Յիսուսը գիտնալը ու մասին գիտնալը ուրիշ բան է, Յիսուսը գիտնալը ու 
ճանչնալը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ ուրիշ բան: Մենք ճանչնալը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ ուրիշ բան: Մենք ճանչնալը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ ուրիշ բան: Մենք ճանչնալը իբրեւ մեր Տէրն ու Փրկիչը՝ ուրիշ բան: Մենք 
Յիսուսի մասի՞ն լսած ենք պարզապէս, թէ` Յիսուսը լսած ենք, Յիսուսի մասի՞ն լսած ենք պարզապէս, թէ` Յիսուսը լսած ենք, Յիսուսի մասի՞ն լսած ենք պարզապէս, թէ` Յիսուսը լսած ենք, Յիսուսի մասի՞ն լսած ենք պարզապէս, թէ` Յիսուսը լսած ենք, 
անոր ձայնը լսած ենք, անոր սրտի կանչը լսած ենք:անոր ձայնը լսած ենք, անոր սրտի կանչը լսած ենք:անոր ձայնը լսած ենք, անոր սրտի կանչը լսած ենք:անոր ձայնը լսած ենք, անոր սրտի կանչը լսած ենք:    

5) 5) 5) 5) ««««Եւ իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըԵւ իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըԵւ իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչներըԵւ իրեն հետ՝ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները»:»:»:»:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
հհհհամար երբ Հերովդէս վրդովեցաւ ու տակնուվրայ եղաւ՝ իրեն ամար երբ Հերովդէս վրդովեցաւ ու տակնուվրայ եղաւ՝ իրեն ամար երբ Հերովդէս վրդովեցաւ ու տակնուվրայ եղաւ՝ իրեն ամար երբ Հերովդէս վրդովեցաւ ու տակնուվրայ եղաւ՝ իրեն 
հետ նաեւ տակնուվրայ եղան հետ նաեւ տակնուվրայ եղան հետ նաեւ տակնուվրայ եղան հետ նաեւ տակնուվրայ եղան ««««Երուսաղէմի բոլոր բնակիչԵրուսաղէմի բոլոր բնակիչԵրուսաղէմի բոլոր բնակիչԵրուսաղէմի բոլոր բնակիչ----
ներըներըներըները»: »: »: »: Կարեւոր է գիտնալ որ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները Կարեւոր է գիտնալ որ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները Կարեւոր է գիտնալ որ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները Կարեւոր է գիտնալ որ Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները 
նոյն պատճառով չէ որ վրդովեցան: նոյն պատճառով չէ որ վրդովեցան: նոյն պատճառով չէ որ վրդովեցան: նոյն պատճառով չէ որ վրդովեցան: Մխիթար Վրդ. ՍեբասՄխիթար Վրդ. ՍեբասՄխիթար Վրդ. ՍեբասՄխիթար Վրդ. Սեբաս----
տացինտացինտացինտացին    կը թուէ անոնց վրդովումի չորս պատճառներ.կը թուէ անոնց վրդովումի չորս պատճառներ.կը թուէ անոնց վրդովումի չորս պատճառներ.կը թուէ անոնց վրդովումի չորս պատճառներ.----    
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ա)ա)ա)ա)    Ոմանք վրդովեցան, որովհետեւ Հերովդէսի մարդիկն Ոմանք վրդովեցան, որովհետեւ Հերովդէսի մարդիկն Ոմանք վրդովեցան, որովհետեւ Հերովդէսի մարդիկն Ոմանք վրդովեցան, որովհետեւ Հերովդէսի մարդիկն 
էին, անոր հաւատարիմ հետեւորդներն էին: Ասոնց շարքին էին, անոր հաւատարիմ հետեւորդներն էին: Ասոնց շարքին էին, անոր հաւատարիմ հետեւորդներն էին: Ասոնց շարքին էին, անոր հաւատարիմ հետեւորդներն էին: Ասոնց շարքին 
էին Բեթլեհէմի իշխաններէն ու ղեկավարներէն շատերը, ինչէին Բեթլեհէմի իշխաններէն ու ղեկավարներէն շատերը, ինչէին Բեթլեհէմի իշխաններէն ու ղեկավարներէն շատերը, ինչէին Բեթլեհէմի իշխաններէն ու ղեկավարներէն շատերը, ինչ----
պէս նաեւ քահանաներէն շատերը: Ասոնք կ'անդրադառնային պէս նաեւ քահանաներէն շատերը: Ասոնք կ'անդրադառնային պէս նաեւ քահանաներէն շատերը: Ասոնք կ'անդրադառնային պէս նաեւ քահանաներէն շատերը: Ասոնք կ'անդրադառնային 
որ Մեսիային գալուստը իրենց համար դատապարտութիւն որ Մեսիային գալուստը իրենց համար դատապարտութիւն որ Մեսիային գալուստը իրենց համար դատապարտութիւն որ Մեսիային գալուստը իրենց համար դատապարտութիւն 
պիտի բեպիտի բեպիտի բեպիտի բերէր:րէր:րէր:րէր:    

բ) Ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ հաւատացեր էին որ բ) Ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ հաւատացեր էին որ բ) Ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ հաւատացեր էին որ բ) Ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ հաւատացեր էին որ 
Հերովդէս ինքն էր Մեսիան, եւ անոր էր որ կը հետեւէին, եւ Հերովդէս ինքն էր Մեսիան, եւ անոր էր որ կը հետեւէին, եւ Հերովդէս ինքն էր Մեսիան, եւ անոր էր որ կը հետեւէին, եւ Հերովդէս ինքն էր Մեսիան, եւ անոր էր որ կը հետեւէին, եւ 
ահա յանկարծ կը լսէին իսկական Մեսիային ծնունդին մաահա յանկարծ կը լսէին իսկական Մեսիային ծնունդին մաահա յանկարծ կը լսէին իսկական Մեսիային ծնունդին մաահա յանկարծ կը լսէին իսկական Մեսիային ծնունդին մա----
սին:սին:սին:սին:    

գ) Տակաւին, ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ կ'ապրէին գ) Տակաւին, ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ կ'ապրէին գ) Տակաւին, ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ կ'ապրէին գ) Տակաւին, ուրիշներ վրդովեցան, որովհետեւ կ'ապրէին 
մեղքի կեանք մը, մոլութեան ու մարմնական հմեղքի կեանք մը, մոլութեան ու մարմնական հմեղքի կեանք մը, մոլութեան ու մարմնական հմեղքի կեանք մը, մոլութեան ու մարմնական հեշտութեան եշտութեան եշտութեան եշտութեան 
կեանք մը, եւ քանի զիրենք հաճոյացնող ամէն ինչ ունէին, կեանք մը, եւ քանի զիրենք հաճոյացնող ամէն ինչ ունէին, կեանք մը, եւ քանի զիրենք հաճոյացնող ամէն ինչ ունէին, կեանք մը, եւ քանի զիրենք հաճոյացնող ամէն ինչ ունէին, 
երբեք չէին հետաքրքրուած Մեսիային գալուստով եւ չէին երբեք չէին հետաքրքրուած Մեսիային գալուստով եւ չէին երբեք չէին հետաքրքրուած Մեսիային գալուստով եւ չէին երբեք չէին հետաքրքրուած Մեսիային գալուստով եւ չէին 
սպասեր ու չէին ուզեր անոր գալուստը, որովհետեւ գիտէին սպասեր ու չէին ուզեր անոր գալուստը, որովհետեւ գիտէին սպասեր ու չէին ուզեր անոր գալուստը, որովհետեւ գիտէին սպասեր ու չէին ուզեր անոր գալուստը, որովհետեւ գիտէին 
որ անոր գալուստը վերջ պիտի դնէր իրենց մարմնաւոր որ անոր գալուստը վերջ պիտի դնէր իրենց մարմնաւոր որ անոր գալուստը վերջ պիտի դնէր իրենց մարմնաւոր որ անոր գալուստը վերջ պիտի դնէր իրենց մարմնաւոր 
հաճոյքներուն եւ ուրախութեան:հաճոյքներուն եւ ուրախութեան:հաճոյքներուն եւ ուրախութեան:հաճոյքներուն եւ ուրախութեան:    

դ) Վերջապէս,դ) Վերջապէս,դ) Վերջապէս,դ) Վերջապէս,    ոմանք ալ վրդովեցան, որովհետեւ կը ոմանք ալ վրդովեցան, որովհետեւ կը ոմանք ալ վրդովեցան, որովհետեւ կը ոմանք ալ վրդովեցան, որովհետեւ կը 
մտածէին որ Մեսիան պիտի գար ու մարմնաւորապէս պիտի մտածէին որ Մեսիան պիտի գար ու մարմնաւորապէս պիտի մտածէին որ Մեսիան պիտի գար ու մարմնաւորապէս պիտի մտածէին որ Մեսիան պիտի գար ու մարմնաւորապէս պիտի 
թագաւորէր, եւ կը խորհէին, թէ ատիկա անխուսափելիօրէն թագաւորէր, եւ կը խորհէին, թէ ատիկա անխուսափելիօրէն թագաւորէր, եւ կը խորհէին, թէ ատիկա անխուսափելիօրէն թագաւորէր, եւ կը խորհէին, թէ ատիկա անխուսափելիօրէն 
պատճառ պիտի դառնար որ իր ու Հերովդէսին միջեւ պատեպատճառ պիտի դառնար որ իր ու Հերովդէսին միջեւ պատեպատճառ պիտի դառնար որ իր ու Հերովդէսին միջեւ պատեպատճառ պիտի դառնար որ իր ու Հերովդէսին միջեւ պատե----
րազմ կամ բախում ըլլար, որպէսզի որոշուէր թէ որազմ կամ բախում ըլլար, որպէսզի որոշուէր թէ որազմ կամ բախում ըլլար, որպէսզի որոշուէր թէ որազմ կամ բախում ըլլար, որպէսզի որոշուէր թէ ո´́́́վ պիտի վ պիտի վ պիտի վ պիտի 
թագաւորէր ամբողջ Պաղթագաւորէր ամբողջ Պաղթագաւորէր ամբողջ Պաղթագաւորէր ամբողջ Պաղեստինի վրայ: Այս դասակարեստինի վրայ: Այս դասակարեստինի վրայ: Այս դասակարեստինի վրայ: Այս դասակարգի գի գի գի 
մարդիկը հանգիստ կեանքը սիրող մարդիկն էին: Հանգիստ մարդիկը հանգիստ կեանքը սիրող մարդիկն էին: Հանգիստ մարդիկը հանգիստ կեանքը սիրող մարդիկն էին: Հանգիստ մարդիկը հանգիստ կեանքը սիրող մարդիկն էին: Հանգիստ 
մը` որ կրնար խանգարուիլ եթէ պատերազմ ըլլար Հերովդէսի մը` որ կրնար խանգարուիլ եթէ պատերազմ ըլլար Հերովդէսի մը` որ կրնար խանգարուիլ եթէ պատերազմ ըլլար Հերովդէսի մը` որ կրնար խանգարուիլ եթէ պատերազմ ըլլար Հերովդէսի 
ու Մեսիայիու Մեսիայիու Մեսիայիու Մեսիայինննն    միջեւ:միջեւ:միջեւ:միջեւ:    

ե) Տակաւին, ուրիշ երկու պատճառներ ալ կան թէ ինչու ե) Տակաւին, ուրիշ երկու պատճառներ ալ կան թէ ինչու ե) Տակաւին, ուրիշ երկու պատճառներ ալ կան թէ ինչու ե) Տակաւին, ուրիշ երկու պատճառներ ալ կան թէ ինչու 
վրդովեցան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ, թէ վրդովեցան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ, թէ վրդովեցան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ, թէ վրդովեցան: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կը բացատրէ, թէ 
ՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսին վրդովումն ու տակնուվրայութիւնը հետեւանքն ին վրդովումն ու տակնուվրայութիւնը հետեւանքն ին վրդովումն ու տակնուվրայութիւնը հետեւանքն ին վրդովումն ու տակնուվրայութիւնը հետեւանքն 
էր իր վախին, մինչդեռ Երուսաղէմի բնակիչներուն վախի կամ էր իր վախին, մինչդեռ Երուսաղէմի բնակիչներուն վախի կամ էր իր վախին, մինչդեռ Երուսաղէմի բնակիչներուն վախի կամ էր իր վախին, մինչդեռ Երուսաղէմի բնակիչներուն վախի կամ 
տակնուվրայութեան պատճառը այն էր՝ որ անոնք անակնկատակնուվրայութեան պատճառը այն էր՝ որ անոնք անակնկատակնուվրայութեան պատճառը այն էր՝ որ անոնք անակնկատակնուվրայութեան պատճառը այն էր՝ որ անոնք անակնկա----
լի եկան լսելով խոստացեալ Մեսիային ծնունդին մասին, լի եկան լսելով խոստացեալ Մեսիային ծնունդին մասին, լի եկան լսելով խոստացեալ Մեսիային ծնունդին մասին, լի եկան լսելով խոստացեալ Մեսիային ծնունդին մասին, 
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որուն երկա՜ր ժամանակէ ի վեր կը սպասէին: Տիրոջ երկրորդ որուն երկա՜ր ժամանակէ ի վեր կը սպասէին: Տիրոջ երկրորդ որուն երկա՜ր ժամանակէ ի վեր կը սպասէին: Տիրոջ երկրորդ որուն երկա՜ր ժամանակէ ի վեր կը սպասէին: Տիրոջ երկրորդ 
գալոգալոգալոգալուստին նաեւ բոլոր մարդիկ, չար թէ բարի, հոգեւոր թէ ոչւստին նաեւ բոլոր մարդիկ, չար թէ բարի, հոգեւոր թէ ոչւստին նաեւ բոլոր մարդիկ, չար թէ բարի, հոգեւոր թէ ոչւստին նաեւ բոլոր մարդիկ, չար թէ բարի, հոգեւոր թէ ոչ----
հոգեւոր, իրար պիտի անցնին ու տակնուվրայ պիտի ըլլան: հոգեւոր, իրար պիտի անցնին ու տակնուվրայ պիտի ըլլան: հոգեւոր, իրար պիտի անցնին ու տակնուվրայ պիտի ըլլան: հոգեւոր, իրար պիտի անցնին ու տակնուվրայ պիտի ըլլան: 
Չար մարդիկ իրար պիտի անցնին ու սարսափին, քանի Չար մարդիկ իրար պիտի անցնին ու սարսափին, քանի Չար մարդիկ իրար պիտի անցնին ու սարսափին, քանի Չար մարդիկ իրար պիտի անցնին ու սարսափին, քանի 
գիտեն որ իրենց պատիժի ժամանակը հասեր է արդէն, իսկ գիտեն որ իրենց պատիժի ժամանակը հասեր է արդէն, իսկ գիտեն որ իրենց պատիժի ժամանակը հասեր է արդէն, իսկ գիտեն որ իրենց պատիժի ժամանակը հասեր է արդէն, իսկ 
Աստուծոյ զաւակները Աստուծոյ զաւակները Աստուծոյ զաւակները Աստուծոյ զաւակները ««««իրար պիտի անցնինիրար պիտի անցնինիրար պիտի անցնինիրար պիտի անցնին», », », », այն իմաստով այն իմաստով այն իմաստով այն իմաստով 
որ անոր անոր անոր անակնկալի պիտի գան, բայց եւ այնպէս մեծապէս պիտի ակնկալի պիտի գան, բայց եւ այնպէս մեծապէս պիտի ակնկալի պիտի գան, բայց եւ այնպէս մեծապէս պիտի ակնկալի պիտի գան, բայց եւ այնպէս մեծապէս պիտի 
ցնծան:ցնծան:ցնծան:ցնծան:    

զ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ Երուսաղէմի բնակիչներուն զ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ Երուսաղէմի բնակիչներուն զ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ Երուսաղէմի բնակիչներուն զ) Կարելի է նաեւ մտածել, որ Երուսաղէմի բնակիչներուն 
վրդովութեան պատճառը` նոյնինքն Հերովդէսի վրդովումն վրդովութեան պատճառը` նոյնինքն Հերովդէսի վրդովումն վրդովութեան պատճառը` նոյնինքն Հերովդէսի վրդովումն վրդովութեան պատճառը` նոյնինքն Հերովդէսի վրդովումն 
էր: Անոնք շատ լաւ գիտէին, որ եթէ Հերովդէս վրդովէր` էր: Անոնք շատ լաւ գիտէին, որ եթէ Հերովդէս վրդովէր` էր: Անոնք շատ լաւ գիտէին, որ եթէ Հերովդէս վրդովէր` էր: Անոնք շատ լաւ գիտէին, որ եթէ Հերովդէս վրդովէր` 
կրնար իրենցմէ շատերուն եւ նոյնիսկ ամբողջ քաղաքին կրնար իրենցմէ շատերուն եւ նոյնիսկ ամբողջ քաղաքին կրնար իրենցմէ շատերուն եւ նոյնիսկ ամբողջ քաղաքին կրնար իրենցմէ շատերուն եւ նոյնիսկ ամբողջ քաղաքին 
դդդդժբախտութեան ու վրդովուժբախտութեան ու վրդովուժբախտութեան ու վրդովուժբախտութեան ու վրդովումինմինմինմին    պատճառ դառնալ: Արդարեւ, պատճառ դառնալ: Արդարեւ, պատճառ դառնալ: Արդարեւ, պատճառ դառնալ: Արդարեւ, 
կը տեսնենք արդէն թէ ինչպէս Հերովդէս երբ բարկացաւ ու կը տեսնենք արդէն թէ ինչպէս Հերովդէս երբ բարկացաւ ու կը տեսնենք արդէն թէ ինչպէս Հերովդէս երբ բարկացաւ ու կը տեսնենք արդէն թէ ինչպէս Հերովդէս երբ բարկացաւ ու 
վրդովեցաւ, ջարդել տուաւ վրդովեցաւ, ջարդել տուաւ վրդովեցաւ, ջարդել տուաւ վրդովեցաւ, ջարդել տուաւ ««««Բեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջաԲեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջաԲեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջաԲեթլեհէմի մէջ եւ անոր շրջա----
կայքը գտնուող բոլոր երեխաներըկայքը գտնուող բոլոր երեխաներըկայքը գտնուող բոլոր երեխաներըկայքը գտնուող բոլոր երեխաները»,»,»,»,    եւ այդ ընելով, ամբողջ եւ այդ ընելով, ամբողջ եւ այդ ընելով, ամբողջ եւ այդ ընելով, ամբողջ 
շրջանի հեծեծանքի ու դառնագին լացուկոծի պատճառ եղշրջանի հեծեծանքի ու դառնագին լացուկոծի պատճառ եղշրջանի հեծեծանքի ու դառնագին լացուկոծի պատճառ եղշրջանի հեծեծանքի ու դառնագին լացուկոծի պատճառ եղաւ աւ աւ աւ 
((((Մատթէոս 2.16Մատթէոս 2.16Մատթէոս 2.16Մատթէոս 2.16----18):18):18):18):    

««««Կանչեց ժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Կանչեց ժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Կանչեց ժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու Կանչեց ժողովուրդի բոլոր աւագ քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ոՕրէնքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ոՕրէնքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ոՕրէնքի ուսուցիչները եւ հարցուց անոնց, թէ ո´́́́ւր պիտի ծնէր ւր պիտի ծնէր ւր պիտի ծնէր ւր պիտի ծնէր 
ՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսըՔրիստոսը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.4):Մատթէոս 2.4):Մատթէոս 2.4):Մատթէոս 2.4):    

1)1)1)1)    ««««ԿանչեցԿանչեցԿանչեցԿանչեց»: »: »: »: Չար մարդիկ միշտ համախոհներ կը Չար մարդիկ միշտ համախոհներ կը Չար մարդիկ միշտ համախոհներ կը Չար մարդիկ միշտ համախոհներ կը 
փնտռեն, զիրենք լսել ուզող ու սիրող մարդիկ կը փնտռեն, փնտռեն, զիրենք լսել ուզող ու սիրող մարդիկ կը փնտռեն, փնտռեն, զիրենք լսել ուզող ու սիրող մարդիկ կը փնտռեն, փնտռեն, զիրենք լսել ուզող ու սիրող մարդիկ կը փնտռեն, 
որպէսզի իրենցորպէսզի իրենցորպէսզի իրենցորպէսզի իրենց    սրտի ամբողջ դառնութիւնը թափեն անոնց սրտի ամբողջ դառնութիւնը թափեն անոնց սրտի ամբողջ դառնութիւնը թափեն անոնց սրտի ամբողջ դառնութիւնը թափեն անոնց 
առջեւ: Մենք չկանչենք չար մարդիկ, ոչ ալ ընդառաջենք չար առջեւ: Մենք չկանչենք չար մարդիկ, ոչ ալ ընդառաջենք չար առջեւ: Մենք չկանչենք չար մարդիկ, ոչ ալ ընդառաջենք չար առջեւ: Մենք չկանչենք չար մարդիկ, ոչ ալ ընդառաջենք չար 
մարդոց կանչին: Հերովդէս լսեց Քրիստոսի մասին եւ կանչել մարդոց կանչին: Հերովդէս լսեց Քրիստոսի մասին եւ կանչել մարդոց կանչին: Հերովդէս լսեց Քրիստոսի մասին եւ կանչել մարդոց կանչին: Հերովդէս լսեց Քրիստոսի մասին եւ կանչել 
տուաւ աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, որպէստուաւ աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, որպէստուաւ աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, որպէստուաւ աւագ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները, որպէս----
զի անոնցմէ գիտնար Յիսուսի ծննդեան տեղը եւ կարգադրէր զի անոնցմէ գիտնար Յիսուսի ծննդեան տեղը եւ կարգադրէր զի անոնցմէ գիտնար Յիսուսի ծննդեան տեղը եւ կարգադրէր զի անոնցմէ գիտնար Յիսուսի ծննդեան տեղը եւ կարգադրէր 
անոր մաանոր մաանոր մաանոր մահը. գալով մեզի, մենք որո՞ւ կը կանչենք երբ կը լսենք հը. գալով մեզի, մենք որո՞ւ կը կանչենք երբ կը լսենք հը. գալով մեզի, մենք որո՞ւ կը կանչենք երբ կը լսենք հը. գալով մեզի, մենք որո՞ւ կը կանչենք երբ կը լսենք 
Քրիստոսի մասին. կը կանչենք այնպիսի մարդիկ, որոնք Քրիստոսի մասին. կը կանչենք այնպիսի մարդիկ, որոնք Քրիստոսի մասին. կը կանչենք այնպիսի մարդիկ, որոնք Քրիստոսի մասին. կը կանչենք այնպիսի մարդիկ, որոնք 
կրնան օգնել մեզի մօտենալու Քրիստոսի՞, թէ` կը փնտռենք կրնան օգնել մեզի մօտենալու Քրիստոսի՞, թէ` կը փնտռենք կրնան օգնել մեզի մօտենալու Քրիստոսի՞, թէ` կը փնտռենք կրնան օգնել մեզի մօտենալու Քրիստոսի՞, թէ` կը փնտռենք 



 42 

այնպիսի մարդիկ, որոնք կրնան գործակցիլ մեր հետ Յիսուսի այնպիսի մարդիկ, որոնք կրնան գործակցիլ մեր հետ Յիսուսի այնպիսի մարդիկ, որոնք կրնան գործակցիլ մեր հետ Յիսուսի այնպիսի մարդիկ, որոնք կրնան գործակցիլ մեր հետ Յիսուսի 
անունը ջնջելու մեր միջավայրէն:անունը ջնջելու մեր միջավայրէն:անունը ջնջելու մեր միջավայրէն:անունը ջնջելու մեր միջավայրէն:    

2) 2) 2) 2) Յիշեալ աւագ քահՅիշեալ աւագ քահՅիշեալ աւագ քահՅիշեալ աւագ քահանաներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն անաներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն անաներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն անաներէն ու Օրէնքի ուսուցիչներէն 
շատերը որոնք կանչուեցան Հերովդէսի կողմէ` նոյնինքն շատերը որոնք կանչուեցան Հերովդէսի կողմէ` նոյնինքն շատերը որոնք կանչուեցան Հերովդէսի կողմէ` նոյնինքն շատերը որոնք կանչուեցան Հերովդէսի կողմէ` նոյնինքն 
Հերովդէսի մարդիկն էին, այլ խօսքով, մարդիկ՝ որոնք պատՀերովդէսի մարդիկն էին, այլ խօսքով, մարդիկ՝ որոնք պատՀերովդէսի մարդիկն էին, այլ խօսքով, մարդիկ՝ որոնք պատՀերովդէսի մարդիկն էին, այլ խօսքով, մարդիկ՝ որոնք պատ----
րաստ էին ամէն ինչ ընելու միայն թէ Հերովդէսին հաճութիւնը րաստ էին ամէն ինչ ընելու միայն թէ Հերովդէսին հաճութիւնը րաստ էին ամէն ինչ ընելու միայն թէ Հերովդէսին հաճութիւնը րաստ էին ամէն ինչ ընելու միայն թէ Հերովդէսին հաճութիւնը 
շահէին: Անոնք դադրած էին երկնաւոր Թագաւորին ծառանեշահէին: Անոնք դադրած էին երկնաւոր Թագաւորին ծառանեշահէին: Անոնք դադրած էին երկնաւոր Թագաւորին ծառանեշահէին: Անոնք դադրած էին երկնաւոր Թագաւորին ծառանե----
րը ըլլալէ, որրը ըլլալէ, որրը ըլլալէ, որրը ըլլալէ, որովհետեւ դարձած էին ծառաները երկրաւոր ովհետեւ դարձած էին ծառաները երկրաւոր ովհետեւ դարձած էին ծառաները երկրաւոր ովհետեւ դարձած էին ծառաները երկրաւոր 
թագաւորին (համեմատել` Գաղատացիս 1.10): Զգոյշ ըլլանք թագաւորին (համեմատել` Գաղատացիս 1.10): Զգոյշ ըլլանք թագաւորին (համեմատել` Գաղատացիս 1.10): Զգոյշ ըլլանք թագաւորին (համեմատել` Գաղատացիս 1.10): Զգոյշ ըլլանք 
որ մենք եւս չըլլանք այս կամ այն մարդուն ծառան եւ անոր որ մենք եւս չըլլանք այս կամ այն մարդուն ծառան եւ անոր որ մենք եւս չըլլանք այս կամ այն մարդուն ծառան եւ անոր որ մենք եւս չըլլանք այս կամ այն մարդուն ծառան եւ անոր 
հաճութիւնը շահելու համար ուրանանք զԱստուած:հաճութիւնը շահելու համար ուրանանք զԱստուած:հաճութիւնը շահելու համար ուրանանք զԱստուած:հաճութիւնը շահելու համար ուրանանք զԱստուած:    

3)3)3)3)    Հերովդէս քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն Հերովդէս քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն Հերովդէս քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն Հերովդէս քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն 
հարցուց թէ ոհարցուց թէ ոհարցուց թէ ոհարցուց թէ ո´́́́ւր պիտւր պիտւր պիտւր պիտի ծնէր Քրիստոսը: Հերովդէս կ'ակնկաի ծնէր Քրիստոսը: Հերովդէս կ'ակնկաի ծնէր Քրիստոսը: Հերովդէս կ'ակնկաի ծնէր Քրիստոսը: Հերովդէս կ'ակնկա----
լէր որ քահանաները յստակ պատասխան ունենային Քրիսլէր որ քահանաները յստակ պատասխան ունենային Քրիսլէր որ քահանաները յստակ պատասխան ունենային Քրիսլէր որ քահանաները յստակ պատասխան ունենային Քրիս----
տոսի անձին մասին եւ կարենային պատասխանել իր հարտոսի անձին մասին եւ կարենային պատասխանել իր հարտոսի անձին մասին եւ կարենային պատասխանել իր հարտոսի անձին մասին եւ կարենային պատասխանել իր հար----
ցումին: Այս կէտին պատգամը այն է` որ եկեղեցականը եւ ցումին: Այս կէտին պատգամը այն է` որ եկեղեցականը եւ ցումին: Այս կէտին պատգամը այն է` որ եկեղեցականը եւ ցումին: Այս կէտին պատգամը այն է` որ եկեղեցականը եւ 
Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչը պէտք է յստակ պատասխան Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչը պէտք է յստակ պատասխան Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչը պէտք է յստակ պատասխան Աստուծոյ Խօսքին քարոզիչը պէտք է յստակ պատասխան 
ունենայ իրեն ուղղուած հոգեւոունենայ իրեն ուղղուած հոգեւոունենայ իրեն ուղղուած հոգեւոունենայ իրեն ուղղուած հոգեւոր, աստուածաշնչական կամ ր, աստուածաշնչական կամ ր, աստուածաշնչական կամ ր, աստուածաշնչական կամ 
վարդապետական ոեւէ հարցի գծով: Աստուծոյ Խօսքին վարդապետական ոեւէ հարցի գծով: Աստուծոյ Խօսքին վարդապետական ոեւէ հարցի գծով: Աստուծոյ Խօսքին վարդապետական ոեւէ հարցի գծով: Աստուծոյ Խօսքին 
քարոզիչը պէտք է լայն գիտութիւն ունենայ Աստուածաքարոզիչը պէտք է լայն գիտութիւն ունենայ Աստուածաքարոզիչը պէտք է լայն գիտութիւն ունենայ Աստուածաքարոզիչը պէտք է լայն գիտութիւն ունենայ Աստուածա----
շունչին ու անոր մեկնութեան մասին, որպէսզի կարենայ շունչին ու անոր մեկնութեան մասին, որպէսզի կարենայ շունչին ու անոր մեկնութեան մասին, որպէսզի կարենայ շունչին ու անոր մեկնութեան մասին, որպէսզի կարենայ 
օգտակար դառնալ հարցի մը գծով իրեն մօտեցող մարդոց. օգտակար դառնալ հարցի մը գծով իրեն մօտեցող մարդոց. օգտակար դառնալ հարցի մը գծով իրեն մօտեցող մարդոց. օգտակար դառնալ հարցի մը գծով իրեն մօտեցող մարդոց. 
այս ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Աստայս ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Աստայս ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Աստայս ճշմարտութիւնն է որ կը բացայայտէ Աստուած երբ կ'ըսէ. ուած երբ կ'ըսէ. ուած երբ կ'ըսէ. ուած երբ կ'ըսէ. 
««««Քահանային շրթունքները գիտութիւն պահելու են, մարդիկ Քահանային շրթունքները գիտութիւն պահելու են, մարդիկ Քահանային շրթունքները գիտութիւն պահելու են, մարդիկ Քահանային շրթունքները գիտութիւն պահելու են, մարդիկ 
անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, քանզի անիկա զօրքերու անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, քանզի անիկա զօրքերու անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, քանզի անիկա զօրքերու անոր բերնէն օրէնք փնտռելու են, քանզի անիկա զօրքերու 
Տիրոջ դեսպանն էՏիրոջ դեսպանն էՏիրոջ դեսպանն էՏիրոջ դեսպանն է»»»» ( ( ( (Մաղաքիա 3.7):Մաղաքիա 3.7):Մաղաքիա 3.7):Մաղաքիա 3.7):    

4) 4) 4) 4) ««««Ժողովուրդի... քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԺողովուրդի... քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԺողովուրդի... քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչնեԺողովուրդի... քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչնե----
րըրըրըրը»:»:»:»:    Քահանաները ժողովուրդին քահանաներն էին, ինչպէս Քահանաները ժողովուրդին քահանաներն էին, ինչպէս Քահանաները ժողովուրդին քահանաներն էին, ինչպէս Քահանաները ժողովուրդին քահանաներն էին, ինչպէս 
բնաբնաբնաբնագիրը զանոնք կը կոչէ, բայց անոնք ուրիշին կը ծառայէին: գիրը զանոնք կը կոչէ, բայց անոնք ուրիշին կը ծառայէին: գիրը զանոնք կը կոչէ, բայց անոնք ուրիշին կը ծառայէին: գիրը զանոնք կը կոչէ, բայց անոնք ուրիշին կը ծառայէին: 
Ժողովուրդին համար քահանայութեան կանչուած էին, բայց Ժողովուրդին համար քահանայութեան կանչուած էին, բայց Ժողովուրդին համար քահանայութեան կանչուած էին, բայց Ժողովուրդին համար քահանայութեան կանչուած էին, բայց 
իրենց անձնական շահին, հանգիստին ու ապահովութեան իրենց անձնական շահին, հանգիստին ու ապահովութեան իրենց անձնական շահին, հանգիստին ու ապահովութեան իրենց անձնական շահին, հանգիստին ու ապահովութեան 
համար աւելի Հերովդէսին կը ծառայէին քան ժողովուրդին: համար աւելի Հերովդէսին կը ծառայէին քան ժողովուրդին: համար աւելի Հերովդէսին կը ծառայէին քան ժողովուրդին: համար աւելի Հերովդէսին կը ծառայէին քան ժողովուրդին: 
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Այսօր որքա՜ն եկեղեցականներ կան, հայ թէ օտար, որոնք Այսօր որքա՜ն եկեղեցականներ կան, հայ թէ օտար, որոնք Այսօր որքա՜ն եկեղեցականներ կան, հայ թէ օտար, որոնք Այսօր որքա՜ն եկեղեցականներ կան, հայ թէ օտար, որոնք 
ԱԱԱԱստուծոյ ու ժողովուրդին ծառայութեան կոչուած են, բայց ստուծոյ ու ժողովուրդին ծառայութեան կոչուած են, բայց ստուծոյ ու ժողովուրդին ծառայութեան կոչուած են, բայց ստուծոյ ու ժողովուրդին ծառայութեան կոչուած են, բայց 
իրենց սեփական շահին ու հանգիստին համար, Աստուծոյ ու իրենց սեփական շահին ու հանգիստին համար, Աստուծոյ ու իրենց սեփական շահին ու հանգիստին համար, Աստուծոյ ու իրենց սեփական շահին ու հանգիստին համար, Աստուծոյ ու 
ժողովուրդին ծառայելու փոխարէն` աշխարհային կազմաժողովուրդին ծառայելու փոխարէն` աշխարհային կազմաժողովուրդին ծառայելու փոխարէն` աշխարհային կազմաժողովուրդին ծառայելու փոխարէն` աշխարհային կազմա----
կերպութեանց կը ծառայեն. Քրիստոսի ծառայելու փոխարէն` կերպութեանց կը ծառայեն. Քրիստոսի ծառայելու փոխարէն` կերպութեանց կը ծառայեն. Քրիստոսի ծառայելու փոխարէն` կերպութեանց կը ծառայեն. Քրիստոսի ծառայելու փոխարէն` 
նոր օրերու Հերովդէսներու կը ծառայեն. աշխարհի Տիրոջ նոր օրերու Հերովդէսներու կը ծառայեն. աշխարհի Տիրոջ նոր օրերու Հերովդէսներու կը ծառայեն. աշխարհի Տիրոջ նոր օրերու Հերովդէսներու կը ծառայեն. աշխարհի Տիրոջ 
ծծծծառայելու փոխարէն` աշխարհին կը ծառայեն. աղքատնեառայելու փոխարէն` աշխարհին կը ծառայեն. աղքատնեառայելու փոխարէն` աշխարհին կը ծառայեն. աղքատնեառայելու փոխարէն` աշխարհին կը ծառայեն. աղքատնե----
րուն ծառայելու փոխարէն` աղքատները ճզմող հարուստներուն ծառայելու փոխարէն` աղքատները ճզմող հարուստներուն ծառայելու փոխարէն` աղքատները ճզմող հարուստներուն ծառայելու փոխարէն` աղքատները ճզմող հարուստնե----
րուն կը ծառայեն: Ասիկա կրնայ ճշմարիտ ըլլալ նաեւ աշրուն կը ծառայեն: Ասիկա կրնայ ճշմարիտ ըլլալ նաեւ աշրուն կը ծառայեն: Ասիկա կրնայ ճշմարիտ ըլլալ նաեւ աշրուն կը ծառայեն: Ասիկա կրնայ ճշմարիտ ըլլալ նաեւ աշ----
խարհական հաւատացեալ դասուն համար: Որքա՜ն հաւախարհական հաւատացեալ դասուն համար: Որքա՜ն հաւախարհական հաւատացեալ դասուն համար: Որքա՜ն հաւախարհական հաւատացեալ դասուն համար: Որքա՜ն հաւա----
տացեալներ ունինք, որոնք Տիրոջ անունով կը խօսին ու կը տացեալներ ունինք, որոնք Տիրոջ անունով կը խօսին ու կը տացեալներ ունինք, որոնք Տիրոջ անունով կը խօսին ու կը տացեալներ ունինք, որոնք Տիրոջ անունով կը խօսին ու կը 
գործեն, ոգործեն, ոգործեն, ոգործեն, որոնք սակայն, իրենց անձնական շահը կը հետարոնք սակայն, իրենց անձնական շահը կը հետարոնք սակայն, իրենց անձնական շահը կը հետարոնք սակայն, իրենց անձնական շահը կը հետա----
պպպպըըըընդեն: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք հոգեւոր նդեն: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք հոգեւոր նդեն: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք հոգեւոր նդեն: Որքա՜ն մարդիկ կան որոնք իրենք զիրենք հոգեւոր 
կը նկատեն, եւ սակայն մարմնաւորին հետամուտ են:կը նկատեն, եւ սակայն մարմնաւորին հետամուտ են:կը նկատեն, եւ սակայն մարմնաւորին հետամուտ են:կը նկատեն, եւ սակայն մարմնաւորին հետամուտ են:    

5)5)5)5) « « « «ՈՈՈՈ´́́́ւր պիտի ծնէր Քրիստոսըւր պիտի ծնէր Քրիստոսըւր պիտի ծնէր Քրիստոսըւր պիտի ծնէր Քրիստոսը»:»:»:»:    Հերովդէս ուզեց գիտնալ Հերովդէս ուզեց գիտնալ Հերովդէս ուզեց գիտնալ Հերովդէս ուզեց գիտնալ 
Քրիստոսի ծննդեան տեղը, ոՔրիստոսի ծննդեան տեղը, ոՔրիստոսի ծննդեան տեղը, ոՔրիստոսի ծննդեան տեղը, ո´́́́չ թէ որպէսզի երթար ու չ թէ որպէսզի երթար ու չ թէ որպէսզի երթար ու չ թէ որպէսզի երթար ու 
պաշտէր զայն, այլ`պաշտէր զայն, այլ`պաշտէր զայն, այլ`պաշտէր զայն, այլ`    որպէսզի մարդ ղրկէր ու սպաննել տար որպէսզի մարդ ղրկէր ու սպաննել տար որպէսզի մարդ ղրկէր ու սպաննել տար որպէսզի մարդ ղրկէր ու սպաննել տար 
զայն: Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը, առանց զայն պաշզայն: Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը, առանց զայն պաշզայն: Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը, առանց զայն պաշզայն: Անոնք որոնք կը փնտռեն Յիսուսը, առանց զայն պաշ----
տելու եւ անոր ծառայութիւն ու երկրպագութիւն մատուցելու տելու եւ անոր ծառայութիւն ու երկրպագութիւն մատուցելու տելու եւ անոր ծառայութիւն ու երկրպագութիւն մատուցելու տելու եւ անոր ծառայութիւն ու երկրպագութիւն մատուցելու 
նպատակ ունենալու` դասակից են Քրիստոսասպան Հերովնպատակ ունենալու` դասակից են Քրիստոսասպան Հերովնպատակ ունենալու` դասակից են Քրիստոսասպան Հերովնպատակ ունենալու` դասակից են Քրիստոսասպան Հերով----
դէսին: Ինչո՞վ կը տարբերին Հերովդէսէն անոնք` որոնք եկեդէսին: Ինչո՞վ կը տարբերին Հերովդէսէն անոնք` որոնք եկեդէսին: Ինչո՞վ կը տարբերին Հերովդէսէն անոնք` որոնք եկեդէսին: Ինչո՞վ կը տարբերին Հերովդէսէն անոնք` որոնք եկե----
ղեցի կու գան,ղեցի կու գան,ղեցի կու գան,ղեցի կու գան,    բայց Քրիստոսը պաշտելու, երկրպագելու, բայց Քրիստոսը պաշտելու, երկրպագելու, բայց Քրիստոսը պաշտելու, երկրպագելու, բայց Քրիստոսը պաշտելու, երկրպագելու, 
բարձրացնելու ու մեծարելու նպատակով չէ որ կու գան:բարձրացնելու ու մեծարելու նպատակով չէ որ կու գան:բարձրացնելու ու մեծարելու նպատակով չէ որ կու գան:բարձրացնելու ու մեծարելու նպատակով չէ որ կու գան:    

««««Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.Անոնք պատասխանեցին.----    
““““Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ, որովհետեւ 

Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է...Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է...Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է...Միքիա մարգարէն այսպէս գրած է... ” ” ” ”»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.5):Մատթէոս 2.5):Մատթէոս 2.5):Մատթէոս 2.5):    
1) 1) 1) 1) Առաջին երեւոյթը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը Առաջին երեւոյթը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը Առաջին երեւոյթը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը Առաջին երեւոյթը որ պէտք է մեր ուշադրութիւնը 

գրաւէ գրաւէ գրաւէ գրաւէ ու մեզ զարմացնէ, այն է` որ քահանաներն ու Օրէնքի ու մեզ զարմացնէ, այն է` որ քահանաներն ու Օրէնքի ու մեզ զարմացնէ, այն է` որ քահանաներն ու Օրէնքի ու մեզ զարմացնէ, այն է` որ քահանաներն ու Օրէնքի 
ուսուցիչները երբ լսեցին Յիսուսի ծնունդին մասին` ուրաուսուցիչները երբ լսեցին Յիսուսի ծնունդին մասին` ուրաուսուցիչները երբ լսեցին Յիսուսի ծնունդին մասին` ուրաուսուցիչները երբ լսեցին Յիսուսի ծնունդին մասին` ուրա----
խութեան կամ հետաքրքրութեան ոխութեան կամ հետաքրքրութեան ոխութեան կամ հետաքրքրութեան ոխութեան կամ հետաքրքրութեան ո´́́́չ մէկ նշոյլ ցոյց տուին: չ մէկ նշոյլ ցոյց տուին: չ մէկ նշոյլ ցոյց տուին: չ մէկ նշոյլ ցոյց տուին: 
Երբ Հերովդէս հարցուց իրենց թէ ոԵրբ Հերովդէս հարցուց իրենց թէ ոԵրբ Հերովդէս հարցուց իրենց թէ ոԵրբ Հերովդէս հարցուց իրենց թէ ո´́́́ւր պիտի ծնէր Յիսուս` ւր պիտի ծնէր Յիսուս` ւր պիտի ծնէր Յիսուս` ւր պիտի ծնէր Յիսուս` 
անոնք չզարմացան ու չցնծացին: Քահանաները որոնք անոնք չզարմացան ու չցնծացին: Քահանաները որոնք անոնք չզարմացան ու չցնծացին: Քահանաները որոնք անոնք չզարմացան ու չցնծացին: Քահանաները որոնք 
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խոսխոսխոսխոստացեալ Մեսիայի ծնունդը աւետող առաջին մարդիկը տացեալ Մեսիայի ծնունդը աւետող առաջին մարդիկը տացեալ Մեսիայի ծնունդը աւետող առաջին մարդիկը տացեալ Մեսիայի ծնունդը աւետող առաջին մարդիկը 
պէտք էր ըլլային, երբեք չխանդավառուեցան անոր ծնունդով: պէտք էր ըլլային, երբեք չխանդավառուեցան անոր ծնունդով: պէտք էր ըլլային, երբեք չխանդավառուեցան անոր ծնունդով: պէտք էր ըլլային, երբեք չխանդավառուեցան անոր ծնունդով: 
Չկա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ մարդիկ, որոնք կը լսեն Չկա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ մարդիկ, որոնք կը լսեն Չկա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ մարդիկ, որոնք կը լսեն Չկա՞ն այսօր մեր կեանքին մէջ մարդիկ, որոնք կը լսեն 
Յիսուսի ծնունդին մասին, բայց ոՅիսուսի ծնունդին մասին, բայց ոՅիսուսի ծնունդին մասին, բայց ոՅիսուսի ծնունդին մասին, բայց ո´́́́չ կ'ուրախանան եւ ոչ կ'ուրախանան եւ ոչ կ'ուրախանան եւ ոչ կ'ուրախանան եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կը խանդավառուին: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Յիսուսիկը խանդավառուին: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Յիսուսիկը խանդավառուին: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Յիսուսիկը խանդավառուին: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Յիսուսի    
սիրոյն ու գորովին մասին, բայց չեն ազդուիր ու իրենց ընթացսիրոյն ու գորովին մասին, բայց չեն ազդուիր ու իրենց ընթացսիրոյն ու գորովին մասին, բայց չեն ազդուիր ու իրենց ընթացսիրոյն ու գորովին մասին, բայց չեն ազդուիր ու իրենց ընթաց----
քը չեն փոխեր: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Քրիստոսի քը չեն փոխեր: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Քրիստոսի քը չեն փոխեր: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Քրիստոսի քը չեն փոխեր: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք կը լսեն Քրիստոսի 
դատաստանին մասին, բայց չեն վախնար ու չեն փոխուիր:դատաստանին մասին, բայց չեն վախնար ու չեն փոխուիր:դատաստանին մասին, բայց չեն վախնար ու չեն փոխուիր:դատաստանին մասին, բայց չեն վախնար ու չեն փոխուիր:    

2) 2) 2) 2) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները գիտէին թէ Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները գիտէին թէ Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները գիտէին թէ Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները գիտէին թէ 
ոոոո´́́́ւր պիտի ծնէր Յիսուս, բայց իրենք անձնապէս չէին ւր պիտի ծնէր Յիսուս, բայց իրենք անձնապէս չէին ւր պիտի ծնէր Յիսուս, բայց իրենք անձնապէս չէին ւր պիտի ծնէր Յիսուս, բայց իրենք անձնապէս չէին 
հեհեհեհետաքրքրուած Յիսուսով եւ փափաք չունէին հետեւելու տաքրքրուած Յիսուսով եւ փափաք չունէին հետեւելու տաքրքրուած Յիսուսով եւ փափաք չունէին հետեւելու տաքրքրուած Յիսուսով եւ փափաք չունէին հետեւելու 
անոր, փաստօրէն անոնք ոանոր, փաստօրէն անոնք ոանոր, փաստօրէն անոնք ոանոր, փաստօրէն անոնք ո´́́́չ ընկերացան մոգերուն եւ ոչ ընկերացան մոգերուն եւ ոչ ընկերացան մոգերուն եւ ոչ ընկերացան մոգերուն եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
զանոնք առաջնորդեցին: Այսօր ալ շատ մարդիկ կան, որոնք զանոնք առաջնորդեցին: Այսօր ալ շատ մարդիկ կան, որոնք զանոնք առաջնորդեցին: Այսօր ալ շատ մարդիկ կան, որոնք զանոնք առաջնորդեցին: Այսօր ալ շատ մարդիկ կան, որոնք 
շատ բան գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց երբեք սէր ու հետաշատ բան գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց երբեք սէր ու հետաշատ բան գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց երբեք սէր ու հետաշատ բան գիտեն Քրիստոսի մասին, բայց երբեք սէր ու հետա----
քքքքըըըըրքրութիւն չունին Քրիստոսի հանդէպ: Այորքրութիւն չունին Քրիստոսի հանդէպ: Այորքրութիւն չունին Քրիստոսի հանդէպ: Այորքրութիւն չունին Քրիստոսի հանդէպ: Այո´, ´, ´, ´, կան մարդկան մարդկան մարդկան մարդիկ, իկ, իկ, իկ, 
որոնք կը ճանչնան Աստուածաշունչը, բայց չեն ճանչնար որոնք կը ճանչնան Աստուածաշունչը, բայց չեն ճանչնար որոնք կը ճանչնան Աստուածաշունչը, բայց չեն ճանչնար որոնք կը ճանչնան Աստուածաշունչը, բայց չեն ճանչնար 
Հեղինակը Աստուածաշունչին: Կան մարդիկ, որոնք ունին Հեղինակը Աստուածաշունչին: Կան մարդիկ, որոնք ունին Հեղինակը Աստուածաշունչին: Կան մարդիկ, որոնք ունին Հեղինակը Աստուածաշունչին: Կան մարդիկ, որոնք ունին 
գիտութիւնը Աստուածաշունչին, բայց չունին գիտութիւնը գիտութիւնը Աստուածաշունչին, բայց չունին գիտութիւնը գիտութիւնը Աստուածաշունչին, բայց չունին գիտութիւնը գիտութիւնը Աստուածաշունչին, բայց չունին գիտութիւնը 
Աստուծոյ: Մենք չըլլանք անոնցմէ:Աստուծոյ: Մենք չըլլանք անոնցմէ:Աստուծոյ: Մենք չըլլանք անոնցմէ:Աստուծոյ: Մենք չըլլանք անոնցմէ:    

3) 3) 3) 3) ««««Հրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջՀրէաստանի Բեթլեհէմ քաղաքին մէջ»:»:»:»:    Քահանաներն Քահանաներն Քահանաներն Քահանաներն 
ու Օրէնքի ուսուցիչներու Օրէնքի ուսուցիչներու Օրէնքի ուսուցիչներու Օրէնքի ուսուցիչները Յիսուսի ծննդատեղին գիտցան ը Յիսուսի ծննդատեղին գիտցան ը Յիսուսի ծննդատեղին գիտցան ը Յիսուսի ծննդատեղին գիտցան 
Աստուածաշունչին միջոցաւ: Այսօր ալ Աստուածաշունչն է որ Աստուածաշունչին միջոցաւ: Այսօր ալ Աստուածաշունչն է որ Աստուածաշունչին միջոցաւ: Այսօր ալ Աստուածաշունչն է որ Աստուածաշունչին միջոցաւ: Այսօր ալ Աստուածաշունչն է որ 
ցոյց կու տայ մեզի Յիսուսի տեղը, այլ խօսքով՝ Յիսուսը գտնեցոյց կու տայ մեզի Յիսուսի տեղը, այլ խօսքով՝ Յիսուսը գտնեցոյց կու տայ մեզի Յիսուսի տեղը, այլ խօսքով՝ Յիսուսը գտնեցոյց կու տայ մեզի Յիսուսի տեղը, այլ խօսքով՝ Յիսուսը գտնե----
լու կերպը, Յիսուսը ընդունելու ձեւն ու արդիւնքը, Յիսուսին լու կերպը, Յիսուսը ընդունելու ձեւն ու արդիւնքը, Յիսուսին լու կերպը, Յիսուսը ընդունելու ձեւն ու արդիւնքը, Յիսուսին լու կերպը, Յիսուսը ընդունելու ձեւն ու արդիւնքը, Յիսուսին 
հետեւելու պայմանները, Յիսուսին հնազանդելու անհրահետեւելու պայմանները, Յիսուսին հնազանդելու անհրահետեւելու պայմանները, Յիսուսին հնազանդելու անհրահետեւելու պայմանները, Յիսուսին հնազանդելու անհրա----
ժեշտութիւնըժեշտութիւնըժեշտութիւնըժեշտութիւնը::::    

4) 4) 4) 4) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հերովդէսի Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հերովդէսի Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հերովդէսի Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հերովդէսի 
հարցումին ճիշդ պատասխան տուին: Մենք ալ կրնանք շատ հարցումին ճիշդ պատասխան տուին: Մենք ալ կրնանք շատ հարցումին ճիշդ պատասխան տուին: Մենք ալ կրնանք շատ հարցումին ճիշդ պատասխան տուին: Մենք ալ կրնանք շատ 
մը հարցումներու պատասխանները ճշգրիտ կերպով գիտնալ, մը հարցումներու պատասխանները ճշգրիտ կերպով գիտնալ, մը հարցումներու պատասխանները ճշգրիտ կերպով գիտնալ, մը հարցումներու պատասխանները ճշգրիտ կերպով գիտնալ, 
բայց ատիկա չի նշանակեր թէ մենք ուղղափառ հաւատքի մէջ բայց ատիկա չի նշանակեր թէ մենք ուղղափառ հաւատքի մէջ բայց ատիկա չի նշանակեր թէ մենք ուղղափառ հաւատքի մէջ բայց ատիկա չի նշանակեր թէ մենք ուղղափառ հաւատքի մէջ 
ենք: Կրնայ մեր հաւատքի հանգանակը ուղղափառ ըլլալ, ենք: Կրնայ մեր հաւատքի հանգանակը ուղղափառ ըլլալ, ենք: Կրնայ մեր հաւատքի հանգանակը ուղղափառ ըլլալ, ենք: Կրնայ մեր հաւատքի հանգանակը ուղղափառ ըլլալ, 
բայց բայց բայց բայց մեր կեանքը` անուղղափառ: Կրնանք մեզի ուղղուած մեր կեանքը` անուղղափառ: Կրնանք մեզի ուղղուած մեր կեանքը` անուղղափառ: Կրնանք մեզի ուղղուած մեր կեանքը` անուղղափառ: Կրնանք մեզի ուղղուած 
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բոլոր հարցումներուն պատասխանները ունենալ, առանց բոլոր հարցումներուն պատասխանները ունենալ, առանց բոլոր հարցումներուն պատասխանները ունենալ, առանց բոլոր հարցումներուն պատասխանները ունենալ, առանց 
ունենալու մեր սրտի պատասխանը` Քրիստոսը:ունենալու մեր սրտի պատասխանը` Քրիստոսը:ունենալու մեր սրտի պատասխանը` Քրիստոսը:ունենալու մեր սրտի պատասխանը` Քրիստոսը:    

5) 5) 5) 5) Քահանաները կեանքի Հացի ճամբան ցոյց տուին Քահանաները կեանքի Հացի ճամբան ցոյց տուին Քահանաները կեանքի Հացի ճամբան ցոյց տուին Քահանաները կեանքի Հացի ճամբան ցոյց տուին 
մոգերուն, բայց իրենք չգացին ճաշակելու այդ Հացէն: Այսօր մոգերուն, բայց իրենք չգացին ճաշակելու այդ Հացէն: Այսօր մոգերուն, բայց իրենք չգացին ճաշակելու այդ Հացէն: Այսօր մոգերուն, բայց իրենք չգացին ճաշակելու այդ Հացէն: Այսօր 
որքա՜ն մարդիկ կան որոնք որքա՜ն մարդիկ կան որոնք որքա՜ն մարդիկ կան որոնք որքա՜ն մարդիկ կան որոնք կեանքի Հացին մասին կը խօսին կեանքի Հացին մասին կը խօսին կեանքի Հացին մասին կը խօսին կեանքի Հացին մասին կը խօսին 
բայց իրենք անձնապէս այդ Հացէն ոբայց իրենք անձնապէս այդ Հացէն ոբայց իրենք անձնապէս այդ Հացէն ոբայց իրենք անձնապէս այդ Հացէն ո´́́́չ ճաշակած են եւ ոչ ճաշակած են եւ ոչ ճաշակած են եւ ոչ ճաշակած են եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կը փորձեն ճաշակել: Մարդիկ՝ որոնք Քրիստոսի անունով ու կը փորձեն ճաշակել: Մարդիկ՝ որոնք Քրիստոսի անունով ու կը փորձեն ճաշակել: Մարդիկ՝ որոնք Քրիստոսի անունով ու կը փորձեն ճաշակել: Մարդիկ՝ որոնք Քրիստոսի անունով ու 
Քրիստոսի մասին կը խօսին՝ բայց իրենք ոեւէ յարաբերութիւն Քրիստոսի մասին կը խօսին՝ բայց իրենք ոեւէ յարաբերութիւն Քրիստոսի մասին կը խօսին՝ բայց իրենք ոեւէ յարաբերութիւն Քրիստոսի մասին կը խօսին՝ բայց իրենք ոեւէ յարաբերութիւն 
չունին Քրիստոսի հետ:չունին Քրիստոսի հետ:չունին Քրիստոսի հետ:չունին Քրիստոսի հետ:    

6)6)6)6)    Խոստացեալ Մեսիան պատգամելու ու աւետելու Խոստացեալ Մեսիան պատգամելու ու աւետելու Խոստացեալ Մեսիան պատգամելու ու աւետելու Խոստացեալ Մեսիան պատգամելու ու աւետելու 
կկկկոչուած քահանաները չգացին Յիսուսը գտնելու, եւ ահա ոչուած քահանաները չգացին Յիսուսը գտնելու, եւ ահա ոչուած քահանաները չգացին Յիսուսը գտնելու, եւ ահա ոչուած քահանաները չգացին Յիսուսը գտնելու, եւ ահա 
զԱստուած չճանչցող մոգերը իրեզԱստուած չճանչցող մոգերը իրեզԱստուած չճանչցող մոգերը իրեզԱստուած չճանչցող մոգերը իրե´́́́նք գացին ծնեալ Յիսուսին նք գացին ծնեալ Յիսուսին նք գացին ծնեալ Յիսուսին նք գացին ծնեալ Յիսուսին 
պատգամատարներն ու աւետաբերները ըլլալու: Մովսիսապատգամատարներն ու աւետաբերները ըլլալու: Մովսիսապատգամատարներն ու աւետաբերները ըլլալու: Մովսիսապատգամատարներն ու աւետաբերները ըլլալու: Մովսիսա----
կան Օրէնքի մասնագէտ ուսուցիչները չգացին Օրէնսդիր կան Օրէնքի մասնագէտ ուսուցիչները չգացին Օրէնսդիր կան Օրէնքի մասնագէտ ուսուցիչները չգացին Օրէնսդիր կան Օրէնքի մասնագէտ ուսուցիչները չգացին Օրէնսդիր 
Յիսուսը տեսնելու, եւ ահա Մովսէսի Օրէնքը չունեցող ու Յիսուսը տեսնելու, եւ ահա Մովսէսի Օրէնքը չունեցող ու Յիսուսը տեսնելու, եւ ահա Մովսէսի Օրէնքը չունեցող ու Յիսուսը տեսնելու, եւ ահա Մովսէսի Օրէնքը չունեցող ու 
չգիտցչգիտցչգիտցչգիտցող մոգերը` անսալով իրենց սրտի տախտակներուն ող մոգերը` անսալով իրենց սրտի տախտակներուն ող մոգերը` անսալով իրենց սրտի տախտակներուն ող մոգերը` անսալով իրենց սրտի տախտակներուն 
վրայ գրուած Աստուծոյ օրէնքին`վրայ գրուած Աստուծոյ օրէնքին`վրայ գրուած Աստուծոյ օրէնքին`վրայ գրուած Աստուծոյ օրէնքին`    իրեիրեիրեիրե´́́́նք գացին: Ճիշդ այսնք գացին: Ճիշդ այսնք գացին: Ճիշդ այսնք գացին: Ճիշդ այս----
պիսիներուն համար է որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. պիսիներուն համար է որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. պիսիներուն համար է որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. պիսիներուն համար է որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««ՀեթանոսՀեթանոսՀեթանոսՀեթանոս----
ները Աստուծոյ Օրէնքը չունին. բայց երբ բնականօրէն ները Աստուծոյ Օրէնքը չունին. բայց երբ բնականօրէն ները Աստուծոյ Օրէնքը չունին. բայց երբ բնականօրէն ները Աստուծոյ Օրէնքը չունին. բայց երբ բնականօրէն 
Օրէնքին պահանջները կը գործադրեն, Օրէնքը չունենալով` Օրէնքին պահանջները կը գործադրեն, Օրէնքը չունենալով` Օրէնքին պահանջները կը գործադրեն, Օրէնքը չունենալով` Օրէնքին պահանջները կը գործադրեն, Օրէնքը չունենալով` 
նոյնինքնոյնինքնոյնինքնոյնինքն իրենք են իրենց Օրէնքը: Անոնք ցոյց կու տան որ ն իրենք են իրենց Օրէնքը: Անոնք ցոյց կու տան որ ն իրենք են իրենց Օրէնքը: Անոնք ցոյց կու տան որ ն իրենք են իրենց Օրէնքը: Անոնք ցոյց կու տան որ 
Աստուծոյ Օրէնքին պահանջները իրենց սիրտերուն մէջ Աստուծոյ Օրէնքին պահանջները իրենց սիրտերուն մէջ Աստուծոյ Օրէնքին պահանջները իրենց սիրտերուն մէջ Աստուծոյ Օրէնքին պահանջները իրենց սիրտերուն մէջ 
գրուած ունինգրուած ունինգրուած ունինգրուած ունին»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 2.14Հռոմայեցիս 2.14Հռոմայեցիս 2.14Հռոմայեցիս 2.14----15): 15): 15): 15): Մեր կեանքին մէջ շատ Մեր կեանքին մէջ շատ Մեր կեանքին մէջ շատ Մեր կեանքին մէջ շատ 
մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն` առանց մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն` առանց մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն` առանց մարդիկ կան որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն` առանց 
Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը ունենալու, Աստուծոյ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը ունենալու, Աստուծոյ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը ունենալու, Աստուծոյ Աստուծոյ կամքին գիտութիւնը ունենալու, Աստուծոյ 
օրէնքներօրէնքներօրէնքներօրէնքները կը գործադրեն, առանց Աստուծոյ օրէնքները ը կը գործադրեն, առանց Աստուծոյ օրէնքները ը կը գործադրեն, առանց Աստուծոյ օրէնքները ը կը գործադրեն, առանց Աստուծոյ օրէնքները 
ճանչնալու: Արդարեւ, ճանչնալու: Արդարեւ, ճանչնալու: Արդարեւ, ճանչնալու: Արդարեւ, ««««Օրէնքը գիտցողները չէՕրէնքը գիտցողները չէՕրէնքը գիտցողները չէՕրէնքը գիտցողները չէ´ ´ ´ ´ որ կ'արդաոր կ'արդաոր կ'արդաոր կ'արդա----
րանան Աստուծոյ առջեւ, այլ` Օրէնքը գործադրողները պիտի րանան Աստուծոյ առջեւ, այլ` Օրէնքը գործադրողները պիտի րանան Աստուծոյ առջեւ, այլ` Օրէնքը գործադրողները պիտի րանան Աստուծոյ առջեւ, այլ` Օրէնքը գործադրողները պիտի 
արդարանանարդարանանարդարանանարդարանան» (» (» (» (Հռոմայեցիս 2.14):Հռոմայեցիս 2.14):Հռոմայեցիս 2.14):Հռոմայեցիս 2.14):    

7) 7) 7) 7) Աստուծոյ Բանին վկաները ըլլալու կոչուած աւագ Աստուծոյ Բանին վկաները ըլլալու կոչուած աւագ Աստուծոյ Բանին վկաները ըլլալու կոչուած աւագ Աստուծոյ Բանին վկաները ըլլալու կոչուած աւագ 
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչներքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչներքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչներքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները չգացին մարդեղացեալ ը չգացին մարդեղացեալ ը չգացին մարդեղացեալ ը չգացին մարդեղացեալ 
Բանին քով, բայց անբան աստղը գնաց: Շնչաւոր էակներ Բանին քով, բայց անբան աստղը գնաց: Շնչաւոր էակներ Բանին քով, բայց անբան աստղը գնաց: Շնչաւոր էակներ Բանին քով, բայց անբան աստղը գնաց: Շնչաւոր էակներ 
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չպատուեցին Յիսուսը, եւ ահա անշունչ բնութիւնը ինք պատչպատուեցին Յիսուսը, եւ ահա անշունչ բնութիւնը ինք պատչպատուեցին Յիսուսը, եւ ահա անշունչ բնութիւնը ինք պատչպատուեցին Յիսուսը, եւ ահա անշունչ բնութիւնը ինք պատ----
ուեց: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, որ ամբողջ բնութիւնը ուեց: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, որ ամբողջ բնութիւնը ուեց: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, որ ամբողջ բնութիւնը ուեց: Աստուածաշունչը ցոյց կու տայ, որ ամբողջ բնութիւնը 
եւ ամբողջ համաստեղութիւնը կը փառաբանեն ու կը եւ ամբողջ համաստեղութիւնը կը փառաբանեն ու կը եւ ամբողջ համաստեղութիւնը կը փառաբանեն ու կը եւ ամբողջ համաստեղութիւնը կը փառաբանեն ու կը 
գովերգեն զԱստուած (Սաղմոս 148.1գովերգեն զԱստուած (Սաղմոս 148.1գովերգեն զԱստուած (Սաղմոս 148.1գովերգեն զԱստուած (Սաղմոս 148.1----5555, 19.1 , 19.1 , 19.1 , 19.1 եւեւեւեւայայայայլն): Երանի լն): Երանի լն): Երանի լն): Երանի 
թէ մարդիկ անբան բնութենէն սորվին զԱստուած փառաբաթէ մարդիկ անբան բնութենէն սորվին զԱստուած փառաբաթէ մարդիկ անբան բնութենէն սորվին զԱստուած փառաբաթէ մարդիկ անբան բնութենէն սորվին զԱստուած փառաբա----
նել:նել:նել:նել:    

8)8)8)8)    Քահանաները որոնք խոստացեալ Մեսիայի ծննդեան Քահանաները որոնք խոստացեալ Մեսիայի ծննդեան Քահանաները որոնք խոստացեալ Մեսիայի ծննդեան Քահանաները որոնք խոստացեալ Մեսիայի ծննդեան 
աւետիսը պէտք էր աղքատ դասակարգի մարդոց փոխանաւետիսը պէտք էր աղքատ դասակարգի մարդոց փոխանաւետիսը պէտք էր աղքատ դասակարգի մարդոց փոխանաւետիսը պէտք էր աղքատ դասակարգի մարդոց փոխան----
ցէին, զայն ցէին, զայն ցէին, զայն ցէին, զայն ««««փոխանցեցինփոխանցեցինփոխանցեցինփոխանցեցին» » » » մարդասպան Հերովդէսին միայն: մարդասպան Հերովդէսին միայն: մարդասպան Հերովդէսին միայն: մարդասպան Հերովդէսին միայն: 
Աստուծոյ Խօսքի քարոզիչները, պէտք է ուԱստուծոյ Խօսքի քարոզիչները, պէտք է ուԱստուծոյ Խօսքի քարոզիչները, պէտք է ուԱստուծոյ Խօսքի քարոզիչները, պէտք է ուշադիր ըլլան, որ շադիր ըլլան, որ շադիր ըլլան, որ շադիր ըլլան, որ 
Աւետարանի մարգարիտները Աւետարանի մարգարիտները Աւետարանի մարգարիտները Աւետարանի մարգարիտները ««««շուներուշուներուշուներուշուներու» » » » ու ու ու ու ««««խոզերուխոզերուխոզերուխոզերու» » » » առջեւ առջեւ առջեւ առջեւ 
չնետեն (Մատթէոս 7.6), որոնք Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ չնետեն (Մատթէոս 7.6), որոնք Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ չնետեն (Մատթէոս 7.6), որոնք Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ չնետեն (Մատթէոս 7.6), որոնք Աստուծոյ Խօսքին հանդէպ 
ծաղրածու վերաբերմունք ունին, այլ զանոնք փոխանցեն ծաղրածու վերաբերմունք ունին, այլ զանոնք փոխանցեն ծաղրածու վերաբերմունք ունին, այլ զանոնք փոխանցեն ծաղրածու վերաբերմունք ունին, այլ զանոնք փոխանցեն 
միայն անոնց` որոնց արժէքը գիտեն եւ որոնց կարիքը ունին:միայն անոնց` որոնց արժէքը գիտեն եւ որոնց կարիքը ունին:միայն անոնց` որոնց արժէքը գիտեն եւ որոնց կարիքը ունին:միայն անոնց` որոնց արժէքը գիտեն եւ որոնց կարիքը ունին:    

9)9)9)9)    Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչՔահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչՔահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչՔահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները շատ լաւ ները շատ լաւ ները շատ լաւ ները շատ լաւ 
գիտէին, որ Հերովդէս արիւնահեղ մարդ էր, ուստի, խոստացգիտէին, որ Հերովդէս արիւնահեղ մարդ էր, ուստի, խոստացգիտէին, որ Հերովդէս արիւնահեղ մարդ էր, ուստի, խոստացգիտէին, որ Հերովդէս արիւնահեղ մարդ էր, ուստի, խոստաց----
եալ Մեսիային ծննդեան տեղը բացայայտելը` դաւաճանուեալ Մեսիային ծննդեան տեղը բացայայտելը` դաւաճանուեալ Մեսիային ծննդեան տեղը բացայայտելը` դաւաճանուեալ Մեսիային ծննդեան տեղը բացայայտելը` դաւաճանու----
թիւն էր: Այսօրուայ աշխարհը նաեւ արիւնահեղ Հերովդէսի թիւն էր: Այսօրուայ աշխարհը նաեւ արիւնահեղ Հերովդէսի թիւն էր: Այսօրուայ աշխարհը նաեւ արիւնահեղ Հերովդէսի թիւն էր: Այսօրուայ աշխարհը նաեւ արիւնահեղ Հերովդէսի 
նման է. ով որ իր հաւատակից եղբայրը կը մատնէ անգութ նման է. ով որ իր հաւատակից եղբայրը կը մատնէ անգութ նման է. ով որ իր հաւատակից եղբայրը կը մատնէ անգութ նման է. ով որ իր հաւատակից եղբայրը կը մատնէ անգութ 
աշխարհին ձեռքը` դաւաճան է:աշխարհին ձեռքը` դաւաճան է:աշխարհին ձեռքը` դաւաճան է:աշխարհին ձեռքը` դաւաճան է:    

10)10)10)10)    Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է Ճիշդ է որ յիշեալ քահանաները չսպաննեցին մանուկ որ յիշեալ քահանաները չսպաննեցին մանուկ որ յիշեալ քահանաները չսպաննեցին մանուկ որ յիշեալ քահանաները չսպաննեցին մանուկ 
Յիսուսը, բայց անոնց յաջորդներն էին որ պահանջեցին անոր Յիսուսը, բայց անոնց յաջորդներն էին որ պահանջեցին անոր Յիսուսը, բայց անոնց յաջորդներն էին որ պահանջեցին անոր Յիսուսը, բայց անոնց յաջորդներն էին որ պահանջեցին անոր 
մահը (Մատթէոս 26.57, 59): Զգոյշ ըլլանք թէ ինչպիսի մահը (Մատթէոս 26.57, 59): Զգոյշ ըլլանք թէ ինչպիսի մահը (Մատթէոս 26.57, 59): Զգոյշ ըլլանք թէ ինչպիսի մահը (Մատթէոս 26.57, 59): Զգոյշ ըլլանք թէ ինչպիսի 
դաստիարակութիւն կը ջամբենք մեր զաւակներուն ու դաստիարակութիւն կը ջամբենք մեր զաւակներուն ու դաստիարակութիւն կը ջամբենք մեր զաւակներուն ու դաստիարակութիւն կը ջամբենք մեր զաւակներուն ու 
թոռնիկներուն, որովհետեւ անոնք պիտի ըլլան մեզ յաջորդող թոռնիկներուն, որովհետեւ անոնք պիտի ըլլան մեզ յաջորդող թոռնիկներուն, որովհետեւ անոնք պիտի ըլլան մեզ յաջորդող թոռնիկներուն, որովհետեւ անոնք պիտի ըլլան մեզ յաջորդող 
Քրիստոսապաշտ Քրիստոսապաշտ Քրիստոսապաշտ Քրիստոսապաշտ կամ Քրիստոսասպան սերունդները:կամ Քրիստոսասպան սերունդները:կամ Քրիստոսասպան սերունդները:կամ Քրիստոսասպան սերունդները:    

11)11)11)11)    Հերովդէս չար մէկն էր, բայց ունէր նաեւ իր չար Հերովդէս չար մէկն էր, բայց ունէր նաեւ իր չար Հերովդէս չար մէկն էր, բայց ունէր նաեւ իր չար Հերովդէս չար մէկն էր, բայց ունէր նաեւ իր չար 
համակիրները՝ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները: Այոհամակիրները՝ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները: Այոհամակիրները՝ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները: Այոհամակիրները՝ քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները: Այո´, ´, ´, ´, 
չար մարդիկ միշտ իրենց հետեւորդներն ու համակիրները չար մարդիկ միշտ իրենց հետեւորդներն ու համակիրները չար մարդիկ միշտ իրենց հետեւորդներն ու համակիրները չար մարդիկ միշտ իրենց հետեւորդներն ու համակիրները 
կկկկ’’’’ունենան: Մենք երբեք համակիր կամ համաձայն չըլլանք ունենան: Մենք երբեք համակիր կամ համաձայն չըլլանք ունենան: Մենք երբեք համակիր կամ համաձայն չըլլանք ունենան: Մենք երբեք համակիր կամ համաձայն չըլլանք 
չար մարդոց ու անոնց չաչար մարդոց ու անոնց չաչար մարդոց ու անոնց չաչար մարդոց ու անոնց չար խորհուրդներուն:ր խորհուրդներուն:ր խորհուրդներուն:ր խորհուրդներուն:    
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««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէ´́́́մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,մ, Յուդայի քաղաք,    
հռչակով նուհռչակով նուհռչակով նուհռչակով նուազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէն.ազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէն.ազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէն.ազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէն.    
որովորովորովորովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,հետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,հետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,հետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը,    
որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլըոր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 

2.6):2.6):2.6):2.6):    
1) 1) 1) 1) Բեթլեհէմ կը նշանակէ` Բեթլեհէմ կը նշանակէ` Բեթլեհէմ կը նշանակէ` Բեթլեհէմ կը նշանակէ` ““““հացի տունհացի տունհացի տունհացի տուն””””: : : : Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը 

նախապէս կը կոչուէր` նախապէս կը կոչուէր` նախապէս կը կոչուէր` նախապէս կը կոչուէր` ““““ԵԵԵԵփրաթփրաթփրաթփրաթ””””    տեղւոյն պարարտութեան տեղւոյն պարարտութեան տեղւոյն պարարտութեան տեղւոյն պարարտութեան 
ու պտղաբերութեան պատճառով. ու պտղաբերութեան պատճառով. ու պտղաբերութեան պատճառով. ու պտղաբերութեան պատճառով. ““““ԵփրաթԵփրաթԵփրաթԵփրաթ””””    կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` 
““““պարարտութիւն, պտղաբերութիւնպարարտութիւն, պտղաբերութիւնպարարտութիւն, պտղաբերութիւնպարարտութիւն, պտղաբերութիւն””””: : : : Այս գիւղը շինող Այս գիւղը շինող Այս գիւղը շինող Այս գիւղը շինող 
մարդուն անունը նաեւ Եփրաթ էր, իսկ անոր որդիին անունը` մարդուն անունը նաեւ Եփրաթ էր, իսկ անոր որդիին անունը` մարդուն անունը նաեւ Եփրաթ էր, իսկ անոր որդիին անունը` մարդուն անունը նաեւ Եփրաթ էր, իսկ անոր որդիին անունը` 
Բեթլեհէմ էր (Ա.Մնացորդաց 4.4): Այս իմաստով, Եփրաթ իր Բեթլեհէմ էր (Ա.Մնացորդաց 4.4): Այս իմաստով, Եփրաթ իր Բեթլեհէմ էր (Ա.Մնացորդաց 4.4): Այս իմաստով, Եփրաթ իր Բեթլեհէմ էր (Ա.Մնացորդաց 4.4): Այս իմաստով, Եփրաթ իր 
շինած գիւղը` իր որդիին անունշինած գիւղը` իր որդիին անունշինած գիւղը` իր որդիին անունշինած գիւղը` իր որդիին անունով Բեթլեհէմ կոչեց, բայց ով Բեթլեհէմ կոչեց, բայց ով Բեթլեհէմ կոչեց, բայց ով Բեթլեհէմ կոչեց, բայց 
միաժամանակ կը կոչուէր Եփրաթ: Հետեւաբար, Եփրաթին միաժամանակ կը կոչուէր Եփրաթ: Հետեւաբար, Եփրաթին միաժամանակ կը կոչուէր Եփրաթ: Հետեւաբար, Եփրաթին միաժամանակ կը կոչուէր Եփրաթ: Հետեւաբար, Եփրաթին 
կողմէ շինուած այս գիւղը կը կոչուէր թէկողմէ շինուած այս գիւղը կը կոչուէր թէկողմէ շինուած այս գիւղը կը կոչուէր թէկողմէ շինուած այս գիւղը կը կոչուէր թէ´ ´ ´ ´ Եփրաթ եւ թէ Եփրաթ եւ թէ Եփրաթ եւ թէ Եփրաթ եւ թէ 
Բեթլեհէմ, ինչպէս կը կարդանք Ծննդոց 35.19Բեթլեհէմ, ինչպէս կը կարդանք Ծննդոց 35.19Բեթլեհէմ, ինչպէս կը կարդանք Ծննդոց 35.19Բեթլեհէմ, ինչպէս կը կարդանք Ծննդոց 35.19----ին մէջ. ին մէջ. ին մէջ. ին մէջ. ““““Ռաքէլ Ռաքէլ Ռաքէլ Ռաքէլ 
մեռաւ ու թաղուեցաւ Եփրաթայի մէջ, որ Բեթլեհէմ էմեռաւ ու թաղուեցաւ Եփրաթայի մէջ, որ Բեթլեհէմ էմեռաւ ու թաղուեցաւ Եփրաթայի մէջ, որ Բեթլեհէմ էմեռաւ ու թաղուեցաւ Եփրաթայի մէջ, որ Բեթլեհէմ է””””: : : : Կը Կը Կը Կը 
կարդանք նաեւ Միքիայի 5.2կարդանք նաեւ Միքիայի 5.2կարդանք նաեւ Միքիայի 5.2կարդանք նաեւ Միքիայի 5.2----ին մէջ. ին մէջ. ին մէջ. ին մէջ. ““““Եւ դոԵւ դոԵւ դոԵւ դո´́́́ւն, ուն, ուն, ուն, ո´́́́վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ 
ԵփրաթաԵփրաթաԵփրաթաԵփրաթա””””::::    Նոյն գիւղը Եփրաթ կը կոչուէր` որովհետեւ Նոյն գիւղը Եփրաթ կը կոչուէր` որովհետեւ Նոյն գիւղը Եփրաթ կը կոչուէր` որովհետեւ Նոյն գիւղը Եփրաթ կը կոչուէր` որովհետեւ 
Եփրաթին կողմէ շինուեցաւ, եւ Բեթլեհէմ կը կոչուէր`Եփրաթին կողմէ շինուեցաւ, եւ Բեթլեհէմ կը կոչուէր`Եփրաթին կողմէ շինուեցաւ, եւ Բեթլեհէմ կը կոչուէր`Եփրաթին կողմէ շինուեցաւ, եւ Բեթլեհէմ կը կոչուէր`    
որովհետեւ Եփրաթ զայն իր որդիինորովհետեւ Եփրաթ զայն իր որդիինորովհետեւ Եփրաթ զայն իր որդիինորովհետեւ Եփրաթ զայն իր որդիին    անունովանունովանունովանունով`̀̀̀    Բեթլեհէմ Բեթլեհէմ Բեթլեհէմ Բեթլեհէմ 
կոչեց:կոչեց:կոչեց:կոչեց:    

2) 2) 2) 2) ««««ԴոԴոԴոԴո´́́́ւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէւն, Բեթլեհէ´́́́մ, Յուդայի քաղաքմ, Յուդայի քաղաքմ, Յուդայի քաղաքմ, Յուդայի քաղաք»:»:»:»:    Բեթլեհէմը կը Բեթլեհէմը կը Բեթլեհէմը կը Բեթլեհէմը կը 
կոչուի կոչուի կոչուի կոչուի ««««Յուդայի քաղաՅուդայի քաղաՅուդայի քաղաՅուդայի քաղաքքքք», », », », որովհետեւ կը գտնուէր Յուդայի որովհետեւ կը գտնուէր Յուդայի որովհետեւ կը գտնուէր Յուդայի որովհետեւ կը գտնուէր Յուդայի 
երկրին մէջ, այլ խօսքով` Յուդայի ցեղին յատկացուած երկրին մէջ, այլ խօսքով` Յուդայի ցեղին յատկացուած երկրին մէջ, այլ խօսքով` Յուդայի ցեղին յատկացուած երկրին մէջ, այլ խօսքով` Յուդայի ցեղին յատկացուած 
քաղաքներուն շարքին, թէպէտ երբ կը կարդանք Յուդային քաղաքներուն շարքին, թէպէտ երբ կը կարդանք Յուդային քաղաքներուն շարքին, թէպէտ երբ կը կարդանք Յուդային քաղաքներուն շարքին, թէպէտ երբ կը կարդանք Յուդային 
սահմանուած երկրի սահմաններուն մասին` հոն չենք սահմանուած երկրի սահմաններուն մասին` հոն չենք սահմանուած երկրի սահմաններուն մասին` հոն չենք սահմանուած երկրի սահմաններուն մասին` հոն չենք 
հանդիպիր Բեթլեհէմ անունին, Յեսու զայն չի յիշեր (Յեսու հանդիպիր Բեթլեհէմ անունին, Յեսու զայն չի յիշեր (Յեսու հանդիպիր Բեթլեհէմ անունին, Յեսու զայն չի յիշեր (Յեսու հանդիպիր Բեթլեհէմ անունին, Յեսու զայն չի յիշեր (Յեսու 
15.115.115.115.1----12): 12): 12): 12): Նէեմիա նաեւ երՆէեմիա նաեւ երՆէեմիա նաեւ երՆէեմիա նաեւ երբ կը յիշէ Յուդայի բնակիչներուն բ կը յիշէ Յուդայի բնակիչներուն բ կը յիշէ Յուդայի բնակիչներուն բ կը յիշէ Յուդայի բնակիչներուն 
գիւղերուն ու քաղաքներուն անունները, ակնարկութիւն գիւղերուն ու քաղաքներուն անունները, ակնարկութիւն գիւղերուն ու քաղաքներուն անունները, ակնարկութիւն գիւղերուն ու քաղաքներուն անունները, ակնարկութիւն 
չ'ըներ Բեթլեհէմ անունին (Նէեմիա 11.25չ'ըներ Բեթլեհէմ անունին (Նէեմիա 11.25չ'ըներ Բեթլեհէմ անունին (Նէեմիա 11.25չ'ըներ Բեթլեհէմ անունին (Նէեմիա 11.25----36). 36). 36). 36). իսկ պատճա՞ռը. իսկ պատճա՞ռը. իսկ պատճա՞ռը. իսկ պատճա՞ռը. 
հաւանաբար անոր համար, որ աննշան էր համեմատաբար հաւանաբար անոր համար, որ աննշան էր համեմատաբար հաւանաբար անոր համար, որ աննշան էր համեմատաբար հաւանաբար անոր համար, որ աննշան էր համեմատաբար 
աաաայն գիւղերուն ու քաղաքներունյն գիւղերուն ու քաղաքներունյն գիւղերուն ու քաղաքներունյն գիւղերուն ու քաղաքներուն, , , , որոնք կը յիշուին իբրեւ որոնք կը յիշուին իբրեւ որոնք կը յիշուին իբրեւ որոնք կը յիշուին իբրեւ 
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բնակութեան վայրեր Յբնակութեան վայրեր Յբնակութեան վայրեր Յբնակութեան վայրեր Յուդայի բնակիչներուն: Իսկ ինչո՞ւ ուդայի բնակիչներուն: Իսկ ինչո՞ւ ուդայի բնակիչներուն: Իսկ ինչո՞ւ ուդայի բնակիչներուն: Իսկ ինչո՞ւ 
աննշան էր կամ աննշան կը նկատուէր: Այս հարցումին աննշան էր կամ աննշան կը նկատուէր: Այս հարցումին աննշան էր կամ աննշան կը նկատուէր: Այս հարցումին աննշան էր կամ աննշան կը նկատուէր: Այս հարցումին 
պատասխանը կը գտնենք, երբ ուշադրութեամբ կարդանք պատասխանը կը գտնենք, երբ ուշադրութեամբ կարդանք պատասխանը կը գտնենք, երբ ուշադրութեամբ կարդանք պատասխանը կը գտնենք, երբ ուշադրութեամբ կարդանք 
Միքիա մարգարէին խօսքը. Միքիա մարգարէին խօսքը. Միքիա մարգարէին խօսքը. Միքիա մարգարէին խօսքը. ««««Եւ դոԵւ դոԵւ դոԵւ դո´́́́ւն, ուն, ուն, ուն, ո´́́́վ Բեթլեհէմ Եփրավ Բեթլեհէմ Եփրավ Բեթլեհէմ Եփրավ Բեթլեհէմ Եփրա----
թա, թէեւ թա, թէեւ թա, թէեւ թա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներոՅուդայի հազարաւորներոՅուդայի հազարաւորներոՅուդայի հազարաւորներոււււն մէջն մէջն մէջն մէջ    պզտիկ ես, բայց պզտիկ ես, բայց պզտիկ ես, բայց պզտիկ ես, բայց 
քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսքեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսքեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսքեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ: րայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ: րայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ: րայէլի վրայ իշխան պիտի ըլլայ: 
Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էՈւ անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էՈւ անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էՈւ անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն է»»»» ( ( ( (Միքիա 5.2): Միքիա 5.2): Միքիա 5.2): Միքիա 5.2): 
Ուշադրութիւն դարձնենք ընդգծուած բաժինին: Ուշադրութիւն դարձնենք ընդգծուած բաժինին: Ուշադրութիւն դարձնենք ընդգծուած բաժինին: Ուշադրութիւն դարձնենք ընդգծուած բաժինին: Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը Բեթլեհէմը ««««Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկՅուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկՅուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկՅուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ» » » » կը կը կը կը 
կոչուի:կոչուի:կոչուի:կոչուի:    Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք գիտնանք Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք գիտնանք Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք գիտնանք Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք գիտնանք 
իմաստը կամ նշանակութիմաստը կամ նշանակութիմաստը կամ նշանակութիմաստը կամ նշանակութիւնը իւնը իւնը իւնը ««««Յուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներ» » » » 
բառերուն: բառերուն: բառերուն: բառերուն: ««««Յուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներ» » » » բացատրութեամբ բացատրութեամբ բացատրութեամբ բացատրութեամբ 
կկկկ’’’’ակնարկուի Յուդայի ցեղի իշխաններուն եւ այդ իշխանակնարկուի Յուդայի ցեղի իշխաններուն եւ այդ իշխանակնարկուի Յուդայի ցեղի իշխաններուն եւ այդ իշխանակնարկուի Յուդայի ցեղի իշխաններուն եւ այդ իշխան----
ներու զինուորներուն, զինեալ դասակարգի բոլոր մարդոց, ներու զինուորներուն, զինեալ դասակարգի բոլոր մարդոց, ներու զինուորներուն, զինեալ դասակարգի բոլոր մարդոց, ներու զինուորներուն, զինեալ դասակարգի բոլոր մարդոց, 
ինչպէս նաեւ կռուիլ գիտցող բոլոր մարդոց: Ասոնք ընդհանինչպէս նաեւ կռուիլ գիտցող բոլոր մարդոց: Ասոնք ընդհանինչպէս նաեւ կռուիլ գիտցող բոլոր մարդոց: Ասոնք ընդհանինչպէս նաեւ կռուիլ գիտցող բոլոր մարդոց: Ասոնք ընդհան----
րապէս չէին բնակեր Բեթլեհէմրապէս չէին բնակեր Բեթլեհէմրապէս չէին բնակեր Բեթլեհէմրապէս չէին բնակեր Բեթլեհէմի մէջ, որովհետեւ թշնամիի մէջ, որովհետեւ թշնամիի մէջ, որովհետեւ թշնամիի մէջ, որովհետեւ թշնամի----
ներուն կողմէ Բեթլեհէմի վրայ յարձակում գործելու վախ ներուն կողմէ Բեթլեհէմի վրայ յարձակում գործելու վախ ներուն կողմէ Բեթլեհէմի վրայ յարձակում գործելու վախ ներուն կողմէ Բեթլեհէմի վրայ յարձակում գործելու վախ 
չկար: Հետեւաբար, Բեթլեհէմը աննշան նկատուած է, քանի չկար: Հետեւաբար, Բեթլեհէմը աննշան նկատուած է, քանի չկար: Հետեւաբար, Բեթլեհէմը աննշան նկատուած է, քանի չկար: Հետեւաբար, Բեթլեհէմը աննշան նկատուած է, քանի 
հոն բնակող զինուորներու գունդեր չկային, հոն Յուդայի ցեղը հոն բնակող զինուորներու գունդեր չկային, հոն Յուդայի ցեղը հոն բնակող զինուորներու գունդեր չկային, հոն Յուդայի ցեղը հոն բնակող զինուորներու գունդեր չկային, հոն Յուդայի ցեղը 
յատուկ բանակներ չէր հաստատած: Եւ սակայն, աննշան այս յատուկ բանակներ չէր հաստատած: Եւ սակայն, աննշան այս յատուկ բանակներ չէր հաստատած: Եւ սակայն, աննշան այս յատուկ բանակներ չէր հաստատած: Եւ սակայն, աննշան այս 
քաղաքը շուտով պիտի դաքաղաքը շուտով պիտի դաքաղաքը շուտով պիտի դաքաղաքը շուտով պիտի դառնար նշանաւոր, որովհետեւ հոռնար նշանաւոր, որովհետեւ հոռնար նշանաւոր, որովհետեւ հոռնար նշանաւոր, որովհետեւ հո´́́́ն ն ն ն 
էր որ պիտի ծնէր մեծամեծ նշաններ գործող Աստուծոյ Որդին: էր որ պիտի ծնէր մեծամեծ նշաններ գործող Աստուծոյ Որդին: էր որ պիտի ծնէր մեծամեծ նշաններ գործող Աստուծոյ Որդին: էր որ պիտի ծնէր մեծամեծ նշաններ գործող Աստուծոյ Որդին: 
Անհռչակ այս քաղաքը պիտի դառնար հռչակաւոր, որովհեԱնհռչակ այս քաղաքը պիտի դառնար հռչակաւոր, որովհեԱնհռչակ այս քաղաքը պիտի դառնար հռչակաւոր, որովհեԱնհռչակ այս քաղաքը պիտի դառնար հռչակաւոր, որովհե----
տեւ հոտեւ հոտեւ հոտեւ հո´́́́ն էր որ առաջին անգամ մարդեղացեալ Աստուծոյ ն էր որ առաջին անգամ մարդեղացեալ Աստուծոյ ն էր որ առաջին անգամ մարդեղացեալ Աստուծոյ ն էր որ առաջին անգամ մարդեղացեալ Աստուծոյ 
փառքը պիտի հռչակուէր հովիւներուն ու մոգերուն կողմէ: փառքը պիտի հռչակուէր հովիւներուն ու մոգերուն կողմէ: փառքը պիտի հռչակուէր հովիւներուն ու մոգերուն կողմէ: փառքը պիտի հռչակուէր հովիւներուն ու մոգերուն կողմէ: 
Անտեսուած այս քաղաքը Անտեսուած այս քաղաքը Անտեսուած այս քաղաքը Անտեսուած այս քաղաքը պիտի դառնար համայն մարդկուպիտի դառնար համայն մարդկուպիտի դառնար համայն մարդկուպիտի դառնար համայն մարդկու----
թեան տեսութեան արժանի վայրը, որովհետեւ հոթեան տեսութեան արժանի վայրը, որովհետեւ հոթեան տեսութեան արժանի վայրը, որովհետեւ հոթեան տեսութեան արժանի վայրը, որովհետեւ հո´́́́ն էր որ ն էր որ ն էր որ ն էր որ 
անտեսանելին Աստուած պիտի տեսնուէր մարդոց նմանուանտեսանելին Աստուած պիտի տեսնուէր մարդոց նմանուանտեսանելին Աստուած պիտի տեսնուէր մարդոց նմանուանտեսանելին Աստուած պիտի տեսնուէր մարդոց նմանու----
թեամբ: Զինուորական իշխանութենէ ու ներկայութենէ հեռու թեամբ: Զինուորական իշխանութենէ ու ներկայութենէ հեռու թեամբ: Զինուորական իշխանութենէ ու ներկայութենէ հեռու թեամբ: Զինուորական իշխանութենէ ու ներկայութենէ հեռու 
եղող այս քաղաքը, պիտիեղող այս քաղաքը, պիտիեղող այս քաղաքը, պիտիեղող այս քաղաքը, պիտի    դառնար բնակավայրը աստուադառնար բնակավայրը աստուադառնար բնակավայրը աստուադառնար բնակավայրը աստուա----
ծային ծային ծային ծային իշխանութեան ու զօրութեան,իշխանութեան ու զօրութեան,իշխանութեան ու զօրութեան,իշխանութեան ու զօրութեան,    որովհետեւ հոորովհետեւ հոորովհետեւ հոորովհետեւ հո´́́́ն էր որ ն էր որ ն էր որ ն էր որ 
հզօր Տէրը ու հզօրներու Տէրը պիտի երեւէր, հոհզօր Տէրը ու հզօրներու Տէրը պիտի երեւէր, հոհզօր Տէրը ու հզօրներու Տէրը պիտի երեւէր, հոհզօր Տէրը ու հզօրներու Տէրը պիտի երեւէր, հո´́́́ն էր որ ն էր որ ն էր որ ն էր որ 
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երկնային բանակներու Աստուածը ու Աստուծոյ երկնային երկնային բանակներու Աստուածը ու Աստուծոյ երկնային երկնային բանակներու Աստուածը ու Աստուծոյ երկնային երկնային բանակներու Աստուածը ու Աստուծոյ երկնային 
բանակները պիտի յայտնուէին: Պզտիկ նկատուած ու բանակները պիտի յայտնուէին: Պզտիկ նկատուած ու բանակները պիտի յայտնուէին: Պզտիկ նկատուած ու բանակները պիտի յայտնուէին: Պզտիկ նկատուած ու 
կոչուած այս քաղաքը պիտի դառնար մեծ ու մեծութեան կոչուած այս քաղաքը պիտի դառնար մեծ ու մեծութեան կոչուած այս քաղաքը պիտի դառնար մեծ ու մեծութեան կոչուած այս քաղաքը պիտի դառնար մեծ ու մեծութեան 
խորհրդանիշ, որովհետեւ հոնկէխորհրդանիշ, որովհետեւ հոնկէխորհրդանիշ, որովհետեւ հոնկէխորհրդանիշ, որովհետեւ հոնկէ´ ´ ´ ´ էր որ պիտիէր որ պիտիէր որ պիտիէր որ պիտի    գար մեր մեծ գար մեր մեծ գար մեր մեծ գար մեր մեծ 
Աստուածը` Քրիստոս, որ մեծերուԱստուածը` Քրիստոս, որ մեծերուԱստուածը` Քրիստոս, որ մեծերուԱստուածը` Քրիստոս, որ մեծերուն վրայ` մեծ իշխողը պիտի ն վրայ` մեծ իշխողը պիտի ն վրայ` մեծ իշխողը պիտի ն վրայ` մեծ իշխողը պիտի 
ըլլար: ըլլար: ըլլար: ըլլար: Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ Աստուած Միքիա մարգարէին միջոցաւ ւ Աստուած Միքիա մարգարէին միջոցաւ ւ Աստուած Միքիա մարգարէին միջոցաւ ւ Աստուած Միքիա մարգարէին միջոցաւ 
խօսքը ուղղելով Բեթլեհէմին` կխօսքը ուղղելով Բեթլեհէմին` կխօսքը ուղղելով Բեթլեհէմին` կխօսքը ուղղելով Բեթլեհէմին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. «…«…«…«…ԹԹԹԹէեւէեւէեւէեւ… … … … պզտիկ ես, պզտիկ ես, պզտիկ ես, պզտիկ ես, 
բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխբայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխբայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխբայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի ան պիտի ան պիտի ան պիտի 
ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:…………»»»»::::    

3) 3) 3) 3) Անգամ մը եւս յիշենքԱնգամ մը եւս յիշենքԱնգամ մը եւս յիշենքԱնգամ մը եւս յիշենք    Աստուծոյ խօսքը Միքիա Աստուծոյ խօսքը Միքիա Աստուծոյ խօսքը Միքիա Աստուծոյ խօսքը Միքիա 
մարգարէին միջոցաւ ըսուած. մարգարէին միջոցաւ ըսուած. մարգարէին միջոցաւ ըսուած. մարգարէին միջոցաւ ըսուած. ««««Եւ դոԵւ դոԵւ դոԵւ դո´́́́ւն, ուն, ուն, ուն, ո´́́́վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ վ Բեթլեհէմ 
Եփրաթա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես, Եփրաթա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես, Եփրաթա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես, Եփրաթա, թէեւ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ պզտիկ ես, 
բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի բայց քեզմէ պիտի ելլէ Ան, որ Իսրայէլի վրայ իշխան պիտի 
ըլլայ: Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էըլլայ: Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էըլլայ: Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն էըլլայ: Ու անոր ելքը հինէն, յաւիտենական օրերէն է»»»» ( ( ( (Միքիա Միքիա Միքիա Միքիա 
5.2):5.2):5.2):5.2):    Այս համարին բառերոԱյս համարին բառերոԱյս համարին բառերոԱյս համարին բառերուն վրայ կանգ չեմ ուզեր առնել, ւն վրայ կանգ չեմ ուզեր առնել, ւն վրայ կանգ չեմ ուզեր առնել, ւն վրայ կանգ չեմ ուզեր առնել, 
քանի անիկա արդէն յիշուած է Մատթէոս Աւետարանիչին քանի անիկա արդէն յիշուած է Մատթէոս Աւետարանիչին քանի անիկա արդէն յիշուած է Մատթէոս Աւետարանիչին քանի անիկա արդէն յիշուած է Մատթէոս Աւետարանիչին 
կողմէ թէպէտ թեթեւակի տարբերութեամբ, բայց կայ հիմնակողմէ թէպէտ թեթեւակի տարբերութեամբ, բայց կայ հիմնակողմէ թէպէտ թեթեւակի տարբերութեամբ, բայց կայ հիմնակողմէ թէպէտ թեթեւակի տարբերութեամբ, բայց կայ հիմնա----
կան ճշմարտութիւն մը որ Աստուած կ'ուզէ բացայայտել ու կան ճշմարտութիւն մը որ Աստուած կ'ուզէ բացայայտել ու կան ճշմարտութիւն մը որ Աստուած կ'ուզէ բացայայտել ու կան ճշմարտութիւն մը որ Աստուած կ'ուզէ բացայայտել ու 
փոխանցել մեզի, որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի: Երբ փոխանցել մեզի, որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի: Երբ փոխանցել մեզի, որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի: Երբ փոխանցել մեզի, որ պէտք չէ մեր ուշադրութենէն վրիպի: Երբ 
Աստուած կը գործածէ Աստուած կը գործածէ Աստուած կը գործածէ Աստուած կը գործածէ ««««Յուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներՅուդայի հազարաւորներ» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թիւնը, եւ անկէ անմիջապէս ետք կը խօսի Բեթլեհէմէն դուրս թիւնը, եւ անկէ անմիջապէս ետք կը խօսի Բեթլեհէմէն դուրս թիւնը, եւ անկէ անմիջապէս ետք կը խօսի Բեթլեհէմէն դուրս թիւնը, եւ անկէ անմիջապէս ետք կը խօսի Բեթլեհէմէն դուրս 
գալիք նոր Իշխանի մը մասին որ իսրայէլի Իշխանը պիտի գալիք նոր Իշխանի մը մասին որ իսրայէլի Իշխանը պիտի գալիք նոր Իշխանի մը մասին որ իսրայէլի Իշխանը պիտի գալիք նոր Իշխանի մը մասին որ իսրայէլի Իշխանը պիտի 
ըլլայ, խորքին մէջ, լռելեայն կերպով կ'ուզէ ցոյց տալ հրեաըլլայ, խորքին մէջ, լռելեայն կերպով կ'ուզէ ցոյց տալ հրեաըլլայ, խորքին մէջ, լռելեայն կերպով կ'ուզէ ցոյց տալ հրեաըլլայ, խորքին մէջ, լռելեայն կերպով կ'ուզէ ցոյց տալ հրեա----
ներուն, թէ անցեալին իրենց հայրերն ու իրենց ղեկավարները, ներուն, թէ անցեալին իրենց հայրերն ու իրենց ղեկավարները, ներուն, թէ անցեալին իրենց հայրերն ու իրենց ղեկավարները, ներուն, թէ անցեալին իրենց հայրերն ու իրենց ղեկավարները, 
իրենց առաիրենց առաիրենց առաիրենց առաջնորդներն ու իրենց իշխանները, իրենց թագաւորջնորդներն ու իրենց իշխանները, իրենց թագաւորջնորդներն ու իրենց իշխանները, իրենց թագաւորջնորդներն ու իրենց իշխանները, իրենց թագաւոր----
ներն ու իրենց հազարապետները, չկրցան զիրենք փրկել, ներն ու իրենց հազարապետները, չկրցան զիրենք փրկել, ներն ու իրենց հազարապետները, չկրցան զիրենք փրկել, ներն ու իրենց հազարապետները, չկրցան զիրենք փրկել, 
ազատել, պաշտպանել, ղեկավարել, հովուել, առաջնորդել. եւ ազատել, պաշտպանել, ղեկավարել, հովուել, առաջնորդել. եւ ազատել, պաշտպանել, ղեկավարել, հովուել, առաջնորդել. եւ ազատել, պաշտպանել, ղեկավարել, հովուել, առաջնորդել. եւ 
ահա Աստուած կը խոստանայ նոահա Աստուած կը խոստանայ նոահա Աստուած կը խոստանայ նոահա Աստուած կը խոստանայ նո´́́́ր Իշխան մը ու նոր Իշխան մը ու նոր Իշխան մը ու նոր Իշխան մը ու նո´́́́ր Հովիւ ր Հովիւ ր Հովիւ ր Հովիւ 
մը ղրկել իրենց, որ կարող պիտի ըլլայ զիրենք առաջնորդելու մը ղրկել իրենց, որ կարող պիտի ըլլայ զիրենք առաջնորդելու մը ղրկել իրենց, որ կարող պիտի ըլլայ զիրենք առաջնորդելու մը ղրկել իրենց, որ կարող պիտի ըլլայ զիրենք առաջնորդելու 
դէպի ճշմարիտ ազատագրութիւն, դէպի իսկական փրկուդէպի ճշմարիտ ազատագրութիւն, դէպի իսկական փրկուդէպի ճշմարիտ ազատագրութիւն, դէպի իսկական փրկուդէպի ճշմարիտ ազատագրութիւն, դէպի իսկական փրկու----
թիւն, եւ դէպի անանց հացը: Աստուած կը բացայայտէ հրեաթիւն, եւ դէպի անանց հացը: Աստուած կը բացայայտէ հրեաթիւն, եւ դէպի անանց հացը: Աստուած կը բացայայտէ հրեաթիւն, եւ դէպի անանց հացը: Աստուած կը բացայայտէ հրեա----
ներուն, թէ իրենց նախկին հովիւները չյաջողեցան լաւ ներուն, թէ իրենց նախկին հովիւները չյաջողեցան լաւ ներուն, թէ իրենց նախկին հովիւները չյաջողեցան լաւ ներուն, թէ իրենց նախկին հովիւները չյաջողեցան լաւ 
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հովուութիւն ընել, ոհովուութիւն ընել, ոհովուութիւն ընել, ոհովուութիւն ընել, ո´́́́չ ալ իրենց իշխանները կրցան արդարուչ ալ իրենց իշխանները կրցան արդարուչ ալ իրենց իշխանները կրցան արդարուչ ալ իրենց իշխանները կրցան արդարու----
թեամբ իշխել, եւ ահա իր Որդին կու գայ` ըլլալու հովիւ թեամբ իշխել, եւ ահա իր Որդին կու գայ` ըլլալու հովիւ թեամբ իշխել, եւ ահա իր Որդին կու գայ` ըլլալու հովիւ թեամբ իշխել, եւ ահա իր Որդին կու գայ` ըլլալու հովիւ 
ոոոոչխարներուն, իշխան` տիրութիւն ու պաշտպանութիւն չխարներուն, իշխան` տիրութիւն ու պաշտպանութիւն չխարներուն, իշխան` տիրութիւն ու պաշտպանութիւն չխարներուն, իշխան` տիրութիւն ու պաշտպանութիւն 
փնտռողներուն, առաջնորդ մոլորածներուն, գտիչ կորուսեալփնտռողներուն, առաջնորդ մոլորածներուն, գտիչ կորուսեալփնտռողներուն, առաջնորդ մոլորածներուն, գտիչ կորուսեալփնտռողներուն, առաջնորդ մոլորածներուն, գտիչ կորուսեալ----
ներուն: Թէ ինչպիսի հովիւ մը պիտի ըլլար Քրիստոս, Եսայի ներուն: Թէ ինչպիսի հովիւ մը պիտի ըլլար Քրիստոս, Եսայի ներուն: Թէ ինչպիսի հովիւ մը պիտի ըլլար Քրիստոս, Եսայի ներուն: Թէ ինչպիսի հովիւ մը պիտի ըլլար Քրիստոս, Եսայի 
մարգարէն շատ գեղեցիկ կերպով կը պատկերացնէ.մարգարէն շատ գեղեցիկ կերպով կը պատկերացնէ.մարգարէն շատ գեղեցիկ կերպով կը պատկերացնէ.մարգարէն շատ գեղեցիկ կերպով կը պատկերացնէ.----    

««««Անիկա հովիւի պէս իր հօտը պիտի հովուէ.Անիկա հովիւի պէս իր հօտը պիտի հովուէ.Անիկա հովիւի պէս իր հօտը պիտի հովուէ.Անիկա հովիւի պէս իր հօտը պիտի հովուէ.    
գառնուկները իր բազուգառնուկները իր բազուգառնուկները իր բազուգառնուկները իր բազուկովը պիտի հաւաքէկովը պիտի հաւաքէկովը պիտի հաւաքէկովը պիտի հաւաքէ    
ու զանոնք իր գրկին մէջ պիտի կրէ,ու զանոնք իր գրկին մէջ պիտի կրէ,ու զանոնք իր գրկին մէջ պիտի կրէ,ու զանոնք իր գրկին մէջ պիտի կրէ,    
եւ ծիծ տուողները կամաց պիտի քշէեւ ծիծ տուողները կամաց պիտի քշէեւ ծիծ տուողները կամաց պիտի քշէեւ ծիծ տուողները կամաց պիտի քշէ»»»» ( ( ( (Եսայի 40.11):Եսայի 40.11):Եսայի 40.11):Եսայի 40.11):    
Իսկ Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ խօսելով իր Իսկ Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ խօսելով իր Իսկ Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ խօսելով իր Իսկ Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ խօսելով իր 

հովուական պաշտօնին մասին` կ'ըսէ.հովուական պաշտօնին մասին` կ'ըսէ.հովուական պաշտօնին մասին` կ'ըսէ.հովուական պաշտօնին մասին` կ'ըսէ.----    
««««Կորսուածը պիտի փնտռեմ,Կորսուածը պիտի փնտռեմ,Կորսուածը պիտի փնտռեմ,Կորսուածը պիտի փնտռեմ,    
մոլորածը պիտի դարձնեմ,մոլորածը պիտի դարձնեմ,մոլորածը պիտի դարձնեմ,մոլորածը պիտի դարձնեմ,    
կոտրածը պիտի փաթթեմ,կոտրածը պիտի փաթթեմ,կոտրածը պիտի փաթթեմ,կոտրածը պիտի փաթթեմ,    
հիւանդը պիտի առհիւանդը պիտի առհիւանդը պիտի առհիւանդը պիտի առողջացնեմ,ողջացնեմ,ողջացնեմ,ողջացնեմ,    
բայց պարարտն ու զօրաւորը պիտի պահեմ.բայց պարարտն ու զօրաւորը պիտի պահեմ.բայց պարարտն ու զօրաւորը պիտի պահեմ.բայց պարարտն ու զօրաւորը պիտի պահեմ.    
զանոնք իրաւունքով պիտի արածեմզանոնք իրաւունքով պիտի արածեմզանոնք իրաւունքով պիտի արածեմզանոնք իրաւունքով պիտի արածեմ»»»» ( ( ( (Եզեկիէլ 34.16):Եզեկիէլ 34.16):Եզեկիէլ 34.16):Եզեկիէլ 34.16):    
Այսօր ալ քրիստոնեաները կարիքը ունին Քրիստոսի Այսօր ալ քրիստոնեաները կարիքը ունին Քրիստոսի Այսօր ալ քրիստոնեաները կարիքը ունին Քրիստոսի Այսօր ալ քրիստոնեաները կարիքը ունին Քրիստոսի 

հովուութեան, որովհետեւ, հրեայ հովիւներուն ու իշխաննեհովուութեան, որովհետեւ, հրեայ հովիւներուն ու իշխաննեհովուութեան, որովհետեւ, հրեայ հովիւներուն ու իշխաննեհովուութեան, որովհետեւ, հրեայ հովիւներուն ու իշխաննե----
րուն նման, այսօրուան հովիւներն ու իշխաններն ալ կը րուն նման, այսօրուան հովիւներն ու իշխաններն ալ կը րուն նման, այսօրուան հովիւներն ու իշխաններն ալ կը րուն նման, այսօրուան հովիւներն ու իշխաններն ալ կը 
թերանան իրենցթերանան իրենցթերանան իրենցթերանան իրենց    առաքելութեան մէջ: Եթէ Քրիստոս ինք չէ առաքելութեան մէջ: Եթէ Քրիստոս ինք չէ առաքելութեան մէջ: Եթէ Քրիստոս ինք չէ առաքելութեան մէջ: Եթէ Քրիստոս ինք չէ 
հովիւը հովիւներուն, հովիւները չեն կրնար հովուել իրենց հովիւը հովիւներուն, հովիւները չեն կրնար հովուել իրենց հովիւը հովիւներուն, հովիւները չեն կրնար հովուել իրենց հովիւը հովիւներուն, հովիւները չեն կրնար հովուել իրենց 
խնամքին յանձնուած հօտը: խնամքին յանձնուած հօտը: խնամքին յանձնուած հօտը: խնամքին յանձնուած հօտը: Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի կողմէ չառաջնորդուող կողմէ չառաջնորդուող կողմէ չառաջնորդուող կողմէ չառաջնորդուող 
հովիւը` չի կրնար իր հօտի անդամները առաջնորդել հովիւը` չի կրնար իր հօտի անդամները առաջնորդել հովիւը` չի կրնար իր հօտի անդամները առաջնորդել հովիւը` չի կրնար իր հօտի անդամները առաջնորդել ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսու----
սին:սին:սին:սին:    

4) 4) 4) 4) Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ Աստուածաշունչին մէջ Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ Աստուածաշունչին մէջ Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ Աստուածաշունչին մէջ Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ Աստուածաշունչին մէջ 
յիշուած եյիշուած եյիշուած եյիշուած են երկու Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ ն երկու Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ ն երկու Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ ն երկու Բեթլեհէմներ, մին Յուդայի քաղաքին մէջ 
((((Միքեայ 5.2), իսկ միւսը՝ Զաբուղոնի մէջ (Յեսու 19.15): Միքեայ 5.2), իսկ միւսը՝ Զաբուղոնի մէջ (Յեսու 19.15): Միքեայ 5.2), իսկ միւսը՝ Զաբուղոնի մէջ (Յեսու 19.15): Միքեայ 5.2), իսկ միւսը՝ Զաբուղոնի մէջ (Յեսու 19.15): 
Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքը դարձաւ նշանաւոր որովհետեւ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքը դարձաւ նշանաւոր որովհետեւ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքը դարձաւ նշանաւոր որովհետեւ Յուդայի Բեթլեհէմ քաղաքը դարձաւ նշանաւոր որովհետեւ 
դարձաւ ծննդավայրը Յիսուսի, մինչդեռ Զաբուղոնի Բեթլեհէմ դարձաւ ծննդավայրը Յիսուսի, մինչդեռ Զաբուղոնի Բեթլեհէմ դարձաւ ծննդավայրը Յիսուսի, մինչդեռ Զաբուղոնի Բեթլեհէմ դարձաւ ծննդավայրը Յիսուսի, մինչդեռ Զաբուղոնի Բեթլեհէմ 
քաղաքը կորսուեցաւ պատմութեան փոշիին մէջ: Հոսկէ կը քաղաքը կորսուեցաւ պատմութեան փոշիին մէջ: Հոսկէ կը քաղաքը կորսուեցաւ պատմութեան փոշիին մէջ: Հոսկէ կը քաղաքը կորսուեցաւ պատմութեան փոշիին մէջ: Հոսկէ կը 
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սորսորսորսորվինք, թէ անոնք որոնք իրենց սիրտը չեն դարձներ վինք, թէ անոնք որոնք իրենց սիրտը չեն դարձներ վինք, թէ անոնք որոնք իրենց սիրտը չեն դարձներ վինք, թէ անոնք որոնք իրենց սիրտը չեն դարձներ 
ԲեթլեհէԲեթլեհէԲեթլեհէԲեթլեհէ´́́́մը Յիսուսի, այլ խօսքով՝ ծննդավայրը Յիսուսի, մը Յիսուսի, այլ խօսքով՝ ծննդավայրը Յիսուսի, մը Յիսուսի, այլ խօսքով՝ ծննդավայրը Յիսուսի, մը Յիսուսի, այլ խօսքով՝ ծննդավայրը Յիսուսի, 
անոնք դատապարտուած են կորսուելու պատմութեան անոնք դատապարտուած են կորսուելու պատմութեան անոնք դատապարտուած են կորսուելու պատմութեան անոնք դատապարտուած են կորսուելու պատմութեան 
փոշիին մէջ: Յաւերժապէս կը մնան միայն անոնք` որոնք փոշիին մէջ: Յաւերժապէս կը մնան միայն անոնք` որոնք փոշիին մէջ: Յաւերժապէս կը մնան միայն անոնք` որոնք փոշիին մէջ: Յաւերժապէս կը մնան միայն անոնք` որոնք 
Յաւերժը կ'առնեն իրենց սրտին մէջ:Յաւերժը կ'առնեն իրենց սրտին մէջ:Յաւերժը կ'առնեն իրենց սրտին մէջ:Յաւերժը կ'առնեն իրենց սրտին մէջ:    

5) 5) 5) 5) ««««Հռչակով նուազ չես Յուդայի միՀռչակով նուազ չես Յուդայի միՀռչակով նուազ չես Յուդայի միՀռչակով նուազ չես Յուդայի միւս քաղաքներէնւս քաղաքներէնւս քաղաքներէնւս քաղաքներէն»:»:»:»:    
Բեթլեհէմ անհռչակ ու աննշան քաղաք մըն էր, բայց դարձաւ Բեթլեհէմ անհռչակ ու աննշան քաղաք մըն էր, բայց դարձաւ Բեթլեհէմ անհռչակ ու աննշան քաղաք մըն էր, բայց դարձաւ Բեթլեհէմ անհռչակ ու աննշան քաղաք մըն էր, բայց դարձաւ 
հռչակաւոր ու նշանաւոր քաղաք մը, երբ Յիսուս անոր մէջ հռչակաւոր ու նշանաւոր քաղաք մը, երբ Յիսուս անոր մէջ հռչակաւոր ու նշանաւոր քաղաք մը, երբ Յիսուս անոր մէջ հռչակաւոր ու նշանաւոր քաղաք մը, երբ Յիսուս անոր մէջ 
ծնաւ: Մենք եւս Աստուծոյ համար աննշան ու ծնաւ: Մենք եւս Աստուծոյ համար աննշան ու ծնաւ: Մենք եւս Աստուծոյ համար աննշան ու ծնաւ: Մենք եւս Աստուծոյ համար աննշան ու ««««անկարեւորանկարեւորանկարեւորանկարեւոր» » » » 
ենք, բայց երբ Յիսուս ծնի մեր մէջ՝ Աստուծոյ հայեացքով կը ենք, բայց երբ Յիսուս ծնի մեր մէջ՝ Աստուծոյ հայեացքով կը ենք, բայց երբ Յիսուս ծնի մեր մէջ՝ Աստուծոյ հայեացքով կը ենք, բայց երբ Յիսուս ծնի մեր մէջ՝ Աստուծոյ հայեացքով կը 
դառնանք մեդառնանք մեդառնանք մեդառնանք մե´́́́ծ արժէք, որովհետծ արժէք, որովհետծ արժէք, որովհետծ արժէք, որովհետեւ իր Որդիին արեան գինը եւ իր Որդիին արեան գինը եւ իր Որդիին արեան գինը եւ իր Որդիին արեան գինը 
եղող թանկագին արարած մը կ'ըլլանք, աւելի թանկագին քան եղող թանկագին արարած մը կ'ըլլանք, աւելի թանկագին քան եղող թանկագին արարած մը կ'ըլլանք, աւելի թանկագին քան եղող թանկագին արարած մը կ'ըլլանք, աւելի թանկագին քան 
հրեշտակները, աւելի գեղեցիկ քան երկինքը: Հաւատացեալ հրեշտակները, աւելի գեղեցիկ քան երկինքը: Հաւատացեալ հրեշտակները, աւելի գեղեցիկ քան երկինքը: Հաւատացեալ հրեշտակները, աւելի գեղեցիկ քան երկինքը: Հաւատացեալ 
մարդը պէտք է գիտնայ թէ ինք Աստուծոյ համար արժէք է, մարդը պէտք է գիտնայ թէ ինք Աստուծոյ համար արժէք է, մարդը պէտք է գիտնայ թէ ինք Աստուծոյ համար արժէք է, մարդը պէտք է գիտնայ թէ ինք Աստուծոյ համար արժէք է, 
ուստի պէտք է ինքզինք հեռու պահէ բոլոր այն երեւոյթներէն ուստի պէտք է ինքզինք հեռու պահէ բոլոր այն երեւոյթներէն ուստի պէտք է ինքզինք հեռու պահէ բոլոր այն երեւոյթներէն ուստի պէտք է ինքզինք հեռու պահէ բոլոր այն երեւոյթներէն 
եւ բոլոր այն խօսքերէն եւ բոլոր այն խօսքերէն եւ բոլոր այն խօսքերէն եւ բոլոր այն խօսքերէն ու գործերէն` որոնք կ'արժեզրկեն ու գործերէն` որոնք կ'արժեզրկեն ու գործերէն` որոնք կ'արժեզրկեն ու գործերէն` որոնք կ'արժեզրկեն 
զինք:զինք:զինք:զինք:    

Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս հաստատուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս հաստատուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս հաստատուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս հաստատու----
մին մասին` կ'ըսէ. մին մասին` կ'ըսէ. մին մասին` կ'ըսէ. մին մասին` կ'ըսէ. ««««““““ԲեթլեհէմԲեթլեհէմԲեթլեհէմԲեթլեհէմ””””    կը նշանակէ` Հացի տուն: Եւ կը նշանակէ` Հացի տուն: Եւ կը նշանակէ` Հացի տուն: Եւ կը նշանակէ` Հացի տուն: Եւ 
Բեթլեհէմը հացի ու պարարտութեան տուն ըլլալով` բուսցուց Բեթլեհէմը հացի ու պարարտութեան տուն ըլլալով` բուսցուց Բեթլեհէմը հացի ու պարարտութեան տուն ըլլալով` բուսցուց Բեթլեհէմը հացի ու պարարտութեան տուն ըլլալով` բուսցուց 
անմահութեան հացը, եւ հրեշտակներուն հացը. եւ անկէ ետք, անմահութեան հացը, եւ հրեշտակներուն հացը. եւ անկէ ետք, անմահութեան հացը, եւ հրեշտակներուն հացը. եւ անկէ ետք, անմահութեան հացը, եւ հրեշտակներուն հացը. եւ անկէ ետք, 
այնքան ազնոայնքան ազնոայնքան ազնոայնքան ազնուացաւ եւ մեծցաւ, որ մինչեւ իսկ ամբողջ ւացաւ եւ մեծցաւ, որ մինչեւ իսկ ամբողջ ւացաւ եւ մեծցաւ, որ մինչեւ իսկ ամբողջ ւացաւ եւ մեծցաւ, որ մինչեւ իսկ ամբողջ 
տիեզերքի մէջ անոր նման ազնիւ ու մեծ քաղաք չէ եղած ու տիեզերքի մէջ անոր նման ազնիւ ու մեծ քաղաք չէ եղած ու տիեզերքի մէջ անոր նման ազնիւ ու մեծ քաղաք չէ եղած ու տիեզերքի մէջ անոր նման ազնիւ ու մեծ քաղաք չէ եղած ու 
պիտի չըլլայ. որովհետեւ երբ Ծնածը ազնիւ ու մեծ է, քաղաքն պիտի չըլլայ. որովհետեւ երբ Ծնածը ազնիւ ու մեծ է, քաղաքն պիտի չըլլայ. որովհետեւ երբ Ծնածը ազնիւ ու մեծ է, քաղաքն պիտի չըլլայ. որովհետեւ երբ Ծնածը ազնիւ ու մեծ է, քաղաքն 
ալ որուն մէջ կը ծնի անիկա` կ'ըլլայ ազնիւ ու մեծ, եւ ուստի ալ որուն մէջ կը ծնի անիկա` կ'ըլլայ ազնիւ ու մեծ, եւ ուստի ալ որուն մէջ կը ծնի անիկա` կ'ըլլայ ազնիւ ու մեծ, եւ ուստի ալ որուն մէջ կը ծնի անիկա` կ'ըլլայ ազնիւ ու մեծ, եւ ուստի 
կը դառնայ հռչակաւոր ու բարեհամբաւ: Միքիա մարգարէն կը դառնայ հռչակաւոր ու բարեհամբաւ: Միքիա մարգարէն կը դառնայ հռչակաւոր ու բարեհամբաւ: Միքիա մարգարէն կը դառնայ հռչակաւոր ու բարեհամբաւ: Միքիա մարգարէն 
սսսսկիզբէն տեսնելով գալիք Մեկիզբէն տեսնելով գալիք Մեկիզբէն տեսնելով գալիք Մեկիզբէն տեսնելով գալիք Մեսիային ազնուութիւնն ու սիային ազնուութիւնն ու սիային ազնուութիւնն ու սիային ազնուութիւնն ու 
հզօրհզօրհզօրհզօրութիւնը, կանուխէն կը գովէ Բեթլեհէմ քաղաքը, զայն ութիւնը, կանուխէն կը գովէ Բեթլեհէմ քաղաքը, զայն ութիւնը, կանուխէն կը գովէ Բեթլեհէմ քաղաքը, զայն ութիւնը, կանուխէն կը գովէ Բեթլեհէմ քաղաքը, զայն 
կոչելով հզօր ու ազնիւ համեմատաբար Յուդայի բոլոր միւս կոչելով հզօր ու ազնիւ համեմատաբար Յուդայի բոլոր միւս կոչելով հզօր ու ազնիւ համեմատաբար Յուդայի բոլոր միւս կոչելով հզօր ու ազնիւ համեմատաբար Յուդայի բոլոր միւս 
քաղաքներուն: Մեր Տէրը ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ. ըլլալով քաղաքներուն: Մեր Տէրը ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ. ըլլալով քաղաքներուն: Մեր Տէրը ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ. ըլլալով քաղաքներուն: Մեր Տէրը ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ. ըլլալով 
““““Դաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի ՈրդիԴաւիթի Որդի””””, , , , ինչպէս Դաւիթ ինչպէս Դաւիթ ինչպէս Դաւիթ ինչպէս Դաւիթ ԲեթլեհէմիԲեթլեհէմիԲեթլեհէմիԲեթլեհէմի    մէջ ծնաւ, իմէջ ծնաւ, իմէջ ծնաւ, իմէջ ծնաւ, ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
ալ պէտք էր հոն ծնէր. ալ պէտք էր հոն ծնէր. ալ պէտք էր հոն ծնէր. ալ պէտք էր հոն ծնէր. Բեթլեհէմ որ ամենէն խոնարհ ու Բեթլեհէմ որ ամենէն խոնարհ ու Բեթլեհէմ որ ամենէն խոնարհ ու Բեթլեհէմ որ ամենէն խոնարհ ու 
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ամենէն նուաստ քաղաքն էր, երբ ծնունդ տուաւ Դաւիթին` ամենէն նուաստ քաղաքն էր, երբ ծնունդ տուաւ Դաւիթին` ամենէն նուաստ քաղաքն էր, երբ ծնունդ տուաւ Դաւիթին` ամենէն նուաստ քաղաքն էր, երբ ծնունդ տուաւ Դաւիթին` 
դարձաւ ամենէն նշանաւորը Յուդայի մէջ, բայց երբ ծնունդ դարձաւ ամենէն նշանաւորը Յուդայի մէջ, բայց երբ ծնունդ դարձաւ ամենէն նշանաւորը Յուդայի մէջ, բայց երբ ծնունդ դարձաւ ամենէն նշանաւորը Յուդայի մէջ, բայց երբ ծնունդ 
տուաւ Յիսուսին` դարձաւ ամենէն նշանաւորը աշխարհի տուաւ Յիսուսին` դարձաւ ամենէն նշանաւորը աշխարհի տուաւ Յիսուսին` դարձաւ ամենէն նշանաւորը աշխարհի տուաւ Յիսուսին` դարձաւ ամենէն նշանաւորը աշխարհի 
մէջ: Մեր Տէրը ծնաւ փոքրիկ ու նուաստ քաղաքի մը մէջ, բայմէջ: Մեր Տէրը ծնաւ փոքրիկ ու նուաստ քաղաքի մը մէջ, բայմէջ: Մեր Տէրը ծնաւ փոքրիկ ու նուաստ քաղաքի մը մէջ, բայմէջ: Մեր Տէրը ծնաւ փոքրիկ ու նուաստ քաղաքի մը մէջ, բայց ց ց ց 
իր փառքով աւելի բարձրացաւ քան հրեշտակները, եւ ասով, իր փառքով աւելի բարձրացաւ քան հրեշտակները, եւ ասով, իր փառքով աւելի բարձրացաւ քան հրեշտակները, եւ ասով, իր փառքով աւելի բարձրացաւ քան հրեշտակները, եւ ասով, 
օրինակ տուաւ մեզի, թէ ինչպէս եթէ ընտրենք խոնարհուօրինակ տուաւ մեզի, թէ ինչպէս եթէ ընտրենք խոնարհուօրինակ տուաւ մեզի, թէ ինչպէս եթէ ընտրենք խոնարհուօրինակ տուաւ մեզի, թէ ինչպէս եթէ ընտրենք խոնարհու----
թեան ճամբան` կը բարձրանանք...թեան ճամբան` կը բարձրանանք...թեան ճամբան` կը բարձրանանք...թեան ճամբան` կը բարձրանանք...»:»:»:»:    

6) 6) 6) 6) ««««Որովհետեւ քՈրովհետեւ քՈրովհետեւ քՈրովհետեւ քեզմէ պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի եզմէ պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի եզմէ պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի եզմէ պիտի ելլէ իշխան մը, որ պիտի 
հովուէ իմ ժողովուրդսհովուէ իմ ժողովուրդսհովուէ իմ ժողովուրդսհովուէ իմ ժողովուրդս»:»:»:»:    Տուեալ համարին մէջ կը հաստաՏուեալ համարին մէջ կը հաստաՏուեալ համարին մէջ կը հաստաՏուեալ համարին մէջ կը հաստա----
տուի թէ Յիսուս իշխան տուի թէ Յիսուս իշխան տուի թէ Յիսուս իշխան տուի թէ Յիսուս իշխան մըն է: Այնպիսիմըն է: Այնպիսիմըն է: Այնպիսիմըն է: Այնպիսի´ ´ ´ ´ իշխան մը` որ իշխան մը` որ իշխան մը` որ իշխան մը` որ 
կարող է հովուել իր ժողովուրդը: Արդարեւ, Յիսուսի համար կարող է հովուել իր ժողովուրդը: Արդարեւ, Յիսուսի համար կարող է հովուել իր ժողովուրդը: Արդարեւ, Յիսուսի համար կարող է հովուել իր ժողովուրդը: Արդարեւ, Յիսուսի համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««իշխանիշխանիշխանիշխան» » » » եւ եւ եւ եւ ««««հովիւհովիւհովիւհովիւ» » » » բնորոշումները, կը պարզեն բնորոշումները, կը պարզեն բնորոշումները, կը պարզեն բնորոշումները, կը պարզեն 
թէ Յիսուս ծնաւ ըլլալու Իշխան եւ Հովիւ բոլոր անոնց՝ որոնք թէ Յիսուս ծնաւ ըլլալու Իշխան եւ Հովիւ բոլոր անոնց՝ որոնք թէ Յիսուս ծնաւ ըլլալու Իշխան եւ Հովիւ բոլոր անոնց՝ որոնք թէ Յիսուս ծնաւ ըլլալու Իշխան եւ Հովիւ բոլոր անոնց՝ որոնք 
իրենք զիրենք Աստուծոյ հետեւորդ կը դաւանին: Նախ իրենք զիրենք Աստուծոյ հետեւորդ կը դաւանին: Նախ իրենք զիրենք Աստուծոյ հետեւորդ կը դաւանին: Նախ իրենք զիրենք Աստուծոյ հետեւորդ կը դաւանին: Նախ 
խօսինք խօսինք խօսինք խօսինք ««««իշխանիշխանիշխանիշխան»»»»    բնորոշումին մասին: բնորոշումին մասին: բնորոշումին մասին: բնորոշումին մասին: ««««ԻշխանԻշխանԻշխանԻշխան» » » » բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց 
կու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս իկու տայ, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կ’’’’իշխէ հաւատացեալին իշխէ հաւատացեալին իշխէ հաւատացեալին իշխէ հաւատացեալին 
կեանքին մէջ, անոր կեանքի որոշումներուն վրայ, անոր կեանքին մէջ, անոր կեանքի որոշումներուն վրայ, անոր կեանքին մէջ, անոր կեանքի որոշումներուն վրայ, անոր կեանքին մէջ, անոր կեանքի որոշումներուն վրայ, անոր 
ներկային ու ապագային վրայ: Հաւանաբար պէտք չէ ըսենք` ներկային ու ապագային վրայ: Հաւանաբար պէտք չէ ըսենք` ներկային ու ապագային վրայ: Հաւանաբար պէտք չէ ըսենք` ներկային ու ապագային վրայ: Հաւանաբար պէտք չէ ըսենք` 
««««իիիի´́́́նքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կնքն է որ կ’’’’իշխէիշխէիշխէիշխէ». ». ». ». գուցէ պէտք է ըսենք` գուցէ պէտք է ըսենք` գուցէ պէտք է ըսենք` գուցէ պէտք է ըսենք` ««««ինքն է որ պէինքն է որ պէինքն է որ պէինքն է որ պէ´́́́տք է տք է տք է տք է 
իշխէիշխէիշխէիշխէ»:»:»:»:    Որովհետեւ, իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչող Որովհետեւ, իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչող Որովհետեւ, իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչող Որովհետեւ, իրենք զիրենք հաւատացեալ կոչող 
մարդոց մեծ տոկոսը, իրեմարդոց մեծ տոկոսը, իրեմարդոց մեծ տոկոսը, իրեմարդոց մեծ տոկոսը, իրե´́́́նք են որ ամէն որոշում կ'առնեն նք են որ ամէն որոշում կ'առնեն նք են որ ամէն որոշում կ'առնեն նք են որ ամէն որոշում կ'առնեն 
իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց իրենց կեանքին մէջ: Անոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց 
իշխանն է ու իրենց կեանքին վրայ իշխողն է, բայց երբ կը իշխանն է ու իրենց կեանքին վրայ իշխողն է, բայց երբ կը իշխանն է ու իրենց կեանքին վրայ իշխողն է, բայց երբ կը իշխանն է ու իրենց կեանքին վրայ իշխողն է, բայց երբ կը 
դիտենք իրենց կեանքը, չենք տեսներ որ Յիսուս իդիտենք իրենց կեանքը, չենք տեսներ որ Յիսուս իդիտենք իրենց կեանքը, չենք տեսներ որ Յիսուս իդիտենք իրենց կեանքը, չենք տեսներ որ Յիսուս ի´́́́նքն է որնքն է որնքն է որնքն է որ    
կ'իշխէ իրենց կեանքին մէջ, այլ իրեկ'իշխէ իրենց կեանքին մէջ, այլ իրեկ'իշխէ իրենց կեանքին մէջ, այլ իրեկ'իշխէ իրենց կեանքին մէջ, այլ իրե´́́́նք նք նք նք են են են են որորորոր    կ'իշխեն, քանի կ'իշխեն, քանի կ'իշխեն, քանի կ'իշխեն, քանի 
ամէն ինչ իրեամէն ինչ իրեամէն ինչ իրեամէն ինչ իրե´́́́նք եննք եննք եննք են    որ կը ծոր կը ծոր կը ծոր կը ծրագրեն ու կը գործադրեն, իրերագրեն ու կը գործադրեն, իրերագրեն ու կը գործադրեն, իրերագրեն ու կը գործադրեն, իրե´́́́նք նք նք նք 
ենենենեն    որ կ'որոշեն ու կը կատարեն, եւ այս բոլորը կ'ընեն առանց որ կ'որոշեն ու կը կատարեն, եւ այս բոլորը կ'ընեն առանց որ կ'որոշեն ու կը կատարեն, եւ այս բոլորը կ'ընեն առանց որ կ'որոշեն ու կը կատարեն, եւ այս բոլորը կ'ընեն առանց 
աղօթքի: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ոեւէ որոաղօթքի: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ոեւէ որոաղօթքի: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ոեւէ որոաղօթքի: Քանի՞ հաւատացեալներ ունինք, որոնք ոեւէ որո----
շում առնելէ ու ոեւէ ծրագիր մշակելշում առնելէ ու ոեւէ ծրագիր մշակելշում առնելէ ու ոեւէ ծրագիր մշակելշում առնելէ ու ոեւէ ծրագիր մշակելէ առաջ, աղօթքով է առաջ, աղօթքով է առաջ, աղօթքով է առաջ, աղօթքով 
Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն, որպէսզի գիտնան Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն, որպէսզի գիտնան Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն, որպէսզի գիտնան Աստուծոյ առաջնորդութիւնը կը խնդրեն, որպէսզի գիտնան 
իրենց ընելիքը: Շատեր բան մը կ'որոշեն եւ Աստուծոյ իրենց ընելիքը: Շատեր բան մը կ'որոշեն եւ Աստուծոյ իրենց ընելիքը: Շատեր բան մը կ'որոշեն եւ Աստուծոյ իրենց ընելիքը: Շատեր բան մը կ'որոշեն եւ Աստուծոյ 
օրհնութիւնը կը խնդրեն, եւ ասիկա սխալ է: Ինչո՞ւ խնդրել օրհնութիւնը կը խնդրեն, եւ ասիկա սխալ է: Ինչո՞ւ խնդրել օրհնութիւնը կը խնդրեն, եւ ասիկա սխալ է: Ինչո՞ւ խնդրել օրհնութիւնը կը խնդրեն, եւ ասիկա սխալ է: Ինչո՞ւ խնդրել 
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Աստուծոյ օրհնութիւնը երբ արդէն մեր որոշումը առած ենք: Աստուծոյ օրհնութիւնը երբ արդէն մեր որոշումը առած ենք: Աստուծոյ օրհնութիւնը երբ արդէն մեր որոշումը առած ենք: Աստուծոյ օրհնութիւնը երբ արդէն մեր որոշումը առած ենք: 
Երբ բան մը կ'որոշենք եւ ԱստուծոյԵրբ բան մը կ'որոշենք եւ ԱստուծոյԵրբ բան մը կ'որոշենք եւ ԱստուծոյԵրբ բան մը կ'որոշենք եւ Աստուծոյ    օրհնութիւնը կը խնդրենք, օրհնութիւնը կը խնդրենք, օրհնութիւնը կը խնդրենք, օրհնութիւնը կը խնդրենք, 
կը նշանակէ թէ մեր սեփական կամքին կատարումն է որ կը կը նշանակէ թէ մեր սեփական կամքին կատարումն է որ կը կը նշանակէ թէ մեր սեփական կամքին կատարումն է որ կը կը նշանակէ թէ մեր սեփական կամքին կատարումն է որ կը 
հետապնդենք. կարծէք Աստուծոյ ըսած կ'ըլլանք. հետապնդենք. կարծէք Աստուծոյ ըսած կ'ըլլանք. հետապնդենք. կարծէք Աստուծոյ ըսած կ'ըլլանք. հետապնդենք. կարծէք Աստուծոյ ըսած կ'ըլլանք. ««««Մենք Մենք Մենք Մենք 
որոշեցինք, իսկ դուն, Տէորոշեցինք, իսկ դուն, Տէորոշեցինք, իսկ դուն, Տէորոշեցինք, իսկ դուն, Տէ´́́́ր, օրհնութիւնդ տուր մեզի, որպէսզի ր, օրհնութիւնդ տուր մեզի, որպէսզի ր, օրհնութիւնդ տուր մեզի, որպէսզի ր, օրհնութիւնդ տուր մեզի, որպէսզի 
մեր առած որոշումը կատարուիմեր առած որոշումը կատարուիմեր առած որոշումը կատարուիմեր առած որոշումը կատարուի»:»:»:»:    Մենք Աստուծոյ օրհնուՄենք Աստուծոյ օրհնուՄենք Աստուծոյ օրհնուՄենք Աստուծոյ օրհնու----
թիւնը խնդրելէ առաջ, նախթիւնը խնդրելէ առաջ, նախթիւնը խնդրելէ առաջ, նախթիւնը խնդրելէ առաջ, նախ    Աստուծոյ առաջնորդութիւնը Աստուծոյ առաջնորդութիւնը Աստուծոյ առաջնորդութիւնը Աստուծոյ առաջնորդութիւնը 
պէտք է խնդրենք, Աստուծոյ կամքը պէտք է խնդրենք: Ըսել պէտք է խնդրենք, Աստուծոյ կամքը պէտք է խնդրենք: Ըսել պէտք է խնդրենք, Աստուծոյ կամքը պէտք է խնդրենք: Ըսել պէտք է խնդրենք, Աստուծոյ կամքը պէտք է խնդրենք: Ըսել 
ուզածս հետեւեալն է.ուզածս հետեւեալն է.ուզածս հետեւեալն է.ուզածս հետեւեալն է.----    Մենք մեր որոշումները առնելէ ետք չէ Մենք մեր որոշումները առնելէ ետք չէ Մենք մեր որոշումները առնելէ ետք չէ Մենք մեր որոշումները առնելէ ետք չէ 
որ Աստուծոյ օրհնութիւնը պէտք է խնդրենք, այլ` որ Աստուծոյ օրհնութիւնը պէտք է խնդրենք, այլ` որ Աստուծոյ օրհնութիւնը պէտք է խնդրենք, այլ` որ Աստուծոյ օրհնութիւնը պէտք է խնդրենք, այլ` նախքաննախքաննախքաննախքան    
մեր որոշումները առնելը պէտք է Աստուծոյ օրհնութիւնն ու մեր որոշումները առնելը պէտք է Աստուծոյ օրհնութիւնն ու մեր որոշումները առնելը պէտք է Աստուծոյ օրհնութիւնն ու մեր որոշումները առնելը պէտք է Աստուծոյ օրհնութիւնն ու 
առաջնորդութիւնը առաջնորդութիւնը առաջնորդութիւնը առաջնորդութիւնը խնդրենք, որպէսզի ինք առաջնորդէ մեզ խնդրենք, որպէսզի ինք առաջնորդէ մեզ խնդրենք, որպէսզի ինք առաջնորդէ մեզ խնդրենք, որպէսզի ինք առաջնորդէ մեզ 
ճիշդ որոշումներ առնելու: Իր առաջնորդութեամբ ճիշդ ճիշդ որոշումներ առնելու: Իր առաջնորդութեամբ ճիշդ ճիշդ որոշումներ առնելու: Իր առաջնորդութեամբ ճիշդ ճիշդ որոշումներ առնելու: Իր առաջնորդութեամբ ճիշդ 
որոշումներ առնելէ ետք միայն կրնանք իր օրհնութիւնը որոշումներ առնելէ ետք միայն կրնանք իր օրհնութիւնը որոշումներ առնելէ ետք միայն կրնանք իր օրհնութիւնը որոշումներ առնելէ ետք միայն կրնանք իր օրհնութիւնը 
խնդրել մեր որոշումներու գործադրման համար:խնդրել մեր որոշումներու գործադրման համար:խնդրել մեր որոշումներու գործադրման համար:խնդրել մեր որոշումներու գործադրման համար:    

Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած Յիսուսի համար գործածուած ««««իշխանիշխանիշխանիշխան» » » » բառը, միաժամաբառը, միաժամաբառը, միաժամաբառը, միաժամա----
նակ, կը պարզէ թէ ան ունի իշխանութնակ, կը պարզէ թէ ան ունի իշխանութնակ, կը պարզէ թէ ան ունի իշխանութնակ, կը պարզէ թէ ան ունի իշխանութիւն` որուն իշխանը իւն` որուն իշխանը իւն` որուն իշխանը իւն` որուն իշխանը 
իիիի´́́́նքն է, ունի թագաւորութիւն` որուն թագաւորը ինքն է, ունի թագաւորութիւն` որուն թագաւորը ինքն է, ունի թագաւորութիւն` որուն թագաւորը ինքն է, ունի թագաւորութիւն` որուն թագաւորը ի´́́́նքն է, նքն է, նքն է, նքն է, 
ունի տէրութիւն` որուն Տէրն ու տիրողը իունի տէրութիւն` որուն Տէրն ու տիրողը իունի տէրութիւն` որուն Տէրն ու տիրողը իունի տէրութիւն` որուն Տէրն ու տիրողը ի´́́́նքն է, ունի նքն է, ունի նքն է, ունի նքն է, ունի 
զօրութիւն` եւ այդ զօրութեան աղբիւրը նոյնինքն իր անձն է:զօրութիւն` եւ այդ զօրութեան աղբիւրը նոյնինքն իր անձն է:զօրութիւն` եւ այդ զօրութեան աղբիւրը նոյնինքն իր անձն է:զօրութիւն` եւ այդ զօրութեան աղբիւրը նոյնինքն իր անձն է:    

7) 7) 7) 7) Գանք Գանք Գանք Գանք ««««հովուելհովուելհովուելհովուել» » » » բառին: բառին: բառին: բառին: ««««ՀովուելՀովուելՀովուելՀովուել» » » » բառը կը յիշեցնէ բառը կը յիշեցնէ բառը կը յիշեցնէ բառը կը յիշեցնէ 
մեզի, թէ Յիսուս իմեզի, թէ Յիսուս իմեզի, թէ Յիսուս իմեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ կը հովուէ, այսինքն` կ'առաջկը հովուէ, այսինքն` կ'առաջկը հովուէ, այսինքն` կ'առաջկը հովուէ, այսինքն` կ'առաջ----
նորդէ, կը կերակրէ, կը խնամէ, կը պաշտպանէ ու կը պահնորդէ, կը կերակրէ, կը խնամէ, կը պաշտպանէ ու կը պահնորդէ, կը կերակրէ, կը խնամէ, կը պաշտպանէ ու կը պահնորդէ, կը կերակրէ, կը խնամէ, կը պաշտպանէ ու կը պահ----
պանէ իր հաւատացեալները: Տարբեր գիրքերու մէջ ընդարպանէ իր հաւատացեալները: Տարբեր գիրքերու մէջ ընդարպանէ իր հաւատացեալները: Տարբեր գիրքերու մէջ ընդարպանէ իր հաւատացեալները: Տարբեր գիրքերու մէջ ընդար----
ձակ կերպով խօսած ենք Քրիստոսի հովուական պաշտօնին ձակ կերպով խօսած ենք Քրիստոսի հովուական պաշտօնին ձակ կերպով խօսած ենք Քրիստոսի հովուական պաշտօնին ձակ կերպով խօսած ենք Քրիստոսի հովուական պաշտօնին 
մասին, այստեղ կը բաւարարուիմ յիշեցնելով, թէ Յիսուս մասին, այստեղ կը բաւարարուիմ յիշեցնելով, թէ Յիսուս մասին, այստեղ կը բաւարարուիմ յիշեցնելով, թէ Յիսուս մասին, այստեղ կը բաւարարուիմ յիշեցնելով, թէ Յիսուս 
իբրեւ հովիւ տարբեր է բանաւորիբրեւ հովիւ տարբեր է բանաւորիբրեւ հովիւ տարբեր է բանաւորիբրեւ հովիւ տարբեր է բանաւոր    բոլոր հովիւներէն, որովհեբոլոր հովիւներէն, որովհեբոլոր հովիւներէն, որովհեբոլոր հովիւներէն, որովհե----
տեւ.տեւ.տեւ.տեւ.----    

ա) Բոլոր հովիւները հոգ կը տանին իրենց ծուխի ա) Բոլոր հովիւները հոգ կը տանին իրենց ծուխի ա) Բոլոր հովիւները հոգ կը տանին իրենց ծուխի ա) Բոլոր հովիւները հոգ կը տանին իրենց ծուխի 
անդամներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին հոգ տանին անդամներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին հոգ տանին անդամներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին հոգ տանին անդամներուն, որպէսզի անոնք ալ իրենց կարգին հոգ տանին 
իրեն: Ան կ'օգնէ անոնց ու կ'օգտուի անոնցմէ: Յիսուս սակայն, իրեն: Ան կ'օգնէ անոնց ու կ'օգտուի անոնցմէ: Յիսուս սակայն, իրեն: Ան կ'օգնէ անոնց ու կ'օգտուի անոնցմէ: Յիսուս սակայն, իրեն: Ան կ'օգնէ անոնց ու կ'օգտուի անոնցմէ: Յիսուս սակայն, 
տէր ու պաշտպան կը կանգնի մեզի, եւ կ'օգնէ ու կը խնամէ տէր ու պաշտպան կը կանգնի մեզի, եւ կ'օգնէ ու կը խնամէ տէր ու պաշտպան կը կանգնի մեզի, եւ կ'օգնէ ու կը խնամէ տէր ու պաշտպան կը կանգնի մեզի, եւ կ'օգնէ ու կը խնամէ 
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մեզ առանց ակնկալմեզ առանց ակնկալմեզ առանց ակնկալմեզ առանց ակնկալութեան, քանի գիտէ որ մենք ոչինչով ութեան, քանի գիտէ որ մենք ոչինչով ութեան, քանի գիտէ որ մենք ոչինչով ութեան, քանի գիտէ որ մենք ոչինչով 
կրնանք օգնել կամ օգտակար դառնալ իրեն:կրնանք օգնել կամ օգտակար դառնալ իրեն:կրնանք օգնել կամ օգտակար դառնալ իրեն:կրնանք օգնել կամ օգտակար դառնալ իրեն:    

բ) Գրեթէ բոլոր հովիւները յատուկ ուշադրութիւն կը բ) Գրեթէ բոլոր հովիւները յատուկ ուշադրութիւն կը բ) Գրեթէ բոլոր հովիւները յատուկ ուշադրութիւն կը բ) Գրեթէ բոլոր հովիւները յատուկ ուշադրութիւն կը 
դարձնեն հարուստներուն, բայց Յիսուս առաւելաբար աղդարձնեն հարուստներուն, բայց Յիսուս առաւելաբար աղդարձնեն հարուստներուն, բայց Յիսուս առաւելաբար աղդարձնեն հարուստներուն, բայց Յիսուս առաւելաբար աղ----
քատներուն ու անտեսուածներուն է որ ուշադրութիւն կը քատներուն ու անտեսուածներուն է որ ուշադրութիւն կը քատներուն ու անտեսուածներուն է որ ուշադրութիւն կը քատներուն ու անտեսուածներուն է որ ուշադրութիւն կը 
դարձնէ:դարձնէ:դարձնէ:դարձնէ:    

գ) Հովիւներ կրնան մոլորիլ եւ գ) Հովիւներ կրնան մոլորիլ եւ գ) Հովիւներ կրնան մոլորիլ եւ գ) Հովիւներ կրնան մոլորիլ եւ մոլորեցնել, Յիսուս մոլորեցնել, Յիսուս մոլորեցնել, Յիսուս մոլորեցնել, Յիսուս 
սակայն մոլորածները դարձի բերող անսխալական հովիւն է:սակայն մոլորածները դարձի բերող անսխալական հովիւն է:սակայն մոլորածները դարձի բերող անսխալական հովիւն է:սակայն մոլորածները դարձի բերող անսխալական հովիւն է:    

դ) Հովիւներ վտանգի կամ նեղութեան դիմաց կրնան լքել դ) Հովիւներ վտանգի կամ նեղութեան դիմաց կրնան լքել դ) Հովիւներ վտանգի կամ նեղութեան դիմաց կրնան լքել դ) Հովիւներ վտանգի կամ նեղութեան դիմաց կրնան լքել 
իրենց հօտի անդամները եւ փախչիլ, մինչդեռ Յիսուս իրաւ իրենց հօտի անդամները եւ փախչիլ, մինչդեռ Յիսուս իրաւ իրենց հօտի անդամները եւ փախչիլ, մինչդեռ Յիսուս իրաւ իրենց հօտի անդամները եւ փախչիլ, մինչդեռ Յիսուս իրաւ 
հովիւ ըլլալով` հովիւ ըլլալով` հովիւ ըլլալով` հովիւ ըլլալով` ««««իր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարիր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարիր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համարիր կեանքը կու տայ ոչխարներուն համար» » » » 
((((Յովհաննէս 10.11Յովհաննէս 10.11Յովհաննէս 10.11Յովհաննէս 10.11----12), 12), 12), 12), որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի պահպանէ զանոնք: Յիշենք պահպանէ զանոնք: Յիշենք պահպանէ զանոնք: Յիշենք պահպանէ զանոնք: Յիշենք 
որ երբ զինուորներու գունդ մը եկաւ Յիսուսը ձերբակալելու, որ երբ զինուորներու գունդ մը եկաւ Յիսուսը ձերբակալելու, որ երբ զինուորներու գունդ մը եկաւ Յիսուսը ձերբակալելու, որ երբ զինուորներու գունդ մը եկաւ Յիսուսը ձերբակալելու, 
Յիսուս ընդառաջ գնաց անոնց եւ ըսաւ. Յիսուս ընդառաջ գնաց անոնց եւ ըսաւ. Յիսուս ընդառաջ գնաց անոնց եւ ըսաւ. Յիսուս ընդառաջ գնաց անոնց եւ ըսաւ. ««««Եթէ զիս կը փնտռէք` Եթէ զիս կը փնտռէք` Եթէ զիս կը փնտռէք` Եթէ զիս կը փնտռէք` 
ձգեցէք որ ասոնք [աշակերտները] երթանձգեցէք որ ասոնք [աշակերտները] երթանձգեցէք որ ասոնք [աշակերտները] երթանձգեցէք որ ասոնք [աշակերտները] երթան» » » » (Յովհաննէս 18.8): (Յովհաննէս 18.8): (Յովհաննէս 18.8): (Յովհաննէս 18.8): 
Ասիկա ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնն է, որ ցոյց կու տայ թէ Ասիկա ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնն է, որ ցոյց կու տայ թէ Ասիկա ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնն է, որ ցոյց կու տայ թէ Ասիկա ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնն է, որ ցոյց կու տայ թէ 
ինչպէս Յիսուինչպէս Յիսուինչպէս Յիսուինչպէս Յիսուս իր կեանքը կու տայ` իր հետեւորդներուն ս իր կեանքը կու տայ` իր հետեւորդներուն ս իր կեանքը կու տայ` իր հետեւորդներուն ս իր կեանքը կու տայ` իր հետեւորդներուն 
կեանքը պահպանելու համար:կեանքը պահպանելու համար:կեանքը պահպանելու համար:կեանքը պահպանելու համար:    

ե) Հովիւներ կրնան յուսախաբ ընել իրենց հաւատացե) Հովիւներ կրնան յուսախաբ ընել իրենց հաւատացե) Հովիւներ կրնան յուսախաբ ընել իրենց հաւատացե) Հովիւներ կրնան յուսախաբ ընել իրենց հաւատաց----
եալները, մինչդեռ Յիսուս` յաւիտենական կեանքի մեր յոյսը, եալները, մինչդեռ Յիսուս` յաւիտենական կեանքի մեր յոյսը, եալները, մինչդեռ Յիսուս` յաւիտենական կեանքի մեր յոյսը, եալները, մինչդեռ Յիսուս` յաւիտենական կեանքի մեր յոյսը, 
ոոոո´́́́չ թէ յուսախաբ չ'ըներ, այլ` յուսախաբ եղածները յոյսով կը չ թէ յուսախաբ չ'ըներ, այլ` յուսախաբ եղածները յոյսով կը չ թէ յուսախաբ չ'ըներ, այլ` յուսախաբ եղածները յոյսով կը չ թէ յուսախաբ չ'ըներ, այլ` յուսախաբ եղածները յոյսով կը 
գօտեպնդէ ու երկնային յոյսի ջահակիրգօտեպնդէ ու երկնային յոյսի ջահակիրգօտեպնդէ ու երկնային յոյսի ջահակիրգօտեպնդէ ու երկնային յոյսի ջահակիր    կը դարձնէ:կը դարձնէ:կը դարձնէ:կը դարձնէ:    

8) 8) 8) 8) ««««Որ պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ ԻսրայէլըՈր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ ԻսրայէլըՈր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ ԻսրայէլըՈր պիտի հովուէ իմ ժողովուրդս՝ Իսրայէլը»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
հաստատումը ցոյց չի տար թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ լոկ հաստատումը ցոյց չի տար թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ լոկ հաստատումը ցոյց չի տար թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ լոկ հաստատումը ցոյց չի տար թէ Յիսուս աշխարհ եկաւ լոկ 
Իսրայէլի ժողովուրդին հովիւը ըլլալու: Բնականօրէն առաջին Իսրայէլի ժողովուրդին հովիւը ըլլալու: Բնականօրէն առաջին Իսրայէլի ժողովուրդին հովիւը ըլլալու: Բնականօրէն առաջին Իսրայէլի ժողովուրդին հովիւը ըլլալու: Բնականօրէն առաջին 
հերթին զանոհերթին զանոհերթին զանոհերթին զանո´́́́նք հովուելու պիտի սկսէր, որպէսզի Հին նք հովուելու պիտի սկսէր, որպէսզի Հին նք հովուելու պիտի սկսէր, որպէսզի Հին նք հովուելու պիտի սկսէր, որպէսզի Հին 
Կտակարանի մէջ անոնց հայրերուն հետ իր կատարԿտակարանի մէջ անոնց հայրերուն հետ իր կատարԿտակարանի մէջ անոնց հայրերուն հետ իր կատարԿտակարանի մէջ անոնց հայրերուն հետ իր կատարած ած ած ած 
երդումներն ու խոստումները պահած ըլլար, բայց որովհետեւ երդումներն ու խոստումները պահած ըլլար, բայց որովհետեւ երդումներն ու խոստումները պահած ըլլար, բայց որովհետեւ երդումներն ու խոստումները պահած ըլլար, բայց որովհետեւ 
անոնք պիտի մերժէին զինք ճանչնալ իբրեւ հովիւ, ինքն ալ իր անոնք պիտի մերժէին զինք ճանչնալ իբրեւ հովիւ, ինքն ալ իր անոնք պիտի մերժէին զինք ճանչնալ իբրեւ հովիւ, ինքն ալ իր անոնք պիտի մերժէին զինք ճանչնալ իբրեւ հովիւ, ինքն ալ իր 
կարգին պիտի մերժէր զանոնք ճանչնալ իբրեւ իր ժողովուրկարգին պիտի մերժէր զանոնք ճանչնալ իբրեւ իր ժողովուրկարգին պիտի մերժէր զանոնք ճանչնալ իբրեւ իր ժողովուրկարգին պիտի մերժէր զանոնք ճանչնալ իբրեւ իր ժողովուր----
դը, եւ կեանքի պիտի կոչէր նոր Իսրայէլ մը, որ պիտի դը, եւ կեանքի պիտի կոչէր նոր Իսրայէլ մը, որ պիտի դը, եւ կեանքի պիտի կոչէր նոր Իսրայէլ մը, որ պիտի դը, եւ կեանքի պիտի կոչէր նոր Իսրայէլ մը, որ պիտի 
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կազմուէր աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրկազմուէր աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրկազմուէր աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրկազմուէր աշխարհի բոլոր ազգերէն ու ժողովուրդներէն, դներէն, դներէն, դներէն, 
ցեղերէն ու սերունդներէն: ցեղերէն ու սերունդներէն: ցեղերէն ու սերունդներէն: ցեղերէն ու սերունդներէն:     

9) 9) 9) 9) Յաւելեալ երկու նշումներ.Յաւելեալ երկու նշումներ.Յաւելեալ երկու նշումներ.Յաւելեալ երկու նշումներ.----    
ա) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հին Կտակաա) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հին Կտակաա) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հին Կտակաա) Քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները Հին Կտակա----

րանի Միքիա մարգարէէն մէջբերում ըրին: Այսօր անհաշիւ րանի Միքիա մարգարէէն մէջբերում ըրին: Այսօր անհաշիւ րանի Միքիա մարգարէէն մէջբերում ըրին: Այսօր անհաշիւ րանի Միքիա մարգարէէն մէջբերում ըրին: Այսօր անհաշիւ 
թիւով մարդիկ մէջբերումներ կթիւով մարդիկ մէջբերումներ կթիւով մարդիկ մէջբերումներ կթիւով մարդիկ մէջբերումներ կ’’’’ընեն Աստուածաշունչէն, կը ընեն Աստուածաշունչէն, կը ընեն Աստուածաշունչէն, կը ընեն Աստուածաշունչէն, կը 
խօսին ու կը պատգամեն Աստուածաշունչին անունխօսին ու կը պատգամեն Աստուածաշունչին անունխօսին ու կը պատգամեն Աստուածաշունչին անունխօսին ու կը պատգամեն Աստուածաշունչին անունով: Եւ ով: Եւ ով: Եւ ով: Եւ 
սակայն, ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն մէջբերում կսակայն, ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն մէջբերում կսակայն, ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն մէջբերում կսակայն, ամէն մարդ որ Աստուածաշունչէն մէջբերում կ’’’’ընէ, ընէ, ընէ, ընէ, 
չի նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած քարոզիչ մըն է: չի նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած քարոզիչ մըն է: չի նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած քարոզիչ մըն է: չի նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած քարոզիչ մըն է: 
Քարոզիչը` Քրիստոսի կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ Քարոզիչը` Քրիստոսի կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ Քարոզիչը` Քրիստոսի կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ Քարոզիչը` Քրիստոսի կողմէ ղրկուած մարդ պէտք է ըլլայ 
((((Հռոմայեցիս 10.15): Եթէ քարոզիչ մը Քրիստոսի կողմէ Հռոմայեցիս 10.15): Եթէ քարոզիչ մը Քրիստոսի կողմէ Հռոմայեցիս 10.15): Եթէ քարոզիչ մը Քրիստոսի կողմէ Հռոմայեցիս 10.15): Եթէ քարոզիչ մը Քրիստոսի կողմէ 
ընտրուած ու ղրկուած չըլլայ` չի կրնար պտղաընտրուած ու ղրկուած չըլլայ` չի կրնար պտղաընտրուած ու ղրկուած չըլլայ` չի կրնար պտղաընտրուած ու ղրկուած չըլլայ` չի կրնար պտղաբեր առաքեբեր առաքեբեր առաքեբեր առաքե----
լութիւն ունենալ (Յովհաննէս 15.16):լութիւն ունենալ (Յովհաննէս 15.16):լութիւն ունենալ (Յովհաննէս 15.16):լութիւն ունենալ (Յովհաննէս 15.16):    

բ)բ)բ)բ)    Յիսուս ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ: Բեթլեհէմ կը նշանակէ՝ Յիսուս ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ: Բեթլեհէմ կը նշանակէ՝ Յիսուս ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ: Բեթլեհէմ կը նշանակէ՝ Յիսուս ծնաւ Բեթլեհէմի մէջ: Բեթլեհէմ կը նշանակէ՝ 
հացի տուն: Յիսուս ոհացի տուն: Յիսուս ոհացի տուն: Յիսուս ոհացի տուն: Յիսուս ո´́́́չ միայն Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, այլ իչ միայն Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, այլ իչ միայն Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, այլ իչ միայն Բեթլեհէմի մէջ ծնաւ, այլ ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր ու էէր ու էէր ու էէր ու է´ ´ ´ ´ Բեթլեհէմը, այլ խօսքով՝ Հացի տունը. այն տունը՝ Բեթլեհէմը, այլ խօսքով՝ Հացի տունը. այն տունը՝ Բեթլեհէմը, այլ խօսքով՝ Հացի տունը. այն տունը՝ Բեթլեհէմը, այլ խօսքով՝ Հացի տունը. այն տունը՝ 
որուն մէջ միշտ հաորուն մէջ միշտ հաորուն մէջ միշտ հաորուն մէջ միշտ հա´́́́ց կայ, երկնայից կայ, երկնայից կայ, երկնայից կայ, երկնայի´́́́ն հաց, փրկարան հաց, փրկարան հաց, փրկարան հաց, փրկարա´́́́ր հաց, ր հաց, ր հաց, ր հաց, 
կենսատոկենսատոկենսատոկենսատո´́́́ւ հաց (Յովհաննէս 6.48): Հաց մը՝ որ երկինքէն իջաւ ւ հաց (Յովհաննէս 6.48): Հաց մը՝ որ երկինքէն իջաւ ւ հաց (Յովհաննէս 6.48): Հաց մը՝ որ երկինքէն իջաւ ւ հաց (Յովհաննէս 6.48): Հաց մը՝ որ երկինքէն իջաւ 
կշտացնելու համար անօթի հոգիները (Յովհաննէս 6.33կշտացնելու համար անօթի հոգիները (Յովհաննէս 6.33կշտացնելու համար անօթի հոգիները (Յովհաննէս 6.33կշտացնելու համար անօթի հոգիները (Յովհաննէս 6.33----35): 35): 35): 35): 
Մեր սովահար սիրտերը Բեթլեհէմի, այլ խօսքով` կենաց Մեր սովահար սիրտերը Բեթլեհէմի, այլ խօսքով` կենաց Մեր սովահար սիրտերը Բեթլեհէմի, այլ խօսքով` կենաց Մեր սովահար սիրտերը Բեթլեհէմի, այլ խօսքով` կենաց 
Հացի բնակարան կ'ըլլան, եթէ Յիսուս հոն ծնի ու իր Հացի բնակարան կ'ըլլան, եթէ Յիսուս հոն ծնի ու իր Հացի բնակարան կ'ըլլան, եթէ Յիսուս հոն ծնի ու իր Հացի բնակարան կ'ըլլան, եթէ Յիսուս հոն ծնի ու իր 
ծնունդով` ծնունդ տայ մեզի:ծնունդով` ծնունդ տայ մեզի:ծնունդով` ծնունդ տայ մեզի:ծնունդով` ծնունդ տայ մեզի:    

««««Այն ատեն ՀերովԱյն ատեն ՀերովԱյն ատեն ՀերովԱյն ատեն Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց դէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց դէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց դէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց 
մոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըմոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըմոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըմոգերը եւ անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակը»»»»    
((((Մատթէոս 2.7):Մատթէոս 2.7):Մատթէոս 2.7):Մատթէոս 2.7):    

1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար ««««Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց Հերովդէս գաղտնաբար իր մօտ կանչեց 
մոգերըմոգերըմոգերըմոգերը»:»:»:»:    Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բացատցատցատցատրէ, թէ րէ, թէ րէ, թէ րէ, թէ 
Հերովդէս գաՀերովդէս գաՀերովդէս գաՀերովդէս գաղտնաբար կանչեց մոգերը եւ ուզեց գղտնաբար կանչեց մոգերը եւ ուզեց գղտնաբար կանչեց մոգերը եւ ուզեց գղտնաբար կանչեց մոգերը եւ ուզեց գիտնալ իտնալ իտնալ իտնալ 
Մեսիայի ծնունդՄեսիայի ծնունդՄեսիայի ծնունդՄեսիայի ծնունդին ու ծննդեան ժամանակին մասին, որովհեին ու ծննդեան ժամանակին մասին, որովհեին ու ծննդեան ժամանակին մասին, որովհեին ու ծննդեան ժամանակին մասին, որովհե----
տեւ գիտէր թէ կային մեծ թիւով հրեաներ, որոնք իրենք տեւ գիտէր թէ կային մեծ թիւով հրեաներ, որոնք իրենք տեւ գիտէր թէ կային մեծ թիւով հրեաներ, որոնք իրենք տեւ գիտէր թէ կային մեծ թիւով հրեաներ, որոնք իրենք 
զիրենք հեռու կը պահէին հեշտութիւններէ, մոլութիւններէ ու զիրենք հեռու կը պահէին հեշտութիւններէ, մոլութիւններէ ու զիրենք հեռու կը պահէին հեշտութիւններէ, մոլութիւններէ ու զիրենք հեռու կը պահէին հեշտութիւններէ, մոլութիւններէ ու 
մեղքերէ, եւ ակնկալութեամբ կը սպասէին խոստացուած մեղքերէ, եւ ակնկալութեամբ կը սպասէին խոստացուած մեղքերէ, եւ ակնկալութեամբ կը սպասէին խոստացուած մեղքերէ, եւ ակնկալութեամբ կը սպասէին խոստացուած 
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ՄեսՄեսՄեսՄեսիիիիային յայտնուելուն: Ուստի, եթէ Հերովդէս յայտնապէս ային յայտնուելուն: Ուստի, եթէ Հերովդէս յայտնապէս ային յայտնուելուն: Ուստի, եթէ Հերովդէս յայտնապէս ային յայտնուելուն: Ուստի, եթէ Հերովդէս յայտնապէս 
ու հրապարակու հրապարակու հրապարակու հրապարակաւ կանչէր մոգերը եւ հարցնէր անոնց Յիսուսի աւ կանչէր մոգերը եւ հարցնէր անոնց Յիսուսի աւ կանչէր մոգերը եւ հարցնէր անոնց Յիսուսի աւ կանչէր մոգերը եւ հարցնէր անոնց Յիսուսի 
ծնունդին ու աստղին երեւելուն մասին, Մեսիան սպասող ծնունդին ու աստղին երեւելուն մասին, Մեսիան սպասող ծնունդին ու աստղին երեւելուն մասին, Մեսիան սպասող ծնունդին ու աստղին երեւելուն մասին, Մեսիան սպասող 
բոլոր հրեաները ոտքի պիտի ելլէին ու երթային Մեսիան բոլոր հրեաները ոտքի պիտի ելլէին ու երթային Մեսիան բոլոր հրեաները ոտքի պիտի ելլէին ու երթային Մեսիան բոլոր հրեաները ոտքի պիտի ելլէին ու երթային Մեսիան 
տեսնելու ու պաշտելու, եւ ասիկա պատճառ պիտի ըլլար որ տեսնելու ու պաշտելու, եւ ասիկա պատճառ պիտի ըլլար որ տեսնելու ու պաշտելու, եւ ասիկա պատճառ պիտի ըլլար որ տեսնելու ու պաշտելու, եւ ասիկա պատճառ պիտի ըլլար որ 
Հերովդէս չկարենար իր ծրագիրը իրագործել ու սպաննել Հերովդէս չկարենար իր ծրագիրը իրագործել ու սպաննել Հերովդէս չկարենար իր ծրագիրը իրագործել ու սպաննել Հերովդէս չկարենար իր ծրագիրը իրագործել ու սպաննել 
զայն, եւ տակզայն, եւ տակզայն, եւ տակզայն, եւ տակաւին Մեսիան սիրող բոլոր հրեաները դէմ պիտի աւին Մեսիան սիրող բոլոր հրեաները դէմ պիտի աւին Մեսիան սիրող բոլոր հրեաները դէմ պիտի աւին Մեսիան սիրող բոլոր հրեաները դէմ պիտի 
ելլէին Հերովդէսին, եւ Հերովդէս չէր ուզեր որ նման բան ելլէին Հերովդէսին, եւ Հերովդէս չէր ուզեր որ նման բան ելլէին Հերովդէսին, եւ Հերովդէս չէր ուզեր որ նման բան ելլէին Հերովդէսին, եւ Հերովդէս չէր ուզեր որ նման բան 
պատահի:պատահի:պատահի:պատահի:    

2) 2) 2) 2) ««««ԳաղտնաբարԳաղտնաբարԳաղտնաբարԳաղտնաբար»:»:»:»:    Եթէ Հերովդէսի դիտումը լաւ ըլլար, եւ Եթէ Հերովդէսի դիտումը լաւ ըլլար, եւ Եթէ Հերովդէսի դիտումը լաւ ըլլար, եւ Եթէ Հերովդէսի դիտումը լաւ ըլլար, եւ 
եթէ ան ուրախացած ըլլար նոր Թագաւորին ծնունդին եթէ ան ուրախացած ըլլար նոր Թագաւորին ծնունդին եթէ ան ուրախացած ըլլար նոր Թագաւորին ծնունդին եթէ ան ուրախացած ըլլար նոր Թագաւորին ծնունդին 
համար` ան գաղտնաբար պիտի չկանչէր մոգերը, այլ՝ բացահամար` ան գաղտնաբար պիտի չկանչէր մոգերը, այլ՝ բացահամար` ան գաղտնաբար պիտի չկանչէր մոգերը, այլ՝ բացահամար` ան գաղտնաբար պիտի չկանչէր մոգերը, այլ՝ բացա----
յայտյայտյայտյայտօրէն, հրապարակաւ: Իսկ մենք, գաղտնի՞ հետեւորդներն օրէն, հրապարակաւ: Իսկ մենք, գաղտնի՞ հետեւորդներն օրէն, հրապարակաւ: Իսկ մենք, գաղտնի՞ հետեւորդներն օրէն, հրապարակաւ: Իսկ մենք, գաղտնի՞ հետեւորդներն 
ենք Քրիստոսի, թէ՝ յայտնի: Այլ խօսքով՝ կը վախնա՞նք ենք Քրիստոսի, թէ՝ յայտնի: Այլ խօսքով՝ կը վախնա՞նք ենք Քրիստոսի, թէ՝ յայտնի: Այլ խօսքով՝ կը վախնա՞նք ենք Քրիստոսի, թէ՝ յայտնի: Այլ խօսքով՝ կը վախնա՞նք 
հրապարակաւ խոստովանելու Քրիստոսը, կը վախնա՞նք հրապարակաւ խոստովանելու Քրիստոսը, կը վախնա՞նք հրապարակաւ խոստովանելու Քրիստոսը, կը վախնա՞նք հրապարակաւ խոստովանելու Քրիստոսը, կը վախնա՞նք 
հրապարակելու Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը: հրապարակելու Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը: հրապարակելու Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը: հրապարակելու Քրիստոսի հանդէպ մեր ունեցած հաւատքը: 
Եթէ կը գտնուինք տեղ մը ուր յանկարծ Քրիստոս ծաղրուեԵթէ կը գտնուինք տեղ մը ուր յանկարծ Քրիստոս ծաղրուեԵթէ կը գտնուինք տեղ մը ուր յանկարծ Քրիստոս ծաղրուեԵթէ կը գտնուինք տեղ մը ուր յանկարծ Քրիստոս ծաղրուե----
ցաւ` ի՞նչ ցաւ` ի՞նչ ցաւ` ի՞նչ ցաւ` ի՞նչ կկկկ’’’’ընենք, լո՞ւռ կը մնանք, անտարբե՞ր կը մնանք, թէ՝ ընենք, լո՞ւռ կը մնանք, անտարբե՞ր կը մնանք, թէ՝ ընենք, լո՞ւռ կը մնանք, անտարբե՞ր կը մնանք, թէ՝ ընենք, լո՞ւռ կը մնանք, անտարբե՞ր կը մնանք, թէ՝ 
կը պաշտպանենք Տիրոջ սուրբ անունը: Եթէ կը գտնուինք տեղ կը պաշտպանենք Տիրոջ սուրբ անունը: Եթէ կը գտնուինք տեղ կը պաշտպանենք Տիրոջ սուրբ անունը: Եթէ կը գտնուինք տեղ կը պաշտպանենք Տիրոջ սուրբ անունը: Եթէ կը գտնուինք տեղ 
մը ուր քրիստոնեաներ սկսան հալածուիլ`մը ուր քրիստոնեաներ սկսան հալածուիլ`մը ուր քրիստոնեաներ սկսան հալածուիլ`մը ուր քրիստոնեաներ սկսան հալածուիլ`    ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ընենք, կը ընենք, կը ընենք, կը ընենք, կը 
ջանանք մեր հաւատքը թաքո՞ւն պահել, կը ջանանք ջանանք մեր հաւատքը թաքո՞ւն պահել, կը ջանանք ջանանք մեր հաւատքը թաքո՞ւն պահել, կը ջանանք ջանանք մեր հաւատքը թաքո՞ւն պահել, կը ջանանք 
Քրիստոսի մեր հետեւորդութիւնը ծածկե՞լ:Քրիստոսի մեր հետեւորդութիւնը ծածկե՞լ:Քրիստոսի մեր հետեւորդութիւնը ծածկե՞լ:Քրիստոսի մեր հետեւորդութիւնը ծածկե՞լ:    

3)3)3)3)    ««««ԳաղտնաբարԳաղտնաբարԳաղտնաբարԳաղտնաբար»:»:»:»:    ԱԱԱԱյս բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու յս բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու յս բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու յս բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու 
չար մարդիկ գաղտնաբար կը գործեն, այլ խօսքով՝ ծածուկ չար մարդիկ գաղտնաբար կը գործեն, այլ խօսքով՝ ծածուկ չար մարդիկ գաղտնաբար կը գործեն, այլ խօսքով՝ ծածուկ չար մարդիկ գաղտնաբար կը գործեն, այլ խօսքով՝ ծածուկ 
կերպով, ծածկելով իրենց իսկական ինքնութիւնը, դիտումը, կերպով, ծածկելով իրենց իսկական ինքնութիւնը, դիտումը, կերպով, ծածկելով իրենց իսկական ինքնութիւնը, դիտումը, կերպով, ծածկելով իրենց իսկական ինքնութիւնը, դիտումը, 
չարամտութիւնը, նպատակը: Այս ճշմարտութիւնն է որ կը չարամտութիւնը, նպատակը: Այս ճշմարտութիւնն է որ կը չարամտութիւնը, նպատակը: Այս ճշմարտութիւնն է որ կը չարամտութիւնը, նպատակը: Այս ճշմարտութիւնն է որ կը 
բացայայտէ որոմին առակը, ուր ցոյց կը տրուի մեզի, թէ Չարը բացայայտէ որոմին առակը, ուր ցոյց կը տրուի մեզի, թէ Չարը բացայայտէ որոմին առակը, ուր ցոյց կը տրուի մեզի, թէ Չարը բացայայտէ որոմին առակը, ուր ցոյց կը տրուի մեզի, թէ Չարը 
գիշերով է որ գիշերով է որ գիշերով է որ գիշերով է որ իր որոմները, այլ խօսքով` իր չար մտածումիր որոմները, այլ խօսքով` իր չար մտածումիր որոմները, այլ խօսքով` իր չար մտածումիր որոմները, այլ խօսքով` իր չար մտածում----
ներն ու չար խորհուրդները կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ ներն ու չար խորհուրդները կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ ներն ու չար խորհուրդները կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ ներն ու չար խորհուրդները կը ցանէ մարդոց սրտին մէջ 
((((Մատթէոս 13.25): Յիշեալ համարին մէջ գործածուած Մատթէոս 13.25): Յիշեալ համարին մէջ գործածուած Մատթէոս 13.25): Յիշեալ համարին մէջ գործածուած Մատթէոս 13.25): Յիշեալ համարին մէջ գործածուած 
««««գիշերովգիշերովգիշերովգիշերով» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը գործէ բառը ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը գործէ բառը ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը գործէ բառը ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը գործէ 
գաղտնաբար, ծածուկ կերպով, աներեւելի ձեւով: Նոյն ձեւով գաղտնաբար, ծածուկ կերպով, աներեւելի ձեւով: Նոյն ձեւով գաղտնաբար, ծածուկ կերպով, աներեւելի ձեւով: Նոյն ձեւով գաղտնաբար, ծածուկ կերպով, աներեւելի ձեւով: Նոյն ձեւով 
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գործեց Հերովդէս գործեց Հերովդէս գործեց Հերովդէս գործեց Հերովդէս ինք: Այսօր շատ է թիւը այն անձերուն ու ինք: Այսօր շատ է թիւը այն անձերուն ու ինք: Այսօր շատ է թիւը այն անձերուն ու ինք: Այսօր շատ է թիւը այն անձերուն ու 
գաղտնօրէն գործող այն կազմակերպութիւններուն, որոնք գաղտնօրէն գործող այն կազմակերպութիւններուն, որոնք գաղտնօրէն գործող այն կազմակերպութիւններուն, որոնք գաղտնօրէն գործող այն կազմակերպութիւններուն, որոնք 
ճիշդ Հերովդէսի նման գաղտնաբար կը ծրագրեն ու կը ճիշդ Հերովդէսի նման գաղտնաբար կը ծրագրեն ու կը ճիշդ Հերովդէսի նման գաղտնաբար կը ծրագրեն ու կը ճիշդ Հերովդէսի նման գաղտնաբար կը ծրագրեն ու կը 
գործեն, վերջ դնելու համար Քրիստոսի ու քրիստոնեաներու գործեն, վերջ դնելու համար Քրիստոսի ու քրիստոնեաներու գործեն, վերջ դնելու համար Քրիստոսի ու քրիստոնեաներու գործեն, վերջ դնելու համար Քրիստոսի ու քրիստոնեաներու 
ներկայութեան այս աշխարհի մէջ, ընկերութեանց կեանքին ներկայութեան այս աշխարհի մէջ, ընկերութեանց կեանքին ներկայութեան այս աշխարհի մէջ, ընկերութեանց կեանքին ներկայութեան այս աշխարհի մէջ, ընկերութեանց կեանքին 
մէջ, դպրոցներու ոմէջ, դպրոցներու ոմէջ, դպրոցներու ոմէջ, դպրոցներու ու դատարաններու մէջ, կազմակերպոււ դատարաններու մէջ, կազմակերպոււ դատարաններու մէջ, կազմակերպոււ դատարաններու մէջ, կազմակերպու----
թիւններու ու կառոյցներու մէջ:թիւններու ու կառոյցներու մէջ:թիւններու ու կառոյցներու մէջ:թիւններու ու կառոյցներու մէջ:    

4)4)4)4)    ««««Անոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըԱնոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըԱնոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակըԱնոնցմէ ստուգեց աստղին երեւելուն ժամանակը»:»:»:»:    
Հերովդէս ուզեց գիտնալ աստղին երեւելուն ժամանակը, Հերովդէս ուզեց գիտնալ աստղին երեւելուն ժամանակը, Հերովդէս ուզեց գիտնալ աստղին երեւելուն ժամանակը, Հերովդէս ուզեց գիտնալ աստղին երեւելուն ժամանակը, 
որպէսզի անով գիտնար Յիսուսի ծննդեան ժամանակը: Ան որպէսզի անով գիտնար Յիսուսի ծննդեան ժամանակը: Ան որպէսզի անով գիտնար Յիսուսի ծննդեան ժամանակը: Ան որպէսզի անով գիտնար Յիսուսի ծննդեան ժամանակը: Ան 
գիտէր որ մոգերը աստղագէտներ էին. անոնց միջոցաւ գիտէր որ մոգերը աստղագէտներ էին. անոնց միջոցաւ գիտէր որ մոգերը աստղագէտներ էին. անոնց միջոցաւ գիտէր որ մոգերը աստղագէտներ էին. անոնց միջոցաւ 
աաաաստղին երեւելուն ժամանակը ստուգելը՝ պիտի դիւրացնէր ստղին երեւելուն ժամանակը ստուգելը՝ պիտի դիւրացնէր ստղին երեւելուն ժամանակը ստուգելը՝ պիտի դիւրացնէր ստղին երեւելուն ժամանակը ստուգելը՝ պիտի դիւրացնէր 
ու արագացնէր Յիսուս մանուկը գտնելու աշխատանքը: ու արագացնէր Յիսուս մանուկը գտնելու աշխատանքը: ու արագացնէր Յիսուս մանուկը գտնելու աշխատանքը: ու արագացնէր Յիսուս մանուկը գտնելու աշխատանքը: 
Աշխարհի մարդիկ շատ լաւ գիտեն թէ Քրիստոսի հետեւորդԱշխարհի մարդիկ շատ լաւ գիտեն թէ Քրիստոսի հետեւորդԱշխարհի մարդիկ շատ լաւ գիտեն թէ Քրիստոսի հետեւորդԱշխարհի մարդիկ շատ լաւ գիտեն թէ Քրիստոսի հետեւորդ----
ները իները իները իները ի´́́́նչ բան կը սիրեն եւ ինչ բան կը սիրեն եւ ինչ բան կը սիրեն եւ ինչ բան կը սիրեն եւ ի´́́́նչ բաներով հետաքրքրուած են, նչ բաներով հետաքրքրուած են, նչ բաներով հետաքրքրուած են, նչ բաներով հետաքրքրուած են, 
եւ ճիշդ ատոնց միջոցաւ է որ կը փորձեն մօտենալ անոնց՝ եւ ճիշդ ատոնց միջոցաւ է որ կը փորձեն մօտենալ անոնց՝ եւ ճիշդ ատոնց միջոցաւ է որ կը փորձեն մօտենալ անոնց՝ եւ ճիշդ ատոնց միջոցաւ է որ կը փորձեն մօտենալ անոնց՝ 
հհհհարուածելու համար զանոնք:արուածելու համար զանոնք:արուածելու համար զանոնք:արուածելու համար զանոնք:    

5) 5) 5) 5) ««««ՍտուգեցՍտուգեցՍտուգեցՍտուգեց»:»:»:»:    Հերովդէս ուզեց ստոյգ տեղեկութիւններ Հերովդէս ուզեց ստոյգ տեղեկութիւններ Հերովդէս ուզեց ստոյգ տեղեկութիւններ Հերովդէս ուզեց ստոյգ տեղեկութիւններ 
քաղել մանուկին մասին, որպէսզի անոր մահը դարձնէր քաղել մանուկին մասին, որպէսզի անոր մահը դարձնէր քաղել մանուկին մասին, որպէսզի անոր մահը դարձնէր քաղել մանուկին մասին, որպէսզի անոր մահը դարձնէր 
անխուսափելի: անխուսափելի: անխուսափելի: անխուսափելի: ««««ՍտուգելՍտուգելՍտուգելՍտուգել» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու բառը ցոյց կու տայ, թէ Չարն ու 
չարագործ մարդիկ, կազմակերպուած եւ հետապնդողական չարագործ մարդիկ, կազմակերպուած եւ հետապնդողական չարագործ մարդիկ, կազմակերպուած եւ հետապնդողական չարագործ մարդիկ, կազմակերպուած եւ հետապնդողական 
կերպով կ'աշխատին: Անոնք կ'ուզեն կերպով կ'աշխատին: Անոնք կ'ուզեն կերպով կ'աշխատին: Անոնք կ'ուզեն կերպով կ'աշխատին: Անոնք կ'ուզեն ամէն ինչ քննել եւ ամէն ամէն ինչ քննել եւ ամէն ամէն ինչ քննել եւ ամէն ամէն ինչ քննել եւ ամէն 
բան ստոյգ կերպով գիտնալ հաւատացեալներուն կապակցաբան ստոյգ կերպով գիտնալ հաւատացեալներուն կապակցաբան ստոյգ կերպով գիտնալ հաւատացեալներուն կապակցաբան ստոյգ կերպով գիտնալ հաւատացեալներուն կապակցա----
բար, որպէսզի ճիշդ ատենին` իրենց նետը արձակեն մեր բար, որպէսզի ճիշդ ատենին` իրենց նետը արձակեն մեր բար, որպէսզի ճիշդ ատենին` իրենց նետը արձակեն մեր բար, որպէսզի ճիշդ ատենին` իրենց նետը արձակեն մեր 
վրայ:վրայ:վրայ:վրայ:    

««««Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.Ապա զանոնք Բեթլեհէմ ղրկեց, պատուիրելով.----    
““““Գացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէԳացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէԳացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէԳացէք եւ ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէ´́́́ք ք ք ք 

երեխաներեխաներեխաներեխան, , , , եւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէեւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէեւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէեւ երբ գտնէք` ինծի իմացուցէք, որպէսզի ես ալ գամ սզի ես ալ գամ սզի ես ալ գամ սզի ես ալ գամ 
եւ երկրպագեմ իրենեւ երկրպագեմ իրենեւ երկրպագեմ իրենեւ երկրպագեմ իրեն””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.8):Մատթէոս 2.8):Մատթէոս 2.8):Մատթէոս 2.8):    

1) 1) 1) 1) Հերովդէս մոգերը Բեթլեհէմ ղրկեց բայց ինք չընկեՀերովդէս մոգերը Բեթլեհէմ ղրկեց բայց ինք չընկեՀերովդէս մոգերը Բեթլեհէմ ղրկեց բայց ինք չընկեՀերովդէս մոգերը Բեթլեհէմ ղրկեց բայց ինք չընկե----
րացաւ անոնց: Ան ըսաւ րացաւ անոնց: Ան ըսաւ րացաւ անոնց: Ան ըսաւ րացաւ անոնց: Ան ըսաւ ««««գացէգացէգացէգացէ´́́́քքքք» » » » փոխանակ ըսելու` փոխանակ ըսելու` փոխանակ ըսելու` փոխանակ ըսելու` 
««««երթանքերթանքերթանքերթանք»: »: »: »: Եթէ Հերովդէս ուրախացած ըլլար ծնած Փրկիչով, Եթէ Հերովդէս ուրախացած ըլլար ծնած Փրկիչով, Եթէ Հերովդէս ուրախացած ըլլար ծնած Փրկիչով, Եթէ Հերովդէս ուրախացած ըլլար ծնած Փրկիչով, 
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կամ եթէ հետաքրքրուած ըլլար իր անձին փրկութեամբ` կամ եթէ հետաքրքրուած ըլլար իր անձին փրկութեամբ` կամ եթէ հետաքրքրուած ըլլար իր անձին փրկութեամբ` կամ եթէ հետաքրքրուած ըլլար իր անձին փրկութեամբ` 
««««երթաերթաերթաերթա´́́́նքնքնքնք» » » » պպպպիտի ըսէր, եւ ոիտի ըսէր, եւ ոիտի ըսէր, եւ ոիտի ըսէր, եւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` ««««գացէգացէգացէգացէ´́́́քքքք». ». ». ». բայց մէկը որ իր բայց մէկը որ իր բայց մէկը որ իր բայց մէկը որ իր 
անձին փրկութեամբ չէ հետաքրքրուած, ի՞նչպէս կրնայ անձին փրկութեամբ չէ հետաքրքրուած, ի՞նչպէս կրնայ անձին փրկութեամբ չէ հետաքրքրուած, ի՞նչպէս կրնայ անձին փրկութեամբ չէ հետաքրքրուած, ի՞նչպէս կրնայ 
հետաքրքրուած ըլլալ զինք փրկելու համար ծնունդ առած հետաքրքրուած ըլլալ զինք փրկելու համար ծնունդ առած հետաքրքրուած ըլլալ զինք փրկելու համար ծնունդ առած հետաքրքրուած ըլլալ զինք փրկելու համար ծնունդ առած 
Փրկիչով: Արդարեւ, միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, Փրկիչով: Արդարեւ, միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, Փրկիչով: Արդարեւ, միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, Փրկիչով: Արդարեւ, միշտ եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ, 
որոնք չեն հետաքրքրուած Յիսուսով, պարզ այն պատճառով` որոնք չեն հետաքրքրուած Յիսուսով, պարզ այն պատճառով` որոնք չեն հետաքրքրուած Յիսուսով, պարզ այն պատճառով` որոնք չեն հետաքրքրուած Յիսուսով, պարզ այն պատճառով` 
որ աոր աոր աոր անոնք հետաքրքրութիւն չունին իրենց անձերուն նոնք հետաքրքրութիւն չունին իրենց անձերուն նոնք հետաքրքրութիւն չունին իրենց անձերուն նոնք հետաքրքրութիւն չունին իրենց անձերուն 
փրկութեան կապակցաբար: Մէկը որ իր կեանքին նպատակը փրկութեան կապակցաբար: Մէկը որ իր կեանքին նպատակը փրկութեան կապակցաբար: Մէկը որ իր կեանքին նպատակը փրկութեան կապակցաբար: Մէկը որ իր կեանքին նպատակը 
չէ դարձուցած յաւիտենական կեանքին ձեռքբերումը, ի՞նչպէս չէ դարձուցած յաւիտենական կեանքին ձեռքբերումը, ի՞նչպէս չէ դարձուցած յաւիտենական կեանքին ձեռքբերումը, ի՞նչպէս չէ դարձուցած յաւիտենական կեանքին ձեռքբերումը, ի՞նչպէս 
կրնայ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել այդ յաւիտենական կրնայ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել այդ յաւիտենական կրնայ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել այդ յաւիտենական կրնայ հետաքրքրութիւն ցուցաբերել այդ յաւիտենական 
կեանքի Պարգեւիչին հանդէպ: Մէկը որուն համար փրկուկեանքի Պարգեւիչին հանդէպ: Մէկը որուն համար փրկուկեանքի Պարգեւիչին հանդէպ: Մէկը որուն համար փրկուկեանքի Պարգեւիչին հանդէպ: Մէկը որուն համար փրկու----
թիւնը երկրորդաթիւնը երկրորդաթիւնը երկրորդաթիւնը երկրորդական է, ի՞նչպէս կրնայ իր կեանքին մէջ կան է, ի՞նչպէս կրնայ իր կեանքին մէջ կան է, ի՞նչպէս կրնայ իր կեանքին մէջ կան է, ի՞նչպէս կրնայ իր կեանքին մէջ 
առաջնահերթ տեղ տալ Փրկիչին:առաջնահերթ տեղ տալ Փրկիչին:առաջնահերթ տեղ տալ Փրկիչին:առաջնահերթ տեղ տալ Փրկիչին:    

2) «2) «2) «2) «ԳացէԳացէԳացէԳացէ´́́́քքքք»: »: »: »: Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը 
Հերովդէսական հոգի ունեցողներուն: Մարդիկ` որոնք ճիշդ Հերովդէսական հոգի ունեցողներուն: Մարդիկ` որոնք ճիշդ Հերովդէսական հոգի ունեցողներուն: Մարդիկ` որոնք ճիշդ Հերովդէսական հոգի ունեցողներուն: Մարդիկ` որոնք ճիշդ 
Հերովդէսի նման ուրիշները կը ղրկեն Յիսուսի մօտ, բայց Հերովդէսի նման ուրիշները կը ղրկեն Յիսուսի մօտ, բայց Հերովդէսի նման ուրիշները կը ղրկեն Յիսուսի մօտ, բայց Հերովդէսի նման ուրիշները կը ղրկեն Յիսուսի մօտ, բայց 
իրենք չեն երթար: Մարդիկ` որոնք ուրիշներունիրենք չեն երթար: Մարդիկ` որոնք ուրիշներունիրենք չեն երթար: Մարդիկ` որոնք ուրիշներունիրենք չեն երթար: Մարդիկ` որոնք ուրիշներուն    կը պատուիկը պատուիկը պատուիկը պատուի----
րեն յանձնուիլ Յիսուսի, բայց իրենք չեն յանձնուիր: Մարդիկ` րեն յանձնուիլ Յիսուսի, բայց իրենք չեն յանձնուիր: Մարդիկ` րեն յանձնուիլ Յիսուսի, բայց իրենք չեն յանձնուիր: Մարդիկ` րեն յանձնուիլ Յիսուսի, բայց իրենք չեն յանձնուիր: Մարդիկ` 
որոնք հրաւէր կը կարդան փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը, որոնք հրաւէր կը կարդան փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը, որոնք հրաւէր կը կարդան փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը, որոնք հրաւէր կը կարդան փնտռելու ու գտնելու Յիսուսը, 
բայց իրենք ոչ մէկ ճիգ կը թափեն փնտռելու ու գտնելու զայն: բայց իրենք ոչ մէկ ճիգ կը թափեն փնտռելու ու գտնելու զայն: բայց իրենք ոչ մէկ ճիգ կը թափեն փնտռելու ու գտնելու զայն: բայց իրենք ոչ մէկ ճիգ կը թափեն փնտռելու ու գտնելու զայն: 
Մարդիկ` որոնք Տիրոջ վստահելու կոչ կ'ուղղեն, բայց իրենք Մարդիկ` որոնք Տիրոջ վստահելու կոչ կ'ուղղեն, բայց իրենք Մարդիկ` որոնք Տիրոջ վստահելու կոչ կ'ուղղեն, բայց իրենք Մարդիկ` որոնք Տիրոջ վստահելու կոչ կ'ուղղեն, բայց իրենք 
չեն վստահիր անոր:չեն վստահիր անոր:չեն վստահիր անոր:չեն վստահիր անոր:    

3) 3) 3) 3) ««««ԳաԳաԳաԳացէք եւ... գտէցէք եւ... գտէցէք եւ... գտէցէք եւ... գտէ´́́́ք երեխանք երեխանք երեխանք երեխան»:»:»:»:    Հերովդէս մոգերը չղրկեց Հերովդէս մոգերը չղրկեց Հերովդէս մոգերը չղրկեց Հերովդէս մոգերը չղրկեց 
Յիսուսի մօտ որպէսզի գտնեն ու պաշտեն զայն, այլ` որպէսզի Յիսուսի մօտ որպէսզի գտնեն ու պաշտեն զայն, այլ` որպէսզի Յիսուսի մօտ որպէսզի գտնեն ու պաշտեն զայն, այլ` որպէսզի Յիսուսի մօտ որպէսզի գտնեն ու պաշտեն զայն, այլ` որպէսզի 
զայն գտնելէ ետք, զինք տեզայն գտնելէ ետք, զինք տեզայն գտնելէ ետք, զինք տեզայն գտնելէ ետք, զինք տեղեակ պահեն անոր մասին, անոր ղեակ պահեն անոր մասին, անոր ղեակ պահեն անոր մասին, անոր ղեակ պահեն անոր մասին, անոր 
ոոոո´́́́րրրրտեղ ըլլալուն մասին: Զանոնք իբրեւ երկրպագողներ տեղ ըլլալուն մասին: Զանոնք իբրեւ երկրպագողներ տեղ ըլլալուն մասին: Զանոնք իբրեւ երկրպագողներ տեղ ըլլալուն մասին: Զանոնք իբրեւ երկրպագողներ 
չղրկեց, այլ` իբրեւ լրտեսներ: Զանոնք Մանուկը պաշտելուչղրկեց, այլ` իբրեւ լրտեսներ: Զանոնք Մանուկը պաշտելուչղրկեց, այլ` իբրեւ լրտեսներ: Զանոնք Մանուկը պաշտելուչղրկեց, այլ` իբրեւ լրտեսներ: Զանոնք Մանուկը պաշտելու    
համար չղրկեց, այլ` զայն մատնելու համար: Մոգերը համար չղրկեց, այլ` զայն մատնելու համար: Մոգերը համար չղրկեց, այլ` զայն մատնելու համար: Մոգերը համար չղրկեց, այլ` զայն մատնելու համար: Մոգերը 
չանդրադարձան Հերովդէսի նենգամտութեան ու խորհած չանդրադարձան Հերովդէսի նենգամտութեան ու խորհած չանդրադարձան Հերովդէսի նենգամտութեան ու խորհած չանդրադարձան Հերովդէսի նենգամտութեան ու խորհած 
չարութեան, մինչեւ որ Աստուած երազով խօսեցաւ անոնց չարութեան, մինչեւ որ Աստուած երազով խօսեցաւ անոնց չարութեան, մինչեւ որ Աստուած երազով խօսեցաւ անոնց չարութեան, մինչեւ որ Աստուած երազով խօսեցաւ անոնց 
հետ (12հետ (12հետ (12հետ (12----րդ համար): Ինչ կը վերաբերի մեզի, մեր ալ կեանքին րդ համար): Ինչ կը վերաբերի մեզի, մեր ալ կեանքին րդ համար): Ինչ կը վերաբերի մեզի, մեր ալ կեանքին րդ համար): Ինչ կը վերաբերի մեզի, մեր ալ կեանքին 
մէջ կան Հերովդէսներ որոնք մեծ ճարտարութեամբ կրնան մէջ կան Հերովդէսներ որոնք մեծ ճարտարութեամբ կրնան մէջ կան Հերովդէսներ որոնք մեծ ճարտարութեամբ կրնան մէջ կան Հերովդէսներ որոնք մեծ ճարտարութեամբ կրնան 
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ծածկեծածկեծածկեծածկել իրենց խօսքերուն ետին կանգնող ճշգրիտ իմաստը. լ իրենց խօսքերուն ետին կանգնող ճշգրիտ իմաստը. լ իրենց խօսքերուն ետին կանգնող ճշգրիտ իմաստը. լ իրենց խօսքերուն ետին կանգնող ճշգրիտ իմաստը. 
կրնան արտայայտութիւններ ունենալ ու խօսքեր արտասակրնան արտայայտութիւններ ունենալ ու խօսքեր արտասակրնան արտայայտութիւններ ունենալ ու խօսքեր արտասակրնան արտայայտութիւններ ունենալ ու խօսքեր արտասա----
նել, եւ մենք չանդրադառնանք անոնց միտումին, իմաստին, նել, եւ մենք չանդրադառնանք անոնց միտումին, իմաստին, նել, եւ մենք չանդրադառնանք անոնց միտումին, իմաստին, նել, եւ մենք չանդրադառնանք անոնց միտումին, իմաստին, 
նշանակութեան, նպատակնշանակութեան, նպատակնշանակութեան, նպատակնշանակութեան, նպատակին ու պատճառին. կ'անդրադառին ու պատճառին. կ'անդրադառին ու պատճառին. կ'անդրադառին ու պատճառին. կ'անդրադառ----
նանք նանք նանք նանք միայն այն ատեն` երբ Աստուած իմիայն այն ատեն` երբ Աստուած իմիայն այն ատեն` երբ Աստուած իմիայն այն ատեն` երբ Աստուած ի´́́́նք յայտնէ մեզի նք յայտնէ մեզի նք յայտնէ մեզի նք յայտնէ մեզի 
անոնց յստակ անոնց յստակ անոնց յստակ անոնց յստակ միտումն ու դիտումը, այլ խօսքով` հետապմիտումն ու դիտումը, այլ խօսքով` հետապմիտումն ու դիտումը, այլ խօսքով` հետապմիտումն ու դիտումը, այլ խօսքով` հետապըըըընննն----
դած նպատակը: Պէտք է աղօթքով առատ ժամանակ անցնենք դած նպատակը: Պէտք է աղօթքով առատ ժամանակ անցնենք դած նպատակը: Պէտք է աղօթքով առատ ժամանակ անցնենք դած նպատակը: Պէտք է աղօթքով առատ ժամանակ անցնենք 
Տիրոջ հետ, որպէսզի կարենանք ճանչնալ մարդիկը, Տիրոջ հետ, որպէսզի կարենանք ճանչնալ մարդիկը, Տիրոջ հետ, որպէսզի կարենանք ճանչնալ մարդիկը, Տիրոջ հետ, որպէսզի կարենանք ճանչնալ մարդիկը, 
ներթափանցել անոնց խօսքերուն խորքը, գիտնալ անոնց ներթափանցել անոնց խօսքերուն խորքը, գիտնալ անոնց ներթափանցել անոնց խօսքերուն խորքը, գիտնալ անոնց ներթափանցել անոնց խօսքերուն խորքը, գիտնալ անոնց 
դիտումը: Քրիստոսէ հեռու եւ առանց Քրիստոսի ապրող դիտումը: Քրիստոսէ հեռու եւ առանց Քրիստոսի ապրող դիտումը: Քրիստոսէ հեռու եւ առանց Քրիստոսի ապրող դիտումը: Քրիստոսէ հեռու եւ առանց Քրիստոսի ապրող 
մարդոց խորհուրդը կրնանք ճամարդոց խորհուրդը կրնանք ճամարդոց խորհուրդը կրնանք ճամարդոց խորհուրդը կրնանք ճանչնալ միայն ատեն` երբ սերտ նչնալ միայն ատեն` երբ սերտ նչնալ միայն ատեն` երբ սերտ նչնալ միայն ատեն` երբ սերտ 
յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք Քրիստոսի հետ:յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք Քրիստոսի հետ:յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք Քրիստոսի հետ:յարաբերութեան մէջ կ'ըլլանք Քրիստոսի հետ:    

4444) ) ) ) ««««Ստոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէՍտոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէՍտոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէՍտոյգ տեղեկութիւններ քաղելով գտէ´́́́ք երեխանք երեխանք երեխանք երեխան»:»:»:»:    
Հատուածի բացատրութեան սկիզբին, տեսանք որ Հերովդէս Հատուածի բացատրութեան սկիզբին, տեսանք որ Հերովդէս Հատուածի բացատրութեան սկիզբին, տեսանք որ Հերովդէս Հատուածի բացատրութեան սկիզբին, տեսանք որ Հերովդէս 
««««Յիսուսի ծննդեան ժամանակը... ստուգած էր մոգերէնՅիսուսի ծննդեան ժամանակը... ստուգած էր մոգերէնՅիսուսի ծննդեան ժամանակը... ստուգած էր մոգերէնՅիսուսի ծննդեան ժամանակը... ստուգած էր մոգերէն»»»»    
((((Մատթէոս 2.16), իսկ այստեղ, ան Յիսուսի ծնՄատթէոս 2.16), իսկ այստեղ, ան Յիսուսի ծնՄատթէոս 2.16), իսկ այստեղ, ան Յիսուսի ծնՄատթէոս 2.16), իսկ այստեղ, ան Յիսուսի ծննդեան վայրն ու նդեան վայրն ու նդեան վայրն ու նդեան վայրն ու 
ապրած տեղն է որ կ'ուզէ գիտնալ: Այլ բացատրութեամբ մը, ապրած տեղն է որ կ'ուզէ գիտնալ: Այլ բացատրութեամբ մը, ապրած տեղն է որ կ'ուզէ գիտնալ: Այլ բացատրութեամբ մը, ապրած տեղն է որ կ'ուզէ գիտնալ: Այլ բացատրութեամբ մը, 
ան գիտէր որ Յիսուս ծնած էր, բայց չէր գիտեր թէ ոան գիտէր որ Յիսուս ծնած էր, բայց չէր գիտեր թէ ոան գիտէր որ Յիսուս ծնած էր, բայց չէր գիտեր թէ ոան գիտէր որ Յիսուս ծնած էր, բայց չէր գիտեր թէ ո´́́́ւր կը ւր կը ւր կը ւր կը 
գտնուէր: գտնուէր: գտնուէր: գտնուէր: ««««Գտէք երեխանԳտէք երեխանԳտէք երեխանԳտէք երեխան» » » » բառերն իսկ յստակօրէն կը պարբառերն իսկ յստակօրէն կը պարբառերն իսկ յստակօրէն կը պարբառերն իսկ յստակօրէն կը պար----
զեն, թէ Հերովդէս ամենայն վստահութեամբ արդէն գիտէր որ զեն, թէ Հերովդէս ամենայն վստահութեամբ արդէն գիտէր որ զեն, թէ Հերովդէս ամենայն վստահութեամբ արդէն գիտէր որ զեն, թէ Հերովդէս ամենայն վստահութեամբ արդէն գիտէր որ 
Յիսուս ծնած էր, բայց պէտք էր զՅիսուս ծնած էր, բայց պէտք էր զՅիսուս ծնած էր, բայց պէտք էր զՅիսուս ծնած էր, բայց պէտք էր զայն գտնել: այն գտնել: այն գտնել: այն գտնել: ««««Ստոյգ Ստոյգ Ստոյգ Ստոյգ 
տեղեկութիւններտեղեկութիւններտեղեկութիւններտեղեկութիւններ» » » » բառերը նաեւ ցոյց կու տան, որ ան գիտէր բառերը նաեւ ցոյց կու տան, որ ան գիտէր բառերը նաեւ ցոյց կու տան, որ ան գիտէր բառերը նաեւ ցոյց կու տան, որ ան գիտէր 
թէ Յիսուս ծնած էր, բայց կ'ուզէր տեղեակ ըլլալ անոր թէ Յիսուս ծնած էր, բայց կ'ուզէր տեղեակ ըլլալ անոր թէ Յիսուս ծնած էր, բայց կ'ուզէր տեղեակ ըլլալ անոր թէ Յիսուս ծնած էր, բայց կ'ուզէր տեղեակ ըլլալ անոր 
կապուած որոշ մանրամասնութիւններու կամ բոլոր մանրակապուած որոշ մանրամասնութիւններու կամ բոլոր մանրակապուած որոշ մանրամասնութիւններու կամ բոլոր մանրակապուած որոշ մանրամասնութիւններու կամ բոլոր մանրա----
մասնութիւններումասնութիւններումասնութիւններումասնութիւններուն, ինչպէս օրինակ` ո՞ւր ծնած էր (որպէսզի ն, ինչպէս օրինակ` ո՞ւր ծնած էր (որպէսզի ն, ինչպէս օրինակ` ո՞ւր ծնած էր (որպէսզի ն, ինչպէս օրինակ` ո՞ւր ծնած էր (որպէսզի 
վստահօրէն գիտնար որ Միքիա մարվստահօրէն գիտնար որ Միքիա մարվստահօրէն գիտնար որ Միքիա մարվստահօրէն գիտնար որ Միքիա մարգարէին ակնարկած գարէին ակնարկած գարէին ակնարկած գարէին ակնարկած 
անձն էր, 5անձն էր, 5անձն էր, 5անձն էր, 5    եւ 6 համարներ), ի՞նչ պայմաններու տակ ծնած էր, եւ 6 համարներ), ի՞նչ պայմաններու տակ ծնած էր, եւ 6 համարներ), ի՞նչ պայմաններու տակ ծնած էր, եւ 6 համարներ), ի՞նչ պայմաններու տակ ծնած էր, 
որո՞նք էին անոր ծնողները, եւ ո՞ւր կը գտնուէր այժմ: Չար որո՞նք էին անոր ծնողները, եւ ո՞ւր կը գտնուէր այժմ: Չար որո՞նք էին անոր ծնողները, եւ ո՞ւր կը գտնուէր այժմ: Չար որո՞նք էին անոր ծնողները, եւ ո՞ւր կը գտնուէր այժմ: Չար 
մարդիկ կմարդիկ կմարդիկ կմարդիկ կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն ««««ստոյգ տեղեկութիւններստոյգ տեղեկութիւններստոյգ տեղեկութիւններստոյգ տեղեկութիւններ» » » » ունենալ Տէր ունենալ Տէր ունենալ Տէր ունենալ Տէր 
Յիսուսի հետեւորդներուն ու զայն պաշտողներուն մասին, Յիսուսի հետեւորդներուն ու զայն պաշտողներուն մասին, Յիսուսի հետեւորդներուն ու զայն պաշտողներուն մասին, Յիսուսի հետեւորդներուն ու զայն պաշտողներուն մասին, 
որպէսզի հալածեն զանոնք, որպորպէսզի հալածեն զանոնք, որպորպէսզի հալածեն զանոնք, որպորպէսզի հալածեն զանոնք, որպէսզի խանգարեն անոնց էսզի խանգարեն անոնց էսզի խանգարեն անոնց էսզի խանգարեն անոնց 
ծրագիրները ու արգելք ըլլան անոնց գործերուն:ծրագիրները ու արգելք ըլլան անոնց գործերուն:ծրագիրները ու արգելք ըլլան անոնց գործերուն:ծրագիրները ու արգելք ըլլան անոնց գործերուն:    
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5) 5) 5) 5) ««««Եւ երբ գտնէք՝ ինծի իմացուցէքԵւ երբ գտնէք՝ ինծի իմացուցէքԵւ երբ գտնէք՝ ինծի իմացուցէքԵւ երբ գտնէք՝ ինծի իմացուցէք»:»:»:»:    Հերովդէս ուզեց որ Հերովդէս ուզեց որ Հերովդէս ուզեց որ Հերովդէս ուզեց որ 
մոգերը գտնելէ ետք Յիսուսը` իմացմոգերը գտնելէ ետք Յիսուսը` իմացմոգերը գտնելէ ետք Յիսուսը` իմացմոգերը գտնելէ ետք Յիսուսը` իմաց    տան իրենտան իրենտան իրենտան իրեն: : : : Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
թշնամիները միշտ կթշնամիները միշտ կթշնամիները միշտ կթշնամիները միշտ կ’’’’ուզեն գիտնալ Աստուծոյ հետեւորդնեուզեն գիտնալ Աստուծոյ հետեւորդնեուզեն գիտնալ Աստուծոյ հետեւորդնեուզեն գիտնալ Աստուծոյ հետեւորդնե----
րուն մասին, բայց որուն մասին, բայց որուն մասին, բայց որուն մասին, բայց ո´́́́չ թէ որպէսզի օգտուչ թէ որպէսզի օգտուչ թէ որպէսզի օգտուչ թէ որպէսզի օգտուին անոնցմէ, այլ ին անոնցմէ, այլ ին անոնցմէ, այլ ին անոնցմէ, այլ 
որպէսզի զանոնք իրենց թիրախը դարձնեն. ոորպէսզի զանոնք իրենց թիրախը դարձնեն. ոորպէսզի զանոնք իրենց թիրախը դարձնեն. ոորպէսզի զանոնք իրենց թիրախը դարձնեն. ո´́́́չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի չ թէ որպէսզի 
քաջալերեն զանոնք կամ քաջալերուին անոնցմով, այլ քաջալերեն զանոնք կամ քաջալերուին անոնցմով, այլ քաջալերեն զանոնք կամ քաջալերուին անոնցմով, այլ քաջալերեն զանոնք կամ քաջալերուին անոնցմով, այլ 
որպէսզի պայքարին անոնց դէմ: Այսօր հոգեւոր անձեր ու որպէսզի պայքարին անոնց դէմ: Այսօր հոգեւոր անձեր ու որպէսզի պայքարին անոնց դէմ: Այսօր հոգեւոր անձեր ու որպէսզի պայքարին անոնց դէմ: Այսօր հոգեւոր անձեր ու 
ընտանիքներ, հոգեւոր խումբեր ու շարժումներ, հոգեւոր ընտանիքներ, հոգեւոր խումբեր ու շարժումներ, հոգեւոր ընտանիքներ, հոգեւոր խումբեր ու շարժումներ, հոգեւոր ընտանիքներ, հոգեւոր խումբեր ու շարժումներ, հոգեւոր 
ուղղութիւններ ու եկեղեցիներ, ունին իրենուղղութիւններ ու եկեղեցիներ, ունին իրենուղղութիւններ ու եկեղեցիներ, ունին իրենուղղութիւններ ու եկեղեցիներ, ունին իրենց մօտ յաճախող ց մօտ յաճախող ց մօտ յաճախող ց մօտ յաճախող 
լրտեսները, որոնք գալով կը քննեն, կը դիտեն, ստոյգ լրտեսները, որոնք գալով կը քննեն, կը դիտեն, ստոյգ լրտեսները, որոնք գալով կը քննեն, կը դիտեն, ստոյգ լրտեսները, որոնք գալով կը քննեն, կը դիտեն, ստոյգ 
տեղեկութիւններ կը քաղեն, եւ ապա կ'երթան զիրենք տեղեկութիւններ կը քաղեն, եւ ապա կ'երթան զիրենք տեղեկութիւններ կը քաղեն, եւ ապա կ'երթան զիրենք տեղեկութիւններ կը քաղեն, եւ ապա կ'երթան զիրենք 
ղրկողներուն մօտ` իմացնելու ու հաղորդելու անոնց իրենց ղրկողներուն մօտ` իմացնելու ու հաղորդելու անոնց իրենց ղրկողներուն մօտ` իմացնելու ու հաղորդելու անոնց իրենց ղրկողներուն մօտ` իմացնելու ու հաղորդելու անոնց իրենց 
տեսածն ու լսածը, իրենց իմացածն ու հանդէս բերածը:տեսածն ու լսածը, իրենց իմացածն ու հանդէս բերածը:տեսածն ու լսածը, իրենց իմացածն ու հանդէս բերածը:տեսածն ու լսածը, իրենց իմացածն ու հանդէս բերածը:    

6) 6) 6) 6) ««««Որպէսզի ես ալ գամ եւ երկրպագեմ իրենՈրպէսզի ես ալ գամ եւ երկրպագեմ իրենՈրպէսզի ես ալ գամ եւ երկրպագեմ իրենՈրպէսզի ես ալ գամ եւ երկրպագեմ իրեն»:»:»:»:    ՍոՍոՍոՍո´́́́ւտ էր ւտ էր ւտ էր ւտ էր 
Հերովդէսի այս խօսքը: Ան եթէ գտնէր Յիսուսը՝ պիտի Հերովդէսի այս խօսքը: Ան եթէ գտնէր Յիսուսը՝ պիտի Հերովդէսի այս խօսքը: Ան եթէ գտնէր Յիսուսը՝ պիտի Հերովդէսի այս խօսքը: Ան եթէ գտնէր Յիսուսը՝ պիտի 
չերկրպագէր անոր, այլ՝ պիտի սպաննէր: Այսօր որքա՜ն մարչերկրպագէր անոր, այլ՝ պիտի սպաննէր: Այսօր որքա՜ն մարչերկրպագէր անոր, այլ՝ պիտի սպաննէր: Այսօր որքա՜ն մարչերկրպագէր անոր, այլ՝ պիտի սպաննէր: Այսօր որքա՜ն մար----
դիկ կան, որոնք աստուածպաշտութիւն կը քարոզեն՝ բայց դիկ կան, որոնք աստուածպաշտութիւն կը քարոզեն՝ բայց դիկ կան, որոնք աստուածպաշտութիւն կը քարոզեն՝ բայց դիկ կան, որոնք աստուածպաշտութիւն կը քարոզեն՝ բայց 
իրենք իրենք իրենք իրենք ««««աստուածասպանաստուածասպանաստուածասպանաստուածասպան» » » » կեանք մը կկեանք մը կկեանք մը կկեանք մը կ’’’’ապրին. որքա՜ն մարապրին. որքա՜ն մարապրին. որքա՜ն մարապրին. որքա՜ն մար----
դիկ կան, որոնք զՔրիստոս երկրպագելու մասին կը խօսդիկ կան, որոնք զՔրիստոս երկրպագելու մասին կը խօսդիկ կան, որոնք զՔրիստոս երկրպագելու մասին կը խօսդիկ կան, որոնք զՔրիստոս երկրպագելու մասին կը խօսին, ին, ին, ին, 
բայց իրենք զՔրիստոս անարգող մարդիկ են: Ահա այսպիսբայց իրենք զՔրիստոս անարգող մարդիկ են: Ահա այսպիսբայց իրենք զՔրիստոս անարգող մարդիկ են: Ահա այսպիսբայց իրենք զՔրիստոս անարգող մարդիկ են: Ահա այսպիս----
իներուն համար է, որ Պօղոս առաքեալ կիներուն համար է, որ Պօղոս առաքեալ կիներուն համար է, որ Պօղոս առաքեալ կիներուն համար է, որ Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երեւութապէս Երեւութապէս Երեւութապէս Երեւութապէս 
աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար աստուածապաշտ են անոնք, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար 
աստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեան»»»» ( ( ( (Բ.Տիմոթէոս 3.5):Բ.Տիմոթէոս 3.5):Բ.Տիմոթէոս 3.5):Բ.Տիմոթէոս 3.5):    

7) 7) 7) 7) Հերովդէս իր իսկական ինքնութիւնը ծածկած կեղծաՀերովդէս իր իսկական ինքնութիւնը ծածկած կեղծաՀերովդէս իր իսկական ինքնութիւնը ծածկած կեղծաՀերովդէս իր իսկական ինքնութիւնը ծածկած կեղծա----
ւուուուոր մըն էր, որովհետեւ կը խօսէր զՔրիստոս երկրպագելու ր մըն էր, որովհետեւ կը խօսէր զՔրիստոս երկրպագելու ր մըն էր, որովհետեւ կը խօսէր զՔրիստոս երկրպագելու ր մըն էր, որովհետեւ կը խօսէր զՔրիստոս երկրպագելու 
մասին, բայց իր նպատակը Քրիստոսը սպաննելն էր: Ամէն մասին, բայց իր նպատակը Քրիստոսը սպաննելն էր: Ամէն մասին, բայց իր նպատակը Քրիստոսը սպաննելն էր: Ամէն մասին, բայց իր նպատակը Քրիստոսը սպաննելն էր: Ամէն 
կեղծաւոր հաւատացեալ` Քրիստոսասպան մարդ է: Կեղծակեղծաւոր հաւատացեալ` Քրիստոսասպան մարդ է: Կեղծակեղծաւոր հաւատացեալ` Քրիստոսասպան մարդ է: Կեղծակեղծաւոր հաւատացեալ` Քրիստոսասպան մարդ է: Կեղծա----
ւորութիւնը կը խոցոտէ Աստուծոյ սիրտը: Կեղծաւորութիւնը ւորութիւնը կը խոցոտէ Աստուծոյ սիրտը: Կեղծաւորութիւնը ւորութիւնը կը խոցոտէ Աստուծոյ սիրտը: Կեղծաւորութիւնը ւորութիւնը կը խոցոտէ Աստուծոյ սիրտը: Կեղծաւորութիւնը 
կը վիրաւորէ Սուրբ Հոգին: Կեղծաւորութիւնը մեզ Քրիստոսի կը վիրաւորէ Սուրբ Հոգին: Կեղծաւորութիւնը մեզ Քրիստոսի կը վիրաւորէ Սուրբ Հոգին: Կեղծաւորութիւնը մեզ Քրիստոսի կը վիրաւորէ Սուրբ Հոգին: Կեղծաւորութիւնը մեզ Քրիստոսի 
ոոոու զՔրիստոս մեր հակառակորդը կը դարձնէ: Կեղծաւորոււ զՔրիստոս մեր հակառակորդը կը դարձնէ: Կեղծաւորոււ զՔրիստոս մեր հակառակորդը կը դարձնէ: Կեղծաւորոււ զՔրիստոս մեր հակառակորդը կը դարձնէ: Կեղծաւորու----
թիւնը մեզ մերժելի ու զզուելի կը դարձնէ երկինքին ու անոր թիւնը մեզ մերժելի ու զզուելի կը դարձնէ երկինքին ու անոր թիւնը մեզ մերժելի ու զզուելի կը դարձնէ երկինքին ու անոր թիւնը մեզ մերժելի ու զզուելի կը դարձնէ երկինքին ու անոր 
բնակիչներուն համար:բնակիչներուն համար:բնակիչներուն համար:բնակիչներուն համար:    
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8) 8) 8) 8) Պատմութիւնը Հերովդէսը կոչած է Պատմութիւնը Հերովդէսը կոչած է Պատմութիւնը Հերովդէսը կոչած է Պատմութիւնը Հերովդէսը կոչած է ««««Մեծն ՀերովդէսՄեծն ՀերովդէսՄեծն ՀերովդէսՄեծն Հերովդէս», », », », 
հաւանաբար իր ձեռք ձգած զինուորական յաղթանակներուն հաւանաբար իր ձեռք ձգած զինուորական յաղթանակներուն հաւանաբար իր ձեռք ձգած զինուորական յաղթանակներուն հաւանաբար իր ձեռք ձգած զինուորական յաղթանակներուն 
համար, եւ կամ, հրեաներուն տաճարհամար, եւ կամ, հրեաներուն տաճարհամար, եւ կամ, հրեաներուն տաճարհամար, եւ կամ, հրեաներուն տաճարի վերակառուցման ի վերակառուցման ի վերակառուցման ի վերակառուցման 
աշխատանքին ձեռնարկելուն համար: Բայց պէ՞տք էր որ աշխատանքին ձեռնարկելուն համար: Բայց պէ՞տք էր որ աշխատանքին ձեռնարկելուն համար: Բայց պէ՞տք էր որ աշխատանքին ձեռնարկելուն համար: Բայց պէ՞տք էր որ 
պատմութիւնը պատմութիւնը պատմութիւնը պատմութիւնը ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » կոչէր զայն, պարզապէս որովհետեւ կոչէր զայն, պարզապէս որովհետեւ կոչէր զայն, պարզապէս որովհետեւ կոչէր զայն, պարզապէս որովհետեւ 
հրեաներուն տաճարը վերակառուցելու աշխատանքին ձեռհրեաներուն տաճարը վերակառուցելու աշխատանքին ձեռհրեաներուն տաճարը վերակառուցելու աշխատանքին ձեռհրեաներուն տաճարը վերակառուցելու աշխատանքին ձեռ----
նարկեց: Ան ի՞նչպէս կրնար նարկեց: Ան ի՞նչպէս կրնար նարկեց: Ան ի՞նչպէս կրնար նարկեց: Ան ի՞նչպէս կրնար ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » կոչուիլ տաճարի վերակոչուիլ տաճարի վերակոչուիլ տաճարի վերակոչուիլ տաճարի վերա----
կառուցման աշխատանքին համար, երբ հիմա կը փորձկառուցման աշխատանքին համար, երբ հիմա կը փորձկառուցման աշխատանքին համար, երբ հիմա կը փորձկառուցման աշխատանքին համար, երբ հիմա կը փորձէր էր էր էր 
տաճարին մարդեղացեալ Տէրն ու Աստուածը սպաննել: Այսօր տաճարին մարդեղացեալ Տէրն ու Աստուածը սպաննել: Այսօր տաճարին մարդեղացեալ Տէրն ու Աստուածը սպաննել: Այսօր տաճարին մարդեղացեալ Տէրն ու Աստուածը սպաննել: Այսօր 
շատ է թիւը այն մեծահարուստներուն, որոնք կը սիրեն շատ է թիւը այն մեծահարուստներուն, որոնք կը սիրեն շատ է թիւը այն մեծահարուստներուն, որոնք կը սիրեն շատ է թիւը այն մեծահարուստներուն, որոնք կը սիրեն ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » 
անունը ստանալ, կամ որոնք կը սիրեն անունը ստանալ, կամ որոնք կը սիրեն անունը ստանալ, կամ որոնք կը սիրեն անունը ստանալ, կամ որոնք կը սիրեն ««««մեծմեծմեծմեծ» » » » կոչուիլ, իրենց կոչուիլ, իրենց կոչուիլ, իրենց կոչուիլ, իրենց 
կառուցած կամ նորոգած այս կամ այդ դպրոցին համար, կառուցած կամ նորոգած այս կամ այդ դպրոցին համար, կառուցած կամ նորոգած այս կամ այդ դպրոցին համար, կառուցած կամ նորոգած այս կամ այդ դպրոցին համար, 
եկեղեցիին համար, ազգային շէնքին համար, ակուեկեղեցիին համար, ազգային շէնքին համար, ակուեկեղեցիին համար, ազգային շէնքին համար, ակուեկեղեցիին համար, ազգային շէնքին համար, ակումբին մբին մբին մբին 
համար, կամ ոեւէ այլ կառոյցի համար, որոնց սրտին մէջ համար, կամ ոեւէ այլ կառոյցի համար, որոնց սրտին մէջ համար, կամ ոեւէ այլ կառոյցի համար, որոնց սրտին մէջ համար, կամ ոեւէ այլ կառոյցի համար, որոնց սրտին մէջ 
սակայն սէր չկայ իրենց նմանին հանդէպ, եւ որոնք բոլորովին սակայն սէր չկայ իրենց նմանին հանդէպ, եւ որոնք բոլորովին սակայն սէր չկայ իրենց նմանին հանդէպ, եւ որոնք բոլորովին սակայն սէր չկայ իրենց նմանին հանդէպ, եւ որոնք բոլորովին 
հեռու են հոգեկան մեծութենէն: Մեծ մարդիկը դրամ տուող ու հեռու են հոգեկան մեծութենէն: Մեծ մարդիկը դրամ տուող ու հեռու են հոգեկան մեծութենէն: Մեծ մարդիկը դրամ տուող ու հեռու են հոգեկան մեծութենէն: Մեծ մարդիկը դրամ տուող ու 
շէնքեր կառուցող մարդիկը չեն անպայմանօրէն, այլ հաւատշէնքեր կառուցող մարդիկը չեն անպայմանօրէն, այլ հաւատշէնքեր կառուցող մարդիկը չեն անպայմանօրէն, այլ հաւատշէնքեր կառուցող մարդիկը չեն անպայմանօրէն, այլ հաւատ----
քի, սիրոյ, խոնարհութեան օրինակ եղող ոքի, սիրոյ, խոնարհութեան օրինակ եղող ոքի, սիրոյ, խոնարհութեան օրինակ եղող ոքի, սիրոյ, խոնարհութեան օրինակ եղող ու նկարագիւ նկարագիւ նկարագիւ նկարագի´́́́ր ր ր ր 
կերտող մարդիկն են:կերտող մարդիկն են:կերտող մարդիկն են:կերտող մարդիկն են:    

9) 9) 9) 9) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ 
Հերովդէս ուզեց մոգերը դարձնել գործիք` անոնց միջոցաւ Հերովդէս ուզեց մոգերը դարձնել գործիք` անոնց միջոցաւ Հերովդէս ուզեց մոգերը դարձնել գործիք` անոնց միջոցաւ Հերովդէս ուզեց մոգերը դարձնել գործիք` անոնց միջոցաւ 
սպաննելու Քրիստոսը: Ան կ'ըսէ, թէ չար մարդիկը երբ լսեն սպաննելու Քրիստոսը: Ան կ'ըսէ, թէ չար մարդիկը երբ լսեն սպաննելու Քրիստոսը: Ան կ'ըսէ, թէ չար մարդիկը երբ լսեն սպաննելու Քրիստոսը: Ան կ'ըսէ, թէ չար մարդիկը երբ լսեն 
բարի մարդու մը մասին, անոր մէկ բարի արարքին մասին, կը բարի մարդու մը մասին, անոր մէկ բարի արարքին մասին, կը բարի մարդու մը մասին, անոր մէկ բարի արարքին մասին, կը բարի մարդու մը մասին, անոր մէկ բարի արարքին մասին, կը 
փնտռեն իրենց նման չարփնտռեն իրենց նման չարփնտռեն իրենց նման չարփնտռեն իրենց նման չար    մարդիկ, որպէսզի անոնց միջոցաւ մարդիկ, որպէսզի անոնց միջոցաւ մարդիկ, որպէսզի անոնց միջոցաւ մարդիկ, որպէսզի անոնց միջոցաւ 
հալածեն ու հարուածեն զանոնք: Մենք սիրելիներ, զգոյշ հալածեն ու հարուածեն զանոնք: Մենք սիրելիներ, զգոյշ հալածեն ու հարուածեն զանոնք: Մենք սիրելիներ, զգոյշ հալածեն ու հարուածեն զանոնք: Մենք սիրելիներ, զգոյշ 
ըլլանք որ բարիները հալածող ու հարուածող գործիքներ ըլլանք որ բարիները հալածող ու հարուածող գործիքներ ըլլանք որ բարիները հալածող ու հարուածող գործիքներ ըլլանք որ բարիները հալածող ու հարուածող գործիքներ 
չըլլանք չար մարդոց ձեռքին մէջ:չըլլանք չար մարդոց ձեռքին մէջ:չըլլանք չար մարդոց ձեռքին մէջ:չըլլանք չար մարդոց ձեռքին մէջ:    

««««Թագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը մեկնեԹագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը մեկնեԹագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը մեկնեԹագաւորին այս հրահանգը լսելէ ետք, մոգերը մեկնե----
ցան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսացան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսացան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսացան: Անոնք չափազանց ուրախացան, երբ կրկին տեսան այն ն այն ն այն ն այն 
աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը աստղը, որ արեւելքի մէջ տեսեր էին. եւ ահա աստղը 
առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին առաջնորդեց զիրենք մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին 
վրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէր»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.9Մատթէոս 2.9Մատթէոս 2.9Մատթէոս 2.9----10):10):10):10):    
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1) 1) 1) 1) Մոգերը լսելէ ետք թագաւորին հրահանգը, շարունաՄոգերը լսելէ ետք թագաւորին հրահանգը, շարունաՄոգերը լսելէ ետք թագաւորին հրահանգը, շարունաՄոգերը լսելէ ետք թագաւորին հրահանգը, շարունա----
կեցին Յիսուսըկեցին Յիսուսըկեցին Յիսուսըկեցին Յիսուսը    փնտռելու աշխատանքը: Մենք եւս կրնանք փնտռելու աշխատանքը: Մենք եւս կրնանք փնտռելու աշխատանքը: Մենք եւս կրնանք փնտռելու աշխատանքը: Մենք եւս կրնանք 
լսել մլսել մլսել մլսել մեր մեծերուն հրահանգները, խօսքերը, պատուէրներն ու եր մեծերուն հրահանգները, խօսքերը, պատուէրներն ու եր մեծերուն հրահանգները, խօսքերը, պատուէրներն ու եր մեծերուն հրահանգները, խօսքերը, պատուէրներն ու 
թելադրութիւնները, բայց ինչ ալ ըլլան անոնք, պէտք է թելադրութիւնները, բայց ինչ ալ ըլլան անոնք, պէտք է թելադրութիւնները, բայց ինչ ալ ըլլան անոնք, պէտք է թելադրութիւնները, բայց ինչ ալ ըլլան անոնք, պէտք է 
շարունակենք զԱստուած փնտռելու մեր առաքելութիւնը:շարունակենք զԱստուած փնտռելու մեր առաքելութիւնը:շարունակենք զԱստուած փնտռելու մեր առաքելութիւնը:շարունակենք զԱստուած փնտռելու մեր առաքելութիւնը:    

2) 2) 2) 2) ««««Անոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացան»:»:»:»:    Մոգերը ուրախաՄոգերը ուրախաՄոգերը ուրախաՄոգերը ուրախա----
ցան երբ տեսան նոյն աստղը: Բայց ինչո՞ւ ուրախացան. ցան երբ տեսան նոյն աստղը: Բայց ինչո՞ւ ուրախացան. ցան երբ տեսան նոյն աստղը: Բայց ինչո՞ւ ուրախացան. ցան երբ տեսան նոյն աստղը: Բայց ինչո՞ւ ուրախացան. 
տրտմա՞ծ էին արտրտմա՞ծ էին արտրտմա՞ծ էին արտրտմա՞ծ էին արդեօք: Այոդեօք: Այոդեօք: Այոդեօք: Այո´, ´, ´, ´, տրտմած էին: Երբ ուշադրուտրտմած էին: Երբ ուշադրուտրտմած էին: Երբ ուշադրուտրտմած էին: Երբ ուշադրու----
թեամբ կը կարդանք մոգերու այցի դրուագը, յատկապէս 9թեամբ կը կարդանք մոգերու այցի դրուագը, յատկապէս 9թեամբ կը կարդանք մոգերու այցի դրուագը, յատկապէս 9թեամբ կը կարդանք մոգերու այցի դրուագը, յատկապէս 9----10 10 10 10 
համարները, մեր ուշադրութիւնը պէտք է գրաւէ որ մոգերը համարները, մեր ուշադրութիւնը պէտք է գրաւէ որ մոգերը համարները, մեր ուշադրութիւնը պէտք է գրաւէ որ մոգերը համարները, մեր ուշադրութիւնը պէտք է գրաւէ որ մոգերը 
յստակ նպատակով մը ու յստակ հարցումով մը եկած էին յստակ նպատակով մը ու յստակ հարցումով մը եկած էին յստակ նպատակով մը ու յստակ հարցումով մը եկած էին յստակ նպատակով մը ու յստակ հարցումով մը եկած էին 
Երուսաղէմ: Ի՞նչ էր իրենց նպատակը կամ հարցումը. Երուսաղէմ: Ի՞նչ էր իրենց նպատակը կամ հարցումը. Երուսաղէմ: Ի՞նչ էր իրենց նպատակը կամ հարցումը. Երուսաղէմ: Ի՞նչ էր իրենց նպատակը կամ հարցումը. ««««Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է 
հրեաներու հրեաներու հրեաներու հրեաներու նորածին թագաւորընորածին թագաւորընորածին թագաւորընորածին թագաւորը»»»» (2 (2 (2 (2----րդ համար): Անոնք րդ համար): Անոնք րդ համար): Անոնք րդ համար): Անոնք 
Երուսաղէմի բնակիչներէն չխնդրեցին որ պարզապէս իրենց Երուսաղէմի բնակիչներէն չխնդրեցին որ պարզապէս իրենց Երուսաղէմի բնակիչներէն չխնդրեցին որ պարզապէս իրենց Երուսաղէմի բնակիչներէն չխնդրեցին որ պարզապէս իրենց 
ըսեն թէ ոըսեն թէ ոըսեն թէ ոըսեն թէ ո´́́́ւր պիտի ծնէր Մանուկը: Մոգերուն հարցումը ւր պիտի ծնէր Մանուկը: Մոգերուն հարցումը ւր պիտի ծնէր Մանուկը: Մոգերուն հարցումը ւր պիտի ծնէր Մանուկը: Մոգերուն հարցումը 
ուրիշ է: Անոնք չհարցուցին` ուրիշ է: Անոնք չհարցուցին` ուրիշ է: Անոնք չհարցուցին` ուրիշ է: Անոնք չհարցուցին` ««««ոոոո՞ւր՞ւր՞ւր՞ւր    է հրեաներու նորածին է հրեաներու նորածին է հրեաներու նորածին է հրեաներու նորածին 
թագաւորին ծննդեան տեղըթագաւորին ծննդեան տեղըթագաւորին ծննդեան տեղըթագաւորին ծննդեան տեղը»»»»,,,,    այլ հարցուցին` այլ հարցուցին` այլ հարցուցին` այլ հարցուցին` ««««ոոոո՞ւր է ՞ւր է ՞ւր է ՞ւր է 
հրեաներու նորածիհրեաներու նորածիհրեաներու նորածիհրեաներու նորածին թագաւորըն թագաւորըն թագաւորըն թագաւորը»»»»::::    Անոնց փնտռածը ՅիսոԱնոնց փնտռածը ՅիսոԱնոնց փնտռածը ՅիսոԱնոնց փնտռածը Յիսո´́́́ւսն ւսն ւսն ւսն 
էր եւ ոէր եւ ոէր եւ ոէր եւ ո´́́́չ թէ Յիսուսի ծննդեան տեղը: Անոնք կ'ակնկալէին որ չ թէ Յիսուսի ծննդեան տեղը: Անոնք կ'ակնկալէին որ չ թէ Յիսուսի ծննդեան տեղը: Անոնք կ'ակնկալէին որ չ թէ Յիսուսի ծննդեան տեղը: Անոնք կ'ակնկալէին որ 
Երուսաղէմի բնակիչները, յատկապէս ուսեալ դասակարգը` Երուսաղէմի բնակիչները, յատկապէս ուսեալ դասակարգը` Երուսաղէմի բնակիչները, յատկապէս ուսեալ դասակարգը` Երուսաղէմի բնակիչները, յատկապէս ուսեալ դասակարգը` 
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները յստակ կերպով ցոյց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները յստակ կերպով ցոյց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները յստակ կերպով ցոյց քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները յստակ կերպով ցոյց 
տային իրենց Յիսուսի ծննդեան տեղը, կամ նոյնինքն Յիսուս տային իրենց Յիսուսի ծննդեան տեղը, կամ նոյնինքն Յիսուս տային իրենց Յիսուսի ծննդեան տեղը, կամ նոյնինքն Յիսուս տային իրենց Յիսուսի ծննդեան տեղը, կամ նոյնինքն Յիսուս 
մանուկը.մանուկը.մանուկը.մանուկը.    բայց անոնք ոբայց անոնք ոբայց անոնք ոբայց անոնք ո´́́́չ կրցան Յիսուսի ծննդեան տեղը ցոյց չ կրցան Յիսուսի ծննդեան տեղը ցոյց չ կրցան Յիսուսի ծննդեան տեղը ցոյց չ կրցան Յիսուսի ծննդեան տեղը ցոյց 
տալ եւ ոտալ եւ ոտալ եւ ոտալ եւ ո´́́́չ ալ Յիսուսը ցոյց տալ իրենց: Անոնք պարզապէս չ ալ Յիսուսը ցոյց տալ իրենց: Անոնք պարզապէս չ ալ Յիսուսը ցոյց տալ իրենց: Անոնք պարզապէս չ ալ Յիսուսը ցոյց տալ իրենց: Անոնք պարզապէս 
բացայայտեցին թէ ոբացայայտեցին թէ ոբացայայտեցին թէ ոբացայայտեցին թէ ո´́́́ր քաղաքին մէջ պիտի ծնէր Մեսիան: ր քաղաքին մէջ պիտի ծնէր Մեսիան: ր քաղաքին մէջ պիտի ծնէր Մեսիան: ր քաղաքին մէջ պիտի ծնէր Մեսիան: 
Անոնք Մեսիային ծննդեան քաղաքին անունը տուին, բայց Անոնք Մեսիային ծննդեան քաղաքին անունը տուին, բայց Անոնք Մեսիային ծննդեան քաղաքին անունը տուին, բայց Անոնք Մեսիային ծննդեան քաղաքին անունը տուին, բայց 
չկրցան ցոյց տալ մսուրը ուր պիտի ծնէր, կամ տունը ուր չկրցան ցոյց տալ մսուրը ուր պիտի ծնէր, կամ տունը ուր չկրցան ցոյց տալ մսուրը ուր պիտի ծնէր, կամ տունը ուր չկրցան ցոյց տալ մսուրը ուր պիտի ծնէր, կամ տունը ուր 
ներներներներկայիս փոխադրուած էր: Արդեօ՞ք ասիկա չտրտմեցուց կայիս փոխադրուած էր: Արդեօ՞ք ասիկա չտրտմեցուց կայիս փոխադրուած էր: Արդեօ՞ք ասիկա չտրտմեցուց կայիս փոխադրուած էր: Արդեօ՞ք ասիկա չտրտմեցուց 
մոգերը, որոնք երկա՜ր ճամբայ կտրած ու Երուսաղէմ եկած մոգերը, որոնք երկա՜ր ճամբայ կտրած ու Երուսաղէմ եկած մոգերը, որոնք երկա՜ր ճամբայ կտրած ու Երուսաղէմ եկած մոգերը, որոնք երկա՜ր ճամբայ կտրած ու Երուսաղէմ եկած 
էին այն յոյսով` որ պիտի տեսնէին Յիսուս մանուկը: Մխիթար էին այն յոյսով` որ պիտի տեսնէին Յիսուս մանուկը: Մխիթար էին այն յոյսով` որ պիտի տեսնէին Յիսուս մանուկը: Մխիթար էին այն յոյսով` որ պիտի տեսնէին Յիսուս մանուկը: Մխիթար 
Վրդ. Սեբաստացին այս կէտին մասին խօսելով` կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին այս կէտին մասին խօսելով` կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին այս կէտին մասին խօսելով` կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին այս կէտին մասին խօսելով` կ'ըսէ. ««««Երբ Երբ Երբ Երբ 
մոգերը Երուսաղէմէն դուրս եկան եւ սկսան Բեթլեհէմ երմոգերը Երուսաղէմէն դուրս եկան եւ սկսան Բեթլեհէմ երմոգերը Երուսաղէմէն դուրս եկան եւ սկսան Բեթլեհէմ երմոգերը Երուսաղէմէն դուրս եկան եւ սկսան Բեթլեհէմ երթալ` թալ` թալ` թալ` 
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տարակուսանքի մէջ էին, որովհետեւ յստակ կերպով չէին տարակուսանքի մէջ էին, որովհետեւ յստակ կերպով չէին տարակուսանքի մէջ էին, որովհետեւ յստակ կերպով չէին տարակուսանքի մէջ էին, որովհետեւ յստակ կերպով չէին 
գիտեր թէ ոգիտեր թէ ոգիտեր թէ ոգիտեր թէ ո´́́́ւր կամ որուր կամ որուր կամ որուր կամ որո´́́́ւ տան մէջ կը գտնուէր Մանուկը: Եւ ւ տան մէջ կը գտնուէր Մանուկը: Եւ ւ տան մէջ կը գտնուէր Մանուկը: Եւ ւ տան մէջ կը գտնուէր Մանուկը: Եւ 
անոնք իրենց մտքին մէջ կը խորհէին, որ եթէ երբեք անոնք իրենց մտքին մէջ կը խորհէին, որ եթէ երբեք անոնք իրենց մտքին մէջ կը խորհէին, որ եթէ երբեք անոնք իրենց մտքին մէջ կը խորհէին, որ եթէ երբեք 
Երուսաղէմի մեծամեծ իմաստունները, քահանաներն ու Երուսաղէմի մեծամեծ իմաստունները, քահանաներն ու Երուսաղէմի մեծամեծ իմաստունները, քահանաներն ու Երուսաղէմի մեծամեծ իմաստունները, քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները չէին գիտեր թէ Մեսիան որոՕրէնքի ուսուցիչները չէին գիտեր թէ Մեսիան որոՕրէնքի ուսուցիչները չէին գիտեր թէ Մեսիան որոՕրէնքի ուսուցիչները չէին գիտեր թէ Մեսիան որո´́́́ւ տան մւ տան մւ տան մւ տան մէջ էջ էջ էջ 
կը գտնուէր, եւ մանաւանդ, նոյնիսկ տեղեակ ալ չէին որ կը գտնուէր, եւ մանաւանդ, նոյնիսկ տեղեակ ալ չէին որ կը գտնուէր, եւ մանաւանդ, նոյնիսկ տեղեակ ալ չէին որ կը գտնուէր, եւ մանաւանդ, նոյնիսկ տեղեակ ալ չէին որ 
Մեսիան ծնած էր, որքա՜ն աւելի Բեթլեհէմի բնակիչները Մեսիան ծնած էր, որքա՜ն աւելի Բեթլեհէմի բնակիչները Մեսիան ծնած էր, որքա՜ն աւելի Բեթլեհէմի բնակիչները Մեսիան ծնած էր, որքա՜ն աւելի Բեթլեհէմի բնակիչները 
իրենք անտեղեակ պիտի ըլլային Մեսիայի ծնունդէն: Մոգերը իրենք անտեղեակ պիտի ըլլային Մեսիայի ծնունդէն: Մոգերը իրենք անտեղեակ պիտի ըլլային Մեսիայի ծնունդէն: Մոգերը իրենք անտեղեակ պիտի ըլլային Մեսիայի ծնունդէն: Մոգերը 
վստահաբար կը մտածէին ըսելով` վստահաբար կը մտածէին ըսելով` վստահաբար կը մտածէին ըսելով` վստահաբար կը մտածէին ըսելով` ““““Երբ Բեթլեհէմ հասնինք, Երբ Բեթլեհէմ հասնինք, Երբ Բեթլեհէմ հասնինք, Երբ Բեթլեհէմ հասնինք, 
որո՞ւ պիտի հարցնենք, եւ ո՞վ մեզի ցոյց պիտի տայ որո՞ւ պիտի հարցնենք, եւ ո՞վ մեզի ցոյց պիտի տայ որո՞ւ պիտի հարցնենք, եւ ո՞վ մեզի ցոյց պիտի տայ որո՞ւ պիտի հարցնենք, եւ ո՞վ մեզի ցոյց պիտի տայ ծնած ծնած ծնած ծնած 
Մեսիային տունը եւ անոր ծնած տեղըՄեսիային տունը եւ անոր ծնած տեղըՄեսիային տունը եւ անոր ծնած տեղըՄեսիային տունը եւ անոր ծնած տեղը””””: : : : Եւ մինչ նման Եւ մինչ նման Եւ մինչ նման Եւ մինչ նման 
մտածումներով ու վարանումով լեցուն էին, ահա յանկարծ մտածումներով ու վարանումով լեցուն էին, ահա յանկարծ մտածումներով ու վարանումով լեցուն էին, ահա յանկարծ մտածումներով ու վարանումով լեցուն էին, ահա յանկարծ 
աստղը պայծառագոյն ամպով վերստին երեւցաւ անոնց, եւ աստղը պայծառագոյն ամպով վերստին երեւցաւ անոնց, եւ աստղը պայծառագոյն ամպով վերստին երեւցաւ անոնց, եւ աստղը պայծառագոյն ամպով վերստին երեւցաւ անոնց, եւ 
իր ճառագայթը արձակեց դէպի Բեթլեհէմ, ցոյց տալով անոնց իր ճառագայթը արձակեց դէպի Բեթլեհէմ, ցոյց տալով անոնց իր ճառագայթը արձակեց դէպի Բեթլեհէմ, ցոյց տալով անոնց իր ճառագայթը արձակեց դէպի Բեթլեհէմ, ցոյց տալով անոնց 
ծնած Մանուկին վայրը: Երբ տեսան աստղը` չափազանց ծնած Մանուկին վայրը: Երբ տեսան աստղը` չափազանց ծնած Մանուկին վայրը: Երբ տեսան աստղը` չափազանց ծնած Մանուկին վայրը: Երբ տեսան աստղը` չափազանց 
ուուուուրախացան: Ուրախացան, որովհետեւ շատ տրտմած վիճարախացան: Ուրախացան, որովհետեւ շատ տրտմած վիճարախացան: Ուրախացան, որովհետեւ շատ տրտմած վիճարախացան: Ուրախացան, որովհետեւ շատ տրտմած վիճա----
կի մէջ էին, եւ յոյս չունէին թէ Բեթլեհէմացիները տեղեակ կի մէջ էին, եւ յոյս չունէին թէ Բեթլեհէմացիները տեղեակ կի մէջ էին, եւ յոյս չունէին թէ Բեթլեհէմացիները տեղեակ կի մէջ էին, եւ յոյս չունէին թէ Բեթլեհէմացիները տեղեակ 
պիտի ըլլային որ Մեսիան ծնած է եւ կարող պիտի ըլլային պիտի ըլլային որ Մեսիան ծնած է եւ կարող պիտի ըլլային պիտի ըլլային որ Մեսիան ծնած է եւ կարող պիտի ըլլային պիտի ըլլային որ Մեսիան ծնած է եւ կարող պիտի ըլլային 
ցոյց տալ իրենց անոր տեղը: Ուրախացան, որովհետեւ հիմա ցոյց տալ իրենց անոր տեղը: Ուրախացան, որովհետեւ հիմա ցոյց տալ իրենց անոր տեղը: Ուրախացան, որովհետեւ հիմա ցոյց տալ իրենց անոր տեղը: Ուրախացան, որովհետեւ հիմա 
ապահով եղան ու վստահօրէն գիտցան թէ պիտի գտնեն ապահով եղան ու վստահօրէն գիտցան թէ պիտի գտնեն ապահով եղան ու վստահօրէն գիտցան թէ պիտի գտնեն ապահով եղան ու վստահօրէն գիտցան թէ պիտի գտնեն 
ՄեսիանՄեսիանՄեսիանՄեսիան    աստղին առաջնորդութեամբ: Ուրախացան, որովհեաստղին առաջնորդութեամբ: Ուրախացան, որովհեաստղին առաջնորդութեամբ: Ուրախացան, որովհեաստղին առաջնորդութեամբ: Ուրախացան, որովհե----
տեւ աստղը վերստին տեսնելով, տեսան թէ ինչպէս Աստուած տեւ աստղը վերստին տեսնելով, տեսան թէ ինչպէս Աստուած տեւ աստղը վերստին տեսնելով, տեսան թէ ինչպէս Աստուած տեւ աստղը վերստին տեսնելով, տեսան թէ ինչպէս Աստուած 
կը խնամարկէր զիրենք [եւ յատուկ հոգատարութիւն կը կը խնամարկէր զիրենք [եւ յատուկ հոգատարութիւն կը կը խնամարկէր զիրենք [եւ յատուկ հոգատարութիւն կը կը խնամարկէր զիրենք [եւ յատուկ հոգատարութիւն կը 
ցուցաբերէր իրենց հանդէպ եւ մասնաւոր ուշադրութիւն կը ցուցաբերէր իրենց հանդէպ եւ մասնաւոր ուշադրութիւն կը ցուցաբերէր իրենց հանդէպ եւ մասնաւոր ուշադրութիւն կը ցուցաբերէր իրենց հանդէպ եւ մասնաւոր ուշադրութիւն կը 
դարձնէր իրենց], եւ կը ղրկէր իր աստղը, որպէսզի առաջնորդարձնէր իրենց], եւ կը ղրկէր իր աստղը, որպէսզի առաջնորդարձնէր իրենց], եւ կը ղրկէր իր աստղը, որպէսզի առաջնորդարձնէր իրենց], եւ կը ղրկէր իր աստղը, որպէսզի առաջնոր----
դէր զիրդէր զիրդէր զիրդէր զիրենք Մանուկին ծնած տեղըենք Մանուկին ծնած տեղըենք Մանուկին ծնած տեղըենք Մանուկին ծնած տեղը»:»:»:»:    

3) 3) 3) 3) ««««Անոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացանԱնոնք չափազանց ուրախացան»:»:»:»: « « « «ՈւրախացանՈւրախացանՈւրախացանՈւրախացան» » » » 
բառը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն սրտին մէջ չի կրնար բառը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն սրտին մէջ չի կրնար բառը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն սրտին մէջ չի կրնար բառը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն սրտին մէջ չի կրնար 
ուրախութիւն ըլլալ երբ կը կորսնցնէ Աստուծոյ աստղին ուրախութիւն ըլլալ երբ կը կորսնցնէ Աստուծոյ աստղին ուրախութիւն ըլլալ երբ կը կորսնցնէ Աստուծոյ աստղին ուրախութիւն ըլլալ երբ կը կորսնցնէ Աստուծոյ աստղին 
առաջնորդութիւնը: Մոգերը աստղը կորսնցնելով՝ կարծէք առաջնորդութիւնը: Մոգերը աստղը կորսնցնելով՝ կարծէք առաջնորդութիւնը: Մոգերը աստղը կորսնցնելով՝ կարծէք առաջնորդութիւնը: Մոգերը աստղը կորսնցնելով՝ կարծէք 
իրենց ուրախութիւնն է որ կորսնցուցեր էինիրենց ուրախութիւնն է որ կորսնցուցեր էինիրենց ուրախութիւնն է որ կորսնցուցեր էինիրենց ուրախութիւնն է որ կորսնցուցեր էին, , , , բայց երբ կրկին բայց երբ կրկին բայց երբ կրկին բայց երբ կրկին 
տեսան աստղը` տեսան աստղը` տեսան աստղը` տեսան աստղը` ««««չափազանց ուրախացանչափազանց ուրախացանչափազանց ուրախացանչափազանց ուրախացան»: »: »: »: Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ 
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ծարաւ ունեցող եւ Յիսուսը փնտռող մարդը, կծարաւ ունեցող եւ Յիսուսը փնտռող մարդը, կծարաւ ունեցող եւ Յիսուսը փնտռող մարդը, կծարաւ ունեցող եւ Յիսուսը փնտռող մարդը, կ’’’’ուրախանայ ուրախանայ ուրախանայ ուրախանայ 
երբ կը հանդիպի զինք Յիսուսին առաջնորդող աստղի մը, այլ երբ կը հանդիպի զինք Յիսուսին առաջնորդող աստղի մը, այլ երբ կը հանդիպի զինք Յիսուսին առաջնորդող աստղի մը, այլ երբ կը հանդիպի զինք Յիսուսին առաջնորդող աստղի մը, այլ 
խօսքով` անձի մը: Մենք կրնա՞նք մարդիկը Քրիստոսի խօսքով` անձի մը: Մենք կրնա՞նք մարդիկը Քրիստոսի խօսքով` անձի մը: Մենք կրնա՞նք մարդիկը Քրիստոսի խօսքով` անձի մը: Մենք կրնա՞նք մարդիկը Քրիստոսի 
առաջնորդելով` անոնց սիրտն ու հոգին ուառաջնորդելով` անոնց սիրտն ու հոգին ուառաջնորդելով` անոնց սիրտն ու հոգին ուառաջնորդելով` անոնց սիրտն ու հոգին ուրախացնող աստղ րախացնող աստղ րախացնող աստղ րախացնող աստղ 
մը ըլլալ:մը ըլլալ:մը ըլլալ:մը ըլլալ:    

4) 4) 4) 4) ««««Կրկին տեսանԿրկին տեսանԿրկին տեսանԿրկին տեսան»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Աստուած կրկին ու կրկին իր Աստուած կրկին ու կրկին իր Աստուած կրկին ու կրկին իր Աստուած կրկին ու կրկին իր 
շնորհքը կը յայտնէ ու կը խօսի զինք փնտռողներուն, կրկին ու շնորհքը կը յայտնէ ու կը խօսի զինք փնտռողներուն, կրկին ու շնորհքը կը յայտնէ ու կը խօսի զինք փնտռողներուն, կրկին ու շնորհքը կը յայտնէ ու կը խօսի զինք փնտռողներուն, կրկին ու 
կրկին կը հպի անոնց սիրտերուն: Ան բնակրկին կը հպի անոնց սիրտերուն: Ան բնակրկին կը հպի անոնց սիրտերուն: Ան բնակրկին կը հպի անոնց սիրտերուն: Ան բնա´́́́ւ չի լքեր այն ւ չի լքեր այն ւ չի լքեր այն ւ չի լքեր այն 
մարդիկը որոնք կը փնտռեն իր Որդին: Երբ յարատեւ մեղք կը մարդիկը որոնք կը փնտռեն իր Որդին: Երբ յարատեւ մեղք կը մարդիկը որոնք կը փնտռեն իր Որդին: Երբ յարատեւ մեղք կը մարդիկը որոնք կը փնտռեն իր Որդին: Երբ յարատեւ մեղք կը 
գործենք եւ Աստուած հգործենք եւ Աստուած հգործենք եւ Աստուած հգործենք եւ Աստուած համբերութիւն կը ցուցաբերէ մեզի ամբերութիւն կը ցուցաբերէ մեզի ամբերութիւն կը ցուցաբերէ մեզի ամբերութիւն կը ցուցաբերէ մեզի 
հանդէպ` ասիկա զԱստուած կրկին տեսնել կը նշանակէ: Ինչ հանդէպ` ասիկա զԱստուած կրկին տեսնել կը նշանակէ: Ինչ հանդէպ` ասիկա զԱստուած կրկին տեսնել կը նշանակէ: Ինչ հանդէպ` ասիկա զԱստուած կրկին տեսնել կը նշանակէ: Ինչ 
մեղքերու մէջ ալ իյնանք, Աստուած կը շարունակէ բաղխել մեղքերու մէջ ալ իյնանք, Աստուած կը շարունակէ բաղխել մեղքերու մէջ ալ իյնանք, Աստուած կը շարունակէ բաղխել մեղքերու մէջ ալ իյնանք, Աստուած կը շարունակէ բաղխել 
մեր սրտին դուռը ու կրկին օգնութեան ձեռք երկարել: մեր սրտին դուռը ու կրկին օգնութեան ձեռք երկարել: մեր սրտին դուռը ու կրկին օգնութեան ձեռք երկարել: մեր սրտին դուռը ու կրկին օգնութեան ձեռք երկարել: ««««Կրկին Կրկին Կրկին Կրկին 
տեսանտեսանտեսանտեսան»»»»    բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, թէ Աստուած բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, թէ Աստուած բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, թէ Աստուած բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, թէ Աստուած 
մնայուն կերպով մնայուն կերպով մնայուն կերպով մնայուն կերպով մեզի գալու ու մեզ տեսնելու աշխատանք կը մեզի գալու ու մեզ տեսնելու աշխատանք կը մեզի գալու ու մեզ տեսնելու աշխատանք կը մեզի գալու ու մեզ տեսնելու աշխատանք կը 
տանի: Ան իր երեսը չի ծածկեր, ինչպէս չծածկեց մոգերէն: Ան տանի: Ան իր երեսը չի ծածկեր, ինչպէս չծածկեց մոգերէն: Ան տանի: Ան իր երեսը չի ծածկեր, ինչպէս չծածկեց մոգերէն: Ան տանի: Ան իր երեսը չի ծածկեր, ինչպէս չծածկեց մոգերէն: Ան 
ինքզինք աներեւելի չի դարձներ, ինչպէս աներեւելի չդարձուց ինքզինք աներեւելի չի դարձներ, ինչպէս աներեւելի չդարձուց ինքզինք աներեւելի չի դարձներ, ինչպէս աներեւելի չդարձուց ինքզինք աներեւելի չի դարձներ, ինչպէս աներեւելի չդարձուց 
մոգերուն:մոգերուն:մոգերուն:մոգերուն:    

5) «5) «5) «5) «Կրկին տեսան այն աստղըԿրկին տեսան այն աստղըԿրկին տեսան այն աստղըԿրկին տեսան այն աստղը»:»:»:»:    Եթէ մոգերը խոնարհէին Եթէ մոգերը խոնարհէին Եթէ մոգերը խոնարհէին Եթէ մոգերը խոնարհէին 
Հերովդէսի առջեւ ու երկրպագէին անոր, կրնայ ըլլաՀերովդէսի առջեւ ու երկրպագէին անոր, կրնայ ըլլաՀերովդէսի առջեւ ու երկրպագէին անոր, կրնայ ըլլաՀերովդէսի առջեւ ու երկրպագէին անոր, կրնայ ըլլալ որ լ որ լ որ լ որ 
Աստուծոյ աստղանման հրեշտակը երկրորդ անգամ ըլլալով Աստուծոյ աստղանման հրեշտակը երկրորդ անգամ ըլլալով Աստուծոյ աստղանման հրեշտակը երկրորդ անգամ ըլլալով Աստուծոյ աստղանման հրեշտակը երկրորդ անգամ ըլլալով 
չերեւէր անոնց եւ անոնք կորսնցնէին Աստուծոյ առաջնորդուչերեւէր անոնց եւ անոնք կորսնցնէին Աստուծոյ առաջնորդուչերեւէր անոնց եւ անոնք կորսնցնէին Աստուծոյ առաջնորդուչերեւէր անոնց եւ անոնք կորսնցնէին Աստուծոյ առաջնորդու----
թիւնը: Զգոթիւնը: Զգոթիւնը: Զգոթիւնը: Զգո´́́́յշ ըլլանք երկրպագելու կամ պաշտելու ոեւէ անձ յշ ըլլանք երկրպագելու կամ պաշտելու ոեւէ անձ յշ ըլլանք երկրպագելու կամ պաշտելու ոեւէ անձ յշ ըլլանք երկրպագելու կամ պաշտելու ոեւէ անձ 
կամ ոեւէ բան, որովհետեւ ատիկա կրնայ պատճառ դառնալ կամ ոեւէ բան, որովհետեւ ատիկա կրնայ պատճառ դառնալ կամ ոեւէ բան, որովհետեւ ատիկա կրնայ պատճառ դառնալ կամ ոեւէ բան, որովհետեւ ատիկա կրնայ պատճառ դառնալ 
որ կորսնցնենք Աստուծոյ առաջնորդութիւնը: Աշոր կորսնցնենք Աստուծոյ առաջնորդութիւնը: Աշոր կորսնցնենք Աստուծոյ առաջնորդութիւնը: Աշոր կորսնցնենք Աստուծոյ առաջնորդութիւնը: Աշխարհը խարհը խարհը խարհը 
պաշտող մարդը` չի կրնար վայելել առաջնորդութիւնը պաշտող մարդը` չի կրնար վայելել առաջնորդութիւնը պաշտող մարդը` չի կրնար վայելել առաջնորդութիւնը պաշտող մարդը` չի կրնար վայելել առաջնորդութիւնը 
աշխարհի Ստեղծիչին: Երկրասէր մարդը` չի կրնար երկինքի աշխարհի Ստեղծիչին: Երկրասէր մարդը` չի կրնար երկինքի աշխարհի Ստեղծիչին: Երկրասէր մարդը` չի կրնար երկինքի աշխարհի Ստեղծիչին: Երկրասէր մարդը` չի կրնար երկինքի 
Գահակալ Աստուծոյն սէրը վայելել:Գահակալ Աստուծոյն սէրը վայելել:Գահակալ Աստուծոյն սէրը վայելել:Գահակալ Աստուծոյն սէրը վայելել:    

6) 6) 6) 6) Նոյն աստղն էր որ երեւցաւ Արաբիայի մէջ եւ ահա Նոյն աստղն էր որ երեւցաւ Արաբիայի մէջ եւ ահա Նոյն աստղն էր որ երեւցաւ Արաբիայի մէջ եւ ահա Նոյն աստղն էր որ երեւցաւ Արաբիայի մէջ եւ ահա 
հիմա կհիմա կհիմա կհիմա կ’’’’երեւի Երուսաղէմի մէջ: Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի թէ երեւի Երուսաղէմի մէջ: Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի թէ երեւի Երուսաղէմի մէջ: Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի թէ երեւի Երուսաղէմի մէջ: Ասիկա կը յիշեցնէ մեզի թէ 
ոոոո´́́́ւր որ ալ ըլլանքւր որ ալ ըլլանքւր որ ալ ըլլանքւր որ ալ ըլլանք    եւ իեւ իեւ իեւ ի´́́́նչ պայմաններու մէջ ալ գտնուինք՝ նչ պայմաններու մէջ ալ գտնուինք՝ նչ պայմաններու մէջ ալ գտնուինք՝ նչ պայմաններու մէջ ալ գտնուինք՝ 
Տիրոջ շնորհքը կը փնտռէ ու կը գտնէ մեզ: Տիրոջ շնորհքը կը Տիրոջ շնորհքը կը փնտռէ ու կը գտնէ մեզ: Տիրոջ շնորհքը կը Տիրոջ շնորհքը կը փնտռէ ու կը գտնէ մեզ: Տիրոջ շնորհքը կը Տիրոջ շնորհքը կը փնտռէ ու կը գտնէ մեզ: Տիրոջ շնորհքը կը 
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գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ ուրացումի ամենէն զազրելի վիհերուն գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ ուրացումի ամենէն զազրելի վիհերուն գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ ուրացումի ամենէն զազրելի վիհերուն գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ ուրացումի ամենէն զազրելի վիհերուն 
մէջ անգամ ինկած ըլլանք, կը գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ մէջ անգամ ինկած ըլլանք, կը գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ մէջ անգամ ինկած ըլլանք, կը գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ մէջ անգամ ինկած ըլլանք, կը գտնէ մեզ նոյնիսկ եթէ 
դաւաճանութեան ճամբաներուն վրայ ըլլադաւաճանութեան ճամբաներուն վրայ ըլլադաւաճանութեան ճամբաներուն վրայ ըլլադաւաճանութեան ճամբաներուն վրայ ըլլաննննք: Տիրոջ շնորհքը ք: Տիրոջ շնորհքը ք: Տիրոջ շնորհքը ք: Տիրոջ շնորհքը 
կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ գտնել բոլոր դասակարգի մարդիկը: Կրնայ գտնել գտնել բոլոր դասակարգի մարդիկը: Կրնայ գտնել գտնել բոլոր դասակարգի մարդիկը: Կրնայ գտնել գտնել բոլոր դասակարգի մարդիկը: Կրնայ գտնել 
հարուստն ու աղքատը. երկուքն ալ Տիրոջ կողմէ գտնուելու հարուստն ու աղքատը. երկուքն ալ Տիրոջ կողմէ գտնուելու հարուստն ու աղքատը. երկուքն ալ Տիրոջ կողմէ գտնուելու հարուստն ու աղքատը. երկուքն ալ Տիրոջ կողմէ գտնուելու 
կարիքը ունին. ոկարիքը ունին. ոկարիքը ունին. ոկարիքը ունին. ո´́́́չ հարուստը կրնայ դատապարտուիլ` չ հարուստը կրնայ դատապարտուիլ` չ հարուստը կրնայ դատապարտուիլ` չ հարուստը կրնայ դատապարտուիլ` 
հարուստ ըլլալուն համար, եւ ոհարուստ ըլլալուն համար, եւ ոհարուստ ըլլալուն համար, եւ ոհարուստ ըլլալուն համար, եւ ո´́́́չ ալ աղքատը կրնայ չ ալ աղքատը կրնայ չ ալ աղքատը կրնայ չ ալ աղքատը կրնայ 
փրկուիլ` աղքատ ըլլալուն համար. երկուքն ալ հաւասարափրկուիլ` աղքատ ըլլալուն համար. երկուքն ալ հաւասարափրկուիլ` աղքատ ըլլալուն համար. երկուքն ալ հաւասարափրկուիլ` աղքատ ըլլալուն համար. երկուքն ալ հաւասարա----
պէս կարիքը ունիպէս կարիքը ունիպէս կարիքը ունիպէս կարիքը ունին Տէր Յիսուսի փրկարար շնորհքին: Տիրոջ ն Տէր Յիսուսի փրկարար շնորհքին: Տիրոջ ն Տէր Յիսուսի փրկարար շնորհքին: Տիրոջ ն Տէր Յիսուսի փրկարար շնորհքին: Տիրոջ 
շնորհքը կրնայ գտնել բարձրագոյն դիրքերու վրայ գտնուող շնորհքը կրնայ գտնել բարձրագոյն դիրքերու վրայ գտնուող շնորհքը կրնայ գտնել բարձրագոյն դիրքերու վրայ գտնուող շնորհքը կրնայ գտնել բարձրագոյն դիրքերու վրայ գտնուող 
մարդիկը, եւ կրնայ նաեւ գտնել խոնարհագոյն դիրքի վրայ մարդիկը, եւ կրնայ նաեւ գտնել խոնարհագոյն դիրքի վրայ մարդիկը, եւ կրնայ նաեւ գտնել խոնարհագոյն դիրքի վրայ մարդիկը, եւ կրնայ նաեւ գտնել խոնարհագոյն դիրքի վրայ 
գտնուողները. ոգտնուողները. ոգտնուողները. ոգտնուողները. ո´́́́չ բարձր դիրքի վրայ գտնուիլը պատճառ մըն չ բարձր դիրքի վրայ գտնուիլը պատճառ մըն չ բարձր դիրքի վրայ գտնուիլը պատճառ մըն չ բարձր դիրքի վրայ գտնուիլը պատճառ մըն 
է որ մենք չկարենանք ազատօրէն Աստուծոյ կամքը կատաէ որ մենք չկարենանք ազատօրէն Աստուծոյ կամքը կատաէ որ մենք չկարենանք ազատօրէն Աստուծոյ կամքը կատաէ որ մենք չկարենանք ազատօրէն Աստուծոյ կամքը կատա----
րել, եւ որել, եւ որել, եւ որել, եւ ո´́́́չ ալ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուիլը կրնայ պատճառ չ ալ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուիլը կրնայ պատճառ չ ալ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուիլը կրնայ պատճառ չ ալ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուիլը կրնայ պատճառ 
դառնալ որ դժուարանանք Աստուծոյ կամքը կատարել. թէդառնալ որ դժուարանանք Աստուծոյ կամքը կատարել. թէդառնալ որ դժուարանանք Աստուծոյ կամքը կատարել. թէդառնալ որ դժուարանանք Աստուծոյ կամքը կատարել. թէ´ ´ ´ ´ 
բարձր եւ թէբարձր եւ թէբարձր եւ թէբարձր եւ թէ´ ´ ´ ´ խոնարհ դիրքի վրայ գտնուողները կարիքը խոնարհ դիրքի վրայ գտնուողները կարիքը խոնարհ դիրքի վրայ գտնուողները կարիքը խոնարհ դիրքի վրայ գտնուողները կարիքը 
ունին Յիսուսի փրկարար շնորհքին, առանց որուն ոունին Յիսուսի փրկարար շնորհքին, առանց որուն ոունին Յիսուսի փրկարար շնորհքին, առանց որուն ոունին Յիսուսի փրկարար շնորհքին, առանց որուն ո´́́́չ չ չ չ 
բարձրադիրք մարդը կրնայ իր բարձր դիրքով փրկուիլ, եւ ոբարձրադիրք մարդը կրնայ իր բարձր դիրքով փրկուիլ, եւ ոբարձրադիրք մարդը կրնայ իր բարձր դիրքով փրկուիլ, եւ ոբարձրադիրք մարդը կրնայ իր բարձր դիրքով փրկուիլ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ խոնարալ խոնարալ խոնարալ խոնարհ մարդը` իր խոնարհ դիրքով: Տիրոջ շնորհքը հ մարդը` իր խոնարհ դիրքով: Տիրոջ շնորհքը հ մարդը` իր խոնարհ դիրքով: Տիրոջ շնորհքը հ մարդը` իր խոնարհ դիրքով: Տիրոջ շնորհքը 
կրնայ գտնել ամենէն իմաստուն ու ամենէն տգէտ մարդիկը. կրնայ գտնել ամենէն իմաստուն ու ամենէն տգէտ մարդիկը. կրնայ գտնել ամենէն իմաստուն ու ամենէն տգէտ մարդիկը. կրնայ գտնել ամենէն իմաստուն ու ամենէն տգէտ մարդիկը. 
իմաստունը իր սեփական իմաստութեամբ ոիմաստունը իր սեփական իմաստութեամբ ոիմաստունը իր սեփական իմաստութեամբ ոիմաստունը իր սեփական իմաստութեամբ ո´́́́չ կրնայ երկինք չ կրնայ երկինք չ կրնայ երկինք չ կրնայ երկինք 
մտնել եւ ոմտնել եւ ոմտնել եւ ոմտնել եւ ո´́́́չ ալ կրնայ դժոխքէն ազատիլ. տգէտ մարդն ալ, չ ալ կրնայ դժոխքէն ազատիլ. տգէտ մարդն ալ, չ ալ կրնայ դժոխքէն ազատիլ. տգէտ մարդն ալ, չ ալ կրնայ դժոխքէն ազատիլ. տգէտ մարդն ալ, 
ոոոո´́́́չ կրնայ երկինք մտնել իր տգիտութիւնը իբրեւ պատրուակ չ կրնայ երկինք մտնել իր տգիտութիւնը իբրեւ պատրուակ չ կրնայ երկինք մտնել իր տգիտութիւնը իբրեւ պատրուակ չ կրնայ երկինք մտնել իր տգիտութիւնը իբրեւ պատրուակ 
ներկայներկայներկայներկայացնելով եւ ոացնելով եւ ոացնելով եւ ոացնելով եւ ո´́́́չ ալ Աստուած զինք դժոխք կը նետէ իր չ ալ Աստուած զինք դժոխք կը նետէ իր չ ալ Աստուած զինք դժոխք կը նետէ իր չ ալ Աստուած զինք դժոխք կը նետէ իր 
տգիտութեան համար: Իմաստուն ու տգէտ մարդիկը տգիտութեան համար: Իմաստուն ու տգէտ մարդիկը տգիտութեան համար: Իմաստուն ու տգէտ մարդիկը տգիտութեան համար: Իմաստուն ու տգէտ մարդիկը 
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի փրկարար շնորհքին, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի փրկարար շնորհքին, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի փրկարար շնորհքին, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի փրկարար շնորհքին, 
որպէսզի իմաստունը գիտնայ որ ինք իր սեփական որպէսզի իմաստունը գիտնայ որ ինք իր սեփական որպէսզի իմաստունը գիտնայ որ ինք իր սեփական որպէսզի իմաստունը գիտնայ որ ինք իր սեփական 
իմաստութեամբ չի կրնար փրկուիլ, այլ` Տիրոջ շնորհքով, եւ իմաստութեամբ չի կրնար փրկուիլ, այլ` Տիրոջ շնորհքով, եւ իմաստութեամբ չի կրնար փրկուիլ, այլ` Տիրոջ շնորհքով, եւ իմաստութեամբ չի կրնար փրկուիլ, այլ` Տիրոջ շնորհքով, եւ 
տգէտն ալ գիտնայ ոտգէտն ալ գիտնայ ոտգէտն ալ գիտնայ ոտգէտն ալ գիտնայ որ ինք իր տգիտութեան պատճառով չէ որ ր ինք իր տգիտութեան պատճառով չէ որ ր ինք իր տգիտութեան պատճառով չէ որ ր ինք իր տգիտութեան պատճառով չէ որ 
կրնայ դժոխքէն ազատիլ, այլ դարձեալ` Տիրոջ շնորհքով:կրնայ դժոխքէն ազատիլ, այլ դարձեալ` Տիրոջ շնորհքով:կրնայ դժոխքէն ազատիլ, այլ դարձեալ` Տիրոջ շնորհքով:կրնայ դժոխքէն ազատիլ, այլ դարձեալ` Տիրոջ շնորհքով:    

7) 7) 7) 7) ««««Եւ ահա աստղը առաջնորդեց զիրենքԵւ ահա աստղը առաջնորդեց զիրենքԵւ ահա աստղը առաջնորդեց զիրենքԵւ ահա աստղը առաջնորդեց զիրենք»:»:»:»:    Մոգերը Մոգերը Մոգերը Մոգերը 
զօրաւոր փափաք ունէին տեսնելու նորածին Յիսուսը, եւ զօրաւոր փափաք ունէին տեսնելու նորածին Յիսուսը, եւ զօրաւոր փափաք ունէին տեսնելու նորածին Յիսուսը, եւ զօրաւոր փափաք ունէին տեսնելու նորածին Յիսուսը, եւ 
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անոր համար ալ Աստուած զանոնք աստղանման հրեշտակի անոր համար ալ Աստուած զանոնք աստղանման հրեշտակի անոր համար ալ Աստուած զանոնք աստղանման հրեշտակի անոր համար ալ Աստուած զանոնք աստղանման հրեշտակի 
մը միջոցաւ առաջնորդեց Յիսուսմը միջոցաւ առաջնորդեց Յիսուսմը միջոցաւ առաջնորդեց Յիսուսմը միջոցաւ առաջնորդեց Յիսուսի քով: Հոսկէ կը սորվինք, թէ ի քով: Հոսկէ կը սորվինք, թէ ի քով: Հոսկէ կը սորվինք, թէ ի քով: Հոսկէ կը սորվինք, թէ 
բոլոր անոնք որոնք անկեղծ փափաք ունին տեսնելու բոլոր անոնք որոնք անկեղծ փափաք ունին տեսնելու բոլոր անոնք որոնք անկեղծ փափաք ունին տեսնելու բոլոր անոնք որոնք անկեղծ փափաք ունին տեսնելու 
Յիսուսը, եւ հանդիպելու ու մտերմանալու անոր հետ, ԱստՅիսուսը, եւ հանդիպելու ու մտերմանալու անոր հետ, ԱստՅիսուսը, եւ հանդիպելու ու մտերմանալու անոր հետ, ԱստՅիսուսը, եւ հանդիպելու ու մտերմանալու անոր հետ, Աստ----
ուած անպայման տարբերուած անպայման տարբերուած անպայման տարբերուած անպայման տարբեր----տարբեր կերպերով ու տարբերտարբեր կերպերով ու տարբերտարբեր կերպերով ու տարբերտարբեր կերպերով ու տարբեր----
տարբեր անձերու միջոցաւ կտարբեր անձերու միջոցաւ կտարբեր անձերու միջոցաւ կտարբեր անձերու միջոցաւ կ’’’’առաջնորդէ զանոնք իր Որդիին: առաջնորդէ զանոնք իր Որդիին: առաջնորդէ զանոնք իր Որդիին: առաջնորդէ զանոնք իր Որդիին: 
Այսօր աստղի նմանութեամբ հրեշտաԱյսօր աստղի նմանութեամբ հրեշտաԱյսօր աստղի նմանութեամբ հրեշտաԱյսօր աստղի նմանութեամբ հրեշտակներ կրնան չերեւիլ կներ կրնան չերեւիլ կներ կրնան չերեւիլ կներ կրնան չերեւիլ 
մարդոց` զանոնք առաջնորդելու համար Քրիստոսի. եւ մարդոց` զանոնք առաջնորդելու համար Քրիստոսի. եւ մարդոց` զանոնք առաջնորդելու համար Քրիստոսի. եւ մարդոց` զանոնք առաջնորդելու համար Քրիստոսի. եւ 
սակայն, Աստուած այսօր մարդիկը կսակայն, Աստուած այսօր մարդիկը կսակայն, Աստուած այսօր մարդիկը կսակայն, Աստուած այսօր մարդիկը կ’’’’առաջնորդէ իր Որդիին՝ առաջնորդէ իր Որդիին՝ առաջնորդէ իր Որդիին՝ առաջնորդէ իր Որդիին՝ 
Աստուածաշունչին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին յարատեւ ներգորԱստուածաշունչին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին յարատեւ ներգորԱստուածաշունչին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին յարատեւ ներգորԱստուածաշունչին միջոցաւ, Սուրբ Հոգիին յարատեւ ներգոր----
ծութիւններուն միջոցաւ, Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան ծութիւններուն միջոցաւ, Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան ծութիւններուն միջոցաւ, Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան ծութիւններուն միջոցաւ, Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան 
միջոցաւ, սուրբերուն բարեխօսութեանմիջոցաւ, սուրբերուն բարեխօսութեանմիջոցաւ, սուրբերուն բարեխօսութեանմիջոցաւ, սուրբերուն բարեխօսութեան    միջոցաւ, զանազան միջոցաւ, զանազան միջոցաւ, զանազան միջոցաւ, զանազան 
անձերու ու դէպքերու միջոցաւ: Աստուած մարդիկը իր անձերու ու դէպքերու միջոցաւ: Աստուած մարդիկը իր անձերու ու դէպքերու միջոցաւ: Աստուած մարդիկը իր անձերու ու դէպքերու միջոցաւ: Աստուած մարդիկը իր 
Որդիին բերելու բազմաթիւ ու բազմատեսակ կերպեր ունի ու Որդիին բերելու բազմաթիւ ու բազմատեսակ կերպեր ունի ու Որդիին բերելու բազմաթիւ ու բազմատեսակ կերպեր ունի ու Որդիին բերելու բազմաթիւ ու բազմատեսակ կերպեր ունի ու 
կը ստեղծէ (Բ.Թագաւորոց 14.14):կը ստեղծէ (Բ.Թագաւորոց 14.14):կը ստեղծէ (Բ.Թագաւորոց 14.14):կը ստեղծէ (Բ.Թագաւորոց 14.14):    

8) 8) 8) 8) ««««Մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր Մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր Մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր Մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր 
երեխան կը գտնուէրերեխան կը գտնուէրերեխան կը գտնուէրերեխան կը գտնուէր»:»:»:»: « « « «Մինչեւ որՄինչեւ որՄինչեւ որՄինչեւ որ» » » » բառերը ցոյց կու տան, թէ բառերը ցոյց կու տան, թէ բառերը ցոյց կու տան, թէ բառերը ցոյց կու տան, թէ 
ԱսԱսԱսԱստուած առանց ձանձրանալու ու առանց յոգնելու կտուած առանց ձանձրանալու ու առանց յոգնելու կտուած առանց ձանձրանալու ու առանց յոգնելու կտուած առանց ձանձրանալու ու առանց յոգնելու կ’’’’առաջառաջառաջառաջ----
նորդէ մեզ եւ կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը, եւ կանգ չնորդէ մեզ եւ կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը, եւ կանգ չնորդէ մեզ եւ կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը, եւ կանգ չնորդէ մեզ եւ կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը, եւ կանգ չ’’’’առառառառ----
ներ ներ ներ ներ մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    իրագործէ մեր փրկութիւնը: իրագործէ մեր փրկութիւնը: իրագործէ մեր փրկութիւնը: իրագործէ մեր փրկութիւնը: ««««Մինչեւ որՄինչեւ որՄինչեւ որՄինչեւ որ» » » » 
բառերը յարատեւութիւն ցոյց կու տան: Աստուած բառերը յարատեւութիւն ցոյց կու տան: Աստուած բառերը յարատեւութիւն ցոյց կու տան: Աստուած բառերը յարատեւութիւն ցոյց կու տան: Աստուած 
յարատեւօրէն կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան տեղի չի յարատեւօրէն կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան տեղի չի յարատեւօրէն կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան տեղի չի յարատեւօրէն կը հետապնդէ մեր փրկութիւնը: Ան տեղի չի 
տար մեր տար մեր տար մեր տար մեր ցուցաբերած յամառութեան դիմաց,ցուցաբերած յամառութեան դիմաց,ցուցաբերած յամառութեան դիմաց,ցուցաբերած յամառութեան դիմաց,    մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    օգնէ օգնէ օգնէ օգնէ 
մեզի հրաժարելու մեր յամառութենէն: Երբ անտարբեր մեզի հրաժարելու մեր յամառութենէն: Երբ անտարբեր մեզի հրաժարելու մեր յամառութենէն: Երբ անտարբեր մեզի հրաժարելու մեր յամառութենէն: Երբ անտարբեր 
գտնուինք իրեն հանդէպ` չի յուսահատիր, գտնուինք իրեն հանդէպ` չի յուսահատիր, գտնուինք իրեն հանդէպ` չի յուսահատիր, գտնուինք իրեն հանդէպ` չի յուսահատիր, մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    սիրով սիրով սիրով սիրով 
լեցնէ մեզ իրեն հանդէպ: Երբ չընդառաջենք իր հրաւէրին` լեցնէ մեզ իրեն հանդէպ: Երբ չընդառաջենք իր հրաւէրին` լեցնէ մեզ իրեն հանդէպ: Երբ չընդառաջենք իր հրաւէրին` լեցնէ մեզ իրեն հանդէպ: Երբ չընդառաջենք իր հրաւէրին` 
ողորմութեան իր դուռը չի փակեր, ողորմութեան իր դուռը չի փակեր, ողորմութեան իր դուռը չի փակեր, ողորմութեան իր դուռը չի փակեր, մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    մեզ այդ դռնէն մեզ այդ դռնէն մեզ այդ դռնէն մեզ այդ դռնէն 
ներսներսներսներս    մտցնէ: Երբ անտեսենք զինք` չ'անտեսեր մեզ, մտցնէ: Երբ անտեսենք զինք` չ'անտեսեր մեզ, մտցնէ: Երբ անտեսենք զինք` չ'անտեսեր մեզ, մտցնէ: Երբ անտեսենք զինք` չ'անտեսեր մեզ, մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    
մեզ իր փառքին տեսութեան արժանի դարձնէ: Երբ լքենք մեզ իր փառքին տեսութեան արժանի դարձնէ: Երբ լքենք մեզ իր փառքին տեսութեան արժանի դարձնէ: Երբ լքենք մեզ իր փառքին տեսութեան արժանի դարձնէ: Երբ լքենք 
զինք` չի լքեր մեզ, զինք` չի լքեր մեզ, զինք` չի լքեր մեզ, զինք` չի լքեր մեզ, մինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որմինչեւ որ    սորվինք Տիրոջ կողմը կանգնիլ:սորվինք Տիրոջ կողմը կանգնիլ:սորվինք Տիրոջ կողմը կանգնիլ:սորվինք Տիրոջ կողմը կանգնիլ:    

9) 9) 9) 9) Աստղը ճամբուն կիսուն չթողուց մոգերը, այլ առաջԱստղը ճամբուն կիսուն չթողուց մոգերը, այլ առաջԱստղը ճամբուն կիսուն չթողուց մոգերը, այլ առաջԱստղը ճամբուն կիսուն չթողուց մոգերը, այլ առաջ----
նորդեց զանոնք նորդեց զանոնք նորդեց զանոնք նորդեց զանոնք ««««մինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրիմինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրիմինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրիմինչեւ որ եկաւ ու կեցաւ այն վայրին վրայ ն վրայ ն վրայ ն վրայ 
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ուր երեխան կը գտնուէրուր երեխան կը գտնուէրուր երեխան կը գտնուէրուր երեխան կը գտնուէր»:»:»:»:    Ի՞նչ կը պարզէ այս իրողութիւնը: Ի՞նչ կը պարզէ այս իրողութիւնը: Ի՞նչ կը պարզէ այս իրողութիւնը: Ի՞նչ կը պարզէ այս իրողութիւնը: 
Կը պարզէ թէ Աստուած երբեք ճամբուն կիսուն չի թողուր իր Կը պարզէ թէ Աստուած երբեք ճամբուն կիսուն չի թողուր իր Կը պարզէ թէ Աստուած երբեք ճամբուն կիսուն չի թողուր իր Կը պարզէ թէ Աստուած երբեք ճամբուն կիսուն չի թողուր իր 
հետեւորդները: Մարդիկ կրնան ճամբուն կիսուն թողուլ մեզ, հետեւորդները: Մարդիկ կրնան ճամբուն կիսուն թողուլ մեզ, հետեւորդները: Մարդիկ կրնան ճամբուն կիսուն թողուլ մեզ, հետեւորդները: Մարդիկ կրնան ճամբուն կիսուն թողուլ մեզ, 
կրնան լքել մեզ, կրնան երեսի վրայ ձգել մեզ, մանաւանդ կրնան լքել մեզ, կրնան երեսի վրայ ձգել մեզ, մանաւանդ կրնան լքել մեզ, կրնան երեսի վրայ ձգել մեզ, մանաւանդ կրնան լքել մեզ, կրնան երեսի վրայ ձգել մեզ, մանաւանդ 
նեղութեան ժամանակ, աղքատութեան ժամնեղութեան ժամանակ, աղքատութեան ժամնեղութեան ժամանակ, աղքատութեան ժամնեղութեան ժամանակ, աղքատութեան ժամանակ, աղէտի անակ, աղէտի անակ, աղէտի անակ, աղէտի 
ժամանակ, բայց մեր հայրը` Աստուած, չ'ըներ այդպիսի բան: ժամանակ, բայց մեր հայրը` Աստուած, չ'ըներ այդպիսի բան: ժամանակ, բայց մեր հայրը` Աստուած, չ'ըներ այդպիսի բան: ժամանակ, բայց մեր հայրը` Աստուած, չ'ըներ այդպիսի բան: 
Ան փորձութեան ժամանակ իր ներկայութիւնը առաւել եւս Ան փորձութեան ժամանակ իր ներկայութիւնը առաւել եւս Ան փորձութեան ժամանակ իր ներկայութիւնը առաւել եւս Ան փորձութեան ժամանակ իր ներկայութիւնը առաւել եւս 
զգալի կը դարձնէ: Նեղութեան ատեն իր հզօր բազուկը զգալի կը դարձնէ: Նեղութեան ատեն իր հզօր բազուկը զգալի կը դարձնէ: Նեղութեան ատեն իր հզօր բազուկը զգալի կը դարձնէ: Նեղութեան ատեն իր հզօր բազուկը 
առաւել եւս կ'երկնցնէ:առաւել եւս կ'երկնցնէ:առաւել եւս կ'երկնցնէ:առաւել եւս կ'երկնցնէ:    

10) 10) 10) 10) Հրեշտակը աստղի նմանութեամբ յայտնուեցաւ ու Հրեշտակը աստղի նմանութեամբ յայտնուեցաւ ու Հրեշտակը աստղի նմանութեամբ յայտնուեցաւ ու Հրեշտակը աստղի նմանութեամբ յայտնուեցաւ ու 
մոգերը առաջնորդեց Յիսուսմոգերը առաջնորդեց Յիսուսմոգերը առաջնորդեց Յիսուսմոգերը առաջնորդեց Յիսուսի, որպէսզի Աստուած ցոյց տայ ի, որպէսզի Աստուած ցոյց տայ ի, որպէսզի Աստուած ցոյց տայ ի, որպէսզի Աստուած ցոյց տայ 
մեզի, թէ ամբողջ աստղերը, համայն համաստեղութիւնը, բոմեզի, թէ ամբողջ աստղերը, համայն համաստեղութիւնը, բոմեզի, թէ ամբողջ աստղերը, համայն համաստեղութիւնը, բոմեզի, թէ ամբողջ աստղերը, համայն համաստեղութիւնը, բո----
լոր մոլորակները ու բոլոր բնութիւնը իր բոլոր տարերքներով, լոր մոլորակները ու բոլոր բնութիւնը իր բոլոր տարերքներով, լոր մոլորակները ու բոլոր բնութիւնը իր բոլոր տարերքներով, լոր մոլորակները ու բոլոր բնութիւնը իր բոլոր տարերքներով, 
մեզ Քրիստոսիմեզ Քրիստոսիմեզ Քրիստոսիմեզ Քրիստոսի´ ´ ´ ´ է որ կէ որ կէ որ կէ որ կ’’’’առաջնորդեն: Հարցում. մենք կրնա՞նք առաջնորդեն: Հարցում. մենք կրնա՞նք առաջնորդեն: Հարցում. մենք կրնա՞նք առաջնորդեն: Հարցում. մենք կրնա՞նք 
ըլլալ մութին մէջ փայլող աստղ մը՝ մեղքի խաւարին մէջ ըլլալ մութին մէջ փայլող աստղ մը՝ մեղքի խաւարին մէջ ըլլալ մութին մէջ փայլող աստղ մը՝ մեղքի խաւարին մէջ ըլլալ մութին մէջ փայլող աստղ մը՝ մեղքի խաւարին մէջ 
խարխափող մարդխարխափող մարդխարխափող մարդխարխափող մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդող: Ինչպէս որ իկը Քրիստոսի առաջնորդող: Ինչպէս որ իկը Քրիստոսի առաջնորդող: Ինչպէս որ իկը Քրիստոսի առաջնորդող: Ինչպէս որ 
««««երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 19.1), մենք Սաղմոս 19.1), մենք Սաղմոս 19.1), մենք Սաղմոս 19.1), մենք 
ալ մեր առաքինի կեանքով կրնա՞նք Աստուծոյ փառքը ալ մեր առաքինի կեանքով կրնա՞նք Աստուծոյ փառքը ալ մեր առաքինի կեանքով կրնա՞նք Աստուծոյ փառքը ալ մեր առաքինի կեանքով կրնա՞նք Աստուծոյ փառքը 
պատմել: Ինչպէս որ արեգակը, լուսինն ու աստղերը կ'օրհնեն պատմել: Ինչպէս որ արեգակը, լուսինն ու աստղերը կ'օրհնեն պատմել: Ինչպէս որ արեգակը, լուսինն ու աստղերը կ'օրհնեն պատմել: Ինչպէս որ արեգակը, լուսինն ու աստղերը կ'օրհնեն 
զԱստուած (Սաղմոս 148.3), մենք ալ կրնա՞նք օրհնել զԱստուած (Սաղմոս 148.3), մենք ալ կրնա՞նք օրհնել զԱստուած (Սաղմոս 148.3), մենք ալ կրնա՞նք օրհնել զԱստուած (Սաղմոս 148.3), մենք ալ կրնա՞նք օրհնել 
զԱստուած մեր կատարզԱստուած մեր կատարզԱստուած մեր կատարզԱստուած մեր կատարած բարի գործերով, մեր մարդասիած բարի գործերով, մեր մարդասիած բարի գործերով, մեր մարդասիած բարի գործերով, մեր մարդասի----
րութեամբ, ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած քաղցրուրութեամբ, ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած քաղցրուրութեամբ, ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած քաղցրուրութեամբ, ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած քաղցրու----
թեամբ:թեամբ:թեամբ:թեամբ:    

11) 11) 11) 11) Բազմաթիւ անգամներ ու բազմաթիւ կերպերով Բազմաթիւ անգամներ ու բազմաթիւ կերպերով Բազմաթիւ անգամներ ու բազմաթիւ կերպերով Բազմաթիւ անգամներ ու բազմաթիւ կերպերով 
արդէն ցոյց տուինք, թէ մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ արդէն ցոյց տուինք, թէ մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ արդէն ցոյց տուինք, թէ մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ արդէն ցոյց տուինք, թէ մոգերուն երեւցող աստղը հրեշտակ 
մըն էր: Սա ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն համաստեղութիւնն ու մըն էր: Սա ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն համաստեղութիւնն ու մըն էր: Սա ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն համաստեղութիւնն ու մըն էր: Սա ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն համաստեղութիւնն ու 
բնութիւնը մեզ Քբնութիւնը մեզ Քբնութիւնը մեզ Քբնութիւնը մեզ Քրիստոսի կրիստոսի կրիստոսի կրիստոսի կ’’’’առաջնորդեն, այլ նաեւ` երկինքի առաջնորդեն, այլ նաեւ` երկինքի առաջնորդեն, այլ նաեւ` երկինքի առաջնորդեն, այլ նաեւ` երկինքի 
բոլոր հրեշտակները: Այդպիսի հրեշտակներ ըլլանք մենք բոլոր հրեշտակները: Այդպիսի հրեշտակներ ըլլանք մենք բոլոր հրեշտակները: Այդպիսի հրեշտակներ ըլլանք մենք բոլոր հրեշտակները: Այդպիսի հրեշտակներ ըլլանք մենք 
նաեւ, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդելով: Քրիստոսի կամքն նաեւ, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդելով: Քրիստոսի կամքն նաեւ, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդելով: Քրիստոսի կամքն նաեւ, մարդիկը Քրիստոսի առաջնորդելով: Քրիստոսի կամքն 
է որ մարդիկ իրեն գան, իրեն դիմեն, կամ իրեն բերուին: է որ մարդիկ իրեն գան, իրեն դիմեն, կամ իրեն բերուին: է որ մարդիկ իրեն գան, իրեն դիմեն, կամ իրեն բերուին: է որ մարդիկ իրեն գան, իրեն դիմեն, կամ իրեն բերուին: 
Հրեշտակները կը կատարեՀրեշտակները կը կատարեՀրեշտակները կը կատարեՀրեշտակները կը կատարե´́́́ն Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ ն Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ ն Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ ն Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ 
անոնք իրենց անոնք իրենց անոնք իրենց անոնք իրենց մնայուն բարեխօսութեամբ ու ցուցաբերած մնայուն բարեխօսութեամբ ու ցուցաբերած մնայուն բարեխօսութեամբ ու ցուցաբերած մնայուն բարեխօսութեամբ ու ցուցաբերած 
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օգնութեամբ, մարդիկը կ'առաջնորդեն Քրիստոսի: Կան օգնութեամբ, մարդիկը կ'առաջնորդեն Քրիստոսի: Կան օգնութեամբ, մարդիկը կ'առաջնորդեն Քրիստոսի: Կան օգնութեամբ, մարդիկը կ'առաջնորդեն Քրիստոսի: Կան 
մարդիկ որոնք իրենց ազատ կամքով Քրիստոսի կու գան: մարդիկ որոնք իրենց ազատ կամքով Քրիստոսի կու գան: մարդիկ որոնք իրենց ազատ կամքով Քրիստոսի կու գան: մարդիկ որոնք իրենց ազատ կամքով Քրիստոսի կու գան: 
Կան մարդիկ որոնք իրենց մեղքերուն գիտակցութիւնը Կան մարդիկ որոնք իրենց մեղքերուն գիտակցութիւնը Կան մարդիկ որոնք իրենց մեղքերուն գիտակցութիւնը Կան մարդիկ որոնք իրենց մեղքերուն գիտակցութիւնը 
ունենալէ ետք` կը դիմեն Քրիստոսի: Բայց կան նաեւ մարդիկ, ունենալէ ետք` կը դիմեն Քրիստոսի: Բայց կան նաեւ մարդիկ, ունենալէ ետք` կը դիմեն Քրիստոսի: Բայց կան նաեւ մարդիկ, ունենալէ ետք` կը դիմեն Քրիստոսի: Բայց կան նաեւ մարդիկ, 
որոնք չեն կրնար Քրիստորոնք չեն կրնար Քրիստորոնք չեն կրնար Քրիստորոնք չեն կրնար Քրիստոսի գալ իրենց սեփական ճիգով. ոսի գալ իրենց սեփական ճիգով. ոսի գալ իրենց սեփական ճիգով. ոսի գալ իրենց սեփական ճիգով. 
այդպիսիները կարիքը ունին զիրենք Քրիստոսի առաջնորդող այդպիսիները կարիքը ունին զիրենք Քրիստոսի առաջնորդող այդպիսիները կարիքը ունին զիրենք Քրիստոսի առաջնորդող այդպիսիները կարիքը ունին զիրենք Քրիստոսի առաջնորդող 
անձերու: Մենք այդ անձերէն ըլլանք: Բարտիմէոս կոյր էր. ան անձերու: Մենք այդ անձերէն ըլլանք: Բարտիմէոս կոյր էր. ան անձերու: Մենք այդ անձերէն ըլլանք: Բարտիմէոս կոյր էր. ան անձերու: Մենք այդ անձերէն ըլլանք: Բարտիմէոս կոյր էր. ան 
չէր կրնար Քրիստոսի գալ իր սեփական ճիգով. ուրիշներ չէր կրնար Քրիստոսի գալ իր սեփական ճիգով. ուրիշներ չէր կրնար Քրիստոսի գալ իր սեփական ճիգով. ուրիշներ չէր կրնար Քրիստոսի գալ իր սեփական ճիգով. ուրիշներ 
զինք Քրիստոսի պէտք էր բերէին (Մարկոս 10.49): Հոգեւորազինք Քրիստոսի պէտք էր բերէին (Մարկոս 10.49): Հոգեւորազինք Քրիստոսի պէտք էր բերէին (Մարկոս 10.49): Հոգեւորազինք Քրիստոսի պէտք էր բերէին (Մարկոս 10.49): Հոգեւորա----
պէս կոյր եղողնեպէս կոյր եղողնեպէս կոյր եղողնեպէս կոյր եղողները իրենց սեփական աշխատանքով ու ճիգով րը իրենց սեփական աշխատանքով ու ճիգով րը իրենց սեփական աշխատանքով ու ճիգով րը իրենց սեփական աշխատանքով ու ճիգով 
չեն կրնար գտնել Քրիստոսը: Քրիստոսով լուսաւորուած չեն կրնար գտնել Քրիստոսը: Քրիստոսով լուսաւորուած չեն կրնար գտնել Քրիստոսը: Քրիստոսով լուսաւորուած չեն կրնար գտնել Քրիստոսը: Քրիստոսով լուսաւորուած 
մարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրեմարդիկ իրե´́́́նք է որ զանոնք պէտք է առաջնորդեն Տիրոջ:նք է որ զանոնք պէտք է առաջնորդեն Տիրոջ:նք է որ զանոնք պէտք է առաջնորդեն Տիրոջ:նք է որ զանոնք պէտք է առաջնորդեն Տիրոջ:    

12) 12) 12) 12) Եթէ աստղանման հրեշտակ մը մոգերը առաջնորդեց Եթէ աստղանման հրեշտակ մը մոգերը առաջնորդեց Եթէ աստղանման հրեշտակ մը մոգերը առաջնորդեց Եթէ աստղանման հրեշտակ մը մոգերը առաջնորդեց 
Քրիստոսի մօտ, ասիկա կը նշանակէ թէ իւրաքանչիւր մարդ Քրիստոսի մօտ, ասիկա կը նշանակէ թէ իւրաքանչիւր մարդ Քրիստոսի մօտ, ասիկա կը նշանակէ թէ իւրաքանչիւր մարդ Քրիստոսի մօտ, ասիկա կը նշանակէ թէ իւրաքանչիւր մարդ 
ունի իր պահապան հրեշտունի իր պահապան հրեշտունի իր պահապան հրեշտունի իր պահապան հրեշտակը, որուն պարտականութիւնն է ակը, որուն պարտականութիւնն է ակը, որուն պարտականութիւնն է ակը, որուն պարտականութիւնն է 
իր խնամքին յանձնուած ու վստահուած մարդը, առաջնորդել իր խնամքին յանձնուած ու վստահուած մարդը, առաջնորդել իր խնամքին յանձնուած ու վստահուած մարդը, առաջնորդել իր խնամքին յանձնուած ու վստահուած մարդը, առաջնորդել 
Քրիստոսի: Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց Քրիստոսի: Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց Քրիստոսի: Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց Քրիստոսի: Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց 
կու տան, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իր պահապան ու հոգակու տան, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իր պահապան ու հոգակու տան, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իր պահապան ու հոգակու տան, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իր պահապան ու հոգա----
տար հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ նշանակուած: Կը բաւատար հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ նշանակուած: Կը բաւատար հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ նշանակուած: Կը բաւատար հրեշտակը Աստուծոյ կողմէ նշանակուած: Կը բաւա----
րարուիմ միակ գեղեցիկ օրրարուիմ միակ գեղեցիկ օրրարուիմ միակ գեղեցիկ օրրարուիմ միակ գեղեցիկ օրինակով մը, որպէսզի նիւթին ինակով մը, որպէսզի նիւթին ինակով մը, որպէսզի նիւթին ինակով մը, որպէսզի նիւթին 
ծիրէն անհունօրէն դուրս չգամ: Յիսուս կ'ըսէ. ծիրէն անհունօրէն դուրս չգամ: Յիսուս կ'ըսէ. ծիրէն անհունօրէն դուրս չգամ: Յիսուս կ'ըսէ. ծիրէն անհունօրէն դուրս չգամ: Յիսուս կ'ըսէ. ««««Զգո'յշ, միԶգո'յշ, միԶգո'յշ, միԶգո'յշ, մի´ ´ ´ ´ 
արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց արհամարհէք այս փոքրիկներէն մէկը. գիտցէք, որ անոնց 
հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր հրեշտակները երկինքի մէջ միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր 
ՀայրսՀայրսՀայրսՀայրս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): ««««Անոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակները» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
ոեւէ կասկած չեն թողուրոեւէ կասկած չեն թողուրոեւէ կասկած չեն թողուրոեւէ կասկած չեն թողուր, , , , թէ ամէն մէկ անձ ունի իր թէ ամէն մէկ անձ ունի իր թէ ամէն մէկ անձ ունի իր թէ ամէն մէկ անձ ունի իր 
պահապան հրեշտակը, որ կը տեսնէ զԱստուած, այսինքն` պահապան հրեշտակը, որ կը տեսնէ զԱստուած, այսինքն` պահապան հրեշտակը, որ կը տեսնէ զԱստուած, այսինքն` պահապան հրեշտակը, որ կը տեսնէ զԱստուած, այսինքն` 
կ'ապրի Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, բարեխօսելու համար կ'ապրի Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, բարեխօսելու համար կ'ապրի Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, բարեխօսելու համար կ'ապրի Աստուծոյ ներկայութեան մէջ, բարեխօսելու համար 
մեզի, եւ Աստուծոյ օգնութիւնն ու օրհնութիւնները հայցելու մեզի, եւ Աստուծոյ օգնութիւնն ու օրհնութիւնները հայցելու մեզի, եւ Աստուծոյ օգնութիւնն ու օրհնութիւնները հայցելու մեզի, եւ Աստուծոյ օգնութիւնն ու օրհնութիւնները հայցելու 
մեզի համար:մեզի համար:մեզի համար:մեզի համար:    

13) 13) 13) 13) ««««Կեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէրԿեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէրԿեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէրԿեցաւ այն վայրին վրայ ուր երեխան կը գտնուէր»:»:»:»:    
Աստղանման Աստղանման Աստղանման Աստղանման հրեշտակին գալն ու կենալը այն վայրին վրայ հրեշտակին գալն ու կենալը այն վայրին վրայ հրեշտակին գալն ու կենալը այն վայրին վրայ հրեշտակին գալն ու կենալը այն վայրին վրայ 
ուր մանուկ Յիսուսը կը գտնուէր, ցոյց կու տայ, որ օր պիտի ուր մանուկ Յիսուսը կը գտնուէր, ցոյց կու տայ, որ օր պիտի ուր մանուկ Յիսուսը կը գտնուէր, ցոյց կու տայ, որ օր պիտի ուր մանուկ Յիսուսը կը գտնուէր, ցոյց կու տայ, որ օր պիտի 
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գայ երբ ոգայ երբ ոգայ երբ ոգայ երբ ո´́́́չ միայն մարդկային սերունդը, այլեւ ամբողջ չ միայն մարդկային սերունդը, այլեւ ամբողջ չ միայն մարդկային սերունդը, այլեւ ամբողջ չ միայն մարդկային սերունդը, այլեւ ամբողջ 
ստեղծագործութիւնը, ամբողջ համաստեղութիւնը, ամբողջ ստեղծագործութիւնը, ամբողջ համաստեղութիւնը, ամբողջ ստեղծագործութիւնը, ամբողջ համաստեղութիւնը, ամբողջ ստեղծագործութիւնը, ամբողջ համաստեղութիւնը, ամբողջ 
բնութիւնը եւ ամբողջ հրեղէն մարմինները պիտի գան եւ Տէր բնութիւնը եւ ամբողջ հրեղէն մարմինները պիտի գան եւ Տէր բնութիւնը եւ ամբողջ հրեղէն մարմինները պիտի գան եւ Տէր բնութիւնը եւ ամբողջ հրեղէն մարմինները պիտի գան եւ Տէր 
ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս Քրիստոսը պաշտեն: Յաւիտենականութեան ընթացւս Քրիստոսը պաշտեն: Յաւիտենականութեան ընթացւս Քրիստոսը պաշտեն: Յաւիտենականութեան ընթացւս Քրիստոսը պաշտեն: Յաւիտենականութեան ընթաց----
քին, Քրիստոս իքին, Քրիստոս իքին, Քրիստոս իքին, Քրիստոս ի´́́́նք պիտի դառնայ հետաքրքրութեան ու նք պիտի դառնայ հետաքրքրութեան ու նք պիտի դառնայ հետաքրքրութեան ու նք պիտի դառնայ հետաքրքրութեան ու 
պաշտամունքի առարկան թէպաշտամունքի առարկան թէպաշտամունքի առարկան թէպաշտամունքի առարկան թէ´ ´ ´ ´ հրեշտակներուն ու թէ հրեշհրեշտակներուն ու թէ հրեշհրեշտակներուն ու թէ հրեշհրեշտակներուն ու թէ հրեշ----
տականման մարդոց: Քրիստոս իտականման մարդոց: Քրիստոս իտականման մարդոց: Քրիստոս իտականման մարդոց: Քրիստոս ի´́́́նք պիտի փառաբանուի ու նք պիտի փառաբանուի ու նք պիտի փառաբանուի ու նք պիտի փառաբանուի ու 
գովաբանուի թէգովաբանուի թէգովաբանուի թէգովաբանուի թէ´ ´ ´ ´ հրեղէն էակներուն կողմէ եւ թէհրեղէն էակներուն կողմէ եւ թէհրեղէն էակներուն կողմէ եւ թէհրեղէն էակներուն կողմէ եւ թէ´ ´ ´ ´ հրեղէնհրեղէնհրեղէնհրեղէն----
ներուն դասակիցներուն դասակիցներուն դասակիցներուն դասակից    դառնալիք հողեղէններուն կողմէ:դառնալիք հողեղէններուն կողմէ:դառնալիք հողեղէններուն կողմէ:դառնալիք հողեղէններուն կողմէ:    

14) 14) 14) 14) Երբ կը հաստատուի թէ աստղը Երբ կը հաստատուի թէ աստղը Երբ կը հաստատուի թէ աստղը Երբ կը հաստատուի թէ աստղը ««««կկկկեցաւ այն վայրին եցաւ այն վայրին եցաւ այն վայրին եցաւ այն վայրին 
վրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէրվրայ ուր երեխան կը գտնուէր»»»»,,,,    ասիկա կը պարզէ թէ Աստասիկա կը պարզէ թէ Աստասիկա կը պարզէ թէ Աստասիկա կը պարզէ թէ Աստ----
ուած իր առաջնորդութեանը մէջ անսխալական է, ճշգրիտ է, ուած իր առաջնորդութեանը մէջ անսխալական է, ճշգրիտ է, ուած իր առաջնորդութեանը մէջ անսխալական է, ճշգրիտ է, ուած իր առաջնորդութեանը մէջ անսխալական է, ճշգրիտ է, 
ուղիղ ու յստակ է: Աստուծոյ առաջնորդութեան մէջ չկաուղիղ ու յստակ է: Աստուծոյ առաջնորդութեան մէջ չկաուղիղ ու յստակ է: Աստուծոյ առաջնորդութեան մէջ չկաուղիղ ու յստակ է: Աստուծոյ առաջնորդութեան մէջ չկա´́́́յ յ յ յ 
անյստակութիւն, անորոշոանյստակութիւն, անորոշոանյստակութիւն, անորոշոանյստակութիւն, անորոշութիւն, պղտորութիւն: Աստղը ւթիւն, պղտորութիւն: Աստղը ւթիւն, պղտորութիւն: Աստղը ւթիւն, պղտորութիւն: Աստղը 
կեցաւ ճիշդ հոն` ուր պէտք էր որ կենար: Մարդիկ, յատկեցաւ ճիշդ հոն` ուր պէտք էր որ կենար: Մարդիկ, յատկեցաւ ճիշդ հոն` ուր պէտք էր որ կենար: Մարդիկ, յատկեցաւ ճիշդ հոն` ուր պէտք էր որ կենար: Մարդիկ, յատ----
կապէս բանաւոր հօտի հովիւներ, իրենց առաջնորդութեանը կապէս բանաւոր հօտի հովիւներ, իրենց առաջնորդութեանը կապէս բանաւոր հօտի հովիւներ, իրենց առաջնորդութեանը կապէս բանաւոր հօտի հովիւներ, իրենց առաջնորդութեանը 
մէջ կրնան շեղումներ արձանագրել եւ ուրիշներն ալ մէջ կրնան շեղումներ արձանագրել եւ ուրիշներն ալ մէջ կրնան շեղումներ արձանագրել եւ ուրիշներն ալ մէջ կրնան շեղումներ արձանագրել եւ ուրիշներն ալ 
ճշմարտութենէն շեղեցնել: Կրնան իրենց հօտի անդամներուն ճշմարտութենէն շեղեցնել: Կրնան իրենց հօտի անդամներուն ճշմարտութենէն շեղեցնել: Կրնան իրենց հօտի անդամներուն ճշմարտութենէն շեղեցնել: Կրնան իրենց հօտի անդամներուն 
քայլերը Քրիստոսի մօտ չառաջնորքայլերը Քրիստոսի մօտ չառաջնորքայլերը Քրիստոսի մօտ չառաջնորքայլերը Քրիստոսի մօտ չառաջնորդել, ինչպէս աստղը ինք դել, ինչպէս աստղը ինք դել, ինչպէս աստղը ինք դել, ինչպէս աստղը ինք 
մոգերուն քայլերը առաջնորդեց Քրիստոսի մօտ: Հովիւի մը մոգերուն քայլերը առաջնորդեց Քրիստոսի մօտ: Հովիւի մը մոգերուն քայլերը առաջնորդեց Քրիստոսի մօտ: Հովիւի մը մոգերուն քայլերը առաջնորդեց Քրիստոսի մօտ: Հովիւի մը 
առաքելութեան գլխաւոր երեսը` հաւատացեալներուն քայլեառաքելութեան գլխաւոր երեսը` հաւատացեալներուն քայլեառաքելութեան գլխաւոր երեսը` հաւատացեալներուն քայլեառաքելութեան գլխաւոր երեսը` հաւատացեալներուն քայլե----
րը Քրիստոսի մօտ առաջնորդելն է. եթէ չ'առաջնորդեր, կը րը Քրիստոսի մօտ առաջնորդելն է. եթէ չ'առաջնորդեր, կը րը Քրիստոսի մօտ առաջնորդելն է. եթէ չ'առաջնորդեր, կը րը Քրիստոսի մօտ առաջնորդելն է. եթէ չ'առաջնորդեր, կը 
նշանակէ թէ մութ ու մթնցած աստղ մըն է. մթնցած աստղը իր նշանակէ թէ մութ ու մթնցած աստղ մըն է. մթնցած աստղը իր նշանակէ թէ մութ ու մթնցած աստղ մըն է. մթնցած աստղը իր նշանակէ թէ մութ ու մթնցած աստղ մըն է. մթնցած աստղը իր 
առաքելութիւնը կորսնցուցածառաքելութիւնը կորսնցուցածառաքելութիւնը կորսնցուցածառաքելութիւնը կորսնցուցած    աստղն է. աստղին պարտակաաստղն է. աստղին պարտակաաստղն է. աստղին պարտակաաստղն է. աստղին պարտակա----
նութիւնը մութին մէջ եղողին լոյս տալն է. բայց մթնցած աստղ նութիւնը մութին մէջ եղողին լոյս տալն է. բայց մթնցած աստղ նութիւնը մութին մէջ եղողին լոյս տալն է. բայց մթնցած աստղ նութիւնը մութին մէջ եղողին լոյս տալն է. բայց մթնցած աստղ 
մը ի՞նչպէս կրնայ լոյս տալ մութի մէջ եղողին երբ ինք մութի մը ի՞նչպէս կրնայ լոյս տալ մութի մէջ եղողին երբ ինք մութի մը ի՞նչպէս կրնայ լոյս տալ մութի մէջ եղողին երբ ինք մութի մը ի՞նչպէս կրնայ լոյս տալ մութի մէջ եղողին երբ ինք մութի 
մէջ է: Քրիստոսով չլուսաւորուած հովիւը` չի կրնար Քրիստոմէջ է: Քրիստոսով չլուսաւորուած հովիւը` չի կրնար Քրիստոմէջ է: Քրիստոսով չլուսաւորուած հովիւը` չի կրնար Քրիստոմէջ է: Քրիստոսով չլուսաւորուած հովիւը` չի կրնար Քրիստո----
սի լոյսին առաջնորդել մարդիկը:սի լոյսին առաջնորդել մարդիկը:սի լոյսին առաջնորդել մարդիկը:սի լոյսին առաջնորդել մարդիկը:    

15) 15) 15) 15) Որոշ հեղինակներ երեւցող աստղՈրոշ հեղինակներ երեւցող աստղՈրոշ հեղինակներ երեւցող աստղՈրոշ հեղինակներ երեւցող աստղը նմանցուցած են ը նմանցուցած են ը նմանցուցած են ը նմանցուցած են 
կամ նախապատկերացում նկատած են Տիրոջ խաչին: կամ նախապատկերացում նկատած են Տիրոջ խաչին: կամ նախապատկերացում նկատած են Տիրոջ խաչին: կամ նախապատկերացում նկատած են Տիրոջ խաչին: 
Արդարեւ, խաչը Խաչեալին ճամբան ու տեղը ցոյց տուող Արդարեւ, խաչը Խաչեալին ճամբան ու տեղը ցոյց տուող Արդարեւ, խաչը Խաչեալին ճամբան ու տեղը ցոյց տուող Արդարեւ, խաչը Խաչեալին ճամբան ու տեղը ցոյց տուող 
պայծառագոյն աստղն է: Ոպայծառագոյն աստղն է: Ոպայծառագոյն աստղն է: Ոպայծառագոյն աստղն է: Ո´́́́չ ոք կրնայ ունենալ Խաչեալը չ ոք կրնայ ունենալ Խաչեալը չ ոք կրնայ ունենալ Խաչեալը չ ոք կրնայ ունենալ Խաչեալը 
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առանց խաչին: Ոառանց խաչին: Ոառանց խաչին: Ոառանց խաչին: Ո´́́́չ ոք կրնայ հետեւիլ Խաչեալին եթէ երբեք չ ոք կրնայ հետեւիլ Խաչեալին եթէ երբեք չ ոք կրնայ հետեւիլ Խաչեալին եթէ երբեք չ ոք կրնայ հետեւիլ Խաչեալին եթէ երբեք 
պատրաստ չէ անոր խաչը ճանչնալ ու կրել:պատրաստ չէ անոր խաչը ճանչնալ ու կրել:պատրաստ չէ անոր խաչը ճանչնալ ու կրել:պատրաստ չէ անոր խաչը ճանչնալ ու կրել:    

16) 16) 16) 16) ԿարԿարԿարԿարելի է նաեւ աստղը նկատել նախապատկերացում ելի է նաեւ աստղը նկատել նախապատկերացում ելի է նաեւ աստղը նկատել նախապատկերացում ելի է նաեւ աստղը նկատել նախապատկերացում 
Քրիստոսի եկեղեցիին, որուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը Քրիստոսի եկեղեցիին, որուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը Քրիստոսի եկեղեցիին, որուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը Քրիստոսի եկեղեցիին, որուն կոչումը պիտի ըլլար մարդիկը 
առաջնորդել Քրիստոսի մօտ: Եկեղեցի մը որուն հաւատքի առաջնորդել Քրիստոսի մօտ: Եկեղեցի մը որուն հաւատքի առաջնորդել Քրիստոսի մօտ: Եկեղեցի մը որուն հաւատքի առաջնորդել Քրիստոսի մօտ: Եկեղեցի մը որուն հաւատքի 
կանթեղի լոյսը շիջած է, չի կրնար իր հօտի անդամները կանթեղի լոյսը շիջած է, չի կրնար իր հօտի անդամները կանթեղի լոյսը շիջած է, չի կրնար իր հօտի անդամները կանթեղի լոյսը շիջած է, չի կրնար իր հօտի անդամները 
Քրիստոսի լոյսին առաջնորդել:Քրիստոսի լոյսին առաջնորդել:Քրիստոսի լոյսին առաջնորդել:Քրիստոսի լոյսին առաջնորդել:    

17) 17) 17) 17) Աստուծոյ կամքով ու առաջնորդութեԱստուծոյ կամքով ու առաջնորդութեԱստուծոյ կամքով ու առաջնորդութեԱստուծոյ կամքով ու առաջնորդութեամբ էր որ մոգեամբ էր որ մոգեամբ էր որ մոգեամբ էր որ մոգե----
րը գտան Յիսուսը: Այորը գտան Յիսուսը: Այորը գտան Յիսուսը: Այորը գտան Յիսուսը: Այո´, ´, ´, ´, միայն Աստուծոյ առաջնորդումիայն Աստուծոյ առաջնորդումիայն Աստուծոյ առաջնորդումիայն Աստուծոյ առաջնորդութեամբ թեամբ թեամբ թեամբ 
կրնանք գտնել Աստուծոյ Որդին: Աստուծոյ լոյսով միայն կրնանք գտնել Աստուծոյ Որդին: Աստուծոյ լոյսով միայն կրնանք գտնել Աստուծոյ Որդին: Աստուծոյ լոյսով միայն կրնանք գտնել Աստուծոյ Որդին: Աստուծոյ լոյսով միայն 
կրնանք տեսնել դէմքը Աստուծոյ Որդիին: Արդարեւ, Հայրը կրնանք տեսնել դէմքը Աստուծոյ Որդիին: Արդարեւ, Հայրը կրնանք տեսնել դէմքը Աստուծոյ Որդիին: Արդարեւ, Հայրը կրնանք տեսնել դէմքը Աստուծոյ Որդիին: Արդարեւ, Հայրը 
իիիի´́́́նքն է որ մեզ իր Որդիին կը բերէ (Յովհաննէս 6.44), եւ նքն է որ մեզ իր Որդիին կը բերէ (Յովհաննէս 6.44), եւ նքն է որ մեզ իր Որդիին կը բերէ (Յովհաննէս 6.44), եւ նքն է որ մեզ իր Որդիին կը բերէ (Յովհաննէս 6.44), եւ 
Որդին իՈրդին իՈրդին իՈրդին ի´́́́նքն է որ մեզ իր Հօրը նքն է որ մեզ իր Հօրը նքն է որ մեզ իր Հօրը նքն է որ մեզ իր Հօրը կ'առաջնորդէ (Յովհաննէս կ'առաջնորդէ (Յովհաննէս կ'առաջնորդէ (Յովհաննէս կ'առաջնորդէ (Յովհաննէս 
14.6):14.6):14.6):14.6):    

««««Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ Մարիամի 
հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցինհետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցինհետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցինհետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին    մանուկինմանուկինմանուկինմանուկին»»»»    
((((Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):    

1) 1) 1) 1) ««««Երբ տուն մտանԵրբ տուն մտանԵրբ տուն մտանԵրբ տուն մտան»:»:»:»: « « « «ՏունՏունՏունՏուն» » » » բառը ցոյց չի տար որ Յիսուս բառը ցոյց չի տար որ Յիսուս բառը ցոյց չի տար որ Յիսուս բառը ցոյց չի տար որ Յիսուս 
տունի մը մէջ ծնաւ: Մարիամ, Յիսուսի ծնունդ տալէ ետք տունի մը մէջ ծնաւ: Մարիամ, Յիսուսի ծնունդ տալէ ետք տունի մը մէջ ծնաւ: Մարիամ, Յիսուսի ծնունդ տալէ ետք տունի մը մէջ ծնաւ: Մարիամ, Յիսուսի ծնունդ տալէ ետք 
մսուրմսուրմսուրմսուրի մը մէջ՝ տուն մը փոխադրուեցաւ, եւ մոգերուն ի մը մէջ՝ տուն մը փոխադրուեցաւ, եւ մոգերուն ի մը մէջ՝ տուն մը փոխադրուեցաւ, եւ մոգերուն ի մը մէջ՝ տուն մը փոխադրուեցաւ, եւ մոգերուն 
այցելութեան ժամանակ Յիսուս արդէն շուրջ մէկ ու կէս այցելութեան ժամանակ Յիսուս արդէն շուրջ մէկ ու կէս այցելութեան ժամանակ Յիսուս արդէն շուրջ մէկ ու կէս այցելութեան ժամանակ Յիսուս արդէն շուրջ մէկ ու կէս 
տարեկան էր: Երբ Յիսուս պիտի ծնէր՝ աշխարհ տեղ չտուաւ տարեկան էր: Երբ Յիսուս պիտի ծնէր՝ աշխարհ տեղ չտուաւ տարեկան էր: Երբ Յիսուս պիտի ծնէր՝ աշխարհ տեղ չտուաւ տարեկան էր: Երբ Յիսուս պիտի ծնէր՝ աշխարհ տեղ չտուաւ 
իրեն (Ղուկաս 2.7): Սիրելիներ, մենք կիրեն (Ղուկաս 2.7): Սիրելիներ, մենք կիրեն (Ղուկաս 2.7): Սիրելիներ, մենք կիրեն (Ղուկաս 2.7): Սիրելիներ, մենք կ’’’’ուզե՞նք ու կրնա՞նք մեր ուզե՞նք ու կրնա՞նք մեր ուզե՞նք ու կրնա՞նք մեր ուզե՞նք ու կրնա՞նք մեր 
սիրտերը Յիսուսի տալ իբրեւ ծննդատեղի: Եթէ մենք սիրտերը Յիսուսի տալ իբրեւ ծննդատեղի: Եթէ մենք սիրտերը Յիսուսի տալ իբրեւ ծննդատեղի: Եթէ մենք սիրտերը Յիսուսի տալ իբրեւ ծննդատեղի: Եթէ մենք 
ունեունեունեունենայինք մեծ տուն մը եւ ուրիշը մեզ դուրս դնէր մեր նայինք մեծ տուն մը եւ ուրիշը մեզ դուրս դնէր մեր նայինք մեծ տուն մը եւ ուրիշը մեզ դուրս դնէր մեր նայինք մեծ տուն մը եւ ուրիշը մեզ դուրս դնէր մեր 
տունէն` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞նք: Ո՞ր տանտէրը տունէն` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞նք: Ո՞ր տանտէրը տունէն` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞նք: Ո՞ր տանտէրը տունէն` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞նք: Ո՞ր տանտէրը 
անհանգիստ չ'ըլլար երբ զինք իր տունէն դուրս կը դնեն: Ահա անհանգիստ չ'ըլլար երբ զինք իր տունէն դուրս կը դնեն: Ահա անհանգիստ չ'ըլլար երբ զինք իր տունէն դուրս կը դնեն: Ահա անհանգիստ չ'ըլլար երբ զինք իր տունէն դուրս կը դնեն: Ահա 
այս էր որ պատահեցաւ Յիսուսի հետ: Ան տէրն ու տանտէրն այս էր որ պատահեցաւ Յիսուսի հետ: Ան տէրն ու տանտէրն այս էր որ պատահեցաւ Յիսուսի հետ: Ան տէրն ու տանտէրն այս էր որ պատահեցաւ Յիսուսի հետ: Ան տէրն ու տանտէրն 
էր ոէր ոէր ոէր ո´́́́չ միայն Բեթլեհէմի տուներուն, այլեւ համայն աշխարհչ միայն Բեթլեհէմի տուներուն, այլեւ համայն աշխարհչ միայն Բեթլեհէմի տուներուն, այլեւ համայն աշխարհչ միայն Բեթլեհէմի տուներուն, այլեւ համայն աշխարհի ի ի ի 
տուներուն, եւ սակայն, ոեւէ մարդ չուզեց տուներուն, եւ սակայն, ոեւէ մարդ չուզեց տուներուն, եւ սակայն, ոեւէ մարդ չուզեց տուներուն, եւ սակայն, ոեւէ մարդ չուզեց ««««իրիրիրիր» » » » տունը տունը տունը տունը 
տրամադրել անոր: Գուցէ մտածենք, որ եթէ մենք այդ օրերուն տրամադրել անոր: Գուցէ մտածենք, որ եթէ մենք այդ օրերուն տրամադրել անոր: Գուցէ մտածենք, որ եթէ մենք այդ օրերուն տրամադրել անոր: Գուցէ մտածենք, որ եթէ մենք այդ օրերուն 
ապրէինք, ոապրէինք, ոապրէինք, ոապրէինք, ո´́́́չ միայն մեր տան մէկ անկիւնը կը տրամաչ միայն մեր տան մէկ անկիւնը կը տրամաչ միայն մեր տան մէկ անկիւնը կը տրամաչ միայն մեր տան մէկ անկիւնը կը տրամա----
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դրէինք անոր, այլեւ` մեր տան ամենէն լաւ ու տաքուկ տեղը: դրէինք անոր, այլեւ` մեր տան ամենէն լաւ ու տաքուկ տեղը: դրէինք անոր, այլեւ` մեր տան ամենէն լաւ ու տաքուկ տեղը: դրէինք անոր, այլեւ` մեր տան ամենէն լաւ ու տաքուկ տեղը: 
Բայց արդեօ՞ք այդպէս պիտի ընէինք: Կրնանք վստահօԲայց արդեօ՞ք այդպէս պիտի ընէինք: Կրնանք վստահօԲայց արդեօ՞ք այդպէս պիտի ընէինք: Կրնանք վստահօԲայց արդեօ՞ք այդպէս պիտի ընէինք: Կրնանք վստահօրէն րէն րէն րէն 
գիտնալ այս մէկը եթէ երբեք քննենք մեր այսօրուան կեանքը: գիտնալ այս մէկը եթէ երբեք քննենք մեր այսօրուան կեանքը: գիտնալ այս մէկը եթէ երբեք քննենք մեր այսօրուան կեանքը: գիտնալ այս մէկը եթէ երբեք քննենք մեր այսօրուան կեանքը: 
Այսօր մենք մեր սրտի ամենէն լաւ ու ամենէն տաքուկ տեղը Այսօր մենք մեր սրտի ամենէն լաւ ու ամենէն տաքուկ տեղը Այսօր մենք մեր սրտի ամենէն լաւ ու ամենէն տաքուկ տեղը Այսօր մենք մեր սրտի ամենէն լաւ ու ամենէն տաքուկ տեղը 
տուա՞ծ ենք Յիսուսին: Եթէ մեր սրտին ամենէն լաւ ու ամենէն տուա՞ծ ենք Յիսուսին: Եթէ մեր սրտին ամենէն լաւ ու ամենէն տուա՞ծ ենք Յիսուսին: Եթէ մեր սրտին ամենէն լաւ ու ամենէն տուա՞ծ ենք Յիսուսին: Եթէ մեր սրտին ամենէն լաւ ու ամենէն 
տաքուկ տեղը չենք տուած Յիսուսին, կը նշանակէ թէ, եթէ այդ տաքուկ տեղը չենք տուած Յիսուսին, կը նշանակէ թէ, եթէ այդ տաքուկ տեղը չենք տուած Յիսուսին, կը նշանակէ թէ, եթէ այդ տաքուկ տեղը չենք տուած Յիսուսին, կը նշանակէ թէ, եթէ այդ 
օրերուն եւս ապրէինք` պիտի չտայինօրերուն եւս ապրէինք` պիտի չտայինօրերուն եւս ապրէինք` պիտի չտայինօրերուն եւս ապրէինք` պիտի չտայինք անոր մեր տունը ք անոր մեր տունը ք անոր մեր տունը ք անոր մեր տունը 
որպէսզի կարենար հոն ծնիլ:որպէսզի կարենար հոն ծնիլ:որպէսզի կարենար հոն ծնիլ:որպէսզի կարենար հոն ծնիլ:    

2) 2) 2) 2) Երբ մոգերը Երբ մոգերը Երբ մոգերը Երբ մոգերը ««««տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը՝ 
Մարիամի հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին Մարիամի հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին Մարիամի հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին Մարիամի հետ, եւ մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին 
մանուկինմանուկինմանուկինմանուկին»:»:»:»:    Աւետարանին մէջ չենք կարդար որ մոգերը Աւետարանին մէջ չենք կարդար որ մոգերը Աւետարանին մէջ չենք կարդար որ մոգերը Աւետարանին մէջ չենք կարդար որ մոգերը 
խոնարհութիւն կամ երկրպագութիւն ըրին Հերովդէս խոնարհութիւն կամ երկրպագութիւն ըրին Հերովդէս խոնարհութիւն կամ երկրպագութիւն ըրին Հերովդէս խոնարհութիւն կամ երկրպագութիւն ըրին Հերովդէս 
թագաւորին: Այն ատեն թագաւորին: Այն ատեն թագաւորին: Այն ատեն թագաւորին: Այն ատեն թագաւորական օրէնքը կը պահանջէր թագաւորական օրէնքը կը պահանջէր թագաւորական օրէնքը կը պահանջէր թագաւորական օրէնքը կը պահանջէր 
թէ ոեւէ անձ որ թագաւորին ներկայանար՝ խոնարհէր անոր թէ ոեւէ անձ որ թագաւորին ներկայանար՝ խոնարհէր անոր թէ ոեւէ անձ որ թագաւորին ներկայանար՝ խոնարհէր անոր թէ ոեւէ անձ որ թագաւորին ներկայանար՝ խոնարհէր անոր 
առջեւ ու երկրպագէր անոր, իսկ եթէ չերկրպագէր՝ կրնար առջեւ ու երկրպագէր անոր, իսկ եթէ չերկրպագէր՝ կրնար առջեւ ու երկրպագէր անոր, իսկ եթէ չերկրպագէր՝ կրնար առջեւ ու երկրպագէր անոր, իսկ եթէ չերկրպագէր՝ կրնար 
բանտարկուիլ եւ կրնար նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ: բանտարկուիլ եւ կրնար նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ: բանտարկուիլ եւ կրնար նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ: բանտարկուիլ եւ կրնար նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ: 
Մոգերը միայն Յիսուսին երկրպագեցին: Մոգերէն սորվինք Մոգերը միայն Յիսուսին երկրպագեցին: Մոգերէն սորվինք Մոգերը միայն Յիսուսին երկրպագեցին: Մոգերէն սորվինք Մոգերը միայն Յիսուսին երկրպագեցին: Մոգերէն սորվինք 
Տէր Յիսուս Քրիստոսէն Տէր Յիսուս Քրիստոսէն Տէր Յիսուս Քրիստոսէն Տէր Յիսուս Քրիստոսէն զատ չերկրպագել ուրիշ ոեւէ բանի զատ չերկրպագել ուրիշ ոեւէ բանի զատ չերկրպագել ուրիշ ոեւէ բանի զատ չերկրպագել ուրիշ ոեւէ բանի 
կամ ոեւէ անձի: Մենք սուրբ կոյս Մարիամը կը պատուենք, կամ ոեւէ անձի: Մենք սուրբ կոյս Մարիամը կը պատուենք, կամ ոեւէ անձի: Մենք սուրբ կոյս Մարիամը կը պատուենք, կամ ոեւէ անձի: Մենք սուրբ կոյս Մարիամը կը պատուենք, 
կը մեծարենք, կը յարգենք, կը փառաւորենք, բայց միայն կը մեծարենք, կը յարգենք, կը փառաւորենք, բայց միայն կը մեծարենք, կը յարգենք, կը փառաւորենք, բայց միայն կը մեծարենք, կը յարգենք, կը փառաւորենք, բայց միայն 
Յիսուսը կը պաշտենք ու կ'երկրպագենք: Կրնանք սուրբի մը Յիսուսը կը պաշտենք ու կ'երկրպագենք: Կրնանք սուրբի մը Յիսուսը կը պաշտենք ու կ'երկրպագենք: Կրնանք սուրբի մը Յիսուսը կը պաշտենք ու կ'երկրպագենք: Կրնանք սուրբի մը 
բարեխօսութիւնը խնդրել հարցի մը գծով եւ անոր բարեխօսութիւնը խնդրել հարցի մը գծով եւ անոր բարեխօսութիւնը խնդրել հարցի մը գծով եւ անոր բարեխօսութիւնը խնդրել հարցի մը գծով եւ անոր 
բարեխօսութեամբ մեր սրտի խբարեխօսութեամբ մեր սրտի խբարեխօսութեամբ մեր սրտի խբարեխօսութեամբ մեր սրտի խնդրանքը ստանալ, բայց պէտք նդրանքը ստանալ, բայց պէտք նդրանքը ստանալ, բայց պէտք նդրանքը ստանալ, բայց պէտք 
չէ զայն մեր պաշտամունքի առարկան դարձնենք: Տակաւին չէ զայն մեր պաշտամունքի առարկան դարձնենք: Տակաւին չէ զայն մեր պաշտամունքի առարկան դարձնենք: Տակաւին չէ զայն մեր պաշտամունքի առարկան դարձնենք: Տակաւին 
չենք ուզեր խօսիլ այն մարդոց մասին, որոնք դրամը Աստուծչենք ուզեր խօսիլ այն մարդոց մասին, որոնք դրամը Աստուծչենք ուզեր խօսիլ այն մարդոց մասին, որոնք դրամը Աստուծչենք ուզեր խօսիլ այն մարդոց մասին, որոնք դրամը Աստուծ----
մէ աւելի կը սիրեն, երկիրը` երկինքէն աւելի, աշխարհայինը` մէ աւելի կը սիրեն, երկիրը` երկինքէն աւելի, աշխարհայինը` մէ աւելի կը սիրեն, երկիրը` երկինքէն աւելի, աշխարհայինը` մէ աւելի կը սիրեն, երկիրը` երկինքէն աւելի, աշխարհայինը` 
երկնայինէն աւելի, ժամանակաւորը` յաւերժէն աւելի, երկնայինէն աւելի, ժամանակաւորը` յաւերժէն աւելի, երկնայինէն աւելի, ժամանակաւորը` յաւերժէն աւելի, երկնայինէն աւելի, ժամանակաւորը` յաւերժէն աւելի, 
նիւթականը` աննիւթականէնիւթականը` աննիւթականէնիւթականը` աննիւթականէնիւթականը` աննիւթականէն աւելի, իրենց նմանը` Աննման աւելի, իրենց նմանը` Աննման աւելի, իրենց նմանը` Աննման աւելի, իրենց նմանը` Աննմա----
նէն աւելի, իրենց հաւասարը` Անհաւասարէն աւելի, նէն աւելի, իրենց հաւասարը` Անհաւասարէն աւելի, նէն աւելի, իրենց հաւասարը` Անհաւասարէն աւելի, նէն աւելի, իրենց հաւասարը` Անհաւասարէն աւելի, 
ստեղծուածը` Ստեղծիչէն աւելի: Մարդիկ` որոնց համար ստեղծուածը` Ստեղծիչէն աւելի: Մարդիկ` որոնց համար ստեղծուածը` Ստեղծիչէն աւելի: Մարդիկ` որոնց համար ստեղծուածը` Ստեղծիչէն աւելի: Մարդիկ` որոնց համար 
իրենց գործը աւելի կարեւոր է քան գործակցութիւնը Սուրբ իրենց գործը աւելի կարեւոր է քան գործակցութիւնը Սուրբ իրենց գործը աւելի կարեւոր է քան գործակցութիւնը Սուրբ իրենց գործը աւելի կարեւոր է քան գործակցութիւնը Սուրբ 
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Հոգիին: Մարդիկ` որոնց համար երկրաւոր ապագան աւելի Հոգիին: Մարդիկ` որոնց համար երկրաւոր ապագան աւելի Հոգիին: Մարդիկ` որոնց համար երկրաւոր ապագան աւելի Հոգիին: Մարդիկ` որոնց համար երկրաւոր ապագան աւելի 
կարեւոր է քան իրենց յաւիտենակակարեւոր է քան իրենց յաւիտենակակարեւոր է քան իրենց յաւիտենակակարեւոր է քան իրենց յաւիտենականութիւնը:նութիւնը:նութիւնը:նութիւնը:    

3) 3) 3) 3) ««««Երկրպագեցին մանուկինԵրկրպագեցին մանուկինԵրկրպագեցին մանուկինԵրկրպագեցին մանուկին»:»:»:»:    Հեթանոսները գիտէին որ Հեթանոսները գիտէին որ Հեթանոսները գիտէին որ Հեթանոսները գիտէին որ 
միայն Աստուծոյ կարելի էր երկրպագել: Անոնք Յիսուսին միայն Աստուծոյ կարելի էր երկրպագել: Անոնք Յիսուսին միայն Աստուծոյ կարելի էր երկրպագել: Անոնք Յիսուսին միայն Աստուծոյ կարելի էր երկրպագել: Անոնք Յիսուսին 
երկրպագելով, խոստովանած եղան անոր աստուածութիւնը: երկրպագելով, խոստովանած եղան անոր աստուածութիւնը: երկրպագելով, խոստովանած եղան անոր աստուածութիւնը: երկրպագելով, խոստովանած եղան անոր աստուածութիւնը: 
Անոնց երկրպագութեան ձեւը ցոյց կու տայ, թէ անոնք Անոնց երկրպագութեան ձեւը ցոյց կու տայ, թէ անոնք Անոնց երկրպագութեան ձեւը ցոյց կու տայ, թէ անոնք Անոնց երկրպագութեան ձեւը ցոյց կու տայ, թէ անոնք 
ճանչցան Քրիստոսի աստուածութիւնը: Այս մասին Մխիթաճանչցան Քրիստոսի աստուածութիւնը: Այս մասին Մխիթաճանչցան Քրիստոսի աստուածութիւնը: Այս մասին Մխիթաճանչցան Քրիստոսի աստուածութիւնը: Այս մասին Մխիթար ր ր ր 
Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. ««««Աւետարանիչը ցուցնելու համար Աւետարանիչը ցուցնելու համար Աւետարանիչը ցուցնելու համար Աւետարանիչը ցուցնելու համար 
թէ մոգերը աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին թէ մոգերը աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին թէ մոգերը աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին թէ մոգերը աստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցին 
Յիսուսի, կ'ըսէ` Յիսուսի, կ'ըսէ` Յիսուսի, կ'ըսէ` Յիսուսի, կ'ըսէ` ““““երկրպագեցին անորերկրպագեցին անորերկրպագեցին անորերկրպագեցին անոր””””, , , , որովհետեւ եթէ իրենց որովհետեւ եթէ իրենց որովհետեւ եթէ իրենց որովհետեւ եթէ իրենց 
երկրպագութիւնը պարզապէս սովորական յարգանքի երկրպագութիւնը պարզապէս սովորական յարգանքի երկրպագութիւնը պարզապէս սովորական յարգանքի երկրպագութիւնը պարզապէս սովորական յարգանքի 
արտայայտութիւն մը ըլլար, պիտի ըսէր` արտայայտութիւն մը ըլլար, պիտի ըսէր` արտայայտութիւն մը ըլլար, պիտի ըսէր` արտայայտութիւն մը ըլլար, պիտի ըսէր` ““““երկրպագեցին երկրպագեցին երկրպագեցին երկրպագեցին 
անոնցանոնցանոնցանոնց””””: : : : Մոգերը միայն Յիսուսը ճանչցան իբրեւ Աստուած, Մոգերը միայն Յիսուսը ճանչցան իբրեւ Աստուած, Մոգերը միայն Յիսուսը ճանչցան իբրեւ Աստուած, Մոգերը միայն Յիսուսը ճանչցան իբրեւ Աստուած, 
ուստի միայն Յիսուսին երկրպագեցին աստուածային երկուստի միայն Յիսուսին երկրպագեցին աստուածային երկուստի միայն Յիսուսին երկրպագեցին աստուածային երկուստի միայն Յիսուսին երկրպագեցին աստուածային երկըըըըրրրր----
պագութեամբ, իսկ անոր ամէնօրհնեալ մօրը` մեծ յարգանքով պագութեամբ, իսկ անոր ամէնօրհնեալ մօրը` մեծ յարգանքով պագութեամբ, իսկ անոր ամէնօրհնեալ մօրը` մեծ յարգանքով պագութեամբ, իսկ անոր ամէնօրհնեալ մօրը` մեծ յարգանքով 
խոնարհեցան, որպէս Աստուծոյ մօրըխոնարհեցան, որպէս Աստուծոյ մօրըխոնարհեցան, որպէս Աստուծոյ մօրըխոնարհեցան, որպէս Աստուծոյ մօրը»:»:»:»:    

Հաւանաբար պէտք է որոշ բացատրութիւն մը տալ Հաւանաբար պէտք է որոշ բացատրութիւն մը տալ Հաւանաբար պէտք է որոշ բացատրութիւն մը տալ Հաւանաբար պէտք է որոշ բացատրութիւն մը տալ 
««««աաաաստուածային երկրպագութեամբ եստուածային երկրպագութեամբ եստուածային երկրպագութեամբ եստուածային երկրպագութեամբ երկրպագեցինրկրպագեցինրկրպագեցինրկրպագեցին»»»»    բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
վերաբերեալ, որպէսզի յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ թէ ինչիվերաբերեալ, որպէսզի յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ թէ ինչիվերաբերեալ, որպէսզի յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ թէ ինչիվերաբերեալ, որպէսզի յստակ ըլլայ մեր մտքին մէջ թէ ինչի´ ´ ´ ´ 
մասին է որ կը խօսի Մխիթար Վարդապետը: Ան մոգերուն մասին է որ կը խօսի Մխիթար Վարդապետը: Ան մոգերուն մասին է որ կը խօսի Մխիթար Վարդապետը: Ան մոգերուն մասին է որ կը խօսի Մխիթար Վարդապետը: Ան մոգերուն 
մատուցած երկրպագութիւնը կը կոչէ` մատուցած երկրպագութիւնը կը կոչէ` մատուցած երկրպագութիւնը կը կոչէ` մատուցած երկրպագութիւնը կը կոչէ` ««««աստուածային երկաստուածային երկաստուածային երկաստուածային երկըըըըրրրր----
պագութիւնպագութիւնպագութիւնպագութիւն»: »: »: »: Հարց կու տանք, թէ արՀարց կու տանք, թէ արՀարց կու տանք, թէ արՀարց կու տանք, թէ արդեօք կա՞ր անցեալին դեօք կա՞ր անցեալին դեօք կա՞ր անցեալին դեօք կա՞ր անցեալին 
երկրպագութեան կերպերկրպագութեան կերպերկրպագութեան կերպերկրպագութեան կերպ    մը որ աստմը որ աստմը որ աստմը որ աստուածային չէր: Նախ ըսեմ, ուածային չէր: Նախ ըսեմ, ուածային չէր: Նախ ըսեմ, ուածային չէր: Նախ ըսեմ, 
թէ թէ թէ թէ ««««աստուածային երկրպագութիւնաստուածային երկրպագութիւնաստուածային երկրպագութիւնաստուածային երկրպագութիւն» » » » բացատրութիւնը, պարբացատրութիւնը, պարբացատրութիւնը, պարբացատրութիւնը, պար----
զապէս կը նշանակէ` երկրպագութիւն մը որ վայել է զապէս կը նշանակէ` երկրպագութիւն մը որ վայել է զապէս կը նշանակէ` երկրպագութիւն մը որ վայել է զապէս կը նշանակէ` երկրպագութիւն մը որ վայել է կամ կը կամ կը կամ կը կամ կը 
պատկանի պատկանի պատկանի պատկանի միայն Աստուծոյ: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, միայն Աստուծոյ: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, միայն Աստուծոյ: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, միայն Աստուծոյ: Բայց դարձեալ կը հարցնեմ, 
կա՞ր անցեալին երկրպագութկա՞ր անցեալին երկրպագութկա՞ր անցեալին երկրպագութկա՞ր անցեալին երկրպագութեան ուրիշ կերպ եան ուրիշ կերպ եան ուրիշ կերպ եան ուրիշ կերպ մը որ աստմը որ աստմը որ աստմը որ աստ----
ուուուուածային չէրածային չէրածային չէրածային չէր::::    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, անցեալին կաանցեալին կաանցեալին կաանցեալին կար երկրպագութեան կերպ մը զոր կը ր երկրպագութեան կերպ մը զոր կը ր երկրպագութեան կերպ մը զոր կը ր երկրպագութեան կերպ մը զոր կը 
գործածուէր մարդոց կողմէ ու մարդոց համար, բացառիկ գործածուէր մարդոց կողմէ ու մարդոց համար, բացառիկ գործածուէր մարդոց կողմէ ու մարդոց համար, բացառիկ գործածուէր մարդոց կողմէ ու մարդոց համար, բացառիկ 
յարգանքի ու խոնարհութեան իբրեւ արտայայտութիւն, որ յարգանքի ու խոնարհութեան իբրեւ արտայայտութիւն, որ յարգանքի ու խոնարհութեան իբրեւ արտայայտութիւն, որ յարգանքի ու խոնարհութեան իբրեւ արտայայտութիւն, որ 
սակայն երբեք կապ չունէր պաշտամունքի կամ պաշտելու սակայն երբեք կապ չունէր պաշտամունքի կամ պաշտելու սակայն երբեք կապ չունէր պաշտամունքի կամ պաշտելու սակայն երբեք կապ չունէր պաշտամունքի կամ պաշտելու 
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արարողութեան հետ: արարողութեան հետ: արարողութեան հետ: արարողութեան հետ: Այսպէս, օրինակ, կը կարդանք թէ Այսպէս, օրինակ, կը կարդանք թէ Այսպէս, օրինակ, կը կարդանք թէ Այսպէս, օրինակ, կը կարդանք թէ 
ինչպէս Կոռնելիոս Պետրոսի ինչպէս Կոռնելիոս Պետրոսի ինչպէս Կոռնելիոս Պետրոսի ինչպէս Կոռնելիոս Պետրոսի ««««առջառջառջառջեւ խոնարհութիւն ընելով եւ խոնարհութիւն ընելով եւ խոնարհութիւն ընելով եւ խոնարհութիւն ընելով 
երկրպագութիւն ըրաւերկրպագութիւն ըրաւերկրպագութիւն ըրաւերկրպագութիւն ըրաւ»»»» ( ( ( (Գործք 10.25): Կոռնելիոսի այս Գործք 10.25): Կոռնելիոսի այս Գործք 10.25): Կոռնելիոսի այս Գործք 10.25): Կոռնելիոսի այս 
ըրածը` ինքզինք Աստուծոյ առաքեալին դիմաց խոնարհեցնեըրածը` ինքզինք Աստուծոյ առաքեալին դիմաց խոնարհեցնեըրածը` ինքզինք Աստուծոյ առաքեալին դիմաց խոնարհեցնեըրածը` ինքզինք Աստուծոյ առաքեալին դիմաց խոնարհեցնե----
լու կերպ մըն էր, որ կապ չունէր պաշտամունքի հետ: լու կերպ մըն էր, որ կապ չունէր պաշտամունքի հետ: լու կերպ մըն էր, որ կապ չունէր պաշտամունքի հետ: լու կերպ մըն էր, որ կապ չունէր պաշտամունքի հետ: 
Կոռնելիոս Աստուծոյ հաւատացող, աղօթող ու միայն զայն Կոռնելիոս Աստուծոյ հաւատացող, աղօթող ու միայն զայն Կոռնելիոս Աստուծոյ հաւատացող, աղօթող ու միայն զայն Կոռնելիոս Աստուծոյ հաւատացող, աղօթող ու միայն զայն 
պաշտող հաւատացեալ մըն էր (Գործք 1պաշտող հաւատացեալ մըն էր (Գործք 1պաշտող հաւատացեալ մըն էր (Գործք 1պաշտող հաւատացեալ մըն էր (Գործք 10.0.0.0.2222----4444)))), , , , եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, եւ հետեւաբար, 
իր երկրպագութիւնը, այլ խօսքով` դէպի գետին խոնարհիլը իր երկրպագութիւնը, այլ խօսքով` դէպի գետին խոնարհիլը իր երկրպագութիւնը, այլ խօսքով` դէպի գետին խոնարհիլը իր երկրպագութիւնը, այլ խօսքով` դէպի գետին խոնարհիլը 
Պետրոս առաքեալին դիմաց, չէր կրնար պաշտամունքի Պետրոս առաքեալին դիմաց, չէր կրնար պաշտամունքի Պետրոս առաքեալին դիմաց, չէր կրնար պաշտամունքի Պետրոս առաքեալին դիմաց, չէր կրնար պաշտամունքի 
նպատակով եղած ըլլալ:նպատակով եղած ըլլալ:նպատակով եղած ըլլալ:նպատակով եղած ըլլալ:    

Աւելի Աւելի Աւելի Աւելի գեղեցիկ վկայութիւնգեղեցիկ վկայութիւնգեղեցիկ վկայութիւնգեղեցիկ վկայութիւն    մմմմը կը գտնենք Յակոբ ը կը գտնենք Յակոբ ը կը գտնենք Յակոբ ը կը գտնենք Յակոբ 
նահապետին կեանքին մէջ: Միջագետքէն վերադարձին, երբ նահապետին կեանքին մէջ: Միջագետքէն վերադարձին, երբ նահապետին կեանքին մէջ: Միջագետքէն վերադարձին, երբ նահապետին կեանքին մէջ: Միջագետքէն վերադարձին, երբ 
հանդիպեցաւ իր եղբօր` հանդիպեցաւ իր եղբօր` հանդիպեցաւ իր եղբօր` հանդիպեցաւ իր եղբօր` Եսաւին, Եսաւին, Եսաւին, Եսաւին, ««««գետնին հաւասար եօթը գետնին հաւասար եօթը գետնին հաւասար եօթը գետնին հաւասար եօթը 
անգամ խոնարհութիւն ըրաւանգամ խոնարհութիւն ըրաւանգամ խոնարհութիւն ըրաւանգամ խոնարհութիւն ըրաւ»»»»    անոր (Ծննդոց 33.3):անոր (Ծննդոց 33.3):անոր (Ծննդոց 33.3):անոր (Ծննդոց 33.3):    Զարեհ Զարեհ Զարեհ Զարեհ 
Արք. Ազնաւորեան խօսելով Արք. Ազնաւորեան խօսելով Արք. Ազնաւորեան խօսելով Արք. Ազնաւորեան խօսելով Յակոբ նահապետին Յակոբ նահապետին Յակոբ նահապետին Յակոբ նահապետին այս վերաայս վերաայս վերաայս վերա----
բերմունքին մասին` կ'ըսէ. բերմունքին մասին` կ'ըսէ. բերմունքին մասին` կ'ըսէ. բերմունքին մասին` կ'ըսէ. ««««Անոր Անոր Անոր Անոր ըրածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ըրածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ըրածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ըրածը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ 
երկրպագութիւն:երկրպագութիւն:երկրպագութիւն:երկրպագութիւն:    ՅակոբինՅակոբինՅակոբինՅակոբին    մատուցած երկրպագումատուցած երկրպագումատուցած երկրպագումատուցած երկրպագութիւնը թիւնը թիւնը թիւնը սասասասա----
կայն, կայն, կայն, կայն, բացառիկ յարգբացառիկ յարգբացառիկ յարգբացառիկ յարգանքի արտայայտութիւն էր, ինչպէս նաեւ անքի արտայայտութիւն էր, ինչպէս նաեւ անքի արտայայտութիւն էր, ինչպէս նաեւ անքի արտայայտութիւն էր, ինչպէս նաեւ 
ինքզինք խոնարհեցնելու բացառիկ կերպ մը, որպէսզի ինքզինք խոնարհեցնելու բացառիկ կերպ մը, որպէսզի ինքզինք խոնարհեցնելու բացառիկ կերպ մը, որպէսզի ինքզինք խոնարհեցնելու բացառիկ կերպ մը, որպէսզի 
կակղացնէր իր եղբօր սիրտը ու սիրաշահէր զանիկա, եւ կակղացնէր իր եղբօր սիրտը ու սիրաշահէր զանիկա, եւ կակղացնէր իր եղբօր սիրտը ու սիրաշահէր զանիկա, եւ կակղացնէր իր եղբօր սիրտը ու սիրաշահէր զանիկա, եւ 
հետեւաբար, պաշտամունք հետեւաբար, պաշտամունք հետեւաբար, պաշտամունք հետեւաբար, պաշտամունք մատուցանելու արարքին հետ մատուցանելու արարքին հետ մատուցանելու արարքին հետ մատուցանելու արարքին հետ 
ոեւէ առնչութիւն չունէր: ոեւէ առնչութիւն չունէր: ոեւէ առնչութիւն չունէր: ոեւէ առնչութիւն չունէր: Կարեւոր է գիտնալ, որ Կարեւոր է գիտնալ, որ Կարեւոր է գիտնալ, որ Կարեւոր է գիտնալ, որ ““““երկրպաերկրպաերկրպաերկրպա----
գութիւնգութիւնգութիւնգութիւն””””    կը նշանակէ երկոկը նշանակէ երկոկը նշանակէ երկոկը նշանակէ երկու բան.ւ բան.ւ բան.ւ բան.----    ա) Խոնարհիլ դէպի ա) Խոնարհիլ դէպի ա) Խոնարհիլ դէպի ա) Խոնարհիլ դէպի 
գետին` յարգանքի ու խոնարհութեան նշան իբրեւ, եւ բ) գետին` յարգանքի ու խոնարհութեան նշան իբրեւ, եւ բ) գետին` յարգանքի ու խոնարհութեան նշան իբրեւ, եւ բ) գետին` յարգանքի ու խոնարհութեան նշան իբրեւ, եւ բ) 
ծնրադրել ու պաշտամունք մատուցանել. երկրորդ այս կերպը ծնրադրել ու պաշտամունք մատուցանել. երկրորդ այս կերպը ծնրադրել ու պաշտամունք մատուցանել. երկրորդ այս կերպը ծնրադրել ու պաշտամունք մատուցանել. երկրորդ այս կերպը 
անցեալին կը գործածուէր Աստուծոյ համար միայնանցեալին կը գործածուէր Աստուծոյ համար միայնանցեալին կը գործածուէր Աստուծոյ համար միայնանցեալին կը գործածուէր Աստուծոյ համար միայն»:»:»:»:    Այն Այն Այն Այն 
երկրպագութիւնը զոր կիները մատուցեցին յարուցեալ երկրպագութիւնը զոր կիները մատուցեցին յարուցեալ երկրպագութիւնը զոր կիները մատուցեցին յարուցեալ երկրպագութիւնը զոր կիները մատուցեցին յարուցեալ 
Փրկիչին` Աստուծոյ յատուկ երկրպաՓրկիչին` Աստուծոյ յատուկ երկրպաՓրկիչին` Աստուծոյ յատուկ երկրպաՓրկիչին` Աստուծոյ յատուկ երկրպագութեան կերպ մըն էր գութեան կերպ մըն էր գութեան կերպ մըն էր գութեան կերպ մըն էր 
((((Մատթէոս 28.9):Մատթէոս 28.9):Մատթէոս 28.9):Մատթէոս 28.9):    

Տրուած այս բացատրութեանց լոյսին տակ եթէ դիտենք Տրուած այս բացատրութեանց լոյսին տակ եթէ դիտենք Տրուած այս բացատրութեանց լոյսին տակ եթէ դիտենք Տրուած այս բացատրութեանց լոյսին տակ եթէ դիտենք 
Մխիթար Վարդապետին կողմէ գործածուած Մխիթար Վարդապետին կողմէ գործածուած Մխիթար Վարդապետին կողմէ գործածուած Մխիթար Վարդապետին կողմէ գործածուած ««««աստուածային աստուածային աստուածային աստուածային 
երկրպագութիւներկրպագութիւներկրպագութիւներկրպագութիւն» » » » բառերը, յստակ կը դառնայ, թէ ան կը խօսի բառերը, յստակ կը դառնայ, թէ ան կը խօսի բառերը, յստակ կը դառնայ, թէ ան կը խօսի բառերը, յստակ կը դառնայ, թէ ան կը խօսի 
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ոոոո´́́́չ միայն յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն չ միայն յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն չ միայն յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն չ միայն յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն 
եղող երկրպագութեան մըեղող երկրպագութեան մըեղող երկրպագութեան մըեղող երկրպագութեան մը    մասին, այլ այնպիսիմասին, այլ այնպիսիմասին, այլ այնպիսիմասին, այլ այնպիսի´ ´ ´ ´ երկրպաերկրպաերկրպաերկրպա----
գութեան մը մասին` որուն մէջ Աստուածավայելգութեան մը մասին` որուն մէջ Աստուածավայելգութեան մը մասին` որուն մէջ Աստուածավայելգութեան մը մասին` որուն մէջ Աստուածավայել,,,,    այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` 
Աստուծոյ յատուկ Աստուծոյ յատուկ Աստուծոյ յատուկ Աստուծոյ յատուկ պաշտամունք կայ: Շատ կարեւոր է նկատի պաշտամունք կայ: Շատ կարեւոր է նկատի պաշտամունք կայ: Շատ կարեւոր է նկատի պաշտամունք կայ: Շատ կարեւոր է նկատի 
առնել ու գիտնալ, որ մոգերուն մատուցած երկրառնել ու գիտնալ, որ մոգերուն մատուցած երկրառնել ու գիտնալ, որ մոգերուն մատուցած երկրառնել ու գիտնալ, որ մոգերուն մատուցած երկրպագուպագուպագուպագութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
լոկ յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայլոկ յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայլոկ յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայլոկ յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայտութիւն եղող տութիւն եղող տութիւն եղող տութիւն եղող 
երկրպագութիւն մերկրպագութիւն մերկրպագութիւն մերկրպագութիւն մը չէր, այլապէս պիտի նշանակէր թէ անոնք ը չէր, այլապէս պիտի նշանակէր թէ անոնք ը չէր, այլապէս պիտի նշանակէր թէ անոնք ը չէր, այլապէս պիտի նշանակէր թէ անոնք 
չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնութիւնը ու զայն չպաշտեչճանչցան նորածին Մեսիային ինքնութիւնը ու զայն չպաշտեչճանչցան նորածին Մեսիային ինքնութիւնը ու զայն չպաշտեչճանչցան նորածին Մեսիային ինքնութիւնը ու զայն չպաշտե----
ցին իբրեւ Աստուած. իսկ եթէ չճանչցան անոր ինքնութիւնը ու ցին իբրեւ Աստուած. իսկ եթէ չճանչցան անոր ինքնութիւնը ու ցին իբրեւ Աստուած. իսկ եթէ չճանչցան անոր ինքնութիւնը ու ցին իբրեւ Աստուած. իսկ եթէ չճանչցան անոր ինքնութիւնը ու 
իրենց սրտին մէջ չխոստովանեցան անոր աստուածութիւնը, իրենց սրտին մէջ չխոստովանեցան անոր աստուածութիւնը, իրենց սրտին մէջ չխոստովանեցան անոր աստուածութիւնը, իրենց սրտին մէջ չխոստովանեցան անոր աստուածութիւնը, 
կը նշանակէ թէ անոնց ամբողջ յոգնութիւնը, որոնումները, կը նշանակէ թէ անոնց ամբողջ յոգնութիւնը, որոնումները, կը նշանակէ թէ անոնց ամբողջ յոգնութիւնը, որոնումները, կը նշանակէ թէ անոնց ամբողջ յոգնութիւնը, որոնումները, 
փնտռտփնտռտփնտռտփնտռտուքն ու աշխատանքը ոուքն ու աշխատանքը ոուքն ու աշխատանքը ոուքն ու աշխատանքը ո´́́́չ մէկ արժէք ունեցան, ոչ մէկ արժէք ունեցան, ոչ մէկ արժէք ունեցան, ոչ մէկ արժէք ունեցան, ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
օգուտ բերին իրենց, եւ ոօգուտ բերին իրենց, եւ ոօգուտ բերին իրենց, եւ ոօգուտ բերին իրենց, եւ ո´́́́չ մէկ փառք առաքեցին առ չ մէկ փառք առաքեցին առ չ մէկ փառք առաքեցին առ չ մէկ փառք առաքեցին առ 
ԱստուԱստուԱստուԱստուածածածած::::    

Տակաւին, եթէ չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնուՏակաւին, եթէ չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնուՏակաւին, եթէ չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնուՏակաւին, եթէ չճանչցան նորածին Մեսիային ինքնու----
թիւնը, անոր Փրկչական հանգամանքը, տիեզերքի թագաւորը թիւնը, անոր Փրկչական հանգամանքը, տիեզերքի թագաւորը թիւնը, անոր Փրկչական հանգամանքը, տիեզերքի թագաւորը թիւնը, անոր Փրկչական հանգամանքը, տիեզերքի թագաւորը 
ըլլալու անոր պատկերը, կը նշանակէ թէ անոնք պարզապէս ըլլալու անոր պատկերը, կը նշանակէ թէ անոնք պարզապէս ըլլալու անոր պատկերը, կը նշանակէ թէ անոնք պարզապէս ըլլալու անոր պատկերը, կը նշանակէ թէ անոնք պարզապէս 
իրեիրեիրեիրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար էր որ իրենց նց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար էր որ իրենց նց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար էր որ իրենց նց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար էր որ իրենց 
երկիրները թողուցին եւ Երուսաղէմ եկան: Բայց ոերկիրները թողուցին եւ Երուսաղէմ եկան: Բայց ոերկիրները թողուցին եւ Երուսաղէմ եկան: Բայց ոերկիրները թողուցին եւ Երուսաղէմ եկան: Բայց ո´́́́չ: Անոնք չ: Անոնք չ: Անոնք չ: Անոնք 
ճանչցաճանչցաճանչցաճանչցա´́́́ն մանուկ Յիսուսին ինքնութիւնը, ճանչցան մանուկ Յիսուսին ինքնութիւնը, ճանչցան մանուկ Յիսուսին ինքնութիւնը, ճանչցան մանուկ Յիսուսին ինքնութիւնը, ճանչցա´́́́ն անոր ն անոր ն անոր ն անոր 
աստուածութիւնը, ճանչցաաստուածութիւնը, ճանչցաաստուածութիւնը, ճանչցաաստուածութիւնը, ճանչցա´́́́ն այն առաքելութիւնը որուն ն այն առաքելութիւնը որուն ն այն առաքելութիւնը որուն ն այն առաքելութիւնը որուն 
համար Աստուած մարդեղացած էր, ճանչցահամար Աստուած մարդեղացած էր, ճանչցահամար Աստուած մարդեղացած էր, ճանչցահամար Աստուած մարդեղացած էր, ճանչցա´́́́ն եւ ուրան եւ ուրան եւ ուրան եւ ուրա----
խացան, խացան, խացան, խացան, ճանչցաճանչցաճանչցաճանչցա´́́́ն ու վկայեցին, ճանչցան ու վկայեցին, ճանչցան ու վկայեցին, ճանչցան ու վկայեցին, ճանչցա´́́́ն ու պատմեցին, ն ու պատմեցին, ն ու պատմեցին, ն ու պատմեցին, 
ճանչցաճանչցաճանչցաճանչցա´́́́ն եւ իրենց երկիրներուն մէջ առաջին քրիստոնն եւ իրենց երկիրներուն մէջ առաջին քրիստոնն եւ իրենց երկիրներուն մէջ առաջին քրիստոնն եւ իրենց երկիրներուն մէջ առաջին քրիստոն----
եաները դարձան, առաջին աւետարանիչները դարձան, եաները դարձան, առաջին աւետարանիչները դարձան, եաները դարձան, առաջին աւետարանիչները դարձան, եաները դարձան, առաջին աւետարանիչները դարձան, 
առաջին առաքեալները դարձան:առաջին առաքեալները դարձան:առաջին առաքեալները դարձան:առաջին առաքեալները դարձան:    

Մտածենք հետեւեալին մասին.Մտածենք հետեւեալին մասին.Մտածենք հետեւեալին մասին.Մտածենք հետեւեալին մասին.----    Աստուած պիտի խօսէ՞ր Աստուած պիտի խօսէ՞ր Աստուած պիտի խօսէ՞ր Աստուած պիտի խօսէ՞ր 
անոնց երազով ու պիտի պատուիրէ՞ր որ Հերովդէսիանոնց երազով ու պիտի պատուիրէ՞ր որ Հերովդէսիանոնց երազով ու պիտի պատուիրէ՞ր որ Հերովդէսիանոնց երազով ու պիտի պատուիրէ՞ր որ Հերովդէսի    քով քով քով քով 
չերթան եթէ երբեք անոնք ճանչցած չըլլային իր Որդիին չերթան եթէ երբեք անոնք ճանչցած չըլլային իր Որդիին չերթան եթէ երբեք անոնք ճանչցած չըլլային իր Որդիին չերթան եթէ երբեք անոնք ճանչցած չըլլային իր Որդիին 
աստուածութիւնը: Եթէ անոնք ճանչցած չըլլային կամ եթէ աստուածութիւնը: Եթէ անոնք ճանչցած չըլլային կամ եթէ աստուածութիւնը: Եթէ անոնք ճանչցած չըլլային կամ եթէ աստուածութիւնը: Եթէ անոնք ճանչցած չըլլային կամ եթէ 
պիտի չճանչնային նորածին Քրիստոսին աստուածութիւնը, պիտի չճանչնային նորածին Քրիստոսին աստուածութիւնը, պիտի չճանչնային նորածին Քրիստոսին աստուածութիւնը, պիտի չճանչնային նորածին Քրիստոսին աստուածութիւնը, 
կը նշանակէ թէ Տիրոջ աստղին երեւումը արեւելքի մէջ, ապա կը նշանակէ թէ Տիրոջ աստղին երեւումը արեւելքի մէջ, ապա կը նշանակէ թէ Տիրոջ աստղին երեւումը արեւելքի մէջ, ապա կը նշանակէ թէ Տիրոջ աստղին երեւումը արեւելքի մէջ, ապա 



 75 

անոր աներեւոանոր աներեւոանոր աներեւոանոր աներեւութացումը, եւ դարձեալ երեւումը, թւթացումը, եւ դարձեալ երեւումը, թւթացումը, եւ դարձեալ երեւումը, թւթացումը, եւ դարձեալ երեւումը, թատատատատրոն մըն րոն մըն րոն մըն րոն մըն 
էր պարզապէս, որ ոէր պարզապէս, որ ոէր պարզապէս, որ ոէր պարզապէս, որ ո´́́́չ նպատակ կը հետապնդէր եւ ոչ նպատակ կը հետապնդէր եւ ոչ նպատակ կը հետապնդէր եւ ոչ նպատակ կը հետապնդէր եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
յատուկ ծրագիր մը: Եւ սակայն, Աստուած ոչինչ կ'ընէ յատուկ ծրագիր մը: Եւ սակայն, Աստուած ոչինչ կ'ընէ յատուկ ծրագիր մը: Եւ սակայն, Աստուած ոչինչ կ'ընէ յատուկ ծրագիր մը: Եւ սակայն, Աստուած ոչինչ կ'ընէ 
աննպատակ կերպով. ոչինչ կ'ընէ առանց յատուկ ու յստակ աննպատակ կերպով. ոչինչ կ'ընէ առանց յատուկ ու յստակ աննպատակ կերպով. ոչինչ կ'ընէ առանց յատուկ ու յստակ աննպատակ կերպով. ոչինչ կ'ընէ առանց յատուկ ու յստակ 
ծրագիր ունենալու: Ան յստակ նպատակ ու ծրագիր ունէր ծրագիր ունենալու: Ան յստակ նպատակ ու ծրագիր ունէր ծրագիր ունենալու: Ան յստակ նպատակ ու ծրագիր ունէր ծրագիր ունենալու: Ան յստակ նպատակ ու ծրագիր ունէր 
մոգերուն կապուած, եւ արտաքին պատմութենէն ու աւանմոգերուն կապուած, եւ արտաքին պատմութենէն ու աւանմոգերուն կապուած, եւ արտաքին պատմութենէն ու աւանմոգերուն կապուած, եւ արտաքին պատմութենէն ու աւան----
դութենէն գիտենք արդէն, որ անոնք իրագործուեցան դութենէն գիտենք արդէն, որ անոնք իրագործուեցան դութենէն գիտենք արդէն, որ անոնք իրագործուեցան դութենէն գիտենք արդէն, որ անոնք իրագործուեցան 
մոգերուն կեանքին մէջ, եւ անոնց միջոցաւ` ուրիշներուն մոգերուն կեանքին մէջ, եւ անոնց միջոցաւ` ուրիշներուն մոգերուն կեանքին մէջ, եւ անոնց միջոցաւ` ուրիշներուն մոգերուն կեանքին մէջ, եւ անոնց միջոցաւ` ուրիշներուն 
կեանքին մէջ: Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ ինչպէս սուրբ հայրեր կեանքին մէջ: Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ ինչպէս սուրբ հայրեր կեանքին մէջ: Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ ինչպէս սուրբ հայրեր կեանքին մէջ: Ասկէ առաջ յիշեցինք, թէ ինչպէս սուրբ հայրեր 
մեր ուշադրութեան կը յանձնեն, որ մոգերը իրենց երկիրմեր ուշադրութեան կը յանձնեն, որ մոգերը իրենց երկիրմեր ուշադրութեան կը յանձնեն, որ մոգերը իրենց երկիրմեր ուշադրութեան կը յանձնեն, որ մոգերը իրենց երկիր----
ներուն առաջին աւետարանիչները դարձան, Քրիստոսի ներուն առաջին աւետարանիչները դարձան, Քրիստոսի ներուն առաջին աւետարանիչները դարձան, Քրիստոսի ներուն առաջին աւետարանիչները դարձան, Քրիստոսի 
համահամահամահամար առաջին նահատակները եղան, եւ շատ շատերու ր առաջին նահատակները եղան, եւ շատ շատերու ր առաջին նահատակները եղան, եւ շատ շատերու ր առաջին նահատակները եղան, եւ շատ շատերու 
ներշնչման ու դարձի առիթ ու պատճառ դարձան:ներշնչման ու դարձի առիթ ու պատճառ դարձան:ներշնչման ու դարձի առիթ ու պատճառ դարձան:ներշնչման ու դարձի առիթ ու պատճառ դարձան:    

Այսօր մոգերը մեզի կ'ըսեն. Այսօր մոգերը մեզի կ'ըսեն. Այսօր մոգերը մեզի կ'ըսեն. Այսօր մոգերը մեզի կ'ըսեն. ««««Դուք ինչպիսի՞ երկԴուք ինչպիսի՞ երկԴուք ինչպիսի՞ երկԴուք ինչպիսի՞ երկրպագուրպագուրպագուրպագու----
թեամբ կ'երկրպագէք Քրիստոսիթեամբ կ'երկրպագէք Քրիստոսիթեամբ կ'երկրպագէք Քրիստոսիթեամբ կ'երկրպագէք Քրիստոսի: : : : Աստուածայի՞ն երկրպագուԱստուածայի՞ն երկրպագուԱստուածայի՞ն երկրպագուԱստուածայի՞ն երկրպագու----
թեամբ, թէ սովորական երկրպագութեամբ: Ձեր երկրպագութեամբ, թէ սովորական երկրպագութեամբ: Ձեր երկրպագութեամբ, թէ սովորական երկրպագութեամբ: Ձեր երկրպագութեամբ, թէ սովորական երկրպագութեամբ: Ձեր երկրպագու----
թիւնը պարզապէս յարգաթիւնը պարզապէս յարգաթիւնը պարզապէս յարգաթիւնը պարզապէս յարգանքի ու խոնարհութեան արտայայնքի ու խոնարհութեան արտայայնքի ու խոնարհութեան արտայայնքի ու խոնարհութեան արտայայ----
տութի՞ւն է, թէ` պաշտամունք ու փառաբանութիւն է, տութի՞ւն է, թէ` պաշտամունք ու փառաբանութիւն է, տութի՞ւն է, թէ` պաշտամունք ու փառաբանութիւն է, տութի՞ւն է, թէ` պաշտամունք ու փառաբանութիւն է, 
մեծարանք ու օրհներգութիւն է: Դուք կը ճանչնա՞ք Քրիսմեծարանք ու օրհներգութիւն է: Դուք կը ճանչնա՞ք Քրիսմեծարանք ու օրհներգութիւն է: Դուք կը ճանչնա՞ք Քրիսմեծարանք ու օրհներգութիւն է: Դուք կը ճանչնա՞ք Քրիստոտոտոտո----
սը, ինչպէս մենք ճանչցանք: Կը ճանչնա՞ք անոր աստուասը, ինչպէս մենք ճանչցանք: Կը ճանչնա՞ք անոր աստուասը, ինչպէս մենք ճանչցանք: Կը ճանչնա՞ք անոր աստուասը, ինչպէս մենք ճանչցանք: Կը ճանչնա՞ք անոր աստուա----
ծութիւնը ու կը պատուէ՞ք զայն իբրեւ Աստուած: Կը փնտռէ՞ք ծութիւնը ու կը պատուէ՞ք զայն իբրեւ Աստուած: Կը փնտռէ՞ք ծութիւնը ու կը պատուէ՞ք զայն իբրեւ Աստուած: Կը փնտռէ՞ք ծութիւնը ու կը պատուէ՞ք զայն իբրեւ Աստուած: Կը փնտռէ՞ք 
զայն, ինչպէս մենք փնտռզայն, ինչպէս մենք փնտռզայն, ինչպէս մենք փնտռզայն, ինչպէս մենք փնտռեցինք: Թանկագին ընծաներ կու եցինք: Թանկագին ընծաներ կու եցինք: Թանկագին ընծաներ կու եցինք: Թանկագին ընծաներ կու 
տա՞ք անոր, ինչպէս մենք տուինք: Կը ճանչնա՞ք խոստացեալ տա՞ք անոր, ինչպէս մենք տուինք: Կը ճանչնա՞ք խոստացեալ տա՞ք անոր, ինչպէս մենք տուինք: Կը ճանչնա՞ք խոստացեալ տա՞ք անոր, ինչպէս մենք տուինք: Կը ճանչնա՞ք խոստացեալ 
Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը, եւ ընդունա՞ծ էք ու կը Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը, եւ ընդունա՞ծ էք ու կը Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը, եւ ընդունա՞ծ էք ու կը Փրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը, եւ ընդունա՞ծ էք ու կը 
յայտարարէ՞ք անոր փրկութիւնը, ինչպէս մենք ճանչցանք, յայտարարէ՞ք անոր փրկութիւնը, ինչպէս մենք ճանչցանք, յայտարարէ՞ք անոր փրկութիւնը, ինչպէս մենք ճանչցանք, յայտարարէ՞ք անոր փրկութիւնը, ինչպէս մենք ճանչցանք, 
ընդունեցինք ու յայտարարեցինք: Կը պատուէ՞ք ու կը ընդունեցինք ու յայտարարեցինք: Կը պատուէ՞ք ու կը ընդունեցինք ու յայտարարեցինք: Կը պատուէ՞ք ու կը ընդունեցինք ու յայտարարեցինք: Կը պատուէ՞ք ու կը 
մեծարէ՞ք զայն իբրեւ Տէմեծարէ՞ք զայն իբրեւ Տէմեծարէ՞ք զայն իբրեւ Տէմեծարէ՞ք զայն իբրեւ Տէր ու Թագաւոր, իբրեւ Փրկիչ ու ր ու Թագաւոր, իբրեւ Փրկիչ ու ր ու Թագաւոր, իբրեւ Փրկիչ ու ր ու Թագաւոր, իբրեւ Փրկիչ ու 
Ազատարար, ինչպէս մենք ըրինքԱզատարար, ինչպէս մենք ըրինքԱզատարար, ինչպէս մենք ըրինքԱզատարար, ինչպէս մենք ըրինք»:»:»:»:    

4) 4) 4) 4) Կը հաստատուի, թէ Կը հաստատուի, թէ Կը հաստատուի, թէ Կը հաստատուի, թէ մոգերըմոգերըմոգերըմոգերը    երբերբերբերբ    ««««տուն մտան, տեսան տուն մտան, տեսան տուն մտան, տեսան տուն մտան, տեսան 
երեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետերեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետերեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետերեխան իր մօրը՝ Մարիամի հետ»:»:»:»:    Յովսէփը տեսնելու մասին Յովսէփը տեսնելու մասին Յովսէփը տեսնելու մասին Յովսէփը տեսնելու մասին 
բան մը չ'ըսուիր այստեղ: Ո՞ւր էր Յովսէփ երբ մոգերը եկան եւ բան մը չ'ըսուիր այստեղ: Ո՞ւր էր Յովսէփ երբ մոգերը եկան եւ բան մը չ'ըսուիր այստեղ: Ո՞ւր էր Յովսէփ երբ մոգերը եկան եւ բան մը չ'ըսուիր այստեղ: Ո՞ւր էր Յովսէփ երբ մոգերը եկան եւ 
ինչո՞ւ չի յիշուիր: Մխիթար Վրդ. Սեբաստինչո՞ւ չի յիշուիր: Մխիթար Վրդ. Սեբաստինչո՞ւ չի յիշուիր: Մխիթար Վրդ. Սեբաստինչո՞ւ չի յիշուիր: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը պատասացին կը պատասացին կը պատասացին կը պատաս----
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խանէ` ըսելով. խանէ` ըսելով. խանէ` ըսելով. խանէ` ըսելով. ««««Այս մասին երկու կարծիք կայ. առաջին, այն` Այս մասին երկու կարծիք կայ. առաջին, այն` Այս մասին երկու կարծիք կայ. առաջին, այն` Այս մասին երկու կարծիք կայ. առաջին, այն` 
թէ սուրբ Յովսէփ գացեր էր տան կարիքները հոգալու: Իսկ թէ սուրբ Յովսէփ գացեր էր տան կարիքները հոգալու: Իսկ թէ սուրբ Յովսէփ գացեր էր տան կարիքները հոգալու: Իսկ թէ սուրբ Յովսէփ գացեր էր տան կարիքները հոգալու: Իսկ 
երկրորդ կարծիքը որ աւելի հաւանական է, այն է` որ Յովսէփ երկրորդ կարծիքը որ աւելի հաւանական է, այն է` որ Յովսէփ երկրորդ կարծիքը որ աւելի հաւանական է, այն է` որ Յովսէփ երկրորդ կարծիքը որ աւելի հաւանական է, այն է` որ Յովսէփ 
ինք եւս կը գտնուէր տան մէջ, բայց կը գտնուէր իբրեւ ինք եւս կը գտնուէր տան մէջ, բայց կը գտնուէր իբրեւ ինք եւս կը գտնուէր տան մէջ, բայց կը գտնուէր իբրեւ ինք եւս կը գտնուէր տան մէջ, բայց կը գտնուէր իբրեւ 
պահապանը կոյսին ու մանուկին, պահապանը կոյսին ու մանուկին, պահապանը կոյսին ու մանուկին, պահապանը կոյսին ու մանուկին, ուստի կարիքը չկար ուստի կարիքը չկար ուստի կարիքը չկար ուստի կարիքը չկար 
յիշելու թէ մոգերը Յովսէփը եւս տեսանյիշելու թէ մոգերը Յովսէփը եւս տեսանյիշելու թէ մոգերը Յովսէփը եւս տեսանյիշելու թէ մոգերը Յովսէփը եւս տեսան»:»:»:»:    

Կարելի է մտածել ուրիշ երկու պատճառներու մասին Կարելի է մտածել ուրիշ երկու պատճառներու մասին Կարելի է մտածել ուրիշ երկու պատճառներու մասին Կարելի է մտածել ուրիշ երկու պատճառներու մասին 
նաեւ, թէ ինչոնաեւ, թէ ինչոնաեւ, թէ ինչոնաեւ, թէ ինչո´́́́ւ մոգերու այցիւ մոգերու այցիւ մոգերու այցիւ մոգերու այցինննն    ժամանակ ակնարկութիւն ժամանակ ակնարկութիւն ժամանակ ակնարկութիւն ժամանակ ակնարկութիւն 
չ'ըլլար Յովսէփի.չ'ըլլար Յովսէփի.չ'ըլլար Յովսէփի.չ'ըլլար Յովսէփի.----    

ա) Երբ մոգերը տուն մտան, տեսան Մանուկը իր մօրը ա) Երբ մոգերը տուն մտան, տեսան Մանուկը իր մօրը ա) Երբ մոգերը տուն մտան, տեսան Մանուկը իր մօրը ա) Երբ մոգերը տուն մտան, տեսան Մանուկը իր մօրը 
գրկին մէջ, ինչ որ կրնայ պարզել գրկին մէջ, ինչ որ կրնայ պարզել գրկին մէջ, ինչ որ կրնայ պարզել գրկին մէջ, ինչ որ կրնայ պարզել ««««տեսան տեսան տեսան տեսան երեխան իր մօրը՝ երեխան իր մօրը՝ երեխան իր մօրը՝ երեխան իր մօրը՝ 
Մարիամի հետՄարիամի հետՄարիամի հետՄարիամի հետ»»»»    բառերը, եւ բնականօրէն, երբ Մանուկը բառերը, եւ բնականօրէն, երբ Մանուկը բառերը, եւ բնականօրէն, երբ Մանուկը բառերը, եւ բնականօրէն, երբ Մանուկը 
տեսան` չէին կրնար չտեսնել զայն գրկող մայրը, եւ ասիկա տեսան` չէին կրնար չտեսնել զայն գրկող մայրը, եւ ասիկա տեսան` չէին կրնար չտեսնել զայն գրկող մայրը, եւ ասիկա տեսան` չէին կրնար չտեսնել զայն գրկող մայրը, եւ ասիկա 
պատճառ դարձաւ որ աւելի իրենց ուշադրութիւնը կեդրոպատճառ դարձաւ որ աւելի իրենց ուշադրութիւնը կեդրոպատճառ դարձաւ որ աւելի իրենց ուշադրութիւնը կեդրոպատճառ դարձաւ որ աւելի իրենց ուշադրութիւնը կեդրո----
նանայ Յիսուս մանուկի ու Մարիամի վրայ, ինչպէս նաեւ նանայ Յիսուս մանուկի ու Մարիամի վրայ, ինչպէս նաեւ նանայ Յիսուս մանուկի ու Մարիամի վրայ, ինչպէս նաեւ նանայ Յիսուս մանուկի ու Մարիամի վրայ, ինչպէս նաեւ 
պատճառ եղաւ որ Յովսէփ չյիշուի:պատճառ եղաւ որ Յովսէփ չյիշուի:պատճառ եղաւ որ Յովսէփ չյիշուի:պատճառ եղաւ որ Յովսէփ չյիշուի:    

բ) Տակաւիբ) Տակաւիբ) Տակաւիբ) Տակաւին, դեռ կարելի է մտածել, որ Յովսէփին անունը ն, դեռ կարելի է մտածել, որ Յովսէփին անունը ն, դեռ կարելի է մտածել, որ Յովսէփին անունը ն, դեռ կարելի է մտածել, որ Յովսէփին անունը 
չյիշուեցաւ, որովհետեւ անիկա Յիսուսի մարմնաւոր հայրը չյիշուեցաւ, որովհետեւ անիկա Յիսուսի մարմնաւոր հայրը չյիշուեցաւ, որովհետեւ անիկա Յիսուսի մարմնաւոր հայրը չյիշուեցաւ, որովհետեւ անիկա Յիսուսի մարմնաւոր հայրը 
չէր: Ենթադրենք պահ մը որ մոգերուն տուն մտած ժամանակ չէր: Ենթադրենք պահ մը որ մոգերուն տուն մտած ժամանակ չէր: Ենթադրենք պահ մը որ մոգերուն տուն մտած ժամանակ չէր: Ենթադրենք պահ մը որ մոգերուն տուն մտած ժամանակ 
Յովսէփ ինք գրկած ըլլար մանուկ Յիսուսը, եւ անոնքՅովսէփ ինք գրկած ըլլար մանուկ Յիսուսը, եւ անոնքՅովսէփ ինք գրկած ըլլար մանուկ Յիսուսը, եւ անոնքՅովսէփ ինք գրկած ըլլար մանուկ Յիսուսը, եւ անոնք,,,,    
Յովսէփն ու Մարիամը քովՅովսէփն ու Մարիամը քովՅովսէփն ու Մարիամը քովՅովսէփն ու Մարիամը քով----քովի նստած կամ պառկած տեսքովի նստած կամ պառկած տեսքովի նստած կամ պառկած տեսքովի նստած կամ պառկած տես----
նէին, նման նէին, նման նէին, նման նէին, նման պարագայի ի՞նչ պիտի պատահէր: Պիտի պարագայի ի՞նչ պիտի պատահէր: Պիտի պարագայի ի՞նչ պիտի պատահէր: Պիտի պարագայի ի՞նչ պիտի պատահէր: Պիտի 
չգայթակղէի՞ն մոգերը որոնք վստահաբար լսած էին Մեսիայի չգայթակղէի՞ն մոգերը որոնք վստահաբար լսած էին Մեսիայի չգայթակղէի՞ն մոգերը որոնք վստահաբար լսած էին Մեսիայի չգայթակղէի՞ն մոգերը որոնք վստահաբար լսած էին Մեսիայի 
կուսական ծնունդին մասին, եւ ուրիշներուն երթալով ու կուսական ծնունդին մասին, եւ ուրիշներուն երթալով ու կուսական ծնունդին մասին, եւ ուրիշներուն երթալով ու կուսական ծնունդին մասին, եւ ուրիշներուն երթալով ու 
իրենց տեսածին մասին պատմելով գայթակղութեան պատիրենց տեսածին մասին պատմելով գայթակղութեան պատիրենց տեսածին մասին պատմելով գայթակղութեան պատիրենց տեսածին մասին պատմելով գայթակղութեան պատ----
ճառ պիտի չդառնայի՞ն: Տակաւին, անոնք կասկածով ու ճառ պիտի չդառնայի՞ն: Տակաւին, անոնք կասկածով ու ճառ պիտի չդառնայի՞ն: Տակաւին, անոնք կասկածով ու ճառ պիտի չդառնայի՞ն: Տակաւին, անոնք կասկածով ու 
տարակուսանքով պիտի չլեցոտարակուսանքով պիտի չլեցոտարակուսանքով պիտի չլեցոտարակուսանքով պիտի չլեցուէի՞ն բոլոր պատահածներուն ւէի՞ն բոլոր պատահածներուն ւէի՞ն բոլոր պատահածներուն ւէի՞ն բոլոր պատահածներուն 
վերաբերեալ: Ես կը հաւատամ, որ Յովսէփ մոգերու այցիվերաբերեալ: Ես կը հաւատամ, որ Յովսէփ մոգերու այցիվերաբերեալ: Ես կը հաւատամ, որ Յովսէփ մոգերու այցիվերաբերեալ: Ես կը հաւատամ, որ Յովսէփ մոգերու այցինննն    
ժամանակ աստուածային նախախնամութեամբ մը տունը չէր, ժամանակ աստուածային նախախնամութեամբ մը տունը չէր, ժամանակ աստուածային նախախնամութեամբ մը տունը չէր, ժամանակ աստուածային նախախնամութեամբ մը տունը չէր, 
որպէսզի մոգերը չգայթակղէին եւ ուրիշներու ալ գայթակորպէսզի մոգերը չգայթակղէին եւ ուրիշներու ալ գայթակորպէսզի մոգերը չգայթակղէին եւ ուրիշներու ալ գայթակորպէսզի մոգերը չգայթակղէին եւ ուրիշներու ալ գայթակ----
ղութեան պատճառ չդառնային:ղութեան պատճառ չդառնային:ղութեան պատճառ չդառնային:ղութեան պատճառ չդառնային:    
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5) 5) 5) 5) Ուշագրաւ եւ միաժամանակ զարմանալի է, որ ՄատՈւշագրաւ եւ միաժամանակ զարմանալի է, որ ՄատՈւշագրաւ եւ միաժամանակ զարմանալի է, որ ՄատՈւշագրաւ եւ միաժամանակ զարմանալի է, որ Մատ----
թէոս Աթէոս Աթէոս Աթէոս Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր եթէ երբեք ոեւէ խօսակցոււետարանիչը մեզի չ'ըսեր եթէ երբեք ոեւէ խօսակցոււետարանիչը մեզի չ'ըսեր եթէ երբեք ոեւէ խօսակցոււետարանիչը մեզի չ'ըսեր եթէ երբեք ոեւէ խօսակցու----
թիւն տեղի ունեցաւ մոգերուն ու Մարիամի միջեւ: Բայց թիւն տեղի ունեցաւ մոգերուն ու Մարիամի միջեւ: Բայց թիւն տեղի ունեցաւ մոգերուն ու Մարիամի միջեւ: Բայց թիւն տեղի ունեցաւ մոգերուն ու Մարիամի միջեւ: Բայց 
կասկած չկայ որ անոնք խօսեցան իրարու հետ, իրենց կասկած չկայ որ անոնք խօսեցան իրարու հետ, իրենց կասկած չկայ որ անոնք խօսեցան իրարու հետ, իրենց կասկած չկայ որ անոնք խօսեցան իրարու հետ, իրենց 
փորձառութիւնները բաժնեցին իրարու հետ: Վստահաբար փորձառութիւնները բաժնեցին իրարու հետ: Վստահաբար փորձառութիւնները բաժնեցին իրարու հետ: Վստահաբար փորձառութիւնները բաժնեցին իրարու հետ: Վստահաբար 
մոգերը պատմեցին իրենց երեւցող աստղին մասին, երկա՜ր մոգերը պատմեցին իրենց երեւցող աստղին մասին, երկա՜ր մոգերը պատմեցին իրենց երեւցող աստղին մասին, երկա՜ր մոգերը պատմեցին իրենց երեւցող աստղին մասին, երկա՜ր 
ու դժուարին ճու դժուարին ճու դժուարին ճու դժուարին ճամբայ կտրելնուն մասին, քահանաներուն ու ամբայ կտրելնուն մասին, քահանաներուն ու ամբայ կտրելնուն մասին, քահանաներուն ու ամբայ կտրելնուն մասին, քահանաներուն ու 
Հերովդէսին հաՀերովդէսին հաՀերովդէսին հաՀերովդէսին հաննննդիպելնուն մասին, Յիսուս մանուկին հանդիպելնուն մասին, Յիսուս մանուկին հանդիպելնուն մասին, Յիսուս մանուկին հանդիպելնուն մասին, Յիսուս մանուկին հան----
դէպ Հերովդէսի ցուցաբերած հետաքրքրութեան եւ անոր դէպ Հերովդէսի ցուցաբերած հետաքրքրութեան եւ անոր դէպ Հերովդէսի ցուցաբերած հետաքրքրութեան եւ անոր դէպ Հերովդէսի ցուցաբերած հետաքրքրութեան եւ անոր 
տուած պատուէրին մասին, երկրորդ անգամ ըլլալով աստղին տուած պատուէրին մասին, երկրորդ անգամ ըլլալով աստղին տուած պատուէրին մասին, երկրորդ անգամ ըլլալով աստղին տուած պատուէրին մասին, երկրորդ անգամ ըլլալով աստղին 
յայտնուելուն մասին, աստղին գալուն ու ճիշդ Յիսուսի յայտնուելուն մասին, աստղին գալուն ու ճիշդ Յիսուսի յայտնուելուն մասին, աստղին գալուն ու ճիշդ Յիսուսի յայտնուելուն մասին, աստղին գալուն ու ճիշդ Յիսուսի 
գտնուած վայրին վգտնուած վայրին վգտնուած վայրին վգտնուած վայրին վրայ կանգնելուն մասին: Անոնք հաւանարայ կանգնելուն մասին: Անոնք հաւանարայ կանգնելուն մասին: Անոնք հաւանարայ կանգնելուն մասին: Անոնք հաւանա----
բար նաեւ հարցուցին Մարիամին Յիսուսի ծննդեան ճիշդ բար նաեւ հարցուցին Մարիամին Յիսուսի ծննդեան ճիշդ բար նաեւ հարցուցին Մարիամին Յիսուսի ծննդեան ճիշդ բար նաեւ հարցուցին Մարիամին Յիսուսի ծննդեան ճիշդ 
ժամանակին մասին, որպէսզի անոր ծննդեան ժամանակը ժամանակին մասին, որպէսզի անոր ծննդեան ժամանակը ժամանակին մասին, որպէսզի անոր ծննդեան ժամանակը ժամանակին մասին, որպէսզի անոր ծննդեան ժամանակը 
համեմատէին աստղին երեւելու ժամանակին հետ, եւ համեմատէին աստղին երեւելու ժամանակին հետ, եւ համեմատէին աստղին երեւելու ժամանակին հետ, եւ համեմատէին աստղին երեւելու ժամանակին հետ, եւ 
վստահօրէն գիտնային թէ պատահածը աստուածային անուվստահօրէն գիտնային թէ պատահածը աստուածային անուվստահօրէն գիտնային թէ պատահածը աստուածային անուվստահօրէն գիտնային թէ պատահածը աստուածային անու----
րանալի յայտնութիւն էր: Անոնց միջրանալի յայտնութիւն էր: Անոնց միջրանալի յայտնութիւն էր: Անոնց միջրանալի յայտնութիւն էր: Անոնց միջեւ երկխօսութիւն մը կը եւ երկխօսութիւն մը կը եւ երկխօսութիւն մը կը եւ երկխօսութիւն մը կը 
պատկերացնէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին ինք. ան կ'ըսէ. պատկերացնէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին ինք. ան կ'ըսէ. պատկերացնէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին ինք. ան կ'ըսէ. պատկերացնէ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին ինք. ան կ'ըսէ. 
««««Մոգերը խնդրեցին Մոգերը խնդրեցին Մոգերը խնդրեցին Մոգերը խնդրեցին ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամէն, որ պատմէ իրենց ծնած էն, որ պատմէ իրենց ծնած էն, որ պատմէ իրենց ծնած էն, որ պատմէ իրենց ծնած 
հրաշալի Մանուկին մասին, անոր ծնած ժամանակին մասին: հրաշալի Մանուկին մասին, անոր ծնած ժամանակին մասին: հրաշալի Մանուկին մասին, անոր ծնած ժամանակին մասին: հրաշալի Մանուկին մասին, անոր ծնած ժամանակին մասին: 
Եւ իրենց կարգին պատմեցին կոյսին հրաշալի աստղին եւ Եւ իրենց կարգին պատմեցին կոյսին հրաշալի աստղին եւ Եւ իրենց կարգին պատմեցին կոյսին հրաշալի աստղին եւ Եւ իրենց կարգին պատմեցին կոյսին հրաշալի աստղին եւ 
անոր առաջնորդութեան մասին: Եւ ամէնօրհանոր առաջնորդութեան մասին: Եւ ամէնօրհանոր առաջնորդութեան մասին: Եւ ամէնօրհանոր առաջնորդութեան մասին: Եւ ամէնօրհնեալ կոյսը նեալ կոյսը նեալ կոյսը նեալ կոյսը 
պատմեց անոնց Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետումին պատմեց անոնց Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետումին պատմեց անոնց Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետումին պատմեց անոնց Գաբրիէլ հրեշտակապետին աւետումին 
մասին, անսերմ յղութեան մասին, առանց ցաւի ու առանց մասին, անսերմ յղութեան մասին, առանց ցաւի ու առանց մասին, անսերմ յղութեան մասին, առանց ցաւի ու առանց մասին, անսերմ յղութեան մասին, առանց ցաւի ու առանց 
երկունքի Յիսուսի ծնունդ տալուն մասին: Եւ Մարիամ գովեց երկունքի Յիսուսի ծնունդ տալուն մասին: Եւ Մարիամ գովեց երկունքի Յիսուսի ծնունդ տալուն մասին: Եւ Մարիամ գովեց երկունքի Յիսուսի ծնունդ տալուն մասին: Եւ Մարիամ գովեց 
անոնց ջերմեռանդութիւնը, որոնք անսալով Աստուծոյ անոնց ջերմեռանդութիւնը, որոնք անսալով Աստուծոյ անոնց ջերմեռանդութիւնը, որոնք անսալով Աստուծոյ անոնց ջերմեռանդութիւնը, որոնք անսալով Աստուծոյ 
առաջնորդութեան` եկան երկրպագելու երկնաւոր թագաւոառաջնորդութեան` եկան երկրպագելու երկնաւոր թագաւոառաջնորդութեան` եկան երկրպագելու երկնաւոր թագաւոառաջնորդութեան` եկան երկրպագելու երկնաւոր թագաւո----
րին` իր Որդիինրին` իր Որդիինրին` իր Որդիինրին` իր Որդիին»:»:»:»:    

6) 6) 6) 6) Մոգերը ժրաջանօրէն փնտռեցին մանուկ Յիսուսը եւ Մոգերը ժրաջանօրէն փնտռեցին մանուկ Յիսուսը եւ Մոգերը ժրաջանօրէն փնտռեցին մանուկ Յիսուսը եւ Մոգերը ժրաջանօրէն փնտռեցին մանուկ Յիսուսը եւ 
գտան զայն: Անոնք որոնք ժրաջանօրէն կը փնտռեն Յիսուսը՝ գտան զայն: Անոնք որոնք ժրաջանօրէն կը փնտռեն Յիսուսը՝ գտան զայն: Անոնք որոնք ժրաջանօրէն կը փնտռեն Յիսուսը՝ գտան զայն: Անոնք որոնք ժրաջանօրէն կը փնտռեն Յիսուսը՝ 
կը գտնեն զայն: Յիսուս իկը գտնեն զայն: Յիսուս իկը գտնեն զայն: Յիսուս իկը գտնեն զայն: Յիսուս ի´́́́նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. ««««Փնտռողը պիտի Փնտռողը պիտի Փնտռողը պիտի Փնտռողը պիտի 
գտնէգտնէգտնէգտնէ» (» (» (» (Մատթէոս 7.8): Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսը: Եթէ Մատթէոս 7.8): Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսը: Եթէ Մատթէոս 7.8): Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսը: Եթէ Մատթէոս 7.8): Մենք կը փնտռե՞նք Յիսուսը: Եթէ 



 78 

փնտռենք Յիսուսը ուրիշներուն հանդէպ փնտռենք Յիսուսը ուրիշներուն հանդէպ փնտռենք Յիսուսը ուրիշներուն հանդէպ փնտռենք Յիսուսը ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած մեր ցուցաբերած մեր ցուցաբերած մեր ցուցաբերած 
վարմունքին մէջ` պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ քաղցր ենք վարմունքին մէջ` պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ քաղցր ենք վարմունքին մէջ` պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ քաղցր ենք վարմունքին մէջ` պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ քաղցր ենք 
ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած վարմունքին մէջ` կը ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած վարմունքին մէջ` կը ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած վարմունքին մէջ` կը ուրիշներուն հանդէպ մեր ցուցաբերած վարմունքին մէջ` կը 
նշանակէ թէ Յիսուս ներկանշանակէ թէ Յիսուս ներկանշանակէ թէ Յիսուս ներկանշանակէ թէ Յիսուս ներկա´́́́յ է մեր վարմունքին մէջ: Եթէ յ է մեր վարմունքին մէջ: Եթէ յ է մեր վարմունքին մէջ: Եթէ յ է մեր վարմունքին մէջ: Եթէ 
փնտռենք Յիսուսը մեր գործերուն ու աշխատանքներուն մէջ` փնտռենք Յիսուսը մեր գործերուն ու աշխատանքներուն մէջ` փնտռենք Յիսուսը մեր գործերուն ու աշխատանքներուն մէջ` փնտռենք Յիսուսը մեր գործերուն ու աշխատանքներուն մէջ` 
պիտի գտնե՞նք զայն. եթէ հաւատարմութպիտի գտնե՞նք զայն. եթէ հաւատարմութպիտի գտնե՞նք զայն. եթէ հաւատարմութպիտի գտնե՞նք զայն. եթէ հաւատարմութեամբ ու պատասեամբ ու պատասեամբ ու պատասեամբ ու պատաս----
խանատուութեամբ կը կատարենք մեր գործերն ու աշխախանատուութեամբ կը կատարենք մեր գործերն ու աշխախանատուութեամբ կը կատարենք մեր գործերն ու աշխախանատուութեամբ կը կատարենք մեր գործերն ու աշխա----
տանքները` կը նշանակէ թէ Յիսուս ներկատանքները` կը նշանակէ թէ Յիսուս ներկատանքները` կը նշանակէ թէ Յիսուս ներկատանքները` կը նշանակէ թէ Յիսուս ներկա´́́́յ է մերյ է մերյ է մերյ է մեր    գործերուն գործերուն գործերուն գործերուն 
ու աշխատանքներուն մէջ:ու աշխատանքներուն մէջ:ու աշխատանքներուն մէջ:ու աշխատանքներուն մէջ:    

7) 7) 7) 7) Յոգնած էին մոգերը երբ հասան Յիսուսի ծննդեան Յոգնած էին մոգերը երբ հասան Յիսուսի ծննդեան Յոգնած էին մոգերը երբ հասան Յիսուսի ծննդեան Յոգնած էին մոգերը երբ հասան Յիսուսի ծննդեան 
վայրը, բայց երբ տեսան յոգնածին հանգիստ շնորհելու վայրը, բայց երբ տեսան յոգնածին հանգիստ շնորհելու վայրը, բայց երբ տեսան յոգնածին հանգիստ շնորհելու վայրը, բայց երբ տեսան յոգնածին հանգիստ շնորհելու 
համար ծնած Մանուկը` մհամար ծնած Մանուկը` մհամար ծնած Մանուկը` մհամար ծնած Մանուկը` մոռցաոռցաոռցաոռցա´́́́ն իրենց յոգնութիւնը, եւ ն իրենց յոգնութիւնը, եւ ն իրենց յոգնութիւնը, եւ ն իրենց յոգնութիւնը, եւ 
լեցուեցան ուրախութեամբ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին լեցուեցան ուրախութեամբ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին լեցուեցան ուրախութեամբ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին լեցուեցան ուրախութեամբ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Մոգերը նեղութեան, տառապանքին ու չարչարանքնեՄոգերը նեղութեան, տառապանքին ու չարչարանքնեՄոգերը նեղութեան, տառապանքին ու չարչարանքնեՄոգերը նեղութեան, տառապանքին ու չարչարանքնե----
րուն փոխարէն, զորս ճանապարհի ընթացքին կրեցին րուն փոխարէն, զորս ճանապարհի ընթացքին կրեցին րուն փոխարէն, զորս ճանապարհի ընթացքին կրեցին րուն փոխարէն, զորս ճանապարհի ընթացքին կրեցին 
նորածին երկնաւոր թագաւորի սիրոյն, անկէ ստացան սրտի նորածին երկնաւոր թագաւորի սիրոյն, անկէ ստացան սրտի նորածին երկնաւոր թագաւորի սիրոյն, անկէ ստացան սրտի նորածին երկնաւոր թագաւորի սիրոյն, անկէ ստացան սրտի 
մխիթարութիւն, մտքի լուսաւորութիւմխիթարութիւն, մտքի լուսաւորութիւմխիթարութիւն, մտքի լուսաւորութիւմխիթարութիւն, մտքի լուսաւորութիւն, եւ երկնային փառքի ն, եւ երկնային փառքի ն, եւ երկնային փառքի ն, եւ երկնային փառքի 
փափաքփափաքփափաքփափաք»:»:»:»:    

8) 8) 8) 8) Մոգերը իշխաններ կամ թագաւորներու որդիներ էին, Մոգերը իշխաններ կամ թագաւորներու որդիներ էին, Մոգերը իշխաններ կամ թագաւորներու որդիներ էին, Մոգերը իշխաններ կամ թագաւորներու որդիներ էին, 
բայց եկած էին պաշտելու իսկական Իշխանն ու թագաւորը` բայց եկած էին պաշտելու իսկական Իշխանն ու թագաւորը` բայց եկած էին պաշտելու իսկական Իշխանն ու թագաւորը` բայց եկած էին պաշտելու իսկական Իշխանն ու թագաւորը` 
Յիսուսը: Քիչ կը գտնենք բարձր դիրքերու վրայ գտնուող մարՅիսուսը: Քիչ կը գտնենք բարձր դիրքերու վրայ գտնուող մարՅիսուսը: Քիչ կը գտնենք բարձր դիրքերու վրայ գտնուող մարՅիսուսը: Քիչ կը գտնենք բարձր դիրքերու վրայ գտնուող մար----
դիկ, որոնք սրտով ու հոգիով Յիսուսը պաշտեն: Ինչ դիրքերու դիկ, որոնք սրտով ու հոգիով Յիսուսը պաշտեն: Ինչ դիրքերու դիկ, որոնք սրտով ու հոգիով Յիսուսը պաշտեն: Ինչ դիրքերու դիկ, որոնք սրտով ու հոգիով Յիսուսը պաշտեն: Ինչ դիրքերու 
վրայ ալ գտնուինքվրայ ալ գտնուինքվրայ ալ գտնուինքվրայ ալ գտնուինք    եւ ինչ պաշտօններ ալ ունենանք` պէտք է եւ ինչ պաշտօններ ալ ունենանք` պէտք է եւ ինչ պաշտօններ ալ ունենանք` պէտք է եւ ինչ պաշտօններ ալ ունենանք` պէտք է 
խոնարհինք մեզ այդ դիրքին ու պաշտօնին հասցնող Տէր խոնարհինք մեզ այդ դիրքին ու պաշտօնին հասցնող Տէր խոնարհինք մեզ այդ դիրքին ու պաշտօնին հասցնող Տէր խոնարհինք մեզ այդ դիրքին ու պաշտօնին հասցնող Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի դիմաց: Աթոռը կրնայ մարդս հպարտ Յիսուս Քրիստոսի դիմաց: Աթոռը կրնայ մարդս հպարտ Յիսուս Քրիստոսի դիմաց: Աթոռը կրնայ մարդս հպարտ Յիսուս Քրիստոսի դիմաց: Աթոռը կրնայ մարդս հպարտ 
դարձնել: Գահը կրնայ մարդս գոռոզութեամբ լեցնել: Դիրքը դարձնել: Գահը կրնայ մարդս գոռոզութեամբ լեցնել: Դիրքը դարձնել: Գահը կրնայ մարդս գոռոզութեամբ լեցնել: Դիրքը դարձնել: Գահը կրնայ մարդս գոռոզութեամբ լեցնել: Դիրքը 
կրնայ մարդս ամբարտաւան անձի վերածել: Նախընտրելի է կրնայ մարդս ամբարտաւան անձի վերածել: Նախընտրելի է կրնայ մարդս ամբարտաւան անձի վերածել: Նախընտրելի է կրնայ մարդս ամբարտաւան անձի վերածել: Նախընտրելի է 
լքենք ամէն աթոռ, քալքենք ամէն աթոռ, քալքենք ամէն աթոռ, քալքենք ամէն աթոռ, քան կորսնցնենք երկինքի մէջ Քրիստոսի ն կորսնցնենք երկինքի մէջ Քրիստոսի ն կորսնցնենք երկինքի մէջ Քրիստոսի ն կորսնցնենք երկինքի մէջ Քրիստոսի 
աթոռակից ըլլալու պատիւը: Նախընտրելի է հրաժարինք աթոռակից ըլլալու պատիւը: Նախընտրելի է հրաժարինք աթոռակից ըլլալու պատիւը: Նախընտրելի է հրաժարինք աթոռակից ըլլալու պատիւը: Նախընտրելի է հրաժարինք 
ամէն գահէ, քան կորսնցնենք աշխարհի սկիզբէն մեզի համար ամէն գահէ, քան կորսնցնենք աշխարհի սկիզբէն մեզի համար ամէն գահէ, քան կորսնցնենք աշխարհի սկիզբէն մեզի համար ամէն գահէ, քան կորսնցնենք աշխարհի սկիզբէն մեզի համար 
պատրաստուած փառքի գահը:պատրաստուած փառքի գահը:պատրաստուած փառքի գահը:պատրաստուած փառքի գահը:    
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9) 9) 9) 9) Մոգերը գիտութեան տէր մարդիկ էին, բայց անոնք Մոգերը գիտութեան տէր մարդիկ էին, բայց անոնք Մոգերը գիտութեան տէր մարդիկ էին, բայց անոնք Մոգերը գիտութեան տէր մարդիկ էին, բայց անոնք 
խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու երկրպագեցին իրեն, ցոյցխոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու երկրպագեցին իրեն, ցոյցխոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու երկրպագեցին իրեն, ցոյցխոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու երկրպագեցին իրեն, ցոյց    
տալով ու սորվեցնելով մեզի, թէ գիտութիւն ունեցող ամէտալով ու սորվեցնելով մեզի, թէ գիտութիւն ունեցող ամէտալով ու սորվեցնելով մեզի, թէ գիտութիւն ունեցող ամէտալով ու սորվեցնելով մեզի, թէ գիտութիւն ունեցող ամէ´́́́ն ն ն ն 
մարդ, ամէմարդ, ամէմարդ, ամէմարդ, ամէ´́́́ն իմաստուն ու ամէն իմաստուն ու ամէն իմաստուն ու ամէն իմաստուն ու ամէ´́́́ն գիտնական, ամէն գիտնական, ամէն գիտնական, ամէն գիտնական, ամէ´́́́ն ուսեալ ն ուսեալ ն ուսեալ ն ուսեալ 
ու ամէու ամէու ամէու ամէ´́́́ն հանճար, պէտք է ու պիտին հանճար, պէտք է ու պիտին հանճար, պէտք է ու պիտին հանճար, պէտք է ու պիտի´ ´ ´ ´ խոնարհի մանուկ խոնարհի մանուկ խոնարհի մանուկ խոնարհի մանուկ 
Յիսուսին դիմաց, որ օր մը պիտի պատուիրէր խոնարհութիւն Յիսուսին դիմաց, որ օր մը պիտի պատուիրէր խոնարհութիւն Յիսուսին դիմաց, որ օր մը պիտի պատուիրէր խոնարհութիւն Յիսուսին դիմաց, որ օր մը պիտի պատուիրէր խոնարհութիւն 
ու հեզութիւն սորվիլ իրմէ (Մատթէոս 11.29): ու հեզութիւն սորվիլ իրմէ (Մատթէոս 11.29): ու հեզութիւն սորվիլ իրմէ (Մատթէոս 11.29): ու հեզութիւն սորվիլ իրմէ (Մատթէոս 11.29): ««««ԳիտոԳիտոԳիտոԳիտութիւնը կը ւթիւնը կը ւթիւնը կը ւթիւնը կը 
հպարտացնէհպարտացնէհպարտացնէհպարտացնէ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 8.1): Երբ բան մը սորվինք, երբ Ա.Կորնթացիս 8.1): Երբ բան մը սորվինք, երբ Ա.Կորնթացիս 8.1): Երբ բան մը սորվինք, երբ Ա.Կորնթացիս 8.1): Երբ բան մը սորվինք, երբ 
գիտութիւն ձեռք ձգենք, երբ վկայականի մը տիրանանք, գիտութիւն ձեռք ձգենք, երբ վկայականի մը տիրանանք, գիտութիւն ձեռք ձգենք, երբ վկայականի մը տիրանանք, գիտութիւն ձեռք ձգենք, երբ վկայականի մը տիրանանք, 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ըլլանք, որպէսզի չհպարտանանք ու չգոռոզանանք: յշ ըլլանք, որպէսզի չհպարտանանք ու չգոռոզանանք: յշ ըլլանք, որպէսզի չհպարտանանք ու չգոռոզանանք: յշ ըլլանք, որպէսզի չհպարտանանք ու չգոռոզանանք: 
Մարդը որքան ալ գիտութիւն ձեռք ձգէ` կատարեալ տգէտ Մարդը որքան ալ գիտութիւն ձեռք ձգէ` կատարեալ տգէտ Մարդը որքան ալ գիտութիւն ձեռք ձգէ` կատարեալ տգէտ Մարդը որքան ալ գիտութիւն ձեռք ձգէ` կատարեալ տգէտ 
մըն է Աստուծոյ հայեացքով: Որքան ալ իմաստութմըն է Աստուծոյ հայեացքով: Որքան ալ իմաստութմըն է Աստուծոյ հայեացքով: Որքան ալ իմաստութմըն է Աստուծոյ հայեացքով: Որքան ալ իմաստութիւն իւն իւն իւն 
ամբարէ` կատարեալ անմիտ մըն է Տիրոջ համար: Որքան ամբարէ` կատարեալ անմիտ մըն է Տիրոջ համար: Որքան ամբարէ` կատարեալ անմիտ մըն է Տիրոջ համար: Որքան ամբարէ` կատարեալ անմիտ մըն է Տիրոջ համար: Որքան ալ ալ ալ ալ 
հանճար ըլլայ` ճար չունեցող թշհանճար ըլլայ` ճար չունեցող թշհանճար ըլլայ` ճար չունեցող թշհանճար ըլլայ` ճար չունեցող թշուառ ուառ ուառ ուառ մըն է Աստուծոյ մըն է Աստուծոյ մըն է Աստուծոյ մըն է Աստուծոյ 
ակնոցով: Ամէն գիտութեան աղբիւր Աստուած իակնոցով: Ամէն գիտութեան աղբիւր Աստուած իակնոցով: Ամէն գիտութեան աղբիւր Աստուած իակնոցով: Ամէն գիտութեան աղբիւր Աստուած ի´́́́նք է. երբ նք է. երբ նք է. երբ նք է. երբ 
մէկը կ'ըմպէ այդ աղբիւրէն, ի՞նչպէս կրնայ հպարտանալ. մէկը կ'ըմպէ այդ աղբիւրէն, ի՞նչպէս կրնայ հպարտանալ. մէկը կ'ըմպէ այդ աղբիւրէն, ի՞նչպէս կրնայ հպարտանալ. մէկը կ'ըմպէ այդ աղբիւրէն, ի՞նչպէս կրնայ հպարտանալ. 
կրնա՞յ մէկը հպարտանալ թէ ինք բան մը ունի, երբ այդ կրնա՞յ մէկը հպարտանալ թէ ինք բան մը ունի, երբ այդ կրնա՞յ մէկը հպարտանալ թէ ինք բան մը ունի, երբ այդ կրնա՞յ մէկը հպարտանալ թէ ինք բան մը ունի, երբ այդ բանը բանը բանը բանը 
ուրիշին քովէն առած է:ուրիշին քովէն առած է:ուրիշին քովէն առած է:ուրիշին քովէն առած է:    

10) 10) 10) 10) Մոգերը հարուստ մարդիկ էին, բայց հարստութիւնը Մոգերը հարուստ մարդիկ էին, բայց հարստութիւնը Մոգերը հարուստ մարդիկ էին, բայց հարստութիւնը Մոգերը հարուստ մարդիկ էին, բայց հարստութիւնը 
պատճառ չեղաւ որ չփնտռեն Յիսուսը: Զակքէոս ինք նաեւ պատճառ չեղաւ որ չփնտռեն Յիսուսը: Զակքէոս ինք նաեւ պատճառ չեղաւ որ չփնտռեն Յիսուսը: Զակքէոս ինք նաեւ պատճառ չեղաւ որ չփնտռեն Յիսուսը: Զակքէոս ինք նաեւ 
««««մաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.2), բայց ոՂուկաս 19.2), բայց ոՂուկաս 19.2), բայց ոՂուկաս 19.2), բայց ո´́́́չ իր չ իր չ իր չ իր 
դիրքը եւ ոդիրքը եւ ոդիրքը եւ ոդիրքը եւ ո´́́́չ ալ իր հարստութիւնը կրցան պատճառ դառնալ չ ալ իր հարստութիւնը կրցան պատճառ դառնալ չ ալ իր հարստութիւնը կրցան պատճառ դառնալ չ ալ իր հարստութիւնը կրցան պատճառ դառնալ 
որ հեռու մնայ Յիսուսէն: Հաոր հեռու մնայ Յիսուսէն: Հաոր հեռու մնայ Յիսուսէն: Հաոր հեռու մնայ Յիսուսէն: Հարստութիւնը չի կրնար մեզ րստութիւնը չի կրնար մեզ րստութիւնը չի կրնար մեզ րստութիւնը չի կրնար մեզ 
հեռացնել Յիսուսէն, եթէ երբեք հարստասէր ու դրամասէր հեռացնել Յիսուսէն, եթէ երբեք հարստասէր ու դրամասէր հեռացնել Յիսուսէն, եթէ երբեք հարստասէր ու դրամասէր հեռացնել Յիսուսէն, եթէ երբեք հարստասէր ու դրամասէր 
չենք: Սխալ չէ դրամ ունենալը, բայց սխալ է դրամը սիրելը: չենք: Սխալ չէ դրամ ունենալը, բայց սխալ է դրամը սիրելը: չենք: Սխալ չէ դրամ ունենալը, բայց սխալ է դրամը սիրելը: չենք: Սխալ չէ դրամ ունենալը, բայց սխալ է դրամը սիրելը: 
Սխալ չէ դրամը գործածել որոշ չափով հանգիստ կեանք մը Սխալ չէ դրամը գործածել որոշ չափով հանգիստ կեանք մը Սխալ չէ դրամը գործածել որոշ չափով հանգիստ կեանք մը Սխալ չէ դրամը գործածել որոշ չափով հանգիստ կեանք մը 
ապրելու համար, բայց սխալ է մեր հանգիստը դրամին մէջ ապրելու համար, բայց սխալ է մեր հանգիստը դրամին մէջ ապրելու համար, բայց սխալ է մեր հանգիստը դրամին մէջ ապրելու համար, բայց սխալ է մեր հանգիստը դրամին մէջ 
տեսնելը: Հարստութիւն ունտեսնելը: Հարստութիւն ունտեսնելը: Հարստութիւն ունտեսնելը: Հարստութիւն ունեցող մարդը կրնայ ինքնաբաւ եցող մարդը կրնայ ինքնաբաւ եցող մարդը կրնայ ինքնաբաւ եցող մարդը կրնայ ինքնաբաւ 
զգալ, եւ ուստի` կրնայ ուրիշին կարիքը չզգալ: Մոգերը զգալ, եւ ուստի` կրնայ ուրիշին կարիքը չզգալ: Մոգերը զգալ, եւ ուստի` կրնայ ուրիշին կարիքը չզգալ: Մոգերը զգալ, եւ ուստի` կրնայ ուրիշին կարիքը չզգալ: Մոգերը 
ինքնաբաւ էին, բայց իրենց սրտին մէջ դատարկութիւն մը ինքնաբաւ էին, բայց իրենց սրտին մէջ դատարկութիւն մը ինքնաբաւ էին, բայց իրենց սրտին մէջ դատարկութիւն մը ինքնաբաւ էին, բայց իրենց սրտին մէջ դատարկութիւն մը 
կար: Այդ դատարկութիւնը լեցնելու համար էր որ Բեթլեհէմ կար: Այդ դատարկութիւնը լեցնելու համար էր որ Բեթլեհէմ կար: Այդ դատարկութիւնը լեցնելու համար էր որ Բեթլեհէմ կար: Այդ դատարկութիւնը լեցնելու համար էր որ Բեթլեհէմ 
եկան Յիսուսը փնտռելու: Մոգերը ցոյց տուին մեզի, թէ ինչ ալ եկան Յիսուսը փնտռելու: Մոգերը ցոյց տուին մեզի, թէ ինչ ալ եկան Յիսուսը փնտռելու: Մոգերը ցոյց տուին մեզի, թէ ինչ ալ եկան Յիսուսը փնտռելու: Մոգերը ցոյց տուին մեզի, թէ ինչ ալ 
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ունենանք` դատարկ եունենանք` դատարկ եունենանք` դատարկ եունենանք` դատարկ ենք, եթէ երբեք չունինք Յիսուսը մեր նք, եթէ երբեք չունինք Յիսուսը մեր նք, եթէ երբեք չունինք Յիսուսը մեր նք, եթէ երբեք չունինք Յիսուսը մեր 
սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:    

11) 11) 11) 11) Մոգերը հեթանոս մարդիկ էին: Անոնք հեթանոս Մոգերը հեթանոս մարդիկ էին: Անոնք հեթանոս Մոգերը հեթանոս մարդիկ էին: Անոնք հեթանոս Մոգերը հեթանոս մարդիկ էին: Անոնք հեթանոս 
աշխարհին ներկայացուցիչներն էին: Անոնք իրենց գալուսաշխարհին ներկայացուցիչներն էին: Անոնք իրենց գալուսաշխարհին ներկայացուցիչներն էին: Անոնք իրենց գալուսաշխարհին ներկայացուցիչներն էին: Անոնք իրենց գալուս----
տովը մանուկ Յիսուսին մօտ, դարձան հեթանոս աշտովը մանուկ Յիսուսին մօտ, դարձան հեթանոս աշտովը մանուկ Յիսուսին մօտ, դարձան հեթանոս աշտովը մանուկ Յիսուսին մօտ, դարձան հեթանոս աշխարհին խարհին խարհին խարհին 
փրկութեան առաջին պտուղները: Անոնց գալուստը կը փրկութեան առաջին պտուղները: Անոնց գալուստը կը փրկութեան առաջին պտուղները: Անոնց գալուստը կը փրկութեան առաջին պտուղները: Անոնց գալուստը կը 
պարզէ որ Աստուած հպարզէ որ Աստուած հպարզէ որ Աստուած հպարզէ որ Աստուած հեթանոս աշխարհին դիմաց ճամբայ եթանոս աշխարհին դիմաց ճամբայ եթանոս աշխարհին դիմաց ճամբայ եթանոս աշխարհին դիմաց ճամբայ 
բացաւ իր Որդիին գալու: Անոնց գալուստը ցոյց կու տայ, որ բացաւ իր Որդիին գալու: Անոնց գալուստը ցոյց կու տայ, որ բացաւ իր Որդիին գալու: Անոնց գալուստը ցոյց կու տայ, որ բացաւ իր Որդիին գալու: Անոնց գալուստը ցոյց կու տայ, որ 
Քրիստոսի փրկութիւնը անխտիր բոլոր ազգերուն ու բոլոր Քրիստոսի փրկութիւնը անխտիր բոլոր ազգերուն ու բոլոր Քրիստոսի փրկութիւնը անխտիր բոլոր ազգերուն ու բոլոր Քրիստոսի փրկութիւնը անխտիր բոլոր ազգերուն ու բոլոր 
մարդոց համար է:մարդոց համար է:մարդոց համար է:մարդոց համար է:    

12) 12) 12) 12) Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. ««««Մոգերը կը ներկայացնէին հեթաՄոգերը կը ներկայացնէին հեթաՄոգերը կը ներկայացնէին հեթաՄոգերը կը ներկայացնէին հեթա----
նոս աշխարհին իմաստութիւնը, գիտութիւնն ու փիլիսոփանոս աշխարհին իմաստութիւնը, գիտութիւնն ու փիլիսոփանոս աշխարհին իմաստութիւնը, գիտութիւնն ու փիլիսոփանոս աշխարհին իմաստութիւնը, գիտութիւնն ու փիլիսոփա----
յությությությութիւնը: Ուստի, երբ անոնք խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու իւնը: Ուստի, երբ անոնք խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու իւնը: Ուստի, երբ անոնք խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու իւնը: Ուստի, երբ անոնք խոնարհեցան Յիսուսի դիմաց ու 
երկրպագեցին անոր ոտքերուն, անոնց ընդմէջէն հեթանոս երկրպագեցին անոր ոտքերուն, անոնց ընդմէջէն հեթանոս երկրպագեցին անոր ոտքերուն, անոնց ընդմէջէն հեթանոս երկրպագեցին անոր ոտքերուն, անոնց ընդմէջէն հեթանոս 
աշխարհն էր որ կամայ թէ ակամայ իր ամբողջ գիտութեամբ աշխարհն էր որ կամայ թէ ակամայ իր ամբողջ գիտութեամբ աշխարհն էր որ կամայ թէ ակամայ իր ամբողջ գիտութեամբ աշխարհն էր որ կամայ թէ ակամայ իր ամբողջ գիտութեամբ 
ու փիլիսոփայութեամբ իր հպատակութիւնը կը յայտնէր ու փիլիսոփայութեամբ իր հպատակութիւնը կը յայտնէր ու փիլիսոփայութեամբ իր հպատակութիւնը կը յայտնէր ու փիլիսոփայութեամբ իր հպատակութիւնը կը յայտնէր 
աշխարհի նորածին Փրկիչինաշխարհի նորածին Փրկիչինաշխարհի նորածին Փրկիչինաշխարհի նորածին Փրկիչին»:»:»:»:    

««««ԱԱԱԱպա բացին իրենց արկղերը եւ Յիպա բացին իրենց արկղերը եւ Յիպա բացին իրենց արկղերը եւ Յիպա բացին իրենց արկղերը եւ Յիսուսի ընծայեցին սուսի ընծայեցին սուսի ընծայեցին սուսի ընծայեցին 
իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսիրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսիրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսիրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):Մատթէոս 2.11):    

1111) ) ) ) ««««Բացին իրենց արկղերըԲացին իրենց արկղերըԲացին իրենց արկղերըԲացին իրենց արկղերը»»»»::::    Եթէ իրենց արկղերը Եթէ իրենց արկղերը Եթէ իրենց արկղերը Եթէ իրենց արկղերը 
չբանային` պիտի չկրնային Յիսուսի ընծայել ոսկի, կնդրուկ չբանային` պիտի չկրնային Յիսուսի ընծայել ոսկի, կնդրուկ չբանային` պիտի չկրնային Յիսուսի ընծայել ոսկի, կնդրուկ չբանային` պիտի չկրնային Յիսուսի ընծայել ոսկի, կնդրուկ 
եւ զմուռս: Նոյնպէս ալ մենք, եթէ չբանանք մեր սրտի արկղը` եւ զմուռս: Նոյնպէս ալ մենք, եթէ չբանանք մեր սրտի արկղը` եւ զմուռս: Նոյնպէս ալ մենք, եթէ չբանանք մեր սրտի արկղը` եւ զմուռս: Նոյնպէս ալ մենք, եթէ չբանանք մեր սրտի արկղը` 
չենք կրնար սէր ընծայել Յիսուչենք կրնար սէր ընծայել Յիսուչենք կրնար սէր ընծայել Յիսուչենք կրնար սէր ընծայել Յիսուսի: Եթէ չբանանք մեր հոգիի սի: Եթէ չբանանք մեր հոգիի սի: Եթէ չբանանք մեր հոգիի սի: Եթէ չբանանք մեր հոգիի 
արկղը` չենք կրնար փառաբանութիւն ընծայել Յիսուսի: Եթէ արկղը` չենք կրնար փառաբանութիւն ընծայել Յիսուսի: Եթէ արկղը` չենք կրնար փառաբանութիւն ընծայել Յիսուսի: Եթէ արկղը` չենք կրնար փառաբանութիւն ընծայել Յիսուսի: Եթէ 
չբանանք մեր մտքի արկղը` չենք կրնար վստահութիւն ընծաչբանանք մեր մտքի արկղը` չենք կրնար վստահութիւն ընծաչբանանք մեր մտքի արկղը` չենք կրնար վստահութիւն ընծաչբանանք մեր մտքի արկղը` չենք կրնար վստահութիւն ընծա----
յել Յիսուսի: Ի՞նչ փակուած արկղեր ունինք մեր կեանքին մէջ յել Յիսուսի: Ի՞նչ փակուած արկղեր ունինք մեր կեանքին մէջ յել Յիսուսի: Ի՞նչ փակուած արկղեր ունինք մեր կեանքին մէջ յել Յիսուսի: Ի՞նչ փակուած արկղեր ունինք մեր կեանքին մէջ 
զորս չենք ուզեր բանալ եւ անոնց բովանդակութիւնը Տիրոջ զորս չենք ուզեր բանալ եւ անոնց բովանդակութիւնը Տիրոջ զորս չենք ուզեր բանալ եւ անոնց բովանդակութիւնը Տիրոջ զորս չենք ուզեր բանալ եւ անոնց բովանդակութիւնը Տիրոջ 
ընծայել: Դրամ կաընծայել: Դրամ կաընծայել: Դրամ կաընծայել: Դրամ կամ ոսկի պարունակող արկղե՞ր ունինք, մ ոսկի պարունակող արկղե՞ր ունինք, մ ոսկի պարունակող արկղե՞ր ունինք, մ ոսկի պարունակող արկղե՞ր ունինք, 
զորս կը դժուարանանք բանալ եւ դրամն ու ոսկին Տիրոջ զորս կը դժուարանանք բանալ եւ դրամն ու ոսկին Տիրոջ զորս կը դժուարանանք բանալ եւ դրամն ու ոսկին Տիրոջ զորս կը դժուարանանք բանալ եւ դրամն ու ոսկին Տիրոջ 
ընծայել: Կարողութիւններ ու պարգեւներ պարունակող ընծայել: Կարողութիւններ ու պարգեւներ պարունակող ընծայել: Կարողութիւններ ու պարգեւներ պարունակող ընծայել: Կարողութիւններ ու պարգեւներ պարունակող 
արկղե՞ր ունինք, զորս չենք ուզեր բանալ ու մեր կարողուարկղե՞ր ունինք, զորս չենք ուզեր բանալ ու մեր կարողուարկղե՞ր ունինք, զորս չենք ուզեր բանալ ու մեր կարողուարկղե՞ր ունինք, զորս չենք ուզեր բանալ ու մեր կարողու----
թիւններն ու պարգեւները Տիրոջ փառքին համար գործածել: թիւններն ու պարգեւները Տիրոջ փառքին համար գործածել: թիւններն ու պարգեւները Տիրոջ փառքին համար գործածել: թիւններն ու պարգեւները Տիրոջ փառքին համար գործածել: 
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Գուցէ գարշահոտ մեղքԳուցէ գարշահոտ մեղքԳուցէ գարշահոտ մեղքԳուցէ գարշահոտ մեղքերով լեցուն արկղեր ունինք, որ կը երով լեցուն արկղեր ունինք, որ կը երով լեցուն արկղեր ունինք, որ կը երով լեցուն արկղեր ունինք, որ կը 
քաշուինք կամ կ'ամչնանք բանալու ու Տիրոջ դիմաց քաշուինք կամ կ'ամչնանք բանալու ու Տիրոջ դիմաց քաշուինք կամ կ'ամչնանք բանալու ու Տիրոջ դիմաց քաշուինք կամ կ'ամչնանք բանալու ու Տիրոջ դիմաց 
պարզելու, մտածելով որ ան կրնայ հաշիւ պահանջել կամ պարզելու, մտածելով որ ան կրնայ հաշիւ պահանջել կամ պարզելու, մտածելով որ ան կրնայ հաշիւ պահանջել կամ պարզելու, մտածելով որ ան կրնայ հաշիւ պահանջել կամ 
դատել մեզ մեր ըրածին, խօսածին ու խորհածին համար: Ոդատել մեզ մեր ըրածին, խօսածին ու խորհածին համար: Ոդատել մեզ մեր ըրածին, խօսածին ու խորհածին համար: Ոդատել մեզ մեր ըրածին, խօսածին ու խորհածին համար: Ո´́́́չ չ չ չ 
սիրելիներ: Տէրը մեզ չիսիրելիներ: Տէրը մեզ չիսիրելիներ: Տէրը մեզ չիսիրելիներ: Տէրը մեզ չի´ ´ ´ ´ դատեր: Տէրը մեզմէ հաշիւ չիդատեր: Տէրը մեզմէ հաշիւ չիդատեր: Տէրը մեզմէ հաշիւ չիդատեր: Տէրը մեզմէ հաշիւ չի´ ´ ´ ´ պապապապա----
հանջեր: Դատելու ու հանջեր: Դատելու ու հանջեր: Դատելու ու հանջեր: Դատելու ու հաշիւ պահանջելու օրը` դատաստանի հաշիւ պահանջելու օրը` դատաստանի հաշիւ պահանջելու օրը` դատաստանի հաշիւ պահանջելու օրը` դատաստանի 
օրն է: Անիկա հիմա չէ. երկրի վրայ չէ որ տեղի պիտի ունենայ օրն է: Անիկա հիմա չէ. երկրի վրայ չէ որ տեղի պիտի ունենայ օրն է: Անիկա հիմա չէ. երկրի վրայ չէ որ տեղի պիտի ունենայ օրն է: Անիկա հիմա չէ. երկրի վրայ չէ որ տեղի պիտի ունենայ 
անիկա: Հետեւաբար, ինչ փակ արկղեր որ ունինք տակաւին անիկա: Հետեւաբար, ինչ փակ արկղեր որ ունինք տակաւին անիկա: Հետեւաբար, ինչ փակ արկղեր որ ունինք տակաւին անիկա: Հետեւաբար, ինչ փակ արկղեր որ ունինք տակաւին 
մեր կեանքին մէջ, անոնք բարի բաներով լեցուն ըլլան թէ չար մեր կեանքին մէջ, անոնք բարի բաներով լեցուն ըլլան թէ չար մեր կեանքին մէջ, անոնք բարի բաներով լեցուն ըլլան թէ չար մեր կեանքին մէջ, անոնք բարի բաներով լեցուն ըլլան թէ չար 
բաներով, բանաբաներով, բանաբաներով, բանաբաներով, բանա´́́́նք զանոնք, եւ յանձնենք զանոնք Տիրոջ: Թոյլ նք զանոնք, եւ յանձնենք զանոնք Տիրոջ: Թոյլ նք զանոնք, եւ յանձնենք զանոնք Տիրոջ: Թոյլ նք զանոնք, եւ յանձնենք զանոնք Տիրոջ: Թոյլ 
տանքտանքտանքտանք    որ լաւ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց որ լաւ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց որ լաւ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց որ լաւ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց 
բովանդակութիւնը գործածուին Տիրոջ փառքին համար, իսկ բովանդակութիւնը գործածուին Տիրոջ փառքին համար, իսկ բովանդակութիւնը գործածուին Տիրոջ փառքին համար, իսկ բովանդակութիւնը գործածուին Տիրոջ փառքին համար, իսկ 
գէշ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց բովանդակուգէշ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց բովանդակուգէշ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց բովանդակուգէշ բաներով լեցուն մեր արկղերը եւ անոնց բովանդակու----
թիւնը մաքրուիթիւնը մաքրուիթիւնը մաքրուիթիւնը մաքրուին ու սրբուին Տիրոջ հզօր ձեռքով:ն ու սրբուին Տիրոջ հզօր ձեռքով:ն ու սրբուին Տիրոջ հզօր ձեռքով:ն ու սրբուին Տիրոջ հզօր ձեռքով:    

2)2)2)2)    ««««Երկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցին»: »: »: »: Երկրպագութենէն ետք՝ Երկրպագութենէն ետք՝ Երկրպագութենէն ետք՝ Երկրպագութենէն ետք՝ 
ընծաներ տուին ընծաներ տուին ընծաներ տուին ընծաներ տուին Տիրոջ: Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ Տիրոջ: Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ Տիրոջ: Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ Տիրոջ: Մոգերը սորվեցուցին մեզի, թէ 
ճշմարիտ երկրպագութեան, պէտք է ընկերանայ նաեւ ճշմարիտ երկրպագութեան, պէտք է ընկերանայ նաեւ ճշմարիտ երկրպագութեան, պէտք է ընկերանայ նաեւ ճշմարիտ երկրպագութեան, պէտք է ընկերանայ նաեւ 
նուիրատուութիւնը, ընծայատուուչութիւնը: Երկրպագութիւն նուիրատուութիւնը, ընծայատուուչութիւնը: Երկրպագութիւն նուիրատուութիւնը, ընծայատուուչութիւնը: Երկրպագութիւն նուիրատուութիւնը, ընծայատուուչութիւնը: Երկրպագութիւն 
մը որուն չ'ընկերանար ընծայատուուչութիւնը` սոմը որուն չ'ընկերանար ընծայատուուչութիւնը` սոմը որուն չ'ընկերանար ընծայատուուչութիւնը` սոմը որուն չ'ընկերանար ընծայատուուչութիւնը` սո´́́́ւտ ւտ ւտ ւտ 
երկրպագութիւն է: Կեանք մը որուն մէջ Աստուծոյ պաշտաերկրպագութիւն է: Կեանք մը որուն մէջ Աստուծոյ պաշտաերկրպագութիւն է: Կեանք մը որուն մէջ Աստուծոյ պաշտաերկրպագութիւն է: Կեանք մը որուն մէջ Աստուծոյ պաշտա----
մունքը կայ, ուր սակայն չմունքը կայ, ուր սակայն չմունքը կայ, ուր սակայն չմունքը կայ, ուր սակայն չկայ նուիրատուութիւն Աստուծոյ` կայ նուիրատուութիւն Աստուծոյ` կայ նուիրատուութիւն Աստուծոյ` կայ նուիրատուութիւն Աստուծոյ` 
սոսոսոսո´́́́ւտ է այդ կեանքըւտ է այդ կեանքըւտ է այդ կեանքըւտ է այդ կեանքը    ու սոու սոու սոու սո´́́́ւտ է այդ կեանքին մատուցանածւտ է այդ կեանքին մատուցանածւտ է այդ կեանքին մատուցանածւտ է այդ կեանքին մատուցանած    
պաշտամունքը: Ինքզինք Աստուծոյ երկրպագուներէն պաշտամունքը: Ինքզինք Աստուծոյ երկրպագուներէն պաշտամունքը: Ինքզինք Աստուծոյ երկրպագուներէն պաշտամունքը: Ինքզինք Աստուծոյ երկրպագուներէն 
նկատող ամէն անձ, պէտք է պատրաստ ըլլայ սիրայօժար նկատող ամէն անձ, պէտք է պատրաստ ըլլայ սիրայօժար նկատող ամէն անձ, պէտք է պատրաստ ըլլայ սիրայօժար նկատող ամէն անձ, պէտք է պատրաստ ըլլայ սիրայօժար 
կերպով ընծայ տալու Տիրոջ, իսկ ընծայ տալը` Տիրոջ փառքին կերպով ընծայ տալու Տիրոջ, իսկ ընծայ տալը` Տիրոջ փառքին կերպով ընծայ տալու Տիրոջ, իսկ ընծայ տալը` Տիրոջ փառքին կերպով ընծայ տալու Տիրոջ, իսկ ընծայ տալը` Տիրոջ փառքին 
համար զոհողութիւններ յանձհամար զոհողութիւններ յանձհամար զոհողութիւններ յանձհամար զոհողութիւններ յանձն առնել կը նշանակէ: Տալ մեր ն առնել կը նշանակէ: Տալ մեր ն առնել կը նշանակէ: Տալ մեր ն առնել կը նշանակէ: Տալ մեր 
ունեցուածքէն Աւետարանի տարածման ի խնդիր` զոհողուունեցուածքէն Աւետարանի տարածման ի խնդիր` զոհողուունեցուածքէն Աւետարանի տարածման ի խնդիր` զոհողուունեցուածքէն Աւետարանի տարածման ի խնդիր` զոհողու----
թիթիթիթի´́́́ւն է: Տալ զԱստուած փառաբանող մարդոց թիւը առատաւն է: Տալ զԱստուած փառաբանող մարդոց թիւը առատաւն է: Տալ զԱստուած փառաբանող մարդոց թիւը առատաւն է: Տալ զԱստուած փառաբանող մարդոց թիւը առատա----
ցցցցըըըընելու համար` զոհողութինելու համար` զոհողութինելու համար` զոհողութինելու համար` զոհողութի´́́́ւն է: Արքան պաշտող մարդը` ւն է: Արքան պաշտող մարդը` ւն է: Արքան պաշտող մարդը` ւն է: Արքան պաշտող մարդը` 
Արքային փառքին համար տաԱրքային փառքին համար տաԱրքային փառքին համար տաԱրքային փառքին համար տա´́́́լ պէտք է գիտնայ:լ պէտք է գիտնայ:լ պէտք է գիտնայ:լ պէտք է գիտնայ:    

3) 3) 3) 3) ««««Երկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցինԵրկրպագեցին... ընծայեցին»»»»::::    ՄոգերըՄոգերըՄոգերըՄոգերը    նախ երկրպանախ երկրպանախ երկրպանախ երկրպա----
գեցին, եւ յետոգեցին, եւ յետոգեցին, եւ յետոգեցին, եւ յետո´́́́յ ընծայեցին, այլ խօսքով` նախ իրենք զիրենք յ ընծայեցին, այլ խօսքով` նախ իրենք զիրենք յ ընծայեցին, այլ խօսքով` նախ իրենք զիրենք յ ընծայեցին, այլ խօսքով` նախ իրենք զիրենք 
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ընծայեցին Աստուծոյ, եւ յետոընծայեցին Աստուծոյ, եւ յետոընծայեցին Աստուծոյ, եւ յետոընծայեցին Աստուծոյ, եւ յետո´́́́յ միայն իրենց նուէրները յ միայն իրենց նուէրները յ միայն իրենց նուէրները յ միայն իրենց նուէրները 
մատուցանեցին: Անոնք իրենց այս վերաբերմունքով, սորվեմատուցանեցին: Անոնք իրենց այս վերաբերմունքով, սորվեմատուցանեցին: Անոնք իրենց այս վերաբերմունքով, սորվեմատուցանեցին: Անոնք իրենց այս վերաբերմունքով, սորվե----
ցուցին մեզի, թէ ոեւէ բան Աստուծոյ տալէ առաջ, նախ մեր ցուցին մեզի, թէ ոեւէ բան Աստուծոյ տալէ առաջ, նախ մեր ցուցին մեզի, թէ ոեւէ բան Աստուծոյ տալէ առաջ, նախ մեր ցուցին մեզի, թէ ոեւէ բան Աստուծոյ տալէ առաջ, նախ մեր 
սիրտը պէտք է տալ. սիրտը պէտք է տալ. սիրտը պէտք է տալ. սիրտը պէտք է տալ. ««««ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա´́́́կ իմ,կ իմ,կ իմ,կ իմ,    քու սիրտդ ինծիքու սիրտդ ինծիքու սիրտդ ինծիքու սիրտդ ինծի´ ´ ´ ´ տուրտուրտուրտուր»»»»    
((((Առակաց 23.26): Ինչ որ տանք եւ ընենք Աստուծոյ փառքին Առակաց 23.26): Ինչ որ տանք եւ ընենք Աստուծոյ փառքին Առակաց 23.26): Ինչ որ տանք եւ ընենք Աստուծոյ փառքին Առակաց 23.26): Ինչ որ տանք եւ ընենք Աստուծոյ փառքին 
համար՝ Աստուծոյ մօտ անընդունելի կհամար՝ Աստուծոյ մօտ անընդունելի կհամար՝ Աստուծոյ մօտ անընդունելի կհամար՝ Աստուծոյ մօտ անընդունելի կ’’’’ըլլայ, եթէ նախ եւ ըլլայ, եթէ նախ եւ ըլլայ, եթէ նախ եւ ըլլայ, եթէ նախ եւ 
առաջ մեր սիրտը չյանձնենք իրեն: Աստուած ոչինչ կ'ընդունի առաջ մեր սիրտը չյանձնենք իրեն: Աստուած ոչինչ կ'ընդունի առաջ մեր սիրտը չյանձնենք իրեն: Աստուած ոչինչ կ'ընդունի առաջ մեր սիրտը չյանձնենք իրեն: Աստուած ոչինչ կ'ընդունի 
մեր ձեռքէն, եթէ նախ չընդունի մեր սրտէն: Մեր կատարած մեր ձեռքէն, եթէ նախ չընդունի մեր սրտէն: Մեր կատարած մեր ձեռքէն, եթէ նախ չընդունի մեր սրտէն: Մեր կատարած մեր ձեռքէն, եթէ նախ չընդունի մեր սրտէն: Մեր կատարած 
բարեգործութիւնները ոչբարեգործութիւնները ոչբարեգործութիւնները ոչբարեգործութիւնները ոչ    մէկ արժէք կը ներկայացնեն, եթէ մէկ արժէք կը ներկայացնեն, եթէ մէկ արժէք կը ներկայացնեն, եթէ մէկ արժէք կը ներկայացնեն, եթէ 
Քրիստոսով չենք դարձած Աստուծոյ նոր ստեղծագործուՔրիստոսով չենք դարձած Աստուծոյ նոր ստեղծագործուՔրիստոսով չենք դարձած Աստուծոյ նոր ստեղծագործուՔրիստոսով չենք դարձած Աստուծոյ նոր ստեղծագործու----
թիւնը: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսով Աստութիւնը: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսով Աստութիւնը: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսով Աստութիւնը: Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ Քրիստոսով Աստու----
ծոյ նոր ստեղծագործութիւնը դարձած մարդոց կը քաջալերէ ծոյ նոր ստեղծագործութիւնը դարձած մարդոց կը քաջալերէ ծոյ նոր ստեղծագործութիւնը դարձած մարդոց կը քաջալերէ ծոյ նոր ստեղծագործութիւնը դարձած մարդոց կը քաջալերէ 
նուիրուելու բարեգործութեան կեանքի (Եփեսացիս 2.10): նուիրուելու բարեգործութեան կեանքի (Եփեսացիս 2.10): նուիրուելու բարեգործութեան կեանքի (Եփեսացիս 2.10): նուիրուելու բարեգործութեան կեանքի (Եփեսացիս 2.10): 
Առաքեալը լռելեայն կերպԱռաքեալը լռելեայն կերպԱռաքեալը լռելեայն կերպԱռաքեալը լռելեայն կերպով ընթերցողներուս կը հասկցնէ, թէ ով ընթերցողներուս կը հասկցնէ, թէ ով ընթերցողներուս կը հասկցնէ, թէ ով ընթերցողներուս կը հասկցնէ, թէ 
մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը ստանան` մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը ստանան` մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը ստանան` մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը ստանան` 
Քրիստոսի փրկութիւնը ընդունելէ ետք միայն: Այս իմաստով, Քրիստոսի փրկութիւնը ընդունելէ ետք միայն: Այս իմաստով, Քրիստոսի փրկութիւնը ընդունելէ ետք միայն: Այս իմաստով, Քրիստոսի փրկութիւնը ընդունելէ ետք միայն: Այս իմաստով, 
բարեգործութիւնը արդիւնքն է մեր փրկութեան եւ ոբարեգործութիւնը արդիւնքն է մեր փրկութեան եւ ոբարեգործութիւնը արդիւնքն է մեր փրկութեան եւ ոբարեգործութիւնը արդիւնքն է մեր փրկութեան եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
պատճառը: Այսինքն, մենք կը փրկուինք` որպէսզի բարիք պատճառը: Այսինքն, մենք կը փրկուինք` որպէսզի բարիք պատճառը: Այսինքն, մենք կը փրկուինք` որպէսզի բարիք պատճառը: Այսինքն, մենք կը փրկուինք` որպէսզի բարիք 
գործենք, եւ ոգործենք, եւ ոգործենք, եւ ոգործենք, եւ ո´́́́չ թէ բչ թէ բչ թէ բչ թէ բարիք կը գործենք` որպէսզի փրկուինք:արիք կը գործենք` որպէսզի փրկուինք:արիք կը գործենք` որպէսզի փրկուինք:արիք կը գործենք` որպէսզի փրկուինք:    

4444) ) ) ) Մոգերը Մոգերը Մոգերը Մոգերը ««««Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, 
կնդրուկ եւ զմուռսկնդրուկ եւ զմուռսկնդրուկ եւ զմուռսկնդրուկ եւ զմուռս»:»:»:»:    Բնագիրը մեզի չ'ըսեր թէ մոգերը երեք Բնագիրը մեզի չ'ըսեր թէ մոգերը երեք Բնագիրը մեզի չ'ըսեր թէ մոգերը երեք Բնագիրը մեզի չ'ըսեր թէ մոգերը երեք 
հոգի էին, բայց մեկնելով անոնց բերած երեք տեսակի հոգի էին, բայց մեկնելով անոնց բերած երեք տեսակի հոգի էին, բայց մեկնելով անոնց բերած երեք տեսակի հոգի էին, բայց մեկնելով անոնց բերած երեք տեսակի 
ընծաներէն` բոլոր մեկնիչներն ալ կ'ըսեն թէ անոնք երեք ընծաներէն` բոլոր մեկնիչներն ալ կ'ըսեն թէ անոնք երեք ընծաներէն` բոլոր մեկնիչներն ալ կ'ըսեն թէ անոնք երեք ընծաներէն` բոլոր մեկնիչներն ալ կ'ըսեն թէ անոնք երեք 
մոգեր էին: Մոգմոգեր էին: Մոգմոգեր էին: Մոգմոգեր էին: Մոգերուն ընկերացող մարդիկ վստահաբար երուն ընկերացող մարդիկ վստահաբար երուն ընկերացող մարդիկ վստահաբար երուն ընկերացող մարդիկ վստահաբար 
կային, որովհետեւ եթէ երբեք անոնք իշխաններ կամ կային, որովհետեւ եթէ երբեք անոնք իշխաններ կամ կային, որովհետեւ եթէ երբեք անոնք իշխաններ կամ կային, որովհետեւ եթէ երբեք անոնք իշխաններ կամ 
թագաւորներ էին, ինչպէս մեկնիչներ կը հաստատեն, անոնք թագաւորներ էին, ինչպէս մեկնիչներ կը հաստատեն, անոնք թագաւորներ էին, ինչպէս մեկնիչներ կը հաստատեն, անոնք թագաւորներ էին, ինչպէս մեկնիչներ կը հաստատեն, անոնք 
չէին կրնար առանձին ճամբորդել: Անոնք անպայման իրենց չէին կրնար առանձին ճամբորդել: Անոնք անպայման իրենց չէին կրնար առանձին ճամբորդել: Անոնք անպայման իրենց չէին կրնար առանձին ճամբորդել: Անոնք անպայման իրենց 
հետ ու իրենց կողքին կ'ունենային պահապան զինուորներ ու հետ ու իրենց կողքին կ'ունենային պահապան զինուորներ ու հետ ու իրենց կողքին կ'ունենային պահապան զինուորներ ու հետ ու իրենց կողքին կ'ունենային պահապան զինուորներ ու 
իրենց ծառայող սպասաւիրենց ծառայող սպասաւիրենց ծառայող սպասաւիրենց ծառայող սպասաւորներ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին որներ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին որներ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին որներ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին 
կը հաստատէ, թէ Արաբիայի, Սաբայի եւ Եթովպիայի մէջ կը հաստատէ, թէ Արաբիայի, Սաբայի եւ Եթովպիայի մէջ կը հաստատէ, թէ Արաբիայի, Սաբայի եւ Եթովպիայի մէջ կը հաստատէ, թէ Արաբիայի, Սաբայի եւ Եթովպիայի մէջ 
շատ կար ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Այս իրողութենէն մեկնեշատ կար ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Այս իրողութենէն մեկնեշատ կար ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Այս իրողութենէն մեկնեշատ կար ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Այս իրողութենէն մեկնե----
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լով, ան կը պնդէ որ մոգերը Պարսկաստանէն կամ Միջագետլով, ան կը պնդէ որ մոգերը Պարսկաստանէն կամ Միջագետլով, ան կը պնդէ որ մոգերը Պարսկաստանէն կամ Միջագետլով, ան կը պնդէ որ մոգերը Պարսկաստանէն կամ Միջագետ----
քէն չէին, այլ Արաբիայէն, Սաբայէն եւ Եթովպիայէն:քէն չէին, այլ Արաբիայէն, Սաբայէն եւ Եթովպիայէն:քէն չէին, այլ Արաբիայէն, Սաբայէն եւ Եթովպիայէն:քէն չէին, այլ Արաբիայէն, Սաբայէն եւ Եթովպիայէն:    

5) 5) 5) 5) Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը մոգերուն անունները չի մոգերուն անունները չի մոգերուն անունները չի մոգերուն անունները չի 
յիշատակեր, բայց աւանդութիւնը զանոնք կը յիշէ` Մելքոն, յիշատակեր, բայց աւանդութիւնը զանոնք կը յիշէ` Մելքոն, յիշատակեր, բայց աւանդութիւնը զանոնք կը յիշէ` Մելքոն, յիշատակեր, բայց աւանդութիւնը զանոնք կը յիշէ` Մելքոն, 
Գասպար եւ Պաղտասար անուններով: Համաձայն Յովհան Գասպար եւ Պաղտասար անուններով: Համաձայն Յովհան Գասպար եւ Պաղտասար անուններով: Համաձայն Յովհան Գասպար եւ Պաղտասար անուններով: Համաձայն Յովհան 
Ոսկեբերան Հայրապետին, Սուրբ Հոգիին գալուստէն ու Ոսկեբերան Հայրապետին, Սուրբ Հոգիին գալուստէն ու Ոսկեբերան Հայրապետին, Սուրբ Հոգիին գալուստէն ու Ոսկեբերան Հայրապետին, Սուրբ Հոգիին գալուստէն ու 
առաքեալներուն դասին վրայ հանգչելէն ետք, Թովմաս առաքեալներուն դասին վրայ հանգչելէն ետք, Թովմաս առաքեալներուն դասին վրայ հանգչելէն ետք, Թովմաս առաքեալներուն դասին վրայ հանգչելէն ետք, Թովմաս 
առաքեալը գնաց ասոնց գաւառները եւ մկրտեցառաքեալը գնաց ասոնց գաւառները եւ մկրտեցառաքեալը գնաց ասոնց գաւառները եւ մկրտեցառաքեալը գնաց ասոնց գաւառները եւ մկրտեց    երեքը, եւ երեքը, եւ երեքը, եւ երեքը, եւ 
զանոնք քարոզութեան մէջ ընկեր դարձուց իրեն: Մխիթար զանոնք քարոզութեան մէջ ընկեր դարձուց իրեն: Մխիթար զանոնք քարոզութեան մէջ ընկեր դարձուց իրեն: Մխիթար զանոնք քարոզութեան մէջ ընկեր դարձուց իրեն: Մխիթար 
Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ հին հայրերու խօսքին Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ հին հայրերու խօսքին Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ հին հայրերու խօսքին Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ հին հայրերու խօսքին 
համաձայն, Մելքոնը ոսկի ընծայեց Տիրոջ, Գասպարը` համաձայն, Մելքոնը ոսկի ընծայեց Տիրոջ, Գասպարը` համաձայն, Մելքոնը ոսկի ընծայեց Տիրոջ, Գասպարը` համաձայն, Մելքոնը ոսկի ընծայեց Տիրոջ, Գասպարը` 
կնդրուկ, իսկ Պաղտասարը որ սեւամորթ էր` զմուռս: Ես չեմ կնդրուկ, իսկ Պաղտասարը որ սեւամորթ էր` զմուռս: Ես չեմ կնդրուկ, իսկ Պաղտասարը որ սեւամորթ էր` զմուռս: Ես չեմ կնդրուկ, իսկ Պաղտասարը որ սեւամորթ էր` զմուռս: Ես չեմ 
կարծեր որ մոգերէն մէկը միկարծեր որ մոգերէն մէկը միկարծեր որ մոգերէն մէկը միկարծեր որ մոգերէն մէկը մի´́́́այն ոսկի ընծայեց,այն ոսկի ընծայեց,այն ոսկի ընծայեց,այն ոսկի ընծայեց,    իսկ իսկ իսկ իսկ 
երկրորդը` միայն կնդրուկ, եւ երրորդը` միայն զմուռս: Աւելի երկրորդը` միայն կնդրուկ, եւ երրորդը` միայն զմուռս: Աւելի երկրորդը` միայն կնդրուկ, եւ երրորդը` միայն զմուռս: Աւելի երկրորդը` միայն կնդրուկ, եւ երրորդը` միայն զմուռս: Աւելի 
հաւանական է մտածել, որ մոգերէն իւրաքանչիւրը` երեք հաւանական է մտածել, որ մոգերէն իւրաքանչիւրը` երեք հաւանական է մտածել, որ մոգերէն իւրաքանչիւրը` երեք հաւանական է մտածել, որ մոգերէն իւրաքանչիւրը` երեք 
ընծաներէն ալ պարգեւեց Տիրոջ: Մխիթար Վարդապետը կը ընծաներէն ալ պարգեւեց Տիրոջ: Մխիթար Վարդապետը կը ընծաներէն ալ պարգեւեց Տիրոջ: Մխիթար Վարդապետը կը ընծաներէն ալ պարգեւեց Տիրոջ: Մխիթար Վարդապետը կը 
հաստատէ, թէ ոսկի մատուցանողը` միայն ոսկի չմատուցահաստատէ, թէ ոսկի մատուցանողը` միայն ոսկի չմատուցահաստատէ, թէ ոսկի մատուցանողը` միայն ոսկի չմատուցահաստատէ, թէ ոսկի մատուցանողը` միայն ոսկի չմատուցա----
նեց, այլ նաեւ` կնդրուկ եւ զմուռս, բայց իր մատնեց, այլ նաեւ` կնդրուկ եւ զմուռս, բայց իր մատնեց, այլ նաեւ` կնդրուկ եւ զմուռս, բայց իր մատնեց, այլ նաեւ` կնդրուկ եւ զմուռս, բայց իր մատուցանածուցանածուցանածուցանած----
ներուն մէջ առատագոյնը ոսկին էր. նոյնպէս ալ, կնդրուկ ներուն մէջ առատագոյնը ոսկին էր. նոյնպէս ալ, կնդրուկ ներուն մէջ առատագոյնը ոսկին էր. նոյնպէս ալ, կնդրուկ ներուն մէջ առատագոյնը ոսկին էր. նոյնպէս ալ, կնդրուկ 
մատուցանողը` թէպէտ ոսկի եւ զմուռս ալ մատուցանեց, բայց մատուցանողը` թէպէտ ոսկի եւ զմուռս ալ մատուցանեց, բայց մատուցանողը` թէպէտ ոսկի եւ զմուռս ալ մատուցանեց, բայց մատուցանողը` թէպէտ ոսկի եւ զմուռս ալ մատուցանեց, բայց 
աւելի առատ էր կնդրուկը. եւ զմուռս մատուցանողը` թէպէտ աւելի առատ էր կնդրուկը. եւ զմուռս մատուցանողը` թէպէտ աւելի առատ էր կնդրուկը. եւ զմուռս մատուցանողը` թէպէտ աւելի առատ էր կնդրուկը. եւ զմուռս մատուցանողը` թէպէտ 
ոսկի եւ կնդրուկ ալ մատուցանեց, բայց իր մատուցանածոսկի եւ կնդրուկ ալ մատուցանեց, բայց իր մատուցանածոսկի եւ կնդրուկ ալ մատուցանեց, բայց իր մատուցանածոսկի եւ կնդրուկ ալ մատուցանեց, բայց իր մատուցանած----
ներուն մէջ աւելի առատ էր զմուռսը:ներուն մէջ աւելի առատ էր զմուռսը:ներուն մէջ աւելի առատ էր զմուռսը:ներուն մէջ աւելի առատ էր զմուռսը:    

6) 6) 6) 6) ««««ՅՅՅՅիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ իսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ իսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ իսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները` ոսկի, կնդրուկ 
եւ զմուռսեւ զմուռսեւ զմուռսեւ զմուռս»:»:»:»:    Նախ խօսինք ոսկիին մասին: Յիսուսի ժամանակ, Նախ խօսինք ոսկիին մասին: Յիսուսի ժամանակ, Նախ խօսինք ոսկիին մասին: Յիսուսի ժամանակ, Նախ խօսինք ոսկիին մասին: Յիսուսի ժամանակ, 
թագաւորներուն նուէր իբրեւ ոսկի կը տարուէր: Յիշենք թագաւորներուն նուէր իբրեւ ոսկի կը տարուէր: Յիշենք թագաւորներուն նուէր իբրեւ ոսկի կը տարուէր: Յիշենք թագաւորներուն նուէր իբրեւ ոսկի կը տարուէր: Յիշենք 
օրինակ թէ ինչպէս երբ Սաբայի թագուհին այցելութիւն պիտի օրինակ թէ ինչպէս երբ Սաբայի թագուհին այցելութիւն պիտի օրինակ թէ ինչպէս երբ Սաբայի թագուհին այցելութիւն պիտի օրինակ թէ ինչպէս երբ Սաբայի թագուհին այցելութիւն պիտի 
տար Սողոմոնին` մեծ չափով ոսկի, խունկ եւ պատուական տար Սողոմոնին` մեծ չափով ոսկի, խունկ եւ պատուական տար Սողոմոնին` մեծ չափով ոսկի, խունկ եւ պատուական տար Սողոմոնին` մեծ չափով ոսկի, խունկ եւ պատուական 
քարեր տարաւ անոր (Գ.Թագաւորաց 10.10: Բ.Մնացորդաց քարեր տարաւ անոր (Գ.Թագաւորաց 10.10: Բ.Մնացորդաց քարեր տարաւ անոր (Գ.Թագաւորաց 10.10: Բ.Մնացորդաց քարեր տարաւ անոր (Գ.Թագաւորաց 10.10: Բ.Մնացորդաց 
9.1): 9.1): 9.1): 9.1): Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս մասին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս մասին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս մասին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով այս մասին կ'ըսէ. 
««««Անցեալին երբ մէկը պիտի երթար թագաւորի մը տեսուԱնցեալին երբ մէկը պիտի երթար թագաւորի մը տեսուԱնցեալին երբ մէկը պիտի երթար թագաւորի մը տեսուԱնցեալին երբ մէկը պիտի երթար թագաւորի մը տեսու----
թեան, չէր կրնար երթալ առանց ընծայի: Ահա թէ ինչու երբ թեան, չէր կրնար երթալ առանց ընծայի: Ահա թէ ինչու երբ թեան, չէր կրնար երթալ առանց ընծայի: Ահա թէ ինչու երբ թեան, չէր կրնար երթալ առանց ընծայի: Ահա թէ ինչու երբ 
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Սաբայի թագուհին Սողոմոնին քով պիտի երթար` մեծ թիւով Սաբայի թագուհին Սողոմոնին քով պիտի երթար` մեծ թիւով Սաբայի թագուհին Սողոմոնին քով պիտի երթար` մեծ թիւով Սաբայի թագուհին Սողոմոնին քով պիտի երթար` մեծ թիւով 
ընծաներ տարաւ անոր, ինչպէս գրուած է Բ.Մնացորդաց 9.1ընծաներ տարաւ անոր, ինչպէս գրուած է Բ.Մնացորդաց 9.1ընծաներ տարաւ անոր, ինչպէս գրուած է Բ.Մնացորդաց 9.1ընծաներ տարաւ անոր, ինչպէս գրուած է Բ.Մնացորդաց 9.1----
ին մէջ: Սաբայի քայլերուն հետեւեին մէջ: Սաբայի քայլերուն հետեւեին մէջ: Սաբայի քայլերուն հետեւեին մէջ: Սաբայի քայլերուն հետեւեցան մոգերը իրենք նաեւ: ցան մոգերը իրենք նաեւ: ցան մոգերը իրենք նաեւ: ցան մոգերը իրենք նաեւ: 
Անոնք երկնային միջամտութեամբ մը Անոնք երկնային միջամտութեամբ մը Անոնք երկնային միջամտութեամբ մը Անոնք երկնային միջամտութեամբ մը ճանչցան ճշմարիտ ճանչցան ճշմարիտ ճանչցան ճշմարիտ ճանչցան ճշմարիտ 
Սողոմոնին Սողոմոնին Սողոմոնին Սողոմոնին [[[[Խաղաղութեան Իշխանին] ծնունդը` որ Հօրը Խաղաղութեան Իշխանին] ծնունդը` որ Հօրը Խաղաղութեան Իշխանին] ծնունդը` որ Հօրը Խաղաղութեան Իշխանին] ծնունդը` որ Հօրը 
իմաստութիւնն է, եւ իրենց հետ առատ ոսկի, կնդրուկ եւ իմաստութիւնն է, եւ իրենց հետ առատ ոսկի, կնդրուկ եւ իմաստութիւնն է, եւ իրենց հետ առատ ոսկի, կնդրուկ եւ իմաստութիւնն է, եւ իրենց հետ առատ ոսկի, կնդրուկ եւ 
զմզմզմզմուռս տարին, եւ մեծ սիրով մատուցեցինուռս տարին, եւ մեծ սիրով մատուցեցինուռս տարին, եւ մեծ սիրով մատուցեցինուռս տարին, եւ մեծ սիրով մատուցեցին»:»:»:»:    Այստեղ պէտք է Այստեղ պէտք է Այստեղ պէտք է Այստեղ պէտք է 
յիշել, յիշել, յիշել, յիշել, որ որ որ որ եեեեկեղեցւոյ հայրեր Քրիստոսը կոչած են` կեղեցւոյ հայրեր Քրիստոսը կոչած են` կեղեցւոյ հայրեր Քրիստոսը կոչած են` կեղեցւոյ հայրեր Քրիստոսը կոչած են` ««««Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ Ճշմարիտ 
ՍողոմոնըՍողոմոնըՍողոմոնըՍողոմոնը»: «»: «»: «»: «ՍողոմոնՍողոմոնՍողոմոնՍողոմոն» » » » կը նշանակէ` խաղաղասէր: Այս կը նշանակէ` խաղաղասէր: Այս կը նշանակէ` խաղաղասէր: Այս կը նշանակէ` խաղաղասէր: Այս 
իմաստով, Սաբայի թագուհիին գալուստը իմաստով, Սաբայի թագուհիին գալուստը իմաստով, Սաբայի թագուհիին գալուստը իմաստով, Սաբայի թագուհիին գալուստը Սողոմոնին մօտ,Սողոմոնին մօտ,Սողոմոնին մօտ,Սողոմոնին մօտ,    
կը նախապատկերացնէր Մոգերուն կը նախապատկերացնէր Մոգերուն կը նախապատկերացնէր Մոգերուն կը նախապատկերացնէր Մոգերուն եւ անոնց ընդմէջէն` եւ անոնց ընդմէջէն` եւ անոնց ընդմէջէն` եւ անոնց ընդմէջէն` 
հեթահեթահեթահեթանոս աշխարհին գալուստը Յիսուսի մօտ, եւ Յիսուսով նոս աշխարհին գալուստը Յիսուսի մօտ, եւ Յիսուսով նոս աշխարհին գալուստը Յիսուսի մօտ, եւ Յիսուսով նոս աշխարհին գալուստը Յիսուսի մօտ, եւ Յիսուսով 
իրենց խաղաղութիւնը գտնելը:իրենց խաղաղութիւնը գտնելը:իրենց խաղաղութիւնը գտնելը:իրենց խաղաղութիւնը գտնելը:    

Երբ թագաւորներ կամ թագաւորներու որդիներ, իշխանԵրբ թագաւորներ կամ թագաւորներու որդիներ, իշխանԵրբ թագաւորներ կամ թագաւորներու որդիներ, իշխանԵրբ թագաւորներ կամ թագաւորներու որդիներ, իշխան----
ներ կամ իշխաններու որդիներ, ուրիշ թագաւորի մը այցելուներ կամ իշխաններու որդիներ, ուրիշ թագաւորի մը այցելուներ կամ իշխաններու որդիներ, ուրիշ թագաւորի մը այցելուներ կամ իշխաններու որդիներ, ուրիշ թագաւորի մը այցելու----
թիւն պիտի տային` առաջին ու հիմնական նուէրը որ անոր թիւն պիտի տային` առաջին ու հիմնական նուէրը որ անոր թիւն պիտի տային` առաջին ու հիմնական նուէրը որ անոր թիւն պիտի տային` առաջին ու հիմնական նուէրը որ անոր 
կը տանէին` ոսկին էր: Մոգերը նակը տանէին` ոսկին էր: Մոգերը նակը տանէին` ոսկին էր: Մոգերը նակը տանէին` ոսկին էր: Մոգերը նախ իրենց բերած ոսկիները խ իրենց բերած ոսկիները խ իրենց բերած ոսկիները խ իրենց բերած ոսկիները 
ընծայեցին մանուկ Յիսուսին: Մոգերը Յիսուսին ոսկի ըծաընծայեցին մանուկ Յիսուսին: Մոգերը Յիսուսին ոսկի ըծաընծայեցին մանուկ Յիսուսին: Մոգերը Յիսուսին ոսկի ըծաընծայեցին մանուկ Յիսուսին: Մոգերը Յիսուսին ոսկի ըծա----
յելով՝ անոր թագաւորական հանգամանքն է որ ճանչցած յելով՝ անոր թագաւորական հանգամանքն է որ ճանչցած յելով՝ անոր թագաւորական հանգամանքն է որ ճանչցած յելով՝ անոր թագաւորական հանգամանքն է որ ճանչցած 
եղան, անոր թագաւոր ըլլալն է որ ծանուցեցին: Անոնք ասկէ եղան, անոր թագաւոր ըլլալն է որ ծանուցեցին: Անոնք ասկէ եղան, անոր թագաւոր ըլլալն է որ ծանուցեցին: Անոնք ասկէ եղան, անոր թագաւոր ըլլալն է որ ծանուցեցին: Անոնք ասկէ 
առաջ, Յիսուսը չտեսած` արդէն զայն թագաւոր կոչեցին: առաջ, Յիսուսը չտեսած` արդէն զայն թագաւոր կոչեցին: առաջ, Յիսուսը չտեսած` արդէն զայն թագաւոր կոչեցին: առաջ, Յիսուսը չտեսած` արդէն զայն թագաւոր կոչեցին: 
Յիշենք իրենց խօսքը երբ եկան ԵՅիշենք իրենց խօսքը երբ եկան ԵՅիշենք իրենց խօսքը երբ եկան ԵՅիշենք իրենց խօսքը երբ եկան Երուսաղէմ. րուսաղէմ. րուսաղէմ. րուսաղէմ. ««««Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է 
Հրեաներու նորածին թագաւորըՀրեաներու նորածին թագաւորըՀրեաներու նորածին թագաւորըՀրեաներու նորածին թագաւորը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.2): Անցեալին Մատթէոս 2.2): Անցեալին Մատթէոս 2.2): Անցեալին Մատթէոս 2.2): Անցեալին 
թագաւորի մը ոսկի տանիլը` անոր թագաւորական հանգաթագաւորի մը ոսկի տանիլը` անոր թագաւորական հանգաթագաւորի մը ոսկի տանիլը` անոր թագաւորական հանգաթագաւորի մը ոսկի տանիլը` անոր թագաւորական հանգա----
մանքն ու իշխանութիւնը ճանչնալ կը նմանքն ու իշխանութիւնը ճանչնալ կը նմանքն ու իշխանութիւնը ճանչնալ կը նմանքն ու իշխանութիւնը ճանչնալ կը նշշշշանակէր: Սիրելիներ, անակէր: Սիրելիներ, անակէր: Սիրելիներ, անակէր: Սիրելիներ, 
մենք ոսկի տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք մենք ոսկի տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք մենք ոսկի տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք մենք ոսկի տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք 
անոր թագաւորական հանգամանքն անոր թագաւորական հանգամանքն անոր թագաւորական հանգամանքն անոր թագաւորական հանգամանքն ու իշխանութիւնը, եւ ու իշխանութիւնը, եւ ու իշխանութիւնը, եւ ու իշխանութիւնը, եւ 
աւելին, ընդունա՞ծ ենք զայն իբրեւ մեր թագաւորը, մեր աւելին, ընդունա՞ծ ենք զայն իբրեւ մեր թագաւորը, մեր աւելին, ընդունա՞ծ ենք զայն իբրեւ մեր թագաւորը, մեր աւելին, ընդունա՞ծ ենք զայն իբրեւ մեր թագաւորը, մեր 
կեանքին ու կամքին թագաւորը, մեր սրտին ու սիրոյն կեանքին ու կամքին թագաւորը, մեր սրտին ու սիրոյն կեանքին ու կամքին թագաւորը, մեր սրտին ու սիրոյն կեանքին ու կամքին թագաւորը, մեր սրտին ու սիրոյն 
թագաւորը, մեր մտքին ու մտածումներուն թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր մտքին ու մտածումներուն թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր մտքին ու մտածումներուն թագաւորը, մեր թագաւորը, մեր մտքին ու մտածումներուն թագաւորը, մեր 
ներկային ու ապագային թագաւորը, մեր որոշումներուն ու ներկային ու ապագային թագաւորը, մեր որոշումներուն ու ներկային ու ապագային թագաւորը, մեր որոշումներուն ու ներկային ու ապագային թագաւորը, մեր որոշումներուն ու 
ծրագիրներուն թագաւորը, մեր հարստուծրագիրներուն թագաւորը, մեր հարստուծրագիրներուն թագաւորը, մեր հարստուծրագիրներուն թագաւորը, մեր հարստութեան ու թեան ու թեան ու թեան ու 
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ունեցուածքին թագաւորը: Ճանչնալ Յիսուսի թագաւորական ունեցուածքին թագաւորը: Ճանչնալ Յիսուսի թագաւորական ունեցուածքին թագաւորը: Ճանչնալ Յիսուսի թագաւորական ունեցուածքին թագաւորը: Ճանչնալ Յիսուսի թագաւորական 
հանգամանքը ուրիշ բան է, զայն ճանչնալ մեր անձին հանգամանքը ուրիշ բան է, զայն ճանչնալ մեր անձին հանգամանքը ուրիշ բան է, զայն ճանչնալ մեր անձին հանգամանքը ուրիշ բան է, զայն ճանչնալ մեր անձին 
թագաւորը իբրեւ` ուրիշ բան: Շատեր գիտեն որ Յիսուս թաթագաւորը իբրեւ` ուրիշ բան: Շատեր գիտեն որ Յիսուս թաթագաւորը իբրեւ` ուրիշ բան: Շատեր գիտեն որ Յիսուս թաթագաւորը իբրեւ` ուրիշ բան: Շատեր գիտեն որ Յիսուս թա----
գաւոր է, բայց զայն չեն դարձուցած իրենց սրտին թագաւորը, գաւոր է, բայց զայն չեն դարձուցած իրենց սրտին թագաւորը, գաւոր է, բայց զայն չեն դարձուցած իրենց սրտին թագաւորը, գաւոր է, բայց զայն չեն դարձուցած իրենց սրտին թագաւորը, 
իրենց որոշումներուն ու ծրագիրներուն թագաւորիրենց որոշումներուն ու ծրագիրներուն թագաւորիրենց որոշումներուն ու ծրագիրներուն թագաւորիրենց որոշումներուն ու ծրագիրներուն թագաւորը: Շատեր ը: Շատեր ը: Շատեր ը: Շատեր 
ծրագիրներ կը մշակեն եւ յետոյ Քրիստոսի օրհնութիւնը կը ծրագիրներ կը մշակեն եւ յետոյ Քրիստոսի օրհնութիւնը կը ծրագիրներ կը մշակեն եւ յետոյ Քրիստոսի օրհնութիւնը կը ծրագիրներ կը մշակեն եւ յետոյ Քրիստոսի օրհնութիւնը կը 
խնդրեն իրենց ծրագիրներու իրագործման համար, եւ կը խնդրեն իրենց ծրագիրներու իրագործման համար, եւ կը խնդրեն իրենց ծրագիրներու իրագործման համար, եւ կը խնդրեն իրենց ծրագիրներու իրագործման համար, եւ կը 
մոռնան որ Աստուած իմոռնան որ Աստուած իմոռնան որ Աստուած իմոռնան որ Աստուած ի´́́́նք պէտք է ըլլայ ծրագրողը, իսկ նք պէտք է ըլլայ ծրագրողը, իսկ նք պէտք է ըլլայ ծրագրողը, իսկ նք պէտք է ըլլայ ծրագրողը, իսկ 
մենք` անոր ծրագիրը գործադրողները: Ուրիշներ որոշումներ մենք` անոր ծրագիրը գործադրողները: Ուրիշներ որոշումներ մենք` անոր ծրագիրը գործադրողները: Ուրիշներ որոշումներ մենք` անոր ծրագիրը գործադրողները: Ուրիշներ որոշումներ 
կ'առնեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ որ կատարէ իկ'առնեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ որ կատարէ իկ'առնեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ որ կատարէ իկ'առնեն եւ կը խնդրեն Աստուծմէ որ կատարէ իրենց առած րենց առած րենց առած րենց առած 
որոշումները, փոխանակ առիթ տալու որ Աստուած իորոշումները, փոխանակ առիթ տալու որ Աստուած իորոշումները, փոխանակ առիթ տալու որ Աստուած իորոշումները, փոխանակ առիթ տալու որ Աստուած ի´́́́նք նք նք նք 
որոշէ եւ իրենք կատարեն անոր առած որոշումները: Այսպիորոշէ եւ իրենք կատարեն անոր առած որոշումները: Այսպիորոշէ եւ իրենք կատարեն անոր առած որոշումները: Այսպիորոշէ եւ իրենք կատարեն անոր առած որոշումները: Այսպի----
սիներուն կեանքին մէջ Քրիստոս լոկ անուանապէս թագաւոր սիներուն կեանքին մէջ Քրիստոս լոկ անուանապէս թագաւոր սիներուն կեանքին մէջ Քրիստոս լոկ անուանապէս թագաւոր սիներուն կեանքին մէջ Քրիստոս լոկ անուանապէս թագաւոր 
է: Իրական գետնի վրայ սակայն, իրեէ: Իրական գետնի վրայ սակայն, իրեէ: Իրական գետնի վրայ սակայն, իրեէ: Իրական գետնի վրայ սակայն, իրե´́́́նք են թագաւորները նք են թագաւորները նք են թագաւորները նք են թագաւորները 
իրենց կեանքին, եւ ոիրենց կեանքին, եւ ոիրենց կեանքին, եւ ոիրենց կեանքին, եւ ո´́́́չ թէ Քրիստոս:չ թէ Քրիստոս:չ թէ Քրիստոս:չ թէ Քրիստոս:    

7) 7) 7) 7) ՄոգերըՄոգերըՄոգերըՄոգերը    կնդրուկ ալ ընծայեցին: Հին Կտակարանէն ու կնդրուկ ալ ընծայեցին: Հին Կտակարանէն ու կնդրուկ ալ ընծայեցին: Հին Կտակարանէն ու կնդրուկ ալ ընծայեցին: Հին Կտակարանէն ու 
արտաքին պատմութենէն գիտենք, որ կնդրուկը քահանայաարտաքին պատմութենէն գիտենք, որ կնդրուկը քահանայաարտաքին պատմութենէն գիտենք, որ կնդրուկը քահանայաարտաքին պատմութենէն գիտենք, որ կնդրուկը քահանայա----
պետներուն ու քահանաներուն կ'ընծայուէր ու անոնց կողմէ պետներուն ու քահանաներուն կ'ընծայուէր ու անոնց կողմէ պետներուն ու քահանաներուն կ'ընծայուէր ու անոնց կողմէ պետներուն ու քահանաներուն կ'ընծայուէր ու անոնց կողմէ 
կը գործածուէր: Ի՞նչ էր հիմնական դերը քահանաներուն: կը գործածուէր: Ի՞նչ էր հիմնական դերը քահանաներուն: կը գործածուէր: Ի՞նչ էր հիմնական դերը քահանաներուն: կը գործածուէր: Ի՞նչ էր հիմնական դերը քահանաներուն: 
Անոնք միջնորդներ էին Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, եւ իրենք Անոնք միջնորդներ էին Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, եւ իրենք Անոնք միջնորդներ էին Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, եւ իրենք Անոնք միջնորդներ էին Աստուծոյ եւ մարդոց միջեւ, եւ իրենք 
էին որէին որէին որէին որ    կենդանական զոհերով քաւութիւն կկենդանական զոհերով քաւութիւն կկենդանական զոհերով քաւութիւն կկենդանական զոհերով քաւութիւն կ’’’’ընէին ժողովուրընէին ժողովուրընէին ժողովուրընէին ժողովուր----
դիդիդիդինննն    մեղքերուն համար: Այս իմաստով, Քրիստոսի կնդրուկ մեղքերուն համար: Այս իմաստով, Քրիստոսի կնդրուկ մեղքերուն համար: Այս իմաստով, Քրիստոսի կնդրուկ մեղքերուն համար: Այս իմաստով, Քրիստոսի կնդրուկ 
ընծայելը, մէկ կողմէ մատնանիշ կընծայելը, մէկ կողմէ մատնանիշ կընծայելը, մէկ կողմէ մատնանիշ կընծայելը, մէկ կողմէ մատնանիշ կ’’’’ընէ Քրիստոսի քահանաընէ Քրիստոսի քահանաընէ Քրիստոսի քահանաընէ Քրիստոսի քահանա----
յապետական հանգամանքը, իսկ միւս կողմէ՝ կը յիշեցնէ մեզի, յապետական հանգամանքը, իսկ միւս կողմէ՝ կը յիշեցնէ մեզի, յապետական հանգամանքը, իսկ միւս կողմէ՝ կը յիշեցնէ մեզի, յապետական հանգամանքը, իսկ միւս կողմէ՝ կը յիշեցնէ մեզի, 
թէ ինք պիտի ըլլար այն Քահանայապետը, որ մեր մեղքերու թէ ինք պիտի ըլլար այն Քահանայապետը, որ մեր մեղքերու թէ ինք պիտի ըլլար այն Քահանայապետը, որ մեր մեղքերու թէ ինք պիտի ըլլար այն Քահանայապետը, որ մեր մեղքերու 
քաւութեան ու մեր անձերու փրկութեան համար, ոքաւութեան ու մեր անձերու փրկութեան համար, ոքաւութեան ու մեր անձերու փրկութեան համար, ոքաւութեան ու մեր անձերու փրկութեան համար, ո´́́́չ թէ զոհ չ թէ զոհ չ թէ զոհ չ թէ զոհ 
մը պիտի մատուցէր, այլ` ինքզինք իբրեւ զոհ պիտի մատումը պիտի մատուցէր, այլ` ինքզինք իբրեւ զոհ պիտի մատումը պիտի մատուցէր, այլ` ինքզինք իբրեւ զոհ պիտի մատումը պիտի մատուցէր, այլ` ինքզինք իբրեւ զոհ պիտի մատու----
ցէր: Այս իմաստով, մոգերը կնդրուկ ընծայելով Յիսուսին` ցէր: Այս իմաստով, մոգերը կնդրուկ ընծայելով Յիսուսին` ցէր: Այս իմաստով, մոգերը կնդրուկ ընծայելով Յիսուսին` ցէր: Այս իմաստով, մոգերը կնդրուկ ընծայելով Յիսուսին` 
անոր քահանայապետական պաշտօնն էր որ ծանուցեցին, անոր քահանայապետական պաշտօնն էր որ ծանուցեցին, անոր քահանայապետական պաշտօնն էր որ ծանուցեցին, անոր քահանայապետական պաշտօնն էր որ ծանուցեցին, 
յայտարարեցին ու բացայայտեցին. ինչպէս նաեւ խոստոյայտարարեցին ու բացայայտեցին. ինչպէս նաեւ խոստոյայտարարեցին ու բացայայտեցին. ինչպէս նաեւ խոստոյայտարարեցին ու բացայայտեցին. ինչպէս նաեւ խոստո----
վանվանվանվանած եղան, թէ Յիսուս ծնաւ մեր փրկութեան միջնորդ ած եղան, թէ Յիսուս ծնաւ մեր փրկութեան միջնորդ ած եղան, թէ Յիսուս ծնաւ մեր փրկութեան միջնորդ ած եղան, թէ Յիսուս ծնաւ մեր փրկութեան միջնորդ 
Քահանայապետը ըլլալու համար: Մեզի ուղղուած հարցումը Քահանայապետը ըլլալու համար: Մեզի ուղղուած հարցումը Քահանայապետը ըլլալու համար: Մեզի ուղղուած հարցումը Քահանայապետը ըլլալու համար: Մեզի ուղղուած հարցումը 
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հետեւեալն է. մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ հետեւեալն է. մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ հետեւեալն է. մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ հետեւեալն է. մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ 
խօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք անոր քահանայապետական պաշտօխօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք անոր քահանայապետական պաշտօխօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք անոր քահանայապետական պաշտօխօսքով՝ ճանչցա՞ծ ենք անոր քահանայապետական պաշտօ----
նը, եւ ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քահանայապետը նը, եւ ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քահանայապետը նը, եւ ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քահանայապետը նը, եւ ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քահանայապետը 
իբրեւ: իբրեւ: իբրեւ: իբրեւ: Քահանայապետը կնդրուկ եւ կնդրուկին հետ զոհ Քահանայապետը կնդրուկ եւ կնդրուկին հետ զոհ Քահանայապետը կնդրուկ եւ կնդրուկին հետ զոհ Քահանայապետը կնդրուկ եւ կնդրուկին հետ զոհ 
մատուցելով, մեղքերու քաւութիւն կը բերէր մեղաւոր մատուցելով, մեղքերու քաւութիւն կը բերէր մեղաւոր մատուցելով, մեղքերու քաւութիւն կը բերէր մեղաւոր մատուցելով, մեղքերու քաւութիւն կը բերէր մեղաւոր 
մարդուն: Մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ մարդուն: Մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ մարդուն: Մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ մարդուն: Մենք կնդրուկ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ 
իր միջոցաւ մեղքերու քաւութիւն ձեռք ձգաիր միջոցաւ մեղքերու քաւութիւն ձեռք ձգաիր միջոցաւ մեղքերու քաւութիւն ձեռք ձգաիր միջոցաւ մեղքերու քաւութիւն ձեռք ձգա՞՞՞՞ծ ենք: Արդարեւ, ծ ենք: Արդարեւ, ծ ենք: Արդարեւ, ծ ենք: Արդարեւ, 
Յիսուսին կնդրուկ ընծայելը` զայն մեղքերու քաւիչ իբրեւ Յիսուսին կնդրուկ ընծայելը` զայն մեղքերու քաւիչ իբրեւ Յիսուսին կնդրուկ ընծայելը` զայն մեղքերու քաւիչ իբրեւ Յիսուսին կնդրուկ ընծայելը` զայն մեղքերու քաւիչ իբրեւ 
ճանճանճանճանչնալ կը նշանակէ:չնալ կը նշանակէ:չնալ կը նշանակէ:չնալ կը նշանակէ:    

Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, որ մոգերը դիտել կու տայ, որ մոգերը դիտել կու տայ, որ մոգերը դիտել կու տայ, որ մոգերը 
կնդրուկնդրուկնդրուկնդրուկ, այլ խօսքով` խունկ մատուցանելով Քրիստոսի` կ, այլ խօսքով` խունկ մատուցանելով Քրիստոսի` կ, այլ խօսքով` խունկ մատուցանելով Քրիստոսի` կ, այլ խօսքով` խունկ մատուցանելով Քրիստոսի` 
անոր Քահանայապետ ու Աստուած ըլլալը յայտարարած ու անոր Քահանայապետ ու Աստուած ըլլալը յայտարարած ու անոր Քահանայապետ ու Աստուած ըլլալը յայտարարած ու անոր Քահանայապետ ու Աստուած ըլլալը յայտարարած ու 
ընդունած եղան: Ան իբրեւ Քահանայապետ` կնդրուկ կը ընդունած եղան: Ան իբրեւ Քահանայապետ` կնդրուկ կը ընդունած եղան: Ան իբրեւ Քահանայապետ` կնդրուկ կը ընդունած եղան: Ան իբրեւ Քահանայապետ` կնդրուկ կը 
մատուցանէ ու կ'աղօթէ մեզի համար, իսկ իբրեւ Ամատուցանէ ու կ'աղօթէ մեզի համար, իսկ իբրեւ Ամատուցանէ ու կ'աղօթէ մեզի համար, իսկ իբրեւ Ամատուցանէ ու կ'աղօթէ մեզի համար, իսկ իբրեւ Աստուած` ստուած` ստուած` ստուած` 
կ'ընդունի մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը: Մոգերը կ'ընդունի մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը: Մոգերը կ'ընդունի մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը: Մոգերը կ'ընդունի մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը: Մոգերը 
կնդրուկ մատուցանելով Քրիստոսի, ցոյց տուին թէ իկնդրուկ մատուցանելով Քրիստոսի, ցոյց տուին թէ իկնդրուկ մատուցանելով Քրիստոսի, ցոյց տուին թէ իկնդրուկ մատուցանելով Քրիստոսի, ցոյց տուին թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
կնդրուկ ու աղօթք մատուցող Քահանայապետը եւ իկնդրուկ ու աղօթք մատուցող Քահանայապետը եւ իկնդրուկ ու աղօթք մատուցող Քահանայապետը եւ իկնդրուկ ու աղօթք մատուցող Քահանայապետը եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը ընդունող Աստուածը:մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը ընդունող Աստուածը:մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը ընդունող Աստուածը:մատուցուած կնդրուկն ու աղօթքը ընդունող Աստուածը:    

8) 8) 8) 8) Մոգերը նաեւ ընծայեցին զմուռսՄոգերը նաեւ ընծայեցին զմուռսՄոգերը նաեւ ընծայեցին զմուռսՄոգերը նաեւ ընծայեցին զմուռս7777: : : : Հրեաներ զմուռսՀրեաներ զմուռսՀրեաներ զմուռսՀրեաներ զմուռսը կը ը կը ը կը ը կը 
գործածէին իրենց մեռելներուն մարմինները զմռսելու գործածէին իրենց մեռելներուն մարմինները զմռսելու գործածէին իրենց մեռելներուն մարմինները զմռսելու գործածէին իրենց մեռելներուն մարմինները զմռսելու 
համար: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս տալով, մարգահամար: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս տալով, մարգահամար: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս տալով, մարգահամար: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս տալով, մարգա----
րէական հոգիով մը յայտնած եղան, թէ Յիսուս ծնած էր րէական հոգիով մը յայտնած եղան, թէ Յիսուս ծնած էր րէական հոգիով մը յայտնած եղան, թէ Յիսուս ծնած էր րէական հոգիով մը յայտնած եղան, թէ Յիսուս ծնած էր 
մեռնելու մարդոց փրկութեան համար: Մենք զմուռս տուա՞ծ մեռնելու մարդոց փրկութեան համար: Մենք զմուռս տուա՞ծ մեռնելու մարդոց փրկութեան համար: Մենք զմուռս տուա՞ծ մեռնելու մարդոց փրկութեան համար: Մենք զմուռս տուա՞ծ 
ենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեենք Յիսուսին, այլ խօսքով՝ ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր ր ր ր 
փրկութեան համար: Եթէ տակաւին զմուռս չենք տուած փրկութեան համար: Եթէ տակաւին զմուռս չենք տուած փրկութեան համար: Եթէ տակաւին զմուռս չենք տուած փրկութեան համար: Եթէ տակաւին զմուռս չենք տուած 
Յիսուսին, կՅիսուսին, կՅիսուսին, կՅիսուսին, կ’’’’ուզե՞նք այսօր տալ, այլ խօսքով՝ կուզե՞նք այսօր տալ, այլ խօսքով՝ կուզե՞նք այսօր տալ, այլ խօսքով՝ կուզե՞նք այսօր տալ, այլ խօսքով՝ կ’’’’ուզե՞նք ուզե՞նք ուզե՞նք ուզե՞նք 
խոստովանիլ թէ ան մեզի համար մարմնացաւ ու մարդացաւ, խոստովանիլ թէ ան մեզի համար մարմնացաւ ու մարդացաւ, խոստովանիլ թէ ան մեզի համար մարմնացաւ ու մարդացաւ, խոստովանիլ թէ ան մեզի համար մարմնացաւ ու մարդացաւ, 
մեր փրկութեան համար տառապեցաւ ու խաչուեցաւ:մեր փրկութեան համար տառապեցաւ ու խաչուեցաւ:մեր փրկութեան համար տառապեցաւ ու խաչուեցաւ:մեր փրկութեան համար տառապեցաւ ու խաչուեցաւ:    

                                                 
7
 Զմուռսը խէժի տեսակ մըն էր, որ կը ծորէր որոշ ծառերէ զորս կրնանք գտնել 

Ափրիկէի մէջ: Խէժին տեսակները շատ էին. անոնք քով-քովի բերուելով ու 
միախառնուելով կը կազմէին անուշահոտ իւղի տեսակ մը (Ելից 30.23), որով կը 
զմռսուէին մեռեալներուն մարմինները որպէսզի հեռու մնային ապականութենէ: 
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Եգիպտացիներ կը զմռսէին իրենց թագաւորներուն մարԵգիպտացիներ կը զմռսէին իրենց թագաւորներուն մարԵգիպտացիներ կը զմռսէին իրենց թագաւորներուն մարԵգիպտացիներ կը զմռսէին իրենց թագաւորներուն մար----
մինները, հաւմինները, հաւմինները, հաւմինները, հաւատալով որ անոնք անմահ են եւ զմռսուելով կը ատալով որ անոնք անմահ են եւ զմռսուելով կը ատալով որ անոնք անմահ են եւ զմռսուելով կը ատալով որ անոնք անմահ են եւ զմռսուելով կը 
շարունակէին անմահ մնալ: Այս մտածողութիւնը որոշ չափով շարունակէին անմահ մնալ: Այս մտածողութիւնը որոշ չափով շարունակէին անմահ մնալ: Այս մտածողութիւնը որոշ չափով շարունակէին անմահ մնալ: Այս մտածողութիւնը որոշ չափով 
անցաւ նաեւ Հրեաներուն մէջ: Եթէ տուեալ բացատրութիւնը անցաւ նաեւ Հրեաներուն մէջ: Եթէ տուեալ բացատրութիւնը անցաւ նաեւ Հրեաներուն մէջ: Եթէ տուեալ բացատրութիւնը անցաւ նաեւ Հրեաներուն մէջ: Եթէ տուեալ բացատրութիւնը 
մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ կը դառնայ, որ մոգերը մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ կը դառնայ, որ մոգերը մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ կը դառնայ, որ մոգերը մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ կը դառնայ, որ մոգերը 
զմուռս տալով Յիսուսին` անոր անմահական հանգամանքն է զմուռս տալով Յիսուսին` անոր անմահական հանգամանքն է զմուռս տալով Յիսուսին` անոր անմահական հանգամանքն է զմուռս տալով Յիսուսին` անոր անմահական հանգամանքն է 
որ ճանչցոր ճանչցոր ճանչցոր ճանչցած եղան, այլ խօսքով` անոր անմահ ըլլալու իրոած եղան, այլ խօսքով` անոր անմահ ըլլալու իրոած եղան, այլ խօսքով` անոր անմահ ըլլալու իրոած եղան, այլ խօսքով` անոր անմահ ըլլալու իրո----
ղութիւնն է որ յայտարարած եղան: Գալով մեզի, մենք զմուռս ղութիւնն է որ յայտարարած եղան: Գալով մեզի, մենք զմուռս ղութիւնն է որ յայտարարած եղան: Գալով մեզի, մենք զմուռս ղութիւնն է որ յայտարարած եղան: Գալով մեզի, մենք զմուռս 
տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ բացատրութեամբ մը` ընդունա՞ծ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ բացատրութեամբ մը` ընդունա՞ծ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ բացատրութեամբ մը` ընդունա՞ծ տուա՞ծ ենք Յիսուսին, այլ բացատրութեամբ մը` ընդունա՞ծ 
ենք զինք իբրեւ անմահ թագաւոր, իբրեւ մեր կեանքին մէջ ենք զինք իբրեւ անմահ թագաւոր, իբրեւ մեր կեանքին մէջ ենք զինք իբրեւ անմահ թագաւոր, իբրեւ մեր կեանքին մէջ ենք զինք իբրեւ անմահ թագաւոր, իբրեւ մեր կեանքին մէջ 
ապրոապրոապրոապրո´́́́ղ թագաւոր, ներկաղ թագաւոր, ներկաղ թագաւոր, ներկաղ թագաւոր, ներկա´́́́յ թագաւոր, իրակայ թագաւոր, իրակայ թագաւոր, իրակայ թագաւոր, իրակա´́́́ն թագաւոր: ն թագաւոր: ն թագաւոր: ն թագաւոր: 
ՅիՅիՅիՅիսուս մեր կեանքին մէջ ապրո՞ղ ներկայութիւն է, մնայո՞ւն սուս մեր կեանքին մէջ ապրո՞ղ ներկայութիւն է, մնայո՞ւն սուս մեր կեանքին մէջ ապրո՞ղ ներկայութիւն է, մնայո՞ւն սուս մեր կեանքին մէջ ապրո՞ղ ներկայութիւն է, մնայո՞ւն 
ներկայութիւն է, տիրակա՞ն ներկայութիւն է:ներկայութիւն է, տիրակա՞ն ներկայութիւն է:ներկայութիւն է, տիրակա՞ն ներկայութիւն է:ներկայութիւն է, տիրակա՞ն ներկայութիւն է:    

9) 9) 9) 9) Եզրակացնենք նախորդ երեք կէտերուն մէջ բերուած Եզրակացնենք նախորդ երեք կէտերուն մէջ բերուած Եզրակացնենք նախորդ երեք կէտերուն մէջ բերուած Եզրակացնենք նախորդ երեք կէտերուն մէջ բերուած 
ընծաներուն` ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին մասին տրուած ընծաներուն` ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին մասին տրուած ընծաներուն` ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին մասին տրուած ընծաներուն` ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին մասին տրուած 
բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:բացատրութիւնները:    Մոգերը ոսկի ընծայելով, ցոյց տուին թէ Մոգերը ոսկի ընծայելով, ցոյց տուին թէ Մոգերը ոսկի ընծայելով, ցոյց տուին թէ Մոգերը ոսկի ընծայելով, ցոյց տուին թէ 
ՅիսոՅիսոՅիսոՅիսուս թագաւոր է. կնդրուկ ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս ւս թագաւոր է. կնդրուկ ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս ւս թագաւոր է. կնդրուկ ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս ւս թագաւոր է. կնդրուկ ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս 
մեր փրկութեան համար մեռնող Քահանայապետն է. իսկ մեր փրկութեան համար մեռնող Քահանայապետն է. իսկ մեր փրկութեան համար մեռնող Քահանայապետն է. իսկ մեր փրկութեան համար մեռնող Քահանայապետն է. իսկ 
զմուռս ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս անմահ Աստուած է: զմուռս ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս անմահ Աստուած է: զմուռս ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս անմահ Աստուած է: զմուռս ընծայելով, ցոյց տուին թէ Յիսուս անմահ Աստուած է: 
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Տիրոջ հրեշտակը ոԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Տիրոջ հրեշտակը ոԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Տիրոջ հրեշտակը ոԱյս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ Տիրոջ հրեշտակը ո´́́́չ չ չ չ 
միայն զիրենք առաջնորդեց մանուկ Յիսուսին մօտ, այմիայն զիրենք առաջնորդեց մանուկ Յիսուսին մօտ, այմիայն զիրենք առաջնորդեց մանուկ Յիսուսին մօտ, այմիայն զիրենք առաջնորդեց մանուկ Յիսուսին մօտ, այլեւ լեւ լեւ լեւ 
բացայայտեց անոնց ծնեալ մանուկին ինքնութեան, պաշտօբացայայտեց անոնց ծնեալ մանուկին ինքնութեան, պաշտօբացայայտեց անոնց ծնեալ մանուկին ինքնութեան, պաշտօբացայայտեց անոնց ծնեալ մանուկին ինքնութեան, պաշտօ----
նին, դիրքին ու առաքելութեան մասին: Եթէ Տէրը չյայտնէր նին, դիրքին ու առաքելութեան մասին: Եթէ Տէրը չյայտնէր նին, դիրքին ու առաքելութեան մասին: Եթէ Տէրը չյայտնէր նին, դիրքին ու առաքելութեան մասին: Եթէ Տէրը չյայտնէր 
անոնց թէ նորածին Յիսուս մանուկը թագաւոր է, Քահանաանոնց թէ նորածին Յիսուս մանուկը թագաւոր է, Քահանաանոնց թէ նորածին Յիսուս մանուկը թագաւոր է, Քահանաանոնց թէ նորածին Յիսուս մանուկը թագաւոր է, Քահանա----
յապետ է եւ անմահ է, անոնք ի՞նչպէս կրնային այս բոլորը յապետ է եւ անմահ է, անոնք ի՞նչպէս կրնային այս բոլորը յապետ է եւ անմահ է, անոնք ի՞նչպէս կրնային այս բոլորը յապետ է եւ անմահ է, անոնք ի՞նչպէս կրնային այս բոլորը 
գիտնալ, եւ ըստ այնմ իրենց ընծաները բերել: Արդագիտնալ, եւ ըստ այնմ իրենց ընծաները բերել: Արդագիտնալ, եւ ըստ այնմ իրենց ընծաները բերել: Արդագիտնալ, եւ ըստ այնմ իրենց ընծաները բերել: Արդարեւ, րեւ, րեւ, րեւ, 
Հայրը իՀայրը իՀայրը իՀայրը ի´́́́նքն է որ կը ճանչցնէ իր Որդին մեզի: Աստուած ոչ նքն է որ կը ճանչցնէ իր Որդին մեզի: Աստուած ոչ նքն է որ կը ճանչցնէ իր Որդին մեզի: Աստուած ոչ նքն է որ կը ճանչցնէ իր Որդին մեզի: Աստուած ոչ 
միայն մոգերուն յայտնեց այն վայրը ուր ծնաւ Յիսուս, այլ միայն մոգերուն յայտնեց այն վայրը ուր ծնաւ Յիսուս, այլ միայն մոգերուն յայտնեց այն վայրը ուր ծնաւ Յիսուս, այլ միայն մոգերուն յայտնեց այն վայրը ուր ծնաւ Յիսուս, այլ 
նաեւ յայտնեց թէ ինչոնաեւ յայտնեց թէ ինչոնաեւ յայտնեց թէ ինչոնաեւ յայտնեց թէ ինչո´́́́ւ ծնաւ. ծնաւ մեռնելու մեր փրկութեան ւ ծնաւ. ծնաւ մեռնելու մեր փրկութեան ւ ծնաւ. ծնաւ մեռնելու մեր փրկութեան ւ ծնաւ. ծնաւ մեռնելու մեր փրկութեան 
համար:համար:համար:համար:    

10) 10) 10) 10) Հետաքրքրական բացատրութիւն մը կը գտնենք Լիոն Հետաքրքրական բացատրութիւն մը կը գտնենք Լիոն Հետաքրքրական բացատրութիւն մը կը գտնենք Լիոն Հետաքրքրական բացատրութիւն մը կը գտնենք Լիոն 
Պապին մօտ, զոր կը մէջբերուի ՄխիՊապին մօտ, զոր կը մէջբերուի ՄխիՊապին մօտ, զոր կը մէջբերուի ՄխիՊապին մօտ, զոր կը մէջբերուի Մխիթար Վրդ. Սեբաստաթար Վրդ. Սեբաստաթար Վրդ. Սեբաստաթար Վրդ. Սեբաստա----
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ցիին կողմէ: Լիոն Պապը կը հաստատէ, թէ կնդրուկը կը մացիին կողմէ: Լիոն Պապը կը հաստատէ, թէ կնդրուկը կը մացիին կողմէ: Լիոն Պապը կը հաստատէ, թէ կնդրուկը կը մացիին կողմէ: Լիոն Պապը կը հաստատէ, թէ կնդրուկը կը մա----
տուցուի Աստուծոյ, զմուռսը` մարդուն, իսկ ոսկին` թագաւոտուցուի Աստուծոյ, զմուռսը` մարդուն, իսկ ոսկին` թագաւոտուցուի Աստուծոյ, զմուռսը` մարդուն, իսկ ոսկին` թագաւոտուցուի Աստուծոյ, զմուռսը` մարդուն, իսկ ոսկին` թագաւո----
րին. ուստի, մոգերը կնդրուկ մատուցելով Քրիստոսի` անոր րին. ուստի, մոգերը կնդրուկ մատուցելով Քրիստոսի` անոր րին. ուստի, մոգերը կնդրուկ մատուցելով Քրիստոսի` անոր րին. ուստի, մոգերը կնդրուկ մատուցելով Քրիստոսի` անոր 
աստուածային բնութիւնն է որ ծանուցած եղան. զմուռս աստուածային բնութիւնն է որ ծանուցած եղան. զմուռս աստուածային բնութիւնն է որ ծանուցած եղան. զմուռս աստուածային բնութիւնն է որ ծանուցած եղան. զմուռս 
մատուցելով` անոր մարդկային բնումատուցելով` անոր մարդկային բնումատուցելով` անոր մարդկային բնումատուցելով` անոր մարդկային բնութիւնն է որ ծանուցած թիւնն է որ ծանուցած թիւնն է որ ծանուցած թիւնն է որ ծանուցած 
եղան. իսկ ոսկի մատուցելով` անոր թագաւոր ըլլալն է որ եղան. իսկ ոսկի մատուցելով` անոր թագաւոր ըլլալն է որ եղան. իսկ ոսկի մատուցելով` անոր թագաւոր ըլլալն է որ եղան. իսկ ոսկի մատուցելով` անոր թագաւոր ըլլալն է որ 
ծանուցած եղան: Այս իմաստով, Քրիստոս Աստուած, մարդ ու ծանուցած եղան: Այս իմաստով, Քրիստոս Աստուած, մարդ ու ծանուցած եղան: Այս իմաստով, Քրիստոս Աստուած, մարդ ու ծանուցած եղան: Այս իմաստով, Քրիստոս Աստուած, մարդ ու 
թագաւոր է միաժամանակ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին թագաւոր է միաժամանակ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին թագաւոր է միաժամանակ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին թագաւոր է միաժամանակ: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին 
Լիոն Պապին տուած այս բացատրութեան վրայ հիմնուելով Լիոն Պապին տուած այս բացատրութեան վրայ հիմնուելով Լիոն Պապին տուած այս բացատրութեան վրայ հիմնուելով Լիոն Պապին տուած այս բացատրութեան վրայ հիմնուելով 
կը շարունակէ ու կ'ըսէ. կը շարունակէ ու կ'ըսէ. կը շարունակէ ու կ'ըսէ. կը շարունակէ ու կ'ըսէ. ««««Մոգերը ոՄոգերը ոՄոգերը ոՄոգերը ո´́́́չ մչ մչ մչ միայն իրենց բերած իայն իրենց բերած իայն իրենց բերած իայն իրենց բերած 
ընծաներուն ընդմէջէն ծանուցեցին Քրիստոսի Աստուած, ընծաներուն ընդմէջէն ծանուցեցին Քրիստոսի Աստուած, ընծաներուն ընդմէջէն ծանուցեցին Քրիստոսի Աստուած, ընծաներուն ընդմէջէն ծանուցեցին Քրիստոսի Աստուած, 
մարդ ու թագաւորը ըլլալը, այլ նաեւ իրենց խօսքով: Այսպէս, մարդ ու թագաւորը ըլլալը, այլ նաեւ իրենց խօսքով: Այսպէս, մարդ ու թագաւորը ըլլալը, այլ նաեւ իրենց խօսքով: Այսպէս, մարդ ու թագաւորը ըլլալը, այլ նաեւ իրենց խօսքով: Այսպէս, 
օրինակ, անոնք երբ Երուսաղէմ եկան` հարցուցին. օրինակ, անոնք երբ Երուսաղէմ եկան` հարցուցին. օրինակ, անոնք երբ Երուսաղէմ եկան` հարցուցին. օրինակ, անոնք երբ Երուսաղէմ եկան` հարցուցին. ««««Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է Ո՞ւր է 
Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեսանք անոր աստղը Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեսանք անոր աստղը Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեսանք անոր աստղը Հրեաներու նորածին թագաւորը. մենք տեսանք անոր աստղը 
արեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագեարեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագեարեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագեարեւելքի մէջ եւ եկանք երկրպագելու իրենլու իրենլու իրենլու իրեն»»»» ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 2.2):  2.2):  2.2):  2.2): 
Այս համարին մէջ, մոգերը Յիսուսը կոչեցին` ծնած, որ կը Այս համարին մէջ, մոգերը Յիսուսը կոչեցին` ծնած, որ կը Այս համարին մէջ, մոգերը Յիսուսը կոչեցին` ծնած, որ կը Այս համարին մէջ, մոգերը Յիսուսը կոչեցին` ծնած, որ կը 
պարզէ անոր մարդկային բնութիւնը: Զայն կոչեցին թագաւոր, պարզէ անոր մարդկային բնութիւնը: Զայն կոչեցին թագաւոր, պարզէ անոր մարդկային բնութիւնը: Զայն կոչեցին թագաւոր, պարզէ անոր մարդկային բնութիւնը: Զայն կոչեցին թագաւոր, 
որ ցոյց կու տայ անոր թագաւոր ըլլալը. եւ ըսին թէ եկած են որ ցոյց կու տայ անոր թագաւոր ըլլալը. եւ ըսին թէ եկած են որ ցոյց կու տայ անոր թագաւոր ըլլալը. եւ ըսին թէ եկած են որ ցոյց կու տայ անոր թագաւոր ըլլալը. եւ ըսին թէ եկած են 
երկրպագելու անոր, որ այս անգամ կը բացայայտէ անոր երկրպագելու անոր, որ այս անգամ կը բացայայտէ անոր երկրպագելու անոր, որ այս անգամ կը բացայայտէ անոր երկրպագելու անոր, որ այս անգամ կը բացայայտէ անոր 
աստուածային ինքնութաստուածային ինքնութաստուածային ինքնութաստուածային ինքնութիւնը:իւնը:իւնը:իւնը:    

11) 11) 11) 11) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին այլաբանական մեկնուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին այլաբանական մեկնուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին այլաբանական մեկնուՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին այլաբանական մեկնու----
թիւն մը կը ներկայացնէ ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին թիւն մը կը ներկայացնէ ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին թիւն մը կը ներկայացնէ ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին թիւն մը կը ներկայացնէ ոսկիին, կնդրուկին եւ զմուռսին 
կապուած` ըսելով. կապուած` ըսելով. կապուած` ըսելով. կապուած` ըսելով. ««««Մոգերուն կողմէ ընծայուած երեք տեսակ Մոգերուն կողմէ ընծայուած երեք տեսակ Մոգերուն կողմէ ընծայուած երեք տեսակ Մոգերուն կողմէ ընծայուած երեք տեսակ 
ընծաները կը նշանակէին եւ խորհուրդը կը կրէին այն երեք ընծաները կը նշանակէին եւ խորհուրդը կը կրէին այն երեք ընծաները կը նշանակէին եւ խորհուրդը կը կրէին այն երեք ընծաները կը նշանակէին եւ խորհուրդը կը կրէին այն երեք 
տեսակի եղանակներուն, որով Քրիստոս ինքզինք պիտտեսակի եղանակներուն, որով Քրիստոս ինքզինք պիտտեսակի եղանակներուն, որով Քրիստոս ինքզինք պիտտեսակի եղանակներուն, որով Քրիստոս ինքզինք պիտի ի ի ի 
ընծայէր իր երկնաւոր Հօր խաչին վրայ` Ուրբաթ օր. ընծայէր իր երկնաւոր Հօր խաչին վրայ` Ուրբաթ օր. ընծայէր իր երկնաւոր Հօր խաչին վրայ` Ուրբաթ օր. ընծայէր իր երկնաւոր Հօր խաչին վրայ` Ուրբաթ օր. 
որովհետեւ, նախ ինքզինք ընծայեց իր Հօրը սիրոյ ոսկիով, որովհետեւ, նախ ինքզինք ընծայեց իր Հօրը սիրոյ ոսկիով, որովհետեւ, նախ ինքզինք ընծայեց իր Հօրը սիրոյ ոսկիով, որովհետեւ, նախ ինքզինք ընծայեց իր Հօրը սիրոյ ոսկիով, 
այսինքն` երկնաւոր Հօր սիրոյն համար ինքզինք մատուցեց այսինքն` երկնաւոր Հօր սիրոյն համար ինքզինք մատուցեց այսինքն` երկնաւոր Հօր սիրոյն համար ինքզինք մատուցեց այսինքն` երկնաւոր Հօր սիրոյն համար ինքզինք մատուցեց 
որպէս պատարագ խաչին վրայ բարձրանալով: Երկրորդ, որպէս պատարագ խաչին վրայ բարձրանալով: Երկրորդ, որպէս պատարագ խաչին վրայ բարձրանալով: Երկրորդ, որպէս պատարագ խաչին վրայ բարձրանալով: Երկրորդ, 
ինքզինք ընծայեց իբրեւ կնդրուկ, համբերելով խաչի ինքզինք ընծայեց իբրեւ կնդրուկ, համբերելով խաչի ինքզինք ընծայեց իբրեւ կնդրուկ, համբերելով խաչի ինքզինք ընծայեց իբրեւ կնդրուկ, համբերելով խաչի 
չարչարանչարչարանչարչարանչարչարանքներուն մինչեւ մահ, եւ խաչին բուրվառովը որպէս քներուն մինչեւ մահ, եւ խաչին բուրվառովը որպէս քներուն մինչեւ մահ, եւ խաչին բուրվառովը որպէս քներուն մինչեւ մահ, եւ խաչին բուրվառովը որպէս 
անուշահոտ կնդրուկ երկնաւոր Հօր առջեւ ծխեցաւ մինչեւ իր անուշահոտ կնդրուկ երկնաւոր Հօր առջեւ ծխեցաւ մինչեւ իր անուշահոտ կնդրուկ երկնաւոր Հօր առջեւ ծխեցաւ մինչեւ իր անուշահոտ կնդրուկ երկնաւոր Հօր առջեւ ծխեցաւ մինչեւ իր 
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սպառիլը, այսինքն` մինչեւ իր մահը: Երրորդ, ինքզինք սպառիլը, այսինքն` մինչեւ իր մահը: Երրորդ, ինքզինք սպառիլը, այսինքն` մինչեւ իր մահը: Երրորդ, ինքզինք սպառիլը, այսինքն` մինչեւ իր մահը: Երրորդ, ինքզինք 
ընծայեց զմուռսով, այսինքն` դառնակսկիծ չարչարանքներով, ընծայեց զմուռսով, այսինքն` դառնակսկիծ չարչարանքներով, ընծայեց զմուռսով, այսինքն` դառնակսկիծ չարչարանքներով, ընծայեց զմուռսով, այսինքն` դառնակսկիծ չարչարանքներով, 
որով մեզ զերծ պահեց դժոխքի չարչարանքներէն եւ մեղքի որով մեզ զերծ պահեց դժոխքի չարչարանքներէն եւ մեղքի որով մեզ զերծ պահեց դժոխքի չարչարանքներէն եւ մեղքի որով մեզ զերծ պահեց դժոխքի չարչարանքներէն եւ մեղքի 
աաաապականութենէն: Այսպէս, Քրիստոս սորվեցուց մեզի, մեր պականութենէն: Այսպէս, Քրիստոս սորվեցուց մեզի, մեր պականութենէն: Այսպէս, Քրիստոս սորվեցուց մեզի, մեր պականութենէն: Այսպէս, Քրիստոս սորվեցուց մեզի, մեր 
անձերը միշտ ընծայել Աստուծոյ սիրոյ ոսկիով, աղօթքի անձերը միշտ ընծայել Աստուծոյ սիրոյ ոսկիով, աղօթքի անձերը միշտ ընծայել Աստուծոյ սիրոյ ոսկիով, աղօթքի անձերը միշտ ընծայել Աստուծոյ սիրոյ ոսկիով, աղօթքի 
կնդրուկով, եւ զմուռսով, որպէսզի մահացնենք մեր մարդկակնդրուկով, եւ զմուռսով, որպէսզի մահացնենք մեր մարդկակնդրուկով, եւ զմուռսով, որպէսզի մահացնենք մեր մարդկակնդրուկով, եւ զմուռսով, որպէսզի մահացնենք մեր մարդկա----
յին բնութեան վատթարյին բնութեան վատթարյին բնութեան վատթարյին բնութեան վատթար    ցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւններըցանկութիւնները»:»:»:»:    Զմուռսի մասին Զմուռսի մասին Զմուռսի մասին Զմուռսի մասին 
Սեբաստացի Վարդապետին ըսել ուզածը այն է, որ պէտք է Սեբաստացի Վարդապետին ըսել ուզածը այն է, որ պէտք է Սեբաստացի Վարդապետին ըսել ուզածը այն է, որ պէտք է Սեբաստացի Վարդապետին ըսել ուզածը այն է, որ պէտք է 
մեմեմեմենք զմեզ զմռսենք, որպէսզի մեղքի ապականունք զմեզ զմռսենք, որպէսզի մեղքի ապականունք զմեզ զմռսենք, որպէսզի մեղքի ապականունք զմեզ զմռսենք, որպէսզի մեղքի ապականութիւնը հեռու թիւնը հեռու թիւնը հեռու թիւնը հեռու 
մնայ մեզմէ: Անցեալին մեռնող անձին մարմինին շուտափոյթ մնայ մեզմէ: Անցեալին մեռնող անձին մարմինին շուտափոյթ մնայ մեզմէ: Անցեալին մեռնող անձին մարմինին շուտափոյթ մնայ մեզմէ: Անցեալին մեռնող անձին մարմինին շուտափոյթ 
կերպով գարշահոտող գործարանները հանելէ ետք միայն կը կերպով գարշահոտող գործարանները հանելէ ետք միայն կը կերպով գարշահոտող գործարանները հանելէ ետք միայն կը կերպով գարշահոտող գործարանները հանելէ ետք միայն կը 
զմռսէին զանիկա, որպէսզի հեռու պահէին զայն ապակազմռսէին զանիկա, որպէսզի հեռու պահէին զայն ապակազմռսէին զանիկա, որպէսզի հեռու պահէին զայն ապակազմռսէին զանիկա, որպէսզի հեռու պահէին զայն ապակա----
նութենէ: Ահա նոյնպէս ալ, մարդս գարշանութենէ: Ահա նոյնպէս ալ, մարդս գարշանութենէ: Ահա նոյնպէս ալ, մարդս գարշանութենէ: Ահա նոյնպէս ալ, մարդս գարշահոտեցնող մեր հոտեցնող մեր հոտեցնող մեր հոտեցնող մեր 
մեմեմեմեղքերը Քրիստոսով մեզմէ հեռացնելէ ետք, պէտք է մեր ղքերը Քրիստոսով մեզմէ հեռացնելէ ետք, պէտք է մեր ղքերը Քրիստոսով մեզմէ հեռացնելէ ետք, պէտք է մեր ղքերը Քրիստոսով մեզմէ հեռացնելէ ետք, պէտք է մեր 
մարմինը, հոգին, սիրտն ու միտքը զմռսենք, որպէսզի հեռու մարմինը, հոգին, սիրտն ու միտքը զմռսենք, որպէսզի հեռու մարմինը, հոգին, սիրտն ու միտքը զմռսենք, որպէսզի հեռու մարմինը, հոգին, սիրտն ու միտքը զմռսենք, որպէսզի հեռու 
պահենք զանոնք մեղքէն ու անոր գարշապահենք զանոնք մեղքէն ու անոր գարշապահենք զանոնք մեղքէն ու անոր գարշապահենք զանոնք մեղքէն ու անոր գարշահոտութենէն:հոտութենէն:հոտութենէն:հոտութենէն:    

12) 12) 12) 12) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կ'ըսէ. ««««Մոգերը իրենց Մոգերը իրենց Մոգերը իրենց Մոգերը իրենց 
Տիրոջ մատուցաՏիրոջ մատուցաՏիրոջ մատուցաՏիրոջ մատուցանանանանած ընծաներուն ոսկիին փոխարէն` ստած ընծաներուն ոսկիին փոխարէն` ստած ընծաներուն ոսկիին փոխարէն` ստած ընծաներուն ոսկիին փոխարէն` ստա----
ցան իմաստուցան իմաստուցան իմաստուցան իմաստութեան աճում, եւ սիրոյ բորբոքում Աստուծոյ թեան աճում, եւ սիրոյ բորբոքում Աստուծոյ թեան աճում, եւ սիրոյ բորբոքում Աստուծոյ թեան աճում, եւ սիրոյ բորբոքում Աստուծոյ 
հանդէպ: Կնդրուկի փոխարէն` ստացան աղօթելու պարգեւը, հանդէպ: Կնդրուկի փոխարէն` ստացան աղօթելու պարգեւը, հանդէպ: Կնդրուկի փոխարէն` ստացան աղօթելու պարգեւը, հանդէպ: Կնդրուկի փոխարէն` ստացան աղօթելու պարգեւը, 
եւ զմուռսի փոխարէն` ստացան մաքուր եւ անապական եւ զմուռսի փոխարէն` ստացան մաքուր եւ անապական եւ զմուռսի փոխարէն` ստացան մաքուր եւ անապական եւ զմուռսի փոխարէն` ստացան մաքուր եւ անապական 
կեանք ապրելու ճիգըկեանք ապրելու ճիգըկեանք ապրելու ճիգըկեանք ապրելու ճիգը»:»:»:»:    

13) 13) 13) 13) Կայ ուրիշ տեղեկութիւն մը Մխիթար Վրդ. ՍեբասԿայ ուրիշ տեղեկութիւն մը Մխիթար Վրդ. ՍեբասԿայ ուրիշ տեղեկութիւն մը Մխիթար Վրդ. ՍեբասԿայ ուրիշ տեղեկութիւն մը Մխիթար Վրդ. Սեբաս----
տացիին մօտ կապուած մոգերուն, որ կրնայ չափազանցուած տացիին մօտ կապուած մոգերուն, որ կրնայ չափազանցուած տացիին մօտ կապուած մոգերուն, որ կրնայ չափազանցուած տացիին մօտ կապուած մոգերուն, որ կրնայ չափազանցուած 
պատկերի մը արտացոլացումը ըլլալ, բայց կարելի է զայն պատկերի մը արտացոլացումը ըլլալ, բայց կարելի է զայն պատկերի մը արտացոլացումը ըլլալ, բայց կարելի է զայն պատկերի մը արտացոլացումը ըլլալ, բայց կարելի է զայն 
յիշել առ ի գիտութիւն: Ան կ'ըսէ. յիշել առ ի գիտութիւն: Ան կ'ըսէ. յիշել առ ի գիտութիւն: Ան կ'ըսէ. յիշել առ ի գիտութիւն: Ան կ'ըսէ. ««««Մոգերուն վերաբերեալ կը Մոգերուն վերաբերեալ կը Մոգերուն վերաբերեալ կը Մոգերուն վերաբերեալ կը 
պատմուի, թէ անոնք հաւատացին Քրիստոսի, եւ Քրիստոսի պատմուի, թէ անոնք հաւատացին Քրիստոսի, եւ Քրիստոսի պատմուի, թէ անոնք հաւատացին Քրիստոսի, եւ Քրիստոսի պատմուի, թէ անոնք հաւատացին Քրիստոսի, եւ Քրիստոսի 
հաւատալէն բաւական ժամանակ ետք` անոնք նահատակհաւատալէն բաւական ժամանակ ետք` անոնք նահատակհաւատալէն բաւական ժամանակ ետք` անոնք նահատակհաւատալէն բաւական ժամանակ ետք` անոնք նահատակ----
ուեցան Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին ուեցան Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին ուեցան Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին ուեցան Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին 
համար: Ահամար: Ահամար: Ահամար: Անոնց մարմինները տարուեցան Կոստանդնուպոնոնց մարմինները տարուեցան Կոստանդնուպոնոնց մարմինները տարուեցան Կոստանդնուպոնոնց մարմինները տարուեցան Կոստանդնուպո----
լիս, եւ հոնկէ փոխադրուեցան արեւմուտք` Միլան քաղաքը, լիս, եւ հոնկէ փոխադրուեցան արեւմուտք` Միլան քաղաքը, լիս, եւ հոնկէ փոխադրուեցան արեւմուտք` Միլան քաղաքը, լիս, եւ հոնկէ փոխադրուեցան արեւմուտք` Միլան քաղաքը, 
եւ հոնկէ` Կօլօնիաեւ հոնկէ` Կօլօնիաեւ հոնկէ` Կօլօնիաեւ հոնկէ` Կօլօնիա»:»:»:»:    
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14141414) ) ) ) Յաւելեալ երեք նշումներ.Յաւելեալ երեք նշումներ.Յաւելեալ երեք նշումներ.Յաւելեալ երեք նշումներ.----    
ա) Մոգերը աստղը տեսնելէ ետք, ոչ միայն մտածեցին ա) Մոգերը աստղը տեսնելէ ետք, ոչ միայն մտածեցին ա) Մոգերը աստղը տեսնելէ ետք, ոչ միայն մտածեցին ա) Մոգերը աստղը տեսնելէ ետք, ոչ միայն մտածեցին 

իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար, երթալ ու ծնած իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար, երթալ ու ծնած իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար, երթալ ու ծնած իրենց հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համար, երթալ ու ծնած 
Թագաւորը տեսնելԹագաւորը տեսնելԹագաւորը տեսնելԹագաւորը տեսնել, , , , այլ նաեւ մտածեցին զայն պատուել ու այլ նաեւ մտածեցին զայն պատուել ու այլ նաեւ մտածեցին զայն պատուել ու այլ նաեւ մտածեցին զայն պատուել ու 
մեծարել: Ոսկին, կնդրուկը եւ զմուռսը, յիշուած բոլոր մեծարել: Ոսկին, կնդրուկը եւ զմուռսը, յիշուած բոլոր մեծարել: Ոսկին, կնդրուկը եւ զմուռսը, յիշուած բոլոր մեծարել: Ոսկին, կնդրուկը եւ զմուռսը, յիշուած բոլոր 
իմաստներուն կողքին, յատուկ կերպով կ'ընծայուէր անձի մը իմաստներուն կողքին, յատուկ կերպով կ'ընծայուէր անձի մը իմաստներուն կողքին, յատուկ կերպով կ'ընծայուէր անձի մը իմաստներուն կողքին, յատուկ կերպով կ'ընծայուէր անձի մը 
որ արժանի էր մարդոց կողմէ պատուըուելու ու մեծարուելու: որ արժանի էր մարդոց կողմէ պատուըուելու ու մեծարուելու: որ արժանի էր մարդոց կողմէ պատուըուելու ու մեծարուելու: որ արժանի էր մարդոց կողմէ պատուըուելու ու մեծարուելու: 
Յիսուս արժանի է ամէն պատիւի ու ամէն մեծարանքի: Յիսուս արժանի է ամէն պատիւի ու ամէն մեծարանքի: Յիսուս արժանի է ամէն պատիւի ու ամէն մեծարանքի: Յիսուս արժանի է ամէն պատիւի ու ամէն մեծարանքի: 
Մոգերը ասիկա Մոգերը ասիկա Մոգերը ասիկա Մոգերը ասիկա գիտցան աստուածային նախախնամուգիտցան աստուածային նախախնամուգիտցան աստուածային նախախնամուգիտցան աստուածային նախախնամու----
թեամբ, եւ եկան իրենց նուէրներով պատուելու ու մեծարելու թեամբ, եւ եկան իրենց նուէրներով պատուելու ու մեծարելու թեամբ, եւ եկան իրենց նուէրներով պատուելու ու մեծարելու թեամբ, եւ եկան իրենց նուէրներով պատուելու ու մեծարելու 
Աստուծոյ Որդին: Մենք ի՞նչ կու տանք Քրիստոսի, զայն Աստուծոյ Որդին: Մենք ի՞նչ կու տանք Քրիստոսի, զայն Աստուծոյ Որդին: Մենք ի՞նչ կու տանք Քրիստոսի, զայն Աստուծոյ Որդին: Մենք ի՞նչ կու տանք Քրիստոսի, զայն 
պատուած ու մեծարած ըլլալու համար: Մեզմէ շատեր միայն պատուած ու մեծարած ըլլալու համար: Մեզմէ շատեր միայն պատուած ու մեծարած ըլլալու համար: Մեզմէ շատեր միայն պատուած ու մեծարած ըլլալու համար: Մեզմէ շատեր միայն 
շրթունքներով կը պատուեն ու կը մեծարեն Քրիստոսը: Մէկ շրթունքներով կը պատուեն ու կը մեծարեն Քրիստոսը: Մէկ շրթունքներով կը պատուեն ու կը մեծարեն Քրիստոսը: Մէկ շրթունքներով կը պատուեն ու կը մեծարեն Քրիստոսը: Մէկ 
կողմէ կը յայտարարկողմէ կը յայտարարկողմէ կը յայտարարկողմէ կը յայտարարենք թէ Քրիստոս տէրն է մեր կեանքին, ենք թէ Քրիստոս տէրն է մեր կեանքին, ենք թէ Քրիստոս տէրն է մեր կեանքին, ենք թէ Քրիստոս տէրն է մեր կեանքին, 
իսկ միւս կողմէ կը դժուարանանք իր փառքին համար իսկ միւս կողմէ կը դժուարանանք իր փառքին համար իսկ միւս կողմէ կը դժուարանանք իր փառքին համար իսկ միւս կողմէ կը դժուարանանք իր փառքին համար 
դրամական կամ այլ ձեւի զոհողութիւն յանձն առնելու: դրամական կամ այլ ձեւի զոհողութիւն յանձն առնելու: դրամական կամ այլ ձեւի զոհողութիւն յանձն առնելու: դրամական կամ այլ ձեւի զոհողութիւն յանձն առնելու: 
Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ մեր կեանքին երբ տէրը Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ մեր կեանքին երբ տէրը Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ մեր կեանքին երբ տէրը Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ տէրը ըլլալ մեր կեանքին երբ տէրը 
չէ նաեւ մեր գրպանին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հարստուչէ նաեւ մեր գրպանին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հարստուչէ նաեւ մեր գրպանին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հարստուչէ նաեւ մեր գրպանին: Քրիստոս ի՞նչպէս կրնայ հարստու----
թիւնը ըլլալ մեր սրտինթիւնը ըլլալ մեր սրտինթիւնը ըլլալ մեր սրտինթիւնը ըլլալ մեր սրտին    երբ տէրը չէ մեր նիւթական երբ տէրը չէ մեր նիւթական երբ տէրը չէ մեր նիւթական երբ տէրը չէ մեր նիւթական 
հարստութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ապագան վստահիլ հարստութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ապագան վստահիլ հարստութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ապագան վստահիլ հարստութեան: Ի՞նչպէս կրնանք մեր ապագան վստահիլ 
Քրիստոսի երբ մեր ներկան չենք վստահած անոր: ԶՔրիստոս Քրիստոսի երբ մեր ներկան չենք վստահած անոր: ԶՔրիստոս Քրիստոսի երբ մեր ներկան չենք վստահած անոր: ԶՔրիստոս Քրիստոսի երբ մեր ներկան չենք վստահած անոր: ԶՔրիստոս 
պատուած կ'ըլլա՞նք երբ կը խօսինք իրեն համար զոհոպատուած կ'ըլլա՞նք երբ կը խօսինք իրեն համար զոհոպատուած կ'ըլլա՞նք երբ կը խօսինք իրեն համար զոհոպատուած կ'ըլլա՞նք երբ կը խօսինք իրեն համար զոհո----
ղութիւն յանձն առնելու մասին, բայց մենք անձամբ չենք ուզեր ղութիւն յանձն առնելու մասին, բայց մենք անձամբ չենք ուզեր ղութիւն յանձն առնելու մասին, բայց մենք անձամբ չենք ուզեր ղութիւն յանձն առնելու մասին, բայց մենք անձամբ չենք ուզեր 
զոհողութիւն յանձն առնել: Զզոհողութիւն յանձն առնել: Զզոհողութիւն յանձն առնել: Զզոհողութիւն յանձն առնել: ԶՔրիստոս մեծարած կ'ըլլա՞նք երբ Քրիստոս մեծարած կ'ըլլա՞նք երբ Քրիստոս մեծարած կ'ըլլա՞նք երբ Քրիստոս մեծարած կ'ըլլա՞նք երբ 
կոչ կ'ուղղենք զինք մեծարելու մասին, բայց մեր կեանքն ու կոչ կ'ուղղենք զինք մեծարելու մասին, բայց մեր կեանքն ու կոչ կ'ուղղենք զինք մեծարելու մասին, բայց մեր կեանքն ու կոչ կ'ուղղենք զինք մեծարելու մասին, բայց մեր կեանքն ու 
գործը չեն պատմեր Քրիստոսի մեծութիւնը:գործը չեն պատմեր Քրիստոսի մեծութիւնը:գործը չեն պատմեր Քրիստոսի մեծութիւնը:գործը չեն պատմեր Քրիստոսի մեծութիւնը:    

բ) Աստուած բացատրելով թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ բ) Աստուած բացատրելով թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ բ) Աստուած բացատրելով թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ բ) Աստուած բացատրելով թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ 
մարդուն վերաբերմունքը իրեն հանդէպ` կ'ըսէ. մարդուն վերաբերմունքը իրեն հանդէպ` կ'ըսէ. մարդուն վերաբերմունքը իրեն հանդէպ` կ'ըսէ. մարդուն վերաբերմունքը իրեն հանդէպ` կ'ըսէ. ««««Բնաւ մէկը Բնաւ մէկը Բնաւ մէկը Բնաւ մէկը 
ձեռքը դատարկ թող չերեւնայ իմ առջեձեռքը դատարկ թող չերեւնայ իմ առջեձեռքը դատարկ թող չերեւնայ իմ առջեձեռքը դատարկ թող չերեւնայ իմ առջեւսւսւսւս»»»» ( ( ( (Ելից 23.15): Ելից 23.15): Ելից 23.15): Ելից 23.15): 
Մոգերը իրենց ձեռքը դատարկ չերեւցան: Անոնք լեցուն ձեռՄոգերը իրենց ձեռքը դատարկ չերեւցան: Անոնք լեցուն ձեռՄոգերը իրենց ձեռքը դատարկ չերեւցան: Անոնք լեցուն ձեռՄոգերը իրենց ձեռքը դատարկ չերեւցան: Անոնք լեցուն ձեռ----
քերով ներկայացան Տիրոքերով ներկայացան Տիրոքերով ներկայացան Տիրոքերով ներկայացան Տիրոջ առջեւ: Մենք լեցուն ձեռքերով կը ջ առջեւ: Մենք լեցուն ձեռքերով կը ջ առջեւ: Մենք լեցուն ձեռքերով կը ջ առջեւ: Մենք լեցուն ձեռքերով կը 
ներկայանա՞նք ներկայանա՞նք ներկայանա՞նք ներկայանա՞նք Տիրոջ առջեւ: Ինչո՞վ լեցուն են մեր ձեռքերը. Տիրոջ առջեւ: Ինչո՞վ լեցուն են մեր ձեռքերը. Տիրոջ առջեւ: Ինչո՞վ լեցուն են մեր ձեռքերը. Տիրոջ առջեւ: Ինչո՞վ լեցուն են մեր ձեռքերը. 
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բարեգործութիւններո՞վ, թէ` չարագործութիւններով: Մարբարեգործութիւններո՞վ, թէ` չարագործութիւններով: Մարբարեգործութիւններո՞վ, թէ` չարագործութիւններով: Մարբարեգործութիւններո՞վ, թէ` չարագործութիւններով: Մար----
դասիրութեան արտայայտութիդասիրութեան արտայայտութիդասիրութեան արտայայտութիդասիրութեան արտայայտութիւն եղող գործերով լեցուն ւն եղող գործերով լեցուն ւն եղող գործերով լեցուն ւն եղող գործերով լեցուն 
ձեռքերո՞վ կը ներկայանանք Տիրոջ առջեւ, թէ` մարդոց մեր ձեռքերո՞վ կը ներկայանանք Տիրոջ առջեւ, թէ` մարդոց մեր ձեռքերո՞վ կը ներկայանանք Տիրոջ առջեւ, թէ` մարդոց մեր ձեռքերո՞վ կը ներկայանանք Տիրոջ առջեւ, թէ` մարդոց մեր 
ըրած չարիքներով լեցուն ձեռքերով: Դատարկասիրտ եղող ըրած չարիքներով լեցուն ձեռքերով: Դատարկասիրտ եղող ըրած չարիքներով լեցուն ձեռքերով: Դատարկասիրտ եղող ըրած չարիքներով լեցուն ձեռքերով: Դատարկասիրտ եղող 
մարդը` նաեւ դատարկաձեռն կ'ըլլայ: Լեցուն սիրտ ունեցող մարդը` նաեւ դատարկաձեռն կ'ըլլայ: Լեցուն սիրտ ունեցող մարդը` նաեւ դատարկաձեռն կ'ըլլայ: Լեցուն սիրտ ունեցող մարդը` նաեւ դատարկաձեռն կ'ըլլայ: Լեցուն սիրտ ունեցող 
մարդը` լեցուն ձեռք կ'ունենայ: Եթէ մեր սիրտը լեցուն է մարդը` լեցուն ձեռք կ'ունենայ: Եթէ մեր սիրտը լեցուն է մարդը` լեցուն ձեռք կ'ունենայ: Եթէ մեր սիրտը լեցուն է մարդը` լեցուն ձեռք կ'ունենայ: Եթէ մեր սիրտը լեցուն է 
հաւատքով մեր Աստուծոյ հհաւատքով մեր Աստուծոյ հհաւատքով մեր Աստուծոյ հհաւատքով մեր Աստուծոյ հանդէպ ու սիրով մեր եղբօր ու անդէպ ու սիրով մեր եղբօր ու անդէպ ու սիրով մեր եղբօր ու անդէպ ու սիրով մեր եղբօր ու 
քրոջ հանդէպ` այն ատեն միայն մեր ձեռքերը լեցուն կ'ըլլան քրոջ հանդէպ` այն ատեն միայն մեր ձեռքերը լեցուն կ'ըլլան քրոջ հանդէպ` այն ատեն միայն մեր ձեռքերը լեցուն կ'ըլլան քրոջ հանդէպ` այն ատեն միայն մեր ձեռքերը լեցուն կ'ըլլան 
բարեգործութիւններով:բարեգործութիւններով:բարեգործութիւններով:բարեգործութիւններով:    

գ)գ)գ)գ)    Վերջապէս, պէտք է հաստատել նաեւ, թէ բերուած Վերջապէս, պէտք է հաստատել նաեւ, թէ բերուած Վերջապէս, պէտք է հաստատել նաեւ, թէ բերուած Վերջապէս, պէտք է հաստատել նաեւ, թէ բերուած 
պարգեւներուն մէջ Աստուծոյ նախախնամութիւնը կար: Այդ պարգեւներուն մէջ Աստուծոյ նախախնամութիւնը կար: Այդ պարգեւներուն մէջ Աստուծոյ նախախնամութիւնը կար: Այդ պարգեւներուն մէջ Աստուծոյ նախախնամութիւնը կար: Այդ 
նուէրները պիտի դիւրացնէին Մարիամի ու Յովսէփի նուէրները պիտի դիւրացնէին Մարիամի ու Յովսէփի նուէրները պիտի դիւրացնէին Մարիամի ու Յովսէփի նուէրները պիտի դիւրացնէին Մարիամի ու Յովսէփի 
ճամբորդութճամբորդութճամբորդութճամբորդութիւնը դէպի Եգիպտոս, եւ անոնց կեցութիւնը իւնը դէպի Եգիպտոս, եւ անոնց կեցութիւնը իւնը դէպի Եգիպտոս, եւ անոնց կեցութիւնը իւնը դէպի Եգիպտոս, եւ անոնց կեցութիւնը 
այդտեղ: Աստուած մեզ ալ կը նախախնամէ եւ մեր ալ այդտեղ: Աստուած մեզ ալ կը նախախնամէ եւ մեր ալ այդտեղ: Աստուած մեզ ալ կը նախախնամէ եւ մեր ալ այդտեղ: Աստուած մեզ ալ կը նախախնամէ եւ մեր ալ 
կարիքները կը հոգայ, եթէ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի նման կարիքները կը հոգայ, եթէ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի նման կարիքները կը հոգայ, եթէ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի նման կարիքները կը հոգայ, եթէ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի նման 
իր կամքին հնազանդ կեանք մը ապրինք:իր կամքին հնազանդ կեանք մը ապրինք:իր կամքին հնազանդ կեանք մը ապրինք:իր կամքին հնազանդ կեանք մը ապրինք:    

««««Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց Յետոյ ուրիշ ճամբով գացին իրենց երկիրը, առանց 
Հերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ ԱստոՀերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ ԱստոՀերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ ԱստոՀերովդէսի հանդիպելու, ինչպէս որ Աստուած երազի մը մէջ ւած երազի մը մէջ ւած երազի մը մէջ ւած երազի մը մէջ 
հրահանգեց իրենցհրահանգեց իրենցհրահանգեց իրենցհրահանգեց իրենց»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2.12):Մատթէոս 2.12):Մատթէոս 2.12):Մատթէոս 2.12):    

1) 1) 1) 1) ««««Ուրիշ ճամբով գացինՈւրիշ ճամբով գացինՈւրիշ ճամբով գացինՈւրիշ ճամբով գացին»:»:»:»:    Հաւատացեալին դիմաց բոլոր Հաւատացեալին դիմաց բոլոր Հաւատացեալին դիմաց բոլոր Հաւատացեալին դիմաց բոլոր 
ճամբաները մէկ անգամէն չեն գոցուիր, թէպէտ հաւատացճամբաները մէկ անգամէն չեն գոցուիր, թէպէտ հաւատացճամբաները մէկ անգամէն չեն գոցուիր, թէպէտ հաւատացճամբաները մէկ անգամէն չեն գոցուիր, թէպէտ հաւատաց----
եալը կրնայ երբեմն այդպէս զգալ: Աւետարանիչին այս եալը կրնայ երբեմն այդպէս զգալ: Աւետարանիչին այս եալը կրնայ երբեմն այդպէս զգալ: Աւետարանիչին այս եալը կրնայ երբեմն այդպէս զգալ: Աւետարանիչին այս 
բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մեր դիմաց միշտ ալ բաց դռներ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մեր դիմաց միշտ ալ բաց դռներ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մեր դիմաց միշտ ալ բաց դռներ բառերը մեզի կը յիշեցնեն, թէ մեր դիմաց միշտ ալ բաց դռներ 
ու ու ու ու ճամբաներ կան ու պիտի ըլլան: Փորձառութիւնը ցոյց ճամբաներ կան ու պիտի ըլլան: Փորձառութիւնը ցոյց ճամբաներ կան ու պիտի ըլլան: Փորձառութիւնը ցոյց ճամբաներ կան ու պիտի ըլլան: Փորձառութիւնը ցոյց 
տուած է մեզի, որ եթէ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք մեր տուած է մեզի, որ եթէ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք մեր տուած է մեզի, որ եթէ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք մեր տուած է մեզի, որ եթէ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք մեր 
դիմաց փակուած ճամբաներուն վրայ, անկարող կ'ըլլանք դիմաց փակուած ճամբաներուն վրայ, անկարող կ'ըլլանք դիմաց փակուած ճամբաներուն վրայ, անկարող կ'ըլլանք դիմաց փակուած ճամբաներուն վրայ, անկարող կ'ըլլանք 
տեսնելու այն ճամբաները որ Տէրը բացած է մեր առջեւ:տեսնելու այն ճամբաները որ Տէրը բացած է մեր առջեւ:տեսնելու այն ճամբաները որ Տէրը բացած է մեր առջեւ:տեսնելու այն ճամբաները որ Տէրը բացած է մեր առջեւ:    

2) 2) 2) 2) Եթէ Աստուած երազով մը չպատուիրէր մոգերուն Եթէ Աստուած երազով մը չպատուիրէր մոգերուն Եթէ Աստուած երազով մը չպատուիրէր մոգերուն Եթէ Աստուած երազով մը չպատուիրէր մոգերուն 
չերթալ Հեչերթալ Հեչերթալ Հեչերթալ Հերովդէսի քով, հաւանաբար անոնք երթային: Ճիշդ է րովդէսի քով, հաւանաբար անոնք երթային: Ճիշդ է րովդէսի քով, հաւանաբար անոնք երթային: Ճիշդ է րովդէսի քով, հաւանաբար անոնք երթային: Ճիշդ է 
որ անոնք իմաստուն մարդիկ էին, բայց միաժամանակ պարզ որ անոնք իմաստուն մարդիկ էին, բայց միաժամանակ պարզ որ անոնք իմաստուն մարդիկ էին, բայց միաժամանակ պարզ որ անոնք իմաստուն մարդիկ էին, բայց միաժամանակ պարզ 
ու անկեղծ մարդիկ էին: Պարզ ու անկեղծ մարդիկ միշտ կը ու անկեղծ մարդիկ էին: Պարզ ու անկեղծ մարդիկ միշտ կը ու անկեղծ մարդիկ էին: Պարզ ու անկեղծ մարդիկ միշտ կը ու անկեղծ մարդիկ էին: Պարզ ու անկեղծ մարդիկ միշտ կը 
կարծեն որ ուրիշներն ալ պարզ ու անկեղծ են, եւ կրնան կարծեն որ ուրիշներն ալ պարզ ու անկեղծ են, եւ կրնան կարծեն որ ուրիշներն ալ պարզ ու անկեղծ են, եւ կրնան կարծեն որ ուրիշներն ալ պարզ ու անկեղծ են, եւ կրնան 
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շուտով խաբուիլ: Իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, մենք պէտք շուտով խաբուիլ: Իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, մենք պէտք շուտով խաբուիլ: Իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, մենք պէտք շուտով խաբուիլ: Իբրեւ Քրիստոսի հետեւորդներ, մենք պէտք 
է ըէ ըէ ըէ ըլլանք պարզ ու անկեղծ, բայց պէտք չէ ըլլանք միամիտ եւ լլանք պարզ ու անկեղծ, բայց պէտք չէ ըլլանք միամիտ եւ լլանք պարզ ու անկեղծ, բայց պէտք չէ ըլլանք միամիտ եւ լլանք պարզ ու անկեղծ, բայց պէտք չէ ըլլանք միամիտ եւ 
դիւրախաբ, այլ` արթուն: Աշխարհիկ մարդը դիւրաւ կրնայ դիւրախաբ, այլ` արթուն: Աշխարհիկ մարդը դիւրաւ կրնայ դիւրախաբ, այլ` արթուն: Աշխարհիկ մարդը դիւրաւ կրնայ դիւրախաբ, այլ` արթուն: Աշխարհիկ մարդը դիւրաւ կրնայ 
ծածկել իր իսկական ինքնութիւնը, եւ ուստի` դիւրաւ ալ ծածկել իր իսկական ինքնութիւնը, եւ ուստի` դիւրաւ ալ ծածկել իր իսկական ինքնութիւնը, եւ ուստի` դիւրաւ ալ ծածկել իր իսկական ինքնութիւնը, եւ ուստի` դիւրաւ ալ 
կրնայ խաբել ուրիշը: Աստուծոյ մարդը պէտք է գիտնայ որ կրնայ խաբել ուրիշը: Աստուծոյ մարդը պէտք է գիտնայ որ կրնայ խաբել ուրիշը: Աստուծոյ մարդը պէտք է գիտնայ որ կրնայ խաբել ուրիշը: Աստուծոյ մարդը պէտք է գիտնայ որ 
աշխարհը խաբոաշխարհը խաբոաշխարհը խաբոաշխարհը խաբո´́́́ղ աշխարհ է, որպէսզի արթող աշխարհ է, որպէսզի արթող աշխարհ է, որպէսզի արթող աշխարհ է, որպէսզի արթո´́́́ւն եւ զգուն եւ զգուն եւ զգուն եւ զգո´́́́յշյշյշյշ    
ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    

3) 3) 3) 3) Աստուած մոգերուն պատուիրեց չերթալ Հերովդէսի Աստուած մոգերուն պատուիրեց չերթալ Հերովդէսի Աստուած մոգերուն պատուիրեց չերթալ Հերովդէսի Աստուած մոգերուն պատուիրեց չերթալ Հերովդէսի 
քով, եւ մոգերը հնազանդեցան: Աստուած թոյլ չտուաւ որ քով, եւ մոգերը հնազանդեցան: Աստուած թոյլ չտուաւ որ քով, եւ մոգերը հնազանդեցան: Աստուած թոյլ չտուաւ որ քով, եւ մոգերը հնազանդեցան: Աստուած թոյլ չտուաւ որ 
մոգերը Հերովդէսի քով երթալու կործանարար քայլը առնեն: մոգերը Հերովդէսի քով երթալու կործանարար քայլը առնեն: մոգերը Հերովդէսի քով երթալու կործանարար քայլը առնեն: մոգերը Հերովդէսի քով երթալու կործանարար քայլը առնեն: 
Անոնք որոնք հաւատարմութեամբ եւ մաքուր սրտով կը Անոնք որոնք հաւատարմութեամբ եւ մաքուր սրտով կը Անոնք որոնք հաւատարմութեամբ եւ մաքուր սրտով կը Անոնք որոնք հաւատարմութեամբ եւ մաքուր սրտով կը 
հետեւին Աստուծոյ, Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ սխալ ոհետեւին Աստուծոյ, Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ սխալ ոհետեւին Աստուծոյ, Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ սխալ ոհետեւին Աստուծոյ, Աստուած թոյլ պիտի չտայ որ սխալ ու ւ ւ ւ 
կործանարար քայլեր առնեն, այլ միշտ պիտի զգուշացնէ կործանարար քայլեր առնեն, այլ միշտ պիտի զգուշացնէ կործանարար քայլեր առնեն, այլ միշտ պիտի զգուշացնէ կործանարար քայլեր առնեն, այլ միշտ պիտի զգուշացնէ 
զանոնք:զանոնք:զանոնք:զանոնք:    

4) 4) 4) 4) Եթէ մոգերը վերադառնային Հերովդէսի քով եւ Եթէ մոգերը վերադառնային Հերովդէսի քով եւ Եթէ մոգերը վերադառնային Հերովդէսի քով եւ Եթէ մոգերը վերադառնային Հերովդէսի քով եւ 
պատմէին անոր իրենց տեսածին մասին, կրնային պատճառ պատմէին անոր իրենց տեսածին մասին, կրնային պատճառ պատմէին անոր իրենց տեսածին մասին, կրնային պատճառ պատմէին անոր իրենց տեսածին մասին, կրնային պատճառ 
դառնալ որ մանուկ Յիսուսը հալածուէր: Մենք զգոյշ ըլլանք դառնալ որ մանուկ Յիսուսը հալածուէր: Մենք զգոյշ ըլլանք դառնալ որ մանուկ Յիսուսը հալածուէր: Մենք զգոյշ ըլլանք դառնալ որ մանուկ Յիսուսը հալածուէր: Մենք զգոյշ ըլլանք 
թէ որու` իթէ որու` իթէ որու` իթէ որու` ի´́́́նչ կը պատմենք, որպէսզի յանկարծ պատճառ նչ կը պատմենք, որպէսզի յանկարծ պատճառ նչ կը պատմենք, որպէսզի յանկարծ պատճառ նչ կը պատմենք, որպէսզի յանկարծ պատճառ 
չչչչըլլանք որ Աստուծոյ Որդին ծաղրուի կամ Աստուծոյ ըլլանք որ Աստուծոյ Որդին ծաղրուի կամ Աստուծոյ ըլլանք որ Աստուծոյ Որդին ծաղրուի կամ Աստուծոյ ըլլանք որ Աստուծոյ Որդին ծաղրուի կամ Աստուծոյ 
զաւակները հալածուին:զաւակները հալածուին:զաւակները հալածուին:զաւակները հալածուին:    

5) 5) 5) 5) Հերովդէս ուզեց սպաննել Յիսուսը, բայց չկրցաւ զայն Հերովդէս ուզեց սպաննել Յիսուսը, բայց չկրցաւ զայն Հերովդէս ուզեց սպաննել Յիսուսը, բայց չկրցաւ զայն Հերովդէս ուզեց սպաննել Յիսուսը, բայց չկրցաւ զայն 
տեսնել: Բոլոր անոնք որոնք իրենց կամաւոր մեղքերով կը տեսնել: Բոլոր անոնք որոնք իրենց կամաւոր մեղքերով կը տեսնել: Բոլոր անոնք որոնք իրենց կամաւոր մեղքերով կը տեսնել: Բոլոր անոնք որոնք իրենց կամաւոր մեղքերով կը 
««««սպաննենսպաննենսպաննենսպաննեն» » » » Յիսուսը ու կը խոցոտեն անոր սուրբ սիրտը` Յիսուսը ու կը խոցոտեն անոր սուրբ սիրտը` Յիսուսը ու կը խոցոտեն անոր սուրբ սիրտը` Յիսուսը ու կը խոցոտեն անոր սուրբ սիրտը` 
երբեք պիտի չկրնան տեսնել զայն: Հերոերբեք պիտի չկրնան տեսնել զայն: Հերոերբեք պիտի չկրնան տեսնել զայն: Հերոերբեք պիտի չկրնան տեսնել զայն: Հերովդէս պայքար վդէս պայքար վդէս պայքար վդէս պայքար 
յայտարարեց նորածին Յիսուսին դէմ, եւ պարտուած դուրս յայտարարեց նորածին Յիսուսին դէմ, եւ պարտուած դուրս յայտարարեց նորածին Յիսուսին դէմ, եւ պարտուած դուրս յայտարարեց նորածին Յիսուսին դէմ, եւ պարտուած դուրս 
եկաւ: Պարտութիեկաւ: Պարտութիեկաւ: Պարտութիեկաւ: Պարտութի´́́́ւն է բաժինը բոլոր անոնց` որոնք կը ւն է բաժինը բոլոր անոնց` որոնք կը ւն է բաժինը բոլոր անոնց` որոնք կը ւն է բաժինը բոլոր անոնց` որոնք կը 
պայքարին Քրիստոսի դէմ:պայքարին Քրիստոսի դէմ:պայքարին Քրիստոսի դէմ:պայքարին Քրիստոսի դէմ:    

6) 6) 6) 6) Հերովդէս ուզեց սպաննել Մեսիան, որ եկած էր կեանք Հերովդէս ուզեց սպաննել Մեսիան, որ եկած էր կեանք Հերովդէս ուզեց սպաննել Մեսիան, որ եկած էր կեանք Հերովդէս ուզեց սպաննել Մեսիան, որ եկած էր կեանք 
շնորհելու մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: Մարդասպան էր շնորհելու մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: Մարդասպան էր շնորհելու մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: Մարդասպան էր շնորհելու մեղքի մէջ մեռած մարդկութեան: Մարդասպան էր 
Հերովդէս. ուզեց նաՀերովդէս. ուզեց նաՀերովդէս. ուզեց նաՀերովդէս. ուզեց նաեւ Աստուածասպան ըլլալ: Ան շատ եւ Աստուածասպան ըլլալ: Ան շատ եւ Աստուածասպան ըլլալ: Ան շատ եւ Աստուածասպան ըլլալ: Ան շատ 
արիւն թափած անձ մըն էր: Ան նոյնիսկ սպաննած էր արիւն թափած անձ մըն էր: Ան նոյնիսկ սպաննած էր արիւն թափած անձ մըն էր: Ան նոյնիսկ սպաննած էր արիւն թափած անձ մըն էր: Ան նոյնիսկ սպաննած էր ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    
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կինը` Մարիամնէ, եւ անոր երկու որդիները` Աղեքսանդրը եւ կինը` Մարիամնէ, եւ անոր երկու որդիները` Աղեքսանդրը եւ կինը` Մարիամնէ, եւ անոր երկու որդիները` Աղեքսանդրը եւ կինը` Մարիամնէ, եւ անոր երկու որդիները` Աղեքսանդրը եւ 
Արիստոբուղոսը:Արիստոբուղոսը:Արիստոբուղոսը:Արիստոբուղոսը:    

7) 7) 7) 7) Մոգերը առանց գիտնալու գացին Հերովդէսի քով. Մոգերը առանց գիտնալու գացին Հերովդէսի քով. Մոգերը առանց գիտնալու գացին Հերովդէսի քով. Մոգերը առանց գիտնալու գացին Հերովդէսի քով. 
Տիրոջ հրեշտակը սակայն անոնց պատուիրեց չվերադառնալ Տիրոջ հրեշտակը սակայն անոնց պատուիրեց չվերադառնալ Տիրոջ հրեշտակը սակայն անոնց պատուիրեց չվերադառնալ Տիրոջ հրեշտակը սակայն անոնց պատուիրեց չվերադառնալ 
անոր քոանոր քոանոր քոանոր քով: Երբ բան մը ընենք առանց գիտնալու, Տէրը վ: Երբ բան մը ընենք առանց գիտնալու, Տէրը վ: Երբ բան մը ընենք առանց գիտնալու, Տէրը վ: Երբ բան մը ընենք առանց գիտնալու, Տէրը 
կկկկ’’’’ողորմի ու մեզ կողորմի ու մեզ կողորմի ու մեզ կողորմի ու մեզ կ’’’’առաջնորդէ դէպի ճիշդ ճամբան:առաջնորդէ դէպի ճիշդ ճամբան:առաջնորդէ դէպի ճիշդ ճամբան:առաջնորդէ դէպի ճիշդ ճամբան:    

8) 8) 8) 8) Հերովդէս կՀերովդէս կՀերովդէս կՀերովդէս կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը բայց չտեսաւ քանի ուզէր տեսնել Յիսուսը բայց չտեսաւ քանի ուզէր տեսնել Յիսուսը բայց չտեսաւ քանի ուզէր տեսնել Յիսուսը բայց չտեսաւ քանի 
սիրտը մաքուր չէր: Բոլոր անոնք որոնք մաքուր սիրտ չունին՝ սիրտը մաքուր չէր: Բոլոր անոնք որոնք մաքուր սիրտ չունին՝ սիրտը մաքուր չէր: Բոլոր անոնք որոնք մաքուր սիրտ չունին՝ սիրտը մաքուր չէր: Բոլոր անոնք որոնք մաքուր սիրտ չունին՝ 
պիտի չկրնան տեսնել Յիսուսը, քանի մաքուր սիրտ պիտի չկրնան տեսնել Յիսուսը, քանի մաքուր սիրտ պիտի չկրնան տեսնել Յիսուսը, քանի մաքուր սիրտ պիտի չկրնան տեսնել Յիսուսը, քանի մաքուր սիրտ 
ունեցողները միայունեցողները միայունեցողները միայունեցողները միայն ն ն ն ««««զԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնենզԱստուած պիտի տեսնեն» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
5.8):5.8):5.8):5.8):    

9999) ) ) ) ««««Աստուած երազի մը մէջ հրահանգեցԱստուած երազի մը մէջ հրահանգեցԱստուած երազի մը մէջ հրահանգեցԱստուած երազի մը մէջ հրահանգեց»»»»    մոգերուն մոգերուն մոգերուն մոգերուն 
չվերադառնալու Հերովդէսի մօտ: Աստուած այսօր ալ կրնայ չվերադառնալու Հերովդէսի մօտ: Աստուած այսօր ալ կրնայ չվերադառնալու Հերովդէսի մօտ: Աստուած այսօր ալ կրնայ չվերադառնալու Հերովդէսի մօտ: Աստուած այսօր ալ կրնայ 
խօսիլ իր զաւակներուն երազներու միջոցաւ. բայց նախընտխօսիլ իր զաւակներուն երազներու միջոցաւ. բայց նախընտխօսիլ իր զաւակներուն երազներու միջոցաւ. բայց նախընտխօսիլ իր զաւակներուն երազներու միջոցաւ. բայց նախընտ----
րելի է Աստուածաշունչ կարդալ եւ աղօթել ու խնդրել որ Տէրը րելի է Աստուածաշունչ կարդալ եւ աղօթել ու խնդրել որ Տէրը րելի է Աստուածաշունչ կարդալ եւ աղօթել ու խնդրել որ Տէրը րելի է Աստուածաշունչ կարդալ եւ աղօթել ու խնդրել որ Տէրը 
իր Խօսքին միր Խօսքին միր Խօսքին միր Խօսքին միջոցաւ խօսի մեզի: Աստուծոյ կամքը գիտնալու իջոցաւ խօսի մեզի: Աստուծոյ կամքը գիտնալու իջոցաւ խօսի մեզի: Աստուծոյ կամքը գիտնալու իջոցաւ խօսի մեզի: Աստուծոյ կամքը գիտնալու 
համար երազներու ապաւինիլը` մեր հաւատքին մէջ համար երազներու ապաւինիլը` մեր հաւատքին մէջ համար երազներու ապաւինիլը` մեր հաւատքին մէջ համար երազներու ապաւինիլը` մեր հաւատքին մէջ 
անչափահաս կամ խակ ըլլալու նշան է, մինչդեռ Աստուաանչափահաս կամ խակ ըլլալու նշան է, մինչդեռ Աստուաանչափահաս կամ խակ ըլլալու նշան է, մինչդեռ Աստուաանչափահաս կամ խակ ըլլալու նշան է, մինչդեռ Աստուա----
ծաշունչին ընդմէջէն Աստուծոյ ձայնը լսելը` իր հաւատքին ծաշունչին ընդմէջէն Աստուծոյ ձայնը լսելը` իր հաւատքին ծաշունչին ընդմէջէն Աստուծոյ ձայնը լսելը` իր հաւատքին ծաշունչին ընդմէջէն Աստուծոյ ձայնը լսելը` իր հաւատքին 
մէջ աճած մարդու գործ է:մէջ աճած մարդու գործ է:մէջ աճած մարդու գործ է:մէջ աճած մարդու գործ է:    

10) 10) 10) 10) Համարին կապուած հետաքրքրական բացատրութիւՀամարին կապուած հետաքրքրական բացատրութիւՀամարին կապուած հետաքրքրական բացատրութիւՀամարին կապուած հետաքրքրական բացատրութիւն ն ն ն 
մը կու տայ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին, զոր կ'արժէ յիշել: մը կու տայ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին, զոր կ'արժէ յիշել: մը կու տայ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին, զոր կ'արժէ յիշել: մը կու տայ Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին, զոր կ'արժէ յիշել: 
Ան կ'ըսէ. Ան կ'ըսէ. Ան կ'ըսէ. Ան կ'ըսէ. ««««Մոգերը երկրպագելէ ետք մանկացեալ Մոգերը երկրպագելէ ետք մանկացեալ Մոգերը երկրպագելէ ետք մանկացեալ Մոգերը երկրպագելէ ետք մանկացեալ ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ, , , , յիշեյիշեյիշեյիշե----
ցին Հերովդէսի խօսքը, որ պատուիրած էր իրենց` քովը ցին Հերովդէսի խօսքը, որ պատուիրած էր իրենց` քովը ցին Հերովդէսի խօսքը, որ պատուիրած էր իրենց` քովը ցին Հերովդէսի խօսքը, որ պատուիրած էր իրենց` քովը 
դառնալ եւ ստոյգ տեղեկութիւն տալ մանուկին մասին: Անոնք դառնալ եւ ստոյգ տեղեկութիւն տալ մանուկին մասին: Անոնք դառնալ եւ ստոյգ տեղեկութիւն տալ մանուկին մասին: Անոնք դառնալ եւ ստոյգ տեղեկութիւն տալ մանուկին մասին: Անոնք 
սկսան տարակուսիլ ու մտածել, թէ արդեօք պէ՞տքսկսան տարակուսիլ ու մտածել, թէ արդեօք պէ՞տքսկսան տարակուսիլ ու մտածել, թէ արդեօք պէ՞տքսկսան տարակուսիլ ու մտածել, թէ արդեօք պէ՞տք    էր յայտէր յայտէր յայտէր յայտ----
նէին Հերովդէսի Յիսուսի ծննդեան վայրը թէ ոչ: Ուստի, նէին Հերովդէսի Յիսուսի ծննդեան վայրը թէ ոչ: Ուստի, նէին Հերովդէսի Յիսուսի ծննդեան վայրը թէ ոչ: Ուստի, նէին Հերովդէսի Յիսուսի ծննդեան վայրը թէ ոչ: Ուստի, 
աղօթքով խնդրեցին Աստուծմէ որ յայտնէ իրենց իր կամքը. աղօթքով խնդրեցին Աստուծմէ որ յայտնէ իրենց իր կամքը. աղօթքով խնդրեցին Աստուծմէ որ յայտնէ իրենց իր կամքը. աղօթքով խնդրեցին Աստուծմէ որ յայտնէ իրենց իր կամքը. 
հաւանաբար այս կապակցութեամբ ամէնօրհհաւանաբար այս կապակցութեամբ ամէնօրհհաւանաբար այս կապակցութեամբ ամէնօրհհաւանաբար այս կապակցութեամբ ամէնօրհննննեալ սուրբ կոյս եալ սուրբ կոյս եալ սուրբ կոյս եալ սուրբ կոյս 
Մարիամին խորհուրդը նաեւ խնդրեցին, թէ արդեօք պէ՞տք էՄարիամին խորհուրդը նաեւ խնդրեցին, թէ արդեօք պէ՞տք էՄարիամին խորհուրդը նաեւ խնդրեցին, թէ արդեօք պէ՞տք էՄարիամին խորհուրդը նաեւ խնդրեցին, թէ արդեօք պէ՞տք էրրրր    
Հերովդէսը տեղեակ պահել իրենց տեսածին մասՀերովդէսը տեղեակ պահել իրենց տեսածին մասՀերովդէսը տեղեակ պահել իրենց տեսածին մասՀերովդէսը տեղեակ պահել իրենց տեսածին մասին թէ ոչ: Եւ ին թէ ոչ: Եւ ին թէ ոչ: Եւ ին թէ ոչ: Եւ 
սուրբ կոյսը պատուիրեց անոնց Աստուծմէ խնդրել յստասուրբ կոյսը պատուիրեց անոնց Աստուծմէ խնդրել յստասուրբ կոյսը պատուիրեց անոնց Աստուծմէ խնդրել յստասուրբ կոյսը պատուիրեց անոնց Աստուծմէ խնդրել յստա----
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կեցում այս մասին. անկէ ետք մոգերը Աստուծմէ խնդրեցին, կեցում այս մասին. անկէ ետք մոգերը Աստուծմէ խնդրեցին, կեցում այս մասին. անկէ ետք մոգերը Աստուծմէ խնդրեցին, կեցում այս մասին. անկէ ետք մոգերը Աստուծմէ խնդրեցին, 
եւ Աստուած հրեշտակի մը միջոցաւ եւ Աստուած հրեշտակի մը միջոցաւ եւ Աստուած հրեշտակի մը միջոցաւ եւ Աստուած հրեշտակի մը միջոցաւ երազով երազով երազով երազով յայտնեց անոնց յայտնեց անոնց յայտնեց անոնց յայտնեց անոնց 
չդառնալ Հերովդէսի մօտ ու չյայտնել անոր ծնած Արքային չդառնալ Հերովդէսի մօտ ու չյայտնել անոր ծնած Արքային չդառնալ Հերովդէսի մօտ ու չյայտնել անոր ծնած Արքային չդառնալ Հերովդէսի մօտ ու չյայտնել անոր ծնած Արքային 
տեղը: Այս հարցին գծով յստակեցում ստանտեղը: Այս հարցին գծով յստակեցում ստանտեղը: Այս հարցին գծով յստակեցում ստանտեղը: Այս հարցին գծով յստակեցում ստանալէ ետք Աստուծալէ ետք Աստուծալէ ետք Աստուծալէ ետք Աստուծ----
մէ, ուրիշ ճամբով վերադարձան իրենց երկիրը, որովհետեւ մէ, ուրիշ ճամբով վերադարձան իրենց երկիրը, որովհետեւ մէ, ուրիշ ճամբով վերադարձան իրենց երկիրը, որովհետեւ մէ, ուրիշ ճամբով վերադարձան իրենց երկիրը, որովհետեւ 
եթէ նոյն ճամբով դառնային, Հերովդէս կրնար տեսնել զիրենք եթէ նոյն ճամբով դառնային, Հերովդէս կրնար տեսնել զիրենք եթէ նոյն ճամբով դառնային, Հերովդէս կրնար տեսնել զիրենք եթէ նոյն ճամբով դառնային, Հերովդէս կրնար տեսնել զիրենք 
եւ գիտնալ որ չուզեցին տեղեկութիւն տալ իրեն ծնած Մեսիաեւ գիտնալ որ չուզեցին տեղեկութիւն տալ իրեն ծնած Մեսիաեւ գիտնալ որ չուզեցին տեղեկութիւն տալ իրեն ծնած Մեսիաեւ գիտնալ որ չուզեցին տեղեկութիւն տալ իրեն ծնած Մեսիա----
յին մասին, եւ կրնար չարչարել զիրենք ու նոյնիսկ սպաննելյին մասին, եւ կրնար չարչարել զիրենք ու նոյնիսկ սպաննելյին մասին, եւ կրնար չարչարել զիրենք ու նոյնիսկ սպաննելյին մասին, եւ կրնար չարչարել զիրենք ու նոյնիսկ սպաննել»:»:»:»:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

 
    

Սիրելի մանուկ Յիսուս, կը խնդրեմ Քեզմէ, տուր Սիրելի մանուկ Յիսուս, կը խնդրեմ Քեզմէ, տուր Սիրելի մանուկ Յիսուս, կը խնդրեմ Քեզմէ, տուր Սիրելի մանուկ Յիսուս, կը խնդրեմ Քեզմէ, տուր 
որ յստակօրէն որ յստակօրէն որ յստակօրէն որ յստակօրէն տեսնեմ բոլոր այն աստղերը որոնք զիս տեսնեմ բոլոր այն աստղերը որոնք զիս տեսնեմ բոլոր այն աստղերը որոնք զիս տեսնեմ բոլոր այն աստղերը որոնք զիս 
Քեզի կ'առաջնորդեն: Թող որ ԽօսքդՔեզի կ'առաջնորդեն: Թող որ ԽօսքդՔեզի կ'առաջնորդեն: Թող որ ԽօսքդՔեզի կ'առաջնորդեն: Թող որ Խօսքդ`̀̀̀    զիս Քեզի զիս Քեզի զիս Քեզի զիս Քեզի 
հպհպհպհպեցնող աստեցնող աստեցնող աստեցնող աստղղղղ    մը ըլլայ:մը ըլլայ:մը ըլլայ:մը ըլլայ:    Թող որ խաչդ` զիս ոտնաԹող որ խաչդ` զիս ոտնաԹող որ խաչդ` զիս ոտնաԹող որ խաչդ` զիս ոտնա----
հետքերուդ ճամբէն առաջնորդող աստղ մը ըլլայ: Թող հետքերուդ ճամբէն առաջնորդող աստղ մը ըլլայ: Թող հետքերուդ ճամբէն առաջնորդող աստղ մը ըլլայ: Թող հետքերուդ ճամբէն առաջնորդող աստղ մը ըլլայ: Թող 
որ փորձութիւնները` զիս Քեզի մօոր փորձութիւնները` զիս Քեզի մօոր փորձութիւնները` զիս Քեզի մօոր փորձութիւնները` զիս Քեզի մօտեցտեցտեցտեցնող աստնող աստնող աստնող աստղեր ղեր ղեր ղեր 
ըլլան: Բայց նաեւ, թող որ իմ կարգիս դառնաըլլան: Բայց նաեւ, թող որ իմ կարգիս դառնաըլլան: Բայց նաեւ, թող որ իմ կարգիս դառնաըլլան: Բայց նաեւ, թող որ իմ կարգիս դառնամ աստղ մ աստղ մ աստղ մ աստղ 
մը ուրիշները Քեզի առաջնորդող: մը ուրիշները Քեզի առաջնորդող: մը ուրիշները Քեզի առաջնորդող: մը ուրիշները Քեզի առաջնորդող: Թող որ Քեզ Թող որ Քեզ Թող որ Քեզ Թող որ Քեզ 
փնտռողները իմ միջոփնտռողները իմ միջոփնտռողները իմ միջոփնտռողները իմ միջոցաւս Քեզ գտնեն: Եւ թող որ ցաւս Քեզ գտնեն: Եւ թող որ ցաւս Քեզ գտնեն: Եւ թող որ ցաւս Քեզ գտնեն: Եւ թող որ 
մոգերու նման Քեմոգերու նման Քեմոգերու նման Քեմոգերու նման Քե´́́́զ պաշտեմ ու զ պաշտեմ ու զ պաշտեմ ու զ պաշտեմ ու երկրպագեմ, եւ երկրպագեմ, եւ երկրպագեմ, եւ երկրպագեմ, եւ 
ՔեզիՔեզիՔեզիՔեզի´́́́    ընծայուընծայուընծայուընծայուիմ ու ընծայեմ կեանքս համակ:իմ ու ընծայեմ կեանքս համակ:իմ ու ընծայեմ կեանքս համակ:իմ ու ընծայեմ կեանքս համակ:    
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ՅիսՅիսՅիսՅիսուս եւ Զակքէոսուս եւ Զակքէոսուս եւ Զակքէոսուս եւ Զակքէոս    
((((Ղուկաս 19.1Ղուկաս 19.1Ղուկաս 19.1Ղուկաս 19.1----10101010))))    

    

    
««««Յիսուս Երիքով մտաւ եւ կՅիսուս Երիքով մտաւ եւ կՅիսուս Երիքով մտաւ եւ կՅիսուս Երիքով մտաւ եւ կ’’’’անցնէր քաղաքէնանցնէր քաղաքէնանցնէր քաղաքէնանցնէր քաղաքէն»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 

19.1):19.1):19.1):19.1):    
Զակքէոս լսած էր Յիսուսի մասին բայց առիթ չէր ունեԶակքէոս լսած էր Յիսուսի մասին բայց առիթ չէր ունեԶակքէոս լսած էր Յիսուսի մասին բայց առիթ չէր ունեԶակքէոս լսած էր Յիսուսի մասին բայց առիթ չէր ունե----

ցած տեսցած տեսցած տեսցած տեսնելու զայն: Առիթը ինքնաբերաբար ներկայացաւ երբ նելու զայն: Առիթը ինքնաբերաբար ներկայացաւ երբ նելու զայն: Առիթը ինքնաբերաբար ներկայացաւ երբ նելու զայն: Առիթը ինքնաբերաբար ներկայացաւ երբ 

Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս Երիքով մտաւ եւ կԵրիքով մտաւ եւ կԵրիքով մտաւ եւ կԵրիքով մտաւ եւ կ’’’’անցնէր քաղաքէն:անցնէր քաղաքէն:անցնէր քաղաքէն:անցնէր քաղաքէն:    ԶակԶակԶակԶակ----
քէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ, քէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ, քէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ, քէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հարուստ, 
կկկկ’’’’ուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ո´́́́վ է Յվ է Յվ է Յվ է Յիսուսը, իսուսը, իսուսը, իսուսը, բայց բայց բայց բայց ամբոխին պատամբոխին պատամբոխին պատամբոխին պատ----
ճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր: Ուստիճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր: Ուստիճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր: Ուստիճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր: Ուստի    
առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի 
տեսնէ, որովհետեսնէ, որովհետեսնէ, որովհետեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր: տեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր: տեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր: տեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր: 
Յիսուս երբ հասաւՅիսուս երբ հասաւՅիսուս երբ հասաւՅիսուս երբ հասաւ    այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.    

----    ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէ´, ´, ´, ´, վավավավա´́́́ր իջիր, որովհետեւ ր իջիր, որովհետեւ ր իջիր, որովհետեւ ր իջիր, որովհետեւ 
այայայայսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ::::    

Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եԶակքէոս աճապարելով վար իջաւ եԶակքէոս աճապարելով վար իջաւ եԶակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախոււ ուրախոււ ուրախոււ ուրախու----
թեամբ ընդունեց Յիսուսըթեամբ ընդունեց Յիսուսըթեամբ ընդունեց Յիսուսըթեամբ ընդունեց Յիսուսը::::    Բոլոր անոնք որոնք տեսան Բոլոր անոնք որոնք տեսան Բոլոր անոնք որոնք տեսան Բոլոր անոնք որոնք տեսան 
ասիկա, սկսան մրթմրթալ ասիկա, սկսան մրթմրթալ ասիկա, սկսան մրթմրթալ ասիկա, սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.եւ ըսել.եւ ըսել.եւ ըսել.    

----    Այս մարդը մեղաԱյս մարդը մեղաԱյս մարդը մեղաԱյս մարդը մեղաւորի մը տունը գնաց եւ հիւր ւորի մը տունը գնաց եւ հիւր ւորի մը տունը գնաց եւ հիւր ւորի մը տունը գնաց եւ հիւր 
եղաւեղաւեղաւեղաւ::::    

ԶակԶակԶակԶակքէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.քէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.քէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.քէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.        
----    ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահա ունեցածիս կէսր, ահա ունեցածիս կէսր, ահա ունեցածիս կէսր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի ը աղքատներուն պիտի ը աղքատներուն պիտի ը աղքատներուն պիտի 

տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝    քառապատիկ քառապատիկ քառապատիկ քառապատիկ 
պիտի հատուցանեմ անոր:պիտի հատուցանեմ անոր:պիտի հատուցանեմ անոր:պիտի հատուցանեմ անոր:    

ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս ըսաւ անոր.ս ըսաւ անոր.ս ըսաւ անոր.ս ըսաւ անոր.    
----    Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն ալ Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն ալ Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն ալ Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն ալ 

Աբրահամի զաւակ է: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ Աբրահամի զաւակ է: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ Աբրահամի զաւակ է: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ Աբրահամի զաւակ է: Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ 
կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:կորսուածը փնտռելու եւ փրկելու:    
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Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’անցնէր Երիքովէն: Եւ Զակքէոս առիթէն օգտուիլ անցնէր Երիքովէն: Եւ Զակքէոս առիթէն օգտուիլ անցնէր Երիքովէն: Եւ Զակքէոս առիթէն օգտուիլ անցնէր Երիքովէն: Եւ Զակքէոս առիթէն օգտուիլ 
գիտցաւ: Երգիտցաւ: Երգիտցաւ: Երգիտցաւ: Երիքով որ կործաիքով որ կործաիքով որ կործաիքով որ կործանեցաւ Աստուծոյ բարկութեան հենեցաւ Աստուծոյ բարկութեան հենեցաւ Աստուծոյ բարկութեան հենեցաւ Աստուծոյ բարկութեան հե----
տեւանքով, Երիքով որ Գալիլեայի նման մեղաւոր ու դատատեւանքով, Երիքով որ Գալիլեայի նման մեղաւոր ու դատատեւանքով, Երիքով որ Գալիլեայի նման մեղաւոր ու դատատեւանքով, Երիքով որ Գալիլեայի նման մեղաւոր ու դատա----
պարտութեան արժանի քաղաք կը նկատուէր, Երիքով որ պարտութեան արժանի քաղաք կը նկատուէր, Երիքով որ պարտութեան արժանի քաղաք կը նկատուէր, Երիքով որ պարտութեան արժանի քաղաք կը նկատուէր, Երիքով որ 
հիմնուեցաւ անէծքով ու անէծքի վրայ (Յեսու 6.26), հիմա կը հիմնուեցաւ անէծքով ու անէծքի վրայ (Յեսու 6.26), հիմա կը հիմնուեցաւ անէծքով ու անէծքի վրայ (Յեսու 6.26), հիմա կը հիմնուեցաւ անէծքով ու անէծքի վրայ (Յեսու 6.26), հիմա կը 
վայելէր փրկիչ Յիսուվայելէր փրկիչ Յիսուվայելէր փրկիչ Յիսուվայելէր փրկիչ Յիսուսին օրհնաբեր մուտքը, կը վայելէր սին օրհնաբեր մուտքը, կը վայելէր սին օրհնաբեր մուտքը, կը վայելէր սին օրհնաբեր մուտքը, կը վայելէր 
մարդկումարդկումարդկումարդկութեան Ազատարարին այցելութիւնը: Այոթեան Ազատարարին այցելութիւնը: Այոթեան Ազատարարին այցելութիւնը: Այոթեան Ազատարարին այցելութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, 
ՕՐՀՆԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ կը մտնէր ՕՐՀՆԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ կը մտնէր ՕՐՀՆԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ կը մտնէր ՕՐՀՆԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ կը մտնէր ««««անիծեալանիծեալանիծեալանիծեալ» » » » Երիքովը, զայն Երիքովը, զայն Երիքովը, զայն Երիքովը, զայն 
օրհնելու իր ներկաօրհնելու իր ներկաօրհնելու իր ներկաօրհնելու իր ներկայութեամբ, եւ Երիքովցի Զակքէոսը արքայութեամբ, եւ Երիքովցի Զակքէոսը արքայութեամբ, եւ Երիքովցի Զակքէոսը արքայութեամբ, եւ Երիքովցի Զակքէոսը արքա----
յութեան զաւակ դարձնելու համար:յութեան զաւակ դարձնելու համար:յութեան զաւակ դարձնելու համար:յութեան զաւակ դարձնելու համար:    

Երիքով դարձած էր խորհրդանիշ անէծքի ու կորուստի: Երիքով դարձած էր խորհրդանիշ անէծքի ու կորուստի: Երիքով դարձած էր խորհրդանիշ անէծքի ու կորուստի: Երիքով դարձած էր խորհրդանիշ անէծքի ու կորուստի: 
Եւ Զակքէոս, որ Երիքովի մէջ ծնած ու ապԵւ Զակքէոս, որ Երիքովի մէջ ծնած ու ապԵւ Զակքէոս, որ Երիքովի մէջ ծնած ու ապԵւ Զակքէոս, որ Երիքովի մէջ ծնած ու ապրած անձ մըն էր, կը րած անձ մըն էր, կը րած անձ մըն էր, կը րած անձ մըն էր, կը 
խորհրդանշէր` կորսուածութիւն ու մոլորուածութիւն: Յիսուս խորհրդանշէր` կորսուածութիւն ու մոլորուածութիւն: Յիսուս խորհրդանշէր` կորսուածութիւն ու մոլորուածութիւն: Յիսուս խորհրդանշէր` կորսուածութիւն ու մոլորուածութիւն: Յիսուս 
ԵրիքոԵրիքոԵրիքոԵրիքովէն անցնելով, Զակքէոսը կանչելով, եւ անոր տունը վէն անցնելով, Զակքէոսը կանչելով, եւ անոր տունը վէն անցնելով, Զակքէոսը կանչելով, եւ անոր տունը վէն անցնելով, Զակքէոսը կանչելով, եւ անոր տունը 
գիշերելով, ցոյց տուաւ իրեն ու մեզի, թէ իգիշերելով, ցոյց տուաւ իրեն ու մեզի, թէ իգիշերելով, ցոյց տուաւ իրեն ու մեզի, թէ իգիշերելով, ցոյց տուաւ իրեն ու մեզի, թէ ի´́́́նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը նքն է որ մարդիկը 
կ'ազատագրէ Երիքովկ'ազատագրէ Երիքովկ'ազատագրէ Երիքովկ'ազատագրէ Երիքովէն, այլ խօսքով` էն, այլ խօսքով` էն, այլ խօսքով` էն, այլ խօսքով` կորուստէն ու մոլորուկորուստէն ու մոլորուկորուստէն ու մոլորուկորուստէն ու մոլորու----
թենէն:թենէն:թենէն:թենէն:    

ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́րրրր, , , , մեր կեանքը որքան ալ Երիքովացած ըլլայ, մեր կեանքը որքան ալ Երիքովացած ըլլայ, մեր կեանքը որքան ալ Երիքովացած ըլլայ, մեր կեանքը որքան ալ Երիքովացած ըլլայ, 
այլ խօսքով` որքան ալ մեղքի անէծքին տակ ըլլայ, երբ Յիսուս այլ խօսքով` որքան ալ մեղքի անէծքին տակ ըլլայ, երբ Յիսուս այլ խօսքով` որքան ալ մեղքի անէծքին տակ ըլլայ, երբ Յիսուս այլ խօսքով` որքան ալ մեղքի անէծքին տակ ըլլայ, երբ Յիսուս 
մուտք գործէ մեր կեանքէն ներս` ամէն անէծք օրհնութեան կը մուտք գործէ մեր կեանքէն ներս` ամէն անէծք օրհնութեան կը մուտք գործէ մեր կեանքէն ներս` ամէն անէծք օրհնութեան կը մուտք գործէ մեր կեանքէն ներս` ամէն անէծք օրհնութեան կը 
փոխուի: Քրիստոս անէծքը օփոխուի: Քրիստոս անէծքը օփոխուի: Քրիստոս անէծքը օփոխուի: Քրիստոս անէծքը օրհնութեան փոխակերպող Աստրհնութեան փոխակերպող Աստրհնութեան փոխակերպող Աստրհնութեան փոխակերպող Աստ----
ուած է:ուած է:ուած է:ուած է:    

Ան կրնայ Երիքովացած մեր սիրտը` իր ներկայութեամբԱն կրնայ Երիքովացած մեր սիրտը` իր ներկայութեամբԱն կրնայ Երիքովացած մեր սիրտը` իր ներկայութեամբԱն կրնայ Երիքովացած մեր սիրտը` իր ներկայութեամբ    
լեցուն դրախտիլեցուն դրախտիլեցուն դրախտիլեցուն դրախտի´ ´ ´ ´ վերածել:վերածել:վերածել:վերածել:    Ան կրնայ Երիքովացած մերԱն կրնայ Երիքովացած մերԱն կրնայ Երիքովացած մերԱն կրնայ Երիքովացած մեր    հոգիհոգիհոգիհոգի----
ները երկնային ցնծութեամբ ողողել: ները երկնային ցնծութեամբ ողողել: ները երկնային ցնծութեամբ ողողել: ները երկնային ցնծութեամբ ողողել: Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ մեր կեանքին մեր կեանքին մեր կեանքին մեր կեանքին 
մէջ գոյութիւն ունեցող Երիքովացած, այլ խօսքով` խզուած մէջ գոյութիւն ունեցող Երիքովացած, այլ խօսքով` խզուած մէջ գոյութիւն ունեցող Երիքովացած, այլ խօսքով` խզուած մէջ գոյութիւն ունեցող Երիքովացած, այլ խօսքով` խզուած 
մերմերմերմեր    յարաբերութիւնները վերականգնել: յարաբերութիւնները վերականգնել: յարաբերութիւնները վերականգնել: յարաբերութիւնները վերականգնել: Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ ուրիշին ուրիշին ուրիշին ուրիշին 
մէջ Աստուծոյ պատկերը չտեսնող մէջ Աստուծոյ պատկերը չտեսնող մէջ Աստուծոյ պատկերը չտեսնող մէջ Աստուծոյ պատկերը չտեսնող Երիքովացած մերԵրիքովացած մերԵրիքովացած մերԵրիքովացած մեր    աչքերը աչքերը աչքերը աչքերը 
դարձնել յստակատես ու Աստուածատես:դարձնել յստակատես ու Աստուածատես:դարձնել յստակատես ու Աստուածատես:դարձնել յստակատես ու Աստուածատես:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ Երիքովյ Երիքովյ Երիքովյ Երիքովաբոյր աբոյր աբոյր աբոյր մեղք մը որ Յիսուս չ'ուզեր ու չի մեղք մը որ Յիսուս չ'ուզեր ու չի մեղք մը որ Յիսուս չ'ուզեր ու չի մեղք մը որ Յիսուս չ'ուզեր ու չի 
կրնար սրբել: Չկակրնար սրբել: Չկակրնար սրբել: Չկակրնար սրբել: Չկա´́́́յ Երիքովյ Երիքովյ Երիքովյ Երիքովածին մոլութիւն մը որմէ մեզ ածին մոլութիւն մը որմէ մեզ ածին մոլութիւն մը որմէ մեզ ածին մոլութիւն մը որմէ մեզ 
ազատագրել չ'ուզեր: ազատագրել չ'ուզեր: ազատագրել չ'ուզեր: ազատագրել չ'ուզեր: ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ Երիքովացած կեանք մը որ յ Երիքովացած կեանք մը որ յ Երիքովացած կեանք մը որ յ Երիքովացած կեանք մը որ 
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Յիսուս չի կամենար ու չի փափաքիր փոխակերպել ու զայն Յիսուս չի կամենար ու չի փափաքիր փոխակերպել ու զայն Յիսուս չի կամենար ու չի փափաքիր փոխակերպել ու զայն Յիսուս չի կամենար ու չի փափաքիր փոխակերպել ու զայն 
երկնայնացնել:երկնայնացնել:երկնայնացնել:երկնայնացնել:    Ինչպէս անցեալին, այսօր ալ, Յիսուս կ'անցնի Ինչպէս անցեալին, այսօր ալ, Յիսուս կ'անցնի Ինչպէս անցեալին, այսօր ալ, Յիսուս կ'անցնի Ինչպէս անցեալին, այսօր ալ, Յիսուս կ'անցնի 
այն Երիքովէն ուր կը գտնուինք: Կը բաւէ որ փափաք ունեայն Երիքովէն ուր կը գտնուինք: Կը բաւէ որ փափաք ունեայն Երիքովէն ուր կը գտնուինք: Կը բաւէ որ փափաք ունեայն Երիքովէն ուր կը գտնուինք: Կը բաւէ որ փափաք ունե----
նանք զայն տեսնելու, եւ ահա ան պիտի կանչէ մեզ մեր նանք զայն տեսնելու, եւ ահա ան պիտի կանչէ մեզ մեր նանք զայն տեսնելու, եւ ահա ան պիտի կանչէ մեզ մեր նանք զայն տեսնելու, եւ ահա ան պիտի կանչէ մեզ մեր 
անուններով, ինչպէս կանչեց Զակքէոսը:անուններով, ինչպէս կանչեց Զակքէոսը:անուններով, ինչպէս կանչեց Զակքէոսը:անուններով, ինչպէս կանչեց Զակքէոսը:    

ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, ինչպէս ր, ինչպէս ր, ինչպէս ր, ինչպէս ««««Յիսուս Երիքով մտաւՅիսուս Երիքով մտաւՅիսուս Երիքով մտաւՅիսուս Երիքով մտաւ», », », », նոյնպէս նոյնպէս նոյնպէս նոյնպէս 
ալ, հրաւիրենք զինք որ մտնէ ալ, հրաւիրենք զինք որ մտնէ ալ, հրաւիրենք զինք որ մտնէ ալ, հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր սիրտը եւ սիրով լեցնէ զայն. մեր սիրտը եւ սիրով լեցնէ զայն. մեր սիրտը եւ սիրով լեցնէ զայն. մեր սիրտը եւ սիրով լեցնէ զայն. 
հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր հոգին ու առաքինացնէ զայն. հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր հոգին ու առաքինացնէ զայն. հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր հոգին ու առաքինացնէ զայն. հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր հոգին ու առաքինացնէ զայն. 
հրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր միտքը ու նորոգէ զայն. հրաւիհրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր միտքը ու նորոգէ զայն. հրաւիհրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր միտքը ու նորոգէ զայն. հրաւիհրաւիրենք զինք որ մտնէ մեր միտքը ու նորոգէ զայն. հրաւի----
րենք զինք որ մտնէ մեր տունն ու ընտանիքը եւ իր փառքով րենք զինք որ մտնէ մեր տունն ու ընտանիքը եւ իր փառքով րենք զինք որ մտնէ մեր տունն ու ընտանիքը եւ իր փառքով րենք զինք որ մտնէ մեր տունն ու ընտանիքը եւ իր փառքով 
զարդարէ զանոնք:զարդարէ զանոնք:զարդարէ զանոնք:զարդարէ զանոնք:    

««««Զակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հաԶակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հաԶակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հաԶակքէոս անունով մարդ մը, որ մաքսապետ էր եւ հա----
րրրրուստ, կուստ, կուստ, կուստ, կ’’’’ուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին վ է Յիսուսը, բայց ամբոխին 
պատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էրպատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էրպատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էրպատճառով չէր յաջողեր` քանի կարճահասակ էր»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
19.219.219.219.2----3333):):):):    

1) 1) 1) 1) Շատ ուշագրաւ է Զակքէոսի հետաքրքրութիւնն ու Շատ ուշագրաւ է Զակքէոսի հետաքրքրութիւնն ու Շատ ուշագրաւ է Զակքէոսի հետաքրքրութիւնն ու Շատ ուշագրաւ է Զակքէոսի հետաքրքրութիւնն ու 
զօրաւոր փափաքը Յիսուսը տեսնելու: Ուշագրաւ է, որովզօրաւոր փափաքը Յիսուսը տեսնելու: Ուշագրաւ է, որովզօրաւոր փափաքը Յիսուսը տեսնելու: Ուշագրաւ է, որովզօրաւոր փափաքը Յիսուսը տեսնելու: Ուշագրաւ է, որով----
հետեւ հետեւ հետեւ հետեւ ««««մաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստմաքսապետ էր եւ հարուստ»»»»: : : : Մաքսապետներ դժուաՄաքսապետներ դժուաՄաքսապետներ դժուաՄաքսապետներ դժուար ր ր ր 
թէ հետաքրքրութիւն ցուցաբերէին քարոզիչներու, Մովսիսաթէ հետաքրքրութիւն ցուցաբերէին քարոզիչներու, Մովսիսաթէ հետաքրքրութիւն ցուցաբերէին քարոզիչներու, Մովսիսաթէ հետաքրքրութիւն ցուցաբերէին քարոզիչներու, Մովսիսա----
կան Օրէնքը բացատրողներուկան Օրէնքը բացատրողներուկան Օրէնքը բացատրողներուկան Օրէնքը բացատրողներու, , , , Փարիսեցիներու ուսուցումՓարիսեցիներու ուսուցումՓարիսեցիներու ուսուցումՓարիսեցիներու ուսուցում----
ներուններուններուններուն    ու ու ու ու ռաբբիներու յորդորներուն հանդէպ: Անոնք ոռաբբիներու յորդորներուն հանդէպ: Անոնք ոռաբբիներու յորդորներուն հանդէպ: Անոնք ոռաբբիներու յորդորներուն հանդէպ: Անոնք ո´́́́չ միչ միչ միչ մի----
այն կարեւորութիւն չէին տար նման բաներու, այլեւ՝ կը հաայն կարեւորութիւն չէին տար նման բաներու, այլեւ՝ կը հաայն կարեւորութիւն չէին տար նման բաներու, այլեւ՝ կը հաայն կարեւորութիւն չէին տար նման բաներու, այլեւ՝ կը հա----
կադրուէին ու կը ծաղրէին նման բաներ:կադրուէին ու կը ծաղրէին նման բաներ:կադրուէին ու կը ծաղրէին նման բաներ:կադրուէին ու կը ծաղրէին նման բաներ:    

2) 2) 2) 2) ՄաքսՄաքսՄաքսՄաքսապետներ կապետներ կապետներ կապետներ կ’’’’ատուէին հրեաներուն կողմէ, ատուէին հրեաներուն կողմէ, ատուէին հրեաներուն կողմէ, ատուէին հրեաներուն կողմէ, 
որովհետեւ անոնք ոորովհետեւ անոնք ոորովհետեւ անոնք ոորովհետեւ անոնք ո´́́́չ միայն Հռոմէական կառավարութեան չ միայն Հռոմէական կառավարութեան չ միայն Հռոմէական կառավարութեան չ միայն Հռոմէական կառավարութեան 
անգութ գործիքներն ու գործակալները կը նկատուէին, այլ անգութ գործիքներն ու գործակալները կը նկատուէին, այլ անգութ գործիքներն ու գործակալները կը նկատուէին, այլ անգութ գործիքներն ու գործակալները կը նկատուէին, այլ 
նաեւ լրտեսներ կը սեպուէին:նաեւ լրտեսներ կը սեպուէին:նաեւ լրտեսներ կը սեպուէին:նաեւ լրտեսներ կը սեպուէին:    Անոնք կԱնոնք կԱնոնք կԱնոնք կ’’’’ատուէին իրենց ազգաատուէին իրենց ազգաատուէին իրենց ազգաատուէին իրենց ազգա----
կիցներէն, յատկապէս որովհետեւ կողմնակից կը նկատուէին կիցներէն, յատկապէս որովհետեւ կողմնակից կը նկատուէին կիցներէն, յատկապէս որովհետեւ կողմնակից կը նկատուէին կիցներէն, յատկապէս որովհետեւ կողմնակից կը նկատուէին 
Հռոմէական տիՀռոմէական տիՀռոմէական տիՀռոմէական տիրապետութեան: Իսկ անոնց կողմնակից րապետութեան: Իսկ անոնց կողմնակից րապետութեան: Իսկ անոնց կողմնակից րապետութեան: Իսկ անոնց կողմնակից 
ըլլալուն պատճառը այն էր՝ որ անոնք նիւթապէս լայնօրէն ըլլալուն պատճառը այն էր՝ որ անոնք նիւթապէս լայնօրէն ըլլալուն պատճառը այն էր՝ որ անոնք նիւթապէս լայնօրէն ըլլալուն պատճառը այն էր՝ որ անոնք նիւթապէս լայնօրէն 
կկկկ’’’’օգտուէին իրենց պաշտօնէն:օգտուէին իրենց պաշտօնէն:օգտուէին իրենց պաշտօնէն:օգտուէին իրենց պաշտօնէն:    Ահաւասիկ այսպիսի մէկն էր Ահաւասիկ այսպիսի մէկն էր Ահաւասիկ այսպիսի մէկն էր Ահաւասիկ այսպիսի մէկն էր 
ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս, , , , որ կը փափաքէր Յիսուսը տեսնել:որ կը փափաքէր Յիսուսը տեսնել:որ կը փափաքէր Յիսուսը տեսնել:որ կը փափաքէր Յիսուսը տեսնել:    
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3) 3) 3) 3) Բնագիրը կը հաստատէ որ Զակքէոս հարուստ մէկն էր Բնագիրը կը հաստատէ որ Զակքէոս հարուստ մէկն էր Բնագիրը կը հաստատէ որ Զակքէոս հարուստ մէկն էր Բնագիրը կը հաստատէ որ Զակքէոս հարուստ մէկն էր 
նաեւ: Անոնք որոնք կը կարծեն որ նաեւ: Անոնք որոնք կը կարծեն որ նաեւ: Անոնք որոնք կը կարծեն որ նաեւ: Անոնք որոնք կը կարծեն որ հարստութիւնը արգելք մըն հարստութիւնը արգելք մըն հարստութիւնը արգելք մըն հարստութիւնը արգելք մըն 
է փրկուելու, թող նային Զակքէոսին եւ անկէ սորվին որ է փրկուելու, թող նային Զակքէոսին եւ անկէ սորվին որ է փրկուելու, թող նային Զակքէոսին եւ անկէ սորվին որ է փրկուելու, թող նային Զակքէոսին եւ անկէ սորվին որ 
հարստութիւնը արգելք մը չէ, այլապէս Յիսուս իրեն համար հարստութիւնը արգելք մը չէ, այլապէս Յիսուս իրեն համար հարստութիւնը արգելք մը չէ, այլապէս Յիսուս իրեն համար հարստութիւնը արգելք մը չէ, այլապէս Յիսուս իրեն համար 
պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. պիտի չըսէր. ««««Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, քանի այս մարդն 
ալ Աբրահամի զաւակ էալ Աբրահամի զաւակ էալ Աբրահամի զաւակ էալ Աբրահամի զաւակ է»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):    Զակքէոսի դիրքն ու Զակքէոսի դիրքն ու Զակքէոսի դիրքն ու Զակքէոսի դիրքն ու 
հարստութիւնը պատճառհարստութիւնը պատճառհարստութիւնը պատճառհարստութիւնը պատճառ    չդարձան որ ան հեռու մնար Յիչդարձան որ ան հեռու մնար Յիչդարձան որ ան հեռու մնար Յիչդարձան որ ան հեռու մնար Յի----
սուսէն: Մեր ալ ունեցած դիրքը, հանգամանքն ու հարսուսէն: Մեր ալ ունեցած դիրքը, հանգամանքն ու հարսուսէն: Մեր ալ ունեցած դիրքը, հանգամանքն ու հարսուսէն: Մեր ալ ունեցած դիրքը, հանգամանքն ու հարըըըըսսսս----
տութիւնը չեն կրնար պատճառ դառնալ որ հեռու մնանք տութիւնը չեն կրնար պատճառ դառնալ որ հեռու մնանք տութիւնը չեն կրնար պատճառ դառնալ որ հեռու մնանք տութիւնը չեն կրնար պատճառ դառնալ որ հեռու մնանք 
Տիրոջմէ, եթէ երբեք Տիրոջմէ, եթէ երբեք Տիրոջմէ, եթէ երբեք Տիրոջմէ, եթէ երբեք Յիսուսը տեսնելու Յիսուսը տեսնելու Յիսուսը տեսնելու Յիսուսը տեսնելու ԶակքէոսեանԶակքէոսեանԶակքէոսեանԶակքէոսեան    վառ վառ վառ վառ 
փափաք ունինք: փափաք ունինք: փափաք ունինք: փափաք ունինք: Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս նիւթապէս հարուստ նիւթապէս հարուստ նիւթապէս հարուստ նիւթապէս հարուստ էր, բայց էր, բայց էր, բայց էր, բայց 
կ'ուզէր տեսնել կ'ուզէր տեսնել կ'ուզէր տեսնել կ'ուզէր տեսնել Աննիւթական ՀարսԱննիւթական ՀարսԱննիւթական ՀարսԱննիւթական Հարստութիւնըտութիւնըտութիւնըտութիւնը: : : : Ան երկրաւոր Ան երկրաւոր Ան երկրաւոր Ան երկրաւոր 
դիդիդիդի´́́́րք ունէրրք ունէրրք ունէրրք ունէր, , , , բայց իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էբայց իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էբայց իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էբայց իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էրրրր    
երկերկերկերկիիիինքի Գահակալին վրայ: Մենք կրնա՞նք նքի Գահակալին վրայ: Մենք կրնա՞նք նքի Գահակալին վրայ: Մենք կրնա՞նք նքի Գահակալին վրայ: Մենք կրնա՞նք Զակքէոսի նման Զակքէոսի նման Զակքէոսի նման Զակքէոսի նման 
թոյլ չտալ որ նիւթական հարստութիւնն ու նիւթական դիրթոյլ չտալ որ նիւթական հարստութիւնն ու նիւթական դիրթոյլ չտալ որ նիւթական հարստութիւնն ու նիւթական դիրթոյլ չտալ որ նիւթական հարստութիւնն ու նիւթական դիր----
քերը մեզ հեռացնեն Քրիստոսը տեսնելու քերը մեզ հեռացնեն Քրիստոսը տեսնելու քերը մեզ հեռացնեն Քրիստոսը տեսնելու քերը մեզ հեռացնեն Քրիստոսը տեսնելու մեր անկեղծ ցանմեր անկեղծ ցանմեր անկեղծ ցանմեր անկեղծ ցան----
կութենէն:կութենէն:կութենէն:կութենէն:    

4) 4) 4) 4) Հրեաներ կը մտածէՀրեաներ կը մտածէՀրեաներ կը մտածէՀրեաներ կը մտածէին որ մաքսաւորին որ մաքսաւորին որ մաքսաւորին որ մաքսաւորներ ներ ներ ներ կամ պոռնիկկամ պոռնիկկամ պոռնիկկամ պոռնիկ----
ներներներներ    անկաանկաանկաանկարելի էր որ կարենային փրկուիլ ու Աստուծոյ րելի էր որ կարենային փրկուիլ ու Աստուծոյ րելի էր որ կարենային փրկուիլ ու Աստուծոյ րելի էր որ կարենային փրկուիլ ու Աստուծոյ 
արքայութիւնը մտնել: Իրենց այս համոզումը ջրելու համար` արքայութիւնը մտնել: Իրենց այս համոզումը ջրելու համար` արքայութիւնը մտնել: Իրենց այս համոզումը ջրելու համար` արքայութիւնը մտնել: Իրենց այս համոզումը ջրելու համար` 
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ««««Մաքսաւորներն ու պոռնիկները պիտի կանՄաքսաւորներն ու պոռնիկները պիտի կանՄաքսաւորներն ու պոռնիկները պիտի կանՄաքսաւորներն ու պոռնիկները պիտի կան----
խեն ձեզ եւ ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ արքայուխեն ձեզ եւ ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ արքայուխեն ձեզ եւ ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ արքայուխեն ձեզ եւ ձեզմէ առաջ պիտի մտնեն Աստուծոյ արքայու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը» » » » (Մատթէոս 21.31):(Մատթէոս 21.31):(Մատթէոս 21.31):(Մատթէոս 21.31):    Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ Նոր Կտակարանը ցոյց կու տայ 
մեզի, որ եղան թէմեզի, որ եղան թէմեզի, որ եղան թէմեզի, որ եղան թէ´ ´ ´ ´ մաքսաւոր եւ թէմաքսաւոր եւ թէմաքսաւոր եւ թէմաքսաւոր եւ թէ´ ´ ´ ´ պոռնիկ անձեր, որոնք պոռնիկ անձեր, որոնք պոռնիկ անձեր, որոնք պոռնիկ անձեր, որոնք 
ընդունեցին փրկութիւնը: ընդունեցին փրկութիւնը: ընդունեցին փրկութիւնը: ընդունեցին փրկութիւնը: Որոշ մաքսաւորներ ոչ միայն Որոշ մաքսաւորներ ոչ միայն Որոշ մաքսաւորներ ոչ միայն Որոշ մաքսաւորներ ոչ միայն 
փրկուեցան, այլեւ` Աւետարանիչ դարձան, ինչպէս էր պարափրկուեցան, այլեւ` Աւետարանիչ դարձան, ինչպէս էր պարափրկուեցան, այլեւ` Աւետարանիչ դարձան, ինչպէս էր պարափրկուեցան, այլեւ` Աւետարանիչ դարձան, ինչպէս էր պարա----
գան Մատթէոս աւետարանիչին, որ նախապէս մաքսաւոր գան Մատթէոս աւետարանիչին, որ նախապէս մաքսաւոր գան Մատթէոս աւետարանիչին, որ նախապէս մաքսաւոր գան Մատթէոս աւետարանիչին, որ նախապէս մաքսաւոր 
մըն էր (Մատթէոս 9.9):մըն էր (Մատթէոս 9.9):մըն էր (Մատթէոս 9.9):մըն էր (Մատթէոս 9.9):    Իսկ ՅԻսկ ՅԻսկ ՅԻսկ Յովհաննէս եւ Ղուկաս մեզի կը ովհաննէս եւ Ղուկաս մեզի կը ովհաննէս եւ Ղուկաս մեզի կը ովհաննէս եւ Ղուկաս մեզի կը 
յիշեն օրինակները եյիշեն օրինակները եյիշեն օրինակները եյիշեն օրինակները երկու պոռնիկներու որոնք փրկուեցանրկու պոռնիկներու որոնք փրկուեցանրկու պոռնիկներու որոնք փրկուեցանրկու պոռնիկներու որոնք փրկուեցան: : : : 
Առաջինը Առաջինը Առաջինը Առաջինը անուշահոտ ազնիւ իւղով օծեց Յիսուսի ոտքերը, իր անուշահոտ ազնիւ իւղով օծեց Յիսուսի ոտքերը, իր անուշահոտ ազնիւ իւղով օծեց Յիսուսի ոտքերը, իր անուշահոտ ազնիւ իւղով օծեց Յիսուսի ոտքերը, իր 
արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր մազերով սրբեց, եւ արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր մազերով սրբեց, եւ արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր մազերով սրբեց, եւ արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր մազերով սրբեց, եւ 
համբուրեցհամբուրեցհամբուրեցհամբուրեց    զանոնք (Ղուկաս 7.37զանոնք (Ղուկաս 7.37զանոնք (Ղուկաս 7.37զանոնք (Ղուկաս 7.37----38):38):38):38):    
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Յիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ցոՅիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ցոՅիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ցոՅիսուս իր առաքելութեան ընթացքին, ցոյց տուաւ հրեայ յց տուաւ հրեայ յց տուաւ հրեայ յց տուաւ հրեայ 
ղեկաղեկաղեկաղեկավարներուն, թէ փրկութիւնը բոլոր դասակարգի մարդոց վարներուն, թէ փրկութիւնը բոլոր դասակարգի մարդոց վարներուն, թէ փրկութիւնը բոլոր դասակարգի մարդոց վարներուն, թէ փրկութիւնը բոլոր դասակարգի մարդոց 
համար է: Անհամար է: Անհամար է: Անհամար է: Ան    եկաւ բոլորին համար, մեռաւ բոլորին համար, եկաւ բոլորին համար, մեռաւ բոլորին համար, եկաւ բոլորին համար, մեռաւ բոլորին համար, եկաւ բոլորին համար, մեռաւ բոլորին համար, 
մաքսաւոր թէ մաքսամաքսաւոր թէ մաքսամաքսաւոր թէ մաքսամաքսաւոր թէ մաքսապետ, աղքատ թէ հարուստ, ուսեալ թէ պետ, աղքատ թէ հարուստ, ուսեալ թէ պետ, աղքատ թէ հարուստ, ուսեալ թէ պետ, աղքատ թէ հարուստ, ուսեալ թէ 
անուս, հրեայ թէ հեթանոս, բարի թէ չար, մաքուր թէ պիղծ, անուս, հրեայ թէ հեթանոս, բարի թէ չար, մաքուր թէ պիղծ, անուս, հրեայ թէ հեթանոս, բարի թէ չար, մաքուր թէ պիղծ, անուս, հրեայ թէ հեթանոս, բարի թէ չար, մաքուր թէ պիղծ, 
թագաւոր թէ ծառայ, բարձրաստիճանթագաւոր թէ ծառայ, բարձրաստիճանթագաւոր թէ ծառայ, բարձրաստիճանթագաւոր թէ ծառայ, բարձրաստիճան    թէ համեստ կարգի թէ համեստ կարգի թէ համեստ կարգի թէ համեստ կարգի 
մարդիկ, եկեղեցական թէ աշխարհական. բոլորն ալ անխտիր մարդիկ, եկեղեցական թէ աշխարհական. բոլորն ալ անխտիր մարդիկ, եկեղեցական թէ աշխարհական. բոլորն ալ անխտիր մարդիկ, եկեղեցական թէ աշխարհական. բոլորն ալ անխտիր 
պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն հարուստ եւ ամենէն աղքատ պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն հարուստ եւ ամենէն աղքատ պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն հարուստ եւ ամենէն աղքատ պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն հարուստ եւ ամենէն աղքատ 
մարդիկ հաւամարդիկ հաւամարդիկ հաւամարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն սուրբ սարապէս պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն սուրբ սարապէս պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն սուրբ սարապէս պէտք ունին Յիսուսի: Ամենէն սուրբ 
ու ամենէն մեղաւոր մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Յիսուսի ու ամենէն մեղաւոր մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Յիսուսի ու ամենէն մեղաւոր մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Յիսուսի ու ամենէն մեղաւոր մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Յիսուսի 
քաւչարար արիւնին:քաւչարար արիւնին:քաւչարար արիւնին:քաւչարար արիւնին:    Յիսուսի փրկութՅիսուսի փրկութՅիսուսի փրկութՅիսուսի փրկութիւնը բոլորին համար է: իւնը բոլորին համար է: իւնը բոլորին համար է: իւնը բոլորին համար է: 
Բոլորին համար տեղ կայ Յիսուսի սրտին մէջ:Բոլորին համար տեղ կայ Յիսուսի սրտին մէջ:Բոլորին համար տեղ կայ Յիսուսի սրտին մէջ:Բոլորին համար տեղ կայ Յիսուսի սրտին մէջ:    

5) 5) 5) 5) ««««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...»»»»::::    Մենք Մենք Մենք Մենք 
եւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոեւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոեւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ոեւս կ'ուզե՞նք տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` կ'ուզե՞նք վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` կ'ուզե՞նք վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` կ'ուզե՞նք վ է Յիսուսը, այլ խօսքով` կ'ուզե՞նք 
ճանչնալ Յիսուսը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ Յիսուսը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ Յիսուսը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, ճանչնալ Յիսուսը, ճանչնալ անոր քաղցրութիւնն ու սէրը, 
անոր գթութիւնն ու բարութիւանոր գթութիւնն ու բարութիւանոր գթութիւնն ու բարութիւանոր գթութիւնն ու բարութիւնը, անոր ողորմութիւնն ու նը, անոր ողորմութիւնն ու նը, անոր ողորմութիւնն ու նը, անոր ողորմութիւնն ու 
փրկութիւնը, փրկութիւնը, փրկութիւնը, փրկութիւնը, անոր հրաշքներն ու զօրութիւնը, անոր հրաշքներն ու զօրութիւնը, անոր հրաշքներն ու զօրութիւնը, անոր հրաշքներն ու զօրութիւնը, անոր թագաանոր թագաանոր թագաանոր թագա----
ւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք տեսնել ւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք տեսնել ւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք տեսնել ւորական ու տիրական հանգամանքը: Եթէ կ'ուզենք տեսնել 
Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք Յիսուսը, ան անպայման պիտի հանդիպի մեզի եւ ինքզինք 
յայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց Զակյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց Զակյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց Զակյայտնէ մեզի, ինչպէս հանդիպեցաւ ու ինքզինք յայտնեց Զակ----
քէոսին:քէոսին:քէոսին:քէոսին:    Զակքէոս կը ներկաԶակքէոս կը ներկաԶակքէոս կը ներկաԶակքէոս կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք ներյացնէ այն մարդիկը, որոնք ներյացնէ այն մարդիկը, որոնք ներյացնէ այն մարդիկը, որոնք ներ----
քին ծարաւ մը ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարքին ծարաւ մը ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարքին ծարաւ մը ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմարքին ծարաւ մը ունին եւ կը փնտռեն ճշմարտութիւնը: Ճշմար----
տութեան անկեղծ որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին տութեան անկեղծ որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին տութեան անկեղծ որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին տութեան անկեղծ որոնիչներ՝ անպայման կը հանդիպին 
ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու ճշմարտութեան՝ Քրիստոսի: Եթէ երբեք մենք կը փնտռենք ու 
կը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը անխուսափեկը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը անխուսափեկը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը անխուսափեկը սիրենք ճշմարտութիւնը, Տէրը անխուսափելիօրէն ինքզինք լիօրէն ինքզինք լիօրէն ինքզինք լիօրէն ինքզինք 
պիտի յայտնէ մեզի:պիտի յայտնէ մեզի:պիտի յայտնէ մեզի:պիտի յայտնէ մեզի:    

6666) ) ) ) ««««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 Ամենէն Ամենէն Ամենէն 
բնական երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնբնական երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնբնական երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այնբնական երեւոյթներէն մէկն է, փափաք ունենալ տեսնել այն----
պիսիպիսիպիսիպիսի´ ´ ´ ´ մեծ անձեր որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց մեծ անձեր որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց մեծ անձեր որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց մեծ անձեր որոնց մասին շատ բան լսած ենք: Բայց 
Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելուԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելուԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելուԶակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու    փափաք չունէփափաք չունէփափաք չունէփափաք չունէր, այլեւ` անոր ր, այլեւ` անոր ր, այլեւ` անոր ր, այլեւ` անոր 
հանդիպելոհանդիպելոհանդիպելոհանդիպելո´́́́ւ փափաք, անոր հետ խօսելու փափաք, անոր հետ խօսելու փափաք, անոր հետ խօսելու փափաք, անոր հետ խօսելո´́́́ւ փափաքւ փափաքւ փափաքւ փափաք    ունէր, ունէր, ունէր, ունէր, 
անոր հետ մտերմանալոանոր հետ մտերմանալոանոր հետ մտերմանալոանոր հետ մտերմանալո´́́́ււււ    փափաք ունէր, անոր հետեւորդ փափաք ունէր, անոր հետեւորդ փափաք ունէր, անոր հետեւորդ փափաք ունէր, անոր հետեւորդ 
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ըլլալոըլլալոըլլալոըլլալո´́́́ւ փափաք ունէր: ւ փափաք ունէր: ւ փափաք ունէր: ւ փափաք ունէր: Եթէ Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու Եթէ Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու Եթէ Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու Եթէ Զակքէոս Յիսուսը լոկ տեսնելու 
սիրոյն կսիրոյն կսիրոյն կսիրոյն կ’’’’ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր պիտի չըսէր. ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր պիտի չըսէր. ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր պիտի չըսէր. ուզէր տեսնել, Յիսուս անոր պիտի չըսէր. 
««««ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէ´, ´, ´, ´, վավավավա´́́́ր իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք ր իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք ր իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք ր իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք 
է որ տունդ գիշերեմէ որ տունդ գիշերեմէ որ տունդ գիշերեմէ որ տունդ գիշերեմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):    Մենք կ'ուՄենք կ'ուՄենք կ'ուՄենք կ'ուզե՞նք տեսնել զե՞նք տեսնել զե՞նք տեսնել զե՞նք տեսնել 
Յիսուսը. եթէ կ'ուզենք` ինչո՞ւ կ'ուզենք: Լոկ տեսնելո՞ւ սիՅիսուսը. եթէ կ'ուզենք` ինչո՞ւ կ'ուզենք: Լոկ տեսնելո՞ւ սիՅիսուսը. եթէ կ'ուզենք` ինչո՞ւ կ'ուզենք: Լոկ տեսնելո՞ւ սիՅիսուսը. եթէ կ'ուզենք` ինչո՞ւ կ'ուզենք: Լոկ տեսնելո՞ւ սի----
րոյն: Կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ուրիշներուն պատրոյն: Կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ուրիշներուն պատրոյն: Կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ուրիշներուն պատրոյն: Կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ուրիշներուն պատ----
մենք թէ Յիսո՞ւսը տեսանք: Անո՞ր համար կ'ուզենք Յիսուսը մենք թէ Յիսո՞ւսը տեսանք: Անո՞ր համար կ'ուզենք Յիսուսը մենք թէ Յիսո՞ւսը տեսանք: Անո՞ր համար կ'ուզենք Յիսուսը մենք թէ Յիսո՞ւսը տեսանք: Անո՞ր համար կ'ուզենք Յիսուսը 
տեսնել. թէ` կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ճանչնանք տեսնել. թէ` կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ճանչնանք տեսնել. թէ` կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ճանչնանք տեսնել. թէ` կ'ուզենք Յիսուսը տեսնել, որպէսզի ճանչնանք 
զայն, մտերմանանք անոր, զայն, մտերմանանք անոր, զայն, մտերմանանք անոր, զայն, մտերմանանք անոր, եւ ըմբոշխնենք անոր սէրն ու եւ ըմբոշխնենք անոր սէրն ու եւ ըմբոշխնենք անոր սէրն ու եւ ըմբոշխնենք անոր սէրն ու 
քաղցրութիւնը: քաղցրութիւնը: քաղցրութիւնը: քաղցրութիւնը: Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ Յիսուս կը հանդիպի եւ ինքզինք կը յայտնէ 
բոլոր անոնց` որոնք զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք բոլոր անոնց` որոնք զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք բոլոր անոնց` որոնք զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք բոլոր անոնց` որոնք զինք տեսնելու ու ճանչնալու փափաք 
ունին:ունին:ունին:ունին:    

7) 7) 7) 7) Զակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ուզէր տեսնել Յիսուսը: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ 
բան կայ, քան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը բան կայ, քան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը բան կայ, քան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը բան կայ, քան արարածի մը փափաքը` իր Արարիչը 
տեսնելու: Արդարեւ, Զտեսնելու: Արդարեւ, Զտեսնելու: Արդարեւ, Զտեսնելու: Արդարեւ, Զակակակակքէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց քէոսի եւ Յիսուսի հանդիպումը ցոյց 
կու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը` Աստկու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը` Աստկու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը` Աստկու տայ, թէ Յիսուսի աշխարհ գալուն նպատակը` Աստուծոյ ուծոյ ուծոյ ուծոյ 
եւ մարդուն հանդիպումն էր: Սիրելի բարեկամներ, մենք` եւ մարդուն հանդիպումն էր: Սիրելի բարեկամներ, մենք` եւ մարդուն հանդիպումն էր: Սիրելի բարեկամներ, մենք` եւ մարդուն հանդիպումն էր: Սիրելի բարեկամներ, մենք` 
արարածներս կ'ուզե՞նք հանդիպիլ մեր Արարիչին: Կա՞յ ծնած արարածներս կ'ուզե՞նք հանդիպիլ մեր Արարիչին: Կա՞յ ծնած արարածներս կ'ուզե՞նք հանդիպիլ մեր Արարիչին: Կա՞յ ծնած արարածներս կ'ուզե՞նք հանդիպիլ մեր Արարիչին: Կա՞յ ծնած 
մը որ չի փնտռեր իր ծնողին ներկայութիւնը: Մենք ինչո՞ւ չենք մը որ չի փնտռեր իր ծնողին ներկայութիւնը: Մենք ինչո՞ւ չենք մը որ չի փնտռեր իր ծնողին ներկայութիւնը: Մենք ինչո՞ւ չենք մը որ չի փնտռեր իր ծնողին ներկայութիւնը: Մենք ինչո՞ւ չենք 
փնտռեփնտռեփնտռեփնտռեր կամ ինչո՞ւ չփնտռենք մեր երկնաւոր Ծնողին ր կամ ինչո՞ւ չփնտռենք մեր երկնաւոր Ծնողին ր կամ ինչո՞ւ չփնտռենք մեր երկնաւոր Ծնողին ր կամ ինչո՞ւ չփնտռենք մեր երկնաւոր Ծնողին 
ներկայութիւնը: Ո՞ր կենդանին ծնելուն պէս իր մօրը ներկաներկայութիւնը: Ո՞ր կենդանին ծնելուն պէս իր մօրը ներկաներկայութիւնը: Ո՞ր կենդանին ծնելուն պէս իր մօրը ներկաներկայութիւնը: Ո՞ր կենդանին ծնելուն պէս իր մօրը ներկա----
յութիւնը չի փնտռեր: Ամենակատաղի ու վայրենի գազաններն յութիւնը չի փնտռեր: Ամենակատաղի ու վայրենի գազաններն յութիւնը չի փնտռեր: Ամենակատաղի ու վայրենի գազաններն յութիւնը չի փնտռեր: Ամենակատաղի ու վայրենի գազաններն 
անգամ երբ ծնին` կը փաթթուին իրենց ծնողներուն ոտքեանգամ երբ ծնին` կը փաթթուին իրենց ծնողներուն ոտքեանգամ երբ ծնին` կը փաթթուին իրենց ծնողներուն ոտքեանգամ երբ ծնին` կը փաթթուին իրենց ծնողներուն ոտքե----
րուն: Գրիգոր Նիւսացին ու Բարսեղ Մաշկեւորցին դիտել կու րուն: Գրիգոր Նիւսացին ու Բարսեղ Մաշկեւորցին դիտել կու րուն: Գրիգոր Նիւսացին ու Բարսեղ Մաշկեւորցին դիտել կու րուն: Գրիգոր Նիւսացին ու Բարսեղ Մաշկեւորցին դիտել կու 
տանտանտանտան, , , , որ իր Արարիչ Աստուծոյն ներկայութիւնը չփնտռող որ իր Արարիչ Աստուծոյն ներկայութիւնը չփնտռող որ իր Արարիչ Աստուծոյն ներկայութիւնը չփնտռող որ իր Արարիչ Աստուծոյն ներկայութիւնը չփնտռող 
մարդը աւելի գէշ է քան գազանը, որովհետեւ գազանները մարդը աւելի գէշ է քան գազանը, որովհետեւ գազանները մարդը աւելի գէշ է քան գազանը, որովհետեւ գազանները մարդը աւելի գէշ է քան գազանը, որովհետեւ գազանները 
միշտ ալ իրենց ծնողներուն ներկայութիւնը կը փնտռեն: միշտ ալ իրենց ծնողներուն ներկայութիւնը կը փնտռեն: միշտ ալ իրենց ծնողներուն ներկայութիւնը կը փնտռեն: միշտ ալ իրենց ծնողներուն ներկայութիւնը կը փնտռեն: 
Ի՞նչպէս կարելի է ծնիլ ու մոռնալ Ծնողը, աղբերիլ ու մոռնալ Ի՞նչպէս կարելի է ծնիլ ու մոռնալ Ծնողը, աղբերիլ ու մոռնալ Ի՞նչպէս կարելի է ծնիլ ու մոռնալ Ծնողը, աղբերիլ ու մոռնալ Ի՞նչպէս կարելի է ծնիլ ու մոռնալ Ծնողը, աղբերիլ ու մոռնալ 
Աղբիւրը, պտղանալ ու անտեսել Ծառը:Աղբիւրը, պտղանալ ու անտեսել Ծառը:Աղբիւրը, պտղանալ ու անտեսել Ծառը:Աղբիւրը, պտղանալ ու անտեսել Ծառը:    

8) 8) 8) 8) Զակքէոս վստահաբԶակքէոս վստահաբԶակքէոս վստահաբԶակքէոս վստահաբար ներքին հոգեւոր դատարկուար ներքին հոգեւոր դատարկուար ներքին հոգեւոր դատարկուար ներքին հոգեւոր դատարկու----
թիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կթիւն մը կ’’’’ապրէր, եւ կը փնտռէր անձ մը որ այդ դատարապրէր, եւ կը փնտռէր անձ մը որ այդ դատարապրէր, եւ կը փնտռէր անձ մը որ այդ դատարապրէր, եւ կը փնտռէր անձ մը որ այդ դատար----
կութիւնը լեցնէր, եւ այդ անձը եղաւ Քրիստոս ինք: Սիրտ մը կութիւնը լեցնէր, եւ այդ անձը եղաւ Քրիստոս ինք: Սիրտ մը կութիւնը լեցնէր, եւ այդ անձը եղաւ Քրիստոս ինք: Սիրտ մը կութիւնը լեցնէր, եւ այդ անձը եղաւ Քրիստոս ինք: Սիրտ մը 
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որուն մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ է ու աղքատ:որուն մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ է ու աղքատ:որուն մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ է ու աղքատ:որուն մէջ Քրիստոս չի բնակիր՝ դատարկ է ու աղքատ:    
Մարդիկ կը փորձեն ժամանակաւորով ու աշխարհային տարՄարդիկ կը փորձեն ժամանակաւորով ու աշխարհային տարՄարդիկ կը փորձեն ժամանակաւորով ու աշխարհային տարՄարդիկ կը փորձեն ժամանակաւորով ու աշխարհային տար----
րերով լեցնել այն դատարկութիրերով լեցնել այն դատարկութիրերով լեցնել այն դատարկութիրերով լեցնել այն դատարկութիւնը որ գոյութիւն ունի իրենց ւնը որ գոյութիւն ունի իրենց ւնը որ գոյութիւն ունի իրենց ւնը որ գոյութիւն ունի իրենց 
կեանքին մէջ, մոռնալով որ ժամանակաւորը չի կրնար լեցնել կեանքին մէջ, մոռնալով որ ժամանակաւորը չի կրնար լեցնել կեանքին մէջ, մոռնալով որ ժամանակաւորը չի կրնար լեցնել կեանքին մէջ, մոռնալով որ ժամանակաւորը չի կրնար լեցնել 
անժամանակ յաւիտենականութեան համար ստեղծուած անժամանակ յաւիտենականութեան համար ստեղծուած անժամանակ յաւիտենականութեան համար ստեղծուած անժամանակ յաւիտենականութեան համար ստեղծուած 
սիրտը, եւ ոսիրտը, եւ ոսիրտը, եւ ոսիրտը, եւ ո´́́́չ ալ աշխարհայինը կրնայ յագեցնել` աշխարհի չ ալ աշխարհայինը կրնայ յագեցնել` աշխարհի չ ալ աշխարհայինը կրնայ յագեցնել` աշխարհի չ ալ աշխարհայինը կրնայ յագեցնել` աշխարհի 
Ստեղծիչին համար ստեղծուած հոգին:Ստեղծիչին համար ստեղծուած հոգին:Ստեղծիչին համար ստեղծուած հոգին:Ստեղծիչին համար ստեղծուած հոգին:    

9) 9) 9) 9) Զակքէոս մեր հայեացքին դիմաց առաւել եւս կրԶակքէոս մեր հայեացքին դիմաց առաւել եւս կրԶակքէոս մեր հայեացքին դիմաց առաւել եւս կրԶակքէոս մեր հայեացքին դիմաց առաւել եւս կրնայ նայ նայ նայ 
մեծնալ եթէ երբեք նկատի առնենք որ երբ ան Յիսուսին մօտ մեծնալ եթէ երբեք նկատի առնենք որ երբ ան Յիսուսին մօտ մեծնալ եթէ երբեք նկատի առնենք որ երբ ան Յիսուսին մօտ մեծնալ եթէ երբեք նկատի առնենք որ երբ ան Յիսուսին մօտ 
եկաւ՝ հարուստ ու առողջ էր: Ըսել կ'ուզեմ, թէ աղքատութիւնը եկաւ՝ հարուստ ու առողջ էր: Ըսել կ'ուզեմ, թէ աղքատութիւնը եկաւ՝ հարուստ ու առողջ էր: Ըսել կ'ուզեմ, թէ աղքատութիւնը եկաւ՝ հարուստ ու առողջ էր: Ըսել կ'ուզեմ, թէ աղքատութիւնը 
չէր որ զինք առաջնորդեց Յիսուսին: Ցաւն ու հիւանդութիւնը չէր որ զինք առաջնորդեց Յիսուսին: Ցաւն ու հիւանդութիւնը չէր որ զինք առաջնորդեց Յիսուսին: Ցաւն ու հիւանդութիւնը չէր որ զինք առաջնորդեց Յիսուսին: Ցաւն ու հիւանդութիւնը 
չէին որ զինք բերին Յիսուսին: Մարդիկ սովոչէին որ զինք բերին Յիսուսին: Մարդիկ սովոչէին որ զինք բերին Յիսուսին: Մարդիկ սովոչէին որ զինք բերին Յիսուսին: Մարդիկ սովորաբար Աստուրաբար Աստուրաբար Աստուրաբար Աստու----
ծոյ կը դիմեն միայն ածոյ կը դիմեն միայն ածոյ կը դիմեն միայն ածոյ կը դիմեն միայն այյյյն ատեն, երբ բան ատեն, երբ բան ատեն, երբ բան ատեն, երբ բանի մը կարիքը ունենաննի մը կարիքը ունենաննի մը կարիքը ունենաննի մը կարիքը ունենան, , , , 
Զակքէոս սակայն, բանի մը կարիքը ունենալուն համար չէր Զակքէոս սակայն, բանի մը կարիքը ունենալուն համար չէր Զակքէոս սակայն, բանի մը կարիքը ունենալուն համար չէր Զակքէոս սակայն, բանի մը կարիքը ունենալուն համար չէր 
որ կոր կոր կոր կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը, եւ ասոուզէր տեսնել Յիսուսը, եւ ասոուզէր տեսնել Յիսուսը, եւ ասոուզէր տեսնել Յիսուսը, եւ ասո´́́́ր մէջ է որ կը կայանար ր մէջ է որ կը կայանար ր մէջ է որ կը կայանար ր մէջ է որ կը կայանար 
անոր հոգիին մեծութիւնը:անոր հոգիին մեծութիւնը:անոր հոգիին մեծութիւնը:անոր հոգիին մեծութիւնը:    

Մենք ե՞րբ կը դիմենք Քրիստոսի. երբ նեղութեան մէ՞ջ Մենք ե՞րբ կը դիմենք Քրիստոսի. երբ նեղութեան մէ՞ջ Մենք ե՞րբ կը դիմենք Քրիստոսի. երբ նեղութեան մէ՞ջ Մենք ե՞րբ կը դիմենք Քրիստոսի. երբ նեղութեան մէ՞ջ 
իյնանք: Փորձութեան հանդիպելէ ե՞տք միայն կը յիշենք որ իյնանք: Փորձութեան հանդիպելէ ե՞տք միայն կը յիշենք որ իյնանք: Փորձութեան հանդիպելէ ե՞տք միայն կը յիշենք որ իյնանք: Փորձութեան հանդիպելէ ե՞տք միայն կը յիշենք որ 
Քրիստոս փորՔրիստոս փորՔրիստոս փորՔրիստոս փորձութիւններէ ազատող Աստուած է: Հիւանդուձութիւններէ ազատող Աստուած է: Հիւանդուձութիւններէ ազատող Աստուած է: Հիւանդուձութիւններէ ազատող Աստուած է: Հիւանդու----
թիւն մը ունենալէ ե՞տք միայն կը մտաբերենք որ Քրիստոս թիւն մը ունենալէ ե՞տք միայն կը մտաբերենք որ Քրիստոս թիւն մը ունենալէ ե՞տք միայն կը մտաբերենք որ Քրիստոս թիւն մը ունենալէ ե՞տք միայն կը մտաբերենք որ Քրիստոս 
հիւանդները առողջացնող բժիշկ է: հիւանդները առողջացնող բժիշկ է: հիւանդները առողջացնող բժիշկ է: հիւանդները առողջացնող բժիշկ է: Մարդոց կողմէ երեսի Մարդոց կողմէ երեսի Մարդոց կողմէ երեսի Մարդոց կողմէ երեսի 
վրայ ձգուելէ ե՞տք միայն կ'անդրադառնանք որ Յիսուս մեզ վրայ ձգուելէ ե՞տք միայն կ'անդրադառնանք որ Յիսուս մեզ վրայ ձգուելէ ե՞տք միայն կ'անդրադառնանք որ Յիսուս մեզ վրայ ձգուելէ ե՞տք միայն կ'անդրադառնանք որ Յիսուս մեզ 
երեսի վրայ չի ձգեր:երեսի վրայ չի ձգեր:երեսի վրայ չի ձգեր:երեսի վրայ չի ձգեր:    Մարդոց կողմէ խոցոտուելէ ե՞տք մՄարդոց կողմէ խոցոտուելէ ե՞տք մՄարդոց կողմէ խոցոտուելէ ե՞տք մՄարդոց կողմէ խոցոտուելէ ե՞տք միայն իայն իայն իայն 
կը յիշենք որ Յիսուս մեր վէրկը յիշենք որ Յիսուս մեր վէրկը յիշենք որ Յիսուս մեր վէրկը յիշենք որ Յիսուս մեր վէրքերը բժշկող կարեկից Փրկիչ է:քերը բժշկող կարեկից Փրկիչ է:քերը բժշկող կարեկից Փրկիչ է:քերը բժշկող կարեկից Փրկիչ է:    
Անոնք որոնք միայն ցաւի ու նեղութեան ժամանակ Յիսուսին Անոնք որոնք միայն ցաւի ու նեղութեան ժամանակ Յիսուսին Անոնք որոնք միայն ցաւի ու նեղութեան ժամանակ Յիսուսին Անոնք որոնք միայն ցաւի ու նեղութեան ժամանակ Յիսուսին 
կը դիմեն, կը նմանին այն մարդուն` որ միայն հիւանդ եղած կը դիմեն, կը նմանին այն մարդուն` որ միայն հիւանդ եղած կը դիմեն, կը նմանին այն մարդուն` որ միայն հիւանդ եղած կը դիմեն, կը նմանին այն մարդուն` որ միայն հիւանդ եղած 
ժամանակ կ'երթայ հիւանդանոց, կամ միայն ցաւ ունեցած ժամանակ կ'երթայ հիւանդանոց, կամ միայն ցաւ ունեցած ժամանակ կ'երթայ հիւանդանոց, կամ միայն ցաւ ունեցած ժամանակ կ'երթայ հիւանդանոց, կամ միայն ցաւ ունեցած 
ատեն կը դիմէ դեղագործին: Յիսուս մեզի ատեն կը դիմէ դեղագործին: Յիսուս մեզի ատեն կը դիմէ դեղագործին: Յիսուս մեզի ատեն կը դիմէ դեղագործին: Յիսուս մեզի համար լոկ մարհամար լոկ մարհամար լոկ մարհամար լոկ մար----
միններու բժի՞շկ է, մեր ցաւերուն համար դեղ հայթայթող միններու բժի՞շկ է, մեր ցաւերուն համար դեղ հայթայթող միններու բժի՞շկ է, մեր ցաւերուն համար դեղ հայթայթող միններու բժի՞շկ է, մեր ցաւերուն համար դեղ հայթայթող 
դեղագո՞րծ է, կարօտեալներուս կարօտը գոհացնող անկադեղագո՞րծ է, կարօտեալներուս կարօտը գոհացնող անկադեղագո՞րծ է, կարօտեալներուս կարօտը գոհացնող անկադեղագո՞րծ է, կարօտեալներուս կարօտը գոհացնող անկա----
րօտ Աստուա՞ծ է:րօտ Աստուա՞ծ է:րօտ Աստուա՞ծ է:րօտ Աստուա՞ծ է:    
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Եթէ Քրիստոսի կը դիմենք միԵթէ Քրիստոսի կը դիմենք միԵթէ Քրիստոսի կը դիմենք միԵթէ Քրիստոսի կը դիմենք միայն երբ պէտք ունինք այն երբ պէտք ունինք այն երբ պէտք ունինք այն երբ պէտք ունինք 
օգնութեանօգնութեանօգնութեանօգնութեան, , , , կը նշանակէ թէ մեր եւ Աստուծոյ յարաբերուկը նշանակէ թէ մեր եւ Աստուծոյ յարաբերուկը նշանակէ թէ մեր եւ Աստուծոյ յարաբերուկը նշանակէ թէ մեր եւ Աստուծոյ յարաբերու----
թիւնը հայր ու զաւակի յարաբերոթիւնը հայր ու զաւակի յարաբերոթիւնը հայր ու զաւակի յարաբերոթիւնը հայր ու զաւակի յարաբերութիւն չէ, կամ աւելիւթիւն չէ, կամ աւելիւթիւն չէ, կամ աւելիւթիւն չէ, կամ աւելի    ճիշդը, ճիշդը, ճիշդը, ճիշդը, 
կը նշանակէ թէ մենք կը նշանակէ թէ մենք կը նշանակէ թէ մենք կը նշանակէ թէ մենք Աստուծոյ հետ չենք վերաբերիր այնԱստուծոյ հետ չենք վերաբերիր այնԱստուծոյ հետ չենք վերաբերիր այնԱստուծոյ հետ չենք վերաբերիր այն----
պէս` ինչպէս պիտի վերաբերէինք մեր հարազատ ու սիպէս` ինչպէս պիտի վերաբերէինք մեր հարազատ ու սիպէս` ինչպէս պիտի վերաբերէինք մեր հարազատ ու սիպէս` ինչպէս պիտի վերաբերէինք մեր հարազատ ու սիրելի րելի րելի րելի 
հօրը հետ: Մենք անկեղծ բարեկամ պիտի նկատէի՞նք այն հօրը հետ: Մենք անկեղծ բարեկամ պիտի նկատէի՞նք այն հօրը հետ: Մենք անկեղծ բարեկամ պիտի նկատէի՞նք այն հօրը հետ: Մենք անկեղծ բարեկամ պիտի նկատէի՞նք այն 
անձըանձըանձըանձը,,,,    որ միայն երբ բանի մը պէտք ունենար` մեզի դիմէր: որ միայն երբ բանի մը պէտք ունենար` մեզի դիմէր: որ միայն երբ բանի մը պէտք ունենար` մեզի դիմէր: որ միայն երբ բանի մը պէտք ունենար` մեզի դիմէր: 
Անկեղծ դրացի պիտի համարէԱնկեղծ դրացի պիտի համարէԱնկեղծ դրացի պիտի համարէԱնկեղծ դրացի պիտի համարէի՞նք այն անձը, եթէ միայն ի՞նք այն անձը, եթէ միայն ի՞նք այն անձը, եթէ միայն ի՞նք այն անձը, եթէ միայն 
բանի մը կարիքը ունեցած ատեն մեր դուռը զարնէր: բանի մը կարիքը ունեցած ատեն մեր դուռը զարնէր: բանի մը կարիքը ունեցած ատեն մեր դուռը զարնէր: բանի մը կարիքը ունեցած ատեն մեր դուռը զարնէր: Մենք Մենք Մենք Մենք 
Աստուծոյ սիրելի զաւակները կրնա՞նք սեպուիլ երբ մեր Աստուծոյ սիրելի զաւակները կրնա՞նք սեպուիլ երբ մեր Աստուծոյ սիրելի զաւակները կրնա՞նք սեպուիլ երբ մեր Աստուծոյ սիրելի զաւակները կրնա՞նք սեպուիլ երբ մեր 
հաղորդակցութիւնը իրեն հետ հիմնուած է անձնական շահի հաղորդակցութիւնը իրեն հետ հիմնուած է անձնական շահի հաղորդակցութիւնը իրեն հետ հիմնուած է անձնական շահի հաղորդակցութիւնը իրեն հետ հիմնուած է անձնական շահի 
վրայ, եւ պայմաններով պայմանաւորուած է:վրայ, եւ պայմաններով պայմանաւորուած է:վրայ, եւ պայմաններով պայմանաւորուած է:վրայ, եւ պայմաններով պայմանաւորուած է:    Եթէ երբեք ԱսԵթէ երբեք ԱսԵթէ երբեք ԱսԵթէ երբեք Աս----
տուծոյ կը դիմենքտուծոյ կը դիմենքտուծոյ կը դիմենքտուծոյ կը դիմենք    միայն միայն միայն միայն երբ երբ երբ երբ բանի մը կարբանի մը կարբանի մը կարբանի մը կարիքը ունիքը ունիքը ունիքը ունենանք,ենանք,ենանք,ենանք,    մեր մեր մեր մեր 
յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը Աստուծոյ հետ ու մեր վերաբերմունքը ԱսԱստուծոյ հետ ու մեր վերաբերմունքը ԱսԱստուծոյ հետ ու մեր վերաբերմունքը ԱսԱստուծոյ հետ ու մեր վերաբերմունքը Աս----
տուծոյ հանդէպ կը դադրի տուծոյ հանդէպ կը դադրի տուծոյ հանդէպ կը դադրի տուծոյ հանդէպ կը դադրի զաւակի յարաբերութիւն ըլլալէ,զաւակի յարաբերութիւն ըլլալէ,զաւակի յարաբերութիւն ըլլալէ,զաւակի յարաբերութիւն ըլլալէ,    եւ եւ եւ եւ 
կը վերածուի վաճառականի եւ առեւտրականի յարաբերուկը վերածուի վաճառականի եւ առեւտրականի յարաբերուկը վերածուի վաճառականի եւ առեւտրականի յարաբերուկը վերածուի վաճառականի եւ առեւտրականի յարաբերու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    

10) 10) 10) 10) Զակքէոս իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած Զակքէոս իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած Զակքէոս իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած Զակքէոս իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած 
էր Յիսուսի անձինէր Յիսուսի անձինէր Յիսուսի անձինէր Յիսուսի անձին    վրայ: Զակքէոս կվրայ: Զակքէոս կվրայ: Զակքէոս կվրայ: Զակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը, ուզէր տեսնել Յիսուսը, ուզէր տեսնել Յիսուսը, ուզէր տեսնել Յիսուսը, 
ոոոո´́́́չ թէ որպէսզի անկէ բան մը ուզէր, ոչ թէ որպէսզի անկէ բան մը ուզէր, ոչ թէ որպէսզի անկէ բան մը ուզէր, ոչ թէ որպէսզի անկէ բան մը ուզէր, ո´́́́չ թէ որպէսզի անկէ իր չ թէ որպէսզի անկէ իր չ թէ որպէսզի անկէ իր չ թէ որպէսզի անկէ իր 
հարազատներէն կամ բարեկամներէն մէկուն համար բժշկուհարազատներէն կամ բարեկամներէն մէկուն համար բժշկուհարազատներէն կամ բարեկամներէն մէկուն համար բժշկուհարազատներէն կամ բարեկամներէն մէկուն համար բժշկու----
թիւն խնդրէր, այլ պարզապէս, որպէսզի տեսնէր անոր թիւն խնդրէր, այլ պարզապէս, որպէսզի տեսնէր անոր թիւն խնդրէր, այլ պարզապէս, որպէսզի տեսնէր անոր թիւն խնդրէր, այլ պարզապէս, որպէսզի տեսնէր անոր 
քաղցրութիւնը ու համակուէր անով, նայէր անոր ժպիտին ու քաղցրութիւնը ու համակուէր անով, նայէր անոր ժպիտին ու քաղցրութիւնը ու համակուէր անով, նայէր անոր ժպիտին ու քաղցրութիւնը ու համակուէր անով, նայէր անոր ժպիտին ու 
առինքնուէրառինքնուէրառինքնուէրառինքնուէր    անով, նայէր անոր դէմքին ու կշտանար անով: անով, նայէր անոր դէմքին ու կշտանար անով: անով, նայէր անոր դէմքին ու կշտանար անով: անով, նայէր անոր դէմքին ու կշտանար անով: 
Ներսէս Շնորհալին խօսքը ուղղելով Յիսուսին, Ներսէս Շնորհալին խօսքը ուղղելով Յիսուսին, Ներսէս Շնորհալին խօսքը ուղղելով Յիսուսին, Ներսէս Շնորհալին խօսքը ուղղելով Յիսուսին, ««««Առաւօտ Առաւօտ Առաւօտ Առաւօտ 
ԼուսոյԼուսոյԼուսոյԼուսոյ» » » » երգին մէջերգին մէջերգին մէջերգին մէջ`̀̀̀    կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Քու տենչալի տեսքով, տոՔու տենչալի տեսքով, տոՔու տենչալի տեսքով, տոՔու տենչալի տեսքով, տո´́́́ւր ինձ ւր ինձ ւր ինձ ւր ինձ 
յագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոսյագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոսյագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոսյագենալ, Տէր Յիսուս Քրիստոս»: »: »: »: Շնորհալի Հայրապետը լոկ Շնորհալի Հայրապետը լոկ Շնորհալի Հայրապետը լոկ Շնորհալի Հայրապետը լոկ 
Յիսուսի դէմքին նայելով` կշտանալու փափաք կը յայտնէ: Յիսուսի դէմքին նայելով` կշտանալու փափաք կը յայտնէ: Յիսուսի դէմքին նայելով` կշտանալու փափաք կը յայտնէ: Յիսուսի դէմքին նայելով` կշտանալու փափաք կը յայտնէ: 
ՆոյՆոյՆոյՆոյն փափաքն էր որ յայտնեց Զակքէոսը: Յիսուսին համար ն փափաքն էր որ յայտնեց Զակքէոսը: Յիսուսին համար ն փափաքն էր որ յայտնեց Զակքէոսը: Յիսուսին համար ն փափաքն էր որ յայտնեց Զակքէոսը: Յիսուսին համար 
չկաչկաչկաչկա´́́́յ ասկէ աւելի գեղեցիկ փափաք մը: Յիսուսի սիրտը կը յ ասկէ աւելի գեղեցիկ փափաք մը: Յիսուսի սիրտը կը յ ասկէ աւելի գեղեցիկ փափաք մը: Յիսուսի սիրտը կը յ ասկէ աւելի գեղեցիկ փափաք մը: Յիսուսի սիրտը կը 
հրճուի երբ զինք տեսնելու փափաք կը յայտնենք: հրճուի երբ զինք տեսնելու փափաք կը յայտնենք: հրճուի երբ զինք տեսնելու փափաք կը յայտնենք: հրճուի երբ զինք տեսնելու փափաք կը յայտնենք: Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
հոգին կ'ուրախանայ երբ իր դէմքին գեղեցկութիւնը տեսնելու հոգին կ'ուրախանայ երբ իր դէմքին գեղեցկութիւնը տեսնելու հոգին կ'ուրախանայ երբ իր դէմքին գեղեցկութիւնը տեսնելու հոգին կ'ուրախանայ երբ իր դէմքին գեղեցկութիւնը տեսնելու 
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ցանկութիւն կը ցուցաբերենք: ցանկութիւն կը ցուցաբերենք: ցանկութիւն կը ցուցաբերենք: ցանկութիւն կը ցուցաբերենք: Ճիշդ է որ ան կը փառաւոՃիշդ է որ ան կը փառաւոՃիշդ է որ ան կը փառաւոՃիշդ է որ ան կը փառաւորուի րուի րուի րուի 
երբ նեղութեան ժամանակ իրեն կը վստահինք, բայց կ'ուրաերբ նեղութեան ժամանակ իրեն կը վստահինք, բայց կ'ուրաերբ նեղութեան ժամանակ իրեն կը վստահինք, բայց կ'ուրաերբ նեղութեան ժամանակ իրեն կը վստահինք, բայց կ'ուրա----
խանայ միայն այն ատեն` երբ առանց նեղութեան հանդիպեխանայ միայն այն ատեն` երբ առանց նեղութեան հանդիպեխանայ միայն այն ատեն` երբ առանց նեղութեան հանդիպեխանայ միայն այն ատեն` երբ առանց նեղութեան հանդիպե----
լու իրեն կը դիմենք, զինք տեսնել կ'ուզենք, հետը ժամանակ լու իրեն կը դիմենք, զինք տեսնել կ'ուզենք, հետը ժամանակ լու իրեն կը դիմենք, զինք տեսնել կ'ուզենք, հետը ժամանակ լու իրեն կը դիմենք, զինք տեսնել կ'ուզենք, հետը ժամանակ 
անցնել կը ցանկանք:անցնել կը ցանկանք:անցնել կը ցանկանք:անցնել կը ցանկանք:    Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ դիմելը` Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ դիմելը` Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ դիմելը` Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ դիմելը` 
Տիրոջ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է, Տիրոջ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է, Տիրոջ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է, Տիրոջ հանդէպ վստահութեան արտայայտութիւն է, բայց բայց բայց բայց 
դիմել Տիրոջ երբ չկայ նեղութիւն` Տիրոջ հանդէպ սիրոդիմել Տիրոջ երբ չկայ նեղութիւն` Տիրոջ հանդէպ սիրոդիմել Տիրոջ երբ չկայ նեղութիւն` Տիրոջ հանդէպ սիրոդիմել Տիրոջ երբ չկայ նեղութիւն` Տիրոջ հանդէպ սիրո´́́́յ արյ արյ արյ ար----
տայայտութիւն է:տայայտութիւն է:տայայտութիւն է:տայայտութիւն է:    

11) 11) 11) 11) Զակքէոսէն սորվինք մեր սիրտը Տիրոջ կապել եւ ոԶակքէոսէն սորվինք մեր սիրտը Տիրոջ կապել եւ ոԶակքէոսէն սորվինք մեր սիրտը Տիրոջ կապել եւ ոԶակքէոսէն սորվինք մեր սիրտը Տիրոջ կապել եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Տիրոջ կողմէ տրուածին. Ողորմածը փնտռել եւ ոթէ Տիրոջ կողմէ տրուածին. Ողորմածը փնտռել եւ ոթէ Տիրոջ կողմէ տրուածին. Ողորմածը փնտռել եւ ոթէ Տիրոջ կողմէ տրուածին. Ողորմածը փնտռել եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր ողորմութիւնը. Բարերարին երեսը փնտռել եւ ոանոր ողորմութիւնը. Բարերարին երեսը փնտռել եւ ոանոր ողորմութիւնը. Բարերարին երեսը փնտռել եւ ոանոր ողորմութիւնը. Բարերարին երեսը փնտռել եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր բարերարութիւնը. հանգսանոր բարերարութիւնը. հանգսանոր բարերարութիւնը. հանգսանոր բարերարութիւնը. հանգստացնող Արքան սիրելտացնող Արքան սիրելտացնող Արքան սիրելտացնող Արքան սիրել    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ արքայութեան հանգիստը. Օրհնեալին փարիլ եւ ոթէ արքայութեան հանգիստը. Օրհնեալին փարիլ եւ ոթէ արքայութեան հանգիստը. Օրհնեալին փարիլ եւ ոթէ արքայութեան հանգիստը. Օրհնեալին փարիլ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր օրհնութիւններուն:անոր օրհնութիւններուն:անոր օրհնութիւններուն:անոր օրհնութիւններուն:    

Կրնա՞նք սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հետ ըսել. Կրնա՞նք սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հետ ըսել. Կրնա՞նք սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հետ ըսել. Կրնա՞նք սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին հետ ըսել. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
տուրքին՝ այլ Տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէտուրքին՝ այլ Տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէտուրքին՝ այլ Տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէտուրքին՝ այլ Տուողին կարօտն ունիմ. փառքը չէ´ ´ ´ ´ որ անձկալի որ անձկալի որ անձկալի որ անձկալի 
է ինծի, այլ՝ Փառաւորածը համբուրելի. ոէ ինծի, այլ՝ Փառաւորածը համբուրելի. ոէ ինծի, այլ՝ Փառաւորածը համբուրելի. ոէ ինծի, այլ՝ Փառաւորածը համբուրելի. ո´́́́չ թէ կեանքինչ թէ կեանքինչ թէ կեանքինչ թէ կեանքին    
փափաքովը՝ այլ Կենարարին յիշատակովն է որ կը ճենճերիմ փափաքովը՝ այլ Կենարարին յիշատակովն է որ կը ճենճերիմ փափաքովը՝ այլ Կենարարին յիշատակովն է որ կը ճենճերիմ փափաքովը՝ այլ Կենարարին յիշատակովն է որ կը ճենճերիմ 
միշտմիշտմիշտմիշտ…: …: …: …: Հանգիստը չէ որ կը փնտռեմ, այլ Հանգչեցնողին երեՀանգիստը չէ որ կը փնտռեմ, այլ Հանգչեցնողին երեՀանգիստը չէ որ կը փնտռեմ, այլ Հանգչեցնողին երեՀանգիստը չէ որ կը փնտռեմ, այլ Հանգչեցնողին երե----
սը կսը կսը կսը կ’’’’աղաչեմ. ոաղաչեմ. ոաղաչեմ. ոաղաչեմ. ո´́́́չ թէ հարսնաչ թէ հարսնաչ թէ հարսնաչ թէ հարսնարանին խնճոյքով՝ այլ Փեսային րանին խնճոյքով՝ այլ Փեսային րանին խնճոյքով՝ այլ Փեսային րանին խնճոյքով՝ այլ Փեսային 
անձանձանձանձկութեամբը կը մաշիմկութեամբը կը մաշիմկութեամբը կը մաշիմկութեամբը կը մաշիմ»»»» ( ( ( (Բան ԺԲ):Բան ԺԲ):Բան ԺԲ):Բան ԺԲ):    

12) 12) 12) 12) ««««ԿԿԿԿ’’’’ուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ոուզէր տեսնել թէ ո´́́́վ է Յիսուսը, բայցվ է Յիսուսը, բայցվ է Յիսուսը, բայցվ է Յիսուսը, բայց    ամբոխին ամբոխին ամբոխին ամբոխին 
պատճառով չէպատճառով չէպատճառով չէպատճառով չէր յաջողերր յաջողերր յաջողերր յաջողեր............»»»»::::    Մաքսապետութեան համբաւը Մաքսապետութեան համբաւը Մաքսապետութեան համբաւը Մաքսապետութեան համբաւը 
արգելք մըն էր որ Զակքէոս կարենար հանդիպիլ Յիսուսի. ան արգելք մըն էր որ Զակքէոս կարենար հանդիպիլ Յիսուսի. ան արգելք մըն էր որ Զակքէոս կարենար հանդիպիլ Յիսուսի. ան արգելք մըն էր որ Զակքէոս կարենար հանդիպիլ Յիսուսի. ան 
յաղթած էր այս արգելքին: Հարստութիւնը նաեւ արգելք մըն յաղթած էր այս արգելքին: Հարստութիւնը նաեւ արգելք մըն յաղթած էր այս արգելքին: Հարստութիւնը նաեւ արգելք մըն յաղթած էր այս արգելքին: Հարստութիւնը նաեւ արգելք մըն 
էր. ասոէր. ասոէր. ասոէր. ասո´́́́ր եւս յաղթած էր: Բայց այստեղ ուրիշ արգելք մը կայ, ր եւս յաղթած էր: Բայց այստեղ ուրիշ արգելք մը կայ, ր եւս յաղթած էր: Բայց այստեղ ուրիշ արգելք մը կայ, ր եւս յաղթած էր: Բայց այստեղ ուրիշ արգելք մը կայ, 
որ մեր ալ կեանքին մէջ այսօր կայ, եւ այդ է՝ ամբոխը. որ մեր ալ կեանքին մէջ այսօր կայ, եւ այդ է՝ ամբոխը. որ մեր ալ կեանքին մէջ այսօր կայ, եւ այդ է՝ ամբոխը. որ մեր ալ կեանքին մէջ այսօր կայ, եւ այդ է՝ ամբոխը. ««««ԲԲԲԲայց այց այց այց 
ամբոխին պատճառով չէր յաջողերամբոխին պատճառով չէր յաջողերամբոխին պատճառով չէր յաջողերամբոխին պատճառով չէր յաջողեր»:»:»:»:    Զակքէոսի համար Զակքէոսի համար Զակքէոսի համար Զակքէոսի համար 
ամբոխը լուրջ արգելք մը կրնար հանդիսանալ: Զակքէոս շատ ամբոխը լուրջ արգելք մը կրնար հանդիսանալ: Զակքէոս շատ ամբոխը լուրջ արգելք մը կրնար հանդիսանալ: Զակքէոս շատ ամբոխը լուրջ արգելք մը կրնար հանդիսանալ: Զակքէոս շատ 
լաւ գիտէր որ իրեն պէս մէկը կրնար միայն մերժուիլ ու լաւ գիտէր որ իրեն պէս մէկը կրնար միայն մերժուիլ ու լաւ գիտէր որ իրեն պէս մէկը կրնար միայն մերժուիլ ու լաւ գիտէր որ իրեն պէս մէկը կրնար միայն մերժուիլ ու 
ատուիլ ուսեալ թէ անուս ժողովուրդին կողմէ, որովհետեւ իր ատուիլ ուսեալ թէ անուս ժողովուրդին կողմէ, որովհետեւ իր ատուիլ ուսեալ թէ անուս ժողովուրդին կողմէ, որովհետեւ իր ատուիլ ուսեալ թէ անուս ժողովուրդին կողմէ, որովհետեւ իր 
պաշտօնին բերումով, անիրաւող ու հարստահարող կը պաշտօնին բերումով, անիրաւող ու հարստահարող կը պաշտօնին բերումով, անիրաւող ու հարստահարող կը պաշտօնին բերումով, անիրաւող ու հարստահարող կը 
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ննննկակակակատուէր, գործակալ ու լրտես կը համարտուէր, գործակալ ու լրտես կը համարտուէր, գործակալ ու լրտես կը համարտուէր, գործակալ ու լրտես կը համարուէր: Զակքէոս սաուէր: Զակքէոս սաուէր: Զակքէոս սաուէր: Զակքէոս սա----
կայն յաղթեց այս ամենէն մեծ արգելքին, որովհետեւ Յիսուսին կայն յաղթեց այս ամենէն մեծ արգելքին, որովհետեւ Յիսուսին կայն յաղթեց այս ամենէն մեծ արգելքին, որովհետեւ Յիսուսին կայն յաղթեց այս ամենէն մեծ արգելքին, որովհետեւ Յիսուսին 
հանդիպելու իր սէրն ու փափաքը աւելի մեծ եւ աւելի բուռն հանդիպելու իր սէրն ու փափաքը աւելի մեծ եւ աւելի բուռն հանդիպելու իր սէրն ու փափաքը աւելի մեծ եւ աւելի բուռն հանդիպելու իր սէրն ու փափաքը աւելի մեծ եւ աւելի բուռն 
էին քան ժողովուրդին ատելութիւնը իրեն հանդէպ:էին քան ժողովուրդին ատելութիւնը իրեն հանդէպ:էին քան ժողովուրդին ատելութիւնը իրեն հանդէպ:էին քան ժողովուրդին ատելութիւնը իրեն հանդէպ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մարդիկ կրնան արգելք կենալ մեզի երբ փորձենք մարդիկ կրնան արգելք կենալ մեզի երբ փորձենք մարդիկ կրնան արգելք կենալ մեզի երբ փորձենք մարդիկ կրնան արգելք կենալ մեզի երբ փորձենք 
հանդիպիլ Յիսուսի: Չվախնահանդիպիլ Յիսուսի: Չվախնահանդիպիլ Յիսուսի: Չվախնահանդիպիլ Յիսուսի: Չվախնա´́́́նք մարդոց յարուցանած նք մարդոց յարուցանած նք մարդոց յարուցանած նք մարդոց յարուցանած 
դժուարութիւններէն: Չվախնադժուարութիւններէն: Չվախնադժուարութիւններէն: Չվախնադժուարութիւններէն: Չվախնա´́́́նք մեզի հանդէպ անոնց սնունք մեզի հանդէպ անոնց սնունք մեզի հանդէպ անոնց սնունք մեզի հանդէպ անոնց սնու----
ցած ատելութենէն: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ ներկայ ընկերուցած ատելութենէն: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ ներկայ ընկերուցած ատելութենէն: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ ներկայ ընկերուցած ատելութենէն: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ ներկայ ընկերու----
թեան մէջ Յիսուսի հետեւիլը՝ գետի հոսանքն ի վեր թիավաթեան մէջ Յիսուսի հետեւիլը՝ գետի հոսանքն ի վեր թիավաթեան մէջ Յիսուսի հետեւիլը՝ գետի հոսանքն ի վեր թիավաթեան մէջ Յիսուսի հետեւիլը՝ գետի հոսանքն ի վեր թիավա----
րերերերե´́́́լ կը նշանակէ: Ո՞վ չի գիտեր, թէ ծաղրածու մարլ կը նշանակէ: Ո՞վ չի գիտեր, թէ ծաղրածու մարլ կը նշանակէ: Ո՞վ չի գիտեր, թէ ծաղրածու մարլ կը նշանակէ: Ո՞վ չի գիտեր, թէ ծաղրածու մարդոց դոց դոց դոց մէջ մէջ մէջ մէջ 
Տիրոջ վկան ըլլալը՝ քաջութիՏիրոջ վկան ըլլալը՝ քաջութիՏիրոջ վկան ըլլալը՝ քաջութիՏիրոջ վկան ըլլալը՝ քաջութի´́́́ւն կը պահանջէ: Ո՞վ չի գիտեր, ւն կը պահանջէ: Ո՞վ չի գիտեր, ւն կը պահանջէ: Ո՞վ չի գիտեր, ւն կը պահանջէ: Ո՞վ չի գիտեր, 
թէ ստութեամբ լեցուն մեր միջավայրին մէջ ճշմարթէ ստութեամբ լեցուն մեր միջավայրին մէջ ճշմարթէ ստութեամբ լեցուն մեր միջավայրին մէջ ճշմարթէ ստութեամբ լեցուն մեր միջավայրին մէջ ճշմարտութեան տութեան տութեան տութեան 
վկան դառնալը հերոսութիվկան դառնալը հերոսութիվկան դառնալը հերոսութիվկան դառնալը հերոսութի´́́́ւն է: Եւ այդ հերոսոււն է: Եւ այդ հերոսոււն է: Եւ այդ հերոսոււն է: Եւ այդ հերոսութեան է որ թեան է որ թեան է որ թեան է որ 
մեզ կը կանչէ Քրիստոս: Հերոմեզ կը կանչէ Քրիստոս: Հերոմեզ կը կանչէ Քրիստոս: Հերոմեզ կը կանչէ Քրիստոս: Հերո´́́́ս էր Զակքէոս, քանի չվախցաւ ս էր Զակքէոս, քանի չվախցաւ ս էր Զակքէոս, քանի չվախցաւ ս էր Զակքէոս, քանի չվախցաւ 
զինք ատող մեծ ամբոխէն: Հերոզինք ատող մեծ ամբոխէն: Հերոզինք ատող մեծ ամբոխէն: Հերոզինք ատող մեծ ամբոխէն: Հերո´́́́ս էր, քս էր, քս էր, քս էր, քանի բնաանի բնաանի բնաանի բնա´́́́ւ կարեւու կարեւու կարեւու կարեւո----
րութիւն չտուաւ մարդոց խօսքերուն ու մտածումներութիւն չտուաւ մարդոց խօսքերուն ու մտածումներութիւն չտուաւ մարդոց խօսքերուն ու մտածումներութիւն չտուաւ մարդոց խօսքերուն ու մտածումներուն իր րուն իր րուն իր րուն իր 
անձին վերաբերեալ:անձին վերաբերեալ:անձին վերաբերեալ:անձին վերաբերեալ:    

13) 13) 13) 13) ՄՄՄՄեզի կ'ըսուի թէ Զակքէոս կարճահասակ ըլլալուն եզի կ'ըսուի թէ Զակքէոս կարճահասակ ըլլալուն եզի կ'ըսուի թէ Զակքէոս կարճահասակ ըլլալուն եզի կ'ըսուի թէ Զակքէոս կարճահասակ ըլլալուն 
համար, չէր յաջողեր Յիսուսը տեսնել: Եկեղեցւոյ որոշ հայհամար, չէր յաջողեր Յիսուսը տեսնել: Եկեղեցւոյ որոշ հայհամար, չէր յաջողեր Յիսուսը տեսնել: Եկեղեցւոյ որոշ հայհամար, չէր յաջողեր Յիսուսը տեսնել: Եկեղեցւոյ որոշ հայ----
րեր, ինչպէս Ամբրոսիոս եւ Յովհան Ոսկեբերան, Զակքէոսի րեր, ինչպէս Ամբրոսիոս եւ Յովհան Ոսկեբերան, Զակքէոսի րեր, ինչպէս Ամբրոսիոս եւ Յովհան Ոսկեբերան, Զակքէոսի րեր, ինչպէս Ամբրոսիոս եւ Յովհան Ոսկեբերան, Զակքէոսի 
կարճահասակութեկարճահասակութեկարճահասակութեկարճահասակութեան մէջ մարմնաւոր իմաստ մը տեսնելու ան մէջ մարմնաւոր իմաստ մը տեսնելու ան մէջ մարմնաւոր իմաստ մը տեսնելու ան մէջ մարմնաւոր իմաստ մը տեսնելու 
կողքին, կը տեսնեն նաեւ հոգեւոր իմաստ մը: Այլ բացատրուկողքին, կը տեսնեն նաեւ հոգեւոր իմաստ մը: Այլ բացատրուկողքին, կը տեսնեն նաեւ հոգեւոր իմաստ մը: Այլ բացատրուկողքին, կը տեսնեն նաեւ հոգեւոր իմաստ մը: Այլ բացատրու----
թեամբ մը, անոնք կ'ըսեն, թէ Զակքէոս մարմնաւորապէս թեամբ մը, անոնք կ'ըսեն, թէ Զակքէոս մարմնաւորապէս թեամբ մը, անոնք կ'ըսեն, թէ Զակքէոս մարմնաւորապէս թեամբ մը, անոնք կ'ըսեն, թէ Զակքէոս մարմնաւորապէս 
կարճ ըլլալուն կողքին, նաեւ հոգեւորակարճ ըլլալուն կողքին, նաեւ հոգեւորակարճ ըլլալուն կողքին, նաեւ հոգեւորակարճ ըլլալուն կողքին, նաեւ հոգեւորապէս կարճ էր: Անոնք պէս կարճ էր: Անոնք պէս կարճ էր: Անոնք պէս կարճ էր: Անոնք 
որոնք հոգեւորապէս կարճ են, այլ խօսքով` անչափահաս են, որոնք հոգեւորապէս կարճ են, այլ խօսքով` անչափահաս են, որոնք հոգեւորապէս կարճ են, այլ խօսքով` անչափահաս են, որոնք հոգեւորապէս կարճ են, այլ խօսքով` անչափահաս են, 
անհասուն եանհասուն եանհասուն եանհասուն են, տհաս ու խակ են` չեն կրնար Յիսուսը տեսնելն, տհաս ու խակ են` չեն կրնար Յիսուսը տեսնելն, տհաս ու խակ են` չեն կրնար Յիսուսը տեսնելն, տհաս ու խակ են` չեն կրնար Յիսուսը տեսնել    
իրենց հոգեւոր աչքերովիրենց հոգեւոր աչքերովիրենց հոգեւոր աչքերովիրենց հոգեւոր աչքերով: : : : Յիսուսը տեսնելու, վայելելու եւ Յիսուսը տեսնելու, վայելելու եւ Յիսուսը տեսնելու, վայելելու եւ Յիսուսը տեսնելու, վայելելու եւ 
ըմբոշխնելու համար, պէտք է հասուննալ ու աճիլ հոգեւորաըմբոշխնելու համար, պէտք է հասուննալ ու աճիլ հոգեւորաըմբոշխնելու համար, պէտք է հասուննալ ու աճիլ հոգեւորաըմբոշխնելու համար, պէտք է հասուննալ ու աճիլ հոգեւորա----
պէս:պէս:պէս:պէս:    

Ամբրոսիոս Ամբրոսիոս Ամբրոսիոս Ամբրոսիոս նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ կը բացատրէ, թէ Զակքէոս մարմնաւոր կը բացատրէ, թէ Զակքէոս մարմնաւոր կը բացատրէ, թէ Զակքէոս մարմնաւոր կը բացատրէ, թէ Զակքէոս մարմնաւոր 
իմաստով կարճահասակ ըլլալուն կողքին, դարձած էր կարիմաստով կարճահասակ ըլլալուն կողքին, դարձած էր կարիմաստով կարճահասակ ըլլալուն կողքին, դարձած էր կարիմաստով կարճահասակ ըլլալուն կողքին, դարձած էր կար----
ճաճաճաճահասակ իր գործած մեղքերուն պատճառով նաեւ: Արդահասակ իր գործած մեղքերուն պատճառով նաեւ: Արդահասակ իր գործած մեղքերուն պատճառով նաեւ: Արդահասակ իր գործած մեղքերուն պատճառով նաեւ: Արդա----
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րեւ, մեղքը մեր հոգիները կը դարձնէ կարճահասակ, այլ խօսրեւ, մեղքը մեր հոգիները կը դարձնէ կարճահասակ, այլ խօսրեւ, մեղքը մեր հոգիները կը դարձնէ կարճահասակ, այլ խօսրեւ, մեղքը մեր հոգիները կը դարձնէ կարճահասակ, այլ խօս----
քով` անկարող տեսնելու Յիսուսը: Հեռանաքով` անկարող տեսնելու Յիսուսը: Հեռանաքով` անկարող տեսնելու Յիսուսը: Հեռանաքով` անկարող տեսնելու Յիսուսը: Հեռանա´́́́նք մեղքէն, եթէ նք մեղքէն, եթէ նք մեղքէն, եթէ նք մեղքէն, եթէ 
կ'ուզենք մօտենալ Յիսուսին: Ատեկ'ուզենք մօտենալ Յիսուսին: Ատեկ'ուզենք մօտենալ Յիսուսին: Ատեկ'ուզենք մօտենալ Յիսուսին: Ատե´́́́նք մեղքը, եթէ կ'ուզենք նք մեղքը, եթէ կ'ուզենք նք մեղքը, եթէ կ'ուզենք նք մեղքը, եթէ կ'ուզենք 
դառնալ սիրելի զաւակները Աստուծոյ:դառնալ սիրելի զաւակները Աստուծոյ:դառնալ սիրելի զաւակները Աստուծոյ:դառնալ սիրելի զաւակները Աստուծոյ:    

ԿարճահասակութիւԿարճահասակութիւԿարճահասակութիւԿարճահասակութիւնը միակ արգելքը չէր Զակքէոսի նը միակ արգելքը չէր Զակքէոսի նը միակ արգելքը չէր Զակքէոսի նը միակ արգելքը չէր Զակքէոսի 
համար. կային նաեւ ուրիշ արգելքներ, ինչպէս ըսինք, օրիհամար. կային նաեւ ուրիշ արգելքներ, ինչպէս ըսինք, օրիհամար. կային նաեւ ուրիշ արգելքներ, ինչպէս ըսինք, օրիհամար. կային նաեւ ուրիշ արգելքներ, ինչպէս ըսինք, օրի----
նակ, ժողովուրդին կողմէ իր ատելի ըլլալը, իր փառնակ, ժողովուրդին կողմէ իր ատելի ըլլալը, իր փառնակ, ժողովուրդին կողմէ իր ատելի ըլլալը, իր փառնակ, ժողովուրդին կողմէ իր ատելի ըլլալը, իր փառքը, իր քը, իր քը, իր քը, իր 
ունեցած դրամը, իր դիրքն ու հանգամանքը, ունեցած դրամը, իր դիրքն ու հանգամանքը, ունեցած դրամը, իր դիրքն ու հանգամանքը, ունեցած դրամը, իր դիրքն ու հանգամանքը, Հռոմէական Հռոմէական Հռոմէական Հռոմէական 
տիրապետիրապետիրապետիրապետութեան իր կողմնակցութիւնը, տութեան իր կողմնակցութիւնը, տութեան իր կողմնակցութիւնը, տութեան իր կողմնակցութիւնը, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : Ան Ան Ան Ան 
անտեսեց այս բոլորը Աստուծոյանտեսեց այս բոլորը Աստուծոյանտեսեց այս բոլորը Աստուծոյանտեսեց այս բոլորը Աստուծոյ    Որդիին տեսութեան ի խնդիր: Որդիին տեսութեան ի խնդիր: Որդիին տեսութեան ի խնդիր: Որդիին տեսութեան ի խնդիր: 
Այստեղէն մեր սորվելիք հիմնական երկու դասերն են.Այստեղէն մեր սորվելիք հիմնական երկու դասերն են.Այստեղէն մեր սորվելիք հիմնական երկու դասերն են.Այստեղէն մեր սորվելիք հիմնական երկու դասերն են.----    

ա) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել եւ անոր հանդիպիլ ա) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել եւ անոր հանդիպիլ ա) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել եւ անոր հանդիպիլ ա) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել եւ անոր հանդիպիլ 
կկկկ’’’’ուզեն, անխուսափելիօրէն պիտի հանդիպին արգելքներու, ուզեն, անխուսափելիօրէն պիտի հանդիպին արգելքներու, ուզեն, անխուսափելիօրէն պիտի հանդիպին արգելքներու, ուզեն, անխուսափելիօրէն պիտի հանդիպին արգելքներու, 
բբբբայց Զակքէոսի նման պէտք է սորվինայց Զակքէոսի նման պէտք է սորվինայց Զակքէոսի նման պէտք է սորվինայց Զակքէոսի նման պէտք է սորվին    յաղթանակ տանիլ յաղթանակ տանիլ յաղթանակ տանիլ յաղթանակ տանիլ 
արգելքներուն դէմ:արգելքներուն դէմ:արգելքներուն դէմ:արգելքներուն դէմ:    Թոյլ չտանք որ աԹոյլ չտանք որ աԹոյլ չտանք որ աԹոյլ չտանք որ արտաքին արգելքներ րտաքին արգելքներ րտաքին արգելքներ րտաքին արգելքներ 
((((մարդիկ, դրամ, դիրքմարդիկ, դրամ, դիրքմարդիկ, դրամ, դիրքմարդիկ, դրամ, դիրք, , , , հանգամանքհանգամանքհանգամանքհանգամանք), ), ), ), եւ ներքին արգելքներ եւ ներքին արգելքներ եւ ներքին արգելքներ եւ ներքին արգելքներ 
((((հոգեւոր տհասութիւն ու խակութիւն) պատհոգեւոր տհասութիւն ու խակութիւն) պատհոգեւոր տհասութիւն ու խակութիւն) պատհոգեւոր տհասութիւն ու խակութիւն) պատճառ դառնան որ ճառ դառնան որ ճառ դառնան որ ճառ դառնան որ 
զրկուինք Յիսուսի տեսողութենէն:զրկուինք Յիսուսի տեսողութենէն:զրկուինք Յիսուսի տեսողութենէն:զրկուինք Յիսուսի տեսողութենէն:    

բ) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել կբ) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել կբ) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել կբ) Անոնք որոնք Յիսուսը տեսնել կ’’’’ուզեն, պէտք է ձերբաուզեն, պէտք է ձերբաուզեն, պէտք է ձերբաուզեն, պէտք է ձերբա----
զատին իրենց հոգեւոր զատին իրենց հոգեւոր զատին իրենց հոգեւոր զատին իրենց հոգեւոր ««««կարճահասակութենէնկարճահասակութենէնկարճահասակութենէնկարճահասակութենէն» » » » եւ ջանք թաեւ ջանք թաեւ ջանք թաեւ ջանք թա----
փեն հոգեւորափեն հոգեւորափեն հոգեւորափեն հոգեւորապէս աճելու: Պէտք է աճին Աստուծոյ հետ պէս աճելու: Պէտք է աճին Աստուծոյ հետ պէս աճելու: Պէտք է աճին Աստուծոյ հետ պէս աճելու: Պէտք է աճին Աստուծոյ հետ 
իրենց յարաբերութեան, մտերմութեան ու հաղորդակցուիրենց յարաբերութեան, մտերմութեան ու հաղորդակցուիրենց յարաբերութեան, մտերմութեան ու հաղորդակցուիրենց յարաբերութեան, մտերմութեան ու հաղորդակցութեան թեան թեան թեան 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    Իսկ աճելու համար, առատ ժամանակ պէտք է յատկացԻսկ աճելու համար, առատ ժամանակ պէտք է յատկացԻսկ աճելու համար, առատ ժամանակ պէտք է յատկացԻսկ աճելու համար, առատ ժամանակ պէտք է յատկացըըըը----
նել աղօթքի:նել աղօթքի:նել աղօթքի:նել աղօթքի:    

««««Ուստի Ուստի Ուստի Ուստի առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, առաջ վազեց եւ ժանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, 
որպէսզի տեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիորպէսզի տեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիորպէսզի տեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիորպէսզի տեսնէ, որովհետեւ Յիսուս այդտեղէն պիտի անցտի անցտի անցտի անցըըըը----
նէրնէրնէրնէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.4):Ղուկաս 19.4):Ղուկաս 19.4):Ղուկաս 19.4):    

1) 1) 1) 1) Խօսեցանք Զակքէոսի դիրքին մասին բայց մեր ուշաԽօսեցանք Զակքէոսի դիրքին մասին բայց մեր ուշաԽօսեցանք Զակքէոսի դիրքին մասին բայց մեր ուշաԽօսեցանք Զակքէոսի դիրքին մասին բայց մեր ուշա----
դրութենէն պէտք չէ վրիպի Յիսուսի դիրքը: Յիսուս ամբոխին դրութենէն պէտք չէ վրիպի Յիսուսի դիրքը: Յիսուս ամբոխին դրութենէն պէտք չէ վրիպի Յիսուսի դիրքը: Յիսուս ամբոխին դրութենէն պէտք չէ վրիպի Յիսուսի դիրքը: Յիսուս ամբոխին 
մէջ էր: Թիկնապահներով ամբոխմէջ էր: Թիկնապահներով ամբոխմէջ էր: Թիկնապահներով ամբոխմէջ էր: Թիկնապահներով ամբոխէն չէր զատուած կամ էն չէր զատուած կամ էն չէր զատուած կամ էն չէր զատուած կամ 
առանձնացուած կամ պաշտպանուած:առանձնացուած կամ պաշտպանուած:առանձնացուած կամ պաշտպանուած:առանձնացուած կամ պաշտպանուած:    Ընդհակառակը, ամէն Ընդհակառակը, ամէն Ընդհակառակը, ամէն Ընդհակառակը, ամէն 
կողմէ կը հրմշտկուէր: Եթէ Յիսուս կողմէ կը հրմշտկուէր: Եթէ Յիսուս կողմէ կը հրմշտկուէր: Եթէ Յիսուս կողմէ կը հրմշտկուէր: Եթէ Յիսուս մարդոց ուսերուն վրայ մարդոց ուսերուն վրայ մարդոց ուսերուն վրայ մարդոց ուսերուն վրայ 
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բարձրացուած ըլլար, ինչպէս անցեալին կայսրեր կը բարբարձրացուած ըլլար, ինչպէս անցեալին կայսրեր կը բարբարձրացուած ըլլար, ինչպէս անցեալին կայսրեր կը բարբարձրացուած ըլլար, ինչպէս անցեալին կայսրեր կը բար----
ձրացուէին, Զակքէոս պէտք պիտի չունենար ծառ բարձրաձրացուէին, Զակքէոս պէտք պիտի չունենար ծառ բարձրաձրացուէին, Զակքէոս պէտք պիտի չունենար ծառ բարձրաձրացուէին, Զակքէոս պէտք պիտի չունենար ծառ բարձրա----
նալու զայն տեսնելու համար: Յիսուս ամէն մարդու նման նալու զայն տեսնելու համար: Յիսուս ամէն մարդու նման նալու զայն տեսնելու համար: Յիսուս ամէն մարդու նման նալու զայն տեսնելու համար: Յիսուս ամէն մարդու նման 
մարդ մըն էր, բայց առանց մեղքի. մարդոց մէջ, մարդոց հետ, մարդ մըն էր, բայց առանց մեղքի. մարդոց մէջ, մարդոց հետ, մարդ մըն էր, բայց առանց մեղքի. մարդոց մէջ, մարդոց հետ, մարդ մըն էր, բայց առանց մեղքի. մարդոց մէջ, մարդոց հետ, 
մարդոց միջեւ ու մարդոց համար ամարդոց միջեւ ու մարդոց համար ամարդոց միջեւ ու մարդոց համար ամարդոց միջեւ ու մարդոց համար ապրող անձ մըն էր ան:պրող անձ մըն էր ան:պրող անձ մըն էր ան:պրող անձ մըն էր ան:    

Ան մարդոց ուշադրոԱն մարդոց ուշադրոԱն մարդոց ուշադրոԱն մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու համար ձի չհեծաււթիւնը գրաւելու համար ձի չհեծաււթիւնը գրաւելու համար ձի չհեծաււթիւնը գրաւելու համար ձի չհեծաւ    
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ կառքերու մէջ նստաւ, ինչ որ պատերազմի գացողչ ալ կառքերու մէջ նստաւ, ինչ որ պատերազմի գացողչ ալ կառքերու մէջ նստաւ, ինչ որ պատերազմի գացողչ ալ կառքերու մէջ նստաւ, ինչ որ պատերազմի գացող----
ներ կ'ընէին: Ան երբ քաղաք մը պիտի մտնէր, փողեր հնչեցնել ներ կ'ընէին: Ան երբ քաղաք մը պիտի մտնէր, փողեր հնչեցնել ներ կ'ընէին: Ան երբ քաղաք մը պիտի մտնէր, փողեր հնչեցնել ներ կ'ընէին: Ան երբ քաղաք մը պիտի մտնէր, փողեր հնչեցնել 
չէր տար եւ ոչէր տար եւ ոչէր տար եւ ոչէր տար եւ ո´́́́չ ալ ծնծղաներ՝ ղօղանջեցնել, ինչ որ քահանաչ ալ ծնծղաներ՝ ղօղանջեցնել, ինչ որ քահանաչ ալ ծնծղաներ՝ ղօղանջեցնել, ինչ որ քահանաչ ալ ծնծղաներ՝ ղօղանջեցնել, ինչ որ քահանա----
յապետներ կ'ընէին: Ան քայապետներ կ'ընէին: Ան քայապետներ կ'ընէին: Ան քայապետներ կ'ընէին: Ան քաղաքները մտած ժամաղաքները մտած ժամաղաքները մտած ժամաղաքները մտած ժամանակ իշու նակ իշու նակ իշու նակ իշու 
վրայ չէր հեծնարվրայ չէր հեծնարվրայ չէր հեծնարվրայ չէր հեծնար, , , , ինչ որ դատաւորներ կ'ընէին երբ դատասինչ որ դատաւորներ կ'ընէին երբ դատասինչ որ դատաւորներ կ'ընէին երբ դատասինչ որ դատաւորներ կ'ընէին երբ դատաս----
տանի համար քաղաք մը պիտի երթային (Դատաւորաց 5.10, տանի համար քաղաք մը պիտի երթային (Դատաւորաց 5.10, տանի համար քաղաք մը պիտի երթային (Դատաւորաց 5.10, տանի համար քաղաք մը պիտի երթային (Դատաւորաց 5.10, 
10.210.210.210.2----3):3):3):3):    

Ամենատես Աստուածն էր Յիսուս, բայց երբեք տեսանելի Ամենատես Աստուածն էր Յիսուս, բայց երբեք տեսանելի Ամենատես Աստուածն էր Յիսուս, բայց երբեք տեսանելի Ամենատես Աստուածն էր Յիսուս, բայց երբեք տեսանելի 
ըլլալու չաշխատեցաւ: ըլլալու չաշխատեցաւ: ըլլալու չաշխատեցաւ: ըլլալու չաշխատեցաւ: Մեծ Արարիչն էր ան, բայց մեծութիւն Մեծ Արարիչն էր ան, բայց մեծութիւն Մեծ Արարիչն էր ան, բայց մեծութիւն Մեծ Արարիչն էր ան, բայց մեծութիւն 
ու մեծարուիլ չու մեծարուիլ չու մեծարուիլ չու մեծարուիլ չփնտռեց: փնտռեց: փնտռեց: փնտռեց: Թագաւոր էր Յիսուս, բայց զինուորԹագաւոր էր Յիսուս, բայց զինուորԹագաւոր էր Յիսուս, բայց զինուորԹագաւոր էր Յիսուս, բայց զինուոր----
ներով չէր շրջեր, ինչպէս անցեալին թագաւորները կ'ընէին: ներով չէր շրջեր, ինչպէս անցեալին թագաւորները կ'ընէին: ներով չէր շրջեր, ինչպէս անցեալին թագաւորները կ'ընէին: ներով չէր շրջեր, ինչպէս անցեալին թագաւորները կ'ընէին: 
Ան ծնաւ իբրեւ թագաւոր, բայց չծնաւ պալատի մէջԱն ծնաւ իբրեւ թագաւոր, բայց չծնաւ պալատի մէջԱն ծնաւ իբրեւ թագաւոր, բայց չծնաւ պալատի մէջԱն ծնաւ իբրեւ թագաւոր, բայց չծնաւ պալատի մէջ,,,,    այլ` այլ` այլ` այլ` 
մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7մսուրի մէջ (Ղուկաս 2.7): ): ): ): Անոր թագաւորութիւնը արտաԱնոր թագաւորութիւնը արտաԱնոր թագաւորութիւնը արտաԱնոր թագաւորութիւնը արտաքին քին քին քին 
նշաններով յատկանշուած թագաւորութիւն մը չէր:նշաններով յատկանշուած թագաւորութիւն մը չէր:նշաններով յատկանշուած թագաւորութիւն մը չէր:նշաններով յատկանշուած թագաւորութիւն մը չէր:    ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի    թէ թէ թէ թէ 
այսօայսօայսօայսօրուան քրիստոնեաները նաեւ հետեւէին Յիրուան քրիստոնեաները նաեւ հետեւէին Յիրուան քրիստոնեաները նաեւ հետեւէին Յիրուան քրիստոնեաները նաեւ հետեւէին Յիսուսի խոսուսի խոսուսի խոսուսի խո----
նարհ օրինակին եւ հեռու մնային արտաքնապաշտութենէն, նարհ օրինակին եւ հեռու մնային արտաքնապաշտութենէն, նարհ օրինակին եւ հեռու մնային արտաքնապաշտութենէն, նարհ օրինակին եւ հեռու մնային արտաքնապաշտութենէն, 
ձեւամոլութենէն եւ մարդոց կողմէ տեսնուելու, ծափահարձեւամոլութենէն եւ մարդոց կողմէ տեսնուելու, ծափահարձեւամոլութենէն եւ մարդոց կողմէ տեսնուելու, ծափահարձեւամոլութենէն եւ մարդոց կողմէ տեսնուելու, ծափահար----
ւելու ու փառաւորուելու մարմաջէն:ւելու ու փառաւորուելու մարմաջէն:ւելու ու փառաւորուելու մարմաջէն:ւելու ու փառաւորուելու մարմաջէն:    

2) 2) 2) 2) ««««Զակքէոս առաջ վազեցԶակքէոս առաջ վազեցԶակքէոս առաջ վազեցԶակքէոս առաջ վազեց»»»»: : : : ««««Առաջ վազեցԱռաջ վազեցԱռաջ վազեցԱռաջ վազեց» » » » բառերը ցոյց բառերը ցոյց բառերը ցոյց բառերը ցոյց 
կու տան, որ Զակքէոս կը գտնկու տան, որ Զակքէոս կը գտնկու տան, որ Զակքէոս կը գտնկու տան, որ Զակքէոս կը գտնուէր ամբոխին մէջ, կորսուած ուէր ամբոխին մէջ, կորսուած ուէր ամբոխին մէջ, կորսուած ուէր ամբոխին մէջ, կորսուած 
էր անոնց միջեւ. Յիսուսը տեսնելու համար դուրս եկաւ էր անոնց միջեւ. Յիսուսը տեսնելու համար դուրս եկաւ էր անոնց միջեւ. Յիսուսը տեսնելու համար դուրս եկաւ էր անոնց միջեւ. Յիսուսը տեսնելու համար դուրս եկաւ 
ամբոխէն եւ ամբոխէն եւ ամբոխէն եւ ամբոխէն եւ ««««առաջ վազեցառաջ վազեցառաջ վազեցառաջ վազեց»: »: »: »: Զակքէոս իր վերաբերմունքով Զակքէոս իր վերաբերմունքով Զակքէոս իր վերաբերմունքով Զակքէոս իր վերաբերմունքով 
ցոյց տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք կցոյց տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք կցոյց տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք կցոյց տուաւ մեզի, թէ անոնք որոնք կ’’’’ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, 
պէտք է դուրս գան աշխարհասէրներու ամբոխներէն ու պէտք է դուրս գան աշխարհասէրներու ամբոխներէն ու պէտք է դուրս գան աշխարհասէրներու ամբոխներէն ու պէտք է դուրս գան աշխարհասէրներու ամբոխներէն ու 
աշխարհի ժխորէն եւ առաջ վաաշխարհի ժխորէն եւ առաջ վաաշխարհի ժխորէն եւ առաջ վաաշխարհի ժխորէն եւ առաջ վազեն: Առաջ վազել չուզող զեն: Առաջ վազել չուզող զեն: Առաջ վազել չուզող զեն: Առաջ վազել չուզող 
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մարդը՝ չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին: Տեղքայլ ընող կամ մարդը՝ չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին: Տեղքայլ ընող կամ մարդը՝ չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին: Տեղքայլ ընող կամ մարդը՝ չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին: Տեղքայլ ընող կամ 
դէպի ետ գացող մարդը՝ երբեք չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին:դէպի ետ գացող մարդը՝ երբեք չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին:դէպի ետ գացող մարդը՝ երբեք չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին:դէպի ետ գացող մարդը՝ երբեք չի կրնար հանդիպիլ Յիսուսին:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, քննէընթերցող, քննէընթերցող, քննէընթերցող, քննէ´ ´ ´ ´ դուն քեզ: Ո՞ր մեղքի փոսին մէջ դուն քեզ: Ո՞ր մեղքի փոսին մէջ դուն քեզ: Ո՞ր մեղքի փոսին մէջ դուն քեզ: Ո՞ր մեղքի փոսին մէջ 
ինկած ես. դոինկած ես. դոինկած ես. դոինկած ես. դո´́́́ւրս եկուր այդ փոսէն ու վազէ դէպի Աստուած: ւրս եկուր այդ փոսէն ու վազէ դէպի Աստուած: ւրս եկուր այդ փոսէն ու վազէ դէպի Աստուած: ւրս եկուր այդ փոսէն ու վազէ դէպի Աստուած: 
Ո՞ր մոլութեան ցանՈ՞ր մոլութեան ցանՈ՞ր մոլութեան ցանՈ՞ր մոլութեան ցանցին մէջ բռնուած ես. ձերբազատէցին մէջ բռնուած ես. ձերբազատէցին մէջ բռնուած ես. ձերբազատէցին մէջ բռնուած ես. ձերբազատէ´ ´ ´ ´ այդ այդ այդ այդ 
ցանցէն ու վազէ դէպի Յիսուսի գիրկը: Միցանցէն ու վազէ դէպի Յիսուսի գիրկը: Միցանցէն ու վազէ դէպի Յիսուսի գիրկը: Միցանցէն ու վազէ դէպի Յիսուսի գիրկը: Մի´ ´ ´ ´ թոյլ տար որ թոյլ տար որ թոյլ տար որ թոյլ տար որ 
հոգեւոր ծուլութիւնը դանդաղեցնէ վազքդ: Միհոգեւոր ծուլութիւնը դանդաղեցնէ վազքդ: Միհոգեւոր ծուլութիւնը դանդաղեցնէ վազքդ: Միհոգեւոր ծուլութիւնը դանդաղեցնէ վազքդ: Մի´ ´ ´ ´ արտօներ որ արտօներ որ արտօներ որ արտօներ որ 
անտարբերութիւնը անդամալուծէ վազքդ:անտարբերութիւնը անդամալուծէ վազքդ:անտարբերութիւնը անդամալուծէ վազքդ:անտարբերութիւնը անդամալուծէ վազքդ:    

Ոտքի ելՈտքի ելՈտքի ելՈտքի ել    ու վազէու վազէու վազէու վազէ´: ´: ´: ´: ՎազէՎազէՎազէՎազէ´ ´ ´ ´ ինչպէս Զակքէոս վազեց, եթէ ինչպէս Զակքէոս վազեց, եթէ ինչպէս Զակքէոս վազեց, եթէ ինչպէս Զակքէոս վազեց, եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզես Փրկիչիդ հանդիպիլ: ուզես Փրկիչիդ հանդիպիլ: ուզես Փրկիչիդ հանդիպիլ: ուզես Փրկիչիդ հանդիպիլ: ՎազէՎազէՎազէՎազէ´, ´, ´, ´, եթէ երբեք կ'ուզես եթէ երբեք կ'ուզես եթէ երբեք կ'ուզես եթէ երբեք կ'ուզես 
որ որ որ որ Յիսուս սրտիդ Յիսուս սրտիդ Յիսուս սրտիդ Յիսուս սրտիդ մէջ գիշերէ, ինչպէս Զակքէոսի տանմէջ գիշերէ, ինչպէս Զակքէոսի տանմէջ գիշերէ, ինչպէս Զակքէոսի տանմէջ գիշերէ, ինչպէս Զակքէոսի տան    մէջ մէջ մէջ մէջ 
գիշերեց: Անառակ որդիին առակին մէջ կը կարդանք, թէ գիշերեց: Անառակ որդիին առակին մէջ կը կարդանք, թէ գիշերեց: Անառակ որդիին առակին մէջ կը կարդանք, թէ գիշերեց: Անառակ որդիին առակին մէջ կը կարդանք, թէ 
իիիի´́́́նչպէս մեր երկնաւոր Հայրը նչպէս մեր երկնաւոր Հայրը նչպէս մեր երկնաւոր Հայրը նչպէս մեր երկնաւոր Հայրը ««««վազելով դիմաւորեցվազելով դիմաւորեցվազելով դիմաւորեցվազելով դիմաւորեց»»»»    դարձի դարձի դարձի դարձի 
եկող իր որդին (Ղուկաս 15.21): Եթէ Աստուած կը վազէ դէպի եկող իր որդին (Ղուկաս 15.21): Եթէ Աստուած կը վազէ դէպի եկող իր որդին (Ղուկաս 15.21): Եթէ Աստուած կը վազէ դէպի եկող իր որդին (Ղուկաս 15.21): Եթէ Աստուած կը վազէ դէպի 
քեզ, դուն չե՞ս ուզեր վքեզ, դուն չե՞ս ուզեր վքեզ, դուն չե՞ս ուզեր վքեզ, դուն չե՞ս ուզեր վազել դէպի Աստուած:ազել դէպի Աստուած:ազել դէպի Աստուած:ազել դէպի Աստուած:    Եթէ Աստուած կը Եթէ Աստուած կը Եթէ Աստուած կը Եթէ Աստուած կը 
վազէ փրկութեանդ համար, դուն չե՞ս ուզեր վազել քեզ փրկել վազէ փրկութեանդ համար, դուն չե՞ս ուզեր վազել քեզ փրկել վազէ փրկութեանդ համար, դուն չե՞ս ուզեր վազել քեզ փրկել վազէ փրկութեանդ համար, դուն չե՞ս ուզեր վազել քեզ փրկել 
ուզող դէպի Փրկիչդ:ուզող դէպի Փրկիչդ:ուզող դէպի Փրկիչդ:ուզող դէպի Փրկիչդ:    

Որքան առաջ վազես՝ այնքան աւելի յստակ պիտի տեսՈրքան առաջ վազես՝ այնքան աւելի յստակ պիտի տեսՈրքան առաջ վազես՝ այնքան աւելի յստակ պիտի տեսՈրքան առաջ վազես՝ այնքան աւելի յստակ պիտի տես----
նես Տէրդ: Որքան արագ վազես՝ այնքան շուտ պիտի հասնիս նես Տէրդ: Որքան արագ վազես՝ այնքան շուտ պիտի հասնիս նես Տէրդ: Որքան արագ վազես՝ այնքան շուտ պիտի հասնիս նես Տէրդ: Որքան արագ վազես՝ այնքան շուտ պիտի հասնիս 
Տիրոջդ: Դէպի Աստուած վազող մարդը՝ կը դիմաւորուի ԱսՏիրոջդ: Դէպի Աստուած վազող մարդը՝ կը դիմաւորուի ԱսՏիրոջդ: Դէպի Աստուած վազող մարդը՝ կը դիմաւորուի ԱսՏիրոջդ: Դէպի Աստուած վազող մարդը՝ կը դիմաւորուի Աս----
տուծոյ վազքով: Ոչ միայն Աստուած, այլեւ՝ ամբողջ երկինքը տուծոյ վազքով: Ոչ միայն Աստուած, այլեւ՝ ամբողջ երկինքը տուծոյ վազքով: Ոչ միայն Աստուած, այլեւ՝ ամբողջ երկինքը տուծոյ վազքով: Ոչ միայն Աստուած, այլեւ՝ ամբողջ երկինքը 
կը վազէ քեզի համար, երբ դուն վազես երկնքի համար ու կը վազէ քեզի համար, երբ դուն վազես երկնքի համար ու կը վազէ քեզի համար, երբ դուն վազես երկնքի համար ու կը վազէ քեզի համար, երբ դուն վազես երկնքի համար ու 
դէպի երկինք: Ժամանակն է որ Զակքէոսի նման որոշես դէպի երկինք: Ժամանակն է որ Զակքէոսի նման որոշես դէպի երկինք: Ժամանակն է որ Զակքէոսի նման որոշես դէպի երկինք: Ժամանակն է որ Զակքէոսի նման որոշես 
առաջ վազել Յիսուսը տեսնելու համար:առաջ վազել Յիսուսը տեսնելու համար:առաջ վազել Յիսուսը տեսնելու համար:առաջ վազել Յիսուսը տեսնելու համար:    ԱրքայուԱրքայուԱրքայուԱրքայութիւնը` արթիւնը` արթիւնը` արթիւնը` ար----
քայութեան համար վազողներուն տեղն է: Փրկուքայութեան համար վազողներուն տեղն է: Փրկուքայութեան համար վազողներուն տեղն է: Փրկուքայութեան համար վազողներուն տեղն է: Փրկութիւնը`թիւնը`թիւնը`թիւնը`    
Փրկիչին դաշտին մէջ վազողներուն համար է: ԵրկինՓրկիչին դաշտին մէջ վազողներուն համար է: ԵրկինՓրկիչին դաշտին մէջ վազողներուն համար է: ԵրկինՓրկիչին դաշտին մէջ վազողներուն համար է: Երկինքը` քը` քը` քը` 
դէպի երկինք տանող ճամբէն վազողներուն դէպի երկինք տանող ճամբէն վազողներուն դէպի երկինք տանող ճամբէն վազողներուն դէպի երկինք տանող ճամբէն վազողներուն համար պատհամար պատհամար պատհամար պատ----
րաստուած է: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք կը վազէ րաստուած է: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք կը վազէ րաստուած է: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք կը վազէ րաստուած է: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ինք կը վազէ 
մինչեւ որ հասնի իրեն համար պատրաստուած մրցամինչեւ որ հասնի իրեն համար պատրաստուած մրցամինչեւ որ հասնի իրեն համար պատրաստուած մրցամինչեւ որ հասնի իրեն համար պատրաստուած մրցանակին նակին նակին նակին 
((((Ա.Կորնթացիս 9.26Ա.Կորնթացիս 9.26Ա.Կորնթացիս 9.26Ա.Կորնթացիս 9.26----27): 27): 27): 27): Բոլորիս համար մրցանակներ կան Բոլորիս համար մրցանակներ կան Բոլորիս համար մրցանակներ կան Բոլորիս համար մրցանակներ կան 
պատպատպատպատրաստուած Քրիստոսի կողմէ, բայց մենք չենք կրնար րաստուած Քրիստոսի կողմէ, բայց մենք չենք կրնար րաստուած Քրիստոսի կողմէ, բայց մենք չենք կրնար րաստուած Քրիստոսի կողմէ, բայց մենք չենք կրնար 
տիրանալ անոնց, եթէ երբեք Պօղոսի նման վազել չսորվինք:տիրանալ անոնց, եթէ երբեք Պօղոսի նման վազել չսորվինք:տիրանալ անոնց, եթէ երբեք Պօղոսի նման վազել չսորվինք:տիրանալ անոնց, եթէ երբեք Պօղոսի նման վազել չսորվինք:    
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3) 3) 3) 3) ««««ԺԺԺԺանտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի տեսնէ...անտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի տեսնէ...անտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի տեսնէ...անտաթզենիի մը վրայ ելաւ, որպէսզի տեսնէ...»»»»::::    
««««ԵլաւԵլաւԵլաւԵլաւ» » » » բառը ցոյցբառը ցոյցբառը ցոյցբառը ցոյց    կու տայ աշխատակու տայ աշխատակու տայ աշխատակու տայ աշխատա´́́́նք, ճինք, ճինք, ճինք, ճի´́́́գ, ջագ, ջագ, ջագ, ջա´́́́նք, նք, նք, նք, 
քրտինք:քրտինք:քրտինք:քրտինք:    Հոսկէ կը պարզուի, թէ ով որ կՀոսկէ կը պարզուի, թէ ով որ կՀոսկէ կը պարզուի, թէ ով որ կՀոսկէ կը պարզուի, թէ ով որ կ’’’’ուզէ տեսնել Յիսուսը, ուզէ տեսնել Յիսուսը, ուզէ տեսնել Յիսուսը, ուզէ տեսնել Յիսուսը, 
պպպպէտք է ճիգ ու ջանք թափէ, աշխատանք տանի: Զակքէոս էտք է ճիգ ու ջանք թափէ, աշխատանք տանի: Զակքէոս էտք է ճիգ ու ջանք թափէ, աշխատանք տանի: Զակքէոս էտք է ճիգ ու ջանք թափէ, աշխատանք տանի: Զակքէոս 
փորձեց Յիսուսը տեսնել, եւ երբ չկրցաւ՝ փորձեց Յիսուսը տեսնել, եւ երբ չկրցաւ՝ փորձեց Յիսուսը տեսնել, եւ երբ չկրցաւ՝ փորձեց Յիսուսը տեսնել, եւ երբ չկրցաւ՝ ««««ժանտաթզենիի մը ժանտաթզենիի մը ժանտաթզենիի մը ժանտաթզենիի մը 
վրայ ելաւվրայ ելաւվրայ ելաւվրայ ելաւ»:»:»:»:    ժանտաթզենիի ծառը Յիսուսը տեսնելու միջոց ժանտաթզենիի ծառը Յիսուսը տեսնելու միջոց ժանտաթզենիի ծառը Յիսուսը տեսնելու միջոց ժանտաթզենիի ծառը Յիսուսը տեսնելու միջոց 
մըն էր եւ Զակքէոս օգտագործեց այդ միջոցը: Յիսուսին մըն էր եւ Զակքէոս օգտագործեց այդ միջոցը: Յիսուսին մըն էր եւ Զակքէոս օգտագործեց այդ միջոցը: Յիսուսին մըն էր եւ Զակքէոս օգտագործեց այդ միջոցը: Յիսուսին 
հասնիլ ու հանդիպիլ ուզող մարդիկ, անոր մօտենալ ու հասնիլ ու հանդիպիլ ուզող մարդիկ, անոր մօտենալ ու հասնիլ ու հանդիպիլ ուզող մարդիկ, անոր մօտենալ ու հասնիլ ու հանդիպիլ ուզող մարդիկ, անոր մօտենալ ու 
մտերմտերմտերմտերմանալ փափաքողներ, պէտք է գիտնան օգտագործել մանալ փափաքողներ, պէտք է գիտնան օգտագործել մանալ փափաքողներ, պէտք է գիտնան օգտագործել մանալ փափաքողներ, պէտք է գիտնան օգտագործել 
ընծայուած ամէընծայուած ամէընծայուած ամէընծայուած ամէ´́́́ն միջոց, ամէն միջոց, ամէն միջոց, ամէն միջոց, ամէ´́́́ն պատեն պատեն պատեն պատեհութիւն, ամէհութիւն, ամէհութիւն, ամէհութիւն, ամէ´́́́ն առիթ, ն առիթ, ն առիթ, ն առիթ, 
ամէամէամէամէ´́́́ն անձ, ամէն անձ, ամէն անձ, ամէն անձ, ամէ´́́́ն վայրկեան:ն վայրկեան:ն վայրկեան:ն վայրկեան:    

4) 4) 4) 4) ««««ԵլաւԵլաւԵլաւԵլաւ» » » » բառը նաեւ մեզի կը յիշեցնէ ուրիշ կարեւոր բան բառը նաեւ մեզի կը յիշեցնէ ուրիշ կարեւոր բան բառը նաեւ մեզի կը յիշեցնէ ուրիշ կարեւոր բան բառը նաեւ մեզի կը յիշեցնէ ուրիշ կարեւոր բան 
մը: Չմոռնանք որ Զակքէոս նշանաւոր մաքսապետ մըն էր, եւ մը: Չմոռնանք որ Զակքէոս նշանաւոր մաքսապետ մըն էր, եւ մը: Չմոռնանք որ Զակքէոս նշանաւոր մաքսապետ մըն էր, եւ մը: Չմոռնանք որ Զակքէոս նշանաւոր մաքսապետ մըն էր, եւ 
միաժամանակ` հարուստ մարդ միաժամանակ` հարուստ մարդ միաժամանակ` հարուստ մարդ միաժամանակ` հարուստ մարդ մը: Զակքէոս չմտածեց թէ մը: Զակքէոս չմտածեց թէ մը: Զակքէոս չմտածեց թէ մը: Զակքէոս չմտածեց թէ 
ամօթ պիտի ըլլար իրեն պէս մէկու մը համար վազել ու ծառ ամօթ պիտի ըլլար իրեն պէս մէկու մը համար վազել ու ծառ ամօթ պիտի ըլլար իրեն պէս մէկու մը համար վազել ու ծառ ամօթ պիտի ըլլար իրեն պէս մէկու մը համար վազել ու ծառ 
բարձրանալ մանուկներու նման: Ան չվախցաւ որ մարդիկ բարձրանալ մանուկներու նման: Ան չվախցաւ որ մարդիկ բարձրանալ մանուկներու նման: Ան չվախցաւ որ մարդիկ բարձրանալ մանուկներու նման: Ան չվախցաւ որ մարդիկ 
կրնային զինք ծաղրել կամ վրան ծիծաղիլ: Ան չմտածեց որ կրնային զինք ծաղրել կամ վրան ծիծաղիլ: Ան չմտածեց որ կրնային զինք ծաղրել կամ վրան ծիծաղիլ: Ան չմտածեց որ կրնային զինք ծաղրել կամ վրան ծիծաղիլ: Ան չմտածեց որ 
յարմար չէր իր դիրքը ունեցող մարդու մը համար ծառ յարմար չէր իր դիրքը ունեցող մարդու մը համար ծառ յարմար չէր իր դիրքը ունեցող մարդու մը համար ծառ յարմար չէր իր դիրքը ունեցող մարդու մը համար ծառ 
բարձրանալ: Իրեն համար կարեւորը բարձրանալ: Իրեն համար կարեւորը բարձրանալ: Իրեն համար կարեւորը բարձրանալ: Իրեն համար կարեւորը մէկ բան էր՝ տեսնել Յիմէկ բան էր՝ տեսնել Յիմէկ բան էր՝ տեսնել Յիմէկ բան էր՝ տեսնել Յի----
սուսը: Զակքէոսէն կը սորվինք, որ եթէ Յիսուսը տեսնելու սուսը: Զակքէոսէն կը սորվինք, որ եթէ Յիսուսը տեսնելու սուսը: Զակքէոսէն կը սորվինք, որ եթէ Յիսուսը տեսնելու սուսը: Զակքէոսէն կը սորվինք, որ եթէ Յիսուսը տեսնելու 
անկեղծ փափաք ունինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքն ու անկեղծ փափաք ունինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքն ու անկեղծ փափաք ունինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքն ու անկեղծ փափաք ունինք, մեր դիրքը, մեր հանգամանքն ու 
պաշտօնը, երբեք պատճառ պէտք չէ ըլլան որ քպաշտօնը, երբեք պատճառ պէտք չէ ըլլան որ քպաշտօնը, երբեք պատճառ պէտք չէ ըլլան որ քպաշտօնը, երբեք պատճառ պէտք չէ ըլլան որ քաշուինք աշուինք աշուինք աշուինք 
իրագործելու մեր փափաքը: Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ իրագործելու մեր փափաքը: Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ իրագործելու մեր փափաքը: Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ իրագործելու մեր փափաքը: Սովորաբար բարձր դիրքի վրայ 
գտնուողներ կը քաշուին հրապարակաւգտնուողներ կը քաշուին հրապարակաւգտնուողներ կը քաշուին հրապարակաւգտնուողներ կը քաշուին հրապարակաւ    խոստովանելու թէ խոստովանելու թէ խոստովանելու թէ խոստովանելու թէ 
իրենք հետեւորդներն են Քրիստոսի: Մեծ հարստութիւն իրենք հետեւորդներն են Քրիստոսի: Մեծ հարստութիւն իրենք հետեւորդներն են Քրիստոսի: Մեծ հարստութիւն իրենք հետեւորդներն են Քրիստոսի: Մեծ հարստութիւն 
ունեցողներ կը դժուարանան յայտարարելու թէ իրենք կը ունեցողներ կը դժուարանան յայտարարելու թէ իրենք կը ունեցողներ կը դժուարանան յայտարարելու թէ իրենք կը ունեցողներ կը դժուարանան յայտարարելու թէ իրենք կը 
հաւատան Քրիստոսի: Մենք սակայն, չհաւատան Քրիստոսի: Մենք սակայն, չհաւատան Քրիստոսի: Մենք սակայն, չհաւատան Քրիստոսի: Մենք սակայն, չմտածենք թէ մարդիկ մտածենք թէ մարդիկ մտածենք թէ մարդիկ մտածենք թէ մարդիկ 
իիիի´́́́նչ պինչ պինչ պինչ պիտի ըսեն մեր մասին, եթէ խոստովանինք թէ մենք տի ըսեն մեր մասին, եթէ խոստովանինք թէ մենք տի ըսեն մեր մասին, եթէ խոստովանինք թէ մենք տի ըսեն մեր մասին, եթէ խոստովանինք թէ մենք 
Քրիստոսի կը հետեւինք, այլ յիշենք Տիրոջ խՔրիստոսի կը հետեւինք, այլ յիշենք Տիրոջ խՔրիստոսի կը հետեւինք, այլ յիշենք Տիրոջ խՔրիստոսի կը հետեւինք, այլ յիշենք Տիրոջ խօսքը. օսքը. օսքը. օսքը. ««««Ով որ Ով որ Ով որ Ով որ 
մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի մարդոց առջեւ դաւանի թէ ինծի կը հետեւի, ես ալ զայն ինծի 
հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է: հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է: հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է: հետեւորդ պիտի դաւանիմ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է: 
Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք Իսկ ով որ զիս ուրանայ մարդոց առջեւ, նոյնպէս ալ ես զինք 
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պիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էպիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էպիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ էպիտի ուրանամ Հօրս դիմաց, որ երկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
10.3210.3210.3210.32----33):33):33):33):    

5) 5) 5) 5) Հետեւինք ԶակքէոՀետեւինք ԶակքէոՀետեւինք ԶակքէոՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք սի օրինակին ու հեռու կենանք սի օրինակին ու հեռու կենանք սի օրինակին ու հեռու կենանք 
փառամոլութեփառամոլութեփառամոլութեփառամոլութենէն: Ան փառք ունէր բայց փառամոլ չէր: Ուրկէ՞ նէն: Ան փառք ունէր բայց փառամոլ չէր: Ուրկէ՞ նէն: Ան փառք ունէր բայց փառամոլ չէր: Ուրկէ՞ նէն: Ան փառք ունէր բայց փառամոլ չէր: Ուրկէ՞ 
գիտենք ասիկա: Գիտենք, որովհետեւ փառամոլ մարդը գիտենք ասիկա: Գիտենք, որովհետեւ փառամոլ մարդը գիտենք ասիկա: Գիտենք, որովհետեւ փառամոլ մարդը գիտենք ասիկա: Գիտենք, որովհետեւ փառամոլ մարդը 
ուրիշին ետեւէն չ'երթար, ուրիշին ետեւէն չի վազեր, ուրիշը ուրիշին ետեւէն չ'երթար, ուրիշին ետեւէն չի վազեր, ուրիշը ուրիշին ետեւէն չ'երթար, ուրիշին ետեւէն չի վազեր, ուրիշը ուրիշին ետեւէն չ'երթար, ուրիշին ետեւէն չի վազեր, ուրիշը 
տեսնելու համար ծառ չի բարձրանար: Փառամոլ մարդը իտեսնելու համար ծառ չի բարձրանար: Փառամոլ մարդը իտեսնելու համար ծառ չի բարձրանար: Փառամոլ մարդը իտեսնելու համար ծառ չի բարձրանար: Փառամոլ մարդը ի´́́́նք նք նք նք 
փառք կը փնտռէ, եւ փառք կը փնտռէ, եւ փառք կը փնտռէ, եւ փառք կը փնտռէ, եւ կ'ուզէ որ մարդիկ իրեկ'ուզէ որ մարդիկ իրեկ'ուզէ որ մարդիկ իրեկ'ուզէ որ մարդիկ իրե´́́́ն հետեւին, ին հետեւին, ին հետեւին, ին հետեւին, ի´́́́ր ր ր ր 
ետեւէն վազեն, եւ զինք տեսնելու համար շէնք ու ծառ, աթոռ ետեւէն վազեն, եւ զինք տեսնելու համար շէնք ու ծառ, աթոռ ետեւէն վազեն, եւ զինք տեսնելու համար շէնք ու ծառ, աթոռ ետեւէն վազեն, եւ զինք տեսնելու համար շէնք ու ծառ, աթոռ 
ու ժայռ բարձրանան:ու ժայռ բարձրանան:ու ժայռ բարձրանան:ու ժայռ բարձրանան:    

Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք դրաՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք դրաՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք դրաՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք դրա----
մասիրումասիրումասիրումասիրութենէն: Ան դրամ ունէր բայց դրամասէր չէր: Դրամ թենէն: Ան դրամ ունէր բայց դրամասէր չէր: Դրամ թենէն: Ան դրամ ունէր բայց դրամասէր չէր: Դրամ թենէն: Ան դրամ ունէր բայց դրամասէր չէր: Դրամ 
սիրող մարդը չ'երթար քարոզիչներուն ետեւէն եւ չիսիրող մարդը չ'երթար քարոզիչներուն ետեւէն եւ չիսիրող մարդը չ'երթար քարոզիչներուն ետեւէն եւ չիսիրող մարդը չ'երթար քարոզիչներուն ետեւէն եւ չի´́́́    հետեւիր հետեւիր հետեւիր հետեւիր 
աղքատասէր մարդոց:աղքատասէր մարդոց:աղքատասէր մարդոց:աղքատասէր մարդոց:    

Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեր Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեր Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեր Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեր 
սեփական գործին ստրկութենէն: Ան գործ ունէր բայց գործին սեփական գործին ստրկութենէն: Ան գործ ունէր բայց գործին սեփական գործին ստրկութենէն: Ան գործ ունէր բայց գործին սեփական գործին ստրկութենէն: Ան գործ ունէր բայց գործին 
ստրուկը չէր: Իր գործին ստրուկը եղող մարդը, գործը ձգելով ստրուկը չէր: Իր գործին ստրուկը եղող մարդը, գործը ձգելով ստրուկը չէր: Իր գործին ստրուկը եղող մարդը, գործը ձգելով ստրուկը չէր: Իր գործին ստրուկը եղող մարդը, գործը ձգելով 
աւետարանիչի չիաւետարանիչի չիաւետարանիչի չիաւետարանիչի չի´́́́    հետեւիր:հետեւիր:հետեւիր:հետեւիր:    

Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեծՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեծՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեծՀետեւինք Զակքէոսի օրինակին ու հեռու կենանք մեծաաաա----
մոլութեմոլութեմոլութեմոլութենէն: Ան մեծադիրք մարդ էր բայց մեծամոլ չէր: Մեծանէն: Ան մեծադիրք մարդ էր բայց մեծամոլ չէր: Մեծանէն: Ան մեծադիրք մարդ էր բայց մեծամոլ չէր: Մեծանէն: Ան մեծադիրք մարդ էր բայց մեծամոլ չէր: Մեծա----
մոլ մարդը չի հեմոլ մարդը չի հեմոլ մարդը չի հեմոլ մարդը չի հետեւիր ուրիշ մեծերու եւ չի ճանչնար ուրիշին տեւիր ուրիշ մեծերու եւ չի ճանչնար ուրիշին տեւիր ուրիշ մեծերու եւ չի ճանչնար ուրիշին տեւիր ուրիշ մեծերու եւ չի ճանչնար ուրիշին 
մեծութիւնը: Մեծամոլ մարդը ինք կ'ուզէ փնտռուիլ ու ծափամեծութիւնը: Մեծամոլ մարդը ինք կ'ուզէ փնտռուիլ ու ծափամեծութիւնը: Մեծամոլ մարդը ինք կ'ուզէ փնտռուիլ ու ծափամեծութիւնը: Մեծամոլ մարդը ինք կ'ուզէ փնտռուիլ ու ծափա----
հարուիլ բոլոր մարդոց կողմէ:հարուիլ բոլոր մարդոց կողմէ:հարուիլ բոլոր մարդոց կողմէ:հարուիլ բոլոր մարդոց կողմէ:    

Ըլլանք Զակքէոսի նման: Ըլլանք Զակքէոսի նման: Ըլլանք Զակքէոսի նման: Ըլլանք Զակքէոսի նման: Երբ փառք ունենանք` չըլլաԵրբ փառք ունենանք` չըլլաԵրբ փառք ունենանք` չըլլաԵրբ փառք ունենանք` չըլլա´́́́նք նք նք նք 
փառամոլ:փառամոլ:փառամոլ:փառամոլ:    Երբ դրամ ունենանք` չըլլաԵրբ դրամ ունենանք` չըլլաԵրբ դրամ ունենանք` չըլլաԵրբ դրամ ունենանք` չըլլա´́́́նք դրամասէր: Երբ նք դրամասէր: Երբ նք դրամասէր: Երբ նք դրամասէր: Երբ 
գործ ունենանք` չըլլագործ ունենանք` չըլլագործ ունենանք` չըլլագործ ունենանք` չըլլա´́́́նք գործին ստրուկը:նք գործին ստրուկը:նք գործին ստրուկը:նք գործին ստրուկը:    Երբ մեծ պաշտօԵրբ մեծ պաշտօԵրբ մեծ պաշտօԵրբ մեծ պաշտօ----
նի տիրանանք` չըլլանի տիրանանք` չըլլանի տիրանանք` չըլլանի տիրանանք` չըլլա´́́́նք մեծամոլ:նք մեծամոլ:նք մեծամոլ:նք մեծամոլ:    

Զակքէոս բնականօրէն իր անձին մէջ ունէր տկարութիւնԶակքէոս բնականօրէն իր անձին մէջ ունէր տկարութիւնԶակքէոս բնականօրէն իր անձին մէջ ունէր տկարութիւնԶակքէոս բնականօրէն իր անձին մէջ ունէր տկարութիւն----
ներ ու մեղքեր,ներ ու մեղքեր,ներ ու մեղքեր,ներ ու մեղքեր,    բայց վայրկեանապէս կրցաւ այդ բոլորէն բայց վայրկեանապէս կրցաւ այդ բոլորէն բայց վայրկեանապէս կրցաւ այդ բոլորէն բայց վայրկեանապէս կրցաւ այդ բոլորէն 
հրաժարիլ երբ լսեց Քրիստոսի գհրաժարիլ երբ լսեց Քրիստոսի գհրաժարիլ երբ լսեց Քրիստոսի գհրաժարիլ երբ լսեց Քրիստոսի գալուստին մասին, որպէսալուստին մասին, որպէսալուստին մասին, որպէսալուստին մասին, որպէսզի զի զի զի 
կարենար տեսնել Յիսուսը, ինչպէս նաեւ ի խնդիր իր անձին կարենար տեսնել Յիսուսը, ինչպէս նաեւ ի խնդիր իր անձին կարենար տեսնել Յիսուսը, ինչպէս նաեւ ի խնդիր իր անձին կարենար տեսնել Յիսուսը, ինչպէս նաեւ ի խնդիր իր անձին 
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եւ իր ընտանիքին փրկութեան: Մենք կրնա՞նք հրաժարիլ մեր եւ իր ընտանիքին փրկութեան: Մենք կրնա՞նք հրաժարիլ մեր եւ իր ընտանիքին փրկութեան: Մենք կրնա՞նք հրաժարիլ մեր եւ իր ընտանիքին փրկութեան: Մենք կրնա՞նք հրաժարիլ մեր 
մեղքերէն, մեր ու մեր սիրելիներուն փրկումեղքերէն, մեր ու մեր սիրելիներուն փրկումեղքերէն, մեր ու մեր սիրելիներուն փրկումեղքերէն, մեր ու մեր սիրելիներուն փրկութեան համար:թեան համար:թեան համար:թեան համար:    

6) «6) «6) «6) «ԺԺԺԺանտաթզանտաթզանտաթզանտաթզենիի մը վրայ ելաւենիի մը վրայ ելաւենիի մը վրայ ելաւենիի մը վրայ ելաւ»»»»::::    Ընդհանրական եկեԸնդհանրական եկեԸնդհանրական եկեԸնդհանրական եկե----
ղեցղեցղեցղեցւոյ հայրերուն մօտ հետաւոյ հայրերուն մօտ հետաւոյ հայրերուն մօտ հետաւոյ հայրերուն մօտ հետաքրքրական մեկնութիւններու կը քրքրական մեկնութիւններու կը քրքրական մեկնութիւններու կը քրքրական մեկնութիւններու կը 
հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք հանդիպինք ժանտաթզենիին վերաբերեալժանտաթզենիին վերաբերեալժանտաթզենիին վերաբերեալժանտաթզենիին վերաբերեալ....----    

աաաա) ) ) ) Համաձայն 4Համաձայն 4Համաձայն 4Համաձայն 4----րդ դարու հեղինակ` Ամբրոսիոսի, ժանրդ դարու հեղինակ` Ամբրոսիոսի, ժանրդ դարու հեղինակ` Ամբրոսիոսի, ժանրդ դարու հեղինակ` Ամբրոսիոսի, ժան----
տաթզենին կը խորհրդանշտաթզենին կը խորհրդանշտաթզենին կը խորհրդանշտաթզենին կը խորհրդանշէ մեր Տիրոջ խաչափայտը: է մեր Տիրոջ խաչափայտը: է մեր Տիրոջ խաչափայտը: է մեր Տիրոջ խաչափայտը: Խաչին Խաչին Խաչին Խաչին 
ճամբով միայն կրնանք հանդիպիլ ճամբով միայն կրնանք հանդիպիլ ճամբով միայն կրնանք հանդիպիլ ճամբով միայն կրնանք հանդիպիլ Խաչեալին:Խաչեալին:Խաչեալին:Խաչեալին:    Արդարեւ.Արդարեւ.Արդարեւ.Արդարեւ.----    

ԻԻԻԻնչպէս Զակքէոսը ժանտաթզենիին միջոցաւ տեսաւ նչպէս Զակքէոսը ժանտաթզենիին միջոցաւ տեսաւ նչպէս Զակքէոսը ժանտաթզենիին միջոցաւ տեսաւ նչպէս Զակքէոսը ժանտաթզենիին միջոցաւ տեսաւ 
ՅիՅիՅիՅիսուսը եւ հրաւէր ստացաւ անկէ ծառէն վար իջնելու եւ քովը սուսը եւ հրաւէր ստացաւ անկէ ծառէն վար իջնելու եւ քովը սուսը եւ հրաւէր ստացաւ անկէ ծառէն վար իջնելու եւ քովը սուսը եւ հրաւէր ստացաւ անկէ ծառէն վար իջնելու եւ քովը 
գալու, այնպէս ալ հաւատացեալ մարդը խաչին միջոցաւ գալու, այնպէս ալ հաւատացեալ մարդը խաչին միջոցաւ գալու, այնպէս ալ հաւատացեալ մարդը խաչին միջոցաւ գալու, այնպէս ալ հաւատացեալ մարդը խաչին միջոցաւ 
միայն կրնայ տեսնել Յիսուսը միայն կրնայ տեսնել Յիսուսը միայն կրնայ տեսնել Յիսուսը միայն կրնայ տեսնել Յիսուսը եւ անոր ընդմէջէն է որ կրնայ եւ անոր ընդմէջէն է որ կրնայ եւ անոր ընդմէջէն է որ կրնայ եւ անոր ընդմէջէն է որ կրնայ 
հանդիպիլ Փրկիչին եւ լսել անոր աստուածային ձայնն ու հանդիպիլ Փրկիչին եւ լսել անոր աստուածային ձայնն ու հանդիպիլ Փրկիչին եւ լսել անոր աստուածային ձայնն ու հանդիպիլ Փրկիչին եւ լսել անոր աստուածային ձայնն ու 
հրաւէրը, եւ իր սրտի դուռը բանալ անոր դիմաց:հրաւէրը, եւ իր սրտի դուռը բանալ անոր դիմաց:հրաւէրը, եւ իր սրտի դուռը բանալ անոր դիմաց:հրաւէրը, եւ իր սրտի դուռը բանալ անոր դիմաց:    

ԴարձԴարձԴարձԴարձեալ, իեալ, իեալ, իեալ, ինչպէս նչպէս նչպէս նչպէս Զակքէոս ժանտաթզենին բարձրաԶակքէոս ժանտաթզենին բարձրաԶակքէոս ժանտաթզենին բարձրաԶակքէոս ժանտաթզենին բարձրանալէ նալէ նալէ նալէ 
ետք միայն կրցաւ տեսնել Յիսուսը, այնպէս ալ մենք, խաչ ետք միայն կրցաւ տեսնել Յիսուսը, այնպէս ալ մենք, խաչ ետք միայն կրցաւ տեսնել Յիսուսը, այնպէս ալ մենք, խաչ ետք միայն կրցաւ տեսնել Յիսուսը, այնպէս ալ մենք, խաչ 
բարձրանալէ ետք միայն, այլ խօսքով` աշխարհին հաբարձրանալէ ետք միայն, այլ խօսքով` աշխարհին հաբարձրանալէ ետք միայն, այլ խօսքով` աշխարհին հաբարձրանալէ ետք միայն, այլ խօսքով` աշխարհին համար մար մար մար 
մեռնելէ եւ աշխարհը մեզի համար մեռցնելէ ետք միայն կմեռնելէ եւ աշխարհը մեզի համար մեռցնելէ ետք միայն կմեռնելէ եւ աշխարհը մեզի համար մեռցնելէ ետք միայն կմեռնելէ եւ աշխարհը մեզի համար մեռցնելէ ետք միայն կըըըըրրրր----
նանք հանդիպիլ Յիսուսին եւ անկէ կեանքի հրաւէր ստանանք հանդիպիլ Յիսուսին եւ անկէ կեանքի հրաւէր ստանանք հանդիպիլ Յիսուսին եւ անկէ կեանքի հրաւէր ստանանք հանդիպիլ Յիսուսին եւ անկէ կեանքի հրաւէր ստանալ:նալ:նալ:նալ:    

բբբբ) ) ) ) Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ ժանտաթզենին կը Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ ժանտաթզենին կը Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ ժանտաթզենին կը Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ ժանտաթզենին կը 
խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցին: Ինչպէս ժանտաթզենին իր խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցին: Ինչպէս ժանտաթզենին իր խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցին: Ինչպէս ժանտաթզենին իր խորհրդանշէ նաեւ եկեղեցին: Ինչպէս ժանտաթզենին իր 
ճիւղերուն վրայ շալկեց Զակքէոսը եւ օգնեց անոր որ տեսնէ ճիւղերուն վրայ շալկեց Զակքէոսը եւ օգնեց անոր որ տեսնէ ճիւղերուն վրայ շալկեց Զակքէոսը եւ օգնեց անոր որ տեսնէ ճիւղերուն վրայ շալկեց Զակքէոսը եւ օգնեց անոր որ տեսնէ 
Յիսուսը, այնպէս ալ, եկեղեցին իր Յիսուսը, այնպէս ալ, եկեղեցին իր Յիսուսը, այնպէս ալ, եկեղեցին իր Յիսուսը, այնպէս ալ, եկեղեցին իր ««««ուսերունուսերունուսերունուսերուն» » » » վրայ կը շալկէ վրայ կը շալկէ վրայ կը շալկէ վրայ կը շալկէ 
մեղաւոր հոգիները, մեղաւոր հոգիները, մեղաւոր հոգիները, մեղաւոր հոգիները, ----    ճիշդ ինչպէս հովիւ մը իր հիւանդ ու ճիշդ ինչպէս հովիւ մը իր հիւանդ ու ճիշդ ինչպէս հովիւ մը իր հիւանդ ու ճիշդ ինչպէս հովիւ մը իր հիւանդ ու 
յոգյոգյոգյոգնած ոչխարը իր ուսերուն վրայ կամ իր գրկին մէջ պիտի նած ոչխարը իր ուսերուն վրայ կամ իր գրկին մէջ պիտի նած ոչխարը իր ուսերուն վրայ կամ իր գրկին մէջ պիտի նած ոչխարը իր ուսերուն վրայ կամ իր գրկին մէջ պիտի 
շալկէր, շալկէր, շալկէր, շալկէր, ----    եւ կեւ կեւ կեւ կ’’’’օգնէ անոնց տեսնելու Փրկիչը եւ հանդիպելու օգնէ անոնց տեսնելու Փրկիչը եւ հանդիպելու օգնէ անոնց տեսնելու Փրկիչը եւ հանդիպելու օգնէ անոնց տեսնելու Փրկիչը եւ հանդիպելու 
անոր: Այոանոր: Այոանոր: Այոանոր: Այո´, ´, ´, ´, եկեղեցիին կոչումն է՝ օգնել մեղաւոր ու տառաեկեղեցիին կոչումն է՝ օգնել մեղաւոր ու տառաեկեղեցիին կոչումն է՝ օգնել մեղաւոր ու տառաեկեղեցիին կոչումն է՝ օգնել մեղաւոր ու տառա----
պած մարդոց գալու Քրիստոսի: Եկեղեցին մեղաւորը ընդգպած մարդոց գալու Քրիստոսի: Եկեղեցին մեղաւորը ընդգպած մարդոց գալու Քրիստոսի: Եկեղեցին մեղաւորը ընդգպած մարդոց գալու Քրիստոսի: Եկեղեցին մեղաւորը ընդգըըըըրրրր----
կող սիրոյ բաց թեւն է, որ իր մէջ ու իր վրայ կող սիրոյ բաց թեւն է, որ իր մէջ ու իր վրայ կող սիրոյ բաց թեւն է, որ իր մէջ ու իր վրայ կող սիրոյ բաց թեւն է, որ իր մէջ ու իր վրայ կկկկ’’’’առնէ մեղաւորը, առնէ մեղաւորը, առնէ մեղաւորը, առնէ մեղաւորը, 
կը բուժէ զայն, կը գգուէ զայն, կը զօրացնէ զայն եւ կը ներկակը բուժէ զայն, կը գգուէ զայն, կը զօրացնէ զայն եւ կը ներկակը բուժէ զայն, կը գգուէ զայն, կը զօրացնէ զայն եւ կը ներկակը բուժէ զայն, կը գգուէ զայն, կը զօրացնէ զայն եւ կը ներկա----
յացնէ Յիսուսին:յացնէ Յիսուսին:յացնէ Յիսուսին:յացնէ Յիսուսին:    Հաւատացեալներ եկեղեցւոյ ճամբոՀաւատացեալներ եկեղեցւոյ ճամբոՀաւատացեալներ եկեղեցւոյ ճամբոՀաւատացեալներ եկեղեցւոյ ճամբո´́́́վ միայն վ միայն վ միայն վ միայն 
կրնան հանդիպիլ եկեղեցւոյ Գլուխին` Յիսուսիկրնան հանդիպիլ եկեղեցւոյ Գլուխին` Յիսուսիկրնան հանդիպիլ եկեղեցւոյ Գլուխին` Յիսուսիկրնան հանդիպիլ եկեղեցւոյ Գլուխին` Յիսուսի::::    
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գ) գ) գ) գ) Յերոնիմոս (347Յերոնիմոս (347Յերոնիմոս (347Յերոնիմոս (347----420) 420) 420) 420) ժանտաթզենին կը նկատէ ժանտաթզենին կը նկատէ ժանտաթզենին կը նկատէ ժանտաթզենին կը նկատէ 
խորհրդանիշ ապաշխարութեան բարի գործերուն,խորհրդանիշ ապաշխարութեան բարի գործերուն,խորհրդանիշ ապաշխարութեան բարի գործերուն,խորհրդանիշ ապաշխարութեան բարի գործերուն,    ուր ապաշուր ապաշուր ապաշուր ապաշ----
խարող մարդը կը բարձրանայ, ոտնակոխ ընելով իր անցեալի խարող մարդը կը բարձրանայ, ոտնակոխ ընելով իր անցեալի խարող մարդը կը բարձրանայ, ոտնակոխ ընելով իր անցեալի խարող մարդը կը բարձրանայ, ոտնակոխ ընելով իր անցեալի 
մեղքերը, եւ բարեգործութեան խորհրդանիշը եղող այդ ժանմեղքերը, եւ բարեգործութեան խորհրդանիշը եղող այդ ժանմեղքերը, եւ բարեգործութեան խորհրդանիշը եղող այդ ժանմեղքերը, եւ բարեգործութեան խորհրդանիշը եղող այդ ժան----
տաթզենիին ընդմէջէն նայելով Տիրոջ:տաթզենիին ընդմէջէն նայելով Տիրոջ:տաթզենիին ընդմէջէն նայելով Տիրոջ:տաթզենիին ընդմէջէն նայելով Տիրոջ:    

դդդդ) ) ) ) Որոշ մեկնիչներ կը հաստատեն թէ ժանտաթզենին Որոշ մեկնիչներ կը հաստատեն թէ ժանտաթզենին Որոշ մեկնիչներ կը հաստատեն թէ ժանտաթզենին Որոշ մեկնիչներ կը հաստատեն թէ ժանտաթզենին 
խորհրդանիշ է հաւատքի սերմնահատիկինխորհրդանիշ է հաւատքի սերմնահատիկինխորհրդանիշ է հաւատքի սերմնահատիկինխորհրդանիշ է հաւատքի սերմնահատիկին,,,,    որ մեղաւոր որ մեղաւոր որ մեղաւոր որ մեղաւոր 
մարդը կմարդը կմարդը կմարդը կ’’’’առնէ իր առնէ իր առնէ իր առնէ իր ներսիդին, ներսիդին, ներսիդին, ներսիդին, եւ որ հետզհետէ կը մեծնայ, եւ որ հետզհետէ կը մեծնայ, եւ որ հետզհետէ կը մեծնայ, եւ որ հետզհետէ կը մեծնայ, 
կկկկ’’’’աճի, աճի, աճի, աճի, եւ եւ եւ եւ անով է որ մարդը կը բարձրանայ եւ կարող կը անով է որ մարդը կը բարձրանայ եւ կարող կը անով է որ մարդը կը բարձրանայ եւ կարող կը անով է որ մարդը կը բարձրանայ եւ կարող կը 
դառնայ իր հոգիի աչքերով տեսնելու Յիսուսը: դառնայ իր հոգիի աչքերով տեսնելու Յիսուսը: դառնայ իր հոգիի աչքերով տեսնելու Յիսուսը: դառնայ իր հոգիի աչքերով տեսնելու Յիսուսը: Այդ հաւատքի Այդ հաւատքի Այդ հաւատքի Այդ հաւատքի 
ծառին մէջ է որ կը հանգչի մարդը, անոր միջոցաւ տեսնելու ծառին մէջ է որ կը հանգչի մարդը, անոր միջոցաւ տեսնելու ծառին մէջ է որ կը հանգչի մարդը, անոր միջոցաւ տեսնելու ծառին մէջ է որ կը հանգչի մարդը, անոր միջոցաւ տեսնելու 
համար իր Տէրը որ նախապէս չէր տեսներ: Հաւատքի ծառին համար իր Տէրը որ նախապէս չէր տեսներ: Հաւատքի ծառին համար իր Տէրը որ նախապէս չէր տեսներ: Հաւատքի ծառին համար իր Տէրը որ նախապէս չէր տեսներ: Հաւատքի ծառին 
միջոցաւ էրմիջոցաւ էրմիջոցաւ էրմիջոցաւ էր    որ Զակքէոս հանդիպեցաւ Փրկիչին, հակառակ որ Զակքէոս հանդիպեցաւ Փրկիչին, հակառակ որ Զակքէոս հանդիպեցաւ Փրկիչին, հակառակ որ Զակքէոս հանդիպեցաւ Փրկիչին, հակառակ 
զինք շրջապատող բոլոր արգելքներուն. արգելքներուն մեծազինք շրջապատող բոլոր արգելքներուն. արգելքներուն մեծազինք շրջապատող բոլոր արգելքներուն. արգելքներուն մեծազինք շրջապատող բոլոր արգելքներուն. արգելքներուն մեծա----
գոյնը Յիսուսին շրջապատուիլն էր այնպիսի ամբոխով մը, որ գոյնը Յիսուսին շրջապատուիլն էր այնպիսի ամբոխով մը, որ գոյնը Յիսուսին շրջապատուիլն էր այնպիսի ամբոխով մը, որ գոյնը Յիսուսին շրջապատուիլն էր այնպիսի ամբոխով մը, որ 
կ'ատէր մաքսաւորները, եւ զանոնք ազգի դաւաճան ուկ'ատէր մաքսաւորները, եւ զանոնք ազգի դաւաճան ուկ'ատէր մաքսաւորները, եւ զանոնք ազգի դաւաճան ուկ'ատէր մաքսաւորները, եւ զանոնք ազգի դաւաճան ու    
թշնամիներուն գործակալ կը սեպէրթշնամիներուն գործակալ կը սեպէրթշնամիներուն գործակալ կը սեպէրթշնամիներուն գործակալ կը սեպէր, , , , զանոնք ագահ, դրամազանոնք ագահ, դրամազանոնք ագահ, դրամազանոնք ագահ, դրամա----
սէր եւ աղքասէր եւ աղքասէր եւ աղքասէր եւ աղքատներուն, որբերուն ու այրիներուն հանդտներուն, որբերուն ու այրիներուն հանդտներուն, որբերուն ու այրիներուն հանդտներուն, որբերուն ու այրիներուն հանդէպ անէպ անէպ անէպ ան----
գութ բռնակալներ կը համարէրգութ բռնակալներ կը համարէրգութ բռնակալներ կը համարէրգութ բռնակալներ կը համարէր: : : : Ահա այսԱհա այսԱհա այսԱհա այսպիսի բազմութիւն պիսի բազմութիւն պիսի բազմութիւն պիսի բազմութիւն 
մը կար Յիսուսի մը կար Յիսուսի մը կար Յիսուսի մը կար Յիսուսի շուրջ, որ կրնար լուրջ կերպով արգելք շուրջ, որ կրնար լուրջ կերպով արգելք շուրջ, որ կրնար լուրջ կերպով արգելք շուրջ, որ կրնար լուրջ կերպով արգելք 
հանդիսանալ Զակքէոսինհանդիսանալ Զակքէոսինհանդիսանալ Զակքէոսինհանդիսանալ Զակքէոսին,,,,    եթէ Տէրը ինք չմիջամտէր ու չկանեթէ Տէրը ինք չմիջամտէր ու չկանեթէ Տէրը ինք չմիջամտէր ու չկանեթէ Տէրը ինք չմիջամտէր ու չկան----
չէր Զակքէոսը: Բայց Զակքէոս իր հաւատքով յաղթեց այդ չէր Զակքէոսը: Բայց Զակքէոս իր հաւատքով յաղթեց այդ չէր Զակքէոսը: Բայց Զակքէոս իր հաւատքով յաղթեց այդ չէր Զակքէոսը: Բայց Զակքէոս իր հաւատքով յաղթեց այդ 
արգելքին,արգելքին,արգելքին,արգելքին,    սորվեցնելով մեզի, թէ կենդանի հաւատքին դիմաց՝ սորվեցնելով մեզի, թէ կենդանի հաւատքին դիմաց՝ սորվեցնելով մեզի, թէ կենդանի հաւատքին դիմաց՝ սորվեցնելով մեզի, թէ կենդանի հաւատքին դիմաց՝ 
արգելքները կը յաղթահարուին: արգելքները կը յաղթահարուին: արգելքները կը յաղթահարուին: արգելքները կը յաղթահարուին: Հոն ուր հաւատք կայ` հոն Հոն ուր հաւատք կայ` հոն Հոն ուր հաւատք կայ` հոն Հոն ուր հաւատք կայ` հոն 
խոչընդոտները կը վերցուին: խոչընդոտները կը վերցուին: խոչընդոտները կը վերցուին: խոչընդոտները կը վերցուին: Յիսուս տեսաւ Յիսուս տեսաւ Յիսուս տեսաւ Յիսուս տեսաւ ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    
հաւատքը ու կանչեց զայն իր անունով: Երբ Յիսուս մեր ալ հաւատքը ու կանչեց զայն իր անունով: Երբ Յիսուս մեր ալ հաւատքը ու կանչեց զայն իր անունով: Երբ Յիսուս մեր ալ հաւատքը ու կանչեց զայն իր անունով: Երբ Յիսուս մեր ալ 
մօտ Զակքէոսեան հաւատք տեսնէ` պիտի կանչէ մեզ մեր մօտ Զակքէոսեան հաւատք տեսնէ` պիտի կանչէ մեզ մեր մօտ Զակքէոսեան հաւատք տեսնէ` պիտի կանչէ մեզ մեր մօտ Զակքէոսեան հաւատք տեսնէ` պիտի կանչէ մեզ մեր 
անուններոանուններոանուններոանուններով, եւ պիտի սրբէ ու փրկէ մեզ, ինչպէս սրբեց ու վ, եւ պիտի սրբէ ու փրկէ մեզ, ինչպէս սրբեց ու վ, եւ պիտի սրբէ ու փրկէ մեզ, ինչպէս սրբեց ու վ, եւ պիտի սրբէ ու փրկէ մեզ, ինչպէս սրբեց ու 
փրկեց Զակքէոսը:փրկեց Զակքէոսը:փրկեց Զակքէոսը:փրկեց Զակքէոսը:    Ինչպէս Զակքէոս,Ինչպէս Զակքէոս,Ինչպէս Զակքէոս,Ինչպէս Զակքէոս,    հաւատքի խորհրդանիշհաւատքի խորհրդանիշհաւատքի խորհրդանիշհաւատքի խորհրդանիշ    
եղող եղող եղող եղող ժանտաթզենժանտաթզենժանտաթզենժանտաթզենիիիիինինինին    վրայ բարձրացաւ ու անով ընդմէջէն վրայ բարձրացաւ ու անով ընդմէջէն վրայ բարձրացաւ ու անով ընդմէջէն վրայ բարձրացաւ ու անով ընդմէջէն 
տեսաւ Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, մեր ժանտաթզենիին, այլ տեսաւ Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, մեր ժանտաթզենիին, այլ տեսաւ Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, մեր ժանտաթզենիին, այլ տեսաւ Յիսուսը, նոյնպէս ալ մենք, մեր ժանտաթզենիին, այլ 
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խօսքով` մեր աճող հաւատքին միջոցաւ միայն կրնանք հանխօսքով` մեր աճող հաւատքին միջոցաւ միայն կրնանք հանխօսքով` մեր աճող հաւատքին միջոցաւ միայն կրնանք հանխօսքով` մեր աճող հաւատքին միջոցաւ միայն կրնանք հան----
դիպիլդիպիլդիպիլդիպիլ    Տիրոջ: Տիրոջ: Տիրոջ: Տիրոջ:     

եեեե) ) ) ) ԱմբրոսիոսԱմբրոսիոսԱմբրոսիոսԱմբրոսիոս, , , , տակաւին,տակաւին,տակաւին,տակաւին,    կը հաստատէ թէ կարճահակը հաստատէ թէ կարճահակը հաստատէ թէ կարճահակը հաստատէ թէ կարճահա----
սակ Զակքէոսին բարձրանալը ժանտաթզենիին վրայ, կը սակ Զակքէոսին բարձրանալը ժանտաթզենիին վրայ, կը սակ Զակքէոսին բարձրանալը ժանտաթզենիին վրայ, կը սակ Զակքէոսին բարձրանալը ժանտաթզենիին վրայ, կը 
պատկերացնէ հաւատացեալ մարդուն բարձրանալը Մովսիպատկերացնէ հաւատացեալ մարդուն բարձրանալը Մովսիպատկերացնէ հաւատացեալ մարդուն բարձրանալը Մովսիպատկերացնէ հաւատացեալ մարդուն բարձրանալը Մովսի----
սական Օրէնքէն կամ իր իսկ ստեղծած օրէնքներէն վեր: սական Օրէնքէն կամ իր իսկ ստեղծած օրէնքներէն վեր: սական Օրէնքէն կամ իր իսկ ստեղծած օրէնքներէն վեր: սական Օրէնքէն կամ իր իսկ ստեղծած օրէնքներէն վեր: 
Մարդ արարածը հոգեւորապէս կարճահասակ դարձած էրՄարդ արարածը հոգեւորապէս կարճահասակ դարձած էրՄարդ արարածը հոգեւորապէս կարճահասակ դարձած էրՄարդ արարածը հոգեւորապէս կարճահասակ դարձած էր    իր իր իր իր 
գործած պատգործած պատգործած պատգործած պատուիրանազանցութեան ուիրանազանցութեան ուիրանազանցութեան ուիրանազանցութեան պատճառով, եւ անկապատճառով, եւ անկապատճառով, եւ անկապատճառով, եւ անկա----
րող դարձած էր տեսնելու իր Աստուածը, բայց երբ Տէրը եկաւ, րող դարձած էր տեսնելու իր Աստուածը, բայց երբ Տէրը եկաւ, րող դարձած էր տեսնելու իր Աստուածը, բայց երբ Տէրը եկաւ, րող դարձած էր տեսնելու իր Աստուածը, բայց երբ Տէրը եկաւ, 
օգնեց մարդուն ժանտաթզենիին վրայ բարձրանալու, այլ օգնեց մարդուն ժանտաթզենիին վրայ բարձրանալու, այլ օգնեց մարդուն ժանտաթզենիին վրայ բարձրանալու, այլ օգնեց մարդուն ժանտաթզենիին վրայ բարձրանալու, այլ 
խօսքով՝ Օրէնքի ստրկութենէն եւ անոր տառէն վեր բարձրախօսքով՝ Օրէնքի ստրկութենէն եւ անոր տառէն վեր բարձրախօսքով՝ Օրէնքի ստրկութենէն եւ անոր տառէն վեր բարձրախօսքով՝ Օրէնքի ստրկութենէն եւ անոր տառէն վեր բարձրա----
նալու, եւ հասնելու անոր հոգեւոր իմաստին՝ խաչի ծառին նալու, եւ հասնելու անոր հոգեւոր իմաստին՝ խաչի ծառին նալու, եւ հասնելու անոր հոգեւոր իմաստին՝ խաչի ծառին նալու, եւ հասնելու անոր հոգեւոր իմաստին՝ խաչի ծառին 
ընդմէջէն:ընդմէջէն:ընդմէջէն:ընդմէջէն:    

զզզզ) ) ) ) ԺԺԺԺանտաթզենիանտաթզենիանտաթզենիանտաթզենիիիիին ն ն ն վերաբերեալ ովերաբերեալ ովերաբերեալ ովերաբերեալ ուրիշ մեկնւրիշ մեկնւրիշ մեկնւրիշ մեկնութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը ութիւն մը 
կայ, որ կրնայ թուիլ թէ կը հակասէ կայ, որ կրնայ թուիլ թէ կը հակասէ կայ, որ կրնայ թուիլ թէ կը հակասէ կայ, որ կրնայ թուիլ թէ կը հակասէ նախորդ էջերուն մէջ նախորդ էջերուն մէջ նախորդ էջերուն մէջ նախորդ էջերուն մէջ 
տրոտրոտրոտրուած մեկնութիւններունւած մեկնութիւններունւած մեկնութիւններունւած մեկնութիւններուն, , , , բայց խորքին մէջ ատիկա հակաբայց խորքին մէջ ատիկա հակաբայց խորքին մէջ ատիկա հակաբայց խորքին մէջ ատիկա հակա----
սութիւն չէ, այլ պարզապէս ցոյց կու տայ մեկնութեան գործին սութիւն չէ, այլ պարզապէս ցոյց կու տայ մեկնութեան գործին սութիւն չէ, այլ պարզապէս ցոյց կու տայ մեկնութեան գործին սութիւն չէ, այլ պարզապէս ցոյց կու տայ մեկնութեան գործին 
բազմակողմանի ու հարուստ ըլլբազմակողմանի ու հարուստ ըլլբազմակողմանի ու հարուստ ըլլբազմակողմանի ու հարուստ ըլլալը: Ուսուցիչս` Զարեհ Աալը: Ուսուցիչս` Զարեհ Աալը: Ուսուցիչս` Զարեհ Աալը: Ուսուցիչս` Զարեհ Արք. րք. րք. րք. 
Ազնաւորեան, կ'ըսէ. Ազնաւորեան, կ'ըսէ. Ազնաւորեան, կ'ըսէ. Ազնաւորեան, կ'ըսէ. ««««Աստուածաշնչական ոեւէ համարի Աստուածաշնչական ոեւէ համարի Աստուածաշնչական ոեւէ համարի Աստուածաշնչական ոեւէ համարի 
վերաբերեալ տրուած ոեւէ մեկնութիւն կրնայ ընդունելի ըլլալ, վերաբերեալ տրուած ոեւէ մեկնութիւն կրնայ ընդունելի ըլլալ, վերաբերեալ տրուած ոեւէ մեկնութիւն կրնայ ընդունելի ըլլալ, վերաբերեալ տրուած ոեւէ մեկնութիւն կրնայ ընդունելի ըլլալ, 
այնքան ատեն որ տրուած մեկնութեան հակասող համար մը այնքան ատեն որ տրուած մեկնութեան հակասող համար մը այնքան ատեն որ տրուած մեկնութեան հակասող համար մը այնքան ատեն որ տրուած մեկնութեան հակասող համար մը 
չունինք Աստուածաշունչին մէջչունինք Աստուածաշունչին մէջչունինք Աստուածաշունչին մէջչունինք Աստուածաշունչին մէջ»:»:»:»:    

Ըստ Մեծն Գրիգորիոս Պապին, ժանտաթզենին կը ներԸստ Մեծն Գրիգորիոս Պապին, ժանտաթզենին կը ներԸստ Մեծն Գրիգորիոս Պապին, ժանտաթզենին կը ներԸստ Մեծն Գրիգորիոս Պապին, ժանտաթզենին կը ներ----
կայացնէ կայացնէ կայացնէ կայացնէ երկրաւոր ժամաներկրաւոր ժամաներկրաւոր ժամաներկրաւոր ժամանակաւոր անպէտ տարրերըակաւոր անպէտ տարրերըակաւոր անպէտ տարրերըակաւոր անպէտ տարրերը,,,,    աշաշաշաշ----
խարհային տարրերը իրենց բոլոր տեսակներով, իրենց խարհային տարրերը իրենց բոլոր տեսակներով, իրենց խարհային տարրերը իրենց բոլոր տեսակներով, իրենց խարհային տարրերը իրենց բոլոր տեսակներով, իրենց 
ցանկութիւններով, իրենց հաճոյքներով, իրենց գէշ սովորուցանկութիւններով, իրենց հաճոյքներով, իրենց գէշ սովորուցանկութիւններով, իրենց հաճոյքներով, իրենց գէշ սովորուցանկութիւններով, իրենց հաճոյքներով, իրենց գէշ սովորու----
թիւններով, իրենցթիւններով, իրենցթիւններով, իրենցթիւններով, իրենց    մեղքերով ու անօրէնութիւններով: մեղքերով ու անօրէնութիւններով: մեղքերով ու անօրէնութիւններով: մեղքերով ու անօրէնութիւններով: Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
մարդ արարածը մարդ արարածը մարդ արարածը մարդ արարածը այս բոլորէն այս բոլորէն այս բոլորէն այս բոլորէն չձերբազատի, չի կրնար Յիսուչձերբազատի, չի կրնար Յիսուչձերբազատի, չի կրնար Յիսուչձերբազատի, չի կրնար Յիսու----
սի տեսութեան արժանի դառնալսի տեսութեան արժանի դառնալսի տեսութեան արժանի դառնալսի տեսութեան արժանի դառնալ::::    Արդ, ինչպէս Զակքէոս Արդ, ինչպէս Զակքէոս Արդ, ինչպէս Զակքէոս Արդ, ինչպէս Զակքէոս 
ժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ որպէսզի կարենայ Յիսուժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ որպէսզի կարենայ Յիսուժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ որպէսզի կարենայ Յիսուժանտաթզենիին վրայ բարձրացաւ որպէսզի կարենայ Յիսու----
սը տեսնել, այնպէս ալ, անոնք որոնք կսը տեսնել, այնպէս ալ, անոնք որոնք կսը տեսնել, այնպէս ալ, անոնք որոնք կսը տեսնել, այնպէս ալ, անոնք որոնք կ’’’’ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, ուզեն Յիսուսը տեսնել, 
պէտք է քաջութիւնը ունենան վեր բարձրանալու աշխարհապէտք է քաջութիւնը ունենան վեր բարձրանալու աշխարհապէտք է քաջութիւնը ունենան վեր բարձրանալու աշխարհապէտք է քաջութիւնը ունենան վեր բարձրանալու աշխարհա----
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յին ցանկութիւններէն, հրապոյրներէն, իրենց հաճոյքներէնյին ցանկութիւններէն, հրապոյրներէն, իրենց հաճոյքներէնյին ցանկութիւններէն, հրապոյրներէն, իրենց հաճոյքներէնյին ցանկութիւններէն, հրապոյրներէն, իրենց հաճոյքներէն,,,,    
մտահոգութիւններէն, մտահոգութիւններէն, մտահոգութիւններէն, մտահոգութիւններէն, ««««ըսըսըսըսիիիի----ըսաւըսաւըսաւըսաւ»»»»ներէն, մեղքերէն եւ ամէն ներէն, մեղքերէն եւ ամէն ներէն, մեղքերէն եւ ամէն ներէն, մեղքերէն եւ ամէն 
բանէ որ արգելք կը հանդիսանայ մեզի զԱստուած տեսնելու բանէ որ արգելք կը հանդիսանայ մեզի զԱստուած տեսնելու բանէ որ արգելք կը հանդիսանայ մեզի զԱստուած տեսնելու բանէ որ արգելք կը հանդիսանայ մեզի զԱստուած տեսնելու 
եւ զայն մեր սիրտերուն մէջ ընդունելու:եւ զայն մեր սիրտերուն մէջ ընդունելու:եւ զայն մեր սիրտերուն մէջ ընդունելու:եւ զայն մեր սիրտերուն մէջ ընդունելու:    

էէէէ) ) ) ) 4444----րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` րդ դարու հեղինակ` Մեծն Կիւրեղ Մեծն Կիւրեղ Մեծն Կիւրեղ Մեծն Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, Աղեքսանդրացի, Աղեքսանդրացի, Աղեքսանդրացի, 
կը բացատրէ, որ ժանտաթզենին իր բոլոր իմաստներուն կը բացատրէ, որ ժանտաթզենին իր բոլոր իմաստներուն կը բացատրէ, որ ժանտաթզենին իր բոլոր իմաստներուն կը բացատրէ, որ ժանտաթզենին իր բոլոր իմաստներուն 
կողքին, կը ներկայացնէ նաեւ գետինը, այլկողքին, կը ներկայացնէ նաեւ գետինը, այլկողքին, կը ներկայացնէ նաեւ գետինը, այլկողքին, կը ներկայացնէ նաեւ գետինը, այլ    խօսքով` աշխարխօսքով` աշխարխօսքով` աշխարխօսքով` աշխար----
հը, աշխարհայինը, աշխարհային հաճոյքները, եւ մեղքը իր հը, աշխարհայինը, աշխարհային հաճոյքները, եւ մեղքը իր հը, աշխարհայինը, աշխարհային հաճոյքները, եւ մեղքը իր հը, աշխարհայինը, աշխարհային հաճոյքները, եւ մեղքը իր 
բոլոր տեսակներով, որոնցմէ վեր պէտք է բարձրանալ, եթէ բոլոր տեսակներով, որոնցմէ վեր պէտք է բարձրանալ, եթէ բոլոր տեսակներով, որոնցմէ վեր պէտք է բարձրանալ, եթէ բոլոր տեսակներով, որոնցմէ վեր պէտք է բարձրանալ, եթէ 
երբեք կ'ուզենք տեսնել Յիսուսը: Արդարեւ, անոնք որոնք երբեք կ'ուզենք տեսնել Յիսուսը: Արդարեւ, անոնք որոնք երբեք կ'ուզենք տեսնել Յիսուսը: Արդարեւ, անոնք որոնք երբեք կ'ուզենք տեսնել Յիսուսը: Արդարեւ, անոնք որոնք 
կ'ուզեն տեսնել աշխարհի ստեղծիչը` Յիսուսը, պէտք է վեր կ'ուզեն տեսնել աշխարհի ստեղծիչը` Յիսուսը, պէտք է վեր կ'ուզեն տեսնել աշխարհի ստեղծիչը` Յիսուսը, պէտք է վեր կ'ուզեն տեսնել աշխարհի ստեղծիչը` Յիսուսը, պէտք է վեր 
բարձրանան աշխարհէն ու աշխարհայինբարձրանան աշխարհէն ու աշխարհայինբարձրանան աշխարհէն ու աշխարհայինբարձրանան աշխարհէն ու աշխարհայինէն: Անոնք որոնք էն: Անոնք որոնք էն: Անոնք որոնք էն: Անոնք որոնք 
կ'ուզեն ականատես վկաները ըլլալ երկրի դատաւորին` կ'ուզեն ականատես վկաները ըլլալ երկրի դատաւորին` կ'ուզեն ականատես վկաները ըլլալ երկրի դատաւորին` կ'ուզեն ականատես վկաները ըլլալ երկրի դատաւորին` 
Յիսուսին, պէտք է վեր բարձրանան երկրէն ու երկրասիրուՅիսուսին, պէտք է վեր բարձրանան երկրէն ու երկրասիրուՅիսուսին, պէտք է վեր բարձրանան երկրէն ու երկրասիրուՅիսուսին, պէտք է վեր բարձրանան երկրէն ու երկրասիրու----
թենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն վայթենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն վայթենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն վայթենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն վայելել գեղեցիկ տեսքը ելել գեղեցիկ տեսքը ելել գեղեցիկ տեսքը ելել գեղեցիկ տեսքը 
Աննիւթականին,Աննիւթականին,Աննիւթականին,Աննիւթականին,    պէտք է վեր բարձրանան նիւթէն ու նիւթապէտք է վեր բարձրանան նիւթէն ու նիւթապէտք է վեր բարձրանան նիւթէն ու նիւթապէտք է վեր բարձրանան նիւթէն ու նիւթա----
պաշտութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն Անմեղինպաշտութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն Անմեղինպաշտութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն Անմեղինպաշտութենէն: Անոնք որոնք կ'ուզեն Անմեղին    հետ անմեղ հետ անմեղ հետ անմեղ հետ անմեղ 
յարաբերութիւն մշայարաբերութիւն մշայարաբերութիւն մշայարաբերութիւն մշակել, պէտք է հեռոկել, պէտք է հեռոկել, պէտք է հեռոկել, պէտք է հեռո´́́́ւ կենան մեղքէն:ւ կենան մեղքէն:ւ կենան մեղքէն:ւ կենան մեղքէն:    

7777) ) ) ) ««««Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:»:»:»:    Յիսուս Երիքով Յիսուս Երիքով Յիսուս Երիքով Յիսուս Երիքով 
չեկաւ հոն մնալու եւ ծառայելու համար, այլ չեկաւ հոն մնալու եւ ծառայելու համար, այլ չեկաւ հոն մնալու եւ ծառայելու համար, այլ չեկաւ հոն մնալու եւ ծառայելու համար, այլ ««««այդտեղէն պիտի այդտեղէն պիտի այդտեղէն պիտի այդտեղէն պիտի 
անցնէրանցնէրանցնէրանցնէր» » » » երթալու համար Երուսաղէմ, որպէսզի երթալու համար Երուսաղէմ, որպէսզի երթալու համար Երուսաղէմ, որպէսզի երթալու համար Երուսաղէմ, որպէսզի յարութիւն յարութիւն յարութիւն յարութիւն 
տատատատար ր ր ր Ղազարոսին: Յիսուս ամէն օր կՂազարոսին: Յիսուս ամէն օր կՂազարոսին: Յիսուս ամէն օր կՂազարոսին: Յիսուս ամէն օր կ’’’’անցնի Երանցնի Երանցնի Երանցնի Երիքովացած իքովացած իքովացած իքովացած 
մեր քաղաքներէն, Երիքովացած մեր միջավայրէն, Երիքովամեր քաղաքներէն, Երիքովացած մեր միջավայրէն, Երիքովամեր քաղաքներէն, Երիքովացած մեր միջավայրէն, Երիքովամեր քաղաքներէն, Երիքովացած մեր միջավայրէն, Երիքովա----
ցած մեր ընկերութենէն, Երիքովացած մեր սրտի ճամբէն: Ան ցած մեր ընկերութենէն, Երիքովացած մեր սրտի ճամբէն: Ան ցած մեր ընկերութենէն, Երիքովացած մեր սրտի ճամբէն: Ան ցած մեր ընկերութենէն, Երիքովացած մեր սրտի ճամբէն: Ան 
ամէն օր կամէն օր կամէն օր կամէն օր կ’’’’անցանցանցանցննննի մեր քովէն, կի մեր քովէն, կի մեր քովէն, կի մեր քովէն, կ’’’’անցնի ինչպէս անցաւ անցնի ինչպէս անցաւ անցնի ինչպէս անցաւ անցնի ինչպէս անցաւ 
Եմմաուսի ճամբորդներուն քովէն: Զակքէոսէն սորվինք, Եմմաուսի ճամբորդներուն քովէն: Զակքէոսէն սորվինք, Եմմաուսի ճամբորդներուն քովէն: Զակքէոսէն սորվինք, Եմմաուսի ճամբորդներուն քովէն: Զակքէոսէն սորվինք, 
տեսնել Յիսուսը երբ ան մեր քովէն կտեսնել Յիսուսը երբ ան մեր քովէն կտեսնել Յիսուսը երբ ան մեր քովէն կտեսնել Յիսուսը երբ ան մեր քովէն կ’’’’անցնի: Զակքէանցնի: Զակքէանցնի: Զակքէանցնի: Զակքէոսէն ոսէն ոսէն ոսէն 
սորվինք, չփախցնել Յիսուսին հանդիպելու առիթները: Կը սորվինք, չփախցնել Յիսուսին հանդիպելու առիթները: Կը սորվինք, չփախցնել Յիսուսին հանդիպելու առիթները: Կը սորվինք, չփախցնել Յիսուսին հանդիպելու առիթները: Կը 
բաւէ որ Զակքէոսի նման Յիսուսը տեսնելու ջեբաւէ որ Զակքէոսի նման Յիսուսը տեսնելու ջեբաւէ որ Զակքէոսի նման Յիսուսը տեսնելու ջեբաւէ որ Զակքէոսի նման Յիսուսը տեսնելու ջե´́́́րմ սիրտ ու րմ սիրտ ու րմ սիրտ ու րմ սիրտ ու 
վավավավա´́́́ռ փափաք ունենանք, եւ ահա մեռ փափաք ունենանք, եւ ահա մեռ փափաք ունենանք, եւ ահա մեռ փափաք ունենանք, եւ ահա մե´́́́նք պիտի ըլլանք նք պիտի ըլլանք նք պիտի ըլլանք նք պիտի ըլլանք 
ստեղծողները նման առիթներու:ստեղծողները նման առիթներու:ստեղծողները նման առիթներու:ստեղծողները նման առիթներու:    
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8888) ) ) ) ««««Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:»:»:»:    Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ 
Զակքէոս կ'ուզէր զինք տեԶակքէոս կ'ուզէր զինք տեԶակքէոս կ'ուզէր զինք տեԶակքէոս կ'ուզէր զինք տեսնել: Գիտէր որ Զակքէոս կ'ուզէր սնել: Գիտէր որ Զակքէոս կ'ուզէր սնել: Գիտէր որ Զակքէոս կ'ուզէր սնել: Գիտէր որ Զակքէոս կ'ուզէր 
հետը խօսիլ եւ գուցէ մտերմանալ: Գիտէհետը խօսիլ եւ գուցէ մտերմանալ: Գիտէհետը խօսիլ եւ գուցէ մտերմանալ: Գիտէհետը խօսիլ եւ գուցէ մտերմանալ: Գիտէ´́́́ր, ահա թէ ինչու ր, ահա թէ ինչու ր, ահա թէ ինչու ր, ահա թէ ինչու 
այդտեղէն անցաւ: Հոսկէ կը սորայդտեղէն անցաւ: Հոսկէ կը սորայդտեղէն անցաւ: Հոսկէ կը սորայդտեղէն անցաւ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ հոն ուր Յիսուսը վինք, թէ հոն ուր Յիսուսը վինք, թէ հոն ուր Յիսուսը վինք, թէ հոն ուր Յիսուսը 
փնտռող Զակքէոսեան սիրտ մը կայ` Յիսուս հոնկէփնտռող Զակքէոսեան սիրտ մը կայ` Յիսուս հոնկէփնտռող Զակքէոսեան սիրտ մը կայ` Յիսուս հոնկէփնտռող Զակքէոսեան սիրտ մը կայ` Յիսուս հոնկէ´ ´ ´ ´ կ'անցնի: կ'անցնի: կ'անցնի: կ'անցնի: 
Հոն ուր Յիսուսը տեսնել ուզող Զակքէոսեան աչքեր կան` Հոն ուր Յիսուսը տեսնել ուզող Զակքէոսեան աչքեր կան` Հոն ուր Յիսուսը տեսնել ուզող Զակքէոսեան աչքեր կան` Հոն ուր Յիսուսը տեսնել ուզող Զակքէոսեան աչքեր կան` 
Յիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէ´ ´ ´ ´ կ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսի դէմքին գեղեցկուկ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսի դէմքին գեղեցկուկ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսի դէմքին գեղեցկուկ'անցնի: Հոն ուր Յիսուսի դէմքին գեղեցկու----
թիւնը ըմբոշխնել փափաքող Զակքէոսեան թիւնը ըմբոշխնել փափաքող Զակքէոսեան թիւնը ըմբոշխնել փափաքող Զակքէոսեան թիւնը ըմբոշխնել փափաքող Զակքէոսեան աչքեր կանաչքեր կանաչքեր կանաչքեր կան` ` ` ` ՅիՅիՅիՅի----
սուս հոնկէսուս հոնկէսուս հոնկէսուս հոնկէ´ ´ ´ ´ կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:    Հոն ուր ՅիսուսըՀոն ուր ՅիսուսըՀոն ուր ՅիսուսըՀոն ուր Յիսուսը    պաշտել ու երկրպապաշտել ու երկրպապաշտել ու երկրպապաշտել ու երկրպա----
գել ուզող ծունկեր կան` գել ուզող ծունկեր կան` գել ուզող ծունկեր կան` գել ուզող ծունկեր կան` Յիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէՅիսուս հոնկէ´ ´ ´ ´ կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:    Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր Հոն ուր 
Յիսուսը փառաբանել ու օրհներգել ուզող բերաններ կան` Յիսուսը փառաբանել ու օրհներգել ուզող բերաններ կան` Յիսուսը փառաբանել ու օրհներգել ուզող բերաններ կան` Յիսուսը փառաբանել ու օրհներգել ուզող բերաններ կան` 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս հոնկէհոնկէհոնկէհոնկէ´ ´ ´ ´ կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:կ'անցնի:    Այսօր Յիսուս պատրաստ է քովէդ Այսօր Յիսուս պատրաստ է քովէդ Այսօր Յիսուս պատրաստ է քովէդ Այսօր Յիսուս պատրաստ է քովէդ 
նաեւ անցնելու, եթէ երբեք սրտիդ մէջ փափաք կայ զինք տեսնաեւ անցնելու, եթէ երբեք սրտիդ մէջ փափաք կայ զինք տեսնաեւ անցնելու, եթէ երբեք սրտիդ մէջ փափաք կայ զինք տեսնաեւ անցնելու, եթէ երբեք սրտիդ մէջ փափաք կայ զինք տես----
նելու: Եւ ոնելու: Եւ ոնելու: Եւ ոնելու: Եւ ո´́́́չ միայն քովէդ անցնելու, այլեւ` մուտք գործեչ միայն քովէդ անցնելու, այլեւ` մուտք գործեչ միայն քովէդ անցնելու, այլեւ` մուտք գործեչ միայն քովէդ անցնելու, այլեւ` մուտք գործելու լու լու լու 
սրտէդ ներս, բնակութիւն հաստատելու հոգիիդ մէջ, եւ քեզ սրտէդ ներս, բնակութիւն հաստատելու հոգիիդ մէջ, եւ քեզ սրտէդ ներս, բնակութիւն հաստատելու հոգիիդ մէջ, եւ քեզ սրտէդ ներս, բնակութիւն հաստատելու հոգիիդ մէջ, եւ քեզ 
փրկութեան ժառանգորդ դարձնելու, ինչպէս ըրաւ Զափրկութեան ժառանգորդ դարձնելու, ինչպէս ըրաւ Զափրկութեան ժառանգորդ դարձնելու, ինչպէս ըրաւ Զափրկութեան ժառանգորդ դարձնելու, ինչպէս ըրաւ Զակքէոկքէոկքէոկքէո----
սին:սին:սին:սին:    

9999) ) ) ) ««««Յիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէրՅիսուս այդտեղէն պիտի անցնէր»:»:»:»:    Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ Ճիշդ է որ ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    
կ'ուզէր Յիսուսը տեսնել, բայց ան պիտի չկրնար զայն տեսնել, կ'ուզէր Յիսուսը տեսնել, բայց ան պիտի չկրնար զայն տեսնել, կ'ուզէր Յիսուսը տեսնել, բայց ան պիտի չկրնար զայն տեսնել, կ'ուզէր Յիսուսը տեսնել, բայց ան պիտի չկրնար զայն տեսնել, 
եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ քովը չգար ու անոր քաղաքէն եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ քովը չգար ու անոր քաղաքէն եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ քովը չգար ու անոր քաղաքէն եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ քովը չգար ու անոր քաղաքէն 
չանցնէր: Այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս իչանցնէր: Այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս իչանցնէր: Այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս իչանցնէր: Այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ կը գտնէ կորսուած մարդիկոր կը գտնէ կորսուած մարդիկոր կը գտնէ կորսուած մարդիկոր կը գտնէ կորսուած մարդիկը, յատկապէս այն մարդիկը` ը, յատկապէս այն մարդիկը` ը, յատկապէս այն մարդիկը` ը, յատկապէս այն մարդիկը` 
որոնք զինք տեսնել ու ճանչնալ կ'ուզեն:որոնք զինք տեսնել ու ճանչնալ կ'ուզեն:որոնք զինք տեսնել ու ճանչնալ կ'ուզեն:որոնք զինք տեսնել ու ճանչնալ կ'ուզեն:    Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք 
անկեղծ սրտով կը փափաքին հանդիպիլ Յիսուսին` Յիսուս անկեղծ սրտով կը փափաքին հանդիպիլ Յիսուսին` Յիսուս անկեղծ սրտով կը փափաքին հանդիպիլ Յիսուսին` Յիսուս անկեղծ սրտով կը փափաքին հանդիպիլ Յիսուսին` Յիսուս 
ինք անձամբ կու գայ հանդիպեինք անձամբ կու գայ հանդիպեինք անձամբ կու գայ հանդիպեինք անձամբ կու գայ հանդիպելու անոնց:լու անոնց:լու անոնց:լու անոնց:    Շատ մարդիկ կան Շատ մարդիկ կան Շատ մարդիկ կան Շատ մարդիկ կան 
որոնք հանդիպիլ կ'ուզեն Յիսուսի, բայց կերպը չեն գիտեր, որոնք հանդիպիլ կ'ուզեն Յիսուսի, բայց կերպը չեն գիտեր, որոնք հանդիպիլ կ'ուզեն Յիսուսի, բայց կերպը չեն գիտեր, որոնք հանդիպիլ կ'ուզեն Յիսուսի, բայց կերպը չեն գիտեր, 
ճամբան չեն գիտեր, ճամբան չեն գիտեր, ճամբան չեն գիտեր, ճամբան չեն գիտեր, առիթը չի ներկայանարառիթը չի ներկայանարառիթը չի ներկայանարառիթը չի ներկայանար    անոնցանոնցանոնցանոնց, , , , 
պատեհութիւնը չ'ընծայուիրպատեհութիւնը չ'ընծայուիրպատեհութիւնը չ'ընծայուիրպատեհութիւնը չ'ընծայուիր    անոնց: Այսպիսի մարդոց Յիսուս անոնց: Այսպիսի մարդոց Յիսուս անոնց: Այսպիսի մարդոց Յիսուս անոնց: Այսպիսի մարդոց Յիսուս 
ինք անձաինք անձաինք անձաինք անձա´́́́մբ կու գայ հանդիպելու: մբ կու գայ հանդիպելու: մբ կու գայ հանդիպելու: մբ կու գայ հանդիպելու: ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբանս եմ ճամբան» » » » ըսողը, ըսողը, ըսողը, ըսողը, 
ինք անձամբ ճամբայ կը գտնէ գալու զինք փնտռողին քով:ինք անձամբ ճամբայ կը գտնէ գալու զինք փնտռողին քով:ինք անձամբ ճամբայ կը գտնէ գալու զինք փնտռողին քով:ինք անձամբ ճամբայ կը գտնէ գալու զինք փնտռողին քով:    

Մարդիկ կրնան չօգնել մեզի գալու Յիսուսի մօտ. նոյնիսկ Մարդիկ կրնան չօգնել մեզի գալու Յիսուսի մօտ. նոյնիսկ Մարդիկ կրնան չօգնել մեզի գալու Յիսուսի մօտ. նոյնիսկ Մարդիկ կրնան չօգնել մեզի գալու Յիսուսի մօտ. նոյնիսկ 
կրնան արգելք կենակրնան արգելք կենակրնան արգելք կենակրնան արգելք կենալ որ գանք Յիսուսի մօտ: Այս չէ՞ր որ լ որ գանք Յիսուսի մօտ: Այս չէ՞ր որ լ որ գանք Յիսուսի մօտ: Այս չէ՞ր որ լ որ գանք Յիսուսի մօտ: Այս չէ՞ր որ 
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պատահեցաւ կոյր Բարտիմէոսին հետ: Ան կ'ուզէր հանդիպիլ պատահեցաւ կոյր Բարտիմէոսին հետ: Ան կ'ուզէր հանդիպիլ պատահեցաւ կոյր Բարտիմէոսին հետ: Ան կ'ուզէր հանդիպիլ պատահեցաւ կոյր Բարտիմէոսին հետ: Ան կ'ուզէր հանդիպիլ 
Յիսուսին ու բժշկութիւն ձեռք ձգել, եւ անոր համար ալ, երբ Յիսուսին ու բժշկութիւն ձեռք ձգել, եւ անոր համար ալ, երբ Յիսուսին ու բժշկութիւն ձեռք ձգել, եւ անոր համար ալ, երբ Յիսուսին ու բժշկութիւն ձեռք ձգել, եւ անոր համար ալ, երբ 
լսեց որ անցնողը Յիսուսն էր, սկսաւ աղաղակել. լսեց որ անցնողը Յիսուսն էր, սկսաւ աղաղակել. լսեց որ անցնողը Յիսուսն էր, սկսաւ աղաղակել. լսեց որ անցնողը Յիսուսն էր, սկսաւ աղաղակել. ««««ԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթիԴաւիթի´ ´ ´ ´ 
Որդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէՈրդի, Յիսո՜ւս, ողորմէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»: »: »: »: Մարդիկ զինք քաջալերելու եւ Մարդիկ զինք քաջալերելու եւ Մարդիկ զինք քաջալերելու եւ Մարդիկ զինք քաջալերելու եւ 
ՅիսՅիսՅիսՅիսուսին առաջնորդելու փոխարէն` ընդհակառակը, ուսին առաջնորդելու փոխարէն` ընդհակառակը, ուսին առաջնորդելու փոխարէն` ընդհակառակը, ուսին առաջնորդելու փոխարէն` ընդհակառակը, ««««սասսասսասսաս----
տեցին զայն որ լռէտեցին զայն որ լռէտեցին զայն որ լռէտեցին զայն որ լռէ»»»»::::    Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ Յիսուս ինքն էր որ ««««կանգ առաւ եւ կանգ առաւ եւ կանգ առաւ եւ կանգ առաւ եւ 
հրամայեց իրեն բերել կոյրըհրամայեց իրեն բերել կոյրըհրամայեց իրեն բերել կոյրըհրամայեց իրեն բերել կոյրը» » » » (Մարկոս 10.46(Մարկոս 10.46(Մարկոս 10.46(Մարկոս 10.46----49):49):49):49):    Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ Երբ մարդիկ 
փորձեցին արգելք ըլլալ Բարտիմէոսին որ հասնի Տիրոջ մօտ փորձեցին արգելք ըլլալ Բարտիմէոսին որ հասնի Տիրոջ մօտ փորձեցին արգելք ըլլալ Բարտիմէոսին որ հասնի Տիրոջ մօտ փորձեցին արգելք ըլլալ Բարտիմէոսին որ հասնի Տիրոջ մօտ 
եւ ձեռք ձգէ իր սրտի խնդրանքը, Տէրը իեւ ձեռք ձգէ իր սրտի խնդրանքը, Տէրը իեւ ձեռք ձգէ իր սրտի խնդրանքը, Տէրը իեւ ձեռք ձգէ իր սրտի խնդրանքը, Տէրը ի´́́́նք հրամայեցնք հրամայեցնք հրամայեցնք հրամայեց    որ որ որ որ 
զայն քովը բերեն: Ինչպէս Բարտիմէոսին, նոյնպէս ալ Զակզայն քովը բերեն: Ինչպէս Բարտիմէոսին, նոյնպէս ալ Զակզայն քովը բերեն: Ինչպէս Բարտիմէոսին, նոյնպէս ալ Զակզայն քովը բերեն: Ինչպէս Բարտիմէոսին, նոյնպէս ալ Զակ----
քէոսին արգելք պիտի ըլլային մարդիկ որ մօտենար քէոսին արգելք պիտի ըլլային մարդիկ որ մօտենար քէոսին արգելք պիտի ըլլային մարդիկ որ մօտենար քէոսին արգելք պիտի ըլլային մարդիկ որ մօտենար 
Յիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ զայն չկանչէր: Յիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ զայն չկանչէր: Յիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ զայն չկանչէր: Յիսուսին, եթէ երբեք Յիսուս ինք անձամբ զայն չկանչէր: 
Ասիկա մարդոց անգթութիւնն ու մեր Տիրոջ գթառատութիւնն Ասիկա մարդոց անգթութիւնն ու մեր Տիրոջ գթառատութիւնն Ասիկա մարդոց անգթութիւնն ու մեր Տիրոջ գթառատութիւնն Ասիկա մարդոց անգթութիւնն ու մեր Տիրոջ գթառատութիւնն 
է որ կը բացայայտէ: Մարդիկ որքան ալ ուզեն ու փորձեն է որ կը բացայայտէ: Մարդիկ որքան ալ ուզեն ու փորձեն է որ կը բացայայտէ: Մարդիկ որքան ալ ուզեն ու փորձեն է որ կը բացայայտէ: Մարդիկ որքան ալ ուզեն ու փորձեն 
արգելք կենալ մեզի մօտենալու Յիսուսին, Յիսուս իարգելք կենալ մեզի մօտենալու Յիսուսին, Յիսուս իարգելք կենալ մեզի մօտենալու Յիսուսին, Յիսուս իարգելք կենալ մեզի մօտենալու Յիսուսին, Յիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
անձամբ պիտի մօտենայ մեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու անձամբ պիտի մօտենայ մեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու անձամբ պիտի մօտենայ մեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու անձամբ պիտի մօտենայ մեզի, կը բաւէ որ զինք տեսնելու 
Զակքէոսեան ու Բարտիմէոսեան փափաք ունենանք:Զակքէոսեան ու Բարտիմէոսեան փափաք ունենանք:Զակքէոսեան ու Բարտիմէոսեան փափաք ունենանք:Զակքէոսեան ու Բարտիմէոսեան փափաք ունենանք:    

««««Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.Յիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ եւ ըսաւ.----    
““““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 տունդպէտք է որ տունդպէտք է որ տունդպէտք է որ տունդ    գիշերեմգիշերեմգիշերեմգիշերեմ””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):Ղուկաս 19.5):    
1) 1) 1) 1) ««««Յիսուս երբ հասաւ այդտեղըՅիսուս երբ հասաւ այդտեղըՅիսուս երբ հասաւ այդտեղըՅիսուս երբ հասաւ այդտեղը»:»:»:»:    Ուշադրութեամբ Ուշադրութեամբ Ուշադրութեամբ Ուշադրութեամբ 

կարդակարդակարդակարդացէք այս բառերը եւ պահ մը կանգ առէք ու մտածեցէք ցէք այս բառերը եւ պահ մը կանգ առէք ու մտածեցէք ցէք այս բառերը եւ պահ մը կանգ առէք ու մտածեցէք ցէք այս բառերը եւ պահ մը կանգ առէք ու մտածեցէք 
անոնց մասին:անոնց մասին:անոնց մասին:անոնց մասին: « « « «Հասաւ այդտեղըՀասաւ այդտեղըՀասաւ այդտեղըՀասաւ այդտեղը» » » » ըսելով, կը հասկնանք` ըսելով, կը հասկնանք` ըսելով, կը հասկնանք` ըսելով, կը հասկնանք` 
հասաւ Զակքէոսին քով: Ուր որ էր Զակքէոս` Յիսուս անոր հասաւ Զակքէոսին քով: Ուր որ էր Զակքէոս` Յիսուս անոր հասաւ Զակքէոսին քով: Ուր որ էր Զակքէոս` Յիսուս անոր հասաւ Զակքէոսին քով: Ուր որ էր Զակքէոս` Յիսուս անոր 
մօտ գնաց: Ուր որ կը գտնուէր` Յմօտ գնաց: Ուր որ կը գտնուէր` Յմօտ գնաց: Ուր որ կը գտնուէր` Յմօտ գնաց: Ուր որ կը գտնուէր` Յիսուս այդտեիսուս այդտեիսուս այդտեիսուս այդտե´́́́ղ հասաւ: ղ հասաւ: ղ հասաւ: ղ հասաւ: 
ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ տեղ մը ուր Յիսուս չի կրնար հասնիլ: Չկայ տեղ մը ուր Յիսուս չի կրնար հասնիլ: Չկայ տեղ մը ուր Յիսուս չի կրնար հասնիլ: Չկայ տեղ մը ուր Յիսուս չի կրնար հասնիլ: Չկա´́́́յ վայր մը յ վայր մը յ վայր մը յ վայր մը 
ուր Յիսուս չիուր Յիսուս չիուր Յիսուս չիուր Յիսուս չի    կրնար երթալ: Չկրնար երթալ: Չկրնար երթալ: Չկրնար երթալ: Չկակակակա´́́́յ սիրտ մը ուր չի կրնար յ սիրտ մը ուր չի կրնար յ սիրտ մը ուր չի կրնար յ սիրտ մը ուր չի կրնար 
ներթափանցել Յիսուս: Չկաներթափանցել Յիսուս: Չկաներթափանցել Յիսուս: Չկաներթափանցել Յիսուս: Չկա´́́́յ հոգի մյ հոգի մյ հոգի մյ հոգի մը ուր չի կրնար մուտք ը ուր չի կրնար մուտք ը ուր չի կրնար մուտք ը ուր չի կրնար մուտք 
գործել Յիսուսգործել Յիսուսգործել Յիսուսգործել Յիսուս::::    Տէրը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ մեղքի Տէրը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ մեղքի Տէրը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ մեղքի Տէրը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ մեղքի 
խորխորատին խորխորատին խորխորատին խորխորատին ամենէամենէամենէամենէն խորունկ տեղերը ն խորունկ տեղերը ն խորունկ տեղերը ն խորունկ տեղերը ընկղմած ենք: Անոր ընկղմած ենք: Անոր ընկղմած ենք: Անոր ընկղմած ենք: Անոր 
սիրող սիրտը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ կրտսեր սիրող սիրտը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ կրտսեր սիրող սիրտը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ կրտսեր սիրող սիրտը կրնայ հասնիլ մեզի, նոյնիսկ եթէ կրտսեր 
անառակ որդիին նման կը գտնուինք Չարին խոզանոցին մէջ: անառակ որդիին նման կը գտնուինք Չարին խոզանոցին մէջ: անառակ որդիին նման կը գտնուինք Չարին խոզանոցին մէջ: անառակ որդիին նման կը գտնուինք Չարին խոզանոցին մէջ: 
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Անոր փնտռող ու գուրգուրոտ ձեռքը կրնայ հասնիլ մեզի, Անոր փնտռող ու գուրգուրոտ ձեռքը կրնայ հասնիլ մեզի, Անոր փնտռող ու գուրգուրոտ ձեռքը կրնայ հասնիլ մեզի, Անոր փնտռող ու գուրգուրոտ ձեռքը կրնայ հասնիլ մեզի, 
նոյնիսկ եթէ կորսուած ոչխարին նման կը թափառինք փշալից նոյնիսկ եթէ կորսուած ոչխարին նման կը թափառինք փշալից նոյնիսկ եթէ կորսուած ոչխարին նման կը թափառինք փշալից նոյնիսկ եթէ կորսուած ոչխարին նման կը թափառինք փշալից 
անտառներու խորեանտառներու խորեանտառներու խորեանտառներու խորերը:րը:րը:րը:    

2) 2) 2) 2) ««««Յիսուս... հասաւ այդտեղըՅիսուս... հասաւ այդտեղըՅիսուս... հասաւ այդտեղըՅիսուս... հասաւ այդտեղը»»»»    ուր կը գտնուէր ուր կը գտնուէր ուր կը գտնուէր ուր կը գտնուէր Զակքէոս, Զակքէոս, Զակքէոս, Զակքէոս, 
որ կ'ուզէր զինք տեսնել: որ կ'ուզէր զինք տեսնել: որ կ'ուզէր զինք տեսնել: որ կ'ուզէր զինք տեսնել: Արդարեւ, բԱրդարեւ, բԱրդարեւ, բԱրդարեւ, բոլոր անոնք որոնք կ'ուոլոր անոնք որոնք կ'ուոլոր անոնք որոնք կ'ուոլոր անոնք որոնք կ'ու----
զեն տեսնել Յիսուսը` Յիսուս պիտի հասնի իրենց:զեն տեսնել Յիսուսը` Յիսուս պիտի հասնի իրենց:զեն տեսնել Յիսուսը` Յիսուս պիտի հասնի իրենց:զեն տեսնել Յիսուսը` Յիսուս պիտի հասնի իրենց:    Անկարելի Անկարելի Անկարելի Անկարելի 
է որ Յիսուս չհասնի այդէ որ Յիսուս չհասնի այդէ որ Յիսուս չհասնի այդէ որ Յիսուս չհասնի այդտեղ` ուր զինք տեսնել ուզող սիրտ մը տեղ` ուր զինք տեսնել ուզող սիրտ մը տեղ` ուր զինք տեսնել ուզող սիրտ մը տեղ` ուր զինք տեսնել ուզող սիրտ մը 
կայ:կայ:կայ:կայ:    

3333) ) ) ) ««««Վեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւ»:»:»:»:    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ միայն հասաւ այդտեղ ուր չ միայն հասաւ այդտեղ ուր չ միայն հասաւ այդտեղ ուր չ միայն հասաւ այդտեղ ուր 
կը գտնուէր Զակքէոսկը գտնուէր Զակքէոսկը գտնուէր Զակքէոսկը գտնուէր Զակքէոս, , , , այլ հասնելէ ետք` այլ հասնելէ ետք` այլ հասնելէ ետք` այլ հասնելէ ետք` ««««վեր նայեցաւվեր նայեցաւվեր նայեցաւվեր նայեցաւ»: »: »: »: 
Որքա՜ն անոյշ ու խորունկ են այս բառերը: ՈրՈրքա՜ն անոյշ ու խորունկ են այս բառերը: ՈրՈրքա՜ն անոյշ ու խորունկ են այս բառերը: ՈրՈրքա՜ն անոյշ ու խորունկ են այս բառերը: Որքա՜նքա՜նքա՜նքա՜ն    իմաստաիմաստաիմաստաիմաստա----
լից ու սրտախօս են այս բառերը: լից ու սրտախօս են այս բառերը: լից ու սրտախօս են այս բառերը: լից ու սրտախօս են այս բառերը: ««««Վեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւ»: »: »: »: Երկնքի ու Երկնքի ու Երկնքի ու Երկնքի ու 
երկրի արարիչ Աստուածը կանգ կ'առնէ ու կը նայի զինք երկրի արարիչ Աստուածը կանգ կ'առնէ ու կը նայի զինք երկրի արարիչ Աստուածը կանգ կ'առնէ ու կը նայի զինք երկրի արարիչ Աստուածը կանգ կ'առնէ ու կը նայի զինք 
տեսնել ուզող իր մեղատեսնել ուզող իր մեղատեսնել ուզող իր մեղատեսնել ուզող իր մեղաւոր արարածին:ւոր արարածին:ւոր արարածին:ւոր արարածին:    Աստուած կանգ Աստուած կանգ Աստուած կանգ Աստուած կանգ 
կկկկ’’’’առնէ մաառնէ մաառնէ մաառնէ մա´́́́րդը տեսնելու համար: ԱՆՄԵՂԸ կարդը տեսնելու համար: ԱՆՄԵՂԸ կարդը տեսնելու համար: ԱՆՄԵՂԸ կարդը տեսնելու համար: ԱՆՄԵՂԸ կա´́́́նգ կնգ կնգ կնգ կ’’’’առնէ առնէ առնէ առնէ 
մեղաւորին նայեմեղաւորին նայեմեղաւորին նայեմեղաւորին նայելու համար: ՓՐԿԻՉԸ կանգ կլու համար: ՓՐԿԻՉԸ կանգ կլու համար: ՓՐԿԻՉԸ կանգ կլու համար: ՓՐԿԻՉԸ կանգ կ’’’’առնէ՝ գտնուիլ առնէ՝ գտնուիլ առնէ՝ գտնուիլ առնէ՝ գտնուիլ 
ուզողը գտնելու համար: ԱՄԵՆԱՏԵՍԸ կանգ կուզողը գտնելու համար: ԱՄԵՆԱՏԵՍԸ կանգ կուզողը գտնելու համար: ԱՄԵՆԱՏԵՍԸ կանգ կուզողը գտնելու համար: ԱՄԵՆԱՏԵՍԸ կանգ կ’’’’առնէ՝ զինք առնէ՝ զինք առնէ՝ զինք առնէ՝ զինք 
տեսնել ուզողը տեսնելու համար:տեսնել ուզողը տեսնելու համար:տեսնել ուզողը տեսնելու համար:տեսնել ուզողը տեսնելու համար:    

««««Վեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւՎեր նայեցաւ»:»:»:»:    Մարդկութեան պաշտամունքին առարՄարդկութեան պաշտամունքին առարՄարդկութեան պաշտամունքին առարՄարդկութեան պաշտամունքին առար----
կան՝ Աստուծոյ Որդին, կանգ կկան՝ Աստուծոյ Որդին, կանգ կկան՝ Աստուծոյ Որդին, կանգ կկան՝ Աստուծոյ Որդին, կանգ կ’’’’առնէ նայելու մարդկութեան առնէ նայելու մարդկութեան առնէ նայելու մարդկութեան առնէ նայելու մարդկութեան 
անարգանքի առարկային՝ Զակքէոսին: Ան որ արժանի է անարգանքի առարկային՝ Զակքէոսին: Ան որ արժանի է անարգանքի առարկային՝ Զակքէոսին: Ան որ արժանի է անարգանքի առարկային՝ Զակքէոսին: Ան որ արժանի է 
ամբողջ մարդկութեան ուշադրութեան առարկան ըլլալու, ամբողջ մարդկութեան ուշադրութեան առարկան ըլլալու, ամբողջ մարդկութեան ուշադրութեան առարկան ըլլալու, ամբողջ մարդկութեան ուշադրութեան առարկան ըլլալու, 
պահ մը կանգ կպահ մը կանգ կպահ մը կանգ կպահ մը կանգ կ’’’’առնէ եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ առնէ եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ առնէ եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ առնէ եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ 
Զակքէոսի վրայ եւ զայն իր անունովը կը կանչէ: Անհուն Զակքէոսի վրայ եւ զայն իր անունովը կը կանչէ: Անհուն Զակքէոսի վրայ եւ զայն իր անունովը կը կանչէ: Անհուն Զակքէոսի վրայ եւ զայն իր անունովը կը կանչէ: Անհուն 
մխիմխիմխիմխիթարութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը տեսնենք թարութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը տեսնենք թարութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը տեսնենք թարութեամբ կը լեցուին մեր սիրտերը երբ կը տեսնենք 
որ Աստուած կանգ կոր Աստուած կանգ կոր Աստուած կանգ կոր Աստուած կանգ կ’’’’առնէ մեղաւորներուս առջեւ եւ մեզ մեր առնէ մեղաւորներուս առջեւ եւ մեզ մեր առնէ մեղաւորներուս առջեւ եւ մեզ մեր առնէ մեղաւորներուս առջեւ եւ մեզ մեր 
անուններով կը կանչէ՝ ըսելով. անուններով կը կանչէ՝ ըսելով. անուններով կը կանչէ՝ ըսելով. անուններով կը կանչէ՝ ըսելով. ««««Զաւակս, աճապարէԶաւակս, աճապարէԶաւակս, աճապարէԶաւակս, աճապարէ´, ´, ´, ´, վավավավա´́́́ր ր ր ր 
իջիր, որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմիջիր, որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմիջիր, որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմիջիր, որովհետեւ այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ»:»:»:»:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, այսօր եւս, Յիսուս կաընթերցող, այսօր եւս, Յիսուս կաընթերցող, այսօր եւս, Յիսուս կաընթերցող, այսօր եւս, Յիսուս կա´́́́նգ առած է նգ առած է նգ առած է նգ առած է 
քեզքեզքեզքեզի ի ի ի ու ինծի համար: Կաու ինծի համար: Կաու ինծի համար: Կաու ինծի համար: Կա´́́́նգ առած է եւ քեզինգ առած է եւ քեզինգ առած է եւ քեզինգ առած է եւ քեզի    ու ինծի ու ինծի ու ինծի ու ինծի կը նայի կը նայի կը նայի կը նայի 
սիրոյ նայուածքով մը, ինչպէս նայեցաւ Զակքէոսին: Կասիրոյ նայուածքով մը, ինչպէս նայեցաւ Զակքէոսին: Կասիրոյ նայուածքով մը, ինչպէս նայեցաւ Զակքէոսին: Կասիրոյ նայուածքով մը, ինչպէս նայեցաւ Զակքէոսին: Կա´́́́նգ նգ նգ նգ 
առած է իր Հօրը աջ կողմը` առած է իր Հօրը աջ կողմը` առած է իր Հօրը աջ կողմը` առած է իր Հօրը աջ կողմը` մեր փրկութեանմեր փրկութեանմեր փրկութեանմեր փրկութեան    մեծ բարեխօսը մեծ բարեխօսը մեծ բարեխօսը մեծ բարեխօսը 
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դառնալու համարդառնալու համարդառնալու համարդառնալու համար: : : : ԿաԿաԿաԿա´́́́նգ առած է մեր կողքին` ընդդէմ նգ առած է մեր կողքին` ընդդէմ նգ առած է մեր կողքին` ընդդէմ նգ առած է մեր կողքին` ընդդէմ 
Չարին մեր մեծ պաշտպանըՉարին մեր մեծ պաշտպանըՉարին մեր մեծ պաշտպանըՉարին մեր մեծ պաշտպանը    դառնալու համար:դառնալու համար:դառնալու համար:դառնալու համար:    ԿաԿաԿաԿա´́́́նգ առածնգ առածնգ առածնգ առած    
է կեանքի մեր ճամբուն վրայ` այդ ճամբուն վրայ մեր է կեանքի մեր ճամբուն վրայ` այդ ճամբուն վրայ մեր է կեանքի մեր ճամբուն վրայ` այդ ճամբուն վրայ մեր է կեանքի մեր ճամբուն վրայ` այդ ճամբուն վրայ մեր 
առաջնորդն ու ճամբորդակիցը դառնալու համար:առաջնորդն ու ճամբորդակիցը դառնալու համար:առաջնորդն ու ճամբորդակիցը դառնալու համար:առաջնորդն ու ճամբորդակիցը դառնալու համար:    

4) 4) 4) 4) ««««Յիսուս եՅիսուս եՅիսուս եՅիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ»»»»::::    Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
պահ մը կը մոռնայ զինք շրջապատող բազմութիւնը եւ անոնց պահ մը կը մոռնայ զինք շրջապատող բազմութիւնը եւ անոնց պահ մը կը մոռնայ զինք շրջապատող բազմութիւնը եւ անոնց պահ մը կը մոռնայ զինք շրջապատող բազմութիւնը եւ անոնց 
փառաբանութիւնները, եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոփառաբանութիւնները, եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոփառաբանութիւնները, եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոփառաբանութիւնները, եւ իր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնէ նացնէ նացնէ նացնէ 
ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    վվվվրայ: րայ: րայ: րայ: Մենք կրնա՞նք մոռնալՄենք կրնա՞նք մոռնալՄենք կրնա՞նք մոռնալՄենք կրնա՞նք մոռնալ    մեր անձերը, որպէսմեր անձերը, որպէսմեր անձերը, որպէսմեր անձերը, որպէս----
զի կարենանք սիրել սիրոյ կարիզի կարենանք սիրել սիրոյ կարիզի կարենանք սիրել սիրոյ կարիզի կարենանք սիրել սիրոյ կարիքը ունեցողները, եւ նայիլ քը ունեցողները, եւ նայիլ քը ունեցողները, եւ նայիլ քը ունեցողները, եւ նայիլ 
անոնց` որոնց նայող չկայ:անոնց` որոնց նայող չկայ:անոնց` որոնց նայող չկայ:անոնց` որոնց նայող չկայ:    ԿԿԿԿրնա՞նք մոռնալ, գէթ պահուան րնա՞նք մոռնալ, գէթ պահուան րնա՞նք մոռնալ, գէթ պահուան րնա՞նք մոռնալ, գէթ պահուան 
մը համար, մեզ շրջապատող սիրելիները, փառամը համար, մեզ շրջապատող սիրելիները, փառամը համար, մեզ շրջապատող սիրելիները, փառամը համար, մեզ շրջապատող սիրելիները, փառաբանիչները, բանիչները, բանիչները, բանիչները, 
մեզ գովողներն ու գնահատողները, եւ մեր ուշադրութիւնը մեզ գովողներն ու գնահատողները, եւ մեր ուշադրութիւնը մեզ գովողներն ու գնահատողները, եւ մեր ուշադրութիւնը մեզ գովողներն ու գնահատողները, եւ մեր ուշադրութիւնը 
կեկեկեկեդդդդրոնացնել անոնց վրայ` որոնք կ'ուզեն մեզ րոնացնել անոնց վրայ` որոնք կ'ուզեն մեզ րոնացնել անոնց վրայ` որոնք կ'ուզեն մեզ րոնացնել անոնց վրայ` որոնք կ'ուզեն մեզ տեսնել, որոնք տեսնել, որոնք տեսնել, որոնք տեսնել, որոնք 
մեր կարիքը ունին: մեր կարիքը ունին: մեր կարիքը ունին: մեր կարիքը ունին: Զակքէոս Յիսուսի կարիքը ունէր եւ ՅիԶակքէոս Յիսուսի կարիքը ունէր եւ ՅիԶակքէոս Յիսուսի կարիքը ունէր եւ ՅիԶակքէոս Յիսուսի կարիքը ունէր եւ Յի----
սուս գիտէր ատիկա: Յիսուս անտարբեր չգտնուեսուս գիտէր ատիկա: Յիսուս անտարբեր չգտնուեսուս գիտէր ատիկա: Յիսուս անտարբեր չգտնուեսուս գիտէր ատիկա: Յիսուս անտարբեր չգտնուեցաւ Զակցաւ Զակցաւ Զակցաւ Զակ----
քէոսի այդ կարիքին հանդէպ: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քէոսի այդ կարիքին հանդէպ: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քէոսի այդ կարիքին հանդէպ: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քէոսի այդ կարիքին հանդէպ: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման 
տեսնետեսնետեսնետեսնել ու գոհացնել մարդոց կարիքները:լ ու գոհացնել մարդոց կարիքները:լ ու գոհացնել մարդոց կարիքները:լ ու գոհացնել մարդոց կարիքները:    

5)5)5)5)    Կրնա՞նԿրնա՞նԿրնա՞նԿրնա՞նք ք ք ք մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնել այն Զակմեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնել այն Զակմեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնել այն Զակմեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնել այն Զակ----
քէոսքէոսքէոսքէոսներուն վրայ, որոնց մէկը չիներուն վրայ, որոնց մէկը չիներուն վրայ, որոնց մէկը չիներուն վրայ, որոնց մէկը չի´ ´ ´ ´ նայիր,նայիր,նայիր,նայիր,    արժէք չիարժէք չիարժէք չիարժէք չի´́́́    տար, ետար, ետար, ետար, եւ ւ ւ ւ 
որոնք մարդոց կողմէ մերժուած,որոնք մարդոց կողմէ մերժուած,որոնք մարդոց կողմէ մերժուած,որոնք մարդոց կողմէ մերժուած,    անտեանտեանտեանտեսուած, ատուած ու սուած, ատուած ու սուած, ատուած ու սուած, ատուած ու 
վռնտուած դասակարգը կը ներկայացնեն:վռնտուած դասակարգը կը ներկայացնեն:վռնտուած դասակարգը կը ներկայացնեն:վռնտուած դասակարգը կը ներկայացնեն:    ՈՈՈՈ´́́́չ մէկ հրեայ չ մէկ հրեայ չ մէկ հրեայ չ մէկ հրեայ 
կ'ուզէր խօսիլ կամ գործ ունենալ մաքկ'ուզէր խօսիլ կամ գործ ունենալ մաքկ'ուզէր խօսիլ կամ գործ ունենալ մաքկ'ուզէր խօսիլ կամ գործ ունենալ մաքսապետ Զակքէոսին սապետ Զակքէոսին սապետ Զակքէոսին սապետ Զակքէոսին 
հետ: Ինքհետ: Ինքհետ: Ինքհետ: Ինքզինք բարեպաշտ կարծող ոզինք բարեպաշտ կարծող ոզինք բարեպաշտ կարծող ոզինք բարեպաշտ կարծող ո´́́́չ մէկ հրեայ կ'ուզէր չ մէկ հրեայ կ'ուզէր չ մէկ հրեայ կ'ուզէր չ մէկ հրեայ կ'ուզէր 
Զակքէոսին տունը մտնել կամ զայն իր տունը մտցնել: Զակքէոսին տունը մտնել կամ զայն իր տունը մտցնել: Զակքէոսին տունը մտնել կամ զայն իր տունը մտցնել: Զակքէոսին տունը մտնել կամ զայն իր տունը մտցնել: 
Զակքէոս սակայն մարդոց կարիքը ունէր, սիրոյ կարիքը Զակքէոս սակայն մարդոց կարիքը ունէր, սիրոյ կարիքը Զակքէոս սակայն մարդոց կարիքը ունէր, սիրոյ կարիքը Զակքէոս սակայն մարդոց կարիքը ունէր, սիրոյ կարիքը 
ունէր, բարեկամի մը կարիքը ունէր: Անունէր, բարեկամի մը կարիքը ունէր: Անունէր, բարեկամի մը կարիքը ունէր: Անունէր, բարեկամի մը կարիքը ունէր: Անողորմ սիրտ չունէրողորմ սիրտ չունէրողորմ սիրտ չունէրողորմ սիրտ չունէր, , , , 
ինչ որ ուրիշներ կը կարծէին: Կակուղ սիրտ մը կը հանգչէր ինչ որ ուրիշներ կը կարծէին: Կակուղ սիրտ մը կը հանգչէր ինչ որ ուրիշներ կը կարծէին: Կակուղ սիրտ մը կը հանգչէր ինչ որ ուրիշներ կը կարծէին: Կակուղ սիրտ մը կը հանգչէր 
ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    կուրծքին տակ: Եւ Յիսուս գիտէր այս ճշմարտուկուրծքին տակ: Եւ Յիսուս գիտէր այս ճշմարտուկուրծքին տակ: Եւ Յիսուս գիտէր այս ճշմարտուկուրծքին տակ: Եւ Յիսուս գիտէր այս ճշմարտու----
թիւնը: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման փափկանկատ ըլլալ, թիւնը: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման փափկանկատ ըլլալ, թիւնը: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման փափկանկատ ըլլալ, թիւնը: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման փափկանկատ ըլլալ, 
որպէսզի կարողանանք տեսնել այն մարդիկը որոնք սիրոյ, որպէսզի կարողանանք տեսնել այն մարդիկը որոնք սիրոյ, որպէսզի կարողանանք տեսնել այն մարդիկը որոնք սիրոյ, որպէսզի կարողանանք տեսնել այն մարդիկը որոնք սիրոյ, 
գուրգուրանքի ու կարեկցութեան կարիքը ունին: Որքա՜ն գուրգուրանքի ու կարեկցութեան կարիքը ունին: Որքա՜ն գուրգուրանքի ու կարեկցութեան կարիքը ունին: Որքա՜ն գուրգուրանքի ու կարեկցութեան կարիքը ունին: Որքա՜ն 
մարդիկ կան, որոնք եղբայրական սիրոյ կարիքը ունին, եւ մարդիկ կան, որոնք եղբայրական սիրոյ կարիքը ունին, եւ մարդիկ կան, որոնք եղբայրական սիրոյ կարիքը ունին, եւ մարդիկ կան, որոնք եղբայրական սիրոյ կարիքը ունին, եւ 
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սակայն, զսակայն, զսակայն, զսակայն, զիրենք սիրող մը չկայ: Դուն չե՞ս ուզեր սիրոյ իրենք սիրող մը չկայ: Դուն չե՞ս ուզեր սիրոյ իրենք սիրող մը չկայ: Դուն չե՞ս ուզեր սիրոյ իրենք սիրող մը չկայ: Դուն չե՞ս ուզեր սիրոյ 
կարիքը ունեցողին` սիրոյ բաշխիչ մը ըլլալ:կարիքը ունեցողին` սիրոյ բաշխիչ մը ըլլալ:կարիքը ունեցողին` սիրոյ բաշխիչ մը ըլլալ:կարիքը ունեցողին` սիրոյ բաշխիչ մը ըլլալ:    

6) 6) 6) 6) ««««Յիսուս եՅիսուս եՅիսուս եՅիսուս երբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւրբ հասաւ այդտեղը, վեր նայեցաւ»»»»::::    Ան որ Ան որ Ան որ Ան որ 
տեսնել կտեսնել կտեսնել կտեսնել կ’’’’ուզէ Յիսուսը, անպայման որ Յիսուս զայն կը տեսնէ: ուզէ Յիսուսը, անպայման որ Յիսուս զայն կը տեսնէ: ուզէ Յիսուսը, անպայման որ Յիսուս զայն կը տեսնէ: ուզէ Յիսուսը, անպայման որ Յիսուս զայն կը տեսնէ: 
Զակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կԶակքէոս կ’’’’ուզէր տեսնել Յիսուսը եւ Յիսուս յուսախաբ չըրաւ ուզէր տեսնել Յիսուսը եւ Յիսուս յուսախաբ չըրաւ ուզէր տեսնել Յիսուսը եւ Յիսուս յուսախաբ չըրաւ ուզէր տեսնել Յիսուսը եւ Յիսուս յուսախաբ չըրաւ 
զայն: Յիսզայն: Յիսզայն: Յիսզայն: Յիսուս կրնար առանց վեր նայելու անցնիլ երթալ: Մարուս կրնար առանց վեր նայելու անցնիլ երթալ: Մարուս կրնար առանց վեր նայելու անցնիլ երթալ: Մարուս կրնար առանց վեր նայելու անցնիլ երթալ: Մար----
դիկ կրնան այդպիսի բան ընել, բայց մեր Փրկիչը այդպիսի դիկ կրնան այդպիսի բան ընել, բայց մեր Փրկիչը այդպիսի դիկ կրնան այդպիսի բան ընել, բայց մեր Փրկիչը այդպիսի դիկ կրնան այդպիսի բան ընել, բայց մեր Փրկիչը այդպիսի 
բան չըրաւ ու չբան չըրաւ ու չբան չըրաւ ու չբան չըրաւ ու չ’’’’ըներ:ըներ:ըներ:ըներ:    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան մեր ցաւը տեսնել եւ մեր ցաւը տեսնել եւ մեր ցաւը տեսնել եւ մեր ցաւը տեսնել եւ 
ձեւացնելձեւացնելձեւացնելձեւացնել    որ չտեսան: Կրնան Բարի Սամարացիին առակին որ չտեսան: Կրնան Բարի Սամարացիին առակին որ չտեսան: Կրնան Բարի Սամարացիին առակին որ չտեսան: Կրնան Բարի Սամարացիին առակին 
մէջ յիշուած քահանային կամ Ղեւտացիին նման մեր վէրքը մէջ յիշուած քահանային կամ Ղեւտացիին նման մեր վէրքը մէջ յիշուած քահանային կամ Ղեւտացիին նման մեր վէրքը մէջ յիշուած քահանային կամ Ղեւտացիին նման մեր վէրքը 
տեսնետեսնետեսնետեսնել եւ ոչինչ ընել (Ղուկաս 10.31լ եւ ոչինչ ընել (Ղուկաս 10.31լ եւ ոչինչ ընել (Ղուկաս 10.31լ եւ ոչինչ ընել (Ղուկաս 10.31----32):32):32):32):    

Բարձր պաշտօն ունեցող մարդիկ կրնան չտեսնել կամ Բարձր պաշտօն ունեցող մարդիկ կրնան չտեսնել կամ Բարձր պաշտօն ունեցող մարդիկ կրնան չտեսնել կամ Բարձր պաշտօն ունեցող մարդիկ կրնան չտեսնել կամ 
անտեսել վար ինկածը: Մեծ դիրքերու վրայ գտնուողներ անտեսել վար ինկածը: Մեծ դիրքերու վրայ գտնուողներ անտեսել վար ինկածը: Մեծ դիրքերու վրայ գտնուողներ անտեսել վար ինկածը: Մեծ դիրքերու վրայ գտնուողներ 
կրնան կրնան կրնան կրնան մոռնալ մոռնալ մոռնալ մոռնալ որբորբորբորբը: Հարուստներ կրնան ը: Հարուստներ կրնան ը: Հարուստներ կրնան ը: Հարուստներ կրնան չլսել աղքատինչլսել աղքատինչլսել աղքատինչլսել աղքատին    
ձայնը: ձայնը: ձայնը: ձայնը: Աստուծոյ Որդին սակայն, տարբեԱստուծոյ Որդին սակայն, տարբեԱստուծոյ Որդին սակայն, տարբեԱստուծոյ Որդին սակայն, տարբե´́́́ր է աշխարհի մարր է աշխարհի մարր է աշխարհի մարր է աշխարհի մար----
դոցդոցդոցդոցմէմէմէմէ: : : : Ան բարձր ու սուրբԱն բարձր ու սուրբԱն բարձր ու սուրբԱն բարձր ու սուրբ    տեղը կը բնակի, բայց կոտրած ու տեղը կը բնակի, բայց կոտրած ու տեղը կը բնակի, բայց կոտրած ու տեղը կը բնակի, բայց կոտրած ու 
խոնարհ հոգի ունեցողին հետ է (Եսայի 57.15): Ան ամենազօր խոնարհ հոգի ունեցողին հետ է (Եսայի 57.15): Ան ամենազօր խոնարհ հոգի ունեցողին հետ է (Եսայի 57.15): Ան ամենազօր խոնարհ հոգի ունեցողին հետ է (Եսայի 57.15): Ան ամենազօր 
է, բայց կը տեսնէ տկարները որոնք իր զօրութեան կ'ապաւիէ, բայց կը տեսնէ տկարները որոնք իր զօրութեան կ'ապաւիէ, բայց կը տեսնէ տկարները որոնք իր զօրութեան կ'ապաւիէ, բայց կը տեսնէ տկարները որոնք իր զօրութեան կ'ապաւի----
նին: նին: նին: նին: Ան մեծ է, բայց կ'ընդունի իրենց փոքրութեան անդրաԱն մեծ է, բայց կ'ընդունի իրենց փոքրութեան անդրաԱն մեծ է, բայց կ'ընդունի իրենց փոքրութեան անդրաԱն մեծ է, բայց կ'ընդունի իրենց փոքրութեան անդրա----
դարձողները:դարձողները:դարձողները:դարձողները:    

ԲաձրաԲաձրաԲաձրաԲաձրաստիճանստիճանստիճանստիճան    մարդիկ կրնան չհետաքրքրուիլ մեզմով, մարդիկ կրնան չհետաքրքրուիլ մեզմով, մարդիկ կրնան չհետաքրքրուիլ մեզմով, մարդիկ կրնան չհետաքրքրուիլ մեզմով, 
թէպէտթէպէտթէպէտթէպէտ    մենք կրնանք հետաքրքրութիւն ունենալ անոնց մենք կրնանք հետաքրքրութիւն ունենալ անոնց մենք կրնանք հետաքրքրութիւն ունենալ անոնց մենք կրնանք հետաքրքրութիւն ունենալ անոնց 
նկատմամբ: Վիրաւոնկատմամբ: Վիրաւոնկատմամբ: Վիրաւոնկատմամբ: Վիրաւորիչ բան է երբ հետաքրքրութիւն ու սէր րիչ բան է երբ հետաքրքրութիւն ու սէր րիչ բան է երբ հետաքրքրութիւն ու սէր րիչ բան է երբ հետաքրքրութիւն ու սէր 
ունինք անձի մը նկատմամբ եւ կը փափաքինք զայն տեսնել, ունինք անձի մը նկատմամբ եւ կը փափաքինք զայն տեսնել, ունինք անձի մը նկատմամբ եւ կը փափաքինք զայն տեսնել, ունինք անձի մը նկատմամբ եւ կը փափաքինք զայն տեսնել, 
եւ սակայն, տուեալ անձը չանդրադառեւ սակայն, տուեալ անձը չանդրադառեւ սակայն, տուեալ անձը չանդրադառեւ սակայն, տուեալ անձը չանդրադառնայ իր անձին նկատնայ իր անձին նկատնայ իր անձին նկատնայ իր անձին նկատ----
մամբ մեր ունեցած հետաքրքրութեան ու սիրոյն եւ անտեսէ մամբ մեր ունեցած հետաքրքրութեան ու սիրոյն եւ անտեսէ մամբ մեր ունեցած հետաքրքրութեան ու սիրոյն եւ անտեսէ մամբ մեր ունեցած հետաքրքրութեան ու սիրոյն եւ անտեսէ 
մեզ, կմեզ, կմեզ, կմեզ, կամայ թէ ակամայ: Այդպիսին չէ մեր սիրելի Յիսուսը: Ան ամայ թէ ակամայ: Այդպիսին չէ մեր սիրելի Յիսուսը: Ան ամայ թէ ակամայ: Այդպիսին չէ մեր սիրելի Յիսուսը: Ան ամայ թէ ակամայ: Այդպիսին չէ մեր սիրելի Յիսուսը: Ան 
գիտէ թէ որոգիտէ թէ որոգիտէ թէ որոգիտէ թէ որո´́́́նք իսկապէս կընք իսկապէս կընք իսկապէս կընք իսկապէս կը    փափաքին ու կ'ուզեն զինք փափաքին ու կ'ուզեն զինք փափաքին ու կ'ուզեն զինք փափաքին ու կ'ուզեն զինք 
տեսնել, եւ երբեք չ'անտեսեր զանոնք:տեսնել, եւ երբեք չ'անտեսեր զանոնք:տեսնել, եւ երբեք չ'անտեսեր զանոնք:տեսնել, եւ երբեք չ'անտեսեր զանոնք:    

Զակքէոս Յիսուսը տեսնելու փափաք ունէր: Յիսուս գիԶակքէոս Յիսուսը տեսնելու փափաք ունէր: Յիսուս գիԶակքէոս Յիսուսը տեսնելու փափաք ունէր: Յիսուս գիԶակքէոս Յիսուսը տեսնելու փափաք ունէր: Յիսուս գի----
տէր այս մէկը: տէր այս մէկը: տէր այս մէկը: տէր այս մէկը: Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը մարդոց դրական փափաքները գոմարդոց դրական փափաքները գոմարդոց դրական փափաքները գոմարդոց դրական փափաքները գոհացնել հացնել հացնել հացնել 
ու գնահատել գիտէ: Աու գնահատել գիտէ: Աու գնահատել գիտէ: Աու գնահատել գիտէ: Աստուած կը ճանչնայ Զակքէոսեան այն ստուած կը ճանչնայ Զակքէոսեան այն ստուած կը ճանչնայ Զակքէոսեան այն ստուած կը ճանչնայ Զակքէոսեան այն 
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բոլոր սիրտերը որոնք իրեն հանդիպիլ կբոլոր սիրտերը որոնք իրեն հանդիպիլ կբոլոր սիրտերը որոնք իրեն հանդիպիլ կբոլոր սիրտերը որոնք իրեն հանդիպիլ կ’’’’ուզեն: Ան անտարուզեն: Ան անտարուզեն: Ան անտարուզեն: Ան անտար----
բեր չէ իր Որդին ճանչնալու մեր փափաքին հանդէպ: Ի՞նչպէս բեր չէ իր Որդին ճանչնալու մեր փափաքին հանդէպ: Ի՞նչպէս բեր չէ իր Որդին ճանչնալու մեր փափաքին հանդէպ: Ի՞նչպէս բեր չէ իր Որդին ճանչնալու մեր փափաքին հանդէպ: Ի՞նչպէս 
կրնայ անտարբեր ըլլալ իր Որդին տեսնելու մեր փափաքին կրնայ անտարբեր ըլլալ իր Որդին տեսնելու մեր փափաքին կրնայ անտարբեր ըլլալ իր Որդին տեսնելու մեր փափաքին կրնայ անտարբեր ըլլալ իր Որդին տեսնելու մեր փափաքին 
հանդէպ, երբ իհանդէպ, երբ իհանդէպ, երբ իհանդէպ, երբ ի´́́́նքն է այդ փափաքը մեր սրտին մէջ դնողը:նքն է այդ փափաքը մեր սրտին մէջ դնողը:նքն է այդ փափաքը մեր սրտին մէջ դնողը:նքն է այդ փափաքը մեր սրտին մէջ դնողը:    

7777))))    ««««ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս, ս, ս, ս, աճապարէաճապարէաճապարէաճապարէ´, ´, ´, ´, 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»»»»::::    Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք կանգ առաւ ու նայենք կանգ առաւ ու նայենք կանգ առաւ ու նայենք կանգ առաւ ու նայե----
ցաւ Զակքէոսին եւ կանչեց զայն: Եթէ Յիսուս կանգ չառնէր, ցաւ Զակքէոսին եւ կանչեց զայն: Եթէ Յիսուս կանգ չառնէր, ցաւ Զակքէոսին եւ կանչեց զայն: Եթէ Յիսուս կանգ չառնէր, ցաւ Զակքէոսին եւ կանչեց զայն: Եթէ Յիսուս կանգ չառնէր, եւ եւ եւ եւ 
չնայէր Զակքէոսին ու չկանչէր զայն, Զակքէոս յաւերժապէս չնայէր Զակքէոսին ու չկանչէր զայն, Զակքէոս յաւերժապէս չնայէր Զակքէոսին ու չկանչէր զայն, Զակքէոս յաւերժապէս չնայէր Զակքէոսին ու չկանչէր զայն, Զակքէոս յաւերժապէս 
կորսուած պիտի ըլլար: Նոյնն է մեր պարագան: Եթէ Յիսուս կորսուած պիտի ըլլար: Նոյնն է մեր պարագան: Եթէ Յիսուս կորսուած պիտի ըլլար: Նոյնն է մեր պարագան: Եթէ Յիսուս կորսուած պիտի ըլլար: Նոյնն է մեր պարագան: Եթէ Յիսուս 
իրիրիրիր    ազատ կամքով կանգ չառնէ ու չկանչէ մեզ մեր անուննեազատ կամքով կանգ չառնէ ու չկանչէ մեզ մեր անուննեազատ կամքով կանգ չառնէ ու չկանչէ մեզ մեր անուննեազատ կամքով կանգ չառնէ ու չկանչէ մեզ մեր անուննե----
րով, մենք յաւերժապէս կը կորսուինք:րով, մենք յաւերժապէս կը կորսուինք:րով, մենք յաւերժապէս կը կորսուինք:րով, մենք յաւերժապէս կը կորսուինք:    

Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք կանչեց Զակքէոսը, եւ ոնք կանչեց Զակքէոսը, եւ ոնք կանչեց Զակքէոսը, եւ ոնք կանչեց Զակքէոսը, եւ ո´́́́չ թէ Զակքէոսը` զինք: չ թէ Զակքէոսը` զինք: չ թէ Զակքէոսը` զինք: չ թէ Զակքէոսը` զինք: 
Ասիկա կը պարզէ թէ Յիսուս իԱսիկա կը պարզէ թէ Յիսուս իԱսիկա կը պարզէ թէ Յիսուս իԱսիկա կը պարզէ թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ մեր փրկութեան նքն է որ մեր փրկութեան նքն է որ մեր փրկութեան նքն է որ մեր փրկութեան 
նախաձեռնութիւնը կը կատարէ:նախաձեռնութիւնը կը կատարէ:նախաձեռնութիւնը կը կատարէ:նախաձեռնութիւնը կը կատարէ:    

Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն էր որ ինքզինք հրաւիրեց Զակքէոսնքն էր որ ինքզինք հրաւիրեց Զակքէոսնքն էր որ ինքզինք հրաւիրեց Զակքէոսնքն էր որ ինքզինք հրաւիրեց Զակքէոսին տունը, ին տունը, ին տունը, ին տունը, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ Զակքէոսը` զինքչ թէ Զակքէոսը` զինքչ թէ Զակքէոսը` զինքչ թէ Զակքէոսը` զինք: : : : Ասիկա կը պարզէ, որ եթէ Յիսուս Ասիկա կը պարզէ, որ եթէ Յիսուս Ասիկա կը պարզէ, որ եթէ Յիսուս Ասիկա կը պարզէ, որ եթէ Յիսուս 
ինք անձամբ չգայ ու չբնակի մեր սրտին մէջ, մենք չեինք անձամբ չգայ ու չբնակի մեր սրտին մէջ, մենք չեինք անձամբ չգայ ու չբնակի մեր սրտին մէջ, մենք չեինք անձամբ չգայ ու չբնակի մեր սրտին մէջ, մենք չե´́́́նք նք նք նք 
կրնար մեր սեփական ճիգով զայն բերել ու բնակեցնել մեր կրնար մեր սեփական ճիգով զայն բերել ու բնակեցնել մեր կրնար մեր սեփական ճիգով զայն բերել ու բնակեցնել մեր կրնար մեր սեփական ճիգով զայն բերել ու բնակեցնել մեր 
սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:սրտին մէջ:        

Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նք ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին, եւ ոնք ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին, եւ ոնք ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին, եւ ոնք ինքզինք յայտնեց Զակքէոսին, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Զակքէոսը զինք գտաւ ու ճանչցԶակքէոսը զինք գտաւ ու ճանչցԶակքէոսը զինք գտաւ ու ճանչցԶակքէոսը զինք գտաւ ու ճանչցաւ: աւ: աւ: աւ: Եթէ Տէրը ինքզինք ճանաԵթէ Տէրը ինքզինք ճանաԵթէ Տէրը ինքզինք ճանաԵթէ Տէրը ինքզինք ճանա----
չելի չդարձնէ` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ:չելի չդարձնէ` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ:չելի չդարձնէ` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ:չելի չդարձնէ` մենք չենք կրնար զինք ճանչնալ:    Տէրը իՏէրը իՏէրը իՏէրը ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ ինքզինք կը յայտնէ մեզի, իոր ինքզինք կը յայտնէ մեզի, իոր ինքզինք կը յայտնէ մեզի, իոր ինքզինք կը յայտնէ մեզի, ի´́́́նքն է որ մեզ կը կանչէ, ինքն է որ մեզ կը կանչէ, ինքն է որ մեզ կը կանչէ, ինքն է որ մեզ կը կանչէ, ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ կու գայ ու կը բնակի մեր սրտին մէջ, զայն պատրաստելէ որ կու գայ ու կը բնակի մեր սրտին մէջ, զայն պատրաստելէ որ կու գայ ու կը բնակի մեր սրտին մէջ, զայն պատրաստելէ որ կու գայ ու կը բնակի մեր սրտին մէջ, զայն պատրաստելէ 
ետք իր բնակութեան համար: Երբ Յիսուս կանչեց Զակքէոսը ետք իր բնակութեան համար: Երբ Յիսուս կանչեց Զակքէոսը ետք իր բնակութեան համար: Երբ Յիսուս կանչեց Զակքէոսը ետք իր բնակութեան համար: Երբ Յիսուս կանչեց Զակքէոսը 
իր անուիր անուիր անուիր անունով, արդէն պատրաստած եղաւ անոր սիրտը, եւ զայն նով, արդէն պատրաստած եղաւ անոր սիրտը, եւ զայն նով, արդէն պատրաստած եղաւ անոր սիրտը, եւ զայն նով, արդէն պատրաստած եղաւ անոր սիրտը, եւ զայն 
պատրաստելէ ետք, բնակեցաւ անոր սրտին մէջ եւ գնաց ու պատրաստելէ ետք, բնակեցաւ անոր սրտին մէջ եւ գնաց ու պատրաստելէ ետք, բնակեցաւ անոր սրտին մէջ եւ գնաց ու պատրաստելէ ետք, բնակեցաւ անոր սրտին մէջ եւ գնաց ու 
անոր տունը գիշերեց:անոր տունը գիշերեց:անոր տունը գիշերեց:անոր տունը գիշերեց:    

Աստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին ի´́́́նքն է որ մարդիկը կը պատրաստէ իր նքն է որ մարդիկը կը պատրաստէ իր նքն է որ մարդիկը կը պատրաստէ իր նքն է որ մարդիկը կը պատրաստէ իր 
բնակութեան ու իր արքայութեան համար: Եթէ Տէրը մեզ բնակութեան ու իր արքայութեան համար: Եթէ Տէրը մեզ բնակութեան ու իր արքայութեան համար: Եթէ Տէրը մեզ բնակութեան ու իր արքայութեան համար: Եթէ Տէրը մեզ 
չպատրաստէ` մենք չենք կրնար պատրաստուիլ: Եչպատրաստէ` մենք չենք կրնար պատրաստուիլ: Եչպատրաստէ` մենք չենք կրնար պատրաստուիլ: Եչպատրաստէ` մենք չենք կրնար պատրաստուիլ: Եթէ Տէրը թէ Տէրը թէ Տէրը թէ Տէրը 
մեզ չսրբէ` մենք չենք կրնար սրբուիլ: Եթէ Տէրը չկանչէ մեզ մեզ չսրբէ` մենք չենք կրնար սրբուիլ: Եթէ Տէրը չկանչէ մեզ մեզ չսրբէ` մենք չենք կրնար սրբուիլ: Եթէ Տէրը չկանչէ մեզ մեզ չսրբէ` մենք չենք կրնար սրբուիլ: Եթէ Տէրը չկանչէ մեզ 
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ինչպէս Զակքէոսին կանչեց, մենք չենք կրնար լսել ու հետեւիլ ինչպէս Զակքէոսին կանչեց, մենք չենք կրնար լսել ու հետեւիլ ինչպէս Զակքէոսին կանչեց, մենք չենք կրնար լսել ու հետեւիլ ինչպէս Զակքէոսին կանչեց, մենք չենք կրնար լսել ու հետեւիլ 
իր ձայնին:իր ձայնին:իր ձայնին:իր ձայնին:    

8) 8) 8) 8) ««««ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէս, աճապարէ´, ´, ´, ´, վավավավա´́́́ր իջիրր իջիրր իջիրր իջիր»»»»::::    Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.----    
աաաա)))) « « « «ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս»: »: »: »: Որոշ մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Որոշ մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Որոշ մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Որոշ մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ ««««ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս» » » » 

անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` ««««արարարարդարացածդարացածդարացածդարացած», », », », որովհետեւ Զակքէոս որովհետեւ Զակքէոս որովհետեւ Զակքէոս որովհետեւ Զակքէոս 
կը ներկայացնէ հեթանոսները, որոնք արդարացան Տէր կը ներկայացնէ հեթանոսները, որոնք արդարացան Տէր կը ներկայացնէ հեթանոսները, որոնք արդարացան Տէր կը ներկայացնէ հեթանոսները, որոնք արդարացան Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի արիւնով:Յիսուս Քրիստոսի արիւնով:Յիսուս Քրիստոսի արիւնով:Յիսուս Քրիստոսի արիւնով:    

բբբբ) ) ) ) Յիսուս Զակքէոսը կանչեց իր անունով: Զայն իր Յիսուս Զակքէոսը կանչեց իր անունով: Զայն իր Յիսուս Զակքէոսը կանչեց իր անունով: Զայն իր Յիսուս Զակքէոսը կանչեց իր անունով: Զայն իր 
անունով կանչելը` զայն իբրեւ իր սեփականութիւնը ճանչնալ անունով կանչելը` զայն իբրեւ իր սեփականութիւնը ճանչնալ անունով կանչելը` զայն իբրեւ իր սեփականութիւնը ճանչնալ անունով կանչելը` զայն իբրեւ իր սեփականութիւնը ճանչնալ 
կը նշանակէ, համաձայն իր իսկ խօսքին. կը նշանակէ, համաձայն իր իսկ խօսքին. կը նշանակէ, համաձայն իր իսկ խօսքին. կը նշանակէ, համաձայն իր իսկ խօսքին. ««««Իրենց անուններով Իրենց անուններով Իրենց անուններով Իրենց անուններով 
կըկըկըկը    կանչէ իր ոչխարներըկանչէ իր ոչխարներըկանչէ իր ոչխարներըկանչէ իր ոչխարները» » » » (Յովհաննէս 10.3): Սիրելի ընթեր(Յովհաննէս 10.3): Սիրելի ընթեր(Յովհաննէս 10.3): Սիրելի ընթեր(Յովհաննէս 10.3): Սիրելի ընթեր----
ցող, ցող, ցող, ցող, Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս քեզ քու անունովդ կանչա՞ծ է, այլ խօսքով` քեզ քեզ քու անունովդ կանչա՞ծ է, այլ խօսքով` քեզ քեզ քու անունովդ կանչա՞ծ է, այլ խօսքով` քեզ քեզ քու անունովդ կանչա՞ծ է, այլ խօսքով` քեզ 
իբրեւ իր սեփականութիւնը յայտարաիբրեւ իր սեփականութիւնը յայտարաիբրեւ իր սեփականութիւնը յայտարաիբրեւ իր սեփականութիւնը յայտարարա՞ծ է, իբրեւ իր հարարա՞ծ է, իբրեւ իր հարարա՞ծ է, իբրեւ իր հարարա՞ծ է, իբրեւ իր հարա----
զատ զաւակը ճանչցա՞ծ է:զատ զաւակը ճանչցա՞ծ է:զատ զաւակը ճանչցա՞ծ է:զատ զաւակը ճանչցա՞ծ է:    

գգգգ) «) «) «) «ԱճապարէԱճապարէԱճապարէԱճապարէ´»: ´»: ´»: ´»: Յիսուս կը կանչէր Զակքէոսը. Զակքէոս Յիսուս կը կանչէր Զակքէոսը. Զակքէոս Յիսուս կը կանչէր Զակքէոսը. Զակքէոս Յիսուս կը կանչէր Զակքէոսը. Զակքէոս 
պէտք էր շուտով ընդառապէտք էր շուտով ընդառապէտք էր շուտով ընդառապէտք էր շուտով ընդառաջէր եւ ընդառաջեց: Պէտք չէր ջէր եւ ընդառաջեց: Պէտք չէր ջէր եւ ընդառաջեց: Պէտք չէր ջէր եւ ընդառաջեց: Պէտք չէր 
տնտնար ու չտնտնաց: Երբ մեզ ապաշխարութեան կանչող տնտնար ու չտնտնաց: Երբ մեզ ապաշխարութեան կանչող տնտնար ու չտնտնաց: Երբ մեզ ապաշխարութեան կանչող տնտնար ու չտնտնաց: Երբ մեզ ապաշխարութեան կանչող 
Տիրոջ ձայնը կը լսենք, իսկոյն պէտք է ընդառաջենք: Որքա՜ն Տիրոջ ձայնը կը լսենք, իսկոյն պէտք է ընդառաջենք: Որքա՜ն Տիրոջ ձայնը կը լսենք, իսկոյն պէտք է ընդառաջենք: Որքա՜ն Տիրոջ ձայնը կը լսենք, իսկոյն պէտք է ընդառաջենք: Որքա՜ն 
մարդիկ կան որոնք կը ձգձգեն ու կը յետաձգեն իրենց մարդիկ կան որոնք կը ձգձգեն ու կը յետաձգեն իրենց մարդիկ կան որոնք կը ձգձգեն ու կը յետաձգեն իրենց մարդիկ կան որոնք կը ձգձգեն ու կը յետաձգեն իրենց 
ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութեան յետաձգումը անհաշիւ ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութեան յետաձգումը անհաշիւ ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութեան յետաձգումը անհաշիւ ապաշխարութիւնը: Ապաշխարութեան յետաձգումը անհաշիւ 
թիւով մարդիկ դժոխք նետած է:թիւով մարդիկ դժոխք նետած է:թիւով մարդիկ դժոխք նետած է:թիւով մարդիկ դժոխք նետած է:    

««««ԱճապարէԱճապարէԱճապարէԱճապարէ´»: ´»: ´»: ´»: Տիրոջ այս հրաւէրը այսօր ուղղուած է Տիրոջ այս հրաւէրը այսօր ուղղուած է Տիրոջ այս հրաւէրը այսօր ուղղուած է Տիրոջ այս հրաւէրը այսօր ուղղուած է 
մեզմէ ամէն մէկուս: Պէտք է աճապարել եւ արքայութեան մեզմէ ամէն մէկուս: Պէտք է աճապարել եւ արքայութեան մեզմէ ամէն մէկուս: Պէտք է աճապարել եւ արքայութեան մեզմէ ամէն մէկուս: Պէտք է աճապարել եւ արքայութեան 
դռնէն ներս մտնել, երբ տակաւին բաց է անիկա, որովհետեւ դռնէն ներս մտնել, երբ տակաւին բաց է անիկա, որովհետեւ դռնէն ներս մտնել, երբ տակաւին բաց է անիկա, որովհետեւ դռնէն ներս մտնել, երբ տակաւին բաց է անիկա, որովհետեւ 
Փեսան կրնայ յանկարծ գալ ու արքայութեան դուռը փակուած Փեսան կրնայ յանկարծ գալ ու արքայութեան դուռը փակուած Փեսան կրնայ յանկարծ գալ ու արքայութեան դուռը փակուած Փեսան կրնայ յանկարծ գալ ու արքայութեան դուռը փակուած 
յայտարարել (Մատթէոս 25.10յայտարարել (Մատթէոս 25.10յայտարարել (Մատթէոս 25.10յայտարարել (Մատթէոս 25.10----13):13):13):13):    

««««ԱճապարէԱճապարէԱճապարէԱճապարէ´»: ´»: ´»: ´»: Շատե՜ր ԱստոՇատե՜ր ԱստոՇատե՜ր ԱստոՇատե՜ր Աստուծոյ քաղցրութեան ու սիւծոյ քաղցրութեան ու սիւծոյ քաղցրութեան ու սիւծոյ քաղցրութեան ու սի----
րոյն վստարոյն վստարոյն վստարոյն վստահած`հած`հած`հած`    չեն աճապարեր ու չեն ընդառաջեր Փրկիչին չեն աճապարեր ու չեն ընդառաջեր Փրկիչին չեն աճապարեր ու չեն ընդառաջեր Փրկիչին չեն աճապարեր ու չեն ընդառաջեր Փրկիչին 
հրաւէրին, մոռնահրաւէրին, մոռնահրաւէրին, մոռնահրաւէրին, մոռնալով որ նոյնինքն Աստուծոյ քաղցրութիւնն է լով որ նոյնինքն Աստուծոյ քաղցրութիւնն է լով որ նոյնինքն Աստուծոյ քաղցրութիւնն է լով որ նոյնինքն Աստուծոյ քաղցրութիւնն է 
որ զիրենք ապաշխարուոր զիրենք ապաշխարուոր զիրենք ապաշխարուոր զիրենք ապաշխարութեան կը բերէ (Հռոմայեցիս 2.4):թեան կը բերէ (Հռոմայեցիս 2.4):թեան կը բերէ (Հռոմայեցիս 2.4):թեան կը բերէ (Հռոմայեցիս 2.4):    

««««ԱճապարէԱճապարէԱճապարէԱճապարէ´»:´»:´»:´»:    Ասիկա Զակքէոսի փրկութեան օրն էր, Ասիկա Զակքէոսի փրկութեան օրն էր, Ասիկա Զակքէոսի փրկութեան օրն էր, Ասիկա Զակքէոսի փրկութեան օրն էր, 
փրկութեան ամենէն յարմար պահնփրկութեան ամենէն յարմար պահնփրկութեան ամենէն յարմար պահնփրկութեան ամենէն յարմար պահն    ու առիթն էր, եւ Զակքէոս ու առիթն էր, եւ Զակքէոս ու առիթն էր, եւ Զակքէոս ու առիթն էր, եւ Զակքէոս 
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օգտագործեց առիթը: Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան օգտագործեց առիթը: Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան օգտագործեց առիթը: Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան օգտագործեց առիթը: Պօղոս առաքեալ խօսելով փրկութեան 
ժամանակին ու օրուան մասին` կ'ըսէ. ժամանակին ու օրուան մասին` կ'ըսէ. ժամանակին ու օրուան մասին` կ'ըսէ. ժամանակին ու օրուան մասին` կ'ըսէ. ««««ՀիմաՀիմաՀիմաՀիմա´ ´ ´ ´ է այդ յարմար է այդ յարմար է այդ յարմար է այդ յարմար 
ժամանակը. հիմաժամանակը. հիմաժամանակը. հիմաժամանակը. հիմա´ ´ ´ ´ է փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրը»: »: »: »: Այս խօսքը մեզի հաԱյս խօսքը մեզի հաԱյս խօսքը մեզի հաԱյս խօսքը մեզի հա----
մար է նաեւ: Երբ զգանք որ Սուրբ Հոգին մեզ կը մղէ ապաշմար է նաեւ: Երբ զգանք որ Սուրբ Հոգին մեզ կը մղէ ապաշմար է նաեւ: Երբ զգանք որ Սուրբ Հոգին մեզ կը մղէ ապաշմար է նաեւ: Երբ զգանք որ Սուրբ Հոգին մեզ կը մղէ ապաշ----
խարութեան` ատիկախարութեան` ատիկախարութեան` ատիկախարութեան` ատիկա´ ´ ´ ´ է մեէ մեէ մեէ մեր յարմար ժամանակը, մեր փր յարմար ժամանակը, մեր փր յարմար ժամանակը, մեր փր յարմար ժամանակը, մեր փըըըըրրրր----
կութեան օրը, իսկոյն ընդառաջենք, եւ իր միջոցաւ յանձնկութեան օրը, իսկոյն ընդառաջենք, եւ իր միջոցաւ յանձնկութեան օրը, իսկոյն ընդառաջենք, եւ իր միջոցաւ յանձնկութեան օրը, իսկոյն ընդառաջենք, եւ իր միջոցաւ յանձնըըըը----
ուինք Աստուծոյ Գառնուկին:ուինք Աստուծոյ Գառնուկին:ուինք Աստուծոյ Գառնուկին:ուինք Աստուծոյ Գառնուկին:    

9)9)9)9)    ««««ԶակքէոԶակքէոԶակքէոԶակքէո´́́́ս,... վաս,... վաս,... վաս,... վա´́́́ր իջիրր իջիրր իջիրր իջիր»»»»::::    ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    
աաաա) ) ) ) Զակքէոսին ուղղուած Տէրունական այս հրաւէրը՝ Զակքէոսին ուղղուած Տէրունական այս հրաւէրը՝ Զակքէոսին ուղղուած Տէրունական այս հրաւէրը՝ Զակքէոսին ուղղուած Տէրունական այս հրաւէրը՝ 

բոլորիս ուղղուած էբոլորիս ուղղուած էբոլորիս ուղղուած էբոլորիս ուղղուած է::::    ««««ՎաՎաՎաՎա´́́́ր իջիրր իջիրր իջիրր իջիր»: »: »: »: Սիրելի ընթերցող, ո՞ւր Սիրելի ընթերցող, ո՞ւր Սիրելի ընթերցող, ո՞ւր Սիրելի ընթերցող, ո՞ւր 
բարձբարձբարձբարձրացած ես եւ չես ուզեր վար իջնել հանդիպելու համար րացած ես եւ չես ուզեր վար իջնել հանդիպելու համար րացած ես եւ չես ուզեր վար իջնել հանդիպելու համար րացած ես եւ չես ուզեր վար իջնել հանդիպելու համար 
Յիսուսին:Յիսուսին:Յիսուսին:Յիսուսին:    Աշխարհային ի՞նչ գագաթներ մագլցած ես եւ չես Աշխարհային ի՞նչ գագաթներ մագլցած ես եւ չես Աշխարհային ի՞նչ գագաթներ մագլցած ես եւ չես Աշխարհային ի՞նչ գագաթներ մագլցած ես եւ չես 
ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի բարձրանաս գագաթները ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի բարձրանաս գագաթները ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի բարձրանաս գագաթները ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի բարձրանաս գագաթները 
երկինքներուն:երկինքներուն:երկինքներուն:երկինքներուն:    Ինչպիսի՞ գահեր բարձրացած ես եւ չես ուզեր Ինչպիսի՞ գահեր բարձրացած ես եւ չես ուզեր Ինչպիսի՞ գահեր բարձրացած ես եւ չես ուզեր Ինչպիսի՞ գահեր բարձրացած ես եւ չես ուզեր 
անոնցմէ վար իջանոնցմէ վար իջանոնցմէ վար իջանոնցմէ վար իջնել, որպէսզի Աստուծոյ Որդիին գանել, որպէսզի Աստուծոյ Որդիին գանել, որպէսզի Աստուծոյ Որդիին գանել, որպէսզի Աստուծոյ Որդիին գահակից հակից հակից հակից 
ըլլալու պատիւին արժաըլլալու պատիւին արժաըլլալու պատիւին արժաըլլալու պատիւին արժանանաս:նանաս:նանաս:նանաս:    Նիւթական ի՞նչ դիրքերու Նիւթական ի՞նչ դիրքերու Նիւթական ի՞նչ դիրքերու Նիւթական ի՞նչ դիրքերու 
հասած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի Աննիւհասած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի Աննիւհասած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի Աննիւհասած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի Աննիւ----
թականը ունենաս:թականը ունենաս:թականը ունենաս:թականը ունենաս:    Ժամանակաւոր ի՞նչ հանգամանքԺամանակաւոր ի՞նչ հանգամանքԺամանակաւոր ի՞նչ հանգամանքԺամանակաւոր ի՞նչ հանգամանքնենենեներու րու րու րու 
տիրացած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի տիրացած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի տիրացած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի տիրացած ես եւ չես ուզեր անոնցմէ վար իջնել, որպէսզի 
յաւիտենականութիւնը ձեռք ձգես:յաւիտենականութիւնը ձեռք ձգես:յաւիտենականութիւնը ձեռք ձգես:յաւիտենականութիւնը ձեռք ձգես:    

բբբբ) ) ) ) ««««ՎաՎաՎաՎա´́́́ր իջիրր իջիրր իջիրր իջիր»:»:»:»:    Եթէ Զակքէոս կ'ուզէր Յիսուսի հետ հանԵթէ Զակքէոս կ'ուզէր Յիսուսի հետ հանԵթէ Զակքէոս կ'ուզէր Յիսուսի հետ հանԵթէ Զակքէոս կ'ուզէր Յիսուսի հետ հան----
դիպում ունենալ, պէտք էր ծառէն վար իջնէր: Արդարեւ, դիպում ունենալ, պէտք էր ծառէն վար իջնէր: Արդարեւ, դիպում ունենալ, պէտք էր ծառէն վար իջնէր: Արդարեւ, դիպում ունենալ, պէտք էր ծառէն վար իջնէր: Արդարեւ, 
անոնք որոնք կ'ուզեն Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ, անոնք որոնք կ'ուզեն Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ, անոնք որոնք կ'ուզեն Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ, անոնք որոնք կ'ուզեն Յիսուսի հետ հանդիպում ունենալ, 
պէտք է վար իջնել սորվին, այլ խօսքով` պէտք է խոնարհ պէտք է վար իջնել սորվին, այլ խօսքով` պէտք է խոնարհ պէտք է վար իջնել սորվին, այլ խօսքով` պէտք է խոնարհ պէտք է վար իջնել սորվին, այլ խօսքով` պէտք է խոնարհ 
ըլլալ սորվին: Զակքէոս վարէն վեր ելաւ, եւ Յիսուս զինք ըլլալ սորվին: Զակքէոս վարէն վեր ելաւ, եւ Յիսուս զինք ըլլալ սորվին: Զակքէոս վարէն վեր ելաւ, եւ Յիսուս զինք ըլլալ սորվին: Զակքէոս վարէն վեր ելաւ, եւ Յիսուս զինք 
հրաւիրեց վերէնհրաւիրեց վերէնհրաւիրեց վերէնհրաւիրեց վերէն    ետ ետ ետ ետ վար իջնելու: Որոշ մեկնիչներ Յիսուսի վար իջնելու: Որոշ մեկնիչներ Յիսուսի վար իջնելու: Որոշ մեկնիչներ Յիսուսի վար իջնելու: Որոշ մեկնիչներ Յիսուսի 
««««վավավավա´́́́ր իջիրր իջիրր իջիրր իջիր» » » » խօսքը դիտած են մարդուն ուղղուած հրաւէր մը խօսքը դիտած են մարդուն ուղղուած հրաւէր մը խօսքը դիտած են մարդուն ուղղուած հրաւէր մը խօսքը դիտած են մարդուն ուղղուած հրաւէր մը 
իբրեւ. հրաւէր մը` վար իջնելու, խոնարհ ու հեզ ըլլալու, իբրեւ. հրաւէր մը` վար իջնելու, խոնարհ ու հեզ ըլլալու, իբրեւ. հրաւէր մը` վար իջնելու, խոնարհ ու հեզ ըլլալու, իբրեւ. հրաւէր մը` վար իջնելու, խոնարհ ու հեզ ըլլալու, 
հպարտ չըլլալու, հպարտ չըլլալու, հպարտ չըլլալու, հպարտ չըլլալու, վերերը բարձրանալ վերերը բարձրանալ վերերը բարձրանալ վերերը բարձրանալ չձգտելու, բարձրերը չձգտելու, բարձրերը չձգտելու, բարձրերը չձգտելու, բարձրերը 
նուաճել չմտածելու, աշխարհային գագաթներ բարձրանալ նուաճել չմտածելու, աշխարհային գագաթներ բարձրանալ նուաճել չմտածելու, աշխարհային գագաթներ բարձրանալ նուաճել չմտածելու, աշխարհային գագաթներ բարձրանալ 
չխորհելչխորհելչխորհելչխորհելու:ու:ու:ու:    
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գ) գ) գ) գ) Մարդկային չափանիշով ընդհանրապէս եւ ՓարիսեՄարդկային չափանիշով ընդհանրապէս եւ ՓարիսեՄարդկային չափանիշով ընդհանրապէս եւ ՓարիսեՄարդկային չափանիշով ընդհանրապէս եւ Փարիսե----
ցիներուն չափանիշով մասնաւորաբար, Զակքէոսի նման ցիներուն չափանիշով մասնաւորաբար, Զակքէոսի նման ցիներուն չափանիշով մասնաւորաբար, Զակքէոսի նման ցիներուն չափանիշով մասնաւորաբար, Զակքէոսի նման 
մարդիկ արժանի չեն փրկութեան: Իրեն պէս մարդիկ պէտք չէ մարդիկ արժանի չեն փրկութեան: Իրեն պէս մարդիկ պէտք չէ մարդիկ արժանի չեն փրկութեան: Իրեն պէս մարդիկ պէտք չէ մարդիկ արժանի չեն փրկութեան: Իրեն պէս մարդիկ պէտք չէ 
փրկութեան հրաւէր ստանան: Այդպէս մտածողներուն հարց փրկութեան հրաւէր ստանան: Այդպէս մտածողներուն հարց փրկութեան հրաւէր ստանան: Այդպէս մտածողներուն հարց փրկութեան հրաւէր ստանան: Այդպէս մտածողներուն հարց 
կու տամ, թէ արդեօք իրենք արժանի՞ են փրկութեան: Ո՞վ կու տամ, թէ արդեօք իրենք արժանի՞ են փրկութեան: Ո՞վ կու տամ, թէ արդեօք իրենք արժանի՞ են փրկութեան: Ո՞վ կու տամ, թէ արդեօք իրենք արժանի՞ են փրկութեան: Ո՞վ 
կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ ըսել թէ ինք արժանի է փրկութեան: Փրկութիւնը մեր ըսել թէ ինք արժանի է փրկութեան: Փրկութիւնը մեր ըսել թէ ինք արժանի է փրկութեան: Փրկութիւնը մեր ըսել թէ ինք արժանի է փրկութեան: Փրկութիւնը մեր 
արժանիքներուն ու արժանաւորութեան հետ կապ չունի: արժանիքներուն ու արժանաւորութեան հետ կապ չունի: արժանիքներուն ու արժանաւորութեան հետ կապ չունի: արժանիքներուն ու արժանաւորութեան հետ կապ չունի: 
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ Փրկութիւնը ձեր արժանիքը չէ, այլ՝ 
Աստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն էԱստուծոյ պարգեւն է»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 2.8): Թերեւս Զակքէոս Եփեսացիս 2.8): Թերեւս Զակքէոս Եփեսացիս 2.8): Թերեւս Զակքէոս Եփեսացիս 2.8): Թերեւս Զակքէոս 
արժանիքներ չունէր, բայց ունէր Յիսուսը տեսնելու կաարժանիքներ չունէր, բայց ունէր Յիսուսը տեսնելու կաարժանիքներ չունէր, բայց ունէր Յիսուսը տեսնելու կաարժանիքներ չունէր, բայց ունէր Յիսուսը տեսնելու կա´́́́մք ումք ումք ումք ու    
փափափափափափափափա´́́́ք, եւ միաժամանակ, ունէր իր այդ կամքն ու փափաքը ք, եւ միաժամանակ, ունէր իր այդ կամքն ու փափաքը ք, եւ միաժամանակ, ունէր իր այդ կամքն ու փափաքը ք, եւ միաժամանակ, ունէր իր այդ կամքն ու փափաքը 
կատարելու վճռակամութիւն:կատարելու վճռակամութիւն:կատարելու վճռակամութիւն:կատարելու վճռակամութիւն:    

10)10)10)10)    ««««Որովհետեւ այսօր պէտք էՈրովհետեւ այսօր պէտք էՈրովհետեւ այսօր պէտք էՈրովհետեւ այսօր պէտք է    որ տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմ»»»»::::    
Բնակիչը երկինքի՝ Զակքէոսի տունը գիշերելու եկաւ: Կեանքի Բնակիչը երկինքի՝ Զակքէոսի տունը գիշերելու եկաւ: Կեանքի Բնակիչը երկինքի՝ Զակքէոսի տունը գիշերելու եկաւ: Կեանքի Բնակիչը երկինքի՝ Զակքէոսի տունը գիշերելու եկաւ: Կեանքի 
Հացը՝ Զակքէոսի տունը ընթրելու մտաւ: Եւ ի՞նչ ըրաւ Հացը՝ Զակքէոսի տունը ընթրելու մտաւ: Եւ ի՞նչ ըրաւ Հացը՝ Զակքէոսի տունը ընթրելու մտաւ: Եւ ի՞նչ ըրաւ Հացը՝ Զակքէոսի տունը ընթրելու մտաւ: Եւ ի՞նչ ըրաւ 
Զակքէոս երբ Յիսուս ուզեց քոԶակքէոս երբ Յիսուս ուզեց քոԶակքէոս երբ Յիսուս ուզեց քոԶակքէոս երբ Յիսուս ուզեց քովը գալ: Ան ԱՆՏԵՂ Աստուծոյ վը գալ: Ան ԱՆՏԵՂ Աստուծոյ վը գալ: Ան ԱՆՏԵՂ Աստուծոյ վը գալ: Ան ԱՆՏԵՂ Աստուծոյ 
տեղ տուաւ, եւ երկինքի ԴՈՒՌԻՆ դիմաց՝ իր տան ու սրտի տեղ տուաւ, եւ երկինքի ԴՈՒՌԻՆ դիմաց՝ իր տան ու սրտի տեղ տուաւ, եւ երկինքի ԴՈՒՌԻՆ դիմաց՝ իր տան ու սրտի տեղ տուաւ, եւ երկինքի ԴՈՒՌԻՆ դիմաց՝ իր տան ու սրտի 
դուռը բացաւ:դուռը բացաւ:դուռը բացաւ:դուռը բացաւ:    

Երբ Աշխարհի լոյսը՝ Քրիստոս, մեր տունը գիշերելու գայ, Երբ Աշխարհի լոյսը՝ Քրիստոս, մեր տունը գիշերելու գայ, Երբ Աշխարհի լոյսը՝ Քրիստոս, մեր տունը գիշերելու գայ, Երբ Աշխարհի լոյսը՝ Քրիստոս, մեր տունը գիշերելու գայ, 
մեր սիրտերուն մէջ բնակելու գայ, հոն եղած մեղքի խաւարը մեր սիրտերուն մէջ բնակելու գայ, հոն եղած մեղքի խաւարը մեր սիրտերուն մէջ բնակելու գայ, հոն եղած մեղքի խաւարը մեր սիրտերուն մէջ բնակելու գայ, հոն եղած մեղքի խաւարը 
կը փարատի, հոն խաղաղութիւնը կկը փարատի, հոն խաղաղութիւնը կկը փարատի, հոն խաղաղութիւնը կկը փարատի, հոն խաղաղութիւնը կ’’’’իշխէ, հոն փրկութիւնը կը իշխէ, հոն փրկութիւնը կը իշխէ, հոն փրկութիւնը կը իշխէ, հոն փրկութիւնը կը 
տիրէ:տիրէ:տիրէ:տիրէ:    Արդարեւ, խաղաղութիւնն ու փրկութիւնը չհանգչեցա՞ն Արդարեւ, խաղաղութիւնն ու փրկութիւնը չհանգչեցա՞ն Արդարեւ, խաղաղութիւնն ու փրկութիւնը չհանգչեցա՞ն Արդարեւ, խաղաղութիւնն ու փրկութիւնը չհանգչեցա՞ն 
Զակքէոսի տԶակքէոսի տԶակքէոսի տԶակքէոսի տանանանան    վրայ երբ Յիսուս մուտք գործեց այդտեղ:վրայ երբ Յիսուս մուտք գործեց այդտեղ:վրայ երբ Յիսուս մուտք գործեց այդտեղ:վրայ երբ Յիսուս մուտք գործեց այդտեղ:    

Զակքէոս նուազագոյնը ուզեց, Յիսուս իրեն տուաւ առաԶակքէոս նուազագոյնը ուզեց, Յիսուս իրեն տուաւ առաԶակքէոս նուազագոյնը ուզեց, Յիսուս իրեն տուաւ առաԶակքէոս նուազագոյնը ուզեց, Յիսուս իրեն տուաւ առա----
ւելագոյնը: Ան պարզապէս տեսնել ուզեցւելագոյնը: Ան պարզապէս տեսնել ուզեցւելագոյնը: Ան պարզապէս տեսնել ուզեցւելագոյնը: Ան պարզապէս տեսնել ուզեց    ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը, , , , բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ չ չ չ 
միայն տեսաւ, այլեւ՝ տեսնուեցաւ: Աստուած չմիայն տեսաւ, այլեւ՝ տեսնուեցաւ: Աստուած չմիայն տեսաւ, այլեւ՝ տեսնուեցաւ: Աստուած չմիայն տեսաւ, այլեւ՝ տեսնուեցաւ: Աստուած չ’’’’անտեսեր մէկըանտեսեր մէկըանտեսեր մէկըանտեսեր մէկը    
որ զինք տեսնել կոր զինք տեսնել կոր զինք տեսնել կոր զինք տեսնել կ’’’’ուզէ: Կը բաւէ որ փափաք ունենանք ուզէ: Կը բաւէ որ փափաք ունենանք ուզէ: Կը բաւէ որ փափաք ունենանք ուզէ: Կը բաւէ որ փափաք ունենանք 
Աստուծոյ դառնալու, եւ ահա Աստուած մեր ակնկալածէն ու Աստուծոյ դառնալու, եւ ահա Աստուած մեր ակնկալածէն ու Աստուծոյ դառնալու, եւ ահա Աստուած մեր ակնկալածէն ու Աստուծոյ դառնալու, եւ ահա Աստուած մեր ակնկալածէն ու 
խնդրածէն շատ աւելին պիտի ընէ մեր կեանքին մէջ: խնդրածէն շատ աւելին պիտի ընէ մեր կեանքին մէջ: խնդրածէն շատ աւելին պիտի ընէ մեր կեանքին մէջ: խնդրածէն շատ աւելին պիտի ընէ մեր կեանքին մէջ: 
Զակքէոսին մտքէն անցա՞ւ արդեօք որ Յիսուս կանգ պիտի Զակքէոսին մտքէն անցա՞ւ արդեօք որ Յիսուս կանգ պիտի Զակքէոսին մտքէն անցա՞ւ արդեօք որ Յիսուս կանգ պիտի Զակքէոսին մտքէն անցա՞ւ արդեօք որ Յիսուս կանգ պիտի 
առնէր եւ իրեն նայէր, գիտէ՞ր արդեօք որ Յիսուս վար իջնելու առնէր եւ իրեն նայէր, գիտէ՞ր արդեօք որ Յիսուս վար իջնելու առնէր եւ իրեն նայէր, գիտէ՞ր արդեօք որ Յիսուս վար իջնելու առնէր եւ իրեն նայէր, գիտէ՞ր արդեօք որ Յիսուս վար իջնելու 
կկկկոչ պիտի ուղղէր իրեն, կ'ակնկալէ՞ր որ Յիսուս պիտի ուզէր ոչ պիտի ուղղէր իրեն, կ'ակնկալէ՞ր որ Յիսուս պիտի ուզէր ոչ պիտի ուղղէր իրեն, կ'ակնկալէ՞ր որ Յիսուս պիտի ուզէր ոչ պիտի ուղղէր իրեն, կ'ակնկալէ՞ր որ Յիսուս պիտի ուզէր 
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իր տունը գիշերել: Մանաւանդ, գիտէ՞ր որ ընտանիքով միաիր տունը գիշերել: Մանաւանդ, գիտէ՞ր որ ընտանիքով միաիր տունը գիշերել: Մանաւանդ, գիտէ՞ր որ ընտանիքով միաիր տունը գիշերել: Մանաւանդ, գիտէ՞ր որ ընտանիքով միա----
սին փրկութեան պիտի արժանանար: Ոսին փրկութեան պիտի արժանանար: Ոսին փրկութեան պիտի արժանանար: Ոսին փրկութեան պիտի արժանանար: Ո´́́́չ, չէր գիտեր: Այս չ, չէր գիտեր: Այս չ, չէր գիտեր: Այս չ, չէր գիտեր: Այս 
իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս մեր խնդրածէն ու իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս մեր խնդրածէն ու իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս մեր խնդրածէն ու իրողութիւնը կը պարզէ, թէ Քրիստոս մեր խնդրածէն ու 
ակնկալածէն շատ աւելին կ'ընէ, եթէ երբեք զինք տեսնելոակնկալածէն շատ աւելին կ'ընէ, եթէ երբեք զինք տեսնելոակնկալածէն շատ աւելին կ'ընէ, եթէ երբեք զինք տեսնելոակնկալածէն շատ աւելին կ'ընէ, եթէ երբեք զինք տեսնելու ու ւ ու ւ ու ւ ու 
ճանչնալու, զինք սիրելու ու պատուելու կամք ու փափաք ճանչնալու, զինք սիրելու ու պատուելու կամք ու փափաք ճանչնալու, զինք սիրելու ու պատուելու կամք ու փափաք ճանչնալու, զինք սիրելու ու պատուելու կամք ու փափաք 
տեսնէ մեր մօտ: Զակքէոս չէր գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպատեսնէ մեր մօտ: Զակքէոս չէր գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպատեսնէ մեր մօտ: Զակքէոս չէր գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպատեսնէ մեր մօտ: Զակքէոս չէր գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպա----
սէին իրեն. մենք եւս չենք գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասեն սէին իրեն. մենք եւս չենք գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասեն սէին իրեն. մենք եւս չենք գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասեն սէին իրեն. մենք եւս չենք գիտեր թէ ինչ բաներ կը սպասեն 
մեզի. միայն թէ վստահօրէն գիտենք, որ աստուածային մեծամեզի. միայն թէ վստահօրէն գիտենք, որ աստուածային մեծամեզի. միայն թէ վստահօրէն գիտենք, որ աստուածային մեծամեզի. միայն թէ վստահօրէն գիտենք, որ աստուածային մեծա----
մեծ օրհնութիւններ կը սպասեն անոնց` որոնքմեծ օրհնութիւններ կը սպասեն անոնց` որոնքմեծ օրհնութիւններ կը սպասեն անոնց` որոնքմեծ օրհնութիւններ կը սպասեն անոնց` որոնք    Յիսուսը տեսՅիսուսը տեսՅիսուսը տեսՅիսուսը տես----
նել կ'ուզեն:նել կ'ուզեն:նել կ'ուզեն:նել կ'ուզեն:    

11) 11) 11) 11) ««««Այսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք է    որ տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմ»»»»::::    Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.----    
աաաա) ) ) ) Յիսուս Երուսաղէմ կ'երթար յարութիւն տալու համար Յիսուս Երուսաղէմ կ'երթար յարութիւն տալու համար Յիսուս Երուսաղէմ կ'երթար յարութիւն տալու համար Յիսուս Երուսաղէմ կ'երթար յարութիւն տալու համար 

Ղազարոսին, երբ Երիքովի մէջ կանգ առաւ ու գիշերեց ԶակՂազարոսին, երբ Երիքովի մէջ կանգ առաւ ու գիշերեց ԶակՂազարոսին, երբ Երիքովի մէջ կանգ առաւ ու գիշերեց ԶակՂազարոսին, երբ Երիքովի մէջ կանգ առաւ ու գիշերեց Զակ----
քէոսի տունը: Յիսուսին համար աւելի կարեւոր էր Զակքէոքէոսի տունը: Յիսուսին համար աւելի կարեւոր էր Զակքէոքէոսի տունը: Յիսուսին համար աւելի կարեւոր էր Զակքէոքէոսի տունը: Յիսուսին համար աւելի կարեւոր էր Զակքէո----
սին հոգեւոր յարութիւնըսին հոգեւոր յարութիւնըսին հոգեւոր յարութիւնըսին հոգեւոր յարութիւնը, , , , քան Ղազարոսին մարմնաւոր քան Ղազարոսին մարմնաւոր քան Ղազարոսին մարմնաւոր քան Ղազարոսին մարմնաւոր 
յարութիւնը: Ան յետաձգեց մայարութիւնը: Ան յետաձգեց մայարութիւնը: Ան յետաձգեց մայարութիւնը: Ան յետաձգեց մարմնաւորը ի խնդիր հոգեւորին: րմնաւորը ի խնդիր հոգեւորին: րմնաւորը ի խնդիր հոգեւորին: րմնաւորը ի խնդիր հոգեւորին: 
ՀՀՀՀոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ համար աւելի առաջնահերթ է ոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ համար աւելի առաջնահերթ է ոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ համար աւելի առաջնահերթ է ոսկէ կը սորվինք, թէ Տիրոջ համար աւելի առաջնահերթ է 
հոգեւորը քան մարմնաւորը. հոգիիհոգեւորը քան մարմնաւորը. հոգիիհոգեւորը քան մարմնաւորը. հոգիիհոգեւորը քան մարմնաւորը. հոգիի´ ´ ´ ´ բժշկութիւնը, քան` բժշկութիւնը, քան` բժշկութիւնը, քան` բժշկութիւնը, քան` 
մարմինիմարմինիմարմինիմարմինի´ ´ ´ ´ բժշկութիւնը. հոգիիբժշկութիւնը. հոգիիբժշկութիւնը. հոգիիբժշկութիւնը. հոգիի´ ´ ´ ´ կենդանութիւնը, քան` մարկենդանութիւնը, քան` մարկենդանութիւնը, քան` մարկենդանութիւնը, քան` մար----
մինիմինիմինիմինի´ ´ ´ ´ կենդանութիւնը: կենդանութիւնը: կենդանութիւնը: կենդանութիւնը: Քրիստոսի հետեւորդներուս համար Քրիստոսի հետեւորդներուս համար Քրիստոսի հետեւորդներուս համար Քրիստոսի հետեւորդներուս համար 
ո՞ր մէկը աւելի առաջնահեո՞ր մէկը աւելի առաջնահեո՞ր մէկը աւելի առաջնահեո՞ր մէկը աւելի առաջնահերթ է. հոգեւո՞րը, թէ` մարմնաւորը. րթ է. հոգեւո՞րը, թէ` մարմնաւորը. րթ է. հոգեւո՞րը, թէ` մարմնաւորը. րթ է. հոգեւո՞րը, թէ` մարմնաւորը. 
երկի՞րը, թէ` երկինքը: Այս հարցումին պատասխանը կրնանք երկի՞րը, թէ` երկինքը: Այս հարցումին պատասխանը կրնանք երկի՞րը, թէ` երկինքը: Այս հարցումին պատասխանը կրնանք երկի՞րը, թէ` երկինքը: Այս հարցումին պատասխանը կրնանք 
գիտնալ եթէ երբգիտնալ եթէ երբգիտնալ եթէ երբգիտնալ եթէ երբեք քննենք մեր կեանքը: Եթէ օրուանեք քննենք մեր կեանքը: Եթէ օրուանեք քննենք մեր կեանքը: Եթէ օրուանեք քննենք մեր կեանքը: Եթէ օրուան    
ընթացքին երկար ժամեր կը տրամադրենք գործի, բայց կը ընթացքին երկար ժամեր կը տրամադրենք գործի, բայց կը ընթացքին երկար ժամեր կը տրամադրենք գործի, բայց կը ընթացքին երկար ժամեր կը տրամադրենք գործի, բայց կը 
դժուարանանք 15 վայրկդժուարանանք 15 վայրկդժուարանանք 15 վայրկդժուարանանք 15 վայրկեան մը աղօթքի տրամադրելու, կը եան մը աղօթքի տրամադրելու, կը եան մը աղօթքի տրամադրելու, կը եան մը աղօթքի տրամադրելու, կը 
նշանակէ թէ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ նշանակէ թէ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ նշանակէ թէ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ նշանակէ թէ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ 
հոգեւորը:հոգեւորը:հոգեւորը:հոգեւորը:    Եթէ մեր գրպանին մէջ դրամ ունինք, բայց մեր Եթէ մեր գրպանին մէջ դրամ ունինք, բայց մեր Եթէ մեր գրպանին մէջ դրամ ունինք, բայց մեր Եթէ մեր գրպանին մէջ դրամ ունինք, բայց մեր 
սրտին մէջ Քրիստոսի ու մեր նմանին հանդէպ սէր չունինք,սրտին մէջ Քրիստոսի ու մեր նմանին հանդէպ սէր չունինք,սրտին մէջ Քրիստոսի ու մեր նմանին հանդէպ սէր չունինք,սրտին մէջ Քրիստոսի ու մեր նմանին հանդէպ սէր չունինք,    
յստակ է որ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ յստակ է որ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ յստակ է որ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ յստակ է որ մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ 
հոգեւորը: Եթէ Կհոգեւորը: Եթէ Կհոգեւորը: Եթէ Կհոգեւորը: Եթէ Կիրակի օրով տուն կը մնանք առանց յատուկ իրակի օրով տուն կը մնանք առանց յատուկ իրակի օրով տուն կը մնանք առանց յատուկ իրակի օրով տուն կը մնանք առանց յատուկ 
ու կարեւոր պատճառի մը, փոխանակ եկեղեցի երթալու, ու կարեւոր պատճառի մը, փոխանակ եկեղեցի երթալու, ու կարեւոր պատճառի մը, փոխանակ եկեղեցի երթալու, ու կարեւոր պատճառի մը, փոխանակ եկեղեցի երթալու, 
սուրբ Պատարագին մասնակցելու եւ Տիրոջ մարմինը սուրբ Պատարագին մասնակցելու եւ Տիրոջ մարմինը սուրբ Պատարագին մասնակցելու եւ Տիրոջ մարմինը սուրբ Պատարագին մասնակցելու եւ Տիրոջ մարմինը 
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ճաշակելու, կը նշանակէ թէ մեզի կարեւորը մարմնաւորն է եւ ճաշակելու, կը նշանակէ թէ մեզի կարեւորը մարմնաւորն է եւ ճաշակելու, կը նշանակէ թէ մեզի կարեւորը մարմնաւորն է եւ ճաշակելու, կը նշանակէ թէ մեզի կարեւորը մարմնաւորն է եւ 
ոչ թէ հոգեւորը:ոչ թէ հոգեւորը:ոչ թէ հոգեւորը:ոչ թէ հոգեւորը:    Եթէ օրուանԵթէ օրուանԵթէ օրուանԵթէ օրուան    ընթացքին մեր մտածումի ընթացքին մեր մտածումի ընթացքին մեր մտածումի ընթացքին մեր մտածումի 
նիւթերը Աստուածն ու ինիւթերը Աստուածն ու ինիւթերը Աստուածն ու ինիւթերը Աստուածն ու իր խօսքը չէ, Խաչեալն ու իր խաչը չէ, ր խօսքը չէ, Խաչեալն ու իր խաչը չէ, ր խօսքը չէ, Խաչեալն ու իր խաչը չէ, ր խօսքը չէ, Խաչեալն ու իր խաչը չէ, 
երկինքն ու հոն մեզի պահուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ երկինքն ու հոն մեզի պահուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ երկինքն ու հոն մեզի պահուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ երկինքն ու հոն մեզի պահուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ 
մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ հոգեւորը:մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ հոգեւորը:մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ հոգեւորը:մեզի համար կարեւորը մարմնաւորն է եւ ոչ թէ հոգեւորը:    

բբբբ) «) «) «) «ԱյսօրԱյսօրԱյսօրԱյսօր»: »: »: »: Այս բառը կը պարզէ Տիրոջ հրաւէրին ընդաԱյս բառը կը պարզէ Տիրոջ հրաւէրին ընդաԱյս բառը կը պարզէ Տիրոջ հրաւէրին ընդաԱյս բառը կը պարզէ Տիրոջ հրաւէրին ընդա----
ռաջելու գործը վաղուան չյետաձգելու բացարձակ անհրաժեշռաջելու գործը վաղուան չյետաձգելու բացարձակ անհրաժեշռաջելու գործը վաղուան չյետաձգելու բացարձակ անհրաժեշռաջելու գործը վաղուան չյետաձգելու բացարձակ անհրաժեշ----
տութիւնը: Յիսոտութիւնը: Յիսոտութիւնը: Յիսոտութիւնը: Յիսուս յատուկ կերպով կը շեշտէ Զակքէոսին թէ ւս յատուկ կերպով կը շեշտէ Զակքէոսին թէ ւս յատուկ կերպով կը շեշտէ Զակքէոսին թէ ւս յատուկ կերպով կը շեշտէ Զակքէոսին թէ 
««««այսօրայսօրայսօրայսօր» » » » իր տունը պիտի գիշերէ: Օր մը ետք արդէն ուշ պիտի իր տունը պիտի գիշերէ: Օր մը ետք արդէն ուշ պիտի իր տունը պիտի գիշերէ: Օր մը ետք արդէն ուշ պիտի իր տունը պիտի գիշերէ: Օր մը ետք արդէն ուշ պիտի 
ըլլար, որովհետեւ Յիսուս անգամ մըն ալ Երիքով պիտի չգար: ըլլար, որովհետեւ Յիսուս անգամ մըն ալ Երիքով պիտի չգար: ըլլար, որովհետեւ Յիսուս անգամ մըն ալ Երիքով պիտի չգար: ըլլար, որովհետեւ Յիսուս անգամ մըն ալ Երիքով պիտի չգար: 
Որքա՜ն կը պատշաճի Աստուծոյ հետեւՈրքա՜ն կը պատշաճի Աստուծոյ հետեւՈրքա՜ն կը պատշաճի Աստուծոյ հետեւՈրքա՜ն կը պատշաճի Աստուծոյ հետեւեալ խօսքը Զակքէոեալ խօսքը Զակքէոեալ խօսքը Զակքէոեալ խօսքը Զակքէո----
սին. սին. սին. սին. ««««Երբ յարմար ժամանակը եկաւ` լսեցի քեզ, երբ փրկուԵրբ յարմար ժամանակը եկաւ` լսեցի քեզ, երբ փրկուԵրբ յարմար ժամանակը եկաւ` լսեցի քեզ, երբ փրկուԵրբ յարմար ժամանակը եկաւ` լսեցի քեզ, երբ փրկու----
թեանթեանթեանթեան    օրը հասաւ` օգնեցի քեզիօրը հասաւ` օգնեցի քեզիօրը հասաւ` օգնեցի քեզիօրը հասաւ` օգնեցի քեզի» » » » (Բ.Կորնթացիս 6.2): Եկած էր (Բ.Կորնթացիս 6.2): Եկած էր (Բ.Կորնթացիս 6.2): Եկած էր (Բ.Կորնթացիս 6.2): Եկած էր 
յարմար ժամանակը եւյարմար ժամանակը եւյարմար ժամանակը եւյարմար ժամանակը եւ    Քրիստոս լսած էր Զակքէոսի սրտիՔրիստոս լսած էր Զակքէոսի սրտիՔրիստոս լսած էր Զակքէոսի սրտիՔրիստոս լսած էր Զակքէոսի սրտի    
հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքին ձայնը, ն ձայնը, ն ձայնը, ն ձայնը, հասած էր հասած էր հասած էր հասած էր անոր անոր անոր անոր փրկութեան օրը եւ փրկութեան օրը եւ փրկութեան օրը եւ փրկութեան օրը եւ 
Քրիստոս օգնած էր անոր:Քրիստոս օգնած էր անոր:Քրիստոս օգնած էր անոր:Քրիստոս օգնած էր անոր:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´́́́    ընթերցող, քեզի համար ալ յարմար ժամանակը ընթերցող, քեզի համար ալ յարմար ժամանակը ընթերցող, քեզի համար ալ յարմար ժամանակը ընթերցող, քեզի համար ալ յարմար ժամանակը 
եկած է, եւ Տէրը պատրաստ է լսելու սրտիեկած է, եւ Տէրը պատրաստ է լսելու սրտիեկած է, եւ Տէրը պատրաստ է լսելու սրտիեկած է, եւ Տէրը պատրաստ է լսելու սրտիդ խորերէն դ խորերէն դ խորերէն դ խորերէն 
բարձրացող հաւատքի կանչը. հասած է փրկութեանդ օրը, եւ բարձրացող հաւատքի կանչը. հասած է փրկութեանդ օրը, եւ բարձրացող հաւատքի կանչը. հասած է փրկութեանդ օրը, եւ բարձրացող հաւատքի կանչը. հասած է փրկութեանդ օրը, եւ 
Տէրը պատրաստ է օգնելու քեզի: Յիսուսի Տէրը պատրաստ է օգնելու քեզի: Յիսուսի Տէրը պատրաստ է օգնելու քեզի: Յիսուսի Տէրը պատրաստ է օգնելու քեզի: Յիսուսի ««««այսօրայսօրայսօրայսօր»»»»ը քեզիը քեզիը քեզիը քեզի´ ´ ´ ´ 
համար է նաեւ: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ հիմահամար է նաեւ: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ հիմահամար է նաեւ: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ հիմահամար է նաեւ: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ հիմա´ ´ ´ ´ է յարմար է յարմար է յարմար է յարմար 
ժամանակդ, հիմաժամանակդ, հիմաժամանակդ, հիմաժամանակդ, հիմա´ ´ ´ ´ է փրկութեանդ օրը (Բ.Կորնթացիս 6.2):է փրկութեանդ օրը (Բ.Կորնթացիս 6.2):է փրկութեանդ օրը (Բ.Կորնթացիս 6.2):է փրկութեանդ օրը (Բ.Կորնթացիս 6.2):    
ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    աաաա´́́́յսօր յսօր յսօր յսօր կ'ուզէկ'ուզէկ'ուզէկ'ուզէ    քեզ փրկել: Աքեզ փրկել: Աքեզ փրկել: Աքեզ փրկել: Ա´́́́յսօրյսօրյսօրյսօր    կ'ուզկ'ուզկ'ուզկ'ուզէ քեզ արդարնեէ քեզ արդարնեէ քեզ արդարնեէ քեզ արդարնե----
րու շարքին դասել: Արու շարքին դասել: Արու շարքին դասել: Արու շարքին դասել: Ա´́́́յսօրյսօրյսօրյսօր    կ'ուզէ անունդ վերջնականապէս կ'ուզէ անունդ վերջնականապէս կ'ուզէ անունդ վերջնականապէս կ'ուզէ անունդ վերջնականապէս 
դրոշմել Կենաց Գիրքին մէջդրոշմել Կենաց Գիրքին մէջդրոշմել Կենաց Գիրքին մէջդրոշմել Կենաց Գիրքին մէջ::::    

12) 12) 12) 12) ««««Այսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք է    որ տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմ»»»»::::    Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ Ի՞նչ ցոյց կու տայ 
««««գիշերեմգիշերեմգիշերեմգիշերեմ»»»»    բառը: Ցոյց կու տայ, որ Յիսուս չէր եկած մէկբառը: Ցոյց կու տայ, որ Յիսուս չէր եկած մէկբառը: Ցոյց կու տայ, որ Յիսուս չէր եկած մէկբառը: Ցոյց կու տայ, որ Յիսուս չէր եկած մէկ----երկու երկու երկու երկու 
ժամ նստելու Զակքէոսի հետ, պատառ մը հացժամ նստելու Զակքէոսի հետ, պատառ մը հացժամ նստելու Զակքէոսի հետ, պատառ մը հացժամ նստելու Զակքէոսի հետ, պատառ մը հաց    ուտելու եւուտելու եւուտելու եւուտելու եւ    
ճամբան շարունակելու: Անճամբան շարունակելու: Անճամբան շարունակելու: Անճամբան շարունակելու: Ան    եկած էր, գիշերելու, այլ խօսքով` եկած էր, գիշերելու, այլ խօսքով` եկած էր, գիշերելու, այլ խօսքով` եկած էր, գիշերելու, այլ խօսքով` 
երկա՜ր ժամանակ անցնելու Զակքէոսին եւ անոր ընտանիքի երկա՜ր ժամանակ անցնելու Զակքէոսին եւ անոր ընտանիքի երկա՜ր ժամանակ անցնելու Զակքէոսին եւ անոր ընտանիքի երկա՜ր ժամանակ անցնելու Զակքէոսին եւ անոր ընտանիքի 
անդամներուն հետ: Եկած էր խօսելու անոնց Աստուծոյ անդամներուն հետ: Եկած էր խօսելու անոնց Աստուծոյ անդամներուն հետ: Եկած էր խօսելու անոնց Աստուծոյ անդամներուն հետ: Եկած էր խօսելու անոնց Աստուծոյ 
փրկութեան մասին: Եկած էր երկինքի տաքուկ շունչը փչելուփրկութեան մասին: Եկած էր երկինքի տաքուկ շունչը փչելուփրկութեան մասին: Եկած էր երկինքի տաքուկ շունչը փչելուփրկութեան մասին: Եկած էր երկինքի տաքուկ շունչը փչելու    
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անոնց տունին մէջանոնց տունին մէջանոնց տունին մէջանոնց տունին մէջ: : : : Եկած էր նորոգելու մեղքով հինԵկած էր նորոգելու մեղքով հինԵկած էր նորոգելու մեղքով հինԵկած էր նորոգելու մեղքով հինցած ացած ացած ացած ա----
նոնց սիրտերը: Եկած էր երկնային քաղցրութեամբ պարուրենոնց սիրտերը: Եկած էր երկնային քաղցրութեամբ պարուրենոնց սիրտերը: Եկած էր երկնային քաղցրութեամբ պարուրենոնց սիրտերը: Եկած էր երկնային քաղցրութեամբ պարուրե----
լու անոնց վիրաւոր ու մարդոց կողմէ մերժուած հոգիները: լու անոնց վիրաւոր ու մարդոց կողմէ մերժուած հոգիները: լու անոնց վիրաւոր ու մարդոց կողմէ մերժուած հոգիները: լու անոնց վիրաւոր ու մարդոց կողմէ մերժուած հոգիները: 
Զակքէոս իր պաշտօնին բերումով, ինք ու իր ընտանիքին Զակքէոս իր պաշտօնին բերումով, ինք ու իր ընտանիքին Զակքէոս իր պաշտօնին բերումով, ինք ու իր ընտանիքին Զակքէոս իր պաշտօնին բերումով, ինք ու իր ընտանիքին 
անդամները, որքա՜ն անտեսուած ու արհամարհուած էին անդամները, որքա՜ն անտեսուած ու արհամարհուած էին անդամները, որքա՜ն անտեսուած ու արհամարհուած էին անդամները, որքա՜ն անտեսուած ու արհամարհուած էին 
մարդոց կողմէ, որքա՜ն չսիրուած ու ատուած էին իրեմարդոց կողմէ, որքա՜ն չսիրուած ու ատուած էին իրեմարդոց կողմէ, որքա՜ն չսիրուած ու ատուած էին իրեմարդոց կողմէ, որքա՜ն չսիրուած ու ատուած էին իրենց նց նց նց 
նմաններէն, եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը, ահա թէ իննմաններէն, եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը, ահա թէ իննմաններէն, եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը, ահա թէ իննմաններէն, եւ Յիսուս գիտէր այս իրողութիւնը, ահա թէ ին----
չոչոչոչո´́́́ւ գնաց անոնց տունը գիշերելու, որպէսզի սէր ու գուրգոււ գնաց անոնց տունը գիշերելու, որպէսզի սէր ու գուրգոււ գնաց անոնց տունը գիշերելու, որպէսզի սէր ու գուրգոււ գնաց անոնց տունը գիշերելու, որպէսզի սէր ու գուրգու----
րանք, կարեկցութիւն ու գութ ցուցաբերէր անոնց նկատմամբ, րանք, կարեկցութիւն ու գութ ցուցաբերէր անոնց նկատմամբ, րանք, կարեկցութիւն ու գութ ցուցաբերէր անոնց նկատմամբ, րանք, կարեկցութիւն ու գութ ցուցաբերէր անոնց նկատմամբ, 
որոնք ամբողջութեամբ զրկուած էին այդ բոլորէն:որոնք ամբողջութեամբ զրկուած էին այդ բոլորէն:որոնք ամբողջութեամբ զրկուած էին այդ բոլորէն:որոնք ամբողջութեամբ զրկուած էին այդ բոլորէն:    

««««Տունդ պիտի գիշերեմՏունդ պիտի գիշերեմՏունդ պիտի գիշերեմՏունդ պիտի գիշերեմ»»»»    խօսքով, Յիսուս կխօսքով, Յիսուս կխօսքով, Յիսուս կխօսքով, Յիսուս կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր ցոյց տալ ցոյց տալ ցոյց տալ ցոյց տալ 
Զակքէոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ան չ'ուզեր լոկ կարճ Զակքէոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ան չ'ուզեր լոկ կարճ Զակքէոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ան չ'ուզեր լոկ կարճ Զակքէոսին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ան չ'ուզեր լոկ կարճ 
այցելութիւն մը տալ մեզի: այցելութիւն մը տալ մեզի: այցելութիւն մը տալ մեզի: այցելութիւն մը տալ մեզի: ««««ԳիշերելԳիշերելԳիշերելԳիշերել» » » » բառը կը պարզէ, թէ բառը կը պարզէ, թէ բառը կը պարզէ, թէ բառը կը պարզէ, թէ 
Յիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզՅիսուս կ'ուզէ երկա՜ր ժամանակ անցնել մեր հետ.է երկա՜ր ժամանակ անցնել մեր հետ.է երկա՜ր ժամանակ անցնել մեր հետ.է երկա՜ր ժամանակ անցնել մեր հետ.    մանաւանդ մանաւանդ մանաւանդ մանաւանդ 
անոնցանոնցանոնցանոնց    հետ` որոնք զինք տեսնել կ'ուզեն.հետ` որոնք զինք տեսնել կ'ուզեն.հետ` որոնք զինք տեսնել կ'ուզեն.հետ` որոնք զինք տեսնել կ'ուզեն.    անոնց հետ` անոնց հետ` անոնց հետ` անոնց հետ` որոնք որոնք որոնք որոնք 
մարդոց կողմէ անտեսուած, մարդոց կողմէ անտեսուած, մարդոց կողմէ անտեսուած, մարդոց կողմէ անտեսուած, լքուալքուալքուալքուած ծ ծ ծ կամ մերժուած կամ մերժուած կամ մերժուած կամ մերժուած դասադասադասադասա----
կարգը կը կազմեկարգը կը կազմեկարգը կը կազմեկարգը կը կազմենննն: : : : Մենք ո՞ր դասակարգի մարդոց կը պատՄենք ո՞ր դասակարգի մարդոց կը պատՄենք ո՞ր դասակարգի մարդոց կը պատՄենք ո՞ր դասակարգի մարդոց կը պատ----
կկկկանինք. անտեսո՞ղ, թէ` անտեսուած ու անտեսուածին այցեանինք. անտեսո՞ղ, թէ` անտեսուած ու անտեսուածին այցեանինք. անտեսո՞ղ, թէ` անտեսուած ու անտեսուածին այցեանինք. անտեսո՞ղ, թէ` անտեսուած ու անտեսուածին այցե----
լող: լող: լող: լող: Երանի մեզի եթէ Երանի մեզի եթէ Երանի մեզի եթէ Երանի մեզի եթէ երբեք անտեսուածներու շարքին ենք, երբեք անտեսուածներու շարքին ենք, երբեք անտեսուածներու շարքին ենք, երբեք անտեսուածներու շարքին ենք, 
կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք անտեսուածներուանտեսուածներուանտեսուածներուանտեսուածներուն այցելութիւն տուող մարն այցելութիւն տուող մարն այցելութիւն տուող մարն այցելութիւն տուող մար----
դոց շարքին ենք. այոդոց շարքին ենք. այոդոց շարքին ենք. այոդոց շարքին ենք. այո´, ´, ´, ´, երանիերանիերանիերանի´ ´ ´ ´ մեզի, մեզի, մեզի, մեզի, որովհետեւ մեր Տիրոջ որովհետեւ մեր Տիրոջ որովհետեւ մեր Տիրոջ որովհետեւ մեր Տիրոջ 
խօսքը` խօսքը` խօսքը` խօսքը` ««««այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմայսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմայսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմայսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմ», », », », մեզիմեզիմեզիմեզի´ ´ ´ ´ ալ ալ ալ ալ 
ուղղուած կը համարուի:ուղղուած կը համարուի:ուղղուած կը համարուի:ուղղուած կը համարուի:    ՅիսՅիսՅիսՅիսուս յատուկ կերպով կը կարեկուս յատուկ կերպով կը կարեկուս յատուկ կերպով կը կարեկուս յատուկ կերպով կը կարեկ----
ցէր անոնց`ցէր անոնց`ցէր անոնց`ցէր անոնց`    որոնք մարդոց կողմէ մերժուած ու աորոնք մարդոց կողմէ մերժուած ու աորոնք մարդոց կողմէ մերժուած ու աորոնք մարդոց կողմէ մերժուած ու անտեսուած նտեսուած նտեսուած նտեսուած 
դասակարգը կը դասակարգը կը դասակարգը կը դասակարգը կը կազմէին: Մենք ալ այս դասակարգի մարդոց կազմէին: Մենք ալ այս դասակարգի մարդոց կազմէին: Մենք ալ այս դասակարգի մարդոց կազմէին: Մենք ալ այս դասակարգի մարդոց 
հանդէպ կարեկցութիւն կը ցուհանդէպ կարեկցութիւն կը ցուհանդէպ կարեկցութիւն կը ցուհանդէպ կարեկցութիւն կը ցուցաբերե՞նք:ցաբերե՞նք:ցաբերե՞նք:ցաբերե՞նք:    

13) 13) 13) 13) ««««Այսօր պէտք է Այսօր պէտք է Այսօր պէտք է Այսօր պէտք է որ տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմ»:»:»:»:    ԲԲԲԲացատրեցինք, ացատրեցինք, ացատրեցինք, ացատրեցինք, 
թէ թէ թէ թէ ««««գիշերելգիշերելգիշերելգիշերել» » » » բառը կը պարբառը կը պարբառը կը պարբառը կը պարզէ Յիսուսի կամքն ու փափաքը զէ Յիսուսի կամքն ու փափաքը զէ Յիսուսի կամքն ու փափաքը զէ Յիսուսի կամքն ու փափաքը 
երկաերկաերկաերկար ժամանակ անցնելու իր սիրելիներուն հետ: Ասիկա ր ժամանակ անցնելու իր սիրելիներուն հետ: Ասիկա ր ժամանակ անցնելու իր սիրելիներուն հետ: Ասիկա ր ժամանակ անցնելու իր սիրելիներուն հետ: Ասիկա 
անհրաժեշտութիւն մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի հաանհրաժեշտութիւն մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի հաանհրաժեշտութիւն մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի հաանհրաժեշտութիւն մըն է իւրաքանչիւր հաւատացեալի հա----
մար, որպէսզի կարենայ լաւապէս ճանչնալ Տէրը: Արմար, որպէսզի կարենայ լաւապէս ճանչնալ Տէրը: Արմար, որպէսզի կարենայ լաւապէս ճանչնալ Տէրը: Արմար, որպէսզի կարենայ լաւապէս ճանչնալ Տէրը: Արդարեւ,դարեւ,դարեւ,դարեւ,    
լաւապէս ճանչնալու համար Յիսուսը, եւ ճանչնալու համար լաւապէս ճանչնալու համար Յիսուսը, եւ ճանչնալու համար լաւապէս ճանչնալու համար Յիսուսը, եւ ճանչնալու համար լաւապէս ճանչնալու համար Յիսուսը, եւ ճանչնալու համար 
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անոր կամքն ու գործելակերպը, անոր սէրն ու քաղցրութիւնը, անոր կամքն ու գործելակերպը, անոր սէրն ու քաղցրութիւնը, անոր կամքն ու գործելակերպը, անոր սէրն ու քաղցրութիւնը, անոր կամքն ու գործելակերպը, անոր սէրն ու քաղցրութիւնը, 
անհրաժեշտ է որ բաւարար ժամանակ անցնենք անոր հետ: անհրաժեշտ է որ բաւարար ժամանակ անցնենք անոր հետ: անհրաժեշտ է որ բաւարար ժամանակ անցնենք անոր հետ: անհրաժեշտ է որ բաւարար ժամանակ անցնենք անոր հետ: 
Ինչպէս չենք կրնար ճանչնալ անձ մը առանց բաւարար Ինչպէս չենք կրնար ճանչնալ անձ մը առանց բաւարար Ինչպէս չենք կրնար ճանչնալ անձ մը առանց բաւարար Ինչպէս չենք կրնար ճանչնալ անձ մը առանց բաւարար 
ժամանակ անցնելու անոր հետ, նոյնպէս ալ, չենք կրժամանակ անցնելու անոր հետ, նոյնպէս ալ, չենք կրժամանակ անցնելու անոր հետ, նոյնպէս ալ, չենք կրժամանակ անցնելու անոր հետ, նոյնպէս ալ, չենք կրնար նար նար նար 
ճանչնալ Յիսուսը, եթէ երբեք բաւականաչափ երկար ժամաճանչնալ Յիսուսը, եթէ երբեք բաւականաչափ երկար ժամաճանչնալ Յիսուսը, եթէ երբեք բաւականաչափ երկար ժամաճանչնալ Յիսուսը, եթէ երբեք բաւականաչափ երկար ժամա----
նակ չանցնենք անոր հետ: Եւ Յիսուս քանակ չանցնենք անոր հետ: Եւ Յիսուս քանակ չանցնենք անոր հետ: Եւ Յիսուս քանակ չանցնենք անոր հետ: Եւ Յիսուս քա´́́́ջ գիտէր այս ջ գիտէր այս ջ գիտէր այս ջ գիտէր այս 
իրողութիւնը: Ահա թէ ինչոիրողութիւնը: Ահա թէ ինչոիրողութիւնը: Ահա թէ ինչոիրողութիւնը: Ահա թէ ինչո´́́́ւ ան Զակքէոսին չըսաւ` ւ ան Զակքէոսին չըսաւ` ւ ան Զակքէոսին չըսաւ` ւ ան Զակքէոսին չըսաւ` ««««կ'ուզեմ կ'ուզեմ կ'ուզեմ կ'ուզեմ 
տունդ գիշերելտունդ գիշերելտունդ գիշերելտունդ գիշերել», », », », այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ՊԷՊԷՊԷՊԷ´́́́ՏՔ է որ տունդ գիշերեմՏՔ է որ տունդ գիշերեմՏՔ է որ տունդ գիշերեմՏՔ է որ տունդ գիշերեմ»: »: »: »: 
Ուշադրութիւն դարձուցէք Ուշադրութիւն դարձուցէք Ուշադրութիւն դարձուցէք Ուշադրութիւն դարձուցէք ««««պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է» » » » բառին: բառին: բառին: բառին: ««««Պէտք էՊէտք էՊէտք էՊէտք է», », », », կը կը կը կը 
նշանակէ` անհրաժեշտութինշանակէ` անհրաժեշտութինշանակէ` անհրաժեշտութինշանակէ` անհրաժեշտութի´́́́ւն է, պայմաւն է, պայմաւն է, պայմաւն է, պայմա´́́́ն է, խիստ ն է, խիստ ն է, խիստ ն է, խիստ 
կարեւոկարեւոկարեւոկարեւո´́́́ր է: Այոր է: Այոր է: Այոր է: Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս ՊԷՅիսուս ՊԷՅիսուս ՊԷՅիսուս ՊԷ´́́́ՏՔ էր քիչ մը երկար ժամանակ ՏՔ էր քիչ մը երկար ժամանակ ՏՔ էր քիչ մը երկար ժամանակ ՏՔ էր քիչ մը երկար ժամանակ 
անցնէր Զակքէոսի հետ, որովհետեւ Զակքէոս անոր ներկաանցնէր Զակքէոսի հետ, որովհետեւ Զակքէոս անոր ներկաանցնէր Զակքէոսի հետ, որովհետեւ Զակքէոս անոր ներկաանցնէր Զակքէոսի հետ, որովհետեւ Զակքէոս անոր ներկա----
յութեան ու քաղցրութեան կարիքը ունէր: Մեզյութեան ու քաղցրութեան կարիքը ունէր: Մեզյութեան ու քաղցրութեան կարիքը ունէր: Մեզյութեան ու քաղցրութեան կարիքը ունէր: Մեզիիիի´ ´ ´ ´ հետ նաեւ, հետ նաեւ, հետ նաեւ, հետ նաեւ, 
Յիսուս պէտք է երկաՅիսուս պէտք է երկաՅիսուս պէտք է երկաՅիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ, եւր ժամանակ անցնէ, եւր ժամանակ անցնէ, եւր ժամանակ անցնէ, եւ    պատրապատրապատրապատրա´́́́ստ է ստ է ստ է ստ է 
աաաանցնելու, եթէ մեր մօտ գտնէ`նցնելու, եթէ մեր մօտ գտնէ`նցնելու, եթէ մեր մօտ գտնէ`նցնելու, եթէ մեր մօտ գտնէ`    զինք տեսնելու Զակքէոսեան զինք տեսնելու Զակքէոսեան զինք տեսնելու Զակքէոսեան զինք տեսնելու Զակքէոսեան 
սրտաբուխ փափաք: Յիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ սրտաբուխ փափաք: Յիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ սրտաբուխ փափաք: Յիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ սրտաբուխ փափաք: Յիսուս պէտք է երկար ժամանակ անցնէ 
մեր հետ, որպէսզի օգնէ մեզի ճանչնալու զինք, եւ մանաւանդ` մեր հետ, որպէսզի օգնէ մեզի ճանչնալու զինք, եւ մանաւանդ` մեր հետ, որպէսզի օգնէ մեզի ճանչնալու զինք, եւ մանաւանդ` մեր հետ, որպէսզի օգնէ մեզի ճանչնալու զինք, եւ մանաւանդ` 
որպէսզի կարենայ մեզ փոխել ու փոխակերպել: Մարդուն որպէսզի կարենայ մեզ փոխել ու փոխակերպել: Մարդուն որպէսզի կարենայ մեզ փոխել ու փոխակերպել: Մարդուն որպէսզի կարենայ մեզ փոխել ու փոխակերպել: Մարդուն 
փոխակերպումը կարճ ժամանակով տեղի չ'ունենար: փոխակերպումը կարճ ժամանակով տեղի չ'ունենար: փոխակերպումը կարճ ժամանակով տեղի չ'ունենար: փոխակերպումը կարճ ժամանակով տեղի չ'ունենար: 
ՄարդոՄարդոՄարդոՄարդուն փոխակերպումը երկա՜ր ժամանակի ընթացք մը կը ւն փոխակերպումը երկա՜ր ժամանակի ընթացք մը կը ւն փոխակերպումը երկա՜ր ժամանակի ընթացք մը կը ւն փոխակերպումը երկա՜ր ժամանակի ընթացք մը կը 
պահանջէ: Փոխակերպուիլ ուզող մարդը, պէտք է ինքզինք պահանջէ: Փոխակերպուիլ ուզող մարդը, պէտք է ինքզինք պահանջէ: Փոխակերպուիլ ուզող մարդը, պէտք է ինքզինք պահանջէ: Փոխակերպուիլ ուզող մարդը, պէտք է ինքզինք 
անտաշ քարի կտորի մը նման դնէ Յիսուսի ձեռքերուն մէջ, եւ անտաշ քարի կտորի մը նման դնէ Յիսուսի ձեռքերուն մէջ, եւ անտաշ քարի կտորի մը նման դնէ Յիսուսի ձեռքերուն մէջ, եւ անտաշ քարի կտորի մը նման դնէ Յիսուսի ձեռքերուն մէջ, եւ 
Տէրը քանդակագործի մը համբերութեամբ պիտի տաշէ զինք, Տէրը քանդակագործի մը համբերութեամբ պիտի տաշէ զինք, Տէրը քանդակագործի մը համբերութեամբ պիտի տաշէ զինք, Տէրը քանդակագործի մը համբերութեամբ պիտի տաշէ զինք, 
ու կերտէ անոր մէջ իրու կերտէ անոր մէջ իրու կերտէ անոր մէջ իրու կերտէ անոր մէջ իր    իսկիսկիսկիսկ    պատկերը:պատկերը:պատկերը:պատկերը:    

14) 14) 14) 14) ««««Այսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք էԱյսօր պէտք է    որ որ որ որ տունդ գիշերեմտունդ գիշերեմտունդ գիշերեմտունդ գիշերեմ»:»:»:»:    Վերջին երեք Վերջին երեք Վերջին երեք Վերջին երեք 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

աաաա) ) ) ) Տուեալ բառերով, Յիսուս կՏուեալ բառերով, Յիսուս կՏուեալ բառերով, Յիսուս կՏուեալ բառերով, Յիսուս կ’’’’ուզէր ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէր ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէր ցոյց տալ մեզի, թէ ուզէր ցոյց տալ մեզի, թէ 
այդուհանդերձ Զակքէոսի սիրտը կը դառնար Աստուծոյ մնաայդուհանդերձ Զակքէոսի սիրտը կը դառնար Աստուծոյ մնաայդուհանդերձ Զակքէոսի սիրտը կը դառնար Աստուծոյ մնաայդուհանդերձ Զակքէոսի սիրտը կը դառնար Աստուծոյ մնա----
յուն ոյուն ոյուն ոյուն ու յաւիտենական հանգստավայրը: Հու յաւիտենական հանգստավայրը: Հու յաւիտենական հանգստավայրը: Հու յաւիտենական հանգստավայրը: Հո´́́́ն էր որ Աստուած ն էր որ Աստուած ն էր որ Աստուած ն էր որ Աստուած 
պիտի գիշերէր, այլ խօսքով` հոպիտի գիշերէր, այլ խօսքով` հոպիտի գիշերէր, այլ խօսքով` հոպիտի գիշերէր, այլ խօսքով` հո´́́́ն էր որ իր բնակութիւնը ն էր որ իր բնակութիւնը ն էր որ իր բնակութիւնը ն էր որ իր բնակութիւնը 
պիտի հաստպիտի հաստպիտի հաստպիտի հաստատէր, հոատէր, հոատէր, հոատէր, հո´́́́ն էր որ իր հանգիստը ն էր որ իր հանգիստը ն էր որ իր հանգիստը ն էր որ իր հանգիստը պիտի պիտի պիտի պիտի գտնէր:գտնէր:գտնէր:գտնէր:    
Արդարեւ, բոլորս ալ գիտենք որ գիշերուայ ժամերը` մեզի Արդարեւ, բոլորս ալ գիտենք որ գիշերուայ ժամերը` մեզի Արդարեւ, բոլորս ալ գիտենք որ գիշերուայ ժամերը` մեզի Արդարեւ, բոլորս ալ գիտենք որ գիշերուայ ժամերը` մեզի 
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համար հանգիստի ժամեր են: Յիսուս Զակքէոսին համար հանգիստի ժամեր են: Յիսուս Զակքէոսին համար հանգիստի ժամեր են: Յիսուս Զակքէոսին համար հանգիստի ժամեր են: Յիսուս Զակքէոսին ««««աաաայսօր յսօր յսօր յսօր 
պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է    որ տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմոր տունդ գիշերեմ» » » » ըսելով, կարծէք ըսել ուզեց` ըսելով, կարծէք ըսել ուզեց` ըսելով, կարծէք ըսել ուզեց` ըսելով, կարծէք ըսել ուզեց` 
««««Այսօր տունդ պիտի գամ ու հանգիստ ընեմԱյսօր տունդ պիտի գամ ու հանգիստ ընեմԱյսօր տունդ պիտի գամ ու հանգիստ ընեմԱյսօր տունդ պիտի գամ ու հանգիստ ընեմ    քեզմով ու քեզ քեզմով ու քեզ քեզմով ու քեզ քեզմով ու քեզ 
պիտի հանգսպիտի հանգսպիտի հանգսպիտի հանգստացնեմ: Պիտի գամ հանգիստ շնորհելու տացնեմ: Պիտի գամ հանգիստ շնորհելու տացնեմ: Պիտի գամ հանգիստ շնորհելու տացնեմ: Պիտի գամ հանգիստ շնորհելու 
մեղքով բեռնաւորուած հոգիիդմեղքով բեռնաւորուած հոգիիդմեղքով բեռնաւորուած հոգիիդմեղքով բեռնաւորուած հոգիիդ»:»:»:»:    

բբբբ) «) «) «) «ՏունդՏունդՏունդՏունդ» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի նպատակը բառը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի նպատակը բառը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի նպատակը բառը ցոյց կու տայ, թէ Յիսուսի նպատակը 
միայն Զակքէոսը փրկել չէր, այլ` անոր ամբողջ ընտանիքը: միայն Զակքէոսը փրկել չէր, այլ` անոր ամբողջ ընտանիքը: միայն Զակքէոսը փրկել չէր, այլ` անոր ամբողջ ընտանիքը: միայն Զակքէոսը փրկել չէր, այլ` անոր ամբողջ ընտանիքը: 
Փաստօրէն, աւարտին կ'ըսէ. Փաստօրէն, աւարտին կ'ըսէ. Փաստօրէն, աւարտին կ'ըսէ. Փաստօրէն, աւարտին կ'ըսէ. ««««Այսօր այս տունը փրկուեցաւԱյսօր այս տունը փրկուեցաւԱյսօր այս տունը փրկուեցաւԱյսօր այս տունը փրկուեցաւ»:»:»:»:    
Մենք չե՞նք ուզեր մեր տան Զակքէոսը ըլՄենք չե՞նք ուզեր մեր տան Զակքէոսը ըլՄենք չե՞նք ուզեր մեր տան Զակքէոսը ըլՄենք չե՞նք ուզեր մեր տան Զակքէոսը ըլլալ, այսինքն, այն լալ, այսինքն, այն լալ, այսինքն, այն լալ, այսինքն, այն 
անձը` որուն միջոցաւ Տէրը մեր ընտանիքի բոլոր անդամները անձը` որուն միջոցաւ Տէրը մեր ընտանիքի բոլոր անդամները անձը` որուն միջոցաւ Տէրը մեր ընտանիքի բոլոր անդամները անձը` որուն միջոցաւ Տէրը մեր ընտանիքի բոլոր անդամները 
փրկէ, մեր սիրելիները փրկէ: Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ փրկէ, մեր սիրելիները փրկէ: Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ փրկէ, մեր սիրելիները փրկէ: Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ փրկէ, մեր սիրելիները փրկէ: Աստուծոյ յատուկ գործելակերպ 
մըն է, ընտրել ընտանիքի մը անդամներէն մին, եւ անոր մըն է, ընտրել ընտանիքի մը անդամներէն մին, եւ անոր մըն է, ընտրել ընտանիքի մը անդամներէն մին, եւ անոր մըն է, ընտրել ընտանիքի մը անդամներէն մին, եւ անոր 
միջոցաւ գործել ամբողջ ընտանիքին մէջ:միջոցաւ գործել ամբողջ ընտանիքին մէջ:միջոցաւ գործել ամբողջ ընտանիքին մէջ:միջոցաւ գործել ամբողջ ընտանիքին մէջ:    

գգգգ) ) ) ) Մենք երբ ուզենք հիւր մը պատուել առաւելաՄենք երբ ուզենք հիւր մը պատուել առաւելաՄենք երբ ուզենք հիւր մը պատուել առաւելաՄենք երբ ուզենք հիւր մը պատուել առաւելագոյն գոյն գոյն գոյն 
չափով, առաւօտուն կամ կէսօչափով, առաւօտուն կամ կէսօչափով, առաւօտուն կամ կէսօչափով, առաւօտուն կամ կէսօրրրրին չէ որ զինք կը կանչենք կեին չէ որ զինք կը կանչենք կեին չէ որ զինք կը կանչենք կեին չէ որ զինք կը կանչենք կե----
րակուրի, այլ` իրիկունը: Որովհետեւ, իրիկունը աւելի առիթը րակուրի, այլ` իրիկունը: Որովհետեւ, իրիկունը աւելի առիթը րակուրի, այլ` իրիկունը: Որովհետեւ, իրիկունը աւելի առիթը րակուրի, այլ` իրիկունը: Որովհետեւ, իրիկունը աւելի առիթը 
ունինք երկար ժամաունինք երկար ժամաունինք երկար ժամաունինք երկար ժամանակ անցնելու անոր հետ: Առաւօտուն նակ անցնելու անոր հետ: Առաւօտուն նակ անցնելու անոր հետ: Առաւօտուն նակ անցնելու անոր հետ: Առաւօտուն 
եթէ հրաւիրենք մէկը, շուտով ստիպուած ենք բաժնուելու եթէ հրաւիրենք մէկը, շուտով ստիպուած ենք բաժնուելու եթէ հրաւիրենք մէկը, շուտով ստիպուած ենք բաժնուելու եթէ հրաւիրենք մէկը, շուտով ստիպուած ենք բաժնուելու 
որպէսզի իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ: Կորպէսզի իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ: Կորպէսզի իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ: Կորպէսզի իւրաքանչիւրը իր գործին երթայ: Կէսօրին եթէ էսօրին եթէ էսօրին եթէ էսօրին եթէ 
հրաւիրենք, ճաշէն ետք կրնանք թմրիլ կամ գործի երթալու հրաւիրենք, ճաշէն ետք կրնանք թմրիլ կամ գործի երթալու հրաւիրենք, ճաշէն ետք կրնանք թմրիլ կամ գործի երթալու հրաւիրենք, ճաշէն ետք կրնանք թմրիլ կամ գործի երթալու 
կարիքը ունենալ: Իսկ իրիկունը հրաւիրելու պարագային, կարիքը ունենալ: Իսկ իրիկունը հրաւիրելու պարագային, կարիքը ունենալ: Իսկ իրիկունը հրաւիրելու պարագային, կարիքը ունենալ: Իսկ իրիկունը հրաւիրելու պարագային, 
որքան կ'ուզենք` կրնանք ժամանակ անցնել իրարու հետ: որքան կ'ուզենք` կրնանք ժամանակ անցնել իրարու հետ: որքան կ'ուզենք` կրնանք ժամանակ անցնել իրարու հետ: որքան կ'ուզենք` կրնանք ժամանակ անցնել իրարու հետ: 
Ըսի, թէ հիւր մը պատուելու համար, նախընտրելի է զինք Ըսի, թէ հիւր մը պատուելու համար, նախընտրելի է զինք Ըսի, թէ հիւր մը պատուելու համար, նախընտրելի է զինք Ըսի, թէ հիւր մը պատուելու համար, նախընտրելի է զինք 
իրիկունը հրաւիրել: Զակքէոս ինք չէր որ Յիսիրիկունը հրաւիրել: Զակքէոս ինք չէր որ Յիսիրիկունը հրաւիրել: Զակքէոս ինք չէր որ Յիսիրիկունը հրաւիրել: Զակքէոս ինք չէր որ Յիսուսը հրաւիրեց, ուսը հրաւիրեց, ուսը հրաւիրեց, ուսը հրաւիրեց, 
այլ Յիսուս իայլ Յիսուս իայլ Յիսուս իայլ Յիսուս ի´́́́նք կամեցաւ Զակքէոսին տունը գիշերել: նք կամեցաւ Զակքէոսին տունը գիշերել: նք կամեցաւ Զակքէոսին տունը գիշերել: նք կամեցաւ Զակքէոսին տունը գիշերել: 
Ուրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս ի´́́́նքն էր որ պատուեց Զակքէոսը: Զայն նքն էր որ պատուեց Զակքէոսը: Զայն նքն էր որ պատուեց Զակքէոսը: Զայն նքն էր որ պատուեց Զակքէոսը: Զայն 
պատուեց իր ներկայութեամբ եւ անոր շնորհած մեղքերու պատուեց իր ներկայութեամբ եւ անոր շնորհած մեղքերու պատուեց իր ներկայութեամբ եւ անոր շնորհած մեղքերու պատուեց իր ներկայութեամբ եւ անոր շնորհած մեղքերու 
թողութեամբ: Սա ճշմարիտ է այսօր նաեւ: Մենք չէ որ կը թողութեամբ: Սա ճշմարիտ է այսօր նաեւ: Մենք չէ որ կը թողութեամբ: Սա ճշմարիտ է այսօր նաեւ: Մենք չէ որ կը թողութեամբ: Սա ճշմարիտ է այսօր նաեւ: Մենք չէ որ կը 
պատուենք Յիսուսը երբ զայն կը հրաւիրենք գապատուենք Յիսուսը երբ զայն կը հրաւիրենք գապատուենք Յիսուսը երբ զայն կը հրաւիրենք գապատուենք Յիսուսը երբ զայն կը հրաւիրենք գալու եւ մեր լու եւ մեր լու եւ մեր լու եւ մեր 
սիրտերուն մէջ բնակելու, այլ` Յիսուս ինքն է որ մեզ կը սիրտերուն մէջ բնակելու, այլ` Յիսուս ինքն է որ մեզ կը սիրտերուն մէջ բնակելու, այլ` Յիսուս ինքն է որ մեզ կը սիրտերուն մէջ բնակելու, այլ` Յիսուս ինքն է որ մեզ կը 
պատուէ երբ կու գայ ու մեր մէջ կը բնակի: Կը կարծէ՞ք որ պատուէ երբ կու գայ ու մեր մէջ կը բնակի: Կը կարծէ՞ք որ պատուէ երբ կու գայ ու մեր մէջ կը բնակի: Կը կարծէ՞ք որ պատուէ երբ կու գայ ու մեր մէջ կը բնակի: Կը կարծէ՞ք որ 
մեղքով հոտած մեր սիրտերուն մէջ Յիսուսը բնակեցնելը` մեղքով հոտած մեր սիրտերուն մէջ Յիսուսը բնակեցնելը` մեղքով հոտած մեր սիրտերուն մէջ Յիսուսը բնակեցնելը` մեղքով հոտած մեր սիրտերուն մէջ Յիսուսը բնակեցնելը` 
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անոր անոր անոր անոր ընծայուած պատիւ մըն է:ընծայուած պատիւ մըն է:ընծայուած պատիւ մըն է:ընծայուած պատիւ մըն է:    ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ոչ: ւշտ ոչ: ւշտ ոչ: ւշտ ոչ: Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
Յիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունիլը` պաՅիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունիլը` պաՅիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունիլը` պաՅիսուսը մեր սրտին մէջ ընդունիլը` պատիւ մըն է մեզի եւ ոտիւ մըն է մեզի եւ ոտիւ մըն է մեզի եւ ոտիւ մըն է մեզի եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Յիսուսին:թէ Յիսուսին:թէ Յիսուսին:թէ Յիսուսին:    

««««Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ Զակքէոս աճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ 
ընդունեց Յիսուսըընդունեց Յիսուսըընդունեց Յիսուսըընդունեց Յիսուսը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.6):Ղուկաս 19.6):Ղուկաս 19.6):Ղուկաս 19.6):    

1) 1) 1) 1) Երբ Զակքէոս լսեց Տիրոջ ձայնը եւ իր անունին կանչԵրբ Զակքէոս լսեց Տիրոջ ձայնը եւ իր անունին կանչԵրբ Զակքէոս լսեց Տիրոջ ձայնը եւ իր անունին կանչԵրբ Զակքէոս լսեց Տիրոջ ձայնը եւ իր անունին կանչըըըը----
ուիլը, ինչպէս նաեւ Տիրոջ կողմէ իրեն տրուած խոսուիլը, ինչպէս նաեւ Տիրոջ կողմէ իրեն տրուած խոսուիլը, ինչպէս նաեւ Տիրոջ կողմէ իրեն տրուած խոսուիլը, ինչպէս նաեւ Տիրոջ կողմէ իրեն տրուած խոստումը` իր տումը` իր տումը` իր տումը` իր 
տունը գիշետունը գիշետունը գիշետունը գիշերելու, այդ վայրկեանէն սրելու, այդ վայրկեանէն սրելու, այդ վայրկեանէն սրելու, այդ վայրկեանէն սկսեալ արդէն սկսաւ կսեալ արդէն սկսաւ կսեալ արդէն սկսաւ կսեալ արդէն սկսաւ 
ապրիլ ներքին փոփոապրիլ ներքին փոփոապրիլ ներքին փոփոապրիլ ներքին փոփոխութիւն մը, եւ ասոր ապացոյցը այն է, խութիւն մը, եւ ասոր ապացոյցը այն է, խութիւն մը, եւ ասոր ապացոյցը այն է, խութիւն մը, եւ ասոր ապացոյցը այն է, 
որ ան որ ան որ ան որ ան ««««աճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրախութեամբ ընդունեց խութեամբ ընդունեց խութեամբ ընդունեց խութեամբ ընդունեց 
ՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսըՅիսուսը»:»:»:»:    Յիսուսի ձայնը լսելը, եւ մանաւանդ անոր կողմէ Յիսուսի ձայնը լսելը, եւ մանաւանդ անոր կողմէ Յիսուսի ձայնը լսելը, եւ մանաւանդ անոր կողմէ Յիսուսի ձայնը լսելը, եւ մանաւանդ անոր կողմէ 
կանչուիլը` կրնականչուիլը` կրնականչուիլը` կրնականչուիլը` կրնայ ամբողջութեամբ փոխել մեր սիրտը, մեր յ ամբողջութեամբ փոխել մեր սիրտը, մեր յ ամբողջութեամբ փոխել մեր սիրտը, մեր յ ամբողջութեամբ փոխել մեր սիրտը, մեր 
կեանքը, եւ մեզ նոր մարդ դկեանքը, եւ մեզ նոր մարդ դկեանքը, եւ մեզ նոր մարդ դկեանքը, եւ մեզ նոր մարդ դարձնել` նոր կեանքի մը համար:արձնել` նոր կեանքի մը համար:արձնել` նոր կեանքի մը համար:արձնել` նոր կեանքի մը համար:    

2) 2) 2) 2) Յիսուսին կանչելը Զակքէոսին կը պարզէ, թէ Յիսուս Յիսուսին կանչելը Զակքէոսին կը պարզէ, թէ Յիսուս Յիսուսին կանչելը Զակքէոսին կը պարզէ, թէ Յիսուս Յիսուսին կանչելը Զակքէոսին կը պարզէ, թէ Յիսուս 
իիիի´́́́նքն է որ մարդիկը փրկութեան կը կանչէ, ինքն է որ մարդիկը փրկութեան կը կանչէ, ինքն է որ մարդիկը փրկութեան կը կանչէ, ինքն է որ մարդիկը փրկութեան կը կանչէ, ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
զանոնք երկինք կը հրաւիրէ, իզանոնք երկինք կը հրաւիրէ, իզանոնք երկինք կը հրաւիրէ, իզանոնք երկինք կը հրաւիրէ, ի´́́́նքն է որ կ'ողորմի անոնց: նքն է որ կ'ողորմի անոնց: նքն է որ կ'ողորմի անոնց: նքն է որ կ'ողորմի անոնց: 
Ամբրոսիոս կ'ըսէ. Ամբրոսիոս կ'ըսէ. Ամբրոսիոս կ'ըսէ. Ամբրոսիոս կ'ըսէ. ««««Երկու կոյրերը խնդրեցին Յիսուսէն որ Երկու կոյրերը խնդրեցին Յիսուսէն որ Երկու կոյրերը խնդրեցին Յիսուսէն որ Երկու կոյրերը խնդրեցին Յիսուսէն որ 
ողորմի իրենց, իսկ Զակողորմի իրենց, իսկ Զակողորմի իրենց, իսկ Զակողորմի իրենց, իսկ Զակքէոս ինք չխնդրեց Յիսուսէն որ քէոս ինք չխնդրեց Յիսուսէն որ քէոս ինք չխնդրեց Յիսուսէն որ քէոս ինք չխնդրեց Յիսուսէն որ 
ողորմի իրեն, այլ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով ողորմեցաւ ողորմի իրեն, այլ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով ողորմեցաւ ողորմի իրեն, այլ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով ողորմեցաւ ողորմի իրեն, այլ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով ողորմեցաւ 
անոր, որովհետեւ տեսաւ ու կարդաց անոր սիրտըանոր, որովհետեւ տեսաւ ու կարդաց անոր սիրտըանոր, որովհետեւ տեսաւ ու կարդաց անոր սիրտըանոր, որովհետեւ տեսաւ ու կարդաց անոր սիրտը»:»:»:»:    

Եթէ Քրիստոս իրեԵթէ Քրիստոս իրեԵթէ Քրիստոս իրեԵթէ Քրիստոս իրե´́́́ն դառնալու փափաք չդնէ մեր մէջ՝ ն դառնալու փափաք չդնէ մեր մէջ՝ ն դառնալու փափաք չդնէ մեր մէջ՝ ն դառնալու փափաք չդնէ մեր մէջ՝ 
մենք չենք կրնար իրեն դառնալ: Եթէ երկինքի ճամբան ցոյց մենք չենք կրնար իրեն դառնալ: Եթէ երկինքի ճամբան ցոյց մենք չենք կրնար իրեն դառնալ: Եթէ երկինքի ճամբան ցոյց մենք չենք կրնար իրեն դառնալ: Եթէ երկինքի ճամբան ցոյց 
չտայ մեզի՝ մենք մեր սեփական ճչտայ մեզի՝ մենք մեր սեփական ճչտայ մեզի՝ մենք մեր սեփական ճչտայ մեզի՝ մենք մեր սեփական ճիգով չենք կրնար գտնել այդ իգով չենք կրնար գտնել այդ իգով չենք կրնար գտնել այդ իգով չենք կրնար գտնել այդ 
ճամբան: Ոճամբան: Ոճամբան: Ոճամբան: Ո´́́́չ Զակքէոսը, ոչ Զակքէոսը, ոչ Զակքէոսը, ոչ Զակքէոսը, ո´́́́չ ալ ոեւէ մաքսաւոր կամ մաքսաչ ալ ոեւէ մաքսաւոր կամ մաքսաչ ալ ոեւէ մաքսաւոր կամ մաքսաչ ալ ոեւէ մաքսաւոր կամ մաքսա----
պետ կրնար կամ կը համարձակէր Յիսուսը իր տունը ճաշի պետ կրնար կամ կը համարձակէր Յիսուսը իր տունը ճաշի պետ կրնար կամ կը համարձակէր Յիսուսը իր տունը ճաշի պետ կրնար կամ կը համարձակէր Յիսուսը իր տունը ճաշի 
հրաւիրել, եթէ երբեք Յիսուս ինք առիթը տուողը կամ դուռը հրաւիրել, եթէ երբեք Յիսուս ինք առիթը տուողը կամ դուռը հրաւիրել, եթէ երբեք Յիսուս ինք առիթը տուողը կամ դուռը հրաւիրել, եթէ երբեք Յիսուս ինք առիթը տուողը կամ դուռը 
բացողը չըլլար: Ան որ ըսաւ` բացողը չըլլար: Ան որ ըսաւ` բացողը չըլլար: Ան որ ըսաւ` բացողը չըլլար: Ան որ ըսաւ` ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ ոչխարներուն դուռըս եմ ոչխարներուն դուռըս եմ ոչխարներուն դուռըս եմ ոչխարներուն դուռը»»»»    
((((Յովհաննէս 10.7), իՅովհաննէս 10.7), իՅովհաննէս 10.7), իՅովհաննէս 10.7), ի´́́́նք պէտք է բանայ փրկութեան դուռը նք պէտք է բանայ փրկութեան դուռը նք պէտք է բանայ փրկութեան դուռը նք պէտք է բանայ փրկութեան դուռը 
մարդուն առջեւ:մարդուն առջեւ:մարդուն առջեւ:մարդուն առջեւ:    Սիրելիներ, Տէրը փրկութեան պարգեւը Սիրելիներ, Տէրը փրկութեան պարգեւը Սիրելիներ, Տէրը փրկութեան պարգեւը Սիրելիներ, Տէրը փրկութեան պարգեւը 
ձրիօրէն կը շնորհէ ոեւէ մէկուն, որ սրտագինս կը փափաքի ձրիօրէն կը շնորհէ ոեւէ մէկուն, որ սրտագինս կը փափաքի ձրիօրէն կը շնորհէ ոեւէ մէկուն, որ սրտագինս կը փափաքի ձրիօրէն կը շնորհէ ոեւէ մէկուն, որ սրտագինս կը փափաքի 
այդ պարգեւը ձեռք ձգել: Ճիշդ է որ Տէրը ինքն է որ մարդիկը այդ պարգեւը ձեռք ձգել: Ճիշդ է որ Տէրը ինքն է որ մարդիկը այդ պարգեւը ձեռք ձգել: Ճիշդ է որ Տէրը ինքն է որ մարդիկը այդ պարգեւը ձեռք ձգել: Ճիշդ է որ Տէրը ինքն է որ մարդիկը 
կը փրկէ, բայց ան չի փրկեր մարդիկը իրենց կամքէն անկախ կը փրկէ, բայց ան չի փրկեր մարդիկը իրենց կամքէն անկախ կը փրկէ, բայց ան չի փրկեր մարդիկը իրենց կամքէն անկախ կը փրկէ, բայց ան չի փրկեր մարդիկը իրենց կամքէն անկախ 
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կամ իրենց կակամ իրենց կակամ իրենց կակամ իրենց կամքին հակառակ: Ան Զակքէոսին տունը չգնաց մքին հակառակ: Ան Զակքէոսին տունը չգնաց մքին հակառակ: Ան Զակքէոսին տունը չգնաց մքին հակառակ: Ան Զակքէոսին տունը չգնաց 
ու զայն չփրկեց անոր կամքին հակառակ:ու զայն չփրկեց անոր կամքին հակառակ:ու զայն չփրկեց անոր կամքին հակառակ:ու զայն չփրկեց անոր կամքին հակառակ:    Տէրը կը կանչէ մեզ` Տէրը կը կանչէ մեզ` Տէրը կը կանչէ մեզ` Տէրը կը կանչէ մեզ` 
երբ մեր մօտ կանչուելու փափաք գտնէ: Ինքզիերբ մեր մօտ կանչուելու փափաք գտնէ: Ինքզիերբ մեր մօտ կանչուելու փափաք գտնէ: Ինքզիերբ մեր մօտ կանչուելու փափաք գտնէ: Ինքզինք կը յայտնէ նք կը յայտնէ նք կը յայտնէ նք կը յայտնէ 
մեզի` երբ զինք ճանչմեզի` երբ զինք ճանչմեզի` երբ զինք ճանչմեզի` երբ զինք ճանչնալու ցանկութիւն կը յայտնենք:նալու ցանկութիւն կը յայտնենք:նալու ցանկութիւն կը յայտնենք:նալու ցանկութիւն կը յայտնենք:    

3) 3) 3) 3) ««««Զակքէոս աճապարելով վար իջաւԶակքէոս աճապարելով վար իջաւԶակքէոս աճապարելով վար իջաւԶակքէոս աճապարելով վար իջաւ»»»»::::    Երբ լսենք ՅիսուԵրբ լսենք ՅիսուԵրբ լսենք ՅիսուԵրբ լսենք Յիսու----
սի հրաւէրըսի հրաւէրըսի հրաւէրըսի հրաւէրը, , , , առանց տնտնալու եւ առանց ուշանալու պէտք է առանց տնտնալու եւ առանց ուշանալու պէտք է առանց տնտնալու եւ առանց ուշանալու պէտք է առանց տնտնալու եւ առանց ուշանալու պէտք է 
««««վար իջնենքվար իջնենքվար իջնենքվար իջնենք», », », », այլ խօսքով` պէտք է ամէն բան թողունք եւ այլ խօսքով` պէտք է ամէն բան թողունք եւ այլ խօսքով` պէտք է ամէն բան թողունք եւ այլ խօսքով` պէտք է ամէն բան թողունք եւ 
Տիրոջ ձայնին հնազանդինք: Եթէ ՅիսուՏիրոջ ձայնին հնազանդինք: Եթէ ՅիսուՏիրոջ ձայնին հնազանդինք: Եթէ ՅիսուՏիրոջ ձայնին հնազանդինք: Եթէ Յիսուսին չենք յանձնուած՝ սին չենք յանձնուած՝ սին չենք յանձնուած՝ սին չենք յանձնուած՝ 
պէտք է աճապարենք եւ յանձնուինք, որովհետեւ վաղը կրնայ պէտք է աճապարենք եւ յանձնուինք, որովհետեւ վաղը կրնայ պէտք է աճապարենք եւ յանձնուինք, որովհետեւ վաղը կրնայ պէտք է աճապարենք եւ յանձնուինք, որովհետեւ վաղը կրնայ 
ուշ ըլլալ, նոյնիսկ ժամ մը ետք կրնայ ուշ ըլլալ: Ճիշդ ուշ ըլլալ, նոյնիսկ ժամ մը ետք կրնայ ուշ ըլլալ: Ճիշդ ուշ ըլլալ, նոյնիսկ ժամ մը ետք կրնայ ուշ ըլլալ: Ճիշդ ուշ ըլլալ, նոյնիսկ ժամ մը ետք կրնայ ուշ ըլլալ: Ճիշդ է որ է որ է որ է որ 
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ ամէն բան իր ժամանակը Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ ամէն բան իր ժամանակը Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ ամէն բան իր ժամանակը Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ ամէն բան իր ժամանակը 
ունի (Ժողովող 3.1), բայց մէկը չի կրնար ըսել` ունի (Ժողովող 3.1), բայց մէկը չի կրնար ըսել` ունի (Ժողովող 3.1), բայց մէկը չի կրնար ըսել` ունի (Ժողովող 3.1), բայց մէկը չի կրնար ըսել` ««««Փրկիչը Փրկիչը Փրկիչը Փրկիչը 
ընդունելու ալ ժաընդունելու ալ ժաընդունելու ալ ժաընդունելու ալ ժամանակը կայմանակը կայմանակը կայմանակը կայ»:»:»:»:    Փրկիչը ընդունելու ժամանաՓրկիչը ընդունելու ժամանաՓրկիչը ընդունելու ժամանաՓրկիչը ընդունելու ժամանա----
կը գալիք բան մը չէ. վաղուան կամ ապագային պատկանող կը գալիք բան մը չէ. վաղուան կամ ապագային պատկանող կը գալիք բան մը չէ. վաղուան կամ ապագային պատկանող կը գալիք բան մը չէ. վաղուան կամ ապագային պատկանող 
բան մը չէ: Փրկիչը ընդունելու ժամանակը ներկբան մը չէ: Փրկիչը ընդունելու ժամանակը ներկբան մը չէ: Փրկիչը ընդունելու ժամանակը ներկբան մը չէ: Փրկիչը ընդունելու ժամանակը ներկաաաա´́́́յ ժամայ ժամայ ժամայ ժամա----
նակն է, հիմանակն է, հիմանակն է, հիմանակն է, հիմա´ ´ ´ ´ է: Առաքեալը կէ: Առաքեալը կէ: Առաքեալը կէ: Առաքեալը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՀիմաՀիմաՀիմաՀիմա´ ´ ´ ´ է այդ յարմար է այդ յարմար է այդ յարմար է այդ յարմար 
ժամանակը. հիմաժամանակը. հիմաժամանակը. հիմաժամանակը. հիմա´ ´ ´ ´ է փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրըէ փրկութեան օրը»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 6.2):Բ.Կորնթացիս 6.2):Բ.Կորնթացիս 6.2):Բ.Կորնթացիս 6.2):    

Զակքէոս չյետաձգեց ծառէն վար իջնելու եւ Յիսուսին Զակքէոս չյետաձգեց ծառէն վար իջնելու եւ Յիսուսին Զակքէոս չյետաձգեց ծառէն վար իջնելու եւ Յիսուսին Զակքէոս չյետաձգեց ծառէն վար իջնելու եւ Յիսուսին 
հանդիպեհանդիպեհանդիպեհանդիպելու գործը, այլ լու գործը, այլ լու գործը, այլ լու գործը, այլ ««««աճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրաաճապարելով վար իջաւ եւ ուրա----
խութեամբ ընդունեց Յիսուսըխութեամբ ընդունեց Յիսուսըխութեամբ ընդունեց Յիսուսըխութեամբ ընդունեց Յիսուսը»:»:»:»:    Ան լսեց կոչը եԱն լսեց կոչը եԱն լսեց կոչը եԱն լսեց կոչը եւ անմիջապէս ւ անմիջապէս ւ անմիջապէս ւ անմիջապէս 
ընդառաջեց: Պօղոս առաքեալ կընդառաջեց: Պօղոս առաքեալ կընդառաջեց: Պօղոս առաքեալ կընդառաջեց: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այսօր երբ կը լսէք Այսօր երբ կը լսէք Այսօր երբ կը լսէք Այսօր երբ կը լսէք 
Աստուծոյ ձայնը, ձեր սիրտերը միԱստուծոյ ձայնը, ձեր սիրտերը միԱստուծոյ ձայնը, ձեր սիրտերը միԱստուծոյ ձայնը, ձեր սիրտերը մի´ ´ ´ ´ փակէքփակէքփակէքփակէք»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.7): Եբրայեցիս 4.7): Եբրայեցիս 4.7): Եբրայեցիս 4.7): 
Զակքէոս իր սիրտը չփակեց Յիսուսի հրաւէրին դիմաց: Ան Զակքէոս իր սիրտը չփակեց Յիսուսի հրաւէրին դիմաց: Ան Զակքէոս իր սիրտը չփակեց Յիսուսի հրաւէրին դիմաց: Ան Զակքէոս իր սիրտը չփակեց Յիսուսի հրաւէրին դիմաց: Ան 
ոոոո´́́́չ միայն իր տունին դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, այլեւ՝ իր չ միայն իր տունին դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, այլեւ՝ իր չ միայն իր տունին դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, այլեւ՝ իր չ միայն իր տունին դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, այլեւ՝ իր 
սրտին դուռը: Ան ոսրտին դուռը: Ան ոսրտին դուռը: Ան ոսրտին դուռը: Ան ո´́́́չ միայն իր չ միայն իր չ միայն իր չ միայն իր ֆիզիքական ականջներով լսեց ֆիզիքական ականջներով լսեց ֆիզիքական ականջներով լսեց ֆիզիքական ականջներով լսեց 
Յիսուսի ձայնը, այլեւ՝ իր հոգիին ականջներով:Յիսուսի ձայնը, այլեւ՝ իր հոգիին ականջներով:Յիսուսի ձայնը, այլեւ՝ իր հոգիին ականջներով:Յիսուսի ձայնը, այլեւ՝ իր հոգիին ականջներով:    

Սիրելի ընթերցող, կեանքին մէջ կան գործեր զորս Սիրելի ընթերցող, կեանքին մէջ կան գործեր զորս Սիրելի ընթերցող, կեանքին մէջ կան գործեր զորս Սիրելի ընթերցող, կեանքին մէջ կան գործեր զորս 
կարելի է յետաձգել, բայց կան նաեւ գործեր զորս կարելի չէ կարելի է յետաձգել, բայց կան նաեւ գործեր զորս կարելի չէ կարելի է յետաձգել, բայց կան նաեւ գործեր զորս կարելի չէ կարելի է յետաձգել, բայց կան նաեւ գործեր զորս կարելի չէ 
յետաձգել: Օրինակ, անյետաձգելի գործերէն է` ապաշխարույետաձգել: Օրինակ, անյետաձգելի գործերէն է` ապաշխարույետաձգել: Օրինակ, անյետաձգելի գործերէն է` ապաշխարույետաձգել: Օրինակ, անյետաձգելի գործերէն է` ապաշխարու----
թիւնը, որմէ կախեալ թիւնը, որմէ կախեալ թիւնը, որմէ կախեալ թիւնը, որմէ կախեալ է մերէ մերէ մերէ մեր    յաւիտենակյաւիտենակյաւիտենակյաւիտենական փրկութիւնըան փրկութիւնըան փրկութիւնըան փրկութիւնը: : : : 
Մարդուն համար կեանքին մէջ ի՞նչ աւելի կարեւոր բան Մարդուն համար կեանքին մէջ ի՞նչ աւելի կարեւոր բան Մարդուն համար կեանքին մէջ ի՞նչ աւելի կարեւոր բան Մարդուն համար կեանքին մէջ ի՞նչ աւելի կարեւոր բան 
կրնայ ըլլալ քան դժոխքէն ազատիլն ու Քրիստոսի թագաւոկրնայ ըլլալ քան դժոխքէն ազատիլն ու Քրիստոսի թագաւոկրնայ ըլլալ քան դժոխքէն ազատիլն ու Քրիստոսի թագաւոկրնայ ըլլալ քան դժոխքէն ազատիլն ու Քրիստոսի թագաւո----
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րութիւնը մտնելը: րութիւնը մտնելը: րութիւնը մտնելը: րութիւնը մտնելը: Այս գործը աճապարելով պէտք է ընենք, Այս գործը աճապարելով պէտք է ընենք, Այս գործը աճապարելով պէտք է ընենք, Այս գործը աճապարելով պէտք է ընենք, 
ինչպէս Զակքէոս ինք ըրաւ:ինչպէս Զակքէոս ինք ըրաւ:ինչպէս Զակքէոս ինք ըրաւ:ինչպէս Զակքէոս ինք ըրաւ:    Աստուած չ'ուզեր որ ոեւէ գործ Աստուած չ'ուզեր որ ոեւէ գործ Աստուած չ'ուզեր որ ոեւէ գործ Աստուած չ'ուզեր որ ոեւէ գործ 
կատարենք աճապարանքով, բացի ապաշխարոկատարենք աճապարանքով, բացի ապաշխարոկատարենք աճապարանքով, բացի ապաշխարոկատարենք աճապարանքով, բացի ապաշխարութեան գորւթեան գորւթեան գորւթեան գոր----
ծէն:ծէն:ծէն:ծէն:    

4) 4) 4) 4) ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    ոչ միայն ոչ միայն ոչ միայն ոչ միայն աճապարելով վար իջաւ աճապարելով վար իջաւ աճապարելով վար իջաւ աճապարելով վար իջաւ ծառէնծառէնծառէնծառէն, , , , 
այլեւ` այլեւ` այլեւ` այլեւ` ««««ուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսըուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսըուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսըուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը»:»:»:»:    Ասիկա գիտնալը Ասիկա գիտնալը Ասիկա գիտնալը Ասիկա գիտնալը 
շատ կարեւոր է, որովհետեւ, կան շատ մարդիկ, յատկապէս շատ կարեւոր է, որովհետեւ, կան շատ մարդիկ, յատկապէս շատ կարեւոր է, որովհետեւ, կան շատ մարդիկ, յատկապէս շատ կարեւոր է, որովհետեւ, կան շատ մարդիկ, յատկապէս 
Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ, որոնք երբ Տիրոջ յանձնուելու Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ, որոնք երբ Տիրոջ յանձնուելու Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ, որոնք երբ Տիրոջ յանձնուելու Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ, որոնք երբ Տիրոջ յանձնուելու 
հրաւէր լսեն` կ'աճապարեն ընդառաջելոհրաւէր լսեն` կ'աճապարեն ընդառաջելոհրաւէր լսեն` կ'աճապարեն ընդառաջելոհրաւէր լսեն` կ'աճապարեն ընդառաջելու, որպէսզի իրենց ւ, որպէսզի իրենց ւ, որպէսզի իրենց ւ, որպէսզի իրենց 
անունները գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, բայց այդ քայլը անունները գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, բայց այդ քայլը անունները գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, բայց այդ քայլը անունները գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, բայց այդ քայլը 
ուրախութեամբ չէ որ կ'առնեն, այլ պարզապէս դժոխքէն ուրախութեամբ չէ որ կ'առնեն, այլ պարզապէս դժոխքէն ուրախութեամբ չէ որ կ'առնեն, այլ պարզապէս դժոխքէն ուրախութեամբ չէ որ կ'առնեն, այլ պարզապէս դժոխքէն 
ազատելու համար: Կան ուրիշներ, որոնք երբ Տիրոջ դաշտին ազատելու համար: Կան ուրիշներ, որոնք երբ Տիրոջ դաշտին ազատելու համար: Կան ուրիշներ, որոնք երբ Տիրոջ դաշտին ազատելու համար: Կան ուրիշներ, որոնք երբ Տիրոջ դաշտին 
մէջ աշխատելու կոչ ստանան, անմիջապէս կը վազեն, բայց մէջ աշխատելու կոչ ստանան, անմիջապէս կը վազեն, բայց մէջ աշխատելու կոչ ստանան, անմիջապէս կը վազեն, բայց մէջ աշխատելու կոչ ստանան, անմիջապէս կը վազեն, բայց 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիրոջ փառքին րոջ փառքին րոջ փառքին րոջ փառքին 
համար, այլ` որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փնտռեն: համար, այլ` որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փնտռեն: համար, այլ` որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փնտռեն: համար, այլ` որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փնտռեն: 
Նման անձեր Զակքէոսեան աճապարանքով կը վազեն, բայց Նման անձեր Զակքէոսեան աճապարանքով կը վազեն, բայց Նման անձեր Զակքէոսեան աճապարանքով կը վազեն, բայց Նման անձեր Զակքէոսեան աճապարանքով կը վազեն, բայց 
Զակքէոսեան ուրախութեամբ չեն կատարեր իրենց գործը: Զակքէոսեան ուրախութեամբ չեն կատարեր իրենց գործը: Զակքէոսեան ուրախութեամբ չեն կատարեր իրենց գործը: Զակքէոսեան ուրախութեամբ չեն կատարեր իրենց գործը: 
Թէկուզ ուրախանան երբ գործ մը յանձնուի իրենց, Թէկուզ ուրախանան երբ գործ մը յանձնուի իրենց, Թէկուզ ուրախանան երբ գործ մը յանձնուի իրենց, Թէկուզ ուրախանան երբ գործ մը յանձնուի իրենց, սակայն սակայն սակայն սակայն 
կ'ուրախանան ոկ'ուրախանան ոկ'ուրախանան ոկ'ուրախանան ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աշխատիլ Տիրոջ ատիլ Տիրոջ ատիլ Տիրոջ ատիլ Տիրոջ 
փառքին համար, այլ որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փառքին համար, այլ որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փառքին համար, այլ որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը փառքին համար, այլ որովհետեւ իրենց անձերուն փառքը կը 
տեսնեն իրենց կատարած կամ կատարելիք գործին մէջ:տեսնեն իրենց կատարած կամ կատարելիք գործին մէջ:տեսնեն իրենց կատարած կամ կատարելիք գործին մէջ:տեսնեն իրենց կատարած կամ կատարելիք գործին մէջ:    
Առանց սրտի ուրախութեան Քրիստոսի ծառայող մարդը, կը Առանց սրտի ուրախութեան Քրիստոսի ծառայող մարդը, կը Առանց սրտի ուրախութեան Քրիստոսի ծառայող մարդը, կը Առանց սրտի ուրախութեան Քրիստոսի ծառայող մարդը, կը 
նմանի իր սիրելիին կեղծ ծաղիկ նուիրողին:նմանի իր սիրելիին կեղծ ծաղիկ նուիրողին:նմանի իր սիրելիին կեղծ ծաղիկ նուիրողին:նմանի իր սիրելիին կեղծ ծաղիկ նուիրողին:    

Տիրոջ կոչին աճապարանքով ընդառաջելը ուրիշ բան է, Տիրոջ կոչին աճապարանքով ընդառաջելը ուրիշ բան է, Տիրոջ կոչին աճապարանքով ընդառաջելը ուրիշ բան է, Տիրոջ կոչին աճապարանքով ընդառաջելը ուրիշ բան է, 
եւ ուրախեւ ուրախեւ ուրախեւ ուրախութեամբ ընդառաջելը` ուրիշ բան: Ուրախութեամբ ութեամբ ընդառաջելը` ուրիշ բան: Ուրախութեամբ ութեամբ ընդառաջելը` ուրիշ բան: Ուրախութեամբ ութեամբ ընդառաջելը` ուրիշ բան: Ուրախութեամբ 
չկատարուած գործ մը` Տիրոջ մօտ անընդունելի է: Ուրախուչկատարուած գործ մը` Տիրոջ մօտ անընդունելի է: Ուրախուչկատարուած գործ մը` Տիրոջ մօտ անընդունելի է: Ուրախուչկատարուած գործ մը` Տիրոջ մօտ անընդունելի է: Ուրախու----
թեամբ չկատարուած գործ մը` չ'ուրախացներ ու չիթեամբ չկատարուած գործ մը` չ'ուրախացներ ու չիթեամբ չկատարուած գործ մը` չ'ուրախացներ ու չիթեամբ չկատարուած գործ մը` չ'ուրախացներ ու չի´ ´ ´ ´ փառափառափառափառա----
ւորեր Տէրը: Ուրախութեամբ ընդառաջելը ցոյց կու տայ, որ ւորեր Տէրը: Ուրախութեամբ ընդառաջելը ցոյց կու տայ, որ ւորեր Տէրը: Ուրախութեամբ ընդառաջելը ցոյց կու տայ, որ ւորեր Տէրը: Ուրախութեամբ ընդառաջելը ցոյց կու տայ, որ 
մեր սիրտը կապուած է Տիրոջ եւ անոր գործին:մեր սիրտը կապուած է Տիրոջ եւ անոր գործին:մեր սիրտը կապուած է Տիրոջ եւ անոր գործին:մեր սիրտը կապուած է Տիրոջ եւ անոր գործին:    

Մարդ արարածը Մարդ արարածը Մարդ արարածը Մարդ արարածը երբ իր հոգիի ականջներով լսէ Յիսուսի երբ իր հոգիի ականջներով լսէ Յիսուսի երբ իր հոգիի ականջներով լսէ Յիսուսի երբ իր հոգիի ականջներով լսէ Յիսուսի 
ձայնը, չի կրնար սրտի ուրախութեամբ չլեցուիլ: Սիրտը չի ձայնը, չի կրնար սրտի ուրախութեամբ չլեցուիլ: Սիրտը չի ձայնը, չի կրնար սրտի ուրախութեամբ չլեցուիլ: Սիրտը չի ձայնը, չի կրնար սրտի ուրախութեամբ չլեցուիլ: Սիրտը չի 
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կրնար անտարբեր մնալ երբ լսէ իր Արարիչին ձայնն ու կրնար անտարբեր մնալ երբ լսէ իր Արարիչին ձայնն ու կրնար անտարբեր մնալ երբ լսէ իր Արարիչին ձայնն ու կրնար անտարբեր մնալ երբ լսէ իր Արարիչին ձայնն ու 
հրաւէրը: Ան անպայման ուրախութեամբ պիտի թնդայ:հրաւէրը: Ան անպայման ուրախութեամբ պիտի թնդայ:հրաւէրը: Ան անպայման ուրախութեամբ պիտի թնդայ:հրաւէրը: Ան անպայման ուրախութեամբ պիտի թնդայ:    

5) 5) 5) 5) ««««Զակքէոս... ուրախութեամբ ընդունեց ՅիսուսըԶակքէոս... ուրախութեամբ ընդունեց ՅիսուսըԶակքէոս... ուրախութեամբ ընդունեց ՅիսուսըԶակքէոս... ուրախութեամբ ընդունեց Յիսուսը»»»»::::    ՈւՈւՈւՈւ----
րախութեամբ ընդունիլը արախութեամբ ընդունիլը արախութեամբ ընդունիլը արախութեամբ ընդունիլը ապացոյց մըն է, որ Տէր Յիսուսի պացոյց մըն է, որ Տէր Յիսուսի պացոյց մըն է, որ Տէր Յիսուսի պացոյց մըն է, որ Տէր Յիսուսի 
խաղաղութիւնը հանգչած էր Զակքէոսի սրտին ու հոգիին մէջ: խաղաղութիւնը հանգչած էր Զակքէոսի սրտին ու հոգիին մէջ: խաղաղութիւնը հանգչած էր Զակքէոսի սրտին ու հոգիին մէջ: խաղաղութիւնը հանգչած էր Զակքէոսի սրտին ու հոգիին մէջ: 
Սիրտ մը ուր Յիսուս մուտք կը գործէ՝ հոն ուրախութիւնն ու Սիրտ մը ուր Յիսուս մուտք կը գործէ՝ հոն ուրախութիւնն ու Սիրտ մը ուր Յիսուս մուտք կը գործէ՝ հոն ուրախութիւնն ու Սիրտ մը ուր Յիսուս մուտք կը գործէ՝ հոն ուրախութիւնն ու 
խաղաղութիւնն է որ մուտք կը գործեն: խաղաղութիւնն է որ մուտք կը գործեն: խաղաղութիւնն է որ մուտք կը գործեն: խաղաղութիւնն է որ մուտք կը գործեն: Փրկութիւնը հետը Փրկութիւնը հետը Փրկութիւնը հետը Փրկութիւնը հետը 
ուրախութիւն կը բերէ: ուրախութիւն կը բերէ: ուրախութիւն կը բերէ: ուրախութիւն կը բերէ: Այսօր կը հանդիպինք քրիստոնեանեԱյսօր կը հանդիպինք քրիստոնեանեԱյսօր կը հանդիպինք քրիստոնեանեԱյսօր կը հանդիպինք քրիստոնեանե----
րու, նոյնիսկ Սորու, նոյնիսկ Սորու, նոյնիսկ Սորու, նոյնիսկ Սուրբ Հոգիով ւրբ Հոգիով ւրբ Հոգիով ւրբ Հոգիով ««««նորոգուածնորոգուածնորոգուածնորոգուած» » » » քրիսքրիսքրիսքրիստոնեաներու, տոնեաներու, տոնեաներու, տոնեաներու, 
որոնց կեանքին մէջ մենք Զակքէոսի ուրախուորոնց կեանքին մէջ մենք Զակքէոսի ուրախուորոնց կեանքին մէջ մենք Զակքէոսի ուրախուորոնց կեանքին մէջ մենք Զակքէոսի ուրախութիւնը չենք թիւնը չենք թիւնը չենք թիւնը չենք 
գտներ: Ողբալիգտներ: Ողբալիգտներ: Ողբալիգտներ: Ողբալի´ ´ ´ ´ է հանդիպիլ քրիստոնեաներու, որոնք կը է հանդիպիլ քրիստոնեաներու, որոնք կը է հանդիպիլ քրիստոնեաներու, որոնք կը է հանդիպիլ քրիստոնեաներու, որոնք կը 
յայտարարեն, թէ յայտարարեն, թէ յայտարարեն, թէ յայտարարեն, թէ իրենք իրենք իրենք իրենք Աստուծոյ զաւակներն են, որոնց Աստուծոյ զաւակներն են, որոնց Աստուծոյ զաւակներն են, որոնց Աստուծոյ զաւակներն են, որոնց 
կեանքին մէջ սակայն չենք տեսներ յաղթանակ, խաղաղուկեանքին մէջ սակայն չենք տեսներ յաղթանակ, խաղաղուկեանքին մէջ սակայն չենք տեսներ յաղթանակ, խաղաղուկեանքին մէջ սակայն չենք տեսներ յաղթանակ, խաղաղու----
թիւն, ուրախութիթիւն, ուրախութիթիւն, ուրախութիթիւն, ուրախութիւն, ժպիտ, կենսունակութիւն: Որւն, ժպիտ, կենսունակութիւն: Որւն, ժպիտ, կենսունակութիւն: Որւն, ժպիտ, կենսունակութիւն: Որպէսզի լաւ պէսզի լաւ պէսզի լաւ պէսզի լաւ 
օրինակ ըլլանք աշխարհին, եւ որպէսզի մարդիկ մեր օրինակ ըլլանք աշխարհին, եւ որպէսզի մարդիկ մեր օրինակ ըլլանք աշխարհին, եւ որպէսզի մարդիկ մեր օրինակ ըլլանք աշխարհին, եւ որպէսզի մարդիկ մեր ապրած ապրած ապրած ապրած 
կեանքին իբրեւ արդիւնք քաջալերուին Քրիստոկեանքին իբրեւ արդիւնք քաջալերուին Քրիստոկեանքին իբրեւ արդիւնք քաջալերուին Քրիստոկեանքին իբրեւ արդիւնք քաջալերուին Քրիստոսի գալու, սի գալու, սի գալու, սի գալու, 
անոնք մեր կեանքին մէջ պէտք է տեսնեն բան մը որ իրենք անոնք մեր կեանքին մէջ պէտք է տեսնեն բան մը որ իրենք անոնք մեր կեանքին մէջ պէտք է տեսնեն բան մը որ իրենք անոնք մեր կեանքին մէջ պէտք է տեսնեն բան մը որ իրենք 
չունին: Այսպէս, օրինակ, պէտք է տեսնեն յաղթանակ՝ ընդդէմ չունին: Այսպէս, օրինակ, պէտք է տեսնեն յաղթանակ՝ ընդդէմ չունին: Այսպէս, օրինակ, պէտք է տեսնեն յաղթանակ՝ ընդդէմ չունին: Այսպէս, օրինակ, պէտք է տեսնեն յաղթանակ՝ ընդդէմ 
փորձուփորձուփորձուփորձութեանց, ուրախութիւն` տրտմեցուցիչ երեւոյթթեանց, ուրախութիւն` տրտմեցուցիչ երեւոյթթեանց, ուրախութիւն` տրտմեցուցիչ երեւոյթթեանց, ուրախութիւն` տրտմեցուցիչ երեւոյթներու ներու ներու ներու 
դիմաց, խաղաղութիւն՝ խռովութեդիմաց, խաղաղութիւն՝ խռովութեդիմաց, խաղաղութիւն՝ խռովութեդիմաց, խաղաղութիւն՝ խռովութեան ժամանակ, եւ ան ժամանակ, եւ ան ժամանակ, եւ ան ժամանակ, եւ 
Յիսուսանման ժպիտ`Յիսուսանման ժպիտ`Յիսուսանման ժպիտ`Յիսուսանման ժպիտ`    ամէն ժամանակ:ամէն ժամանակ:ամէն ժամանակ:ամէն ժամանակ:    

Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը յայտարարեն, Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը յայտարարեն, Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը յայտարարեն, Այսօր շատ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը յայտարարեն, 
թէ Զակքէոսի նման լսած են Տիրոջ ձայնը ու ընդառաջած են թէ Զակքէոսի նման լսած են Տիրոջ ձայնը ու ընդառաջած են թէ Զակքէոսի նման լսած են Տիրոջ ձայնը ու ընդառաջած են թէ Զակքէոսի նման լսած են Տիրոջ ձայնը ու ընդառաջած են 
անոր հրաւէրին, եւ սակայն, դատարկանոր հրաւէրին, եւ սակայն, դատարկանոր հրաւէրին, եւ սակայն, դատարկանոր հրաւէրին, եւ սակայն, դատարկուած են զօրութենէ, եւ ուած են զօրութենէ, եւ ուած են զօրութենէ, եւ ուած են զօրութենէ, եւ 
ինչո՞ւ. որովինչո՞ւ. որովինչո՞ւ. որովինչո՞ւ. որովհետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ իրենց մէջ: Անձ հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ իրենց մէջ: Անձ հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ իրենց մէջ: Անձ հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ իրենց մէջ: Անձ 
մը որուն մէջ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ` իր զօրութենէն մը որուն մէջ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ` իր զօրութենէն մը որուն մէջ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ` իր զօրութենէն մը որուն մէջ Տիրոջ ուրախութիւնը չկայ` իր զօրութենէն 
դատարկուած կը սեպուի, որովդատարկուած կը սեպուի, որովդատարկուած կը սեպուի, որովդատարկուած կը սեպուի, որովհետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը` հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը` հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը` հետեւ Տիրոջ ուրախութիւնը` 
զօրութիւնն է մարդուն (Նեհեմիա 8.10):զօրութիւնն է մարդուն (Նեհեմիա 8.10):զօրութիւնն է մարդուն (Նեհեմիա 8.10):զօրութիւնն է մարդուն (Նեհեմիա 8.10):    

Եկէք հարց տանք մենք մեզի. կա՞յ ուրԵկէք հարց տանք մենք մեզի. կա՞յ ուրԵկէք հարց տանք մենք մեզի. կա՞յ ուրԵկէք հարց տանք մենք մեզի. կա՞յ ուրախութիւն մեր ախութիւն մեր ախութիւն մեր ախութիւն մեր 
սրտին մէջ: Եթէ կայ, չենք կրնար զանիկա պահել լոկ մեզի սրտին մէջ: Եթէ կայ, չենք կրնար զանիկա պահել լոկ մեզի սրտին մէջ: Եթէ կայ, չենք կրնար զանիկա պահել լոկ մեզի սրտին մէջ: Եթէ կայ, չենք կրնար զանիկա պահել լոկ մեզի 
համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. համար: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան կ'ըսէ. ««««Ուրախութիւնը Ուրախութիւնը Ուրախութիւնը Ուրախութիւնը 



 132 

վարակիչ է. անպայման որ անիկա մեր անձերէն դուրս պիտի վարակիչ է. անպայման որ անիկա մեր անձերէն դուրս պիտի վարակիչ է. անպայման որ անիկա մեր անձերէն դուրս պիտի վարակիչ է. անպայման որ անիկա մեր անձերէն դուրս պիտի 
ժայթքէ, բացուելու ու հասնելու համար ուրիշինժայթքէ, բացուելու ու հասնելու համար ուրիշինժայթքէ, բացուելու ու հասնելու համար ուրիշինժայթքէ, բացուելու ու հասնելու համար ուրիշին»:»:»:»:    

««««Բոլոր անոնք որոնք տեսան աԲոլոր անոնք որոնք տեսան աԲոլոր անոնք որոնք տեսան աԲոլոր անոնք որոնք տեսան ասիկա, սկսան մրթմսիկա, սկսան մրթմսիկա, սկսան մրթմսիկա, սկսան մրթմրթալ րթալ րթալ րթալ 
եւ ըսել.եւ ըսել.եւ ըսել.եւ ըսել.----    ““““Այս մարդը մԱյս մարդը մԱյս մարդը մԱյս մարդը մեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւ””””»»»»    
((((ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 19.7): 19.7): 19.7): 19.7):    

1) 1) 1) 1) Մրթմրթացողները կը մոռնային, որ Մրթմրթացողները կը մոռնային, որ Մրթմրթացողները կը մոռնային, որ Մրթմրթացողները կը մոռնային, որ ««««Մարդու Որդին Մարդու Որդին Մարդու Որդին Մարդու Որդին 
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): 
Անոնք կը մոռնային, որ Յիսուս մեղքի մէջ Անոնք կը մոռնային, որ Յիսուս մեղքի մէջ Անոնք կը մոռնային, որ Յիսուս մեղքի մէջ Անոնք կը մոռնային, որ Յիսուս մեղքի մէջ ««««մեռնողին մեռնողին մեռնողին մեռնողին 
մեռնիլըմեռնիլըմեռնիլըմեռնիլը» » » » չչչչ’’’’ուզեր, այլ՝ անոր դարուզեր, այլ՝ անոր դարուզեր, այլ՝ անոր դարուզեր, այլ՝ անոր դարձն ու փրկութիւնը (Եզեկիէլ ձն ու փրկութիւնը (Եզեկիէլ ձն ու փրկութիւնը (Եզեկիէլ ձն ու փրկութիւնը (Եզեկիէլ 
18.32): 18.32): 18.32): 18.32): Արդեօք անոնք որոնք Յիսուսը կը քննադատէին Արդեօք անոնք որոնք Յիսուսը կը քննադատէին Արդեօք անոնք որոնք Յիսուսը կը քննադատէին Արդեօք անոնք որոնք Յիսուսը կը քննադատէին 
մեղաւորի մը տունը մտնելուն համար, իրենք ալ մեղաւոր մեղաւորի մը տունը մտնելուն համար, իրենք ալ մեղաւոր մեղաւորի մը տունը մտնելուն համար, իրենք ալ մեղաւոր մեղաւորի մը տունը մտնելուն համար, իրենք ալ մեղաւոր 
չէի՞ն. եւ քանի մեղաւոր էին, արդեօք եթէ Քրիստոս ուզէր չէի՞ն. եւ քանի մեղաւոր էին, արդեօք եթէ Քրիստոս ուզէր չէի՞ն. եւ քանի մեղաւոր էին, արդեօք եթէ Քրիստոս ուզէր չէի՞ն. եւ քանի մեղաւոր էին, արդեօք եթէ Քրիստոս ուզէր 
իրենց տիրենց տիրենց տիրենց տունը գիշերել` պիտի մերժէի՞ն զինք ընդունիլունը գիշերել` պիտի մերժէի՞ն զինք ընդունիլունը գիշերել` պիտի մերժէի՞ն զինք ընդունիլունը գիշերել` պիտի մերժէի՞ն զինք ընդունիլ. . . . եւ եւ եւ եւ 
տակաւին, ի՞նչպէս կտակաւին, ի՞նչպէս կտակաւին, ի՞նչպէս կտակաւին, ի՞նչպէս կ’’’’արտօնարտօնարտօնարտօնէին իրենք իրենց քալելու էին իրենք իրենց քալելու էին իրենք իրենց քալելու էին իրենք իրենց քալելու 
Քրիստոսի հետ, տրուած ըլլալով որ իրենց մտայնութեան Քրիստոսի հետ, տրուած ըլլալով որ իրենց մտայնութեան Քրիստոսի հետ, տրուած ըլլալով որ իրենց մտայնութեան Քրիստոսի հետ, տրուած ըլլալով որ իրենց մտայնութեան 
համաձայն, մեղաւոր մարդիկը չեն կրնար յարաբերութեան համաձայն, մեղաւոր մարդիկը չեն կրնար յարաբերութեան համաձայն, մեղաւոր մարդիկը չեն կրնար յարաբերութեան համաձայն, մեղաւոր մարդիկը չեն կրնար յարաբերութեան 
մէջ ըլլալ արդար մարդոց հետ:մէջ ըլլալ արդար մարդոց հետ:մէջ ըլլալ արդար մարդոց հետ:մէջ ըլլալ արդար մարդոց հետ:    

2) 2) 2) 2) Մրթմրթացողները չէին կրցած տեսնել Զակքէոսի Մրթմրթացողները չէին կրցած տեսնել Զակքէոսի Մրթմրթացողները չէին կրցած տեսնել Զակքէոսի Մրթմրթացողները չէին կրցած տեսնել Զակքէոսի 
սրտին մէջ անկեղծ զղջում, իրական ապաշխարութիւն, սրտին մէջ անկեղծ զղջում, իրական ապաշխարութիւն, սրտին մէջ անկեղծ զղջում, իրական ապաշխարութիւն, սրտին մէջ անկեղծ զղջում, իրական ապաշխարութիւն, 
վստահութեան վստահութեան վստահութեան վստահութեան շունչ: Անոնց տեսածը պարզապէս Զակքէոսին շունչ: Անոնց տեսածը պարզապէս Զակքէոսին շունչ: Անոնց տեսածը պարզապէս Զակքէոսին շունչ: Անոնց տեսածը պարզապէս Զակքէոսին 
մեղքերն էին: Յիսուս իմեղքերն էին: Յիսուս իմեղքերն էին: Յիսուս իմեղքերն էին: Յիսուս ի´́́́նք եւս տեսաւ Զակքէոսին մեղքերը, նք եւս տեսաւ Զակքէոսին մեղքերը, նք եւս տեսաւ Զակքէոսին մեղքերը, նք եւս տեսաւ Զակքէոսին մեղքերը, 
բայց նաեւ տեսաւ իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր փաբայց նաեւ տեսաւ իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր փաբայց նաեւ տեսաւ իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր փաբայց նաեւ տեսաւ իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր փա----
փաքը:փաքը:փաքը:փաքը:    Չորս անձերու կողմէ շալկուող անդամալոյծը, Օրէնքի Չորս անձերու կողմէ շալկուող անդամալոյծը, Օրէնքի Չորս անձերու կողմէ շալկուող անդամալոյծը, Օրէնքի Չորս անձերու կողմէ շալկուող անդամալոյծը, Օրէնքի 
ուսուցիչներուն համար լոկ մեղաւոր մըն էր, ճիշդ ինչպիսին ուսուցիչներուն համար լոկ մեղաւոր մըն էր, ճիշդ ինչպիսին ուսուցիչներուն համար լոկ մեղաւոր մըն էր, ճիշդ ինչպիսին ուսուցիչներուն համար լոկ մեղաւոր մըն էր, ճիշդ ինչպիսին 
էր Զաէր Զաէր Զաէր Զակքէոս ինք, բայց Յիսուսի համար անիկա որդեակ մըն կքէոս ինք, բայց Յիսուսի համար անիկա որդեակ մըն կքէոս ինք, բայց Յիսուսի համար անիկա որդեակ մըն կքէոս ինք, բայց Յիսուսի համար անիկա որդեակ մըն 
էր. էր. էր. էր. ««««Որդեա՜կ, մեղքեՈրդեա՜կ, մեղքեՈրդեա՜կ, մեղքեՈրդեա՜կ, մեղքերդ ներուարդ ներուարդ ներուարդ ներուա´́́́ծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզիծ ըլլան քեզի» » » » (Մարկոս(Մարկոս(Մարկոս(Մարկոս 2.5):  2.5):  2.5):  2.5): 
Գորովալից է մեր Տէրը: Անոխակալ ու անյիշաչար է մեր Տէրը: Գորովալից է մեր Տէրը: Անոխակալ ու անյիշաչար է մեր Տէրը: Գորովալից է մեր Տէրը: Անոխակալ ու անյիշաչար է մեր Տէրը: Գորովալից է մեր Տէրը: Անոխակալ ու անյիշաչար է մեր Տէրը: 
Ան տարբեր է մարդոցմէ: Մարդիկ մեր մեղքերուն կը նային, Ան տարբեր է մարդոցմէ: Մարդիկ մեր մեղքերուն կը նային, Ան տարբեր է մարդոցմէ: Մարդիկ մեր մեղքերուն կը նային, Ան տարբեր է մարդոցմէ: Մարդիկ մեր մեղքերուն կը նային, 
բայց Յիսուս` մեզիբայց Յիսուս` մեզիբայց Յիսուս` մեզիբայց Յիսուս` մեզի´ ´ ´ ´ կը նայի:կը նայի:կը նայի:կը նայի:    Մարդոց համար մեՄարդոց համար մեՄարդոց համար մեՄարդոց համար մենք ոչինչ ենք, նք ոչինչ ենք, նք ոչինչ ենք, նք ոչինչ ենք, 
իսկ Յիսուսի համար` ամէն ինչ ենք: Մարդիկ մեր չգործած իսկ Յիսուսի համար` ամէն ինչ ենք: Մարդիկ մեր չգործած իսկ Յիսուսի համար` ամէն ինչ ենք: Մարդիկ մեր չգործած իսկ Յիսուսի համար` ամէն ինչ ենք: Մարդիկ մեր չգործած 
մեղքին համար անգամ մեզ կը դատապարտեն, մինչդեռ մեղքին համար անգամ մեզ կը դատապարտեն, մինչդեռ մեղքին համար անգամ մեզ կը դատապարտեն, մինչդեռ մեղքին համար անգամ մեզ կը դատապարտեն, մինչդեռ 
Յիսուս մեր ըրածին համար անգամ մեզ չի դատապարտեր: Յիսուս մեր ըրածին համար անգամ մեզ չի դատապարտեր: Յիսուս մեր ըրածին համար անգամ մեզ չի դատապարտեր: Յիսուս մեր ըրածին համար անգամ մեզ չի դատապարտեր: 
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Եւ ի՞նչպէս կրնայ մեզ դատապարտել, ինք որ աշխարհ եկաւ Եւ ի՞նչպէս կրնայ մեզ դատապարտել, ինք որ աշխարհ եկաւ Եւ ի՞նչպէս կրնայ մեզ դատապարտել, ինք որ աշխարհ եկաւ Եւ ի՞նչպէս կրնայ մեզ դատապարտել, ինք որ աշխարհ եկաւ 
մեզ ազատելու համար մեղքի դատապարտութենէն: Եմեզ ազատելու համար մեղքի դատապարտութենէն: Եմեզ ազատելու համար մեղքի դատապարտութենէն: Եմեզ ազատելու համար մեղքի դատապարտութենէն: Եթէ թէ թէ թէ 
երբեք մեր մեղքերէն ձերբազատիլ կ'ուզենք, Տէրը զանոնք չի երբեք մեր մեղքերէն ձերբազատիլ կ'ուզենք, Տէրը զանոնք չի երբեք մեր մեղքերէն ձերբազատիլ կ'ուզենք, Տէրը զանոնք չի երբեք մեր մեղքերէն ձերբազատիլ կ'ուզենք, Տէրը զանոնք չի 
տեսներ, այլ` անոնցմէ ձերբազատելու մեր փափաքը կը տեսներ, այլ` անոնցմէ ձերբազատելու մեր փափաքը կը տեսներ, այլ` անոնցմէ ձերբազատելու մեր փափաքը կը տեսներ, այլ` անոնցմէ ձերբազատելու մեր փափաքը կը 
տեսնէ ու կը կատարէ:տեսնէ ու կը կատարէ:տեսնէ ու կը կատարէ:տեսնէ ու կը կատարէ:    

3) 3) 3) 3) Ընդհանրապէս հրեաները եւ մասնաւորաբար ՓարիԸնդհանրապէս հրեաները եւ մասնաւորաբար ՓարիԸնդհանրապէս հրեաները եւ մասնաւորաբար ՓարիԸնդհանրապէս հրեաները եւ մասնաւորաբար Փարի----
սեցիները չէին ուզեր հաւատալ, որ Զակքէոսի պէս մէկը սեցիները չէին ուզեր հաւատալ, որ Զակքէոսի պէս մէկը սեցիները չէին ուզեր հաւատալ, որ Զակքէոսի պէս մէկը սեցիները չէին ուզեր հաւատալ, որ Զակքէոսի պէս մէկը 
կրնար փրկուիլ. մէկը՝ որ կկրնար փրկուիլ. մէկը՝ որ կկրնար փրկուիլ. մէկը՝ որ կկրնար փրկուիլ. մէկը՝ որ կ’’’’ապրէր մեղապրէր մեղապրէր մեղապրէր մեղքի քաղաքին՝ Երիքովի քի քաղաքին՝ Երիքովի քի քաղաքին՝ Երիքովի քի քաղաքին՝ Երիքովի 
մէջ: Մէկը՝ որ մաքսապետ մըն էր, առաջնորդ՝ այլ մէջ: Մէկը՝ որ մաքսապետ մըն էր, առաջնորդ՝ այլ մէջ: Մէկը՝ որ մաքսապետ մըն էր, առաջնորդ՝ այլ մէջ: Մէկը՝ որ մաքսապետ մըն էր, առաջնորդ՝ այլ ««««մեղաւորմեղաւորմեղաւորմեղաւոր» » » » 
մաքսաւորներու: Մէկը՝ որ բնամաքսաւորներու: Մէկը՝ որ բնամաքսաւորներու: Մէկը՝ որ բնամաքսաւորներու: Մէկը՝ որ բնա´́́́ւ գաղափար չունէր Մովսիւ գաղափար չունէր Մովսիւ գաղափար չունէր Մովսիւ գաղափար չունէր Մովսի----
սական Օրէնքէն եւ հայրերու աւանդութենէն: Այոսական Օրէնքէն եւ հայրերու աւանդութենէն: Այոսական Օրէնքէն եւ հայրերու աւանդութենէն: Այոսական Օրէնքէն եւ հայրերու աւանդութենէն: Այո´, ´, ´, ´, Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս 
այս բոլորը չէր գիտեր եւ չունէր, բայց ունէր այս բոլորը չէր գիտեր եւ չունէր, բայց ունէր այս բոլորը չէր գիտեր եւ չունէր, բայց ունէր այս բոլորը չէր գիտեր եւ չունէր, բայց ունէր այս բոլորէն այս բոլորէն այս բոլորէն այս բոլորէն 
աւելին. ունէր գորովալաւելին. ունէր գորովալաւելին. ունէր գորովալաւելին. ունէր գորովալիցիցիցից    սիրտ, ունէր յստակատեսիրտ, ունէր յստակատեսիրտ, ունէր յստակատեսիրտ, ունէր յստակատես միտք, ս միտք, ս միտք, ս միտք, 
ունէր իրեն ուղղուած կոչին ընդառաջելու պատրաստակաունէր իրեն ուղղուած կոչին ընդառաջելու պատրաստակաունէր իրեն ուղղուած կոչին ընդառաջելու պատրաստակաունէր իրեն ուղղուած կոչին ընդառաջելու պատրաստակա----
մութիւն:մութիւն:մութիւն:մութիւն:    

4) 4) 4) 4) ««««Սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.Սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.Սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.Սկսան մրթմրթալ եւ ըսել.----    ““““Այս մարդը մԱյս մարդը մԱյս մարդը մԱյս մարդը մեղաւորի մը եղաւորի մը եղաւորի մը եղաւորի մը 
տունը գնաց հիւր եղաւտունը գնաց հիւր եղաւտունը գնաց հիւր եղաւտունը գնաց հիւր եղաւ””””»»»»::::    Եթէ հրեաները գիտնային թէ իԵթէ հրեաները գիտնային թէ իԵթէ հրեաները գիտնային թէ իԵթէ հրեաները գիտնային թէ ի´́́́նչնչնչնչ    
նպատակով Յիսուս աշխարհ եկած էր,նպատակով Յիսուս աշխարհ եկած էր,նպատակով Յիսուս աշխարհ եկած էր,նպատակով Յիսուս աշխարհ եկած էր,    պիտի չտրտնջային եւ պիտի չտրտնջային եւ պիտի չտրտնջային եւ պիտի չտրտնջային եւ 
պիտի չմրթմպիտի չմրթմպիտի չմրթմպիտի չմրթմրթային անոր դէմ Զակքէոսի տունը մտած ատեն: րթային անոր դէմ Զակքէոսի տունը մտած ատեն: րթային անոր դէմ Զակքէոսի տունը մտած ատեն: րթային անոր դէմ Զակքէոսի տունը մտած ատեն: 
Ընդհակառակը, պիտի ուրախանային որ Յիսուս մեղաւորնեԸնդհակառակը, պիտի ուրախանային որ Յիսուս մեղաւորնեԸնդհակառակը, պիտի ուրախանային որ Յիսուս մեղաւորնեԸնդհակառակը, պիտի ուրախանային որ Յիսուս մեղաւորնե----
րը փրկելու իր առաքելութիւնը ժրաջանօրէն եւ բծախնդրօրէն րը փրկելու իր առաքելութիւնը ժրաջանօրէն եւ բծախնդրօրէն րը փրկելու իր առաքելութիւնը ժրաջանօրէն եւ բծախնդրօրէն րը փրկելու իր առաքելութիւնը ժրաջանօրէն եւ բծախնդրօրէն 
կկկկ’’’’ընէր: Բայց տարօրինակ չէ՞ որ անոնք մեղաւորներու ընէր: Բայց տարօրինակ չէ՞ որ անոնք մեղաւորներու ընէր: Բայց տարօրինակ չէ՞ որ անոնք մեղաւորներու ընէր: Բայց տարօրինակ չէ՞ որ անոնք մեղաւորներու 
փրկութեան համար ուրախանալու փոխարէն՝ կը նեղուփրկութեան համար ուրախանալու փոխարէն՝ կը նեղուփրկութեան համար ուրախանալու փոխարէն՝ կը նեղուփրկութեան համար ուրախանալու փոխարէն՝ կը նեղուէէէէին, ին, ին, ին, 
կը դժգոհկը դժգոհկը դժգոհկը դժգոհէէէէինինինին    ու կը տրտնջաու կը տրտնջաու կը տրտնջաու կը տրտնջայիյիյիյին: Այսօր մեր մէջ չկա՞ն մարդիկ, ն: Այսօր մեր մէջ չկա՞ն մարդիկ, ն: Այսօր մեր մէջ չկա՞ն մարդիկ, ն: Այսօր մեր մէջ չկա՞ն մարդիկ, 
որոնք կը տրտնջան երբ կը տեսնեն որ իրենց ծանօթ անձ մը որոնք կը տրտնջան երբ կը տեսնեն որ իրենց ծանօթ անձ մը որոնք կը տրտնջան երբ կը տեսնեն որ իրենց ծանօթ անձ մը որոնք կը տրտնջան երբ կը տեսնեն որ իրենց ծանօթ անձ մը 
դարձի կու գայ Քրիստոսի: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, որոնք դարձի կու գայ Քրիստոսի: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, որոնք դարձի կու գայ Քրիստոսի: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, որոնք դարձի կու գայ Քրիստոսի: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, որոնք 
ուրիշը կը նկատեն անարժան փրկութեան, ճիշդ ինչպէս ուրիշը կը նկատեն անարժան փրկութեան, ճիշդ ինչպէս ուրիշը կը նկատեն անարժան փրկութեան, ճիշդ ինչպէս ուրիշը կը նկատեն անարժան փրկութեան, ճիշդ ինչպէս 
հրեաները Զակքէոսը կը նկատէին: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, հրեաները Զակքէոսը կը նկատէին: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, հրեաները Զակքէոսը կը նկատէին: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, հրեաները Զակքէոսը կը նկատէին: Չկա՞ն մեր մէջ մարդիկ, 
որոնքորոնքորոնքորոնք    անհանգիստ կանհանգիստ կանհանգիստ կանհանգիստ կ’’’’ըլլան երբ կը տեսնենըլլան երբ կը տեսնենըլլան երբ կը տեսնենըլլան երբ կը տեսնեն,,,,    որ Տէրը կը գործէ որ Տէրը կը գործէ որ Տէրը կը գործէ որ Տէրը կը գործէ 
իրենց ծանօթ անձի մը կեանքին մէջ, որոշ օրհնութիւն մը իրենց ծանօթ անձի մը կեանքին մէջ, որոշ օրհնութիւն մը իրենց ծանօթ անձի մը կեանքին մէջ, որոշ օրհնութիւն մը իրենց ծանօթ անձի մը կեանքին մէջ, որոշ օրհնութիւն մը 
տալով անոր:տալով անոր:տալով անոր:տալով անոր:    Չկա՞ն մարդիկ որոնք նախանձով կը լեցուին Չկա՞ն մարդիկ որոնք նախանձով կը լեցուին Չկա՞ն մարդիկ որոնք նախանձով կը լեցուին Չկա՞ն մարդիկ որոնք նախանձով կը լեցուին 
երբ ուրիշ մը ողորմութիւն կը գտնէ Աստուծմէ:երբ ուրիշ մը ողորմութիւն կը գտնէ Աստուծմէ:երբ ուրիշ մը ողորմութիւն կը գտնէ Աստուծմէ:երբ ուրիշ մը ողորմութիւն կը գտնէ Աստուծմէ:    
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5555) ) ) ) ««««Մեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւՄեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւՄեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւՄեղաւորի մը տունը գնաց հիւր եղաւ»:»:»:»:    ՆայեցէՆայեցէՆայեցէՆայեցէ´́́́ք ք ք ք 
առաջին բառիառաջին բառիառաջին բառիառաջին բառին՝ մեղաւոր: Յիսուսի հետ եղողները Զակքէոսը ն՝ մեղաւոր: Յիսուսի հետ եղողները Զակքէոսը ն՝ մեղաւոր: Յիսուսի հետ եղողները Զակքէոսը ն՝ մեղաւոր: Յիսուսի հետ եղողները Զակքէոսը 
կը կոչեն կը կոչեն կը կոչեն կը կոչեն ««««մեղաւորմեղաւորմեղաւորմեղաւոր», », », », կարծէք զայն զատորոշելու համար կարծէք զայն զատորոշելու համար կարծէք զայն զատորոշելու համար կարծէք զայն զատորոշելու համար 
իրենցմէ, որպէս թէ իրենք անմեղ են: Փարիսեցիներուն, կամ իրենցմէ, որպէս թէ իրենք անմեղ են: Փարիսեցիներուն, կամ իրենցմէ, որպէս թէ իրենք անմեղ են: Փարիսեցիներուն, կամ իրենցմէ, որպէս թէ իրենք անմեղ են: Փարիսեցիներուն, կամ 
ըսենք հրեաներուն համար, Զակքէոս պարզապէս ըսենք հրեաներուն համար, Զակքէոս պարզապէս ըսենք հրեաներուն համար, Զակքէոս պարզապէս ըսենք հրեաներուն համար, Զակքէոս պարզապէս ««««մեղմեղմեղմեղաւորաւորաւորաւոր» » » » 
մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`    անիկա անիկա անիկա անիկա ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ» » » » էր: էր: էր: էր: 
ՀրեանՀրեանՀրեանՀրեաներուն համար Զակքէոսը պարզապէս դրամ հաւաքող երուն համար Զակքէոսը պարզապէս դրամ հաւաքող երուն համար Զակքէոսը պարզապէս դրամ հաւաքող երուն համար Զակքէոսը պարզապէս դրամ հաւաքող 
լրտես մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`լրտես մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`լրտես մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`լրտես մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`    անիկաանիկաանիկաանիկա    մարդիկը Աստումարդիկը Աստումարդիկը Աստումարդիկը Աստու----
ծոյ փարախէն ներս հաւաքծոյ փարախէն ներս հաւաքծոյ փարախէն ներս հաւաքծոյ փարախէն ներս հաւաքելու կանչուած ելու կանչուած ելու կանչուած ելու կանչուած առաքեալ մըն էր: առաքեալ մըն էր: առաքեալ մըն էր: առաքեալ մըն էր: 
Հրեաներուն համար Զակքէոսը Հրեաներուն համար Զակքէոսը Հրեաներուն համար Զակքէոսը Հրեաներուն համար Զակքէոսը կորուստի դատապարտուած կորուստի դատապարտուած կորուստի դատապարտուած կորուստի դատապարտուած 
անձ մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`անձ մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`անձ մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`անձ մըն էր, իսկ Յիսուսի համար`    անիկաանիկաանիկաանիկա    փրկութեան որդի փրկութեան որդի փրկութեան որդի փրկութեան որդի 
մըն էր: մըն էր: մըն էր: մըն էր: Իսկ քեզի համար, սիրելիԻսկ քեզի համար, սիրելիԻսկ քեզի համար, սիրելիԻսկ քեզի համար, սիրելի´ ´ ´ ´ բարեկամ, ի՞նչ են բարեկամ, ի՞նչ են բարեկամ, ի՞նչ են բարեկամ, ի՞նչ են 
մարդիկը. պարզապէս դատապարտելի մեղաւորնե՞ր, թէ՝ մարդիկը. պարզապէս դատապարտելի մեղաւորնե՞ր, թէ՝ մարդիկը. պարզապէս դատապարտելի մեղաւորնե՞ր, թէ՝ մարդիկը. պարզապէս դատապարտելի մեղաւորնե՞ր, թէ՝ 
փրկութեան կանչուած եւ կարեփրկութեան կանչուած եւ կարեփրկութեան կանչուած եւ կարեփրկութեան կանչուած եւ կարեկցկցկցկցութեան կարօտ էակներ:ութեան կարօտ էակներ:ութեան կարօտ էակներ:ութեան կարօտ էակներ:    
Անգութ միԱնգութ միԱնգութ միԱնգութ մի´ ´ ´ ´ ըլլար մարդոց հանդէպ, դուն` որ Աստուծոյ ըլլար մարդոց հանդէպ, դուն` որ Աստուծոյ ըլլար մարդոց հանդէպ, դուն` որ Աստուծոյ ըլլար մարդոց հանդէպ, դուն` որ Աստուծոյ 
գթութեան կարիքը ունիս: Անողորմ միգթութեան կարիքը ունիս: Անողորմ միգթութեան կարիքը ունիս: Անողորմ միգթութեան կարիքը ունիս: Անողորմ մի´ ´ ´ ´ ըլլար նմանիդ ըլլար նմանիդ ըլլար նմանիդ ըլլար նմանիդ 
հանդէպ, դուն` որ ամէնհանդէպ, դուն` որ ամէնհանդէպ, դուն` որ ամէնհանդէպ, դուն` որ ամէն    օր ու ամէն ժամ Աստուծոյ օր ու ամէն ժամ Աստուծոյ օր ու ամէն ժամ Աստուծոյ օր ու ամէն ժամ Աստուծոյ 
ողորմութեան պէտք ունիս:ողորմութեան պէտք ունիս:ողորմութեան պէտք ունիս:ողորմութեան պէտք ունիս:    

6)6)6)6)    Հաւանաբար այս մարդիկը որոնք կը դժգոհէին որ Հաւանաբար այս մարդիկը որոնք կը դժգոհէին որ Հաւանաբար այս մարդիկը որոնք կը դժգոհէին որ Հաւանաբար այս մարդիկը որոնք կը դժգոհէին որ 
Յիսուս մեղաւոր մարդոց տունը ճաշի կՅիսուս մեղաւոր մարդոց տունը ճաշի կՅիսուս մեղաւոր մարդոց տունը ճաշի կՅիսուս մեղաւոր մարդոց տունը ճաշի կ’’’’երթար, նոյներթար, նոյներթար, նոյներթար, նոյնինքնինքնինքնինքն    
իրեիրեիրեիրե´́́́նք էին որ կը դժգոհէին որ Յիսուս ձկնորս աշակերտներ նք էին որ կը դժգոհէին որ Յիսուս ձկնորս աշակերտներ նք էին որ կը դժգոհէին որ Յիսուս ձկնորս աշակերտներ նք էին որ կը դժգոհէին որ Յիսուս ձկնորս աշակերտներ 
ընտրած էր, փոխանակ ուսեալ ռաբբիներ, Փարիսեցիներ կամ ընտրած էր, փոխանակ ուսեալ ռաբբիներ, Փարիսեցիներ կամ ընտրած էր, փոխանակ ուսեալ ռաբբիներ, Փարիսեցիներ կամ ընտրած էր, փոխանակ ուսեալ ռաբբիներ, Փարիսեցիներ կամ 
ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքի ուսուցիչներ ընտրելու: Յիսուս չեկաւ անոնց համար` քի ուսուցիչներ ընտրելու: Յիսուս չեկաւ անոնց համար` քի ուսուցիչներ ընտրելու: Յիսուս չեկաւ անոնց համար` քի ուսուցիչներ ընտրելու: Յիսուս չեկաւ անոնց համար` 
որոնք իրենք զիրենք արդար եւ փրկուորոնք իրենք զիրենք արդար եւ փրկուորոնք իրենք զիրենք արդար եւ փրկուորոնք իրենք զիրենք արդար եւ փրկութեան արժանի մարդիկ թեան արժանի մարդիկ թեան արժանի մարդիկ թեան արժանի մարդիկ 
կը սեպէին ու կը սեպեն, այլ եկաւ անոնց համար՝ որոնք կը սեպէին ու կը սեպեն, այլ եկաւ անոնց համար՝ որոնք կը սեպէին ու կը սեպեն, այլ եկաւ անոնց համար՝ որոնք կը սեպէին ու կը սեպեն, այլ եկաւ անոնց համար՝ որոնք 
Զակքէոսի նման կը խոստովանէին ու կը խոստովաԶակքէոսի նման կը խոստովանէին ու կը խոստովաԶակքէոսի նման կը խոստովանէին ու կը խոստովաԶակքէոսի նման կը խոստովանէին ու կը խոստովանին, որ նին, որ նին, որ նին, որ 
անիրաւութիւն ըրած են, եւ կը խոստանան հատուցանել այանիրաւութիւն ըրած են, եւ կը խոստանան հատուցանել այանիրաւութիւն ըրած են, եւ կը խոստանան հատուցանել այանիրաւութիւն ըրած են, եւ կը խոստանան հատուցանել այն ն ն ն 
մարդոց որոնց անիրաւած կամ ցաւցուցած են:մարդոց որոնց անիրաւած կամ ցաւցուցած են:մարդոց որոնց անիրաւած կամ ցաւցուցած են:մարդոց որոնց անիրաւած կամ ցաւցուցած են:    

7777) ) ) ) Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ Հրեաներ մրթմրթացին Յիսուսի դէմ, բայց Յիսուս մրթմրթացին Յիսուսի դէմ, բայց Յիսուս մրթմրթացին Յիսուսի դէմ, բայց Յիսուս մրթմրթացին Յիսուսի դէմ, բայց Յիսուս 
չհրաժաչհրաժաչհրաժաչհրաժարեցաւ Զակքէոսի տունը գիշերելու իր ծրագիրէն: Ի՞նչ րեցաւ Զակքէոսի տունը գիշերելու իր ծրագիրէն: Ի՞նչ րեցաւ Զակքէոսի տունը գիշերելու իր ծրագիրէն: Ի՞նչ րեցաւ Զակքէոսի տունը գիշերելու իր ծրագիրէն: Ի՞նչ 
կ'ընենք մենք երբ Աստուածահաճոյ գործ մը կը կատարենք եւ կ'ընենք մենք երբ Աստուածահաճոյ գործ մը կը կատարենք եւ կ'ընենք մենք երբ Աստուածահաճոյ գործ մը կը կատարենք եւ կ'ընենք մենք երբ Աստուածահաճոյ գործ մը կը կատարենք եւ 
մարդիկ սկսին մրթմրթալ մեր դէմ: մարդիկ սկսին մրթմրթալ մեր դէմ: մարդիկ սկսին մրթմրթալ մեր դէմ: մարդիկ սկսին մրթմրթալ մեր դէմ: Մարդոց մրթմրթուքը մեզ Մարդոց մրթմրթուքը մեզ Մարդոց մրթմրթուքը մեզ Մարդոց մրթմրթուքը մեզ 
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ետ կետ կետ կետ կը պահէ՞ մարդաը պահէ՞ մարդաը պահէ՞ մարդաը պահէ՞ մարդասիրուսիրուսիրուսիրութենէն: Մարդոց տրտունջքը մեր թենէն: Մարդոց տրտունջքը մեր թենէն: Մարդոց տրտունջքը մեր թենէն: Մարդոց տրտունջքը մեր 
դէմ`դէմ`դէմ`դէմ`    կը կասեցնէ՞ մեր խանդակը կասեցնէ՞ մեր խանդակը կասեցնէ՞ մեր խանդակը կասեցնէ՞ մեր խանդավառութիւնը: Մարդոց բամբավառութիւնը: Մարդոց բամբավառութիւնը: Մարդոց բամբավառութիւնը: Մարդոց բամբա----
սանքներնսանքներնսանքներնսանքներն    ու քննադատութիւնները`ու քննադատութիւնները`ու քննադատութիւնները`ու քննադատութիւնները`    պատճառ կը դառնա՞ն պատճառ կը դառնա՞ն պատճառ կը դառնա՞ն պատճառ կը դառնա՞ն 
որ թողունք մեոր թողունք մեոր թողունք մեոր թողունք մեր ձեռքը առած արքայութեան մաճըր ձեռքը առած արքայութեան մաճըր ձեռքը առած արքայութեան մաճըր ձեռքը առած արքայութեան մաճը::::    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
ուրացուինք մեր հաւատքին համար` կ'ուրանա՞նք մեր հաուրացուինք մեր հաւատքին համար` կ'ուրանա՞նք մեր հաուրացուինք մեր հաւատքին համար` կ'ուրանա՞նք մեր հաուրացուինք մեր հաւատքին համար` կ'ուրանա՞նք մեր հա----
ւատքը: Եթէւատքը: Եթէւատքը: Եթէւատքը: Եթէ    մարդիկ հեռանան մեզմէ Յիսուսի համար` կը մարդիկ հեռանան մեզմէ Յիսուսի համար` կը մարդիկ հեռանան մեզմէ Յիսուսի համար` կը մարդիկ հեռանան մեզմէ Յիսուսի համար` կը 
հեռանա՞նք Յիսուսէն:հեռանա՞նք Յիսուսէն:հեռանա՞նք Յիսուսէն:հեռանա՞նք Յիսուսէն:    

8888) ) ) ) ««««Հիւր եղաւՀիւր եղաւՀիւր եղաւՀիւր եղաւ»:»:»:»:    Մեզ կը զարմացնէ թէ ինչպէՄեզ կը զարմացնէ թէ ինչպէՄեզ կը զարմացնէ թէ ինչպէՄեզ կը զարմացնէ թէ ինչպէ´́́́ս հրեաներ ս հրեաներ ս հրեաներ ս հրեաներ 
մրթմրթացին Յիսուսի դէմ երբ գնաց Զակքէոսի տունը հիւր մրթմրթացին Յիսուսի դէմ երբ գնաց Զակքէոսի տունը հիւր մրթմրթացին Յիսուսի դէմ երբ գնաց Զակքէոսի տունը հիւր մրթմրթացին Յիսուսի դէմ երբ գնաց Զակքէոսի տունը հիւր 
ըլլալու. կը զարմացնէ անոր համար, որ հրեաներ կը հաւաըլլալու. կը զարմացնէ անոր համար, որ հրեաներ կը հաւաըլլալու. կը զարմացնէ անոր համար, որ հրեաներ կը հաւաըլլալու. կը զարմացնէ անոր համար, որ հրեաներ կը հաւա----
տային, թէ ոեւէ անձ որ իրենցմէ ոեւէ մէկունտային, թէ ոեւէ անձ որ իրենցմէ ոեւէ մէկունտային, թէ ոեւէ անձ որ իրենցմէ ոեւէ մէկունտային, թէ ոեւէ անձ որ իրենցմէ ոեւէ մէկուն    տունը հիւր տունը հիւր տունը հիւր տունը հիւր 
իբրեւ կու գար, պարտաւոր էին զայն յարգելու ու պատուելու իբրեւ կու գար, պարտաւոր էին զայն յարգելու ու պատուելու իբրեւ կու գար, պարտաւոր էին զայն յարգելու ու պատուելու իբրեւ կու գար, պարտաւոր էին զայն յարգելու ու պատուելու 
ամէն իմաստով: Իրենց իսկ համոզումով, ամենէն մեղաւոր ամէն իմաստով: Իրենց իսկ համոզումով, ամենէն մեղաւոր ամէն իմաստով: Իրենց իսկ համոզումով, ամենէն մեղաւոր ամէն իմաստով: Իրենց իսկ համոզումով, ամենէն մեղաւոր 
մարդն անգամ կրնար հիւր ընդունիլմարդն անգամ կրնար հիւր ընդունիլմարդն անգամ կրնար հիւր ընդունիլմարդն անգամ կրնար հիւր ընդունիլ    իր տանը մէջիր տանը մէջիր տանը մէջիր տանը մէջ, , , , ուստի ուստի ուստի ուստի 
անոնց մրթմրթալը ընդդէմ Յիսուսի առած քայլանոնց մրթմրթալը ընդդէմ Յիսուսի առած քայլանոնց մրթմրթալը ընդդէմ Յիսուսի առած քայլանոնց մրթմրթալը ընդդէմ Յիսուսի առած քայլին` ուրիշ ին` ուրիշ ին` ուրիշ ին` ուրիշ 
բանի արդիւնք չէր եթէ ոչ Յիսուսի հանդէբանի արդիւնք չէր եթէ ոչ Յիսուսի հանդէբանի արդիւնք չէր եթէ ոչ Յիսուսի հանդէբանի արդիւնք չէր եթէ ոչ Յիսուսի հանդէպ իրենց ունեցած պ իրենց ունեցած պ իրենց ունեցած պ իրենց ունեցած 
ատելութեանատելութեանատելութեանատելութեան::::    

««««ԶակԶակԶակԶակքէոս ոտքի ելաւ եւ Տքէոս ոտքի ելաւ եւ Տքէոս ոտքի ելաւ եւ Տքէոս ոտքի ելաւ եւ Տիրոջ ըսաւ.իրոջ ըսաւ.իրոջ ըսաւ.իրոջ ըսաւ.----    ““““ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահա ուներ, ահա ուներ, ահա ուներ, ահա ունե----
ցացացացածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիծիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիծիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիծիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անի----
րաւած եմ՝րաւած եմ՝րաւած եմ՝րաւած եմ՝    քառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորքառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորքառապատիկ պիտի հատուցանեմ անորքառապատիկ պիտի հատուցանեմ անոր””””»»»»    
((((Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):Ղուկաս 19.8):    

1) 1) 1) 1) ««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ»»»»::::    Զակքէոս նստած չէր երբ յայտարարեց Զակքէոս նստած չէր երբ յայտարարեց Զակքէոս նստած չէր երբ յայտարարեց Զակքէոս նստած չէր երբ յայտարարեց 
թէ իր ունեցածին թէ իր ունեցածին թէ իր ունեցածին թէ իր ունեցածին կէսը աղքատկէսը աղքատկէսը աղքատկէսը աղքատներուն պիտի տար: Ան ոտքի ներուն պիտի տար: Ան ոտքի ներուն պիտի տար: Ան ոտքի ներուն պիտի տար: Ան ոտքի 
էր: էր: էր: էր: ««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ» » » » բառերը ցոյց կու տան, որ նախապէս նստած բառերը ցոյց կու տան, որ նախապէս նստած բառերը ցոյց կու տան, որ նախապէս նստած բառերը ցոյց կու տան, որ նախապէս նստած 
էր, միաժամանակ ցոյց կու տան, որ տունին մէջ եղող բոլոր էր, միաժամանակ ցոյց կու տան, որ տունին մէջ եղող բոլոր էր, միաժամանակ ցոյց կու տան, որ տունին մէջ եղող բոլոր էր, միաժամանակ ցոյց կու տան, որ տունին մէջ եղող բոլոր 
մարդիկն ալ նստած էին: մարդիկն ալ նստած էին: մարդիկն ալ նստած էին: մարդիկն ալ նստած էին: ««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ», », », », որպէսզի տեսնուի ու որպէսզի տեսնուի ու որպէսզի տեսնուի ու որպէսզի տեսնուի ու 
լսուի բոլորին կողմէ: լսուի բոլորին կողմէ: լսուի բոլորին կողմէ: լսուի բոլորին կողմէ: ««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ», », », », որպէսզի իր կատարած որպէսզի իր կատարած որպէսզի իր կատարած որպէսզի իր կատարած 
յայտայայտայայտայայտարարութեան եւ խոստովանութեան տար առաւել ծանրարութեան եւ խոստովանութեան տար առաւել ծանրարութեան եւ խոստովանութեան տար առաւել ծանրարութեան եւ խոստովանութեան տար առաւել ծան----
րութիւն եւ ուժգնութիւն: րութիւն եւ ուժգնութիւն: րութիւն եւ ուժգնութիւն: րութիւն եւ ուժգնութիւն: ««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ», », », », որպէսզի բոլորը տեսորպէսզի բոլորը տեսորպէսզի բոլորը տեսորպէսզի բոլորը տես----
նէին ու գիտնային թէ իր ապաշխարութիւնը իրականէին ու գիտնային թէ իր ապաշխարութիւնը իրականէին ու գիտնային թէ իր ապաշխարութիւնը իրականէին ու գիտնային թէ իր ապաշխարութիւնը իրակա´́́́ն էր: ն էր: ն էր: ն էր: 
««««Ոտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւՈտքի ելաւ», », », », որպէսզի բոլորը գիտնային թէ ինք չէր քաշուեր որպէսզի բոլորը գիտնային թէ ինք չէր քաշուեր որպէսզի բոլորը գիտնային թէ ինք չէր քաշուեր որպէսզի բոլորը գիտնային թէ ինք չէր քաշուեր 
Յիսուսը ընդունելու ու դաւանելու: Ան չուզեց ծածուկ կՅիսուսը ընդունելու ու դաւանելու: Ան չուզեց ծածուկ կՅիսուսը ընդունելու ու դաւանելու: Ան չուզեց ծածուկ կՅիսուսը ընդունելու ու դաւանելու: Ան չուզեց ծածուկ կերպով երպով երպով երպով 
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Յիսուսի հետեւորդ մը ըլլալ, ինչպէս ուզած էր Նիկոդեմոս Յիսուսի հետեւորդ մը ըլլալ, ինչպէս ուզած էր Նիկոդեմոս Յիսուսի հետեւորդ մը ըլլալ, ինչպէս ուզած էր Նիկոդեմոս Յիսուսի հետեւորդ մը ըլլալ, ինչպէս ուզած էր Նիկոդեմոս 
ինք, այլ` յայտնապէս, բացայայտօրէն, ահա թէ ինչու ինք, այլ` յայտնապէս, բացայայտօրէն, ահա թէ ինչու ինք, այլ` յայտնապէս, բացայայտօրէն, ահա թէ ինչու ինք, այլ` յայտնապէս, բացայայտօրէն, ահա թէ ինչու ««««ոտքի ոտքի ոտքի ոտքի 
ելաւելաւելաւելաւ», », », », որպէսզի բոլորը յստակ գիտնային թէ ինք այլեւս որպէսզի բոլորը յստակ գիտնային թէ ինք այլեւս որպէսզի բոլորը յստակ գիտնային թէ ինք այլեւս որպէսզի բոլորը յստակ գիտնային թէ ինք այլեւս 
հետեւորդ մըն էր Քրիստոսի: հետեւորդ մըն էր Քրիստոսի: հետեւորդ մըն էր Քրիստոսի: հետեւորդ մըն էր Քրիստոսի: Այսօր շատ հաւատացեալներ Այսօր շատ հաւատացեալներ Այսօր շատ հաւատացեալներ Այսօր շատ հաւատացեալներ 
կան որոնց մօտ կը պակսի կան որոնց մօտ կը պակսի կան որոնց մօտ կը պակսի կան որոնց մօտ կը պակսի Զակքէոսի Զակքէոսի Զակքէոսի Զակքէոսի քաջութիւնըքաջութիւնըքաջութիւնըքաջութիւնը` ` ` ` Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
համար ոտքի կանգնելու: Շատեր անոնցմէ կ'ուզեն երկինքի համար ոտքի կանգնելու: Շատեր անոնցմէ կ'ուզեն երկինքի համար ոտքի կանգնելու: Շատեր անոնցմէ կ'ուզեն երկինքի համար ոտքի կանգնելու: Շատեր անոնցմէ կ'ուզեն երկինքի 
մէջ Քրիստոսի հետ ըլլալ, բայց չեն ուզեր երկրի վրայ մէջ Քրիստոսի հետ ըլլալ, բայց չեն ուզեր երկրի վրայ մէջ Քրիստոսի հետ ըլլալ, բայց չեն ուզեր երկրի վրայ մէջ Քրիստոսի հետ ըլլալ, բայց չեն ուզեր երկրի վրայ 
ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    հետ ըլլալնին բացայայտ դարձնել, վախնալով որ հետ ըլլալնին բացայայտ դարձնել, վախնալով որ հետ ըլլալնին բացայայտ դարձնել, վախնալով որ հետ ըլլալնին բացայայտ դարձնել, վախնալով որ 
կրնան գործ, դիրք, դրամ ու կրնան գործ, դիրք, դրամ ու կրնան գործ, դիրք, դրամ ու կրնան գործ, դիրք, դրամ ու համբաւ կորսնցնել: Զակքէոս այս համբաւ կորսնցնել: Զակքէոս այս համբաւ կորսնցնել: Զակքէոս այս համբաւ կորսնցնել: Զակքէոս այս 
վախը չունեցաւ: վախը չունեցաւ: վախը չունեցաւ: վախը չունեցաւ: Որոշ հայրեր դիտել կու տՈրոշ հայրեր դիտել կու տՈրոշ հայրեր դիտել կու տՈրոշ հայրեր դիտել կու տան, որ ան, որ ան, որ ան, որ ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    
դարձի գալէդարձի գալէդարձի գալէդարձի գալէ    ետք`ետք`ետք`ետք`    կորսնցուց իր դիրքն ու պաշտօնը, ալ մաքս կորսնցուց իր դիրքն ու պաշտօնը, ալ մաքս կորսնցուց իր դիրքն ու պաշտօնը, ալ մաքս կորսնցուց իր դիրքն ու պաշտօնը, ալ մաքս 
չհաւաքեց: Մատթէոս Աւետարանիչ ինք եւս դադրեցաւ մաքչհաւաքեց: Մատթէոս Աւետարանիչ ինք եւս դադրեցաւ մաքչհաւաքեց: Մատթէոս Աւետարանիչ ինք եւս դադրեցաւ մաքչհաւաքեց: Մատթէոս Աւետարանիչ ինք եւս դադրեցաւ մաք----
սաւոր ըլլալէ երբ ընդառաջեց Քրիստոսի կոչին ու հետեւեցաւ սաւոր ըլլալէ երբ ընդառաջեց Քրիստոսի կոչին ու հետեւեցաւ սաւոր ըլլալէ երբ ընդառաջեց Քրիստոսի կոչին ու հետեւեցաւ սաւոր ըլլալէ երբ ընդառաջեց Քրիստոսի կոչին ու հետեւեցաւ 
անոր (Մատթէոս 9.9):անոր (Մատթէոս 9.9):անոր (Մատթէոս 9.9):անոր (Մատթէոս 9.9):    

Անոնք որոնք Տիրոջ կը դառնան ու Տիրոջ կը պատկանին, Անոնք որոնք Տիրոջ կը դառնան ու Տիրոջ կը պատկանին, Անոնք որոնք Տիրոջ կը դառնան ու Տիրոջ կը պատկանին, Անոնք որոնք Տիրոջ կը դառնան ու Տիրոջ կը պատկանին, 
Զակքէոսի Զակքէոսի Զակքէոսի Զակքէոսի նմնմնմնման, ան, ան, ան, թող չվախնան ու չքաշուին ոտքիթող չվախնան ու չքաշուին ոտքիթող չվախնան ու չքաշուին ոտքիթող չվախնան ու չքաշուին ոտքի´ ´ ´ ´ կանգնեկանգնեկանգնեկանգնե----
լու վկայուլու վկայուլու վկայուլու վկայութեան համար, ոտքիթեան համար, ոտքիթեան համար, ոտքիթեան համար, ոտքի´ ´ ´ ´ ելլելու Տիրոջ անունով ու ելլելու Տիրոջ անունով ու ելլելու Տիրոջ անունով ու ելլելու Տիրոջ անունով ու 
Տիրոջ փառքին համար:Տիրոջ փառքին համար:Տիրոջ փառքին համար:Տիրոջ փառքին համար:    Յիսուսը հրապարակաւ դաւանող Յիսուսը հրապարակաւ դաւանող Յիսուսը հրապարակաւ դաւանող Յիսուսը հրապարակաւ դաւանող 
մարդը` հրապարակաւ պիտի դաւանուի Յիսուսի կողմէ, իսկ մարդը` հրապարակաւ պիտի դաւանուի Յիսուսի կողմէ, իսկ մարդը` հրապարակաւ պիտի դաւանուի Յիսուսի կողմէ, իսկ մարդը` հրապարակաւ պիտի դաւանուի Յիսուսի կողմէ, իսկ 
զինք հրապարակաւ ուրացող մարդը` հրապարակաւ պիտի զինք հրապարակաւ ուրացող մարդը` հրապարակաւ պիտի զինք հրապարակաւ ուրացող մարդը` հրապարակաւ պիտի զինք հրապարակաւ ուրացող մարդը` հրապարակաւ պիտի 
ուրացուի անոր կոուրացուի անոր կոուրացուի անոր կոուրացուի անոր կողմէ (Մատթէոս 10.32ղմէ (Մատթէոս 10.32ղմէ (Մատթէոս 10.32ղմէ (Մատթէոս 10.32----33):33):33):33):    Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ Հարկաւ այս այս այս այս 
խօսքերովս, հաւատքի ցուցադրութիւն ընելու մասին չէ որ կը խօսքերովս, հաւատքի ցուցադրութիւն ընելու մասին չէ որ կը խօսքերովս, հաւատքի ցուցադրութիւն ընելու մասին չէ որ կը խօսքերովս, հաւատքի ցուցադրութիւն ընելու մասին չէ որ կը 
խօսիմ: Խօսքս մեր հաւատքը` վախի կամ ամօթի պատճառով խօսիմ: Խօսքս մեր հաւատքը` վախի կամ ամօթի պատճառով խօսիմ: Խօսքս մեր հաւատքը` վախի կամ ամօթի պատճառով խօսիմ: Խօսքս մեր հաւատքը` վախի կամ ամօթի պատճառով 
չուրանալու մասին է, չուրանալու մասին է, չուրանալու մասին է, չուրանալու մասին է, կամ կամ կամ կամ գործ չկորսնցգործ չկորսնցգործ չկորսնցգործ չկորսնցնելու համար` Յիսունելու համար` Յիսունելու համար` Յիսունելու համար` Յիսու----
սի սի սի սի գործակցութիւնը չկորսնցնելու մասին է:գործակցութիւնը չկորսնցնելու մասին է:գործակցութիւնը չկորսնցնելու մասին է:գործակցութիւնը չկորսնցնելու մասին է:    

Զակքէոսի սիրտը ճշմարԶակքէոսի սիրտը ճշմարԶակքէոսի սիրտը ճշմարԶակքէոսի սիրտը ճշմարիտ փոփոխութենէ կիտ փոփոխութենէ կիտ փոփոխութենէ կիտ փոփոխութենէ կ’’’’անցնէր, եւ անցնէր, եւ անցնէր, եւ անցնէր, եւ 
ան չէր կրնար լուռ մնալ ու չվկայել: Երբ մարդուն սիրտը ան չէր կրնար լուռ մնալ ու չվկայել: Երբ մարդուն սիրտը ան չէր կրնար լուռ մնալ ու չվկայել: Երբ մարդուն սիրտը ան չէր կրնար լուռ մնալ ու չվկայել: Երբ մարդուն սիրտը 
գտնէ ճշմարտութիւգտնէ ճշմարտութիւգտնէ ճշմարտութիւգտնէ ճշմարտութիւնը, կը սկսի բոցավառիլ այդ ճշմարտունը, կը սկսի բոցավառիլ այդ ճշմարտունը, կը սկսի բոցավառիլ այդ ճշմարտունը, կը սկսի բոցավառիլ այդ ճշմարտու----
թեան սիրովթեան սիրովթեան սիրովթեան սիրով, , , , եւ այդ ճշմարտութեան բոցավառումն է որ մարեւ այդ ճշմարտութեան բոցավառումն է որ մարեւ այդ ճշմարտութեան բոցավառումն է որ մարեւ այդ ճշմարտութեան բոցավառումն է որ մար----
դուն քաջութիւն ու համարձակութիւն կը շնորհէ ոտքիդուն քաջութիւն ու համարձակութիւն կը շնորհէ ոտքիդուն քաջութիւն ու համարձակութիւն կը շնորհէ ոտքիդուն քաջութիւն ու համարձակութիւն կը շնորհէ ոտքի´ ´ ´ ´ կեկեկեկե----
նալու եւ վկայելու նալու եւ վկայելու նալու եւ վկայելու նալու եւ վկայելու իր ունեցած հաւատքին ու յոյսին համար:իր ունեցած հաւատքին ու յոյսին համար:իր ունեցած հաւատքին ու յոյսին համար:իր ունեցած հաւատքին ու յոյսին համար:    

2) 2) 2) 2) ««««ԵԵԵԵւ Տիրոջ ըսաււ Տիրոջ ըսաււ Տիրոջ ըսաււ Տիրոջ ըսաւ»»»»::::    Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.Երեք նշումներ.----    
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աաաա) ) ) ) Այս բառերը ապացոյց մըն են, որ Զակքէոսի զղջումն Այս բառերը ապացոյց մըն են, որ Զակքէոսի զղջումն Այս բառերը ապացոյց մըն են, որ Զակքէոսի զղջումն Այս բառերը ապացոյց մըն են, որ Զակքէոսի զղջումն 
ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Ի՞նչ իմաստով: Ան իր ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Ի՞նչ իմաստով: Ան իր ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Ի՞նչ իմաստով: Ան իր ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Ի՞նչ իմաստով: Ան իր 
հայեացքն ու խօսքը Տիրոհայեացքն ու խօսքը Տիրոհայեացքն ու խօսքը Տիրոհայեացքն ու խօսքը Տիրո´́́́ջ ուղղեց եւ ոջ ուղղեց եւ ոջ ուղղեց եւ ոջ ուղղեց եւ ո´́́́չ թէ նստողներուն: չ թէ նստողներուն: չ թէ նստողներուն: չ թէ նստողներուն: 
Ան եթէ ոտքի ելլէր Ան եթէ ոտքի ելլէր Ան եթէ ոտքի ելլէր Ան եթէ ոտքի ելլէր եւ խօսքը Տեւ խօսքը Տեւ խօսքը Տեւ խօսքը Տիրոջ ուղղելու փոխարէն`իրոջ ուղղելու փոխարէն`իրոջ ուղղելու փոխարէն`իրոջ ուղղելու փոխարէն`    հոն հոն հոն հոն 
նստող մարդոց ուղղէր, կրնար կեղծաւոր ու ծափահարուիլ նստող մարդոց ուղղէր, կրնար կեղծաւոր ու ծափահարուիլ նստող մարդոց ուղղէր, կրնար կեղծաւոր ու ծափահարուիլ նստող մարդոց ուղղէր, կրնար կեղծաւոր ու ծափահարուիլ 
սիրող մարդու մը տպաւորութիւնը տալ սիրող մարդու մը տպաւորութիւնը տալ սիրող մարդու մը տպաւորութիւնը տալ սիրող մարդու մը տպաւորութիւնը տալ հոն նստողներուն եւ հոն նստողներուն եւ հոն նստողներուն եւ հոն նստողներուն եւ 
մեզի: Ան Տիրոմեզի: Ան Տիրոմեզի: Ան Տիրոմեզի: Ան Տիրո´́́́ջ ուղղեց իր խօսքը, որովհետեւ Տիրոջ ուղղեց իր խօսքը, որովհետեւ Տիրոջ ուղղեց իր խօսքը, որովհետեւ Տիրոջ ուղղեց իր խօսքը, որովհետեւ Տիրո´́́́ջ դէմ ջ դէմ ջ դէմ ջ դէմ 
մեղանչած էր: Մենք եւս, երբ դարձի գանք, պէտք է մեր խօսքը մեղանչած էր: Մենք եւս, երբ դարձի գանք, պէտք է մեր խօսքը մեղանչած էր: Մենք եւս, երբ դարձի գանք, պէտք է մեր խօսքը մեղանչած էր: Մենք եւս, երբ դարձի գանք, պէտք է մեր խօսքը 
Տիրոջ ուղղենք, Տիրոջ ուղղենք, Տիրոջ ուղղենք, Տիրոջ ուղղենք, որովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ իորովհետեւ ի´́́́ր դէմ է որ մեղք գործած ենք ու ր դէմ է որ մեղք գործած ենք ու ր դէմ է որ մեղք գործած ենք ու ր դէմ է որ մեղք գործած ենք ու 
կը գործենք:կը գործենք:կը գործենք:կը գործենք:    

բբբբ) ) ) ) Երբ դարձի գանք` ՏիրոԵրբ դարձի գանք` ՏիրոԵրբ դարձի գանք` ՏիրոԵրբ դարձի գանք` Տիրո´́́́ջ պէտք է դարձի գանք, երբ ջ պէտք է դարձի գանք, երբ ջ պէտք է դարձի գանք, երբ ջ պէտք է դարձի գանք, երբ 
ապաշխարենք՝ Տիրոապաշխարենք՝ Տիրոապաշխարենք՝ Տիրոապաշխարենք՝ Տիրո´́́́ջ ներկայութեան պէտք է ըլլայ ատիկա: ջ ներկայութեան պէտք է ըլլայ ատիկա: ջ ներկայութեան պէտք է ըլլայ ատիկա: ջ ներկայութեան պէտք է ըլլայ ատիկա: 
Ըսել կԸսել կԸսել կԸսել կ’’’’ուզեմ, թէ պէտք է զգոուզեմ, թէ պէտք է զգոուզեմ, թէ պէտք է զգոուզեմ, թէ պէտք է զգո´́́́յշ ըլլանք մարդիկը սիրաշայշ ըլլանք մարդիկը սիրաշայշ ըլլանք մարդիկը սիրաշայշ ըլլանք մարդիկը սիրաշա----
հելու համար հելու համար հելու համար հելու համար ««««ապաշխարելէապաշխարելէապաշխարելէապաշխարելէ»: »: »: »: Երբ ապաշխարութեան կոչ Երբ ապաշխարութեան կոչ Երբ ապաշխարութեան կոչ Երբ ապաշխարութեան կոչ 
կկկկ’’’’ուղղուի եւ ոտքի ելլելու հրաւէր կը կարդացուի, պէտք չէ ուղղուի եւ ոտքի ելլելու հրաւէր կը կարդացուի, պէտք չէ ուղղուի եւ ոտքի ելլելու հրաւէր կը կարդացուի, պէտք չէ ուղղուի եւ ոտքի ելլելու հրաւէր կը կարդացուի, պէտք չէ 
ոտքի ելլենք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ ոտքի ելլենք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ ոտքի ելլենք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ ոտքի ելլենք եթէ երբեք մեր նպատակը մարդոց կողմէ 
տեսնուիլն ու փառաբանուիլն է իբրեւ հաւատացեալներ:տեսնուիլն ու փառաբանուիլն է իբրեւ հաւատացեալներ:տեսնուիլն ու փառաբանուիլն է իբրեւ հաւատացեալներ:տեսնուիլն ու փառաբանուիլն է իբրեւ հաւատացեալներ:    

գգգգ) ) ) ) Զակքէոս իր հայեացքն ու խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, Զակքէոս իր հայեացքն ու խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, Զակքէոս իր հայեացքն ու խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, Զակքէոս իր հայեացքն ու խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, 
որովհետեւ Քրիստոս էր իր դատաւորը եւ ոորովհետեւ Քրիստոս էր իր դատաւորը եւ ոորովհետեւ Քրիստոս էր իր դատաւորը եւ ոորովհետեւ Քրիստոս էր իր դատաւորը եւ ո´́́́չ թէ մարդիկ: Հոն չ թէ մարդիկ: Հոն չ թէ մարդիկ: Հոն չ թէ մարդիկ: Հոն 
ննննստող մարդիկը իրաւունք չունէին դատելու Զակքէոսը երբ ստող մարդիկը իրաւունք չունէին դատելու Զակքէոսը երբ ստող մարդիկը իրաւունք չունէին դատելու Զակքէոսը երբ ստող մարդիկը իրաւունք չունէին դատելու Զակքէոսը երբ 
աշխարհի Դատաւորը ներկայ էր իրենց մէջ: Այդ Դատաւորը աշխարհի Դատաւորը ներկայ էր իրենց մէջ: Այդ Դատաւորը աշխարհի Դատաւորը ներկայ էր իրենց մէջ: Այդ Դատաւորը աշխարհի Դատաւորը ներկայ էր իրենց մէջ: Այդ Դատաւորը 
այսօր եւս ներկայ է: Ան յաւիտենական Ներկան է: Մեզմէ ոեւէ այսօր եւս ներկայ է: Ան յաւիտենական Ներկան է: Մեզմէ ոեւէ այսօր եւս ներկայ է: Ան յաւիտենական Ներկան է: Մեզմէ ոեւէ այսօր եւս ներկայ է: Ան յաւիտենական Ներկան է: Մեզմէ ոեւէ 
մէկը իրաւունք չունի ինքզինքին դատաւորի հովեր տալու: մէկը իրաւունք չունի ինքզինքին դատաւորի հովեր տալու: մէկը իրաւունք չունի ինքզինքին դատաւորի հովեր տալու: մէկը իրաւունք չունի ինքզինքին դատաւորի հովեր տալու: 
Մարդոց միակ դատաւորը Յիսուս Քրիստոս իՄարդոց միակ դատաւորը Յիսուս Քրիստոս իՄարդոց միակ դատաւորը Յիսուս Քրիստոս իՄարդոց միակ դատաւորը Յիսուս Քրիստոս ի´́́́նքն է: Անքն է: Անքն է: Անքն է: Ան է ն է ն է ն է 
««««երկրին Դատաւորըերկրին Դատաւորըերկրին Դատաւորըերկրին Դատաւորը»»»» ( ( ( (Ծննդոց 18.25):Ծննդոց 18.25):Ծննդոց 18.25):Ծննդոց 18.25):    

դ) Զակքէոսին խօսիլը Տիրոջ հետ եւ անոր ներկայութեան դ) Զակքէոսին խօսիլը Տիրոջ հետ եւ անոր ներկայութեան դ) Զակքէոսին խօսիլը Տիրոջ հետ եւ անոր ներկայութեան դ) Զակքէոսին խօսիլը Տիրոջ հետ եւ անոր ներկայութեան 
իր մեղքերը խոստովանիլը` իր մեղքերը խոստովանիլը` իր մեղքերը խոստովանիլը` իր մեղքերը խոստովանիլը` ««««եթէ ոեւէ մէկը անիեթէ ոեւէ մէկը անիեթէ ոեւէ մէկը անիեթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմրաւած եմրաւած եմրաւած եմ»,»,»,»,    
պարզ ու յստակ կը դարձնէ, թէ դատաստանի օրը, ամէն մեպարզ ու յստակ կը դարձնէ, թէ դատաստանի օրը, ամէն մեպարզ ու յստակ կը դարձնէ, թէ դատաստանի օրը, ամէն մեպարզ ու յստակ կը դարձնէ, թէ դատաստանի օրը, ամէն մե----
ղաւոր մարդ, ամէն անզիղջ ու անապաշխար մարդ, Փրկիչ ու ղաւոր մարդ, ամէն անզիղջ ու անապաշխար մարդ, Փրկիչ ու ղաւոր մարդ, ամէն անզիղջ ու անապաշխար մարդ, Փրկիչ ու ղաւոր մարդ, ամէն անզիղջ ու անապաշխար մարդ, Փրկիչ ու 
փրկութիւն փրկութիւն փրկութիւն փրկութիւն ուրացող ամէն մարդ` հաշիուրացող ամէն մարդ` հաշիուրացող ամէն մարդ` հաշիուրացող ամէն մարդ` հաշի´́́́ւ պիտի տայ Տիրոջ:ւ պիտի տայ Տիրոջ:ւ պիտի տայ Տիրոջ:ւ պիտի տայ Տիրոջ:    

3)3)3)3)    ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի ր, ահա ունեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի 
տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի տամ եւ եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի 
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հատուցանեմ անորհատուցանեմ անորհատուցանեմ անորհատուցանեմ անոր»»»»::::    Այս բառերը կը փաստեն, որ Զակքէոսի Այս բառերը կը փաստեն, որ Զակքէոսի Այս բառերը կը փաստեն, որ Զակքէոսի Այս բառերը կը փաստեն, որ Զակքէոսի 
զղջումն ու ապաշխարութիւնը իրական էին: զղջումն ու ապաշխարութիւնը իրական էին: զղջումն ու ապաշխարութիւնը իրական էին: զղջումն ու ապաշխարութիւնը իրական էին: Եթէ Զակքէոսին Եթէ Զակքէոսին Եթէ Զակքէոսին Եթէ Զակքէոսին 
դարձը իրական չըդարձը իրական չըդարձը իրական չըդարձը իրական չըլլար՝ լլար՝ լլար՝ լլար՝ ա) ա) ա) ա) ան պիտի չկրնար իր ունեցածին ան պիտի չկրնար իր ունեցածին ան պիտի չկրնար իր ունեցածին ան պիտի չկրնար իր ունեցածին 
կէսը աղքատներուն տալկէսը աղքատներուն տալկէսը աղքատներուն տալկէսը աղքատներուն տալ, , , , բ) պիտի չկրնար յայտարարել թէ բ) պիտի չկրնար յայտարարել թէ բ) պիտի չկրնար յայտարարել թէ բ) պիտի չկրնար յայտարարել թէ 
ինք անիրաւած էր որոշ մարդիկ, գ) եւ մանաւանդ, պիտի ինք անիրաւած էր որոշ մարդիկ, գ) եւ մանաւանդ, պիտի ինք անիրաւած էր որոշ մարդիկ, գ) եւ մանաւանդ, պիտի ինք անիրաւած էր որոշ մարդիկ, գ) եւ մանաւանդ, պիտի 
չկրնար իր անիրաւած մարդոց քառապատիկ հատուցանելու չկրնար իր անիրաւած մարդոց քառապատիկ հատուցանելու չկրնար իր անիրաւած մարդոց քառապատիկ հատուցանելու չկրնար իր անիրաւած մարդոց քառապատիկ հատուցանելու 
մասին խոստում տալ: մասին խոստում տալ: մասին խոստում տալ: մասին խոստում տալ: Փաստը որ ԶակքէոսիՓաստը որ ԶակքէոսիՓաստը որ ԶակքէոսիՓաստը որ Զակքէոսինննն    ապաշխարուապաշխարուապաշխարուապաշխարու----
թիւնը իրական էր՝ նոյնթիւնը իրական էր՝ նոյնթիւնը իրական էր՝ նոյնթիւնը իրական էր՝ նոյնինքն իր վերաբերմունքին փոփոխուինքն իր վերաբերմունքին փոփոխուինքն իր վերաբերմունքին փոփոխուինքն իր վերաբերմունքին փոփոխու----
թիւնն էր, իր սրտին փոփոխութիւնն էր, իր կեանքին յեղաթիւնն էր, իր սրտին փոփոխութիւնն էր, իր կեանքին յեղաթիւնն էր, իր սրտին փոփոխութիւնն էր, իր կեանքին յեղաթիւնն էր, իր սրտին փոփոխութիւնն էր, իր կեանքին յեղա----
շըրջումն էր: Զակքէոս սորվեցուց մեզի, թէ դարձ ապրող շըրջումն էր: Զակքէոս սորվեցուց մեզի, թէ դարձ ապրող շըրջումն էր: Զակքէոս սորվեցուց մեզի, թէ դարձ ապրող շըրջումն էր: Զակքէոս սորվեցուց մեզի, թէ դարձ ապրող 
մարդը` անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կ'ապրի, այսինմարդը` անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կ'ապրի, այսինմարդը` անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կ'ապրի, այսինմարդը` անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կ'ապրի, այսին----
քըն` կը փոխուին անոր կեանքը եւ կեանքի առաջնահերթուքըն` կը փոխուին անոր կեանքը եւ կեանքի առաջնահերթուքըն` կը փոխուին անոր կեանքը եւ կեանքի առաջնահերթուքըն` կը փոխուին անոր կեանքը եւ կեանքի առաջնահերթու----
թիւնները, կը փոխուին աթիւնները, կը փոխուին աթիւնները, կը փոխուին աթիւնները, կը փոխուին անոր մտածելակերպը եւ անոր մտանոր մտածելակերպը եւ անոր մտանոր մտածելակերպը եւ անոր մտանոր մտածելակերպը եւ անոր մտա----
ծութեան ու հետաքրքրութեան ծութեան ու հետաքրքրութեան ծութեան ու հետաքրքրութեան ծութեան ու հետաքրքրութեան առարկաները: Ապաշխարուառարկաները: Ապաշխարուառարկաները: Ապաշխարուառարկաները: Ապաշխարու----
թիւն մը որթիւն մը որթիւն մը որթիւն մը որ    հետը կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր` ճշմարիտ հետը կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր` ճշմարիտ հետը կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր` ճշմարիտ հետը կեանքի փոփոխութիւն չի բերեր` ճշմարիտ 
ապաշխարութիւն չէ:ապաշխարութիւն չէ:ապաշխարութիւն չէ:ապաշխարութիւն չէ:    Այսօր շատեր կան որոնք Այսօր շատեր կան որոնք Այսօր շատեր կան որոնք Այսօր շատեր կան որոնք ««««կ'ապաշխակ'ապաշխակ'ապաշխակ'ապաշխա----
րենրենրենրեն», », », », բայց ոչինչ կը փոխուի իրենց կեանքին մէջ. կը մնան բայց ոչինչ կը փոխուի իրենց կեանքին մէջ. կը մնան բայց ոչինչ կը փոխուի իրենց կեանքին մէջ. կը մնան բայց ոչինչ կը փոխուի իրենց կեանքին մէջ. կը մնան 
նոյն դրամասէր մարդիկը,նոյն դրամասէր մարդիկը,նոյն դրամասէր մարդիկը,նոյն դրամասէր մարդիկը,    նոյն նիւթապաշտ մարդիկը, երկնոյն նիւթապաշտ մարդիկը, երկնոյն նիւթապաշտ մարդիկը, երկնոյն նիւթապաշտ մարդիկը, երկ----
նային ճշմարտութեանց չկապուած նոյն մարդիկը:նային ճշմարտութեանց չկապուած նոյն մարդիկը:նային ճշմարտութեանց չկապուած նոյն մարդիկը:նային ճշմարտութեանց չկապուած նոյն մարդիկը:    

4)4)4)4)    ««««ՈՈՈՈւնեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամւնեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամւնեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամւնեցածիս կէսը աղքատներուն պիտի տամ»:»:»:»:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
մարդ դարձի գայ ինչպէս Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու մարդ դարձի գայ ինչպէս Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու մարդ դարձի գայ ինչպէս Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու մարդ դարձի գայ ինչպէս Զակքէոս դարձի եկաւ, գութն ու 
կարեկկարեկկարեկկարեկցուցուցուցութիւնը տեղ կը գտնեն իր սրտին մէջ աղքատին ու թիւնը տեղ կը գտնեն իր սրտին մէջ աղքատին ու թիւնը տեղ կը գտնեն իր սրտին մէջ աղքատին ու թիւնը տեղ կը գտնեն իր սրտին մէջ աղքատին ու 
կարիկարիկարիկարիքաւորին հանդէպ:քաւորին հանդէպ:քաւորին հանդէպ:քաւորին հանդէպ:    Աստուծոյ զաւակԱստուծոյ զաւակԱստուծոյ զաւակԱստուծոյ զաւակը չի կրնար անտարը չի կրնար անտարը չի կրնար անտարը չի կրնար անտար----
բեր ըլլալ աղքատին նկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ բեր ըլլալ աղքատին նկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ բեր ըլլալ աղքատին նկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ բեր ըլլալ աղքատին նկատմամբ, չի կրնար ողորմութիւն չտալ 
չքաւորին, չի կրնար չկարեկցիլ թշուառին:չքաւորին, չի կրնար չկարեկցիլ թշուառին:չքաւորին, չի կրնար չկարեկցիլ թշուառին:չքաւորին, չի կրնար չկարեկցիլ թշուառին:    Ողորմած ԱստուՈղորմած ԱստուՈղորմած ԱստուՈղորմած Աստու----
ծոյ զաւակները` ողորմածոյ զաւակները` ողորմածոյ զաւակները` ողորմածոյ զաւակները` ողորմա´́́́ծ պէտք է ըլլան: Աղքատասէր ծ պէտք է ըլլան: Աղքատասէր ծ պէտք է ըլլան: Աղքատասէր ծ պէտք է ըլլան: Աղքատասէր 
Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է ըլլան:Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է ըլլան:Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է ըլլան:Յիսուսին հետեւորդները` աղքատասէր պէտք է ըլլան:    

5) 5) 5) 5) Զակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներԶակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներԶակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներԶակքէոս իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալով ուն տալով ուն տալով ուն տալով 
չէր որ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոսչէր որ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոսչէր որ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոսչէր որ փրկուեցաւ, այլ՝ իր կատարած անիրաւ գործերը խոս----
տովանելով եւ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակտովանելով եւ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակտովանելով եւ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակտովանելով եւ Յիսուսի փրկարար շնորհքը ընդունելով: Զակ----
քէոս չէր նմաներ Փարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ քէոս չէր նմաներ Փարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ քէոս չէր նմաներ Փարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ քէոս չէր նմաներ Փարիսեցիներուն որոնք կը կարծէին թէ 
Օրէնքը գործադրելով կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը Օրէնքը գործադրելով կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը Օրէնքը գործադրելով կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը Օրէնքը գործադրելով կրնային փրկուիլ: Պօղոս առաքեալ կը 
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վկայէ թէ վկայէ թէ վկայէ թէ վկայէ թէ ««««Օրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրուՕրէնքի գործադրութեամբ ոեւթեամբ ոեւթեամբ ոեւթեամբ ոեւէ մէկը պիտի չարդաէ մէկը պիտի չարդաէ մէկը պիտի չարդաէ մէկը պիտի չարդա----
րանայրանայրանայրանայ»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 2.16Գաղատացիս 2.16Գաղատացիս 2.16Գաղատացիս 2.16: : : : Հռոմայեցիս 3.20Հռոմայեցիս 3.20Հռոմայեցիս 3.20Հռոմայեցիս 3.20):):):):    Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս 
Զակքէոս` նոյնպէս ալ մենք, չեԶակքէոս` նոյնպէս ալ մենք, չեԶակքէոս` նոյնպէս ալ մենք, չեԶակքէոս` նոյնպէս ալ մենք, չե´́́́նք կրնար փրկուիլ օրէնքնենք կրնար փրկուիլ օրէնքնենք կրնար փրկուիլ օրէնքնենք կրնար փրկուիլ օրէնքնե----
րու գործադրութեամբ, չերու գործադրութեամբ, չերու գործադրութեամբ, չերու գործադրութեամբ, չե´́́́նք կրնար երկինք մտնել աղքատի նք կրնար երկինք մտնել աղքատի նք կրնար երկինք մտնել աղքատի նք կրնար երկինք մտնել աղքատի 
մը կամ աղքատներու ողորմութիւն տալովմը կամ աղքատներու ողորմութիւն տալովմը կամ աղքատներու ողորմութիւն տալովմը կամ աղքատներու ողորմութիւն տալով, , , , չեչեչեչե´́́́նք կրնար Ասնք կրնար Ասնք կրնար Ասնք կրնար Աս----
տուծոյ արքայութեան ժառանգորդ դատուծոյ արքայութեան ժառանգորդ դատուծոյ արքայութեան ժառանգորդ դատուծոյ արքայութեան ժառանգորդ դառնալ բարեգործութիւնռնալ բարեգործութիւնռնալ բարեգործութիւնռնալ բարեգործութիւն----
ներ կատարելով: Այս բոլորը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փըրներ կատարելով: Այս բոլորը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փըրներ կատարելով: Այս բոլորը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փըրներ կատարելով: Այս բոլորը կարեւոր են, բայց մեզ չեն փըր----
կեր: Փրկուելու համար` խիստ կարեւոր է որ Զակքէոսի կեր: Փրկուելու համար` խիստ կարեւոր է որ Զակքէոսի կեր: Փրկուելու համար` խիստ կարեւոր է որ Զակքէոսի կեր: Փրկուելու համար` խիստ կարեւոր է որ Զակքէոսի 
նման, Յիսուսը տեսնելու փափաք ունենանք, զայն մեր նիւնման, Յիսուսը տեսնելու փափաք ունենանք, զայն մեր նիւնման, Յիսուսը տեսնելու փափաք ունենանք, զայն մեր նիւնման, Յիսուսը տեսնելու փափաք ունենանք, զայն մեր նիւ----
թական տան ու մեր սրտի տան մէջ ընդունելթական տան ու մեր սրտի տան մէջ ընդունելթական տան ու մեր սրտի տան մէջ ընդունելթական տան ու մեր սրտի տան մէջ ընդունելու պատրաստաու պատրաստաու պատրաստաու պատրաստա----
կամութիւն ունենանք:կամութիւն ունենանք:կամութիւն ունենանք:կամութիւն ունենանք:    

6) 6) 6) 6) Մենք սոՄենք սոՄենք սոՄենք սովորաբար կ'ըսենք որ վորաբար կ'ըսենք որ վորաբար կ'ըսենք որ վորաբար կ'ըսենք որ ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    ընդունեց Յիընդունեց Յիընդունեց Յիընդունեց Յի----
սուսուսուսուսը իր սրտին մէջ, եւ շեշտը այնքան կը դնենք այս իրողուսը իր սրտին մէջ, եւ շեշտը այնքան կը դնենք այս իրողուսը իր սրտին մէջ, եւ շեշտը այնքան կը դնենք այս իրողուսը իր սրտին մէջ, եւ շեշտը այնքան կը դնենք այս իրողու----
թեան վրայ, որ մեր ուշադրութենէն կը վրիպի այն` թէ թեան վրայ, որ մեր ուշադրութենէն կը վրիպի այն` թէ թեան վրայ, որ մեր ուշադրութենէն կը վրիպի այն` թէ թեան վրայ, որ մեր ուշադրութենէն կը վրիպի այն` թէ 
ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    Յիսուսը իր սրտին մէջ ընդունելէ առաջ` նախ զայն Յիսուսը իր սրտին մէջ ընդունելէ առաջ` նախ զայն Յիսուսը իր սրտին մէջ ընդունելէ առաջ` նախ զայն Յիսուսը իր սրտին մէջ ընդունելէ առաջ` նախ զայն 
ընդունեց իր տանը մէջ, զայն յարգեց ու պատուեց իր տանը ընդունեց իր տանը մէջ, զայն յարգեց ու պատուեց իր տանը ընդունեց իր տանը մէջ, զայն յարգեց ու պատուեց իր տանը ընդունեց իր տանը մէջ, զայն յարգեց ու պատուեց իր տանը 
մէջ.մէջ.մէջ.մէջ.    պատուեց` որովհետեւ պատուոյ տեղը անոր տուաւ: Այլ պատուեց` որովհետեւ պատուոյ տեղը անոր տուաւ: Այլ պատուեց` որովհետեւ պատուոյ տեղը անոր տուաւ: Այլ պատուեց` որովհետեւ պատուոյ տեղը անոր տուաւ: Այլ 
խօսքով, խօսքով, խօսքով, խօսքով, ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    իր տանը մէջ առաջնահերթ տեղը իր տանը մէջ առաջնահերթ տեղը իր տանը մէջ առաջնահերթ տեղը իր տանը մէջ առաջնահերթ տեղը 
Յիսուսին տուաւ: Այսօրուան հաւատացեալները, որոնք կը Յիսուսին տուաւ: Այսօրուան հաւատացեալները, որոնք կը Յիսուսին տուաւ: Այսօրուան հաւատացեալները, որոնք կը Յիսուսին տուաւ: Այսօրուան հաւատացեալները, որոնք կը 
յայտարարեն թէ իրենք ապաշխարած են, թէ իրենք հոգեյայտարարեն թէ իրենք ապաշխարած են, թէ իրենք հոգեյայտարարեն թէ իրենք ապաշխարած են, թէ իրենք հոգեյայտարարեն թէ իրենք ապաշխարած են, թէ իրենք հոգեւոր ւոր ւոր ւոր 
կեանք կ'ապրինկեանք կ'ապրինկեանք կ'ապրինկեանք կ'ապրին, , , , արդեօք արդեօք արդեօք արդեօք ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսիիիի    նման առաջնահերթ նման առաջնահերթ նման առաջնահերթ նման առաջնահերթ 
տեղը տուա՞ծ ետեղը տուա՞ծ ետեղը տուա՞ծ ետեղը տուա՞ծ են կամ կու տա՞ն Յիսուսի իրենց տուներուն ն կամ կու տա՞ն Յիսուսի իրենց տուներուն ն կամ կու տա՞ն Յիսուսի իրենց տուներուն ն կամ կու տա՞ն Յիսուսի իրենց տուներուն 
մէջ, իրենց սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ, իրենց գործատեղիմէջ, իրենց սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ, իրենց գործատեղիմէջ, իրենց սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ, իրենց գործատեղիմէջ, իրենց սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ, իրենց գործատեղի----
ներուն ու գործերուն մէջ, իրենց ծրագիրներուն ու որոշումնեներուն ու գործերուն մէջ, իրենց ծրագիրներուն ու որոշումնեներուն ու գործերուն մէջ, իրենց ծրագիրներուն ու որոշումնեներուն ու գործերուն մէջ, իրենց ծրագիրներուն ու որոշումնե----
րուն մէջ, իրենց մտածումներուն ու նպատակներուն մէջ: Հարուն մէջ, իրենց մտածումներուն ու նպատակներուն մէջ: Հարուն մէջ, իրենց մտածումներուն ու նպատակներուն մէջ: Հարուն մէջ, իրենց մտածումներուն ու նպատակներուն մէջ: Հա----
ւատացեալներուն տուներուն մէջ Յիսուս ներկա՞յ է: Մերւատացեալներուն տուներուն մէջ Յիսուս ներկա՞յ է: Մերւատացեալներուն տուներուն մէջ Յիսուս ներկա՞յ է: Մերւատացեալներուն տուներուն մէջ Յիսուս ներկա՞յ է: Մեր    հահահահա----
ւատացեալները օրը քանի՞ վայրկեան Յիսուսի մասին կը ւատացեալները օրը քանի՞ վայրկեան Յիսուսի մասին կը ւատացեալները օրը քանի՞ վայրկեան Յիսուսի մասին կը ւատացեալները օրը քանի՞ վայրկեան Յիսուսի մասին կը 
խօսին իրենց տուներուն մէջ: Կամ իրենց քով նստելու, խօսին իրենց տուներուն մէջ: Կամ իրենց քով նստելու, խօսին իրենց տուներուն մէջ: Կամ իրենց քով նստելու, խօսին իրենց տուներուն մէջ: Կամ իրենց քով նստելու, 
զրուցելու, սուրճ խմելու եկած մարդոց հետ քանի՞ վայրկեան զրուցելու, սուրճ խմելու եկած մարդոց հետ քանի՞ վայրկեան զրուցելու, սուրճ խմելու եկած մարդոց հետ քանի՞ վայրկեան զրուցելու, սուրճ խմելու եկած մարդոց հետ քանի՞ վայրկեան 
կը խօսին Յիսուսի մասին, Յիսուսի փրկութեան մասին, անոր կը խօսին Յիսուսի մասին, Յիսուսի փրկութեան մասին, անոր կը խօսին Յիսուսի մասին, Յիսուսի փրկութեան մասին, անոր կը խօսին Յիսուսի մասին, Յիսուսի փրկութեան մասին, անոր 
քաղցրութեան ու սիրոյն մասին, եւ արդեօ՞ք կը խքաղցրութեան ու սիրոյն մասին, եւ արդեօ՞ք կը խքաղցրութեան ու սիրոյն մասին, եւ արդեօ՞ք կը խքաղցրութեան ու սիրոյն մասին, եւ արդեօ՞ք կը խօսին:օսին:օսին:օսին:    
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7777) ) ) ) ՅիսՅիսՅիսՅիսուս ինք չէր որ Զակքէոսին պատուիրուս ինք չէր որ Զակքէոսին պատուիրուս ինք չէր որ Զակքէոսին պատուիրուս ինք չէր որ Զակքէոսին պատուիրեց իր ունեցաեց իր ունեցաեց իր ունեցաեց իր ունեցա----
ծին կէսը աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ ծին կէսը աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ ծին կէսը աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ ծին կէսը աղքատներուն տալ, այլ Զակքէոս յօժարակամ առաւ առաւ առաւ առաւ 
այս որոշումը: Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին. չըսպասենք այս որոշումը: Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին. չըսպասենք այս որոշումը: Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին. չըսպասենք այս որոշումը: Հետեւինք Զակքէոսի օրինակին. չըսպասենք 
որ Յիսուս ինք մեզի ըսէ ամէն ինչ, ինք պատուիրէ մեզի մեր որ Յիսուս ինք մեզի ըսէ ամէն ինչ, ինք պատուիրէ մեզի մեր որ Յիսուս ինք մեզի ըսէ ամէն ինչ, ինք պատուիրէ մեզի մեր որ Յիսուս ինք մեզի ըսէ ամէն ինչ, ինք պատուիրէ մեզի մեր 
ընելիքը, այլ յօժարակամ կատարենք բարեգորընելիքը, այլ յօժարակամ կատարենք բարեգորընելիքը, այլ յօժարակամ կատարենք բարեգորընելիքը, այլ յօժարակամ կատարենք բարեգործութիւնը: ծութիւնը: ծութիւնը: ծութիւնը: 
Այսպէս, օրինակ, չըսպասենք որ Յիսուս պատուիրէ մեզի Այսպէս, օրինակ, չըսպասենք որ Յիսուս պատուիրէ մեզի Այսպէս, օրինակ, չըսպասենք որ Յիսուս պատուիրէ մեզի Այսպէս, օրինակ, չըսպասենք որ Յիսուս պատուիրէ մեզի 
աղքատներուն օգնել. աղքատներուն օգնել. աղքատներուն օգնել. աղքատներուն օգնել. աղքատի մը օգնելու համար, Յիսուսի աղքատի մը օգնելու համար, Յիսուսի աղքատի մը օգնելու համար, Յիսուսի աղքատի մը օգնելու համար, Յիսուսի 
պատուէրին սպասելու կարիքը չունինք. պատուէրին սպասելու կարիքը չունինք. պատուէրին սպասելու կարիքը չունինք. պատուէրին սպասելու կարիքը չունինք. ատիկա պէտք է ատիկա պէտք է ատիկա պէտք է ատիկա պէտք է 
ընենք բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար, մանընենք բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար, մանընենք բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար, մանընենք բնականօրէն եւ ինքնաբերաբար, մանաւանդ եթէ երբեք աւանդ եթէ երբեք աւանդ եթէ երբեք աւանդ եթէ երբեք 
հաւատացեալ ենք, ինչ որ Զակքէոս ինք ըրաւ:հաւատացեալ ենք, ինչ որ Զակքէոս ինք ըրաւ:հաւատացեալ ենք, ինչ որ Զակքէոս ինք ըրաւ:հաւատացեալ ենք, ինչ որ Զակքէոս ինք ըրաւ:    

8888))))    Յիսուս կարիքը չզգաց ԶակքէոսինՅիսուս կարիքը չզգաց ԶակքէոսինՅիսուս կարիքը չզգաց ԶակքէոսինՅիսուս կարիքը չզգաց Զակքէոսին    ըսելու, որ հրաժաըսելու, որ հրաժաըսելու, որ հրաժաըսելու, որ հրաժա----
րի իր ունեցածէն եւ հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարի իր ունեցածէն եւ հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարի իր ունեցածէն եւ հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահարի իր ունեցածէն եւ հետեւի իրեն, ինչպէս ըսած էր մեծահա----
րուստ երիտասարդին (Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ րուստ երիտասարդին (Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ րուստ երիտասարդին (Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ րուստ երիտասարդին (Մատթէոս 19.21). չըսաւ՝ որովհետեւ 
ան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը չէր կապուած իր հարստուան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը չէր կապուած իր հարստուան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը չէր կապուած իր հարստուան գիտէր որ Զակքէոսին սիրտը չէր կապուած իր հարստու----
թեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ երիտասարթեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ երիտասարթեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ երիտասարթեան, ինչպէս էր պարագան հարուստ երիտասարդին:դին:դին:դին:    Այս Այս Այս Այս 
իիիիրողութիւնը կը պարզէ, թէ Յիսուս լաւապէս կը ճանչնայ մեզ, րողութիւնը կը պարզէ, թէ Յիսուս լաւապէս կը ճանչնայ մեզ, րողութիւնը կը պարզէ, թէ Յիսուս լաւապէս կը ճանչնայ մեզ, րողութիւնը կը պարզէ, թէ Յիսուս լաւապէս կը ճանչնայ մեզ, 
եւ գիտէ թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը իեւ գիտէ թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը իեւ գիտէ թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը իեւ գիտէ թէ մեզմէ իւրաքանչիւրը ի´́́́նչ խրատի, պատուէրի նչ խրատի, պատուէրի նչ խրատի, պատուէրի նչ խրատի, պատուէրի 
կամ թելադրութեան կարիքը ունի: Անձէ մը իր պահանջած կամ թելադրութեան կարիքը ունի: Անձէ մը իր պահանջած կամ թելադրութեան կարիքը ունի: Անձէ մը իր պահանջած կամ թելադրութեան կարիքը ունի: Անձէ մը իր պահանջած 
բանը` կրնայ ուրիշէ մը չպահանջել: Մարդու մը իր տուած բանը` կրնայ ուրիշէ մը չպահանջել: Մարդու մը իր տուած բանը` կրնայ ուրիշէ մը չպահանջել: Մարդու մը իր տուած բանը` կրնայ ուրիշէ մը չպահանջել: Մարդու մը իր տուած 
պատուէրը` կրնայ ուրիշի մը չտալ: Եթէ անձ մը դրամապատուէրը` կրնայ ուրիշի մը չտալ: Եթէ անձ մը դրամապատուէրը` կրնայ ուրիշի մը չտալ: Եթէ անձ մը դրամապատուէրը` կրնայ ուրիշի մը չտալ: Եթէ անձ մը դրամասէր է, սէր է, սէր է, սէր է, 
Յիսուս անկէ դրամէն հրաՅիսուս անկէ դրամէն հրաՅիսուս անկէ դրամէն հրաՅիսուս անկէ դրամէն հրաժարիլ պիտի պահանջէ եւ ոչ թէ ժարիլ պիտի պահանջէ եւ ոչ թէ ժարիլ պիտի պահանջէ եւ ոչ թէ ժարիլ պիտի պահանջէ եւ ոչ թէ 
ուրիշ բանէ մը:ուրիշ բանէ մը:ուրիշ բանէ մը:ուրիշ բանէ մը:    Եթէ ուրիշ մը իր գործին ստրուկն է, կրնայ Եթէ ուրիշ մը իր գործին ստրուկն է, կրնայ Եթէ ուրիշ մը իր գործին ստրուկն է, կրնայ Եթէ ուրիշ մը իր գործին ստրուկն է, կրնայ 
անկէ իր գործը թողուլանկէ իր գործը թողուլանկէ իր գործը թողուլանկէ իր գործը թողուլ    պահանջել եւ ոչ թէ իր տունը: Այլ պահանջել եւ ոչ թէ իր տունը: Այլ պահանջել եւ ոչ թէ իր տունը: Այլ պահանջել եւ ոչ թէ իր տունը: Այլ 
խօսքով, ինչ բան որ մեզմէ պէտք է հեռացուի` այդ բանին խօսքով, ինչ բան որ մեզմէ պէտք է հեռացուի` այդ բանին խօսքով, ինչ բան որ մեզմէ պէտք է հեռացուի` այդ բանին խօսքով, ինչ բան որ մեզմէ պէտք է հեռացուի` այդ բանին 
հեռացումն է որ պիտի պահանջէ ու կը պահանհեռացումն է որ պիտի պահանջէ ու կը պահանհեռացումն է որ պիտի պահանջէ ու կը պահանհեռացումն է որ պիտի պահանջէ ու կը պահանջէ Տէրը:ջէ Տէրը:ջէ Տէրը:ջէ Տէրը:    

9999))))    Զակքէոս ոեւէ բան աԶակքէոս ոեւէ բան աԶակքէոս ոեւէ բան աԶակքէոս ոեւէ բան աղքատներուն տալէ առաջ, նախ ղքատներուն տալէ առաջ, նախ ղքատներուն տալէ առաջ, նախ ղքատներուն տալէ առաջ, նախ 
իր սիիր սիիր սիիր սի´́́́րտը յանձնեց Քրիստոսի: Մոգերը մանուկ Յիսուսինրտը յանձնեց Քրիստոսի: Մոգերը մանուկ Յիսուսինրտը յանձնեց Քրիստոսի: Մոգերը մանուկ Յիսուսինրտը յանձնեց Քրիստոսի: Մոգերը մանուկ Յիսուսին    
ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսոսկի, կնդրուկ եւ զմուռսոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս    նուիրելէ առաջ, նախ նուիրելէ առաջ, նախ նուիրելէ առաջ, նախ նուիրելէ առաջ, նախ երկրպագեցին երկրպագեցին երկրպագեցին երկրպագեցին 
անորանորանորանոր ( ( ( (Մատթէոս 2.11): Ոեւէ բան Յիսուսի փառքին համար Մատթէոս 2.11): Ոեւէ բան Յիսուսի փառքին համար Մատթէոս 2.11): Ոեւէ բան Յիսուսի փառքին համար Մատթէոս 2.11): Ոեւէ բան Յիսուսի փառքին համար 
տալէ առաջ` նախ պէտք է նուիրուիլ անոր երկրպատալէ առաջ` նախ պէտք է նուիրուիլ անոր երկրպատալէ առաջ` նախ պէտք է նուիրուիլ անոր երկրպատալէ առաջ` նախ պէտք է նուիրուիլ անոր երկրպագութեան: գութեան: գութեան: գութեան: 
Մեր կատարած նուիրատուութիւնՄեր կատարած նուիրատուութիւնՄեր կատարած նուիրատուութիւնՄեր կատարած նուիրատուութիւնները ոները ոները ոները ո´́́́չ մէկ արժէք կչ մէկ արժէք կչ մէկ արժէք կչ մէկ արժէք կ’’’’ունեունեունեունե----
նան Աստուծոյ քով, եթէ երբեք յանձնուած չենք Աստուծոյ: Ասնան Աստուծոյ քով, եթէ երբեք յանձնուած չենք Աստուծոյ: Ասնան Աստուծոյ քով, եթէ երբեք յանձնուած չենք Աստուծոյ: Ասնան Աստուծոյ քով, եթէ երբեք յանձնուած չենք Աստուծոյ: Աս----
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տուծոյ ընծայ տալ առանց Աստուծոյ ընծայուած ըլլալու՝ ոտուծոյ ընծայ տալ առանց Աստուծոյ ընծայուած ըլլալու՝ ոտուծոյ ընծայ տալ առանց Աստուծոյ ընծայուած ըլլալու՝ ոտուծոյ ընծայ տալ առանց Աստուծոյ ընծայուած ըլլալու՝ 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 մեզի` օգուտ: Աստուչ ալ մեզի` օգուտ: Աստուչ ալ մեզի` օգուտ: Աստուչ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ 
համար ամենէն մեծ ու ամենէնհամար ամենէն մեծ ու ամենէնհամար ամենէն մեծ ու ամենէնհամար ամենէն մեծ ու ամենէն    հաճելի ընծան՝ ինքնընծահաճելի ընծան՝ ինքնընծահաճելի ընծան՝ ինքնընծահաճելի ընծան՝ ինքնընծա----
յումն է:յումն է:յումն է:յումն է:    Հետեւաբար, չՀետեւաբար, չՀետեւաբար, չՀետեւաբար, չտանք Աստուծոյ տանք Աստուծոյ տանք Աստուծոյ տանք Աստուծոյ ոեւէ բանոեւէ բանոեւէ բանոեւէ բան, , , , եթէ մեր եթէ մեր եթէ մեր եթէ մեր 
սիրտը չենք տուած անոր:սիրտը չենք տուած անոր:սիրտը չենք տուած անոր:սիրտը չենք տուած անոր:    

10) 10) 10) 10) ««««Եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի Եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի Եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի Եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի 
հատուցանեմ անորհատուցանեմ անորհատուցանեմ անորհատուցանեմ անոր»»»»::::    Քառապատիկը հատուցանելու գաղաՔառապատիկը հատուցանելու գաղաՔառապատիկը հատուցանելու գաղաՔառապատիկը հատուցանելու գաղա----
փարը եկած փարը եկած փարը եկած փարը եկած է Հին Կտաէ Հին Կտաէ Հին Կտաէ Հին Կտակակակակարանէն (Ելից 22.1): Հարկաւ ասիկա րանէն (Ելից 22.1): Հարկաւ ասիկա րանէն (Ելից 22.1): Հարկաւ ասիկա րանէն (Ելից 22.1): Հարկաւ ասիկա 
չի նշանչի նշանչի նշանչի նշանակեր թէ ակեր թէ ակեր թէ ակեր թէ ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    եւ իր տան անդամներուն փրկուեւ իր տան անդամներուն փրկուեւ իր տան անդամներուն փրկուեւ իր տան անդամներուն փրկու----
թիւնը Հին Կտակարանի օրէնքներուն գործադրութենէն կախթիւնը Հին Կտակարանի օրէնքներուն գործադրութենէն կախթիւնը Հին Կտակարանի օրէնքներուն գործադրութենէն կախթիւնը Հին Կտակարանի օրէնքներուն գործադրութենէն կախ----
եալ էր կամ անոր գործադրութեամբ իրագործուեցաւ: Յիսուսի եալ էր կամ անոր գործադրութեամբ իրագործուեցաւ: Յիսուսի եալ էր կամ անոր գործադրութեամբ իրագործուեցաւ: Յիսուսի եալ էր կամ անոր գործադրութեամբ իրագործուեցաւ: Յիսուսի 
փրկութեան շնորհքի աղբիւրը որ հոսեցաւ փրկութեան շնորհքի աղբիւրը որ հոսեցաւ փրկութեան շնորհքի աղբիւրը որ հոսեցաւ փրկութեան շնորհքի աղբիւրը որ հոսեցաւ ԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսիԶակքէոսի    տունը` տունը` տունը` տունը` 
իիիի´́́́նք մաքրեց ու փրկեց Զակքէոսը: Յիսուս որ եկած էր Օրէննք մաքրեց ու փրկեց Զակքէոսը: Յիսուս որ եկած էր Օրէննք մաքրեց ու փրկեց Զակքէոսը: Յիսուս որ եկած էր Օրէննք մաքրեց ու փրկեց Զակքէոսը: Յիսուս որ եկած էր Օրէնքի քի քի քի 
անէծքէն ազատելու մարդկութիւնը` պիտի չպահանջէր անէծքէն ազատելու մարդկութիւնը` պիտի չպահանջէր անէծքէն ազատելու մարդկութիւնը` պիտի չպահանջէր անէծքէն ազատելու մարդկութիւնը` պիտի չպահանջէր 
Զակքէոսէն օրէնքներու գործադրութիւնը:Զակքէոսէն օրէնքներու գործադրութիւնը:Զակքէոսէն օրէնքներու գործադրութիւնը:Զակքէոսէն օրէնքներու գործադրութիւնը:    

11) 11) 11) 11) Իր անիրաԻր անիրաԻր անիրաԻր անիրաւածւածւածւածներուն քառապատիկ հատուցաներուն քառապատիկ հատուցաներուն քառապատիկ հատուցաներուն քառապատիկ հատուցանելու նելու նելու նելու 
Զակքէոսի խոստումը, ցոյց կու տայ անոր ապաշխարութեան Զակքէոսի խոստումը, ցոյց կու տայ անոր ապաշխարութեան Զակքէոսի խոստումը, ցոյց կու տայ անոր ապաշխարութեան Զակքէոսի խոստումը, ցոյց կու տայ անոր ապաշխարութեան 
անկեղանկեղանկեղանկեղծութիւնը, որովծութիւնը, որովծութիւնը, որովծութիւնը, որովհետեւ ան ոչ միայն կը խոստանայ քահետեւ ան ոչ միայն կը խոստանայ քահետեւ ան ոչ միայն կը խոստանայ քահետեւ ան ոչ միայն կը խոստանայ քա----
ռապատիկ հատուցառապատիկ հատուցառապատիկ հատուցառապատիկ հատուցաննննել անոնց՝ որոնց անիել անոնց՝ որոնց անիել անոնց՝ որոնց անիել անոնց՝ որոնց անիրաւած է, այլեւ կը րաւած է, այլեւ կը րաւած է, այլեւ կը րաւած է, այլեւ կը 
խոստովանի թէ անիխոստովանի թէ անիխոստովանի թէ անիխոստովանի թէ անիրաւութիւններ ըրած է: Ճշմարրաւութիւններ ըրած է: Ճշմարրաւութիւններ ըրած է: Ճշմարրաւութիւններ ըրած է: Ճշմարտապէս տապէս տապէս տապէս 
դարձի եկող դարձի եկող դարձի եկող դարձի եկող անձ անձ անձ անձ մը պէտք է խոստովանի իր յանմը պէտք է խոստովանի իր յանմը պէտք է խոստովանի իր յանմը պէտք է խոստովանի իր յանցանքներն ու ցանքներն ու ցանքներն ու ցանքներն ու 
անիրաւութիւնները: Ապաշանիրաւութիւնները: Ապաշանիրաւութիւնները: Ապաշանիրաւութիւնները: Ապաշխարուխարուխարուխարութիւն մը որուն չ'ընկեթիւն մը որուն չ'ընկեթիւն մը որուն չ'ընկեթիւն մը որուն չ'ընկերարարարա----
նար մեղքերու խոստովանունար մեղքերու խոստովանունար մեղքերու խոստովանունար մեղքերու խոստովանութիւնը՝ սոթիւնը՝ սոթիւնը՝ սոթիւնը՝ սո´́́́ւտ ապաշխարութիւն ւտ ապաշխարութիւն ւտ ապաշխարութիւն ւտ ապաշխարութիւն 
է:է:է:է:    Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս անիրաւութիւնանիրաւութիւնանիրաւութիւնանիրաւութիւններ ըրած էր, այոներ ըրած էր, այոներ ըրած էր, այոներ ըրած էր, այո´, ´, ´, ´, բայց հիմա բայց հիմա բայց հիմա բայց հիմա 
պատրաստակամութիւն կը յայտնէ հատուցում ընելու: Դարպատրաստակամութիւն կը յայտնէ հատուցում ընելու: Դարպատրաստակամութիւն կը յայտնէ հատուցում ընելու: Դարպատրաստակամութիւն կը յայտնէ հատուցում ընելու: Դար----
ձի եկող մարդը իր կատարած չարիքներուն փոխարէն պէտք ձի եկող մարդը իր կատարած չարիքներուն փոխարէն պէտք ձի եկող մարդը իր կատարած չարիքներուն փոխարէն պէտք ձի եկող մարդը իր կատարած չարիքներուն փոխարէն պէտք 
է սկսի բարիք ընել: Ճիշդ է որ դարձի եկող մարդը չի կրնար է սկսի բարիք ընել: Ճիշդ է որ դարձի եկող մարդը չի կրնար է սկսի բարիք ընել: Ճիշդ է որ դարձի եկող մարդը չի կրնար է սկսի բարիք ընել: Ճիշդ է որ դարձի եկող մարդը չի կրնար 
իր ամբողջ անցեալը սրբագրել, բայց վստահաբար կրնայ իր իր ամբողջ անցեալը սրբագրել, բայց վստահաբար կրնայ իր իր ամբողջ անցեալը սրբագրել, բայց վստահաբար կրնայ իր իր ամբողջ անցեալը սրբագրել, բայց վստահաբար կրնայ իր 
գործած գործած գործած գործած աւերներուն փոխարէն, որոշ հատուցում մը կատաաւերներուն փոխարէն, որոշ հատուցում մը կատաաւերներուն փոխարէն, որոշ հատուցում մը կատաաւերներուն փոխարէն, որոշ հատուցում մը կատա----
րել, ինչպէս ըրաւ Զակքէոս:րել, ինչպէս ըրաւ Զակքէոս:րել, ինչպէս ըրաւ Զակքէոս:րել, ինչպէս ըրաւ Զակքէոս:    

12)12)12)12)    Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ երբ Զակքէոս Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ երբ Զակքէոս Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ երբ Զակքէոս Շատ կարեւոր է նկատի առնել, որ երբ Զակքէոս 
Տիրոջ ըսաւ, թէ` իր ունեցածին Տիրոջ ըսաւ, թէ` իր ունեցածին Տիրոջ ըսաւ, թէ` իր ունեցածին Տիրոջ ըսաւ, թէ` իր ունեցածին կէսը աղքատներուն պիտի կէսը աղքատներուն պիտի կէսը աղքատներուն պիտի կէսը աղքատներուն պիտի 
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տայ, Յիսուս անկէ տայ, Յիսուս անկէ տայ, Յիսուս անկէ տայ, Յիսուս անկէ չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածը տալ, չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածը տալ, չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածը տալ, չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածը տալ, 
կամ չպահանջեց կամ չպահանջեց կամ չպահանջեց կամ չպահանջեց իր ամբողջ ունեցածէն հրաժաիր ամբողջ ունեցածէն հրաժաիր ամբողջ ունեցածէն հրաժաիր ամբողջ ունեցածէն հրաժարիրիրիրիլլլլ. . . . ի՞նչ ցոյց ի՞նչ ցոյց ի՞նչ ցոյց ի՞նչ ցոյց 
կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս հակառակ կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս հակառակ կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս հակառակ կու տայ այս իրողութիւնը. ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս հակառակ 
չէ որ մարդիկ հարստութիւն ունենան. Յիսուսի համար կարեչէ որ մարդիկ հարստութիւն ունենան. Յիսուսի համար կարեչէ որ մարդիկ հարստութիւն ունենան. Յիսուսի համար կարեչէ որ մարդիկ հարստութիւն ունենան. Յիսուսի համար կարե----
ւորը այն է, որ մարդոց սիրտը կապուած չըլլայ հարստոււորը այն է, որ մարդոց սիրտը կապուած չըլլայ հարստոււորը այն է, որ մարդոց սիրտը կապուած չըլլայ հարստոււորը այն է, որ մարդոց սիրտը կապուած չըլլայ հարստու----
թեան: Հարստութիւն ունենալը սխալ չէ. սխալը այն է, երբ թեան: Հարստութիւն ունենալը սխալ չէ. սխալը այն է, երբ թեան: Հարստութիւն ունենալը սխալ չէ. սխալը այն է, երբ թեան: Հարստութիւն ունենալը սխալ չէ. սխալը այն է, երբ 
հարստութիւնը իհարստութիւնը իհարստութիւնը իհարստութիւնը ի´́́́նք մեզ ունի.նք մեզ ունի.նք մեզ ունի.նք մեզ ունի.    այսինքն, մեր ձեռքին մէջ այսինքն, մեր ձեռքին մէջ այսինքն, մեր ձեռքին մէջ այսինքն, մեր ձեռքին մէջ 
դրամ ունենալը սխալ չէ, բայց սխալ է երբ մեդրամ ունենալը սխալ չէ, բայց սխալ է երբ մեդրամ ունենալը սխալ չէ, բայց սխալ է երբ մեդրամ ունենալը սխալ չէ, բայց սխալ է երբ մե´́́́նք ըլլանք նք ըլլանք նք ըլլանք նք ըլլանք 
դրամիդրամիդրամիդրամի    ձեռքին մէջ, եւ մենք դրամը ղեկավարելու փոխարէն` ձեռքին մէջ, եւ մենք դրամը ղեկավարելու փոխարէն` ձեռքին մէջ, եւ մենք դրամը ղեկավարելու փոխարէն` ձեռքին մէջ, եւ մենք դրամը ղեկավարելու փոխարէն` 
դրամը իդրամը իդրամը իդրամը ի´́́́նք ղեկավարէ մեզ:նք ղեկավարէ մեզ:նք ղեկավարէ մեզ:նք ղեկավարէ մեզ:    Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ` Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ` Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ` Ամբրոսիոս կը հաստատէ, թէ` 
««««Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Հարստութիւնը ինքնին Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Հարստութիւնը ինքնին Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Հարստութիւնը ինքնին Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Հարստութիւնը ինքնին 
մեղք չէ, այլ` հարստումեղք չէ, այլ` հարստումեղք չէ, այլ` հարստումեղք չէ, այլ` հարստութեան սխալ օգտագորթեան սխալ օգտագորթեան սխալ օգտագորթեան սխալ օգտագործումը: Դրամը ծումը: Դրամը ծումը: Դրամը ծումը: Դրամը 
զոր գայթակղութեան առիթ կը հանդիսանայ մեղաւորզոր գայթակղութեան առիթ կը հանդիսանայ մեղաւորզոր գայթակղութեան առիթ կը հանդիսանայ մեղաւորզոր գայթակղութեան առիթ կը հանդիսանայ մեղաւորներուն ներուն ներուն ներուն 
համար, օրհնութեան ու բարեգործութեան առիթ է արդարնեհամար, օրհնութեան ու բարեգործութեան առիթ է արդարնեհամար, օրհնութեան ու բարեգործութեան առիթ է արդարնեհամար, օրհնութեան ու բարեգործութեան առիթ է արդարնե----
րուն համար...: Զակքէոս հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորրուն համար...: Զակքէոս հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորրուն համար...: Զակքէոս հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորրուն համար...: Զակքէոս հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սոր----
վինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստները ագահ ու ժլատ չեն վինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստները ագահ ու ժլատ չեն վինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստները ագահ ու ժլատ չեն վինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստները ագահ ու ժլատ չեն 
ըլլարըլլարըլլարըլլար»:»:»:»:    Իսկ ՈսԻսկ ՈսԻսկ ՈսԻսկ Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. կեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. կեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. կեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. ««««Հարստութիւն Հարստութիւն Հարստութիւն Հարստութիւն 
ունենալը մեղք չէ, բայց հարստութեան սէրը ունենալը` այոունենալը մեղք չէ, բայց հարստութեան սէրը ունենալը` այոունենալը մեղք չէ, բայց հարստութեան սէրը ունենալը` այոունենալը մեղք չէ, բայց հարստութեան սէրը ունենալը` այո´, ´, ´, ´, 
մեղք էմեղք էմեղք էմեղք է»: »: »: »: Մեր Տէրը կը հաստատէ, թէ հարստութիւնը չէ որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, թէ հարստութիւնը չէ որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, թէ հարստութիւնը չէ որ Մեր Տէրը կը հաստատէ, թէ հարստութիւնը չէ որ 
Աստուծոյ խօսքին սերմը կը խեղդէ, այլ` հարստութեան Աստուծոյ խօսքին սերմը կը խեղդէ, այլ` հարստութեան Աստուծոյ խօսքին սերմը կը խեղդէ, այլ` հարստութեան Աստուծոյ խօսքին սերմը կը խեղդէ, այլ` հարստութեան 
հրապոյրը (Մատթէոս 13.22):հրապոյրը (Մատթէոս 13.22):հրապոյրը (Մատթէոս 13.22):հրապոյրը (Մատթէոս 13.22):    

13) 13) 13) 13) Իր ունեցածին կէսը աղքատներուն տԻր ունեցածին կէսը աղքատներուն տԻր ունեցածին կէսը աղքատներուն տԻր ունեցածին կէսը աղքատներուն տալու եւ այլոց ալու եւ այլոց ալու եւ այլոց ալու եւ այլոց 
քառապաքառապաքառապաքառապատիկ հատուցանելու տիկ հատուցանելու տիկ հատուցանելու տիկ հատուցանելու ԶակքէոսինԶակքէոսինԶակքէոսինԶակքէոսին    խոստումը, կը խոստումը, կը խոստումը, կը խոստումը, կը 
պարզէ որ ան պարզէ որ ան պարզէ որ ան պարզէ որ ան հիւրահիւրահիւրահիւրասէր անձ մըն էր: Ուստի, հարստութիւն սէր անձ մըն էր: Ուստի, հարստութիւն սէր անձ մըն էր: Ուստի, հարստութիւն սէր անձ մըն էր: Ուստի, հարստութիւն 
ունենալը պատճառ մը չէ որ մարդիկ հիւրասէր չըլլան: Յովունենալը պատճառ մը չէ որ մարդիկ հիւրասէր չըլլան: Յովունենալը պատճառ մը չէ որ մարդիկ հիւրասէր չըլլան: Յովունենալը պատճառ մը չէ որ մարդիկ հիւրասէր չըլլան: Յով----
հան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. հան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. հան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. հան Ոսկեբերանը կ'ըսէ. ««««Աբրահամ մեծ հարստութիւն ունէր, Աբրահամ մեծ հարստութիւն ունէր, Աբրահամ մեծ հարստութիւն ունէր, Աբրահամ մեծ հարստութիւն ունէր, 
բայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասբայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասբայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասբայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասէր էր, ուրեմն, էր էր, ուրեմն, էր էր, ուրեմն, էր էր, ուրեմն, 
հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ որ մարհարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ որ մարհարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ որ մարհարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ որ մար----
դիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէրդիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէրդիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէրդիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէր»:»:»:»:    Բայց կարեւոր է Բայց կարեւոր է Բայց կարեւոր է Բայց կարեւոր է 
գիտնալ, որ այսօր շատ հարուստներ կան, որոնք գիտնալ, որ այսօր շատ հարուստներ կան, որոնք գիտնալ, որ այսօր շատ հարուստներ կան, որոնք գիտնալ, որ այսօր շատ հարուստներ կան, որոնք թէպէտ թէպէտ թէպէտ թէպէտ 
հիւրասէր ենհիւրասէր ենհիւրասէր ենհիւրասէր են, , , , բայց աղքատասէր չեն. այսպիսիները ճաշի կը բայց աղքատասէր չեն. այսպիսիները ճաշի կը բայց աղքատասէր չեն. այսպիսիները ճաշի կը բայց աղքատասէր չեն. այսպիսիները ճաշի կը 
հրաւիրեն իրենց սիրելիները, իրենց գործի հրաւիրեն իրենց սիրելիները, իրենց գործի հրաւիրեն իրենց սիրելիները, իրենց գործի հրաւիրեն իրենց սիրելիները, իրենց գործի յաջողութիւնը յաջողութիւնը յաջողութիւնը յաջողութիւնը 
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պայմանաւորողները, իրենց բարեկամներն ու դասակիցպայմանաւորողները, իրենց բարեկամներն ու դասակիցպայմանաւորողները, իրենց բարեկամներն ու դասակիցպայմանաւորողները, իրենց բարեկամներն ու դասակիցները, ները, ները, ները, 
բայց անտարբեր են աղքատին, կարիքաւորին, զրկուածին ու բայց անտարբեր են աղքատին, կարիքաւորին, զրկուածին ու բայց անտարբեր են աղքատին, կարիքաւորին, զրկուածին ու բայց անտարբեր են աղքատին, կարիքաւորին, զրկուածին ու 
անտեսուածին հանդէպ: Այսպիսիները հիւրասէր պէտք չէ անտեսուածին հանդէպ: Այսպիսիները հիւրասէր պէտք չէ անտեսուածին հանդէպ: Այսպիսիները հիւրասէր պէտք չէ անտեսուածին հանդէպ: Այսպիսիները հիւրասէր պէտք չէ 
կոչել, եւ ոկոչել, եւ ոկոչել, եւ ոկոչել, եւ ո´́́́չ ալ իրենց ըրածը` հիւրասիրութիւն: Այսպիսինեչ ալ իրենց ըրածը` հիւրասիրութիւն: Այսպիսինեչ ալ իրենց ըրածը` հիւրասիրութիւն: Այսպիսինեչ ալ իրենց ըրածը` հիւրասիրութիւն: Այսպիսինե----
րը անձնասէր պէտք է կոչել, որովհետրը անձնասէր պէտք է կոչել, որովհետրը անձնասէր պէտք է կոչել, որովհետրը անձնասէր պէտք է կոչել, որովհետեւ միայն իրենց անձնաեւ միայն իրենց անձնաեւ միայն իրենց անձնաեւ միայն իրենց անձնա----
կան հաշիւներէն մղուած կը շարժին:կան հաշիւներէն մղուած կը շարժին:կան հաշիւներէն մղուած կը շարժին:կան հաշիւներէն մղուած կը շարժին:    

Հարստութիւնը օրհնութիւն է երբ կը գտնուի աղքատաՀարստութիւնը օրհնութիւն է երբ կը գտնուի աղքատաՀարստութիւնը օրհնութիւն է երբ կը գտնուի աղքատաՀարստութիւնը օրհնութիւն է երբ կը գտնուի աղքատա----
սէր մարսէր մարսէր մարսէր մարդոց ձեռքին մէջ, եւ անէծք է երբ կը գտնուի դրամասէր դոց ձեռքին մէջ, եւ անէծք է երբ կը գտնուի դրամասէր դոց ձեռքին մէջ, եւ անէծք է երբ կը գտնուի դրամասէր դոց ձեռքին մէջ, եւ անէծք է երբ կը գտնուի դրամասէր 
մարդոց ձեռքին մէջ:մարդոց ձեռքին մէջ:մարդոց ձեռքին մէջ:մարդոց ձեռքին մէջ:    

««««Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    ““““Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, Այսօր այս տունը փրկուեցաւ, 
քանի այս մարդն ալ Աբրահամի զաւքանի այս մարդն ալ Աբրահամի զաւքանի այս մարդն ալ Աբրահամի զաւքանի այս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ էակ էակ էակ է””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):Ղուկաս 19.9):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս միայն Զակքէոսի փրկութեան մասին չէ որ կը Յիսուս միայն Զակքէոսի փրկութեան մասին չէ որ կը Յիսուս միայն Զակքէոսի փրկութեան մասին չէ որ կը Յիսուս միայն Զակքէոսի փրկութեան մասին չէ որ կը 
խօխօխօխօսի, այլեւ անոր ամբողջ տան փրկութեան մասին: Տունին սի, այլեւ անոր ամբողջ տան փրկութեան մասին: Տունին սի, այլեւ անոր ամբողջ տան փրկութեան մասին: Տունին սի, այլեւ անոր ամբողջ տան փրկութեան մասին: Տունին 
անանանանդամներէն մէկուն փրկութիւնը, կրնայ հետագային ամբողջ դամներէն մէկուն փրկութիւնը, կրնայ հետագային ամբողջ դամներէն մէկուն փրկութիւնը, կրնայ հետագային ամբողջ դամներէն մէկուն փրկութիւնը, կրնայ հետագային ամբողջ 
տունը փրկութեան առաջտունը փրկութեան առաջտունը փրկութեան առաջտունը փրկութեան առաջնորդել:նորդել:նորդել:նորդել:    Երբ անձնապէս ընդունինք Երբ անձնապէս ընդունինք Երբ անձնապէս ընդունինք Երբ անձնապէս ընդունինք 
փրկութիւնը, նկատի պէտք է փրկութիւնը, նկատի պէտք է փրկութիւնը, նկատի պէտք է փրկութիւնը, նկատի պէտք է առնենք, որ ճամբայ մը բացած առնենք, որ ճամբայ մը բացած առնենք, որ ճամբայ մը բացած առնենք, որ ճամբայ մը բացած 
կկկկ’’’’ըլլանք Փրկիչին եւ մեր ընտանիքին, հարազատներուն ու ըլլանք Փրկիչին եւ մեր ընտանիքին, հարազատներուն ու ըլլանք Փրկիչին եւ մեր ընտանիքին, հարազատներուն ու ըլլանք Փրկիչին եւ մեր ընտանիքին, հարազատներուն ու 
բարեկամներուն միջեւ: Երբ ընտանիքի մը մէջ մէբարեկամներուն միջեւ: Երբ ընտանիքի մը մէջ մէբարեկամներուն միջեւ: Երբ ընտանիքի մը մէջ մէբարեկամներուն միջեւ: Երբ ընտանիքի մը մէջ մէ´́́́կ հոգի կ հոգի կ հոգի կ հոգի 
դարձի գայ, անոր պատճառով Աստուած կրնայ իր օրհնուդարձի գայ, անոր պատճառով Աստուած կրնայ իր օրհնուդարձի գայ, անոր պատճառով Աստուած կրնայ իր օրհնուդարձի գայ, անոր պատճառով Աստուած կրնայ իր օրհնու----
թիւնը թափել ամբողջ ընտանիքին վրայ: Դուն չե՞ս ուզեր թիւնը թափել ամբողջ ընտանիքին վրայ: Դուն չե՞ս ուզեր թիւնը թափել ամբողջ ընտանիքին վրայ: Դուն չե՞ս ուզեր թիւնը թափել ամբողջ ընտանիքին վրայ: Դուն չե՞ս ուզեր 
ըլլալ այդ մէկ հոգին: Եկոըլլալ այդ մէկ հոգին: Եկոըլլալ այդ մէկ հոգին: Եկոըլլալ այդ մէկ հոգին: Եկո´́́́ււււր Յիսուսին, եւ տես թէ ան իր Յիսուսին, եւ տես թէ ան իր Յիսուսին, եւ տես թէ ան իր Յիսուսին, եւ տես թէ ան ի´́́́նչպէս նչպէս նչպէս նչպէս 
քեզ պիտի գործածէ հարազատներուդ, ընտանիքիդ, եկեղեցիքեզ պիտի գործածէ հարազատներուդ, ընտանիքիդ, եկեղեցիքեզ պիտի գործածէ հարազատներուդ, ընտանիքիդ, եկեղեցիքեզ պիտի գործածէ հարազատներուդ, ընտանիքիդ, եկեղեցի----
իդ ու շրջապատիդ կեանքին մէջ:իդ ու շրջապատիդ կեանքին մէջ:իդ ու շրջապատիդ կեանքին մէջ:իդ ու շրջապատիդ կեանքին մէջ:    Եթէ կ'ուզես հարազատնեԵթէ կ'ուզես հարազատնեԵթէ կ'ուզես հարազատնեԵթէ կ'ուզես հարազատնե----
րուդ փրկութիւնը տեսնել, ընդունէրուդ փրկութիւնը տեսնել, ընդունէրուդ փրկութիւնը տեսնել, ընդունէրուդ փրկութիւնը տեսնել, ընդունէ´ ´ ´ ´ Տէրը սրտիդ մէջ, եւ ան Տէրը սրտիդ մէջ, եւ ան Տէրը սրտիդ մէջ, եւ ան Տէրը սրտիդ մէջ, եւ ան 
քեզ հարազատներուդ հասնելու միջոց մը պիտի դարձնէ:քեզ հարազատներուդ հասնելու միջոց մը պիտի դարձնէ:քեզ հարազատներուդ հասնելու միջոց մը պիտի դարձնէ:քեզ հարազատներուդ հասնելու միջոց մը պիտի դարձնէ:    

Գործք Առաքելոց գիԳործք Առաքելոց գիԳործք Առաքելոց գիԳործք Առաքելոց գիրքը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու րքը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու րքը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու րքը շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու 
տայ մեզի, թէ ինչպէս երբ ընտանիքի մը հայրը ընդգրկէր տայ մեզի, թէ ինչպէս երբ ընտանիքի մը հայրը ընդգրկէր տայ մեզի, թէ ինչպէս երբ ընտանիքի մը հայրը ընդգրկէր տայ մեզի, թէ ինչպէս երբ ընտանիքի մը հայրը ընդգրկէր 
Քրիստոսի հաւատքը՝ անոր հետ միասին Քրիստոսի հաւատքը՝ անոր հետ միասին Քրիստոսի հաւատքը՝ անոր հետ միասին Քրիստոսի հաւատքը՝ անոր հետ միասին իր իր իր իր ընտանիքի ընտանիքի ընտանիքի ընտանիքի 
ամբողջամբողջամբողջամբողջ    անդամները կանդամները կանդամները կանդամները կ’’’’ընդգրկէին նոյն հաւատքը: ընդգրկէին նոյն հաւատքը: ընդգրկէին նոյն հաւատքը: ընդգրկէին նոյն հաւատքը: Այսպէս, Այսպէս, Այսպէս, Այսպէս, 
օօօօրինակ, երբ Լիդիա հաւատաց Պօղոս առաքեալի խօսքերինակ, երբ Լիդիա հաւատաց Պօղոս առաքեալի խօսքերինակ, երբ Լիդիա հաւատաց Պօղոս առաքեալի խօսքերինակ, երբ Լիդիա հաւատաց Պօղոս առաքեալի խօսքերուն, րուն, րուն, րուն, 
««««ինք եւ իր ընտանիքը մկրինք եւ իր ընտանիքը մկրինք եւ իր ընտանիքը մկրինք եւ իր ընտանիքը մկրտուեցանտուեցանտուեցանտուեցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.15): Կը Գործք 16.15): Կը Գործք 16.15): Կը Գործք 16.15): Կը 
տեսնենք, թէ ինչպէս Լիդիայի հետ՝ անոր ամբողջ ընտանիքը տեսնենք, թէ ինչպէս Լիդիայի հետ՝ անոր ամբողջ ընտանիքը տեսնենք, թէ ինչպէս Լիդիայի հետ՝ անոր ամբողջ ընտանիքը տեսնենք, թէ ինչպէս Լիդիայի հետ՝ անոր ամբողջ ընտանիքը 
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ընդգրկեց Յիսուսի հաւատքը: Դարձեալ, երբ առաքեալը կը ընդգրկեց Յիսուսի հաւատքը: Դարձեալ, երբ առաքեալը կը ընդգրկեց Յիսուսի հաւատքը: Դարձեալ, երբ առաքեալը կը ընդգրկեց Յիսուսի հաւատքը: Դարձեալ, երբ առաքեալը կը 
քարոզէր Կորնթոսի մէջ, քարոզէր Կորնթոսի մէջ, քարոզէր Կորնթոսի մէջ, քարոզէր Կորնթոսի մէջ, ««««ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր ժողովրդապետը՝ Կրիսպոս, իր 
ամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջամբողջ ընտանիքով հաւատաց Տիրոջ»»»» ( ( ( (Գործք 18.8): Հոս եւս Գործք 18.8): Հոս եւս Գործք 18.8): Հոս եւս Գործք 18.8): Հոս եւս 
կը տեսնենք թէ ինչպէս կը տեսնենք թէ ինչպէս կը տեսնենք թէ ինչպէս կը տեսնենք թէ ինչպէս ԿԿԿԿրիսպոսիրիսպոսիրիսպոսիրիսպոսի    հաւատքիհաւատքիհաւատքիհաւատքինննն    կը միանան իր կը միանան իր կը միանան իր կը միանան իր 
ընտանիքի բոլոր անդամներըընտանիքի բոլոր անդամներըընտանիքի բոլոր անդամներըընտանիքի բոլոր անդամները: : : : Երբ Փիլիպպէի բանտապետը Երբ Փիլիպպէի բանտապետը Երբ Փիլիպպէի բանտապետը Երբ Փիլիպպէի բանտապետը 
դարձի եկաւ, անմիջապէս դարձի եկաւ, անմիջապէս դարձի եկաւ, անմիջապէս դարձի եկաւ, անմիջապէս ««««ինք եւ բոլոր իրենները մկրտուեինք եւ բոլոր իրենները մկրտուեինք եւ բոլոր իրենները մկրտուեինք եւ բոլոր իրենները մկրտուե----
ցանցանցանցան»»»» ( ( ( (Գործք 16.33): Յստակ է որ Գործք 16.33): Յստակ է որ Գործք 16.33): Յստակ է որ Գործք 16.33): Յստակ է որ ««««իրեններիրեններիրեններիրեններըըըը» » » » ըսելով, կըսելով, կըսելով, կըսելով, կ’’’’ակակակակ----
նարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն:նարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն:նարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն:նարկուի ընտանիքի բոլոր անդամներուն:    

2)2)2)2)    ««««Այսօր այս տունը փրկուեցաւ...Այսօր այս տունը փրկուեցաւ...Այսօր այս տունը փրկուեցաւ...Այսօր այս տունը փրկուեցաւ...»»»»::::    Զակքէոսին փրկուԶակքէոսին փրկուԶակքէոսին փրկուԶակքէոսին փրկու----
թիւնը պէտք է հաւաթիւնը պէտք է հաւաթիւնը պէտք է հաւաթիւնը պէտք է հաւա´́́́տք ու վստահուտք ու վստահուտք ու վստահուտք ու վստահութիթիթիթի´́́́ւն ներշնչէ բոլոր ւն ներշնչէ բոլոր ւն ներշնչէ բոլոր ւն ներշնչէ բոլոր 
մեղաւոր մարդոց Քրիստոսի հանդէպ: մեղաւոր մարդոց Քրիստոսի հանդէպ: մեղաւոր մարդոց Քրիստոսի հանդէպ: մեղաւոր մարդոց Քրիստոսի հանդէպ: Ամբրոսիոս կ'ըսէԱմբրոսիոս կ'ըսէԱմբրոսիոս կ'ըսէԱմբրոսիոս կ'ըսէ. . . . 
««««Զակքէոսի պէս մէկուն փրկուիլը`Զակքէոսի պէս մէկուն փրկուիլը`Զակքէոսի պէս մէկուն փրկուիլը`Զակքէոսի պէս մէկուն փրկուիլը`    մեր փրկութեան գրաւամեր փրկութեան գրաւամեր փրկութեան գրաւամեր փրկութեան գրաւա----
կանն է: Եթէ Զակքէոսի պէս մեղաւոր մէկը փրկուեցաւ, ուրեկանն է: Եթէ Զակքէոսի պէս մեղաւոր մէկը փրկուեցաւ, ուրեկանն է: Եթէ Զակքէոսի պէս մեղաւոր մէկը փրկուեցաւ, ուրեկանն է: Եթէ Զակքէոսի պէս մեղաւոր մէկը փրկուեցաւ, ուրե----
մմմմըըըըն թող ոչ ոք փրկութեան համար իրն թող ոչ ոք փրկութեան համար իրն թող ոչ ոք փրկութեան համար իրն թող ոչ ոք փրկութեան համար իր    յոյսը կորսնցնէյոյսը կորսնցնէյոյսը կորսնցնէյոյսը կորսնցնէ»:»:»:»:    

Զակքէոսի փրկութեան օրինակը միակը չէ որ կրնայ Զակքէոսի փրկութեան օրինակը միակը չէ որ կրնայ Զակքէոսի փրկութեան օրինակը միակը չէ որ կրնայ Զակքէոսի փրկութեան օրինակը միակը չէ որ կրնայ 
մեղաւորը քաջալերել վստահութեամբ Քրիստոսի յանձնուեմեղաւորը քաջալերել վստահութեամբ Քրիստոսի յանձնուեմեղաւորը քաջալերել վստահութեամբ Քրիստոսի յանձնուեմեղաւորը քաջալերել վստահութեամբ Քրիստոսի յանձնուե----
լու: Նոր Կտակարալու: Նոր Կտակարալու: Նոր Կտակարալու: Նոր Կտակարանը կը խօսի մեզի մարդասպան աւազակի նը կը խօսի մեզի մարդասպան աւազակի նը կը խօսի մեզի մարդասպան աւազակի նը կը խօսի մեզի մարդասպան աւազակի 
մը փրկութեան մասին (Ղուկաս 23.41մը փրկութեան մասին (Ղուկաս 23.41մը փրկութեան մասին (Ղուկաս 23.41մը փրկութեան մասին (Ղուկաս 23.41----43), 43), 43), 43), շնացող կնոջ մը շնացող կնոջ մը շնացող կնոջ մը շնացող կնոջ մը 
փրկութեան մասին (Յովհաննէս 8.1փրկութեան մասին (Յովհաննէս 8.1փրկութեան մասին (Յովհաննէս 8.1փրկութեան մասին (Յովհաննէս 8.1----11), 11), 11), 11), եօթեօթեօթեօթը չար ոգիներէ ու ը չար ոգիներէ ու ը չար ոգիներէ ու ը չար ոգիներէ ու 
իր մեղքերէն ազատագրուած կնոջ մը մասին, որուն անունն իր մեղքերէն ազատագրուած կնոջ մը մասին, որուն անունն իր մեղքերէն ազատագրուած կնոջ մը մասին, որուն անունն իր մեղքերէն ազատագրուած կնոջ մը մասին, որուն անունն 
էր Մարիամ Մագդաղենացի (Ղուկաս 8.2), պոռնիկ կնոջ մը էր Մարիամ Մագդաղենացի (Ղուկաս 8.2), պոռնիկ կնոջ մը էր Մարիամ Մագդաղենացի (Ղուկաս 8.2), պոռնիկ կնոջ մը էր Մարիամ Մագդաղենացի (Ղուկաս 8.2), պոռնիկ կնոջ մը 
փրկութեան մասին (Ղուկաս 7.37, 50): Այս եւ նման օրինակփրկութեան մասին (Ղուկաս 7.37, 50): Այս եւ նման օրինակփրկութեան մասին (Ղուկաս 7.37, 50): Այս եւ նման օրինակփրկութեան մասին (Ղուկաս 7.37, 50): Այս եւ նման օրինակ----
ներ, կը վստահեցնեն մեզի, թէ Յիսուս կը սիրէ մեզ, եւ ոներ, կը վստահեցնեն մեզի, թէ Յիսուս կը սիրէ մեզ, եւ ոներ, կը վստահեցնեն մեզի, թէ Յիսուս կը սիրէ մեզ, եւ ոներ, կը վստահեցնեն մեզի, թէ Յիսուս կը սիրէ մեզ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն կը սիրէ, այլեւ` կ'ուզմիայն կը սիրէ, այլեւ` կ'ուզմիայն կը սիրէ, այլեւ` կ'ուզմիայն կը սիրէ, այլեւ` կ'ուզէ փրկել, եւ ոէ փրկել, եւ ոէ փրկել, եւ ոէ փրկել, եւ ո´́́́չ միայն կ'ուզէ չ միայն կ'ուզէ չ միայն կ'ուզէ չ միայն կ'ուզէ 
փրկել, այլեւ` կրնափրկել, այլեւ` կրնափրկել, այլեւ` կրնափրկել, այլեւ` կրնա´́́́յ փրկել, եւ ոյ փրկել, եւ ոյ փրկել, եւ ոյ փրկել, եւ ո´́́́չ միայն կրնայ փրկել, չ միայն կրնայ փրկել, չ միայն կրնայ փրկել, չ միայն կրնայ փրկել, 
այլեւ` կը ջանաայլեւ` կը ջանաայլեւ` կը ջանաայլեւ` կը ջանա´́́́յ փրկել, կը հետապնդէյ փրկել, կը հետապնդէյ փրկել, կը հետապնդէյ փրկել, կը հետապնդէ´́́́    մեր փրկութիւնը, մեր փրկութիւնը, մեր փրկութիւնը, մեր փրկութիւնը, 
կ'աշխակ'աշխակ'աշխակ'աշխատիտիտիտի´́́́    մեր փրկութեան համար, եւ միջոցներմեր փրկութեան համար, եւ միջոցներմեր փրկութեան համար, եւ միջոցներմեր փրկութեան համար, եւ միջոցներ    կը կը կը կը ստեղստեղստեղստեղ----
ծէ` ծէ` ծէ` ծէ` իրմէ հեռու եղող մարդիկը` մօտեցնելու իրեն:իրմէ հեռու եղող մարդիկը` մօտեցնելու իրեն:իրմէ հեռու եղող մարդիկը` մօտեցնելու իրեն:իրմէ հեռու եղող մարդիկը` մօտեցնելու իրեն:    Այս մասին Այս մասին Այս մասին Այս մասին 
սքանչելի վկասքանչելի վկասքանչելի վկասքանչելի վկայյյյութիւն մը ունինք Հին Կտակարանիութիւն մը ունինք Հին Կտակարանիութիւն մը ունինք Հին Կտակարանիութիւն մը ունինք Հին Կտակարանինննն    մէջ. մէջ. մէջ. մէջ. 
««««Աստուած մարդու մը հոգին չ'առներ, հապա միջոցներ կը Աստուած մարդու մը հոգին չ'առներ, հապա միջոցներ կը Աստուած մարդու մը հոգին չ'առներ, հապա միջոցներ կը Աստուած մարդու մը հոգին չ'առներ, հապա միջոցներ կը 
հնարէհնարէհնարէհնարէ, , , , որպէսզի աքսորուածը իրմէ աքսորուած չմնայորպէսզի աքսորուածը իրմէ աքսորուած չմնայորպէսզի աքսորուածը իրմէ աքսորուած չմնայորպէսզի աքսորուածը իրմէ աքսորուած չմնայ»»»»    
((((Բ.Թագաւորաց 14.14Բ.Թագաւորաց 14.14Բ.Թագաւորաց 14.14Բ.Թագաւորաց 14.14):):):):    Սիրելիներ, որքան ալ շատ ու զազրելի Սիրելիներ, որքան ալ շատ ու զազրելի Սիրելիներ, որքան ալ շատ ու զազրելի Սիրելիներ, որքան ալ շատ ու զազրելի 
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ըլլան մեր գործած մեղքերը, Յիսուս զանոնք սիրոըլլան մեր գործած մեղքերը, Յիսուս զանոնք սիրոըլլան մեր գործած մեղքերը, Յիսուս զանոնք սիրոըլլան մեր գործած մեղքերը, Յիսուս զանոնք սիրո´́́́վ կը ջնջէ, վ կը ջնջէ, վ կը ջնջէ, վ կը ջնջէ, 
կը բաւէ կը բաւէ կը բաւէ կը բաւէ որ խոստովանինք զանոնք, ինչպէս Զակքէոս ինք որ խոստովանինք զանոնք, ինչպէս Զակքէոս ինք որ խոստովանինք զանոնք, ինչպէս Զակքէոս ինք որ խոստովանինք զանոնք, ինչպէս Զակքէոս ինք 
խոստովանեցաւ: խոստովանեցաւ: խոստովանեցաւ: խոստովանեցաւ: Յիսուսի համար ոՅիսուսի համար ոՅիսուսի համար ոՅիսուսի համար ո´́́́չ թէ պարտականութիւն չ թէ պարտականութիւն չ թէ պարտականութիւն չ թէ պարտականութիւն 
է մեր մեղքերը սրբելը, այլ` հաճոյք:է մեր մեղքերը սրբելը, այլ` հաճոյք:է մեր մեղքերը սրբելը, այլ` հաճոյք:է մեր մեղքերը սրբելը, այլ` հաճոյք:    Մեր գործած մեղքերը Մեր գործած մեղքերը Մեր գործած մեղքերը Մեր գործած մեղքերը ափ ափ ափ ափ 
մը հողի նման են, իսկ մը հողի նման են, իսկ մը հողի նման են, իսկ մը հողի նման են, իսկ Յիսուսի փրկարար շնորհքՅիսուսի փրկարար շնորհքՅիսուսի փրկարար շնորհքՅիսուսի փրկարար շնորհքը` ը` ը` ը` անծայանծայանծայանծայ----
րածիր ովկիանոս մըն էրածիր ովկիանոս մըն էրածիր ովկիանոս մըն էրածիր ովկիանոս մըն է: : : : Ինչպէս ովԻնչպէս ովԻնչպէս ովԻնչպէս ովկիանոսը կրնայ իր մէջ կիանոսը կրնայ իր մէջ կիանոսը կրնայ իր մէջ կիանոսը կրնայ իր մէջ 
առնառնառնառնել ափել ափել ափել ափ    մը հողը եւ զայն կորսնցնել ու անյայտացնելմը հողը եւ զայն կորսնցնել ու անյայտացնելմը հողը եւ զայն կորսնցնել ու անյայտացնելմը հողը եւ զայն կորսնցնել ու անյայտացնել    իր իր իր իր 
մէջմէջմէջմէջ, , , , նոյնպէս ալ, Յիսուսի փրկարար շնորհքի անծայրածիր նոյնպէս ալ, Յիսուսի փրկարար շնորհքի անծայրածիր նոյնպէս ալ, Յիսուսի փրկարար շնորհքի անծայրածիր նոյնպէս ալ, Յիսուսի փրկարար շնորհքի անծայրածիր 
ովովովովկիանոսը կրնայ իր մէջ առնել ափկիանոսը կրնայ իր մէջ առնել ափկիանոսը կրնայ իր մէջ առնել ափկիանոսը կրնայ իր մէջ առնել ափ    մը հողի նմանող մեր մը հողի նմանող մեր մը հողի նմանող մեր մը հողի նմանող մեր 
մեղքերը եւ զանոնք սրբել մեղքերը եւ զանոնք սրբել մեղքերը եւ զանոնք սրբել մեղքերը եւ զանոնք սրբել ու գոյազրկել ու գոյազրկել ու գոյազրկել ու գոյազրկել յաւերժապէս:յաւերժապէս:յաւերժապէս:յաւերժապէս:    

3)3)3)3)    ««««Այս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ էԱյս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ էԱյս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ էԱյս մարդն ալ Աբրահամի զաւակ է»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս ս ս ս ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսը ը ը ը ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ» » » » կը կոչէկը կոչէկը կոչէկը կոչէ: : : : Երկու Երկու Երկու Երկու 
պատճառով.պատճառով.պատճառով.պատճառով.----    

աաաա) ) ) ) Աստուած խոստացած էր իր օրհնութիւնը տալ բոլոր Աստուած խոստացած էր իր օրհնութիւնը տալ բոլոր Աստուած խոստացած էր իր օրհնութիւնը տալ բոլոր Աստուած խոստացած էր իր օրհնութիւնը տալ բոլոր 
այն մարդոց` որոնք պիտի քալէին Աբրահամի հաւատքի այն մարդոց` որոնք պիտի քալէին Աբրահամի հաւատքի այն մարդոց` որոնք պիտի քալէին Աբրահամի հաւատքի այն մարդոց` որոնք պիտի քալէին Աբրահամի հաւատքի 
հետքերով: Հետեւաբար, հետքերով: Հետեւաբար, հետքերով: Հետեւաբար, հետքերով: Հետեւաբար, Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսը ը ը ը ««««Աբրահամի զաԱբրահամի զաԱբրահամի զաԱբրահամի զա----
ւակւակւակւակ» » » » կոչելով, ուզեց կոչելով, ուզեց կոչելով, ուզեց կոչելով, ուզեց ցոյց ցոյց ցոյց ցոյց տալ մրթմրթացող հրեաներուն, թէ տալ մրթմրթացող հրեաներուն, թէ տալ մրթմրթացող հրեաներուն, թէ տալ մրթմրթացող հրեաներուն, թէ 
ԶաԶաԶաԶակկկկքէոսքէոսքէոսքէոս    խոստումիխոստումիխոստումիխոստումի´́́́    զաւակզաւակզաւակզաւակ    էրէրէրէր, , , , օրհնութեաօրհնութեաօրհնութեաօրհնութեա´́́́ն զաւակն զաւակն զաւակն զաւակ    էրէրէրէր, , , , 
ընտընտընտընտըըըըրրրրեալ ժողովուրդիեալ ժողովուրդիեալ ժողովուրդիեալ ժողովուրդի´́́́    զաւակզաւակզաւակզաւակ    էր, փրկութեաէր, փրկութեաէր, փրկութեաէր, փրկութեա´́́́նննն    զաւակ էր: զաւակ էր: զաւակ էր: զաւակ էր: 
ԶաԶաԶաԶաւակ մը՝ որուն կը պատկանէրւակ մը՝ որուն կը պատկանէրւակ մը՝ որուն կը պատկանէրւակ մը՝ որուն կը պատկանէր    ««««թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ որդիները Աստուծոյ որդիները Աստուծոյ որդիները Աստուծոյ որդիները 
ըլլալու փառքը, թէըլլալու փառքը, թէըլլալու փառքը, թէըլլալու փառքը, թէ´ ´ ´ ´ ուխտին գիրքերը, թէուխտին գիրքերը, թէուխտին գիրքերը, թէուխտին գիրքերը, թէ´ ´ ´ ´ օրէնսդրութիւնը, օրէնսդրութիւնը, օրէնսդրութիւնը, օրէնսդրութիւնը, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ պաշպաշպաշպաշտամունքը եւ թէտամունքը եւ թէտամունքը եւ թէտամունքը եւ թէ´ ´ ´ ´ խոստումնեխոստումնեխոստումնեխոստումներըրըրըրը»»»» ( ( ( (ՀռոմայեցիՀռոմայեցիՀռոմայեցիՀռոմայեցիս 9.4): ս 9.4): ս 9.4): ս 9.4): 
Յիսուսի հայեացքով Զակքէոսը Յիսուսի հայեացքով Զակքէոսը Յիսուսի հայեացքով Զակքէոսը Յիսուսի հայեացքով Զակքէոսը ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ» » » » էր, այլ էր, այլ էր, այլ էր, այլ 
խօսքով՝ փրկութեան զաւակ, մինխօսքով՝ փրկութեան զաւակ, մինխօսքով՝ փրկութեան զաւակ, մինխօսքով՝ փրկութեան զաւակ, մինչդեռ Փարիսեցիներուն ակչդեռ Փարիսեցիներուն ակչդեռ Փարիսեցիներուն ակչդեռ Փարիսեցիներուն ակ----
նոցով՝ մեղքի ու նոցով՝ մեղքի ու նոցով՝ մեղքի ու նոցով՝ մեղքի ու կորուստի զաւակ կորուստի զաւակ կորուստի զաւակ կորուստի զաւակ էր անիկա: Մարդոց հայէր անիկա: Մարդոց հայէր անիկա: Մարդոց հայէր անիկա: Մարդոց հայ----
եացքով մենք կրնանքեացքով մենք կրնանքեացքով մենք կրնանքեացքով մենք կրնանք    անարժէք մէկը ըլլաանարժէք մէկը ըլլաանարժէք մէկը ըլլաանարժէք մէկը ըլլալ, բայց Աստուծոյ լ, բայց Աստուծոյ լ, բայց Աստուծոյ լ, բայց Աստուծոյ 
հայեացհայեացհայեացհայեացքով, մենք մեծ արժէք ենք, քանի իր քով, մենք մեծ արժէք ենք, քանի իր քով, մենք մեծ արժէք ենք, քանի իր քով, մենք մեծ արժէք ենք, քանի իր Որդիին արեան Որդիին արեան Որդիին արեան Որդիին արեան 
գինն ենքգինն ենքգինն ենքգինն ենք:::: 

բբբբ) ) ) ) Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալով, ինքնաբերաբար կրնար Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալով, ինքնաբերաբար կրնար Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալով, ինքնաբերաբար կրնար Զակքէոս Իսրայէլացի ըլլալով, ինքնաբերաբար կրնար 
կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ», », », », որովհետեւ Աբրահամ Իսրայէլի որովհետեւ Աբրահամ Իսրայէլի որովհետեւ Աբրահամ Իսրայէլի որովհետեւ Աբրահամ Իսրայէլի 
հայրն էհայրն էհայրն էհայրն էրրրր: : : : Բայց հիմնական պատճԲայց հիմնական պատճԲայց հիմնական պատճԲայց հիմնական պատճառը առը առը առը թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ Զակքէոս ւ Զակքէոս ւ Զակքէոս ւ Զակքէոս 
կոչուեցաւ կոչուեցաւ կոչուեցաւ կոչուեցաւ ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ», », », », այն է՝ որ ան ունէր իր սրտին այն է՝ որ ան ունէր իր սրտին այն է՝ որ ան ունէր իր սրտին այն է՝ որ ան ունէր իր սրտին 
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մէջ Աբրահամեան հաւատք: Իմէջ Աբրահամեան հաւատք: Իմէջ Աբրահամեան հաւատք: Իմէջ Աբրահամեան հաւատք: Ինչպէս երբ Աբրահամ լսեց նչպէս երբ Աբրահամ լսեց նչպէս երբ Աբրահամ լսեց նչպէս երբ Աբրահամ լսեց 
Աստուծոյ ձայնը, հաւատքով ձգեց ամէն ինչ եւ հետեւեցաւ Աստուծոյ ձայնը, հաւատքով ձգեց ամէն ինչ եւ հետեւեցաւ Աստուծոյ ձայնը, հաւատքով ձգեց ամէն ինչ եւ հետեւեցաւ Աստուծոյ ձայնը, հաւատքով ձգեց ամէն ինչ եւ հետեւեցաւ 
Աստուծոյ կոչին, այնպէս ալ, Զակքէոս լսելէ ետք Քրիստոսի Աստուծոյ կոչին, այնպէս ալ, Զակքէոս լսելէ ետք Քրիստոսի Աստուծոյ կոչին, այնպէս ալ, Զակքէոս լսելէ ետք Քրիստոսի Աստուծոյ կոչին, այնպէս ալ, Զակքէոս լսելէ ետք Քրիստոսի 
ձայնը՝ հրաժարեցաւ այն բոլորէն որ զինք կը կապէր այս ձայնը՝ հրաժարեցաւ այն բոլորէն որ զինք կը կապէր այս ձայնը՝ հրաժարեցաւ այն բոլորէն որ զինք կը կապէր այս ձայնը՝ հրաժարեցաւ այն բոլորէն որ զինք կը կապէր այս 
աշխարհին եւ դարձաւ հաւատաաշխարհին եւ դարձաւ հաւատաաշխարհին եւ դարձաւ հաւատաաշխարհին եւ դարձաւ հաւատացող ցող ցող ցող ու հետեւորդ Քրիստոսի: ու հետեւորդ Քրիստոսի: ու հետեւորդ Քրիստոսի: ու հետեւորդ Քրիստոսի: 
Մենք եւսՄենք եւսՄենք եւսՄենք եւս, , , , երբ լսենք Տիրոերբ լսենք Տիրոերբ լսենք Տիրոերբ լսենք Տիրոջ ձայնը, անջատենքջ ձայնը, անջատենքջ ձայնը, անջատենքջ ձայնը, անջատենք    մեր սիրտը մեր սիրտը մեր սիրտը մեր սիրտը 
աշխարհի սէրէն եւ զայն կապենքաշխարհի սէրէն եւ զայն կապենքաշխարհի սէրէն եւ զայն կապենքաշխարհի սէրէն եւ զայն կապենք    Քրիստոսի սիրոյն:Քրիստոսի սիրոյն:Քրիստոսի սիրոյն:Քրիստոսի սիրոյն:    

Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս Զակքէոս ԻսրայէլացիԻսրայէլացիԻսրայէլացիԻսրայէլացի    ըլլալուն հաըլլալուն հաըլլալուն հաըլլալուն հա----
մար չէր որ մար չէր որ մար չէր որ մար չէր որ ««««Աբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակԱբրահամի զաւակ»»»»    կոչուեցաւ կամ փրկուեցաւ, կոչուեցաւ կամ փրկուեցաւ, կոչուեցաւ կամ փրկուեցաւ, կոչուեցաւ կամ փրկուեցաւ, 
այլ` որովհետեւ Աբրահամեան հաւաայլ` որովհետեւ Աբրահամեան հաւաայլ` որովհետեւ Աբրահամեան հաւաայլ` որովհետեւ Աբրահամեան հաւա´́́́տք ունէր իր սրտին տք ունէր իր սրտին տք ունէր իր սրտին տք ունէր իր սրտին 
մէջ: Այսօր շատ հայեր կան, որոնք կմէջ: Այսօր շատ հայեր կան, որոնք կմէջ: Այսօր շատ հայեր կան, որոնք կմէջ: Այսօր շատ հայեր կան, որոնք կը խորհին ու կը կարծեն, ը խորհին ու կը կարծեն, ը խորհին ու կը կարծեն, ը խորհին ու կը կարծեն, 
թէ իրենք կրնան փրկուիլ, պարզապէս որովհետեւ հայ ընտաթէ իրենք կրնան փրկուիլ, պարզապէս որովհետեւ հայ ընտաթէ իրենք կրնան փրկուիլ, պարզապէս որովհետեւ հայ ընտաթէ իրենք կրնան փրկուիլ, պարզապէս որովհետեւ հայ ընտա----
նիքի մէջ ծնած են, մանկութեան մկրտուած են, եւ սուրբ Գրինիքի մէջ ծնած են, մանկութեան մկրտուած են, եւ սուրբ Գրինիքի մէջ ծնած են, մանկութեան մկրտուած են, եւ սուրբ Գրինիքի մէջ ծնած են, մանկութեան մկրտուած են, եւ սուրբ Գրի----
գոր Լգոր Լգոր Լգոր Լուսաւորիչուսաւորիչուսաւորիչուսաւորիչը ունին իբրեւ հաւատքի հայր: Եւ սակայն, ը ունին իբրեւ հաւատքի հայր: Եւ սակայն, ը ունին իբրեւ հաւատքի հայր: Եւ սակայն, ը ունին իբրեւ հաւատքի հայր: Եւ սակայն, 
հայ ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալը մեզ չի փրկեր, հայ ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալը մեզ չի փրկեր, հայ ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալը մեզ չի փրկեր, հայ ընտանիքի մէջ ծնած ըլլալը մեզ չի փրկեր, եթէ երբեք չենք եթէ երբեք չենք եթէ երբեք չենք եթէ երբեք չենք 
ծնած Քրիստոսով ծնած Քրիստոսով ծնած Քրիստոսով ծնած Քրիստոսով ու Քրիստոսի մէջ: Մու Քրիստոսի մէջ: Մու Քրիստոսի մէջ: Մու Քրիստոսի մէջ: Մանուկ անուկ անուկ անուկ ((((կամ չափակամ չափակամ չափակամ չափա----
հաս) հաս) հաս) հաս) տարիքին մկրտուած ըլլալը մեզ արքայութեան ժառանտարիքին մկրտուած ըլլալը մեզ արքայութեան ժառանտարիքին մկրտուած ըլլալը մեզ արքայութեան ժառանտարիքին մկրտուած ըլլալը մեզ արքայութեան ժառան----
գորդ չի դարձներգորդ չի դարձներգորդ չի դարձներգորդ չի դարձներ, , , , եթէ երբեք չենք մկրտուած Սուրբ Հոգիին եթէ երբեք չենք մկրտուած Սուրբ Հոգիին եթէ երբեք չենք մկրտուած Սուրբ Հոգիին եթէ երբեք չենք մկրտուած Սուրբ Հոգիին 
պտուղներով (Գաղատացիս 5.22պտուղներով (Գաղատացիս 5.22պտուղներով (Գաղատացիս 5.22պտուղներով (Գաղատացիս 5.22----23): 23): 23): 23): Սուրբ Գրիգոր ԼուսաւոՍուրբ Գրիգոր ԼուսաւոՍուրբ Գրիգոր ԼուսաւոՍուրբ Գրիգոր Լուսաւո----
րիչը իբրեւ հաւատքի հայր ունենալը մեզ հաւատացրիչը իբրեւ հաւատքի հայր ունենալը մեզ հաւատացրիչը իբրեւ հաւատքի հայր ունենալը մեզ հաւատացրիչը իբրեւ հաւատքի հայր ունենալը մեզ հաւատացեալ եալ եալ եալ 
չ'ըներչ'ըներչ'ըներչ'ըներ, , , , եթէ երբեթէ երբեթէ երբեթէ երբեք չենք հետեւիր անորեք չենք հետեւիր անորեք չենք հետեւիր անորեք չենք հետեւիր անոր    հաւատքի քայլերուն:հաւատքի քայլերուն:հաւատքի քայլերուն:հաւատքի քայլերուն:    

4) 4) 4) 4) Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ Զակքէոսի բառերը` Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ Զակքէոսի բառերը` Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ Զակքէոսի բառերը` Ասկէ առաջ բացատրեցինք, թէ Զակքէոսի բառերը` 
««««եթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուեթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուեթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատուեթէ ոեւէ մէկը անիրաւած եմ՝ քառապատիկ պիտի հատու----
ցանեմ անորցանեմ անորցանեմ անորցանեմ անոր»»»», , , , յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ան որոշ անիրայստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ան որոշ անիրայստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ան որոշ անիրայստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ան որոշ անիրա----
ւութիւններ գործած էր: Հակառակ որ ան անուղղակի կերպով ւութիւններ գործած էր: Հակառակ որ ան անուղղակի կերպով ւութիւններ գործած էր: Հակառակ որ ան անուղղակի կերպով ւութիւններ գործած էր: Հակառակ որ ան անուղղակի կերպով 
խոստովանեցաւ ախոստովանեցաւ ախոստովանեցաւ ախոստովանեցաւ այս իրողութիւնը, եւ սակայն, ուշագրաւ է, յս իրողութիւնը, եւ սակայն, ուշագրաւ է, յս իրողութիւնը, եւ սակայն, ուշագրաւ է, յս իրողութիւնը, եւ սակայն, ուշագրաւ է, 
որ Յիսուս ոոր Յիսուս ոոր Յիսուս ոոր Յիսուս ո´́́́չ մէկ յանդիմանական խօսք ըսաւ եւ կամ ոչ մէկ յանդիմանական խօսք ըսաւ եւ կամ ոչ մէկ յանդիմանական խօսք ըսաւ եւ կամ ոչ մէկ յանդիմանական խօսք ըսաւ եւ կամ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
հրահանգ տուաւ Զակքէոսին որ կրնար զինք վիրաւորելհրահանգ տուաւ Զակքէոսին որ կրնար զինք վիրաւորելհրահանգ տուաւ Զակքէոսին որ կրնար զինք վիրաւորելհրահանգ տուաւ Զակքէոսին որ կրնար զինք վիրաւորել: : : : ՀՀՀՀոսոսոսոս----
կէ կը սորվինք, թէ երբ մեղաւոր մարդը դարձի կու գայ, կէ կը սորվինք, թէ երբ մեղաւոր մարդը դարձի կու գայ, կէ կը սորվինք, թէ երբ մեղաւոր մարդը դարձի կու գայ, կէ կը սորվինք, թէ երբ մեղաւոր մարդը դարձի կու գայ, 
Աստուած երբեք չիԱստուած երբեք չիԱստուած երբեք չիԱստուած երբեք չի´ ´ ´ ´ յիշեցներ անոր` իր գործած մեղյիշեցներ անոր` իր գործած մեղյիշեցներ անոր` իր գործած մեղյիշեցներ անոր` իր գործած մեղքերը, քերը, քերը, քերը, 
բնաւբնաւբնաւբնաւ    չիչիչիչի´ ´ ´ ´ յանդիմաներ, յանդիմաներ, յանդիմաներ, յանդիմաներ, հաշիւ չիհաշիւ չիհաշիւ չիհաշիւ չի´ ´ ´ ´ պահանջեր, պահանջեր, պահանջեր, պահանջեր, չիչիչիչի´ ´ ´ ´ պախարապախարապախարապախարա----
կեր ու չիկեր ու չիկեր ու չիկեր ու չի´ ´ ´ ´ խոցոտեր զայն: Յիշեցէք անառակ որդիին առակը: խոցոտեր զայն: Յիշեցէք անառակ որդիին առակը: խոցոտեր զայն: Յիշեցէք անառակ որդիին առակը: խոցոտեր զայն: Յիշեցէք անառակ որդիին առակը: 
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Երբ անառակ որդին տուն դարձաւ, հայրը զինք սիրով ու վաԵրբ անառակ որդին տուն դարձաւ, հայրը զինք սիրով ու վաԵրբ անառակ որդին տուն դարձաւ, հայրը զինք սիրով ու վաԵրբ անառակ որդին տուն դարձաւ, հայրը զինք սիրով ու վա----
զելովզելովզելովզելով    դիմաւորեցդիմաւորեցդիմաւորեցդիմաւորեց, , , , հհհհամբոյրով ու արցունքով ընդունեց. բամբոյրով ու արցունքով ընդունեց. բամբոյրով ու արցունքով ընդունեց. բամբոյրով ու արցունքով ընդունեց. բնանանանա´́́́ւ ւ ւ ւ 
հարց չտուաւ անոր թէ իհարց չտուաւ անոր թէ իհարց չտուաւ անոր թէ իհարց չտուաւ անոր թէ ի´́́́նչ բանինչ բանինչ բանինչ բանի    վրայ մսխած էր իվրայ մսխած էր իվրայ մսխած էր իվրայ մսխած էր իր հարըսր հարըսր հարըսր հարըս----
տուտուտուտութիւնը. զթիւնը. զթիւնը. զթիւնը. զինինինինք ապերախտ կամ հայրադրուժ չկոչեց,ք ապերախտ կամ հայրադրուժ չկոչեց,ք ապերախտ կամ հայրադրուժ չկոչեց,ք ապերախտ կամ հայրադրուժ չկոչեց,    դաւադաւադաւադաւա----
ճան կամ անհնազանդ չճան կամ անհնազանդ չճան կամ անհնազանդ չճան կամ անհնազանդ չանուանեց:անուանեց:անուանեց:անուանեց:    Հայրը միայն սէՀայրը միայն սէՀայրը միայն սէՀայրը միայն սէ´́́́ր ցոյց ր ցոյց ր ցոյց ր ցոյց 
տուաւ դարձի եկող իր որդիին հանդէպ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս տուաւ դարձի եկող իր որդիին հանդէպ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս տուաւ դարձի եկող իր որդիին հանդէպ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս տուաւ դարձի եկող իր որդիին հանդէպ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս 
ինք միայն սէինք միայն սէինք միայն սէինք միայն սէ´́́́ր ցուցաբերեց Զակքէոսի նկատմամբ:ր ցուցաբերեց Զակքէոսի նկատմամբ:ր ցուցաբերեց Զակքէոսի նկատմամբ:ր ցուցաբերեց Զակքէոսի նկատմամբ:    

Թանկագին ընթերցողներ, Յիսուս ոստիկան մը չէ որ Թանկագին ընթերցողներ, Յիսուս ոստիկան մը չէ որ Թանկագին ընթերցողներ, Յիսուս ոստիկան մը չէ որ Թանկագին ընթերցողներ, Յիսուս ոստիկան մը չէ որ սուսուսուսու----
րը ձեռքին բռնած, կը սպասէ որ մէկը մեղք գործէ, որպէսզի րը ձեռքին բռնած, կը սպասէ որ մէկը մեղք գործէ, որպէսզի րը ձեռքին բռնած, կը սպասէ որ մէկը մեղք գործէ, որպէսզի րը ձեռքին բռնած, կը սպասէ որ մէկը մեղք գործէ, որպէսզի 
երթայ եւ զերթայ եւ զերթայ եւ զերթայ եւ զայն պատժէ: Յիսուս մեզ կը սիրէ: այն պատժէ: Յիսուս մեզ կը սիրէ: այն պատժէ: Յիսուս մեզ կը սիրէ: այն պատժէ: Յիսուս մեզ կը սիրէ: Պէտք է հաւաՊէտք է հաւաՊէտք է հաւաՊէտք է հաւա----
տատատատա´́́́նք իր սիրոյն: Պէտք է հաւատանք որ ան մեզինք իր սիրոյն: Պէտք է հաւատանք որ ան մեզինք իր սիրոյն: Պէտք է հաւատանք որ ան մեզինք իր սիրոյն: Պէտք է հաւատանք որ ան մեզի´ ´ ´ ´ կը նայի կը նայի կը նայի կը նայի 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ մեր մեղքերուն: Պէտք է հաւատանք որ կ'ուզէ մեր չ թէ մեր մեղքերուն: Պէտք է հաւատանք որ կ'ուզէ մեր չ թէ մեր մեղքերուն: Պէտք է հաւատանք որ կ'ուզէ մեր չ թէ մեր մեղքերուն: Պէտք է հաւատանք որ կ'ուզէ մեր 
մեղքերուն պատիժը վերցնել եւ ոմեղքերուն պատիժը վերցնել եւ ոմեղքերուն պատիժը վերցնել եւ ոմեղքերուն պատիժը վերցնել եւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեզ պատժել մեր զ պատժել մեր զ պատժել մեր զ պատժել մեր 
մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:    Քրիստոսի ուշադրութեան առարկան Քրիստոսի ուշադրութեան առարկան Քրիստոսի ուշադրութեան առարկան Քրիստոսի ուշադրութեան առարկան 
մեմեմեմե´́́́նք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ո´́́́չ թէ մեր մեղքերը:չ թէ մեր մեղքերը:չ թէ մեր մեղքերը:չ թէ մեր մեղքերը:    

««««Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու Որովհետեւ Մարդու Որդին եկաւ կորսուածը փնտռելու 
եւ փրկելուեւ փրկելուեւ փրկելուեւ փրկելու»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.10):Ղուկաս 19.10):Ղուկաս 19.10):Ղուկաս 19.10):    

1)1)1)1)    Յիսուս այս բառերով կ'եզրակացնէ իր խօսքը, պարՅիսուս այս բառերով կ'եզրակացնէ իր խօսքը, պարՅիսուս այս բառերով կ'եզրակացնէ իր խօսքը, պարՅիսուս այս բառերով կ'եզրակացնէ իր խօսքը, պար----
զելով այն հիմնական նպատակը որուն համար զելով այն հիմնական նպատակը որուն համար զելով այն հիմնական նպատակը որուն համար զելով այն հիմնական նպատակը որուն համար աշխարհ աշխարհ աշխարհ աշխարհ 
եկաւ: Ան կորսուածը փնտռելու եկաւ: Ո՞վ է կորսուած մարդը: եկաւ: Ան կորսուածը փնտռելու եկաւ: Ո՞վ է կորսուած մարդը: եկաւ: Ան կորսուածը փնտռելու եկաւ: Ո՞վ է կորսուած մարդը: եկաւ: Ան կորսուածը փնտռելու եկաւ: Ո՞վ է կորսուած մարդը: 
Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ Աստուածաշունչին մէջ ««««կորսուածկորսուածկորսուածկորսուած» » » » բառով կը հասկնանք` բառով կը հասկնանք` բառով կը հասկնանք` բառով կը հասկնանք` 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեղքի կեանք ապրող եւ անոր պատճառով կորսուած մեղքի կեանք ապրող եւ անոր պատճառով կորսուած մեղքի կեանք ապրող եւ անոր պատճառով կորսուած մեղքի կեանք ապրող եւ անոր պատճառով կորսուած 
մարդիկը, եւ թէմարդիկը, եւ թէմարդիկը, եւ թէմարդիկը, եւ թէ´ ´ ´ ´ յաւերժապէս կորսուած մարդիկը: Այստեղ յաւերժապէս կորսուած մարդիկը: Այստեղ յաւերժապէս կորսուած մարդիկը: Այստեղ յաւերժապէս կորսուած մարդիկը: Այստեղ 
Յիսուս մեղքի մէջ կորսուած մարդոց մասին է որՅիսուս մեղքի մէջ կորսուած մարդոց մասին է որՅիսուս մեղքի մէջ կորսուած մարդոց մասին է որՅիսուս մեղքի մէջ կորսուած մարդոց մասին է որ    կը խօսի: կը խօսի: կը խօսի: կը խօսի: 
Հետեւաբար, կորսուած մարդը մեղքի տիղմին մէջ կորսուածն Հետեւաբար, կորսուած մարդը մեղքի տիղմին մէջ կորսուածն Հետեւաբար, կորսուած մարդը մեղքի տիղմին մէջ կորսուածն Հետեւաբար, կորսուած մարդը մեղքի տիղմին մէջ կորսուածն 
է. Յիսուս եկաւ, որպէսզի լուայ զայն իր արիւնով: Կորսուած է. Յիսուս եկաւ, որպէսզի լուայ զայն իր արիւնով: Կորսուած է. Յիսուս եկաւ, որպէսզի լուայ զայն իր արիւնով: Կորսուած է. Յիսուս եկաւ, որպէսզի լուայ զայն իր արիւնով: Կորսուած 
մարդը անհաւատութեան մէջ կորսուածն է. Յիսուս եկաւ, մարդը անհաւատութեան մէջ կորսուածն է. Յիսուս եկաւ, մարդը անհաւատութեան մէջ կորսուածն է. Յիսուս եկաւ, մարդը անհաւատութեան մէջ կորսուածն է. Յիսուս եկաւ, 
որպէսզի զայն հաւատքի բերէ: Կորսուած մարդը որպէսզի զայն հաւատքի բերէ: Կորսուած մարդը որպէսզի զայն հաւատքի բերէ: Կորսուած մարդը որպէսզի զայն հաւատքի բերէ: Կորսուած մարդը ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    
փրկութեան հանդէպ անտարբեր եղող մարդն փրկութեան հանդէպ անտարբեր եղող մարդն փրկութեան հանդէպ անտարբեր եղող մարդն փրկութեան հանդէպ անտարբեր եղող մարդն է. Յիսուս եկաւ, է. Յիսուս եկաւ, է. Յիսուս եկաւ, է. Յիսուս եկաւ, 
որպէսզի զայն դուրս բերէ իր անտարբերութենէն, փրկէ, ու որպէսզի զայն դուրս բերէ իր անտարբերութենէն, փրկէ, ու որպէսզի զայն դուրս բերէ իր անտարբերութենէն, փրկէ, ու որպէսզի զայն դուրս բերէ իր անտարբերութենէն, փրկէ, ու 
փրկութեան տարածիչ դարձնէ:փրկութեան տարածիչ դարձնէ:փրկութեան տարածիչ դարձնէ:փրկութեան տարածիչ դարձնէ:    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ նքն է որ կը փնտռէ 
ու կը գտնէ մեղքի հետեւորդ մարու կը գտնէ մեղքի հետեւորդ մարու կը գտնէ մեղքի հետեւորդ մարու կը գտնէ մեղքի հետեւորդ մարդիկը եւ զանոնք արդարուդիկը եւ զանոնք արդարուդիկը եւ զանոնք արդարուդիկը եւ զանոնք արդարու----
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թեան հետեւորդ կը դարձնէ:թեան հետեւորդ կը դարձնէ:թեան հետեւորդ կը դարձնէ:թեան հետեւորդ կը դարձնէ:    Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է որ կորսուածը կը նքն է որ կորսուածը կը նքն է որ կորսուածը կը նքն է որ կորսուածը կը 
գտնէ ու զայն` կորսուածը գգտնէ ու զայն` կորսուածը գգտնէ ու զայն` կորսուածը գգտնէ ու զայն` կորսուածը գտնող կը դարձնէ:տնող կը դարձնէ:տնող կը դարձնէ:տնող կը դարձնէ:    

2) 2) 2) 2) Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է ««««փնտռելփնտռելփնտռելփնտռել» » » » բայը: բայը: բայը: բայը: ««««ՓնտռելՓնտռելՓնտռելՓնտռել» » » » բայը ճիգ ու բայը ճիգ ու բայը ճիգ ու բայը ճիգ ու 
ջանք կջանք կջանք կջանք կ’’’’ենթադրէ, ժամանակ ու յարատեւութիւն կենթադրէ, ժամանակ ու յարատեւութիւն կենթադրէ, ժամանակ ու յարատեւութիւն կենթադրէ, ժամանակ ու յարատեւութիւն կ’’’’ենթադրէ, ենթադրէ, ենթադրէ, ենթադրէ, 
համբերութիւն եւ աննկուն կամք կհամբերութիւն եւ աննկուն կամք կհամբերութիւն եւ աննկուն կամք կհամբերութիւն եւ աննկուն կամք կ’’’’ենթադրէ: Կորսուած ենթադրէ: Կորսուած ենթադրէ: Կորսուած ենթադրէ: Կորսուած 
ոչխարին առակը ցոյց կու տայ, թէ իոչխարին առակը ցոյց կու տայ, թէ իոչխարին առակը ցոյց կու տայ, թէ իոչխարին առակը ցոյց կու տայ, թէ ի´́́́նչպէսնչպէսնչպէսնչպէս    Յիսուս կը փնտռէ Յիսուս կը փնտռէ Յիսուս կը փնտռէ Յիսուս կը փնտռէ 
կորսուած մարդըկորսուած մարդըկորսուած մարդըկորսուած մարդը    ««««մինչեւ որ գտնէ զայմինչեւ որ գտնէ զայմինչեւ որ գտնէ զայմինչեւ որ գտնէ զայնննն» » » » (Ղուկաս 15.4), եւ (Ղուկաս 15.4), եւ (Ղուկաս 15.4), եւ (Ղուկաս 15.4), եւ 
զինզինզինզինք գտնելք գտնելք գտնելք գտնելէ ետք մեղքի անդունդին մէջ ինկած`է ետք մեղքի անդունդին մէջ ինկած`է ետք մեղքի անդունդին մէջ ինկած`է ետք մեղքի անդունդին մէջ ինկած`    դոդոդոդո´́́́ւրս կը ւրս կը ւրս կը ւրս կը 
բերէ բերէ բերէ բերէ անկէ անկէ անկէ անկէ ու կը բարձրացնէ իր ուսերուն վրայ, իր սրտին ու կը բարձրացնէ իր ուսերուն վրայ, իր սրտին ու կը բարձրացնէ իր ուսերուն վրայ, իր սրտին ու կը բարձրացնէ իր ուսերուն վրայ, իր սրտին 
մմմմօտիկ: Կորսուած դրամին առակը եւսօտիկ: Կորսուած դրամին առակը եւսօտիկ: Կորսուած դրամին առակը եւսօտիկ: Կորսուած դրամին առակը եւս    կը բացայայտէ, թէ կը բացայայտէ, թէ կը բացայայտէ, թէ կը բացայայտէ, թէ 
Յիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի փոշիՅիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի փոշիՅիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի փոշիՅիսուս աշխարհ եկաւ մեղքի փոշիիիիին ն ն ն մէջ կորսուած մարդը մէջ կորսուած մարդը մէջ կորսուած մարդը մէջ կորսուած մարդը 
փնտռելու ու գտնելուփնտռելու ու գտնելուփնտռելու ու գտնելուփնտռելու ու գտնելու ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 15.8) 15.8) 15.8) 15.8): : : : Քանի կորսուած Քանի կորսուած Քանի կորսուած Քանի կորսուած 
դրամին առակը յիշեցի, այս առիթով դրամին առակը յիշեցի, այս առիթով դրամին առակը յիշեցի, այս առիթով դրամին առակը յիշեցի, այս առիթով կարեւոր է երեքկարեւոր է երեքկարեւոր է երեքկարեւոր է երեք    ամփոփ ամփոփ ամփոփ ամփոփ 
նշումներ կատարել.նշումներ կատարել.նշումներ կատարել.նշումներ կատարել.----    

ա) ա) ա) ա) Անցեալին կայսրեր իրենց պատկերը կը զետեղէԱնցեալին կայսրեր իրենց պատկերը կը զետեղէԱնցեալին կայսրեր իրենց պատկերը կը զետեղէԱնցեալին կայսրեր իրենց պատկերը կը զետեղէիիիին ն ն ն 
դրամներու վրայ: դրամներու վրայ: դրամներու վրայ: դրամներու վրայ: Անցեալին ոեւէ անձ որ իր մօտ ունէր կամ Անցեալին ոեւէ անձ որ իր մօտ ունէր կամ Անցեալին ոեւէ անձ որ իր մօտ ունէր կամ Անցեալին ոեւէ անձ որ իր մօտ ունէր կամ 
կը պահէր դրամներ որոնց վրայ կայսրին պատկերը դրոշմկը պահէր դրամներ որոնց վրայ կայսրին պատկերը դրոշմկը պահէր դրամներ որոնց վրայ կայսրին պատկերը դրոշմկը պահէր դրամներ որոնց վրայ կայսրին պատկերը դրոշմըըըը----
ուած էրուած էրուած էրուած էր, , , , պապապապարտաւոր էր հսկել այդ պատկերիրտաւոր էր հսկել այդ պատկերիրտաւոր էր հսկել այդ պատկերիրտաւոր էր հսկել այդ պատկերի    մաքրումաքրումաքրումաքրութեանթեանթեանթեան, , , , 
որպէսզի ժանգը հեռու մնար դրամէն ու դրամին վրայ որպէսզի ժանգը հեռու մնար դրամէն ու դրամին վրայ որպէսզի ժանգը հեռու մնար դրամէն ու դրամին վրայ որպէսզի ժանգը հեռու մնար դրամէն ու դրամին վրայ 
գտնգտնգտնգտնուող պատուող պատուող պատուող պատկերէն: Մենք եւս կերէն: Մենք եւս կերէն: Մենք եւս կերէն: Մենք եւս որ Աստուծոյ պատկերը կը որ Աստուծոյ պատկերը կը որ Աստուծոյ պատկերը կը որ Աստուծոյ պատկերը կը 
կրենք մեր ներսիդին, կոչուած ենք մաքուր պահելու մեր անկրենք մեր ներսիդին, կոչուած ենք մաքուր պահելու մեր անկրենք մեր ներսիդին, կոչուած ենք մաքուր պահելու մեր անկրենք մեր ներսիդին, կոչուած ենք մաքուր պահելու մեր ան----
ձերը, մեր սիրտն ու հոգին, մեր միտքն ու մարմինը, որպէսզի ձերը, մեր սիրտն ու հոգին, մեր միտքն ու մարմինը, որպէսզի ձերը, մեր սիրտն ու հոգին, մեր միտքն ու մարմինը, որպէսզի ձերը, մեր սիրտն ու հոգին, մեր միտքն ու մարմինը, որպէսզի 
չարատաւչարատաւչարատաւչարատաւորուի մեր մէջ որուի մեր մէջ որուի մեր մէջ որուի մեր մէջ գգգգտնուող Աստուծոյ պատկերը:տնուող Աստուծոյ պատկերը:տնուող Աստուծոյ պատկերը:տնուող Աստուծոյ պատկերը:    

բ) Ոեւէ անձ որ գտնէր դրամի կտոր մը հողին մէջ, պէտք բ) Ոեւէ անձ որ գտնէր դրամի կտոր մը հողին մէջ, պէտք բ) Ոեւէ անձ որ գտնէր դրամի կտոր մը հողին մէջ, պէտք բ) Ոեւէ անձ որ գտնէր դրամի կտոր մը հողին մէջ, պէտք 
էր զայն մաքրէր` հանդէս բերելու համար անոր վրայ էր զայն մաքրէր` հանդէս բերելու համար անոր վրայ էր զայն մաքրէր` հանդէս բերելու համար անոր վրայ էր զայն մաքրէր` հանդէս բերելու համար անոր վրայ 
գտնուող կայսրին պատկերը: Եթէ երբեք կայսրը ժամանակագտնուող կայսրին պատկերը: Եթէ երբեք կայսրը ժամանակագտնուող կայսրին պատկերը: Եթէ երբեք կայսրը ժամանակագտնուող կայսրին պատկերը: Եթէ երբեք կայսրը ժամանակա----
կից էկից էկից էկից էրրրր    իրեն, այլ խօսքով` կենդանի էիրեն, այլ խօսքով` կենդանի էիրեն, այլ խօսքով` կենդանի էիրեն, այլ խօսքով` կենդանի էրրրր,,,,    դրամը աւելի արժէք դրամը աւելի արժէք դրամը աւելի արժէք դրամը աւելի արժէք 
կ'ունենար քակ'ունենար քակ'ունենար քակ'ունենար քան եթէ երբեք կը պատկանէր մեռած կայսրի մը: ն եթէ երբեք կը պատկանէր մեռած կայսրի մը: ն եթէ երբեք կը պատկանէր մեռած կայսրի մը: ն եթէ երբեք կը պատկանէր մեռած կայսրի մը: 
Մենք սիրելիներ, յաւերժապէս կենդանի Աստուծոյ մը պատՄենք սիրելիներ, յաւերժապէս կենդանի Աստուծոյ մը պատՄենք սիրելիներ, յաւերժապէս կենդանի Աստուծոյ մը պատՄենք սիրելիներ, յաւերժապէս կենդանի Աստուծոյ մը պատ----
կերը ունինք մեր մէջ, եւ այս իսկ պատճառով, մենք յատուկ կերը ունինք մեր մէջ, եւ այս իսկ պատճառով, մենք յատուկ կերը ունինք մեր մէջ, եւ այս իսկ պատճառով, մենք յատուկ կերը ունինք մեր մէջ, եւ այս իսկ պատճառով, մենք յատուկ 
արժէք կը ներկայացնենք Աստուծոյ համար:արժէք կը ներկայացնենք Աստուծոյ համար:արժէք կը ներկայացնենք Աստուծոյ համար:արժէք կը ներկայացնենք Աստուծոյ համար:    



 149 

գ) գ) գ) գ) Ինչպէս մարդ մը փոշիին ու հողին մէջ կորսուած Ինչպէս մարդ մը փոշիին ու հողին մէջ կորսուած Ինչպէս մարդ մը փոշիին ու հողին մէջ կորսուած Ինչպէս մարդ մը փոշիին ու հողին մէջ կորսուած 
դրամը կը փնտռէդրամը կը փնտռէդրամը կը փնտռէդրամը կը փնտռէր,ր,ր,ր,    եւ գտնելեւ գտնելեւ գտնելեւ գտնելէ ետք` ջուրով կը մաքրէէ ետք` ջուրով կը մաքրէէ ետք` ջուրով կը մաքրէէ ետք` ջուրով կը մաքրէրրրր, , , , 
որպէսզի հանդէս բերէր կայսրին պատկերը, որպէսզի հանդէս բերէր կայսրին պատկերը, որպէսզի հանդէս բերէր կայսրին պատկերը, որպէսզի հանդէս բերէր կայսրին պատկերը, այնպէս ալայնպէս ալայնպէս ալայնպէս ալ,,,,    
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս մեզ կը փնտռէ մեղքի փոշիին մէջ, եմեզ կը փնտռէ մեղքի փոշիին մէջ, եմեզ կը փնտռէ մեղքի փոշիին մէջ, եմեզ կը փնտռէ մեղքի փոշիին մէջ, եւ գտնեւ գտնեւ գտնեւ գտնելէ ետք` կը լէ ետք` կը լէ ետք` կը լէ ետք` կը 
մաքրէ մեզ իր արիւնով` վերականգնելու մեր մէջ Աստուծոյ մաքրէ մեզ իր արիւնով` վերականգնելու մեր մէջ Աստուծոյ մաքրէ մեզ իր արիւնով` վերականգնելու մեր մէջ Աստուծոյ մաքրէ մեզ իր արիւնով` վերականգնելու մեր մէջ Աստուծոյ 
պատկերը, պատկերը, պատկերը, պատկերը, եւ կը ներկայացնէ իր Հօրը:եւ կը ներկայացնէ իր Հօրը:եւ կը ներկայացնէ իր Հօրը:եւ կը ներկայացնէ իր Հօրը:    

3) «3) «3) «3) «ՓնտռելՓնտռելՓնտռելՓնտռել» » » » բառը ցոյց կու տայ նաեւ, թէբառը ցոյց կու տայ նաեւ, թէբառը ցոյց կու տայ նաեւ, թէբառը ցոյց կու տայ նաեւ, թէ    Յիսուս միջոցՅիսուս միջոցՅիսուս միջոցՅիսուս միջոց----
ներ կը փնտռէ ու կը ստեղծէ դարձի բերելու ու փրկելու հաներ կը փնտռէ ու կը ստեղծէ դարձի բերելու ու փրկելու հաներ կը փնտռէ ու կը ստեղծէ դարձի բերելու ու փրկելու հաներ կը փնտռէ ու կը ստեղծէ դարձի բերելու ու փրկելու հա----
մար մարդըմար մարդըմար մարդըմար մարդը ( ( ( (Բ.Թագաւորաց 14.14):Բ.Թագաւորաց 14.14):Բ.Թագաւորաց 14.14):Բ.Թագաւորաց 14.14):    Բոլոր մարդիկը նոյնը չեն, Բոլոր մարդիկը նոյնը չեն, Բոլոր մարդիկը նոյնը չեն, Բոլոր մարդիկը նոյնը չեն, 
նոյն սիրտը չունին, եւ ուստի` բոլորին դարձը նոյն ձեւով նոյն սիրտը չունին, եւ ուստի` բոլորին դարձը նոյն ձեւով նոյն սիրտը չունին, եւ ուստի` բոլորին դարձը նոյն ձեւով նոյն սիրտը չունին, եւ ուստի` բոլորին դարձը նոյն ձեւով 
տեղի չ'ունենար: Ոմանք Յիսուսի սէրը վայելելով կրնան տեղի չ'ունենար: Ոմանք Յիսուսի սէրը վայելելով կրնան տեղի չ'ունենար: Ոմանք Յիսուսի սէրը վայելելով կրնան տեղի չ'ունենար: Ոմանք Յիսուսի սէրը վայելելով կրնան 
դարձի գալ, իսկ ուրիշներ` Յիդարձի գալ, իսկ ուրիշներ` Յիդարձի գալ, իսկ ուրիշներ` Յիդարձի գալ, իսկ ուրիշներ` Յիսուսի կողմէ թոյլ տրուած փորսուսի կողմէ թոյլ տրուած փորսուսի կողմէ թոյլ տրուած փորսուսի կողմէ թոյլ տրուած փոր----
ձութեամբ մը. ոմանք դարձի կու գան զօրեղ յանդիմանութենէ ձութեամբ մը. ոմանք դարձի կու գան զօրեղ յանդիմանութենէ ձութեամբ մը. ոմանք դարձի կու գան զօրեղ յանդիմանութենէ ձութեամբ մը. ոմանք դարձի կու գան զօրեղ յանդիմանութենէ 
մը մը մը մը ետք, իսկ ուրիշներ` քաջալերական խօսք մը լսելէ ետք. ետք, իսկ ուրիշներ` քաջալերական խօսք մը լսելէ ետք. ետք, իսկ ուրիշներ` քաջալերական խօսք մը լսելէ ետք. ետք, իսկ ուրիշներ` քաջալերական խօսք մը լսելէ ետք. 
ոմանք հաւատքի գիտակցութեան կու գան երբ երկինքը ոմանք հաւատքի գիտակցութեան կու գան երբ երկինքը ոմանք հաւատքի գիտակցութեան կու գան երբ երկինքը ոմանք հաւատքի գիտակցութեան կու գան երբ երկինքը 
պատասխանէ իրենց աղօթքներուն, իսկ ուրիշներ` գիտակպատասխանէ իրենց աղօթքներուն, իսկ ուրիշներ` գիտակպատասխանէ իրենց աղօթքներուն, իսկ ուրիշներ` գիտակպատասխանէ իրենց աղօթքներուն, իսկ ուրիշներ` գիտակ----
ցութեան կու գան երբ երկինցութեան կու գան երբ երկինցութեան կու գան երբ երկինցութեան կու գան երբ երկինքը լուռ մնայ իրենց մատուցած քը լուռ մնայ իրենց մատուցած քը լուռ մնայ իրենց մատուցած քը լուռ մնայ իրենց մատուցած 
աղօթքներուն դիմաց, աղօթքներուն դիմաց, աղօթքներուն դիմաց, աղօթքներուն դիմաց, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը Հետեւաբար, երբ Յիսուս կը 
հասհասհասհաստատէ թէ ինք կորսուած մարդիկը կը փնտռէ, ըսել կ'ուզէ,տատէ թէ ինք կորսուած մարդիկը կը փնտռէ, ըսել կ'ուզէ,տատէ թէ ինք կորսուած մարդիկը կը փնտռէ, ըսել կ'ուզէ,տատէ թէ ինք կորսուած մարդիկը կը փնտռէ, ըսել կ'ուզէ,    
նաեւ, թէ ինք իւրաքանչիւր կորսուած մարդու դարձին հանաեւ, թէ ինք իւրաքանչիւր կորսուած մարդու դարձին հանաեւ, թէ ինք իւրաքանչիւր կորսուած մարդու դարձին հանաեւ, թէ ինք իւրաքանչիւր կորսուած մարդու դարձին հա----
մար` կը փնտռէ անոր յատուկ այն միջոցը կամ կերպմար` կը փնտռէ անոր յատուկ այն միջոցը կամ կերպմար` կը փնտռէ անոր յատուկ այն միջոցը կամ կերպմար` կը փնտռէ անոր յատուկ այն միջոցը կամ կերպը, ը, ը, ը, այն այն այն այն 
ձեւը կամ ճամբան, ձեւը կամ ճամբան, ձեւը կամ ճամբան, ձեւը կամ ճամբան, որով անիկա կրնայ դարձի բերուիլ ու որով անիկա կրնայ դարձի բերուիլ ու որով անիկա կրնայ դարձի բերուիլ ու որով անիկա կրնայ դարձի բերուիլ ու 
փրկուիլ:փրկուիլ:փրկուիլ:փրկուիլ:    

4444) ) ) ) Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը Վերջին բացատրութիւն մը ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին»»»»    բառերուն բառերուն բառերուն բառերուն 
կապակցաբար:կապակցաբար:կապակցաբար:կապակցաբար:    Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ` Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ` Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ` Ինչո՞ւ համար Յիսուս ինքզինք կը կոչէ` 
««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին»»»»: : : : Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Քրիստոս ինքզինք ա) Քրիստոս ինքզինք ա) Քրիստոս ինքզինք ա) Քրիստոս ինքզինք ««««մարդմարդմարդմարդ» » » » կամ կամ կամ կամ ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կը կը կը կը 
կոչէ, ցոյց տալու համար, թէ իկոչէ, ցոյց տալու համար, թէ իկոչէ, ցոյց տալու համար, թէ իկոչէ, ցոյց տալու համար, թէ ինք չ'ուզեր ինքզինք անջատել նք չ'ուզեր ինքզինք անջատել նք չ'ուզեր ինքզինք անջատել նք չ'ուզեր ինքզինք անջատել 
կամ անջատուած տեսնել մարդկային ընտանիքէն: Քրիստոսի կամ անջատուած տեսնել մարդկային ընտանիքէն: Քրիստոսի կամ անջատուած տեսնել մարդկային ընտանիքէն: Քրիստոսի կամ անջատուած տեսնել մարդկային ընտանիքէն: Քրիստոսի 
համար հրճուանք է բնակիլ մարդոց հետ ու մարդոց միջեւ: համար հրճուանք է բնակիլ մարդոց հետ ու մարդոց միջեւ: համար հրճուանք է բնակիլ մարդոց հետ ու մարդոց միջեւ: համար հրճուանք է բնակիլ մարդոց հետ ու մարդոց միջեւ: 
Արարիչին համար ուրախութիւն է ըլլալ իր արարածներուն Արարիչին համար ուրախութիւն է ըլլալ իր արարածներուն Արարիչին համար ուրախութիւն է ըլլալ իր արարածներուն Արարիչին համար ուրախութիւն է ըլլալ իր արարածներուն 
կողքին: Քրիստոս ինքզինք կողքին: Քրիստոս ինքզինք կողքին: Քրիստոս ինքզինք կողքին: Քրիստոս ինքզինք ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կոչելով կ'ուզէ կոչելով կ'ուզէ կոչելով կ'ուզէ կոչելով կ'ուզէ 
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բացայայտել, թէ ինք լոբացայայտել, թէ ինք լոբացայայտել, թէ ինք լոբացայայտել, թէ ինք լոկ երկինքի մէջ բնակող Աստուածը չէ,կ երկինքի մէջ բնակող Աստուածը չէ,կ երկինքի մէջ բնակող Աստուածը չէ,կ երկինքի մէջ բնակող Աստուածը չէ,    
այլ` մարդոց կեանքին մէջ բնակող Աստուածը:այլ` մարդոց կեանքին մէջ բնակող Աստուածը:այլ` մարդոց կեանքին մէջ բնակող Աստուածը:այլ` մարդոց կեանքին մէջ բնակող Աստուածը:    

բ)բ)բ)բ)    Քրիստոս ինքզինք Քրիստոս ինքզինք Քրիստոս ինքզինք Քրիստոս ինքզինք ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կը կոչէ, պարզելու կը կոչէ, պարզելու կը կոչէ, պարզելու կը կոչէ, պարզելու 
համար, թէ մարդ արարածը իրեն համար արժէք է: Եթէ մարդ համար, թէ մարդ արարածը իրեն համար արժէք է: Եթէ մարդ համար, թէ մարդ արարածը իրեն համար արժէք է: Եթէ մարդ համար, թէ մարդ արարածը իրեն համար արժէք է: Եթէ մարդ 
արարածը արժէք չըլլար Քրիստոսի համար` ան ինքզինք արարածը արժէք չըլլար Քրիստոսի համար` ան ինքզինք արարածը արժէք չըլլար Քրիստոսի համար` ան ինքզինք արարածը արժէք չըլլար Քրիստոսի համար` ան ինքզինք 
««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » պիտի չանուանէրպիտի չանուանէրպիտի չանուանէրպիտի չանուանէր::::    

գ) Քրիստոս ինքզինք գ) Քրիստոս ինքզինք գ) Քրիստոս ինքզինք գ) Քրիստոս ինքզինք ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կոչելով` մարդկոչելով` մարդկոչելով` մարդկոչելով` մարդ----
կային սերունդին պատիւն է որ բարձրացուց:կային սերունդին պատիւն է որ բարձրացուց:կային սերունդին պատիւն է որ բարձրացուց:կային սերունդին պատիւն է որ բարձրացուց:    Արդարեւ, մարԱրդարեւ, մարԱրդարեւ, մարԱրդարեւ, մար----
դուս համար պատիւ է` տեսնել Արարիդուս համար պատիւ է` տեսնել Արարիդուս համար պատիւ է` տեսնել Արարիդուս համար պատիւ է` տեսնել Արարիչ Աստուածը ինքզինք չ Աստուածը ինքզինք չ Աստուածը ինքզինք չ Աստուածը ինքզինք 
««««Մարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու Որդի» » » » կամ լոկ կամ լոկ կամ լոկ կամ լոկ ««««մարդմարդմարդմարդ» » » » կը կոչէ:կը կոչէ:կը կոչէ:կը կոչէ:    

դ) Քրիստոս ինքզինք դ) Քրիստոս ինքզինք դ) Քրիստոս ինքզինք դ) Քրիստոս ինքզինք ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կը կոչէ, բացայայկը կոչէ, բացայայկը կոչէ, բացայայկը կոչէ, բացայայ----
տելու համար ատելու համար ատելու համար ատելու համար այն սէրն ու հոգածութիւնը որ ան ունի մարյն սէրն ու հոգածութիւնը որ ան ունի մարյն սէրն ու հոգածութիւնը որ ան ունի մարյն սէրն ու հոգածութիւնը որ ան ունի մար----
դուն հանդէպ:դուն հանդէպ:դուն հանդէպ:դուն հանդէպ:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ՏէրըՏէրըՏէրըՏէրը    չսիրէր մարդիկը եւ անոնց հանչսիրէր մարդիկը եւ անոնց հանչսիրէր մարդիկը եւ անոնց հանչսիրէր մարդիկը եւ անոնց հանդէպ դէպ դէպ դէպ 
հոգատար հոգատար հոգատար հոգատար չըլլար` ան ինքզինք չըլլար` ան ինքզինք չըլլար` ան ինքզինք չըլլար` ան ինքզինք ««««Մարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու ՈրդիՄարդու Որդի»»»»    պիտի պիտի պիտի պիտի չկոչէր:չկոչէր:չկոչէր:չկոչէր:    

ե) Քրիստոսի կողմէ գործածուած ե) Քրիստոսի կողմէ գործածուած ե) Քրիստոսի կողմէ գործածուած ե) Քրիստոսի կողմէ գործածուած ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » բաբաբաբա----
ցատրութիւնը հրաւէր մըն է մարդուն` մտերմութիւն հասցատրութիւնը հրաւէր մըն է մարդուն` մտերմութիւն հասցատրութիւնը հրաւէր մըն է մարդուն` մտերմութիւն հասցատրութիւնը հրաւէր մըն է մարդուն` մտերմութիւն հաս----
տատելու իրենտատելու իրենտատելու իրենտատելու իրեն    հետ: Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ անունով հետ: Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ անունով հետ: Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ անունով հետ: Երբ Քրիստոս ինքզինք կը կոչէ անունով 
մը որ մարդոց յատուկ է, կը նշանակէ թէ ան մարդոց հետ մը որ մարդոց յատուկ է, կը նշանակէ թէ ան մարդոց հետ մը որ մարդոց յատուկ է, կը նշանակէ թէ ան մարդոց հետ մը որ մարդոց յատուկ է, կը նշանակէ թէ ան մարդոց հետ 
մտերմանալ կ'ուզէ, մարդոց հետ յարաբերութեան ու կենմտերմանալ կ'ուզէ, մարդոց հետ յարաբերութեան ու կենմտերմանալ կ'ուզէ, մարդոց հետ յարաբերութեան ու կենմտերմանալ կ'ուզէ, մարդոց հետ յարաբերութեան ու կեն----
դանի հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէ:դանի հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէ:դանի հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէ:դանի հաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէ:    

զ) Քրիստոս ինքզինք զ) Քրիստոս ինքզինք զ) Քրիստոս ինքզինք զ) Քրիստոս ինքզինք ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին» » » » կը կոչէ, յստակ կը կոչէ, յստակ կը կոչէ, յստակ կը կոչէ, յստակ 
դարձնելու համար, թէ ինք մդարձնելու համար, թէ ինք մդարձնելու համար, թէ ինք մդարձնելու համար, թէ ինք մարդեղացած Աստուածն է, զոր արդեղացած Աստուածն է, զոր արդեղացած Աստուածն է, զոր արդեղացած Աստուածն է, զոր 
մարդեղացաւ մարդոց սիրոյն ու փրկութեան համար:մարդեղացաւ մարդոց սիրոյն ու փրկութեան համար:մարդեղացաւ մարդոց սիրոյն ու փրկութեան համար:մարդեղացաւ մարդոց սիրոյն ու փրկութեան համար:    

է) է) է) է) Հաւանաբար հետաքրքրական կ'ըլլայ նաեւ յիշել, թէ Հաւանաբար հետաքրքրական կ'ըլլայ նաեւ յիշել, թէ Հաւանաբար հետաքրքրական կ'ըլլայ նաեւ յիշել, թէ Հաւանաբար հետաքրքրական կ'ըլլայ նաեւ յիշել, թէ 
ամէն անգամ երբ Յիսուս խօսեցաւ իր երկրորդ գալուստին ամէն անգամ երբ Յիսուս խօսեցաւ իր երկրորդ գալուստին ամէն անգամ երբ Յիսուս խօսեցաւ իր երկրորդ գալուստին ամէն անգամ երբ Յիսուս խօսեցաւ իր երկրորդ գալուստին 
մասին` մասին` մասին` մասին` ինքզինք կոչեց ինքզինք կոչեց ինքզինք կոչեց ինքզինք կոչեց ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին»»»»: : : : Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,Այսպէս, օրինակ,    
ան ան ան ան ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.    ««««Մարդու Որդին ձեր չակնկՄարդու Որդին ձեր չակնկՄարդու Որդին ձեր չակնկՄարդու Որդին ձեր չակնկալած ժամուն պիտի ալած ժամուն պիտի ալած ժամուն պիտի ալած ժամուն պիտի 
գայգայգայգայ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 12.40Ղուկաս 12.40Ղուկաս 12.40Ղուկաս 12.40)))): : : : ««««Չէք գիտեր Մարդու Որդիին գալուն ոՉէք գիտեր Մարդու Որդիին գալուն ոՉէք գիտեր Մարդու Որդիին գալուն ոՉէք գիտեր Մարդու Որդիին գալուն ո´́́́չ չ չ չ 
օրը եւ ոօրը եւ ոօրը եւ ոօրը եւ ո´́́́չ ալ ժամըչ ալ ժամըչ ալ ժամըչ ալ ժամը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 25.13: Մատթէոս 25.13: Մատթէոս 25.13: Մատթէոս 25.13: ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւս նաեւս նաեւս նաեւ` ` ` ` Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
13.41, 24.30,33, 25.31: 13.41, 24.30,33, 25.31: 13.41, 24.30,33, 25.31: 13.41, 24.30,33, 25.31: Ղուկաս 18.8Ղուկաս 18.8Ղուկաս 18.8Ղուկաս 18.8,,,,    21.27:21.27:21.27:21.27:    Մարկոս 13.26,29, Մարկոս 13.26,29, Մարկոս 13.26,29, Մարկոս 13.26,29, 
եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն):):):):    Յիսուս իր երկրորդ գալուստին մասին խօսած ատեն` Յիսուս իր երկրորդ գալուստին մասին խօսած ատեն` Յիսուս իր երկրորդ գալուստին մասին խօսած ատեն` Յիսուս իր երկրորդ գալուստին մասին խօսած ատեն` 
ինքզինք կը ինքզինք կը ինքզինք կը ինքզինք կը կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ ««««Մարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու ՈրդինՄարդու Որդին», », », », մէկ կողմէ ցոյց տալու համէկ կողմէ ցոյց տալու համէկ կողմէ ցոյց տալու համէկ կողմէ ցոյց տալու հա----



 151 

մար թէ ինք աշխարհ պիտի վերադառնայ իբրեւ մարդ, այլ մար թէ ինք աշխարհ պիտի վերադառնայ իբրեւ մարդ, այլ մար թէ ինք աշխարհ պիտի վերադառնայ իբրեւ մարդ, այլ մար թէ ինք աշխարհ պիտի վերադառնայ իբրեւ մարդ, այլ 
բացատրուբացատրուբացատրուբացատրութեամբ մը, իր գալուստը տեղի պիտի ունենայ թեամբ մը, իր գալուստը տեղի պիտի ունենայ թեամբ մը, իր գալուստը տեղի պիտի ունենայ թեամբ մը, իր գալուստը տեղի պիտի ունենայ 
տեսանելի կերպով (Գործք 1.11), իսկ միւս կողմէ, ցոյց տալու տեսանելի կերպով (Գործք 1.11), իսկ միւս կողմէ, ցոյց տալու տեսանելի կերպով (Գործք 1.11), իսկ միւս կողմէ, ցոյց տալու տեսանելի կերպով (Գործք 1.11), իսկ միւս կողմէ, ցոյց տալու 
համար, թէ ինք իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատհամար, թէ ինք իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատհամար, թէ ինք իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատհամար, թէ ինք իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ աշխարհն է աշխարհն է աշխարհն է աշխարհն 
ու մաու մաու մաու մարդկուրդկուրդկուրդկութիւնը. իթիւնը. իթիւնը. իթիւնը. իբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ, որովհեբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ, որովհեբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ, որովհեբրեւ Մարդու Որդի պիտի դատէ, որովհե----
տեւ Մարդու Որդի եղաւ մարդկութեան փրկութեան համար:տեւ Մարդու Որդի եղաւ մարդկութեան փրկութեան համար:տեւ Մարդու Որդի եղաւ մարդկութեան փրկութեան համար:տեւ Մարդու Որդի եղաւ մարդկութեան փրկութեան համար:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ինչպէս ր Յիսուս, ինչպէս ր Յիսուս, ինչպէս ր Յիսուս, ինչպէս ԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոսԶակքէոս    կը փափաքէր Քեզ կը փափաքէր Քեզ կը փափաքէր Քեզ կը փափաքէր Քեզ 
տեսնել, տոտեսնել, տոտեսնել, տոտեսնել, տո´́́́ւր որ ւր որ ւր որ ւր որ բոլորս բոլորս բոլորս բոլորս այդ փափաքը ունենանայդ փափաքը ունենանայդ փափաքը ունենանայդ փափաքը ունենանքքքք::::    

Եւ ինչպէս Զակքէոս բաժնուեցաւ այն ամբոխէն Եւ ինչպէս Զակքէոս բաժնուեցաւ այն ամբոխէն Եւ ինչպէս Զակքէոս բաժնուեցաւ այն ամբոխէն Եւ ինչպէս Զակքէոս բաժնուեցաւ այն ամբոխէն 
որ արգելք էրոր արգելք էրոր արգելք էրոր արգելք էր    իրեն տեսնելու Քեզ, տոիրեն տեսնելու Քեզ, տոիրեն տեսնելու Քեզ, տոիրեն տեսնելու Քեզ, տո´́́́ւր որ մենք ալ ւր որ մենք ալ ւր որ մենք ալ ւր որ մենք ալ 
համարձակինհամարձակինհամարձակինհամարձակինքքքք    բաժնուիլ ու հեռանալ բոլոր այն երեբաժնուիլ ու հեռանալ բոլոր այն երեբաժնուիլ ու հեռանալ բոլոր այն երեբաժնուիլ ու հեռանալ բոլոր այն երե----
ւոյթներէն` որոնք արգելք կ'ըլլան ւոյթներէն` որոնք արգելք կ'ըլլան ւոյթներէն` որոնք արգելք կ'ըլլան ւոյթներէն` որոնք արգելք կ'ըլլան մեզի մեզի մեզի մեզի տեսնելու Քեզ:տեսնելու Քեզ:տեսնելու Քեզ:տեսնելու Քեզ:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս վազեց ու ժանտար Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս վազեց ու ժանտար Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս վազեց ու ժանտար Յիսուս, ինչպէս Զակքէոս վազեց ու ժանտա----
թզենի մը բարձրացաւ Քեզ տեսնելու համար, տոթզենի մը բարձրացաւ Քեզ տեսնելու համար, տոթզենի մը բարձրացաւ Քեզ տեսնելու համար, տոթզենի մը բարձրացաւ Քեզ տեսնելու համար, տո´́́́ւր ւր ւր ւր 
որ բոլորս ալ վազենք ու վեր բարձրանոր բոլորս ալ վազենք ու վեր բարձրանոր բոլորս ալ վազենք ու վեր բարձրանոր բոլորս ալ վազենք ու վեր բարձրանանք բոլոր այն անք բոլոր այն անք բոլոր այն անք բոլոր այն 
մանրուքներէն` որոնք կը զրկեն մեզ լուսափայլ դէմմանրուքներէն` որոնք կը զրկեն մեզ լուսափայլ դէմմանրուքներէն` որոնք կը զրկեն մեզ լուսափայլ դէմմանրուքներէն` որոնք կը զրկեն մեզ լուսափայլ դէմ----
քիդ տեսողութենէն:քիդ տեսողութենէն:քիդ տեսողութենէն:քիդ տեսողութենէն:    

Վերջապէս, բարիՎերջապէս, բարիՎերջապէս, բարիՎերջապէս, բարի´́́́    ՏէրՏէրՏէրՏէր, , , , ինչպէս կանգ առիր ու ինչպէս կանգ առիր ու ինչպէս կանգ առիր ու ինչպէս կանգ առիր ու 
նայեցարնայեցարնայեցարնայեցար    Զակքէոսին որ Քեզ տեսնել կ'ուզէր, այնպէս Զակքէոսին որ Քեզ տեսնել կ'ուզէր, այնպէս Զակքէոսին որ Քեզ տեսնել կ'ուզէր, այնպէս Զակքէոսին որ Քեզ տեսնել կ'ուզէր, այնպէս 
ալ կանգ առ բոլոր անոնց մօտ` որոնք Քեզ տեսնելու ալ կանգ առ բոլոր անոնց մօտ` որոնք Քեզ տեսնելու ալ կանգ առ բոլոր անոնց մօտ` որոնք Քեզ տեսնելու ալ կանգ առ բոլոր անոնց մօտ` որոնք Քեզ տեսնելու 
ու Քեզմով կշտանալու փափաք ունին, եւ կանչէու Քեզմով կշտանալու փափաք ունին, եւ կանչէու Քեզմով կշտանալու փափաք ունին, եւ կանչէու Քեզմով կշտանալու փափաք ունին, եւ կանչէ    
զիրենք` ինչպէս կանչեցիր Զակքէոսը: Անոնք որոնք զիրենք` ինչպէս կանչեցիր Զակքէոսը: Անոնք որոնք զիրենք` ինչպէս կանչեցիր Զակքէոսը: Անոնք որոնք զիրենք` ինչպէս կանչեցիր Զակքէոսը: Անոնք որոնք 
ոչխարներդ են` պիտի լսեն ձայնդ:ոչխարներդ են` պիտի լսեն ձայնդ:ոչխարներդ են` պիտի լսեն ձայնդ:ոչխարներդ են` պիտի լսեն ձայնդ:    
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Յիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնը    
((((Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28----36363636))))    

    

Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութըԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութըԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութըԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը    օր ետք, Յիսուս իր օր ետք, Յիսուս իր օր ետք, Յիսուս իր օր ետք, Յիսուս իր 
հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լհետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լհետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լհետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեռ եռ եռ եռ 
ելաւ աղօթելու: ելաւ աղօթելու: ելաւ աղօթելու: ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր դէմքը Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր դէմքը Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր դէմքը Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր դէմքը 
այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն 
առաւառաւառաւառաւ: : : : Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան 
երեւցան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր երեւցան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր երեւցան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր երեւցան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր 
մահոմահոմահոմահուան մասին, որ պիտի պաւան մասին, որ պիտի պաւան մասին, որ պիտի պաւան մասին, որ պիտի պատահէր Ետահէր Ետահէր Ետահէր Երուսաղէմի մէջ: րուսաղէմի մէջ: րուսաղէմի մէջ: րուսաղէմի մէջ: 
Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով Պետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով 
ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի 
փառքը, եւ երկու մարդիկը որփառքը, եւ երկու մարդիկը որփառքը, եւ երկու մարդիկը որփառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էին:ոնք անոր հետ էին:ոնք անոր հետ էին:ոնք անոր հետ էին:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.    

----    ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է որ հոստ, լաւ է որ հոստ, լաւ է որ հոստ, լաւ է որ հոս    մնանք. երեք վրաններ մնանք. երեք վրաններ մնանք. երեք վրաններ մնանք. երեք վրաններ 
շինենք` մէկը քեզի, մէկշինենք` մէկը քեզի, մէկշինենք` մէկը քեզի, մէկշինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի ը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի ը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի ը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի 
համարհամարհամարհամար::::    

Սակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրՍակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրՍակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրՍակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէր::::    Տակաւին Տակաւին Տակաւին Տակաւին 
Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ 
առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամառաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամառաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամառաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը պը պը պը 
ծածկեց զիրենք:ծածկեց զիրենք:ծածկեց զիրենք:ծածկեց զիրենք:    

Ամպին մէջէնԱմպին մէջէնԱմպին մէջէնԱմպին մէջէն    լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըլսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըլսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըլսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.սէր.սէր.սէր.    
----    ԱԱԱԱ´́́́յս է իյս է իյս է իյս է իմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք::::    
Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, ՅիսՄինչ այս ձայնը կը լսուէր, ՅիսՄինչ այս ձայնը կը լսուէր, ՅիսՄինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էրուս առանձին էրուս առանձին էրուս առանձին էր::::    

Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն 
չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին:չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին:չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին:չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին:    
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««««Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր հետ Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր հետ Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր հետ Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք, Յիսուս իր հետ 
առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեառնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեառնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեառնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ Յովհաննէսը, լեռ ելաւ ռ ելաւ ռ ելաւ ռ ելաւ 
աղօթելուաղօթելուաղօթելուաղօթելու»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.28):Ղուկաս 9.28):Ղուկաս 9.28):Ղուկաս 9.28):    

1) 1) 1) 1) ««««Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետքԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետքԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետքԱյս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օր ետք»:»:»:»:    Ո՞ր խօսքերՈ՞ր խօսքերՈ՞ր խօսքերՈ՞ր խօսքերը ը ը ը 
ըսելէ շուրջ ութը օր ետք,ըսելէ շուրջ ութը օր ետք,ըսելէ շուրջ ութը օր ետք,ըսելէ շուրջ ութը օր ետք,    Յիսուս լեռ բարձրացաւ աղօթելու եւ Յիսուս լեռ բարձրացաւ աղօթելու եւ Յիսուս լեռ բարձրացաւ աղօթելու եւ Յիսուս լեռ բարձրացաւ աղօթելու եւ 
այլակերպուելու համար:այլակերպուելու համար:այլակերպուելու համար:այլակերպուելու համար:    Երեք ԱԵրեք ԱԵրեք ԱԵրեք Աւետարանիչներըւետարանիչներըւետարանիչներըւետարանիչները`̀̀̀    ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէ----
ոս, Մարկոս եոս, Մարկոս եոս, Մարկոս եոս, Մարկոս եւ Ղուկասւ Ղուկասւ Ղուկասւ Ղուկաս, , , , Տիրոջ նոյն խօսքերը կ'արձանագրեն Տիրոջ նոյն խօսքերը կ'արձանագրեն Տիրոջ նոյն խօսքերը կ'արձանագրեն Տիրոջ նոյն խօսքերը կ'արձանագրեն 
այլակերպոայլակերպոայլակերպոայլակերպութեան դրուագին արձանագրութենէն առաջ ւթեան դրուագին արձանագրութենէն առաջ ւթեան դրուագին արձանագրութենէն առաջ ւթեան դրուագին արձանագրութենէն առաջ 
((((Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24----27: 27: 27: 27: Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34----38: 38: 38: 38: Ղուկաս 9.23Ղուկաս 9.23Ղուկաս 9.23Ղուկաս 9.23----26): 26): 26): 26): ՅիշՅիշՅիշՅիշ----
եալ հատուածները կը խօսին Յիսուսիեալ հատուածները կը խօսին Յիսուսիեալ հատուածները կը խօսին Յիսուսիեալ հատուածները կը խօսին Յիսուսինննն    հետեւելու պայմանհետեւելու պայմանհետեւելու պայմանհետեւելու պայման----
ներուն մասին: Ուշագրաւ է որ երեք Աւետարանիչներն ալ, ներուն մասին: Ուշագրաւ է որ երեք Աւետարանիչներն ալ, ներուն մասին: Ուշագրաւ է որ երեք Աւետարանիչներն ալ, ներուն մասին: Ուշագրաւ է որ երեք Աւետարանիչներն ալ, 
այլակերպուայլակերպուայլակերպուայլակերպութեան դրուագին արձանագրութենէն անմիջապէս թեան դրուագին արձանագրութենէն անմիջապէս թեան դրուագին արձանագրութենէն անմիջապէս թեան դրուագին արձանագրութենէն անմիջապէս 
առաջ, կ'արառաջ, կ'արառաջ, կ'արառաջ, կ'արձանաձանաձանաձանագրեն Տիրոջ միեւնոյն խօսքը թեթեւակի գրեն Տիրոջ միեւնոյն խօսքը թեթեւակի գրեն Տիրոջ միեւնոյն խօսքը թեթեւակի գրեն Տիրոջ միեւնոյն խօսքը թեթեւակի 
տարբերութեամբ.տարբերութեամբ.տարբերութեամբ.տարբերութեամբ.    ««««Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն 
ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու ոմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու 
գայ իր թագաւորութեամբգայ իր թագաւորութեամբգայ իր թագաւորութեամբգայ իր թագաւորութեամբ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.28: Մարկոս 9.1: Մատթէոս 16.28: Մարկոս 9.1: Մատթէոս 16.28: Մարկոս 9.1: Մատթէոս 16.28: Մարկոս 9.1: 
Ղուկաս 9.27): Քրիստոս իր երկրորդ գալուստի ժամանակ Ղուկաս 9.27): Քրիստոս իր երկրորդ գալուստի ժամանակ Ղուկաս 9.27): Քրիստոս իր երկրորդ գալուստի ժամանակ Ղուկաս 9.27): Քրիստոս իր երկրորդ գալուստի ժամանակ 
պիտի յայտնուիպիտի յայտնուիպիտի յայտնուիպիտի յայտնուի    իր թագաւորութեամբ եւ իբրեւ թագաւորիր թագաւորութեամբ եւ իբրեւ թագաւորիր թագաւորութեամբ եւ իբրեւ թագաւորիր թագաւորութեամբ եւ իբրեւ թագաւոր----
ներու Թագաւոր, բայց յիշեալ համարը չի վերաբերիր իր ներու Թագաւոր, բայց յիշեալ համարը չի վերաբերիր իր ներու Թագաւոր, բայց յիշեալ համարը չի վերաբերիր իր ներու Թագաւոր, բայց յիշեալ համարը չի վերաբերիր իր 
երկրորդ գալուստին, որովհետեւ ան կ'ըսէ, թէ երկրորդ գալուստին, որովհետեւ ան կ'ըսէ, թէ երկրորդ գալուստին, որովհետեւ ան կ'ըսէ, թէ երկրորդ գալուստին, որովհետեւ ան կ'ըսէ, թէ ««««հոս հոս հոս հոս 
գտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնինգտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնինգտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնինգտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնին»,»,»,»,    մինչդեռ մենք գիտենք մինչդեռ մենք գիտենք մինչդեռ մենք գիտենք մինչդեռ մենք գիտենք 
որ բոլոր առաքեալներն ալ մեռան:որ բոլոր առաքեալներն ալ մեռան:որ բոլոր առաքեալներն ալ մեռան:որ բոլոր առաքեալներն ալ մեռան:    

««««ՈՈՈՈմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարմանք պիտի չմեռնին` մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին դու Որդին դու Որդին դու Որդին 
որ կու գայ իր թագաւորութեամբոր կու գայ իր թագաւորութեամբոր կու գայ իր թագաւորութեամբոր կու գայ իր թագաւորութեամբ»»»»::::    Ընդհանրապէս մեկնիչներ Ընդհանրապէս մեկնիչներ Ընդհանրապէս մեկնիչներ Ընդհանրապէս մեկնիչներ 
կը հաստատեն, թէ Յիսուս իր տուեալ խօսքով կ'ակնարկէր կը հաստատեն, թէ Յիսուս իր տուեալ խօսքով կ'ակնարկէր կը հաստատեն, թէ Յիսուս իր տուեալ խօսքով կ'ակնարկէր կը հաստատեն, թէ Յիսուս իր տուեալ խօսքով կ'ակնարկէր 
««««շուրջ ութը օր ետքշուրջ ութը օր ետքշուրջ ութը օր ետքշուրջ ութը օր ետք»»»»    ըլլալիք իր այլակերպութեան, ուր անըլլալիք իր այլակերպութեան, ուր անըլլալիք իր այլակերպութեան, ուր անըլլալիք իր այլակերպութեան, ուր ան    իր իր իր իր 
թագաւորթագաւորթագաւորթագաւորական փառքովական փառքովական փառքովական փառքով    յայտնուեցաւ, իսկ աշակերտները յայտնուեցաւ, իսկ աշակերտները յայտնուեցաւ, իսկ աշակերտները յայտնուեցաւ, իսկ աշակերտները 
զորս զորս զորս զորս նախքաննախքաննախքաննախքան    իրենց մեռնիլը պիտի տեսնէիիրենց մեռնիլը պիտի տեսնէիիրենց մեռնիլը պիտի տեսնէիիրենց մեռնիլը պիտի տեսնէին Յիսուսը իր ն Յիսուսը իր ն Յիսուսը իր ն Յիսուսը իր 
թագաւորութեամբը եկածթագաւորութեամբը եկածթագաւորութեամբը եկածթագաւորութեամբը եկած    կամ իր կամ իր կամ իր կամ իր թագաւորթագաւորթագաւորթագաւորական փառքին ական փառքին ական փառքին ական փառքին 
մէջմէջմէջմէջ, , , , նոյնինքն Պետրոս, Յակոբոսնոյնինքն Պետրոս, Յակոբոսնոյնինքն Պետրոս, Յակոբոսնոյնինքն Պետրոս, Յակոբոս    եւ Յովհաննէս առաքեւ Յովհաննէս առաքեւ Յովհաննէս առաքեւ Յովհաննէս առաք----
եալներն էին: Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն եալներն էին: Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն եալներն էին: Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն եալներն էին: Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք այս կէտէն 
այն է, թէ բայն է, թէ բայն է, թէ բայն է, թէ բոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք կենդանի ու ոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք կենդանի ու ոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք կենդանի ու ոլոր անոնք որոնք իրենք զիրենք կենդանի ու 
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արթուն կը պահեն հոգիով, անոնք ըլլան մարմնապարթուն կը պահեն հոգիով, անոնք ըլլան մարմնապարթուն կը պահեն հոգիով, անոնք ըլլան մարմնապարթուն կը պահեն հոգիով, անոնք ըլլան մարմնապէս ննջած էս ննջած էս ննջած էս ննջած 
թէ ողջ, ականաթէ ողջ, ականաթէ ողջ, ականաթէ ողջ, ականատես վկաները պիտի ըլլան Տիրոջ երկրորդ տես վկաները պիտի ըլլան Տիրոջ երկրորդ տես վկաները պիտի ըլլան Տիրոջ երկրորդ տես վկաները պիտի ըլլան Տիրոջ երկրորդ 
գալստեան: Անոնք պիտի տեսնեն Յիսուսը իր թագաւորական գալստեան: Անոնք պիտի տեսնեն Յիսուսը իր թագաւորական գալստեան: Անոնք պիտի տեսնեն Յիսուսը իր թագաւորական գալստեան: Անոնք պիտի տեսնեն Յիսուսը իր թագաւորական 
փառքին մէջ: փառքին մէջ: փառքին մէջ: փառքին մէջ: Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Պետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, Յակոբոս    եւ Յովհաննէս եւ Յովհաննէս եւ Յովհաննէս եւ Յովհաննէս 
առաքառաքառաքառաքեալներըեալներըեալներըեալները    տեսան Յիսուսը իր այլակերպեալ վիճակին տեսան Յիսուսը իր այլակերպեալ վիճակին տեսան Յիսուսը իր այլակերպեալ վիճակին տեսան Յիսուսը իր այլակերպեալ վիճակին 
մէջ, այլ խօսքով` իր աստուածային փառքին մէջ, նոյմէջ, այլ խօսքով` իր աստուածային փառքին մէջ, նոյմէջ, այլ խօսքով` իր աստուածային փառքին մէջ, նոյմէջ, այլ խօսքով` իր աստուածային փառքին մէջ, նոյնպէս ալ, նպէս ալ, նպէս ալ, նպէս ալ, 
բոլոր հաւատացեալները զայն պիտի տեսնեն իր փառքին ու բոլոր հաւատացեալները զայն պիտի տեսնեն իր փառքին ու բոլոր հաւատացեալները զայն պիտի տեսնեն իր փառքին ու բոլոր հաւատացեալները զայն պիտի տեսնեն իր փառքին ու 
փառաւորութեանը մէջ, երբ անիկա որոշէ թողուլ երկինքը ու փառաւորութեանը մէջ, երբ անիկա որոշէ թողուլ երկինքը ու փառաւորութեանը մէջ, երբ անիկա որոշէ թողուլ երկինքը ու փառաւորութեանը մէջ, երբ անիկա որոշէ թողուլ երկինքը ու 
երկիր իջնել:երկիր իջնել:երկիր իջնել:երկիր իջնել:    

2) 2) 2) 2) Մատթէոս եւ Մարկոս կ'ըսեն, թէ Յիսուսի այլաՄատթէոս եւ Մարկոս կ'ըսեն, թէ Յիսուսի այլաՄատթէոս եւ Մարկոս կ'ըսեն, թէ Յիսուսի այլաՄատթէոս եւ Մարկոս կ'ըսեն, թէ Յիսուսի այլակերկերկերկեր----
պութիւնը իր վերոյիշեալ խօսքերուն (պութիւնը իր վերոյիշեալ խօսքերուն (պութիւնը իր վերոյիշեալ խօսքերուն (պութիւնը իր վերոյիշեալ խօսքերուն (Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24----28, 28, 28, 28, 
17.1: 17.1: 17.1: 17.1: Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34----38, 9.1) 38, 9.1) 38, 9.1) 38, 9.1) աաաարտասանութենէն վեց օր ետք էրտասանութենէն վեց օր ետք էրտասանութենէն վեց օր ետք էրտասանութենէն վեց օր ետք էրրրր    
որ տեղի ունեցաւ, իսկ Ղուկաս կ'ըսէ` որ տեղի ունեցաւ, իսկ Ղուկաս կ'ըսէ` որ տեղի ունեցաւ, իսկ Ղուկաս կ'ըսէ` որ տեղի ունեցաւ, իսկ Ղուկաս կ'ըսէ` ««««ութը օր ետքութը օր ետքութը օր ետքութը օր ետք» » » » (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս (Ղուկաս 
9.28): 9.28): 9.28): 9.28): Յստակ է թէ Յստակ է թէ Յստակ է թէ Յստակ է թէ Մատթէոս եւ ՄարՄատթէոս եւ ՄարՄատթէոս եւ ՄարՄատթէոս եւ Մարկոս կոս կոս կոս ««««վեց օր ետքվեց օր ետքվեց օր ետքվեց օր ետք» » » » կ'ըսեն, կ'ըսեն, կ'ըսեն, կ'ըսեն, 
որովհետեւ չեն հաշուեր առաջին օրը, այսինքն` իր որովհետեւ չեն հաշուեր առաջին օրը, այսինքն` իր որովհետեւ չեն հաշուեր առաջին օրը, այսինքն` իր որովհետեւ չեն հաշուեր առաջին օրը, այսինքն` իր 
վերոյիշեալ խօսքերու արտավերոյիշեալ խօսքերու արտավերոյիշեալ խօսքերու արտավերոյիշեալ խօսքերու արտասանման օրը, եւ վերջին օրը, սանման օրը, եւ վերջին օրը, սանման օրը, եւ վերջին օրը, սանման օրը, եւ վերջին օրը, 
այսինքն` այլակեայսինքն` այլակեայսինքն` այլակեայսինքն` այլակերպութեան օրը:րպութեան օրը:րպութեան օրը:րպութեան օրը:    Անոնք կը հաշուեն միայն Անոնք կը հաշուեն միայն Անոնք կը հաշուեն միայն Անոնք կը հաշուեն միայն 
միջանկեալ օրերը: Մինչդեռ Ղուկաս միջանկեալ օրերը: Մինչդեռ Ղուկաս միջանկեալ օրերը: Մինչդեռ Ղուկաս միջանկեալ օրերը: Մինչդեռ Ղուկաս ««««ութը օր ետքութը օր ետքութը օր ետքութը օր ետք» » » » կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, կ'ըսէ, 
որովհետեւ կը հաշուէ առաջին ու վերջին օրերը նաեւ, որովհետեւ կը հաշուէ առաջին ու վերջին օրերը նաեւ, որովհետեւ կը հաշուէ առաջին ու վերջին օրերը նաեւ, որովհետեւ կը հաշուէ առաջին ու վերջին օրերը նաեւ, 
այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ այսինքն` Տիրոջ վերոյիշվերոյիշվերոյիշվերոյիշեալ խօսքերը խօսած օրը եւ այլաեալ խօսքերը խօսած օրը եւ այլաեալ խօսքերը խօսած օրը եւ այլաեալ խօսքերը խօսած օրը եւ այլա----
կերպութեան օրը:կերպութեան օրը:կերպութեան օրը:կերպութեան օրը:    

3) 3) 3) 3) Վերեւ հաստատեցինք թէ Յիսուս Վերեւ հաստատեցինք թէ Յիսուս Վերեւ հաստատեցինք թէ Յիսուս Վերեւ հաստատեցինք թէ Յիսուս նախքաննախքաննախքաննախքան    իր իր իր իր 
այլակերայլակերայլակերայլակերպութիւնը, խօսեցաւ իրեն պութիւնը, խօսեցաւ իրեն պութիւնը, խօսեցաւ իրեն պութիւնը, խօսեցաւ իրեն հետեւելուհետեւելուհետեւելուհետեւելու    պայմաններուն պայմաններուն պայմաններուն պայմաններուն 
մասինմասինմասինմասին    ((((Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24Մատթէոս 16.24----28282828: : : : Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34Մարկոս 8.34----38383838, 9.1: , 9.1: , 9.1: , 9.1: Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
9.239.239.239.23----27272727):):):):    Յիսուսի վՅիսուսի վՅիսուսի վՅիսուսի վերոյիշեալ խօսքերուն արտասանութեան երոյիշեալ խօսքերուն արտասանութեան երոյիշեալ խօսքերուն արտասանութեան երոյիշեալ խօսքերուն արտասանութեան 
պահէն սկսեալ մինչեւ այլակերպութեան պահը,պահէն սկսեալ մինչեւ այլակերպութեան պահը,պահէն սկսեալ մինչեւ այլակերպութեան պահը,պահէն սկսեալ մինչեւ այլակերպութեան պահը,    մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք 
վեց ամբողջ օրեր: Աւետարավեց ամբողջ օրեր: Աւետարավեց ամբողջ օրեր: Աւետարավեց ամբողջ օրեր: Աւետարանիչները բնաւ մեզի չեն ըսերնիչները բնաւ մեզի չեն ըսերնիչները բնաւ մեզի չեն ըսերնիչները բնաւ մեզի չեն ըսեր    եթէ եթէ եթէ եթէ 
երբեք այս վեց օրերու ընթացքին, Յիսուս ոեւէ խօսք խօսած է երբեք այս վեց օրերու ընթացքին, Յիսուս ոեւէ խօսք խօսած է երբեք այս վեց օրերու ընթացքին, Յիսուս ոեւէ խօսք խօսած է երբեք այս վեց օրերու ընթացքին, Յիսուս ոեւէ խօսք խօսած է 
կամ ոեւէ գործ կատարած է իր այլակերկամ ոեւէ գործ կատարած է իր այլակերկամ ոեւէ գործ կատարած է իր այլակերկամ ոեւէ գործ կատարած է իր այլակերպութենէն առաջ: Հապութենէն առաջ: Հապութենէն առաջ: Հապութենէն առաջ: Հա----
ւանաբար յիշեալ վեց օրերը Յիսուսի հաւանաբար յիշեալ վեց օրերը Յիսուսի հաւանաբար յիշեալ վեց օրերը Յիսուսի հաւանաբար յիշեալ վեց օրերը Յիսուսի համար առանձնութեան, մար առանձնութեան, մար առանձնութեան, մար առանձնութեան, 
խոկումի, աղօթքի, ծոմապահութեան օրեր եղած ըլլան, իբրեւ խոկումի, աղօթքի, ծոմապահութեան օրեր եղած ըլլան, իբրեւ խոկումի, աղօթքի, ծոմապահութեան օրեր եղած ըլլան, իբրեւ խոկումի, աղօթքի, ծոմապահութեան օրեր եղած ըլլան, իբրեւ 
պատրաստութիւն այլակերպութեան հրաշապատրաստութիւն այլակերպութեան հրաշապատրաստութիւն այլակերպութեան հրաշապատրաստութիւն այլակերպութեան հրաշալի դէպլի դէպլի դէպլի դէպքին, որով քին, որով քին, որով քին, որով 
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ան պիտի բացան պիտի բացան պիտի բացան պիտի բացայայտէր իր աշակերտներուն իր աստուածաայայտէր իր աշակերտներուն իր աստուածաայայտէր իր աշակերտներուն իր աստուածաայայտէր իր աշակերտներուն իր աստուածա----
յին յաւերժ յին յաւերժ յին յաւերժ յին յաւերժ ինքնութիւնը: ինքնութիւնը: ինքնութիւնը: ինքնութիւնը: Յիսուս իր այս վերաբերմունքովՅիսուս իր այս վերաբերմունքովՅիսուս իր այս վերաբերմունքովՅիսուս իր այս վերաբերմունքով    
սորվեցուց մեսորվեցուց մեսորվեցուց մեսորվեցուց մեզի, թէ բոլոր անոնզի, թէ բոլոր անոնզի, թէ բոլոր անոնզի, թէ բոլոր անոնք որոնք կ'ուզեն վայելել ք որոնք կ'ուզեն վայելել ք որոնք կ'ուզեն վայելել ք որոնք կ'ուզեն վայելել 
ներքին ներքին ներքին ներքին այլակերպուայլակերպուայլակերպուայլակերպութիւն մը,թիւն մը,թիւն մը,թիւն մը,    կամ կ'ուզեն Տիրոջ կողմէկամ կ'ուզեն Տիրոջ կողմէկամ կ'ուզեն Տիրոջ կողմէկամ կ'ուզեն Տիրոջ կողմէ    
յայտնութիւն մը ունեյայտնութիւն մը ունեյայտնութիւն մը ունեյայտնութիւն մը ունենալ, անհրաժեշնալ, անհրաժեշնալ, անհրաժեշնալ, անհրաժեշտ է որ ճիշդ իրեն նման, տ է որ ճիշդ իրեն նման, տ է որ ճիշդ իրեն նման, տ է որ ճիշդ իրեն նման, 
գէթ մէկ շաբաթ քաշուին, ագէթ մէկ շաբաթ քաշուին, ագէթ մէկ շաբաթ քաշուին, ագէթ մէկ շաբաթ քաշուին, առանձնանան, եւ իրենց ժամանակը ռանձնանան, եւ իրենց ժամանակը ռանձնանան, եւ իրենց ժամանակը ռանձնանան, եւ իրենց ժամանակը 
անցնեն խոկումով ու աղօթանցնեն խոկումով ու աղօթանցնեն խոկումով ու աղօթանցնեն խոկումով ու աղօթքով:քով:քով:քով:    Ճշմարիտ հոգեւոր այլակերՃշմարիտ հոգեւոր այլակերՃշմարիտ հոգեւոր այլակերՃշմարիտ հոգեւոր այլակեր----
պութիւնը, հետեւանքն է առանձպութիւնը, հետեւանքն է առանձպութիւնը, հետեւանքն է առանձպութիւնը, հետեւանքն է առանձնութեան այն պահերուն զորս նութեան այն պահերուն զորս նութեան այն պահերուն զորս նութեան այն պահերուն զորս 
մարդը կ'անցնէ Աստուծոյ հետ:մարդը կ'անցնէ Աստուծոյ հետ:մարդը կ'անցնէ Աստուծոյ հետ:մարդը կ'անցնէ Աստուծոյ հետ:    

4) 4) 4) 4) ««««Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ եւ եւ եւ 
Յովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելուՅովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելուՅովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելուՅովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելու»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր 
աշակերտները հետը չառաւ, որպէսզի բոլորը վկայ ըլլային իր աշակերտները հետը չառաւ, որպէսզի բոլորը վկայ ըլլային իր աշակերտները հետը չառաւ, որպէսզի բոլորը վկայ ըլլային իր աշակերտները հետը չառաւ, որպէսզի բոլորը վկայ ըլլային իր 
այլակերպութեան ու աստուածային փառքին: Սարգիս Վրդ. այլակերպութեան ու աստուածային փառքին: Սարգիս Վրդ. այլակերպութեան ու աստուածային փառքին: Սարգիս Վրդ. այլակերպութեան ու աստուածային փառքին: Սարգիս Վրդ. 
ԿունդԿունդԿունդԿունդ8888    այս մասին կ'ըսէ. այս մասին կ'ըսէ. այս մասին կ'ըսէ. այս մասին կ'ըսէ. ««««Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը Յիսուս բոլոր աշակերտները հետը 
չառաւ, որովետեւ անոնց մէջ էր Յուդանչառաւ, որովետեւ անոնց մէջ էր Յուդանչառաւ, որովետեւ անոնց մէջ էր Յուդանչառաւ, որովետեւ անոնց մէջ էր Յուդան    որ օտարացած էր որ օտարացած էր որ օտարացած էր որ օտարացած էր 
Աստուծոյ արքայութենէն. զայն տանիԱստուծոյ արքայութենէն. զայն տանիԱստուծոյ արքայութենէն. զայն տանիԱստուծոյ արքայութենէն. զայն տանիլը ճիշդ չէր, եւ զայն լը ճիշդ չէր, եւ զայն լը ճիշդ չէր, եւ զայն լը ճիշդ չէր, եւ զայն 
առանձին թողուլն ալ ճիշդ չէրառանձին թողուլն ալ ճիշդ չէրառանձին թողուլն ալ ճիշդ չէրառանձին թողուլն ալ ճիշդ չէր»:»:»:»:    Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ Այս իրողութիւնը կը յիշեցնէ 
մեզի, թէ անոնք որոնք կ'ուրանան Յիսուսը` արժանի պիտի մեզի, թէ անոնք որոնք կ'ուրանան Յիսուսը` արժանի պիտի մեզի, թէ անոնք որոնք կ'ուրանան Յիսուսը` արժանի պիտի մեզի, թէ անոնք որոնք կ'ուրանան Յիսուսը` արժանի պիտի 
չըլլան տեսնելու անոր փառքն ու փառքի մեծութիւնը:չըլլան տեսնելու անոր փառքն ու փառքի մեծութիւնը:չըլլան տեսնելու անոր փառքն ու փառքի մեծութիւնը:չըլլան տեսնելու անոր փառքն ու փառքի մեծութիւնը:    

Հարցումը կարելի է ուրիշ ձեւով Հարցումը կարելի է ուրիշ ձեւով Հարցումը կարելի է ուրիշ ձեւով Հարցումը կարելի է ուրիշ ձեւով մը նաեւ դնել: մը նաեւ դնել: մը նաեւ դնել: մը նաեւ դնել: Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
համար երբ Յիսուս պիտի այլակերպուէր` հետը առաւ համար երբ Յիսուս պիտի այլակերպուէր` հետը առաւ համար երբ Յիսուս պիտի այլակերպուէր` հետը առաւ համար երբ Յիսուս պիտի այլակերպուէր` հետը առաւ 
Պետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, ՅակոբոսՊետրոս, Յակոբոս    եւ Յովհաննէս առաքեալները միայն.եւ Յովհաննէս առաքեալները միայն.եւ Յովհաննէս առաքեալները միայն.եւ Յովհաննէս առաքեալները միայն.----    

                                                 
8
 Ապրած է 12-րդ դարուն: Արեւելեալ Հայաստանի նշանաւոր վարդապետ-

ներէն էր: Ուսանած է Հաղբատի վանքին մէջ եւ աշակերտը եղած է Յով-
հաննէս Սարկաւագ Վարդապետին: Կատարած է Ղուկասու Աւետարանի 
մեկնութիւնը, իբրեւ հիմնական աղբիւրներ գործածելով` Եփրեմ Ասորիի, 
Յովհան Ոսկեբերանի, Կիւրեղ Աղեքսանդրացիի, Ստեփանոս Սիւնեցիի, եւ 
Իգնատիոս Սեւլեռնեցիի մեկնողական գործերը: Ղուկասու Աւետարանի 
կողքին, կատարած է նաեւ Յովհաննու Աւետարանի եւ Եսայի մարգարէու-
թեան մեկնութիւնները: Կատարած է նաեւ մեկնութիւնը Ընդհանրական 
նամակներուն, լայնօրէն օգտագործելով Աթանաս Աղեքսանդրացիի 
Ընդհանրական նամակներուն վերաբերեալ կատարած մեկնութիւնները: 
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ա) Եա) Եա) Եա) Երբ Յիսուս ուզեց գիտնալ աշակերտներուն կարծիքը րբ Յիսուս ուզեց գիտնալ աշակերտներուն կարծիքը րբ Յիսուս ուզեց գիտնալ աշակերտներուն կարծիքը րբ Յիսուս ուզեց գիտնալ աշակերտներուն կարծիքը 
իր մասին, Պետրոս իիր մասին, Պետրոս իիր մասին, Պետրոս իիր մասին, Պետրոս ի´́́́նքն էր որ պատասխանեց. նքն էր որ պատասխանեց. նքն էր որ պատասխանեց. նքն էր որ պատասխանեց. ««««Դուն Դուն Դուն Դուն 
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (ՄատթէոՄատթէոՄատթէոՄատթէոս 16.16): ս 16.16): ս 16.16): ս 16.16): 
Այս իմաստով, Պետրոս առաքեալ կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ:Այս իմաստով, Պետրոս առաքեալ կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ:Այս իմաստով, Պետրոս առաքեալ կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ:Այս իմաստով, Պետրոս առաքեալ կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ:    

Յակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքեալ եղաւ առաջին քրիստոնեայ նահաեալ եղաւ առաջին քրիստոնեայ նահաեալ եղաւ առաջին քրիստոնեայ նահաեալ եղաւ առաջին քրիստոնեայ նահա----
տակը որ սպաննուեցաւ Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.տակը որ սպաննուեցաւ Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.տակը որ սպաննուեցաւ Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.տակը որ սպաննուեցաւ Հերովդէս Ագրիպպաս Ա.----ի կողմէ ի կողմէ ի կողմէ ի կողմէ 
յաւիտենայաւիտենայաւիտենայաւիտենական կեանքի յոյսին համար, եւ ուստի ան կը կան կեանքի յոյսին համար, եւ ուստի ան կը կան կեանքի յոյսին համար, եւ ուստի ան կը կան կեանքի յոյսին համար, եւ ուստի ան կը 
ներկայացնէ՝ ՅՈՅՍԸ:ներկայացնէ՝ ՅՈՅՍԸ:ներկայացնէ՝ ՅՈՅՍԸ:ներկայացնէ՝ ՅՈՅՍԸ:    

Յովհաննէս առաքեալ հինգ առիթներով Յովհաննէս առաքեալ հինգ առիթներով Յովհաննէս առաքեալ հինգ առիթներով Յովհաննէս առաքեալ հինգ առիթներով ինքզինք կոչեց` ինքզինք կոչեց` ինքզինք կոչեց` ինքզինք կոչեց` 
««««այն աշակերտը զոր Յիսուս կը սիրէրայն աշակերտը զոր Յիսուս կը սիրէրայն աշակերտը զոր Յիսուս կը սիրէրայն աշակերտը զոր Յիսուս կը սիրէր»»»» ( ( ( (ՅովհՅովհՅովհՅովհաննէս 13.23, աննէս 13.23, աննէս 13.23, աննէս 13.23, 
19.26, 20.2, 21.7,19.26, 20.2, 21.7,19.26, 20.2, 21.7,19.26, 20.2, 21.7,20): 20): 20): 20): Իր նամակներուն մէջ նաեւ սքանչելի Իր նամակներուն մէջ նաեւ սքանչելի Իր նամակներուն մէջ նաեւ սքանչելի Իր նամակներուն մէջ նաեւ սքանչելի 
խօսքեր ունի սիրոյ մասին: Եւ հետեւաբար, ան դարձաւ սիրոյ խօսքեր ունի սիրոյ մասին: Եւ հետեւաբար, ան դարձաւ սիրոյ խօսքեր ունի սիրոյ մասին: Եւ հետեւաբար, ան դարձաւ սիրոյ խօսքեր ունի սիրոյ մասին: Եւ հետեւաբար, ան դարձաւ սիրոյ 
առաքեալը, եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ ՍԷՐԸ:առաքեալը, եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ ՍԷՐԸ:առաքեալը, եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ ՍԷՐԸ:առաքեալը, եւ ուստի, կը ներկայացնէ՝ ՍԷՐԸ:    

Եթէ Պետրոս կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ, ՅԵթէ Պետրոս կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ, ՅԵթէ Պետրոս կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ, ՅԵթէ Պետրոս կը ներկայացնէ՝ ՀԱՒԱՏՔԸ, Յակոբոս՝ ակոբոս՝ ակոբոս՝ ակոբոս՝ 
ՅՈՅՍԸ, եւ Յովհաննէս՝ ՍԷՐԸ, կը նշանակէ որ մենք ունեցանք ՅՈՅՍԸ, եւ Յովհաննէս՝ ՍԷՐԸ, կը նշանակէ որ մենք ունեցանք ՅՈՅՍԸ, եւ Յովհաննէս՝ ՍԷՐԸ, կը նշանակէ որ մենք ունեցանք ՅՈՅՍԸ, եւ Յովհաննէս՝ ՍԷՐԸ, կը նշանակէ որ մենք ունեցանք 
մեծագոյն երեք պարգեւներըմեծագոյն երեք պարգեւներըմեծագոյն երեք պարգեւներըմեծագոյն երեք պարգեւները    կամ առաքինութիւններըկամ առաքինութիւններըկամ առաքինութիւններըկամ առաքինութիւնները՝ ՝ ՝ ՝ 
հաւատք, յոյս եւ սէր: Պօղոս առաքեալ այս երեք պարգեւները հաւատք, յոյս եւ սէր: Պօղոս առաքեալ այս երեք պարգեւները հաւատք, յոյս եւ սէր: Պօղոս առաքեալ այս երեք պարգեւները հաւատք, յոյս եւ սէր: Պօղոս առաքեալ այս երեք պարգեւները 
կը կոչէ՝ կը կոչէ՝ կը կոչէ՝ կը կոչէ՝ ««««միակ կարեւոր բաներմիակ կարեւոր բաներմիակ կարեւոր բաներմիակ կարեւոր բաներ»»»»ը (Ա.Կորնթացիս 13.13):ը (Ա.Կորնթացիս 13.13):ը (Ա.Կորնթացիս 13.13):ը (Ա.Կորնթացիս 13.13):    

Հետեւաբար, Յիսուս հետը առաւ այս երեք առՀետեւաբար, Յիսուս հետը առաւ այս երեք առՀետեւաբար, Յիսուս հետը առաւ այս երեք առՀետեւաբար, Յիսուս հետը առաւ այս երեք առաքեալաքեալաքեալաքեալնենենենե----
րը, որովհետեւ անոնք կը ներկայացնեն եւ կը խորհրդանշեն՝ րը, որովհետեւ անոնք կը ներկայացնեն եւ կը խորհրդանշեն՝ րը, որովհետեւ անոնք կը ներկայացնեն եւ կը խորհրդանշեն՝ րը, որովհետեւ անոնք կը ներկայացնեն եւ կը խորհրդանշեն՝ 
Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը, յիշեցնելով մեզի, թէ անոնք որոնք Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը, յիշեցնելով մեզի, թէ անոնք որոնք Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը, յիշեցնելով մեզի, թէ անոնք որոնք Հաւատքը, Յոյսը եւ Սէրը, յիշեցնելով մեզի, թէ անոնք որոնք 
կկկկ’’’’ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ ուզեն հասնիլ հոգեւոր ու մարմնաւոր հոգեւոր ու մարմնաւոր հոգեւոր ու մարմնաւոր հոգեւոր ու մարմնաւոր յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
այլակերպութեան, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի այլակերպութեան, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի այլակերպութեան, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի այլակերպութեան, որ Տիրոջ երկրորդ գալուստին տեղի պիտի 
ունենայ, պէտք է ՀԱՒԱՏԱՆ Յիունենայ, պէտք է ՀԱՒԱՏԱՆ Յիունենայ, պէտք է ՀԱՒԱՏԱՆ Յիունենայ, պէտք է ՀԱՒԱՏԱՆ Յիսուսի, պէտսուսի, պէտսուսի, պէտսուսի, պէտք է իրենց ՅՈՅՍԸ ք է իրենց ՅՈՅՍԸ ք է իրենց ՅՈՅՍԸ ք է իրենց ՅՈՅՍԸ 
Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ վրայ դնեն եւ պէտք է ՍԻՐԵՆ Տէրը:վրայ դնեն եւ պէտք է ՍԻՐԵՆ Տէրը:վրայ դնեն եւ պէտք է ՍԻՐԵՆ Տէրը:վրայ դնեն եւ պէտք է ՍԻՐԵՆ Տէրը:    

Արդ, կԱրդ, կԱրդ, կԱրդ, կրնա՞նք րնա՞նք րնա՞նք րնա՞նք Պետրոսի նման վկայել Տիրոջ համար:Պետրոսի նման վկայել Տիրոջ համար:Պետրոսի նման վկայել Տիրոջ համար:Պետրոսի նման վկայել Տիրոջ համար:    
Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Յակոբոսի նմանՅակոբոսի նմանՅակոբոսի նմանՅակոբոսի նման    պատրաստ ըլլալ նահատակուելուպատրաստ ըլլալ նահատակուելուպատրաստ ըլլալ նահատակուելուպատրաստ ըլլալ նահատակուելու    
իրեն համար: իրեն համար: իրեն համար: իրեն համար: Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Յովհաննէսի նմանՅովհաննէսի նմանՅովհաննէսի նմանՅովհաննէսի նման    սիրել զայն:սիրել զայն:սիրել զայն:սիրել զայն:    

բ) բ) բ) բ) Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալները 
նկարագիրով եւ նկարագիրով եւ նկարագիրով եւ նկարագիրով եւ բնաւորութեամբ ըմբոստ, յախուռն եւ բնաւորութեամբ ըմբոստ, յախուռն եւ բնաւորութեամբ ըմբոստ, յախուռն եւ բնաւորութեամբ ըմբոստ, յախուռն եւ 
այլամերժ էին: Եւ իբր այդպիսինայլամերժ էին: Եւ իբր այդպիսինայլամերժ էին: Եւ իբր այդպիսինայլամերժ էին: Եւ իբր այդպիսին, , , , անոնք կարիքը ունէին անոնք կարիքը ունէին անոնք կարիքը ունէին անոնք կարիքը ունէին 
փոխուելու ու փոխակերպուելու հոգեպէս, եւ տաշուելուփոխուելու ու փոխակերպուելու հոգեպէս, եւ տաշուելուփոխուելու ու փոխակերպուելու հոգեպէս, եւ տաշուելուփոխուելու ու փոխակերպուելու հոգեպէս, եւ տաշուելու    ու ու ու ու 
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յղկուելու նկարագիրով ու բնաւորութեամբ: յղկուելու նկարագիրով ու բնաւորութեամբ: յղկուելու նկարագիրով ու բնաւորութեամբ: յղկուելու նկարագիրով ու բնաւորութեամբ: Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
աստուածաաստուածաաստուածաաստուածային փառքը տեսնելը կրնար շատ բան փոխել յին փառքը տեսնելը կրնար շատ բան փոխել յին փառքը տեսնելը կրնար շատ բան փոխել յին փառքը տեսնելը կրնար շատ բան փոխել 
անոնց նկարագիրին մէջ: անոնց նկարագիրին մէջ: անոնց նկարագիրին մէջ: անոնց նկարագիրին մէջ: ԱւԱւԱւԱւետարանական որոշ հատուածետարանական որոշ հատուածետարանական որոշ հատուածետարանական որոշ հատուած----
ներ ցոյց կու տան, թէ իսկապէս Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ներ ցոյց կու տան, թէ իսկապէս Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ներ ցոյց կու տան, թէ իսկապէս Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ներ ցոյց կու տան, թէ իսկապէս Յովհաննէսն ու Յակոբոսը 
տաքարիւն եւ այլամերժ մարդիկ էին: Կը կարդանք թէ ինչպէս տաքարիւն եւ այլամերժ մարդիկ էին: Կը կարդանք թէ ինչպէս տաքարիւն եւ այլամերժ մարդիկ էին: Կը կարդանք թէ ինչպէս տաքարիւն եւ այլամերժ մարդիկ էին: Կը կարդանք թէ ինչպէս 
Քրիստոսի անունով չար ոգիներ դուրս շպրտող անձի մը Քրիստոսի անունով չար ոգիներ դուրս շպրտող անձի մը Քրիստոսի անունով չար ոգիներ դուրս շպրտող անձի մը Քրիստոսի անունով չար ոգիներ դուրս շպրտող անձի մը 
Յովհաննէս կ'արգիլէ այդ գործը կատարել (Ղուկաս 9.49Յովհաննէս կ'արգիլէ այդ գործը կատարել (Ղուկաս 9.49Յովհաննէս կ'արգիլէ այդ գործը կատարել (Ղուկաս 9.49Յովհաննէս կ'արգիլէ այդ գործը կատարել (Ղուկաս 9.49----50), 50), 50), 50), 
կը տեսնենք թէ ինչպէս ակը տեսնենք թէ ինչպէս ակը տեսնենք թէ ինչպէս ակը տեսնենք թէ ինչպէս անոնք փափաք կը յայտնեն երկինքէն նոնք փափաք կը յայտնեն երկինքէն նոնք փափաք կը յայտնեն երկինքէն նոնք փափաք կը յայտնեն երկինքէն 
կրակ իջեցնել սամարական գիւղի մը վրայ (Ղուկաս 9.54կրակ իջեցնել սամարական գիւղի մը վրայ (Ղուկաս 9.54կրակ իջեցնել սամարական գիւղի մը վրայ (Ղուկաս 9.54կրակ իջեցնել սամարական գիւղի մը վրայ (Ղուկաս 9.54----55): 55): 55): 55): 
Իրենց այս բնաւորութեան համար, Յիսուս զանոնք կը կոչէ` Իրենց այս բնաւորութեան համար, Յիսուս զանոնք կը կոչէ` Իրենց այս բնաւորութեան համար, Յիսուս զանոնք կը կոչէ` Իրենց այս բնաւորութեան համար, Յիսուս զանոնք կը կոչէ` 
««««ԲոաներգեսԲոաներգեսԲոաներգեսԲոաներգես», », », », այսինքն` այսինքն` այսինքն` այսինքն` ««««Որոտացող ՄարդիկՈրոտացող ՄարդիկՈրոտացող ՄարդիկՈրոտացող Մարդիկ» » » » (Մարկոս (Մարկոս (Մարկոս (Մարկոս 
3.17):3.17):3.17):3.17):    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի փառքի լոյսը փառքի լոյսը փառքի լոյսը փառքի լոյսը Յակոբոս ոՅակոբոս ոՅակոբոս ոՅակոբոս ու Յովհաննէս առաքւ Յովհաննէս առաքւ Յովհաննէս առաքւ Յովհաննէս առաք----
եալներեալներեալներեալներուն ուն ուն ուն որոտաորոտաորոտաորոտացող սիրտերը փոխակերպեցցող սիրտերը փոխակերպեցցող սիրտերը փոխակերպեցցող սիրտերը փոխակերպեց    խաղաղասէր խաղաղասէր խաղաղասէր խաղաղասէր 
սիրտերու:սիրտերու:սիրտերու:սիրտերու:    Անոր փառքի լոյսը մեր ալ այլամերժ ու որոտացող Անոր փառքի լոյսը մեր ալ այլամերժ ու որոտացող Անոր փառքի լոյսը մեր ալ այլամերժ ու որոտացող Անոր փառքի լոյսը մեր ալ այլամերժ ու որոտացող 
սիրտերը կրնայ փոխել մարդասէր սիրտերու:սիրտերը կրնայ փոխել մարդասէր սիրտերու:սիրտերը կրնայ փոխել մարդասէր սիրտերու:սիրտերը կրնայ փոխել մարդասէր սիրտերու:    

գգգգ) ) ) ) Յիսուս ուզեց որ անոնք տեսնեն իր աստուածային Յիսուս ուզեց որ անոնք տեսնեն իր աստուածային Յիսուս ուզեց որ անոնք տեսնեն իր աստուածային Յիսուս ուզեց որ անոնք տեսնեն իր աստուածային 
փառքը, որպէսզի հաստատուն հաւատք ունենային իրեն փառքը, որպէսզի հաստատուն հաւատք ունենային իրեն փառքը, որպէսզի հաստատուն հաւատք ունենային իրեն փառքը, որպէսզի հաստատուն հաւատք ունենային իրեն 
հանդէպ, որովհետեւ անոնք եկեղեցւոյ կհանդէպ, որովհետեւ անոնք եկեղեցւոյ կհանդէպ, որովհետեւ անոնք եկեղեցւոյ կհանդէպ, որովհետեւ անոնք եկեղեցւոյ կեանքին մէջ մեծ եանքին մէջ մեծ եանքին մէջ մեծ եանքին մէջ մեծ 
դերակատարութիւն պիտի ունենային: Պօղոս առաքեալ, դերակատարութիւն պիտի ունենային: Պօղոս առաքեալ, դերակատարութիւն պիտի ունենային: Պօղոս առաքեալ, դերակատարութիւն պիտի ունենային: Պօղոս առաքեալ, 
Յովհաննէս ու Պետրոս առաքեալները կ'անուանէ Յովհաննէս ու Պետրոս առաքեալները կ'անուանէ Յովհաննէս ու Պետրոս առաքեալները կ'անուանէ Յովհաննէս ու Պետրոս առաքեալները կ'անուանէ ««««եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ 
սիւներըսիւներըսիւներըսիւները» » » » (Գաղատացիս 2.9):(Գաղատացիս 2.9):(Գաղատացիս 2.9):(Գաղատացիս 2.9):    

դդդդ) ) ) ) Քրիստոս գիտնալէ ետք ժողովուրդին կարծիքը իր Քրիստոս գիտնալէ ետք ժողովուրդին կարծիքը իր Քրիստոս գիտնալէ ետք ժողովուրդին կարծիքը իր Քրիստոս գիտնալէ ետք ժողովուրդին կարծիքը իր 
մասիմասիմասիմասին, աշակերտներուն հարցուց թէ իրեն, աշակերտներուն հարցուց թէ իրեն, աշակերտներուն հարցուց թէ իրեն, աշակերտներուն հարցուց թէ իրենք ինք ինք ինք ի´́́́նչ կ'ըսեն իր նչ կ'ըսեն իր նչ կ'ըսեն իր նչ կ'ըսեն իր 
կամ կամ կամ կամ իր ինքնութեաիր ինքնութեաիր ինքնութեաիր ինքնութեան մասին: Պետրոս պատասխանեց. ն մասին: Պետրոս պատասխանեց. ն մասին: Պետրոս պատասխանեց. ն մասին: Պետրոս պատասխանեց. ««««Դուն Դուն Դուն Դուն 
Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ ՈրդինՔրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.15Մատթէոս 16.15Մատթէոս 16.15Մատթէոս 16.15----
16): 16): 16): 16): Քրիստոս լեռ հանեց Պետրոսը եւ Քրիստոս լեռ հանեց Պետրոսը եւ Քրիստոս լեռ հանեց Պետրոսը եւ Քրիստոս լեռ հանեց Պետրոսը եւ հոն հոն հոն հոն այլակերպուեցաւ այլակերպուեցաւ այլակերպուեցաւ այլակերպուեցաւ 
անոր եւ Յակոբոս ոանոր եւ Յակոբոս ոանոր եւ Յակոբոս ոանոր եւ Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալներւ Յովհաննէս առաքեալներւ Յովհաննէս առաքեալներւ Յովհաննէս առաքեալներուն ուն ուն ուն դիմաց, դիմաց, դիմաց, դիմաց, 
որպէսզի հաստատէր Պետրոսինորպէսզի հաստատէր Պետրոսինորպէսզի հաստատէր Պետրոսինորպէսզի հաստատէր Պետրոսին    ըսածը եւ ցոյց տար անոնց, ըսածը եւ ցոյց տար անոնց, ըսածը եւ ցոյց տար անոնց, ըսածը եւ ցոյց տար անոնց, 
թէ անորթէ անորթէ անորթէ անոր    ըրած յայըրած յայըրած յայըրած յայտարարութիւնը ճիշդ էր: Սարգիս Վրդ. տարարութիւնը ճիշդ էր: Սարգիս Վրդ. տարարութիւնը ճիշդ էր: Սարգիս Վրդ. տարարութիւնը ճիշդ էր: Սարգիս Վրդ. 
Կունդ կը հաստատէ, թէ Յիսուս Պետրոսը հետը լեռ Կունդ կը հաստատէ, թէ Յիսուս Պետրոսը հետը լեռ Կունդ կը հաստատէ, թէ Յիսուս Պետրոսը հետը լեռ Կունդ կը հաստատէ, թէ Յիսուս Պետրոսը հետը լեռ 
բարձրացուց, բարձրացուց, բարձրացուց, բարձրացուց, ««««որպէսզի Պետրոս վերստին լսէր այն` ինչ որ որպէսզի Պետրոս վերստին լսէր այն` ինչ որ որպէսզի Պետրոս վերստին լսէր այն` ինչ որ որպէսզի Պետրոս վերստին լսէր այն` ինչ որ 
Հայրը խօսած էր իր միջոցաւ, եւ որպէսզի ականջով լսէր ինչ Հայրը խօսած էր իր միջոցաւ, եւ որպէսզի ականջով լսէր ինչ Հայրը խօսած էր իր միջոցաւ, եւ որպէսզի ականջով լսէր ինչ Հայրը խօսած էր իր միջոցաւ, եւ որպէսզի ականջով լսէր ինչ 
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որ որ որ որ իր լեզուով պատմեցիր լեզուով պատմեցիր լեզուով պատմեցիր լեզուով պատմեց    ու աչքով տեսնէր ինչ որ սրտով կը ու աչքով տեսնէր ինչ որ սրտով կը ու աչքով տեսնէր ինչ որ սրտով կը ու աչքով տեսնէր ինչ որ սրտով կը 
հաւատայինհաւատայինհաւատայինհաւատային»:»:»:»:    

ե) ե) ե) ե) ՏՏՏՏակաւին, Յիսուս այլակերպուակաւին, Յիսուս այլակերպուակաւին, Յիսուս այլակերպուակաւին, Յիսուս այլակերպութեան ժամանակ,թեան ժամանակ,թեան ժամանակ,թեան ժամանակ,    հետը հետը հետը հետը 
առաւ Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքառաւ Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքառաւ Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքառաւ Պետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալնեալնեալնեալները, երը, երը, երը, 
որպէսզի հետագային անոնք իր այլակերպութեան ու փառքի որպէսզի հետագային անոնք իր այլակերպութեան ու փառքի որպէսզի հետագային անոնք իր այլակերպութեան ու փառքի որպէսզի հետագային անոնք իր այլակերպութեան ու փառքի 
մեծութեան վկաները ըլլային, որովհետեւ մեծութեան վկաները ըլլային, որովհետեւ մեծութեան վկաները ըլլային, որովհետեւ մեծութեան վկաները ըլլային, որովհետեւ Օրէնքին Օրէնքին Օրէնքին Օրէնքին 
համաձայն երկու կամ երեք հոգիներ պէտք էր ակահամաձայն երկու կամ երեք հոգիներ պէտք էր ակահամաձայն երկու կամ երեք հոգիներ պէտք էր ակահամաձայն երկու կամ երեք հոգիներ պէտք էր ականատես նատես նատես նատես 
վկաները ըլլային ովկաները ըլլային ովկաները ըլլային ովկաները ըլլային ոեւէ դէպքի մը, որպէսզի այդ դէեւէ դէպքի մը, որպէսզի այդ դէեւէ դէպքի մը, որպէսզի այդ դէեւէ դէպքի մը, որպէսզի այդ դէպքին պքին պքին պքին 
ճշմարճշմարճշմարճշմարտութիւնը հաստատուէր:տութիւնը հաստատուէր:տութիւնը հաստատուէր:տութիւնը հաստատուէր:    

Յիսուսի կողմէ Յիսուսի կողմէ Յիսուսի կողմէ Յիսուսի կողմէ ՊեՊեՊեՊետրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս տրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս տրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս տրոս, Յակոբոս եւ Յովհաննէս 
առաքառաքառաքառաքեալնեալնեալնեալներուն լեռ տարուիլը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինքն երուն լեռ տարուիլը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինքն երուն լեռ տարուիլը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինքն երուն լեռ տարուիլը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինքն 
է որ կ'ընտրէ իր վկաները, այլ խօսքով` իէ որ կ'ընտրէ իր վկաները, այլ խօսքով` իէ որ կ'ընտրէ իր վկաները, այլ խօսքով` իէ որ կ'ընտրէ իր վկաները, այլ խօսքով` ի´́́́նքն է որ կ'որոշէ թէ նքն է որ կ'որոշէ թէ նքն է որ կ'որոշէ թէ նքն է որ կ'որոշէ թէ 
որոորոորոորո´́́́նք վկայութիւն պիտի տան իր մասին, ինք վկայութիւն պիտի տան իր մասին, ինք վկայութիւն պիտի տան իր մասին, ինք վկայութիւն պիտի տան իր մասին, իր գործերուն ր գործերուն ր գործերուն ր գործերուն 
մասին, իր զօրութեան ու փառքին մասին, իր փրկութեան ու մասին, իր զօրութեան ու փառքին մասին, իր փրկութեան ու մասին, իր զօրութեան ու փառքին մասին, իր փրկութեան ու մասին, իր զօրութեան ու փառքին մասին, իր փրկութեան ու 
ծրագիրին մասին: Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ծրագիրին մասին: Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ծրագիրին մասին: Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ծրագիրին մասին: Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ 
Աստուած յարուցանելէ ետք Քրիստոսը, չուզեց որ ան երեւի Աստուած յարուցանելէ ետք Քրիստոսը, չուզեց որ ան երեւի Աստուած յարուցանելէ ետք Քրիստոսը, չուզեց որ ան երեւի Աստուած յարուցանելէ ետք Քրիստոսը, չուզեց որ ան երեւի 
բոլոր ժողովուրդին, այլ միայն անոնց` որոնք կոչուած էին իր բոլոր ժողովուրդին, այլ միայն անոնց` որոնք կոչուած էին իր բոլոր ժողովուրդին, այլ միայն անոնց` որոնք կոչուած էին իր բոլոր ժողովուրդին, այլ միայն անոնց` որոնք կոչուած էին իր 
վկաները ըլլալու (Գործք 10.40վկաները ըլլալու (Գործք 10.40վկաները ըլլալու (Գործք 10.40վկաները ըլլալու (Գործք 10.40----41):41):41):41):    

ԵԵԵԵրբ Յիսուս յարութիւն պիտի տար Յայրոսի աղջկան, րբ Յիսուս յարութիւն պիտի տար Յայրոսի աղջկան, րբ Յիսուս յարութիւն պիտի տար Յայրոսի աղջկան, րբ Յիսուս յարութիւն պիտի տար Յայրոսի աղջկան, 
չձգեց որ ոեւէ մէկը Յայրոսի տունը մտնէչձգեց որ ոեւէ մէկը Յայրոսի տունը մտնէչձգեց որ ոեւէ մէկը Յայրոսի տունը մտնէչձգեց որ ոեւէ մէկը Յայրոսի տունը մտնէրրրր` «` «` «` «բացի Պետրոսէն, բացի Պետրոսէն, բացի Պետրոսէն, բացի Պետրոսէն, 
Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն...Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն...Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն...Յակոբոսէն, Յովհաննէսէն...»»»» ( ( ( (Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37): Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37): Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37): Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37): 
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց որ իրԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց որ իրԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց որ իրԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց որ իր    երեք աշակերտները հետը երեք աշակերտները հետը երեք աշակերտները հետը երեք աշակերտները հետը 
տուն մտնէիտուն մտնէիտուն մտնէիտուն մտնէին: Որպէսզի անոնք վկաներ ըլլային թէ ին: Որպէսզի անոնք վկաներ ըլլային թէ ին: Որպէսզի անոնք վկաներ ըլլային թէ ին: Որպէսզի անոնք վկաներ ըլլային թէ իրողարողարողարողա----
պէս աղջիկը մեռած էր եւ ոպէս աղջիկը մեռած էր եւ ոպէս աղջիկը մեռած էր եւ ոպէս աղջիկը մեռած էր եւ ո´́́́չ թէ քնացած. մանաւանդ որ չ թէ քնացած. մանաւանդ որ չ թէ քնացած. մանաւանդ որ չ թէ քնացած. մանաւանդ որ 
Յիսուս ողբացողներուն ըսած էր թէ Յիսուս ողբացողներուն ըսած էր թէ Յիսուս ողբացողներուն ըսած էր թէ Յիսուս ողբացողներուն ըսած էր թէ ««««աղջիկը մեռած չէ, այլ կը աղջիկը մեռած չէ, այլ կը աղջիկը մեռած չէ, այլ կը աղջիկը մեռած չէ, այլ կը 
քնանայքնանայքնանայքնանայ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 8.52):Ղուկաս 8.52):Ղուկաս 8.52):Ղուկաս 8.52):    Տիրոջ իսկ խօսքին վրայ հիմնուելով, Տիրոջ իսկ խօսքին վրայ հիմնուելով, Տիրոջ իսկ խօսքին վրայ հիմնուելով, Տիրոջ իսկ խօսքին վրայ հիմնուելով, 
ներկաները կրնային գայթակղիլ ու մտածել թէ իսկապէս ներկաները կրնային գայթակղիլ ու մտածել թէ իսկապէս ներկաները կրնային գայթակղիլ ու մտածել թէ իսկապէս ներկաները կրնային գայթակղիլ ու մտածել թէ իսկապէս 
աղջիկը քնացած էր, ահա թէ ինչու աղջիկը քնացած էր, ահա թէ ինչու աղջիկը քնացած էր, ահա թէ ինչու աղջիկը քնացած էր, ահա թէ ինչու հետը առհետը առհետը առհետը առաւ Պետրոս, աւ Պետրոս, աւ Պետրոս, աւ Պետրոս, 
Յակոբոս եւ Յովհաննէս առաքՅակոբոս եւ Յովհաննէս առաքՅակոբոս եւ Յովհաննէս առաքՅակոբոս եւ Յովհաննէս առաքեալնեալնեալնեալները, որպէսզի անոնք վկայ երը, որպէսզի անոնք վկայ երը, որպէսզի անոնք վկայ երը, որպէսզի անոնք վկայ 
ըլլային թէ աղջիկը իսկապէս մեռած էր ու յարութիւն առաւ: ըլլային թէ աղջիկը իսկապէս մեռած էր ու յարութիւն առաւ: ըլլային թէ աղջիկը իսկապէս մեռած էր ու յարութիւն առաւ: ըլլային թէ աղջիկը իսկապէս մեռած էր ու յարութիւն առաւ: 
Այս կէտէն կը սորվինք, թէ Այս կէտէն կը սորվինք, թէ Այս կէտէն կը սորվինք, թէ Այս կէտէն կը սորվինք, թէ եեեերբ Քրիստոս յայտնութիւն մը րբ Քրիստոս յայտնութիւն մը րբ Քրիստոս յայտնութիւն մը րբ Քրիստոս յայտնութիւն մը 
կատարէ մեզի, կատարէ մեզի, կատարէ մեզի, կատարէ մեզի, կամ հրաշք մը գործէ մեր կեանքին մէջ, կամ հրաշք մը գործէ մեր կեանքին մէջ, կամ հրաշք մը գործէ մեր կեանքին մէջ, կամ հրաշք մը գործէ մեր կեանքին մէջ, 
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կատարուած հրաշքինկատարուած հրաշքինկատարուած հրաշքինկատարուած հրաշքին    վկաները վկաները վկաները վկաները ըլլալու պաըլլալու պաըլլալու պաըլլալու պարտաւորութեան րտաւորութեան րտաւորութեան րտաւորութեան 
դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դդդդրած կ'ըլլայ րած կ'ըլլայ րած կ'ըլլայ րած կ'ըլլայ մեզ:մեզ:մեզ:մեզ:    

զ) զ) զ) զ) Յիշենք Յիշենք Յիշենք Յիշենք նաեւ, նաեւ, նաեւ, նաեւ, որ նոյն այս երեք առաքեալներն էին, որ որ նոյն այս երեք առաքեալներն էին, որ որ նոյն այս երեք առաքեալներն էին, որ որ նոյն այս երեք առաքեալներն էին, որ 
ականատես պիտի ըլլային Քրիստոսի կրած տառապանքին ականատես պիտի ըլլային Քրիստոսի կրած տառապանքին ականատես պիտի ըլլային Քրիստոսի կրած տառապանքին ականատես պիտի ըլլային Քրիստոսի կրած տառապանքին 
Գեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ (Մարկոս 14.33): Ուստի, անոնք զին մէջ (Մարկոս 14.33): Ուստի, անոնք զին մէջ (Մարկոս 14.33): Ուստի, անոնք զին մէջ (Մարկոս 14.33): Ուստի, անոնք 
պէտք էր տեսնէին պէտք էր տեսնէին պէտք էր տեսնէին պէտք էր տեսնէին Քրիստոսի փառքը Թաբոր լերան վրայ Քրիստոսի փառքը Թաբոր լերան վրայ Քրիստոսի փառքը Թաբոր լերան վրայ Քրիստոսի փառքը Թաբոր լերան վրայ 
նախքաննախքաննախքաննախքան    անոր չարչաանոր չարչաանոր չարչաանոր չարչարանքրանքրանքրանքը տեսնելը, որպէսզի ը տեսնելը, որպէսզի ը տեսնելը, որպէսզի ը տեսնելը, որպէսզի երբ անոր երբ անոր երբ անոր երբ անոր 
չարչարուիլը տեսնէին` չարչարուիլը տեսնէին` չարչարուիլը տեսնէին` չարչարուիլը տեսնէին` չգայթակղէին, մտածելով որ Յիսուս չգայթակղէին, մտածելով որ Յիսուս չգայթակղէին, մտածելով որ Յիսուս չգայթակղէին, մտածելով որ Յիսուս 
իր կամքէն անկախ կամ իր կամքէն անկախ կամ իր կամքէն անկախ կամ իր կամքէն անկախ կամ տկարութեան իբրեւ հտկարութեան իբրեւ հտկարութեան իբրեւ հտկարութեան իբրեւ հետեւանք ետեւանք ետեւանք ետեւանք 
կ'ենթարկուէր չարչարանքի: Անոնք պէտք էր տեսնէին կ'ենթարկուէր չարչարանքի: Անոնք պէտք էր տեսնէին կ'ենթարկուէր չարչարանքի: Անոնք պէտք էր տեսնէին կ'ենթարկուէր չարչարանքի: Անոնք պէտք էր տեսնէին 
Յիսուսը արեգակի նման կը փայլէր, որպէսզի երբ այդ Յիսուսը արեգակի նման կը փայլէր, որպէսզի երբ այդ Յիսուսը արեգակի նման կը փայլէր, որպէսզի երբ այդ Յիսուսը արեգակի նման կը փայլէր, որպէսզի երբ այդ 
Արեգակին մարիլը տեսնէին խաչիԱրեգակին մարիլը տեսնէին խաչիԱրեգակին մարիլը տեսնէին խաչիԱրեգակին մարիլը տեսնէին խաչինննն    վրայ` չգայթակղէին, վրայ` չգայթակղէին, վրայ` չգայթակղէին, վրայ` չգայթակղէին, 
խորհելով որ հրեայ ազգի ղեկավարները յաջողած էին մարել խորհելով որ հրեայ ազգի ղեկավարները յաջողած էին մարել խորհելով որ հրեայ ազգի ղեկավարները յաջողած էին մարել խորհելով որ հրեայ ազգի ղեկավարները յաջողած էին մարել 
այդ Արեգակին լոյսը: այդ Արեգակին լոյսը: այդ Արեգակին լոյսը: այդ Արեգակին լոյսը: Երբեմն Տէրը նոյնը կ'ընէ մեր հետ: Ան Երբեմն Տէրը նոյնը կ'ընէ մեր հետ: Ան Երբեմն Տէրը նոյնը կ'ընէ մեր հետ: Ան Երբեմն Տէրը նոյնը կ'ընէ մեր հետ: Ան 
կրնայ իր զօրութիւնը ցոյց տալ մեզիկրնայ իր զօրութիւնը ցոյց տալ մեզիկրնայ իր զօրութիւնը ցոյց տալ մեզիկրնայ իր զօրութիւնը ցոյց տալ մեզի    նախքաննախքաննախքաննախքան    որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ որ թոյլ տայ 
տառապանքէ մը անցնինքտառապանքէ մը անցնինքտառապանքէ մը անցնինքտառապանքէ մը անցնինք, , , , որպէսորպէսորպէսորպէսզի երբ տառապանքէ զի երբ տառապանքէ զի երբ տառապանքէ զի երբ տառապանքէ 
անցնինք` անցնինք` անցնինք` անցնինք` չգայթակղինք, այլ չգայթակղինք, այլ չգայթակղինք, այլ չգայթակղինք, այլ վստավստավստավստահինք իր զօրութեան:հինք իր զօրութեան:հինք իր զօրութեան:հինք իր զօրութեան:    

է) է) է) է) Վերջապէս, աշակերտները կը խորհէին թէ Տէրը Վերջապէս, աշակերտները կը խորհէին թէ Տէրը Վերջապէս, աշակերտները կը խորհէին թէ Տէրը Վերջապէս, աշակերտները կը խորհէին թէ Տէրը 
երկրաւոր թաերկրաւոր թաերկրաւոր թաերկրաւոր թագաւորութիւն մը պիտի հաստատէր. ուստի ան գաւորութիւն մը պիտի հաստատէր. ուստի ան գաւորութիւն մը պիտի հաստատէր. ուստի ան գաւորութիւն մը պիտի հաստատէր. ուստի ան 
ուզեց այլակերպուիլ ու ուզեց այլակերպուիլ ու ուզեց այլակերպուիլ ու ուզեց այլակերպուիլ ու իբրեւ երկնաւոր թագաւոր իբրեւ երկնաւոր թագաւոր իբրեւ երկնաւոր թագաւոր իբրեւ երկնաւոր թագաւոր երեւիլ երեւիլ երեւիլ երեւիլ 
անոնցանոնցանոնցանոնց, , , , որպէսզի անոնք գիտնային թէ իր հաստաորպէսզի անոնք գիտնային թէ իր հաստաորպէսզի անոնք գիտնային թէ իր հաստաորպէսզի անոնք գիտնային թէ իր հաստատելիք տելիք տելիք տելիք 
թագաւորութիւնը երկրային չէ, այլ` երկնային, թագաւորութիւնը երկրային չէ, այլ` երկնային, թագաւորութիւնը երկրային չէ, այլ` երկնային, թագաւորութիւնը երկրային չէ, այլ` երկնային, Իսրայէլի Իսրայէլի Իսրայէլի Իսրայէլի 
թագաւորութիւնը չէ, այլ` Աստուծոթագաւորութիւնը չէ, այլ` Աստուծոթագաւորութիւնը չէ, այլ` Աստուծոթագաւորութիւնը չէ, այլ` Աստուծո´́́́յ թագաւորութիւնը: յ թագաւորութիւնը: յ թագաւորութիւնը: յ թագաւորութիւնը: 
Հետաքրքրական է, որ Հետաքրքրական է, որ Հետաքրքրական է, որ Հետաքրքրական է, որ այլակերպութենէն ետքայլակերպութենէն ետքայլակերպութենէն ետքայլակերպութենէն ետք    անգամանգամանգամանգամ, , , , 
աշակերտները չկրցան աշակերտները չկրցան աշակերտները չկրցան աշակերտները չկրցան իրենց իրենց իրենց իրենց այս մտածուայս մտածուայս մտածուայս մտածումէն ձերբազատիլմէն ձերբազատիլմէն ձերբազատիլմէն ձերբազատիլ: : : : 
Այլակերպութենէն ետք էր որ Յակոբոս ու Յովհաննէս Այլակերպութենէն ետք էր որ Յակոբոս ու Յովհաննէս Այլակերպութենէն ետք էր որ Յակոբոս ու Յովհաննէս Այլակերպութենէն ետք էր որ Յակոբոս ու Յովհաննէս 
առաքեալները փափաք յայտնած էին Տիրոջ, անոր աջ ու ձախ առաքեալները փափաք յայտնած էին Տիրոջ, անոր աջ ու ձախ առաքեալները փափաք յայտնած էին Տիրոջ, անոր աջ ու ձախ առաքեալները փափաք յայտնած էին Տիրոջ, անոր աջ ու ձախ 
կողմը նստիլ իր թագաւորութեան մէջ (Մատթէոս 20.21: կողմը նստիլ իր թագաւորութեան մէջ (Մատթէոս 20.21: կողմը նստիլ իր թագաւորութեան մէջ (Մատթէոս 20.21: կողմը նստիլ իր թագաւորութեան մէջ (Մատթէոս 20.21: 
Մարկոս 10.3Մարկոս 10.3Մարկոս 10.3Մարկոս 10.35555----37: 37: 37: 37: ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Գործք 1.6): Անոնք պէ՞տք էր ս նաեւ` Գործք 1.6): Անոնք պէ՞տք էր ս նաեւ` Գործք 1.6): Անոնք պէ՞տք էր ս նաեւ` Գործք 1.6): Անոնք պէ՞տք էր 
նման փափաք յայտնէին երբ արդէն տեսած էին Յիսուսը նման փափաք յայտնէին երբ արդէն տեսած էին Յիսուսը նման փափաք յայտնէին երբ արդէն տեսած էին Յիսուսը նման փափաք յայտնէին երբ արդէն տեսած էին Յիսուսը 
իբրեւ երկնաւոր թագաւոր: Պէ՞տք էր փափաք յայտնէին իբրեւ երկնաւոր թագաւոր: Պէ՞տք էր փափաք յայտնէին իբրեւ երկնաւոր թագաւոր: Պէ՞տք էր փափաք յայտնէին իբրեւ երկնաւոր թագաւոր: Պէ՞տք էր փափաք յայտնէին 
նստիլ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը, երբ իրենց աչքերով տեսած նստիլ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը, երբ իրենց աչքերով տեսած նստիլ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը, երբ իրենց աչքերով տեսած նստիլ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը, երբ իրենց աչքերով տեսած 
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էէէէին Մովսէսն ու Եղիան անոր աջ ու ձախ կողմը կեցած: ին Մովսէսն ու Եղիան անոր աջ ու ձախ կողմը կեցած: ին Մովսէսն ու Եղիան անոր աջ ու ձախ կողմը կեցած: ին Մովսէսն ու Եղիան անոր աջ ու ձախ կողմը կեցած: 
Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումէն պէտք չէ՞ր Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումէն պէտք չէ՞ր Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումէն պէտք չէ՞ր Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն երեւումէն պէտք չէ՞ր 
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները սորվէին, որ իսկապէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները սորվէին, որ իսկապէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները սորվէին, որ իսկապէս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները սորվէին, որ իսկապէս 
Յիսուս ինքն էր որ պէտք էր որոշէր իր աջ ու ձախ կողմը Յիսուս ինքն էր որ պէտք էր որոշէր իր աջ ու ձախ կողմը Յիսուս ինքն էր որ պէտք էր որոշէր իր աջ ու ձախ կողմը Յիսուս ինքն էր որ պէտք էր որոշէր իր աջ ու ձախ կողմը 
նստողները, եւ ոչ թէ առաջարկը աշակերտներուն կողմէ նստողները, եւ ոչ թէ առաջարկը աշակերտներուն կողմէ նստողները, եւ ոչ թէ առաջարկը աշակերտներուն կողմէ նստողները, եւ ոչ թէ առաջարկը աշակերտներուն կողմէ 
պէտք պէտք պէտք պէտք էր գար:էր գար:էր գար:էր գար:    

««««Յիսուս... լեռ ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր Յիսուս... լեռ ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր Յիսուս... լեռ ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր Յիսուս... լեռ ելաւ աղօթելու: Եւ մինչ կ'աղօթէր, անոր 
դէմքը այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն դէմքը այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն դէմքը այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն դէմքը այլակերպուեցաւ եւ հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն 
առաւառաւառաւառաւ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28Ղուկաս 9.28----29):29):29):29):    

1) 1) 1) 1) Շատ մեկնիչներ կ'ըսեն թէ Յիսուսի այլակերպութիւնը Շատ մեկնիչներ կ'ըսեն թէ Յիսուսի այլակերպութիւնը Շատ մեկնիչներ կ'ըսեն թէ Յիսուսի այլակերպութիւնը Շատ մեկնիչներ կ'ըսեն թէ Յիսուսի այլակերպութիւնը 
տեղի ունեցած է Օգոստոս 6տեղի ունեցած է Օգոստոս 6տեղի ունեցած է Օգոստոս 6տեղի ունեցած է Օգոստոս 6----ին. եւ անոր համար է որ մեր ին. եւ անոր համար է որ մեր ին. եւ անոր համար է որ մեր ին. եւ անոր համար է որ մեր 
եկեղեցին Օգոստոեկեղեցին Օգոստոեկեղեցին Օգոստոեկեղեցին Օգոստոս 6ս 6ս 6ս 6----ի մօտիկ Կիրակիին կը տօնէ ի մօտիկ Կիրակիին կը տօնէ ի մօտիկ Կիրակիին կը տօնէ ի մօտիկ Կիրակիին կը տօնէ 
Քրիստոսի այլակերպութիւնը Քրիստոսի այլակերպութիւնը Քրիստոսի այլակերպութիւնը Քրիստոսի այլակերպութիւնը ««««ՎարդավառՎարդավառՎարդավառՎարդավառ» » » » անունին տակ: անունին տակ: անունին տակ: անունին տակ: 
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց որ իր այլաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց որ իր այլաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց որ իր այլաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ընտրեց որ իր այլակերպութիւնը լերան կերպութիւնը լերան կերպութիւնը լերան կերպութիւնը լերան 
մը մը մը մը վրայ վրայ վրայ վրայ կատարուէր, եւ ինչո՞ւ համարկատարուէր, եւ ինչո՞ւ համարկատարուէր, եւ ինչո՞ւ համարկատարուէր, եւ ինչո՞ւ համար    չուզեց ժողովուրդին չուզեց ժողովուրդին չուզեց ժողովուրդին չուզեց ժողովուրդին 
առջեւ այլակերպուիլ: Քանի մը պատճառներով.առջեւ այլակերպուիլ: Քանի մը պատճառներով.առջեւ այլակերպուիլ: Քանի մը պատճառներով.առջեւ այլակերպուիլ: Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Սորվեցնելու համար մեզի, ա) Սորվեցնելու համար մեզի, ա) Սորվեցնելու համար մեզի, ա) Սորվեցնելու համար մեզի, փախչիլ մարդոց փախչիլ մարդոց փախչիլ մարդոց փախչիլ մարդոց 
փառաբանական խօսքերէն: Եթէ Յիսուս մարդոց աչքին փառաբանական խօսքերէն: Եթէ Յիսուս մարդոց աչքին փառաբանական խօսքերէն: Եթէ Յիսուս մարդոց աչքին փառաբանական խօսքերէն: Եթէ Յիսուս մարդոց աչքին 
դիմաց այլակերպուէր, կրնադիմաց այլակերպուէր, կրնադիմաց այլակերպուէր, կրնադիմաց այլակերպուէր, կրնաննննք պատկերացնել, թէ ինչպէս ք պատկերացնել, թէ ինչպէս ք պատկերացնել, թէ ինչպէս ք պատկերացնել, թէ ինչպէս 
բոլորը իր մասին պիտի խօսէին ու պատմէին, եւ ան բոլորին բոլորը իր մասին պիտի խօսէին ու պատմէին, եւ ան բոլորին բոլորը իր մասին պիտի խօսէին ու պատմէին, եւ ան բոլորին բոլորը իր մասին պիտի խօսէին ու պատմէին, եւ ան բոլորին 
հետաքրքրութեան, փառաբանութեան եւ հիացմունքի հետաքրքրութեան, փառաբանութեան եւ հիացմունքի հետաքրքրութեան, փառաբանութեան եւ հիացմունքի հետաքրքրութեան, փառաբանութեան եւ հիացմունքի 
առարկան պիտի դառնար, եւ ատիկա մաս չէր կազմեր առարկան պիտի դառնար, եւ ատիկա մաս չէր կազմեր առարկան պիտի դառնար, եւ ատիկա մաս չէր կազմեր առարկան պիտի դառնար, եւ ատիկա մաս չէր կազմեր իր իր իր իր 
ծրագիրին, յատկապէս երբ տակաւին ան իր երկրաւոր ծրագիրին, յատկապէս երբ տակաւին ան իր երկրաւոր ծրագիրին, յատկապէս երբ տակաւին ան իր երկրաւոր ծրագիրին, յատկապէս երբ տակաւին ան իր երկրաւոր 
առաքելութեան սահմաններուն մէջ էր: Հետեւինք Յիսուսի առաքելութեան սահմաններուն մէջ էր: Հետեւինք Յիսուսի առաքելութեան սահմաններուն մէջ էր: Հետեւինք Յիսուսի առաքելութեան սահմաններուն մէջ էր: Հետեւինք Յիսուսի 
օրինակին եւ փախչինք մարդոց փառաբանական ու օրինակին եւ փախչինք մարդոց փառաբանական ու օրինակին եւ փախչինք մարդոց փառաբանական ու օրինակին եւ փախչինք մարդոց փառաբանական ու 
գովասանական խօսքերէն, եւ բնաւ չընենք բան մը, որ կրնայ գովասանական խօսքերէն, եւ բնաւ չընենք բան մը, որ կրնայ գովասանական խօսքերէն, եւ բնաւ չընենք բան մը, որ կրնայ գովասանական խօսքերէն, եւ բնաւ չընենք բան մը, որ կրնայ 
մեզ մարդոց հետաքրքրութեան, ծափահարութեանմեզ մարդոց հետաքրքրութեան, ծափահարութեանմեզ մարդոց հետաքրքրութեան, ծափահարութեանմեզ մարդոց հետաքրքրութեան, ծափահարութեան    ու ու ու ու 
հիացմունքիհիացմունքիհիացմունքիհիացմունքինննն    առարկանառարկանառարկանառարկան    դարձնել:դարձնել:դարձնել:դարձնել:    

բ) Յիսուս մարդոց աչքերէն հեռու այլակերպուեցաւ, բ) Յիսուս մարդոց աչքերէն հեռու այլակերպուեցաւ, բ) Յիսուս մարդոց աչքերէն հեռու այլակերպուեցաւ, բ) Յիսուս մարդոց աչքերէն հեռու այլակերպուեցաւ, 
սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ փառքով կը փայլինք սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ փառքով կը փայլինք սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ փառքով կը փայլինք սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ փառքով կը փայլինք 
երբ մարդոց կողմէ փառք չենք փնտռեր:երբ մարդոց կողմէ փառք չենք փնտռեր:երբ մարդոց կողմէ փառք չենք փնտռեր:երբ մարդոց կողմէ փառք չենք փնտռեր:    Մարդոց կողմէ փառք Մարդոց կողմէ փառք Մարդոց կողմէ փառք Մարդոց կողմէ փառք 
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փնտռող մարդը` չի կրնար արժանի ըլլալ այն փառքին զոր փնտռող մարդը` չի կրնար արժանի ըլլալ այն փառքին զոր փնտռող մարդը` չի կրնար արժանի ըլլալ այն փառքին զոր փնտռող մարդը` չի կրնար արժանի ըլլալ այն փառքին զոր 
Աստուած պատրաստած է իրեն համար (ՅովհաննէսԱստուած պատրաստած է իրեն համար (ՅովհաննէսԱստուած պատրաստած է իրեն համար (ՅովհաննէսԱստուած պատրաստած է իրեն համար (Յովհաննէս 5.5.44): 5.5.44): 5.5.44): 5.5.44):    

գ) Սորվեցնելու համար մեզի խոնարհ ըլլալ: Խոնարհ գ) Սորվեցնելու համար մեզի խոնարհ ըլլալ: Խոնարհ գ) Սորվեցնելու համար մեզի խոնարհ ըլլալ: Խոնարհ գ) Սորվեցնելու համար մեզի խոնարհ ըլլալ: Խոնարհ 
մարդիկ երբեք չեն ուզեր իրենց հոգեկան մեծութիւնը, մարդիկ երբեք չեն ուզեր իրենց հոգեկան մեծութիւնը, մարդիկ երբեք չեն ուզեր իրենց հոգեկան մեծութիւնը, մարդիկ երբեք չեն ուզեր իրենց հոգեկան մեծութիւնը, 
շնորհքները, պարգեւշնորհքները, պարգեւշնորհքները, պարգեւշնորհքները, պարգեւներն ու կարողութիւնները բացայայտել ներն ու կարողութիւնները բացայայտել ներն ու կարողութիւնները բացայայտել ներն ու կարողութիւնները բացայայտել 
մարդոց դիմաց:մարդոց դիմաց:մարդոց դիմաց:մարդոց դիմաց:    

դ) Որոգինէս կ'ըսէ. դ) Որոգինէս կ'ըսէ. դ) Որոգինէս կ'ըսէ. դ) Որոգինէս կ'ըսէ. ««««Յիսուս այլակերպուելու համար` Յիսուս այլակերպուելու համար` Յիսուս այլակերպուելու համար` Յիսուս այլակերպուելու համար` 
լելելելե´́́́ռ բարռ բարռ բարռ բարձրացաւ: Անոնք որոնք այլաձրացաւ: Անոնք որոնք այլաձրացաւ: Անոնք որոնք այլաձրացաւ: Անոնք որոնք այլակերպուիլ կ'ուզեն` պէտք կերպուիլ կ'ուզեն` պէտք կերպուիլ կ'ուզեն` պէտք կերպուիլ կ'ուզեն` պէտք 
է վեր է վեր է վեր է վեր բարձրանանբարձրանանբարձրանանբարձրանան»:»:»:»:    Որոգինէսի ըսել ուզածը այն է, թէ անոնք Որոգինէսի ըսել ուզածը այն է, թէ անոնք Որոգինէսի ըսել ուզածը այն է, թէ անոնք Որոգինէսի ըսել ուզածը այն է, թէ անոնք 
որոնք կ'ուզեն հոգեպէս այլակերպուիլ, պէտք է վեորոնք կ'ուզեն հոգեպէս այլակերպուիլ, պէտք է վեորոնք կ'ուզեն հոգեպէս այլակերպուիլ, պէտք է վեորոնք կ'ուզեն հոգեպէս այլակերպուիլ, պէտք է վե´́́́ր ր ր ր 
բարձրանան աշխարհային երեւոյթներէն, ցանկութիւններէն, բարձրանան աշխարհային երեւոյթներէն, ցանկութիւններէն, բարձրանան աշխարհային երեւոյթներէն, ցանկութիւններէն, բարձրանան աշխարհային երեւոյթներէն, ցանկութիւններէն, 
մոլութիւններէն, կիրքերէնմոլութիւններէն, կիրքերէնմոլութիւններէն, կիրքերէնմոլութիւններէն, կիրքերէն, , , , հրապոյրներէն ու հաճոյքներէն:հրապոյրներէն ու հաճոյքներէն:հրապոյրներէն ու հաճոյքներէն:հրապոյրներէն ու հաճոյքներէն:    

ե) Հին Կտակարանի մէջ ըե) Հին Կտակարանի մէջ ըե) Հին Կտակարանի մէջ ըե) Հին Կտակարանի մէջ ընդհանրապէս նդհանրապէս նդհանրապէս նդհանրապէս ««««լեռլեռլեռլեռ» » » » 
բացատրութիւնը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ բնակութիւնը, բացատրութիւնը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ բնակութիւնը, բացատրութիւնը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ բնակութիւնը, բացատրութիւնը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ բնակութիւնը, 
Աստուծոյ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ Աստուծոյ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ Աստուծոյ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ Աստուծոյ ներկայութիւնը, ինչպէս նաեւ` Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը: Այս ուղղութեամբ վկայութիւնները թագաւորութիւնը: Այս ուղղութեամբ վկայութիւնները թագաւորութիւնը: Այս ուղղութեամբ վկայութիւնները թագաւորութիւնը: Այս ուղղութեամբ վկայութիւնները 
բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մի քանին. բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մի քանին. բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մի քանին. բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մի քանին. ««««Աչքերս դէպի լեռները Աչքերս դէպի լեռները Աչքերս դէպի լեռները Աչքերս դէպի լեռները 
պիտի վերցնեմ, ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայպիտի վերցնեմ, ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայպիտի վերցնեմ, ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայպիտի վերցնեմ, ուրկէ իմ օգնութիւնս պիտի գայ»»»» ( ( ( (Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 
121.1): 121.1): 121.1): 121.1): ««««Տէրը լերանը մէջ պիտի երեւնայՏէրը լերանը մէջ պիտի երեւնայՏէրը լերանը մէջ պիտի երեւնայՏէրը լերանը մէջ պիտի երեւնայ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 22.14): Ծննդոց 22.14): Ծննդոց 22.14): Ծննդոց 22.14): 
««««Աստուծոյ լեռը` Քորեբ հասաւԱստուծոյ լեռը` Քորեբ հասաւԱստուծոյ լեռը` Քորեբ հասաւԱստուծոյ լեռը` Քորեբ հասաւ»»»» ( ( ( (Ելից 3.1): Ելից 3.1): Ելից 3.1): Ելից 3.1): ««««Տէրը... Սինա Տէրը... Սինա Տէրը... Սինա Տէրը... Սինա 
լերան վրայ պիտի իջնէլերան վրայ պիտի իջնէլերան վրայ պիտի իջնէլերան վրայ պիտի իջնէ»»»» ( ( ( (Ելից 19.11): Եթէ ի մտի ունենանք որ Ելից 19.11): Եթէ ի մտի ունենանք որ Ելից 19.11): Եթէ ի մտի ունենանք որ Ելից 19.11): Եթէ ի մտի ունենանք որ 
Հին Կտակարանի մէջ Հին Կտակարանի մէջ Հին Կտակարանի մէջ Հին Կտակարանի մէջ ««««լեռլեռլեռլեռ»»»»ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ ը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ 
բնակութիւնը, յստակ կը դառնայ ոբնակութիւնը, յստակ կը դառնայ ոբնակութիւնը, յստակ կը դառնայ ոբնակութիւնը, յստակ կը դառնայ որ Յիսուսի այլակերպուր Յիսուսի այլակերպուր Յիսուսի այլակերպուր Յիսուսի այլակերպու----
թիւնը լերան վրայ` իր աստուածային ինքնութեան թիւնը լերան վրայ` իր աստուածային ինքնութեան թիւնը լերան վրայ` իր աստուածային ինքնութեան թիւնը լերան վրայ` իր աստուածային ինքնութեան 
բացայայտումն է: Այլակերպութենէն շուրջ 1500 տարի առաջ, բացայայտումն է: Այլակերպութենէն շուրջ 1500 տարի առաջ, բացայայտումն է: Այլակերպութենէն շուրջ 1500 տարի առաջ, բացայայտումն է: Այլակերպութենէն շուրջ 1500 տարի առաջ, 
Քրիստոս իր փառքով յայտնուած էր Սինա լերան վրայ Քրիստոս իր փառքով յայտնուած էր Սինա լերան վրայ Քրիստոս իր փառքով յայտնուած էր Սինա լերան վրայ Քրիստոս իր փառքով յայտնուած էր Սինա լերան վրայ 
Մովսէս մարգարէին (Ելից 24.15Մովսէս մարգարէին (Ելից 24.15Մովսէս մարգարէին (Ելից 24.15Մովսէս մարգարէին (Ելից 24.15----18): 1500 18): 1500 18): 1500 18): 1500 տարի ետք, ան տարի ետք, ան տարի ետք, ան տարի ետք, ան 
դարձեալ լերան մը վրայ իր փառքով կը յայդարձեալ լերան մը վրայ իր փառքով կը յայդարձեալ լերան մը վրայ իր փառքով կը յայդարձեալ լերան մը վրայ իր փառքով կը յայտնուի, եւ Մովսէս տնուի, եւ Մովսէս տնուի, եւ Մովսէս տնուի, եւ Մովսէս 
դարձեալ կ'ընկերանայ անոր: Այս ընելով, Յիսուս թէդարձեալ կ'ընկերանայ անոր: Այս ընելով, Յիսուս թէդարձեալ կ'ընկերանայ անոր: Այս ընելով, Յիսուս թէդարձեալ կ'ընկերանայ անոր: Այս ընելով, Յիսուս թէ´ ´ ´ ´ Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս 
մարգարէին եւ թէմարգարէին եւ թէմարգարէին եւ թէմարգարէին եւ թէ´ ´ ´ ´ իր աշակերտներուն ցոյց տուաւ, թէ ինք իր աշակերտներուն ցոյց տուաւ, թէ ինք իր աշակերտներուն ցոյց տուաւ, թէ ինք իր աշակերտներուն ցոյց տուաւ, թէ ինք 
Հին Կտակարանին մէջ յայտնուող Աստուածն էր:Հին Կտակարանին մէջ յայտնուող Աստուածն էր:Հին Կտակարանին մէջ յայտնուող Աստուածն էր:Հին Կտակարանին մէջ յայտնուող Աստուածն էր:    
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2) 2) 2) 2) Ճիշդ է որ Մատթէոս Ճիշդ է որ Մատթէոս Ճիշդ է որ Մատթէոս Ճիշդ է որ Մատթէոս կը յիշէ թէ Յիսուսի դէմքը կը յիշէ թէ Յիսուսի դէմքը կը յիշէ թէ Յիսուսի դէմքը կը յիշէ թէ Յիսուսի դէմքը արեւու արեւու արեւու արեւու 
նման լուսաւոր դարձաւ եւնման լուսաւոր դարձաւ եւնման լուսաւոր դարձաւ եւնման լուսաւոր դարձաւ եւ    հագուստներըհագուստներըհագուստներըհագուստները    լոյսիլոյսիլոյսիլոյսի    պէս ճերմակ պէս ճերմակ պէս ճերմակ պէս ճերմակ 
եղան (Մատթէոս 17.2), եւ ճիշդ է որեղան (Մատթէոս 17.2), եւ ճիշդ է որեղան (Մատթէոս 17.2), եւ ճիշդ է որեղան (Մատթէոս 17.2), եւ ճիշդ է որ    Մարկոս կը յիշէ թէ Մարկոս կը յիշէ թէ Մարկոս կը յիշէ թէ Մարկոս կը յիշէ թէ 
Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ հագուստները փայլուն եւ հագուստները փայլուն եւ հագուստները փայլուն եւ ««««ձիւնի պէս ճերմակ ձիւնի պէս ճերմակ ձիւնի պէս ճերմակ ձիւնի պէս ճերմակ 
եղան...եղան...եղան...եղան...»»»» ( ( ( (Մարկոս 9.3),Մարկոս 9.3),Մարկոս 9.3),Մարկոս 9.3),    բայց միայն Ղուկաս ինք կ'արձանագրէ բայց միայն Ղուկաս ինք կ'արձանագրէ բայց միայն Ղուկաս ինք կ'արձանագրէ բայց միայն Ղուկաս ինք կ'արձանագրէ 
թէ Յիսուս կ'աղօթէր երբ այլակերպուեցաւ: թէ Յիսուս կ'աղօթէր երբ այլակերպուեցաւ: թէ Յիսուս կ'աղօթէր երբ այլակերպուեցաւ: թէ Յիսուս կ'աղօթէր երբ այլակերպուեցաւ: Արդ, Արդ, Արդ, Արդ, ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ ինչո՞ւ 
համար Յիսուսհամար Յիսուսհամար Յիսուսհամար Յիսուս    այլակերպուեայլակերպուեայլակերպուեայլակերպուեցաւ,ցաւ,ցաւ,ցաւ,    եւ ինչո՞ւ համար ատիկա եւ ինչո՞ւ համար ատիկա եւ ինչո՞ւ համար ատիկա եւ ինչո՞ւ համար ատիկա 
աղօթքի պահուն տեղի ունեցաւ.աղօթքի պահուն տեղի ունեցաւ.աղօթքի պահուն տեղի ունեցաւ.աղօթքի պահուն տեղի ունեցաւ.----    

ա) ա) ա) ա) Քրիստոս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ, ցոյց Քրիստոս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ, ցոյց Քրիստոս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ, ցոյց Քրիստոս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ, ցոյց 
տատատատալու համար մեզի, որ աղօթքը մարդս այլակերպելու զօրուլու համար մեզի, որ աղօթքը մարդս այլակերպելու զօրուլու համար մեզի, որ աղօթքը մարդս այլակերպելու զօրուլու համար մեզի, որ աղօթքը մարդս այլակերպելու զօրու----
թիւնը ունի: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւնը ունի: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւնը ունի: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւնը ունի: Առանց աղօթքի՝ չկա´́́́յ կեանքի ու կենցաղայ կեանքի ու կենցաղայ կեանքի ու կենցաղայ կեանքի ու կենցաղա----
կերպի այլակերպութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկակերպի այլակերպութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկակերպի այլակերպութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկակերպի այլակերպութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկա´́́́յ սրտի յ սրտի յ սրտի յ սրտի 
փոփոխուփոփոխուփոփոխուփոփոխութիւն: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւն: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւն: Առանց աղօթքի՝ չկաթիւն: Առանց աղօթքի՝ չկա´́́́յ մտքի նորոգութիւն: յ մտքի նորոգութիւն: յ մտքի նորոգութիւն: յ մտքի նորոգութիւն: 
Առանց աղօթքի՝ չկաԱռանց աղօթքի՝ չկաԱռանց աղօթքի՝ չկաԱռանց աղօթքի՝ չկա´́́́յ հոգիի արթնութիւն:յ հոգիի արթնութիւն:յ հոգիի արթնութիւն:յ հոգիի արթնութիւն:    

ԱղօԱղօԱղօԱղօ´́́́թքն է որ մեզ կթքն է որ մեզ կթքն է որ մեզ կթքն է որ մեզ կ’’’’առաջնորդէ այլակերպութեան, այլ առաջնորդէ այլակերպութեան, այլ առաջնորդէ այլակերպութեան, այլ առաջնորդէ այլակերպութեան, այլ 
խօսքով, այլ կերպ ըլլալու, այսինքն` տարբեխօսքով, այլ կերպ ըլլալու, այսինքն` տարբեխօսքով, այլ կերպ ըլլալու, այսինքն` տարբեխօսքով, այլ կերպ ըլլալու, այսինքն` տարբե´́́́ր ըլլալու ր ըլլալու ր ըլլալու ր ըլլալու 
աշխարհի մարդէն, տարբեր ապրելու ու տարբեր մտածելու աշխարհի մարդէն, տարբեր ապրելու ու տարբեր մտածելու աշխարհի մարդէն, տարբեր ապրելու ու տարբեր մտածելու աշխարհի մարդէն, տարբեր ապրելու ու տարբեր մտածելու 
աշխարհի մարդէն: Արդարեւ,աշխարհի մարդէն: Արդարեւ,աշխարհի մարդէն: Արդարեւ,աշխարհի մարդէն: Արդարեւ,    աղօթող մարդը տարբեր պէաղօթող մարդը տարբեր պէաղօթող մարդը տարբեր պէաղօթող մարդը տարբեր պէ´́́́տք տք տք տք 
է ըլլայ աշխարհի մարդէն: Տարբեր՝ իր գործերով ու գորէ ըլլայ աշխարհի մարդէն: Տարբեր՝ իր գործերով ու գորէ ըլլայ աշխարհի մարդէն: Տարբեր՝ իր գործերով ու գորէ ըլլայ աշխարհի մարդէն: Տարբեր՝ իր գործերով ու գոր----
ծելակերպով, տարբեր՝ իր մտածումներով ու մտածելակերծելակերպով, տարբեր՝ իր մտածումներով ու մտածելակերծելակերպով, տարբեր՝ իր մտածումներով ու մտածելակերծելակերպով, տարբեր՝ իր մտածումներով ու մտածելակեր----
պով, տարբեր՝ իր կեանքով ու կենցաղակերպով: Իրապով, տարբեր՝ իր կեանքով ու կենցաղակերպով: Իրապով, տարբեր՝ իր կեանքով ու կենցաղակերպով: Իրապով, տարբեր՝ իր կեանքով ու կենցաղակերպով: Իրական կան կան կան 
աղօթող մարդուն ծրագիրներն ու փափաքները` տարբեաղօթող մարդուն ծրագիրներն ու փափաքները` տարբեաղօթող մարդուն ծրագիրներն ու փափաքները` տարբեաղօթող մարդուն ծրագիրներն ու փափաքները` տարբե´́́́ր ր ր ր 
կկկկ’’’’ըլլան աշխարհի մարդոց ծրագիրնըլլան աշխարհի մարդոց ծրագիրնըլլան աշխարհի մարդոց ծրագիրնըլլան աշխարհի մարդոց ծրագիրներէն ու փափաքներէն:երէն ու փափաքներէն:երէն ու փափաքներէն:երէն ու փափաքներէն:    

Աղօթող մարդուն, մտքի նորոգութիւն ապրած մարդուն, Աղօթող մարդուն, մտքի նորոգութիւն ապրած մարդուն, Աղօթող մարդուն, մտքի նորոգութիւն ապրած մարդուն, Աղօթող մարդուն, մտքի նորոգութիւն ապրած մարդուն, 
նոնոնոնո´́́́ր սիրտ ու նոր սիրտ ու նոր սիրտ ու նոր սիրտ ու նո´́́́ր հոգի ստացած մարդուն ուշադրութիւնը ր հոգի ստացած մարդուն ուշադրութիւնը ր հոգի ստացած մարդուն ուշադրութիւնը ր հոգի ստացած մարդուն ուշադրութիւնը 
երկնքին ու աերկնքին ու աերկնքին ու աերկնքին ու անոր Գահակալին վրայ կեդրոնացած կնոր Գահակալին վրայ կեդրոնացած կնոր Գահակալին վրայ կեդրոնացած կնոր Գահակալին վրայ կեդրոնացած կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
((((Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1----2), 2), 2), 2), իսկ աշխարհին կապուած մարդուն իսկ աշխարհին կապուած մարդուն իսկ աշխարհին կապուած մարդուն իսկ աշխարհին կապուած մարդուն 
ուշադրութիւնը, ճիուշադրութիւնը, ճիուշադրութիւնը, ճիուշադրութիւնը, ճի´́́́շդ հակառակը, կեդրոնշդ հակառակը, կեդրոնշդ հակառակը, կեդրոնշդ հակառակը, կեդրոնացած կացած կացած կացած կ’’’’ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
երկրին ու երկրին ու երկրին ու երկրին ու անորանորանորանոր « « « «գագագագահակալինհակալինհակալինհակալին», », », », այսինքն՝ դրամին վրայ:այսինքն՝ դրամին վրայ:այսինքն՝ դրամին վրայ:այսինքն՝ դրամին վրայ:    

բ) բ) բ) բ) ՅիՅիՅիՅիսուս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւսուս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւսուս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւսուս աղօթքի պահուն այլակերպուեցաւ    ու փառքով ու փառքով ու փառքով ու փառքով 
յայտնուեցաւյայտնուեցաւյայտնուեցաւյայտնուեցաւ, , , , ցոյց տալցոյց տալցոյց տալցոյց տալուուուու    համար համար համար համար մեզի, թէ միայն ամեզի, թէ միայն ամեզի, թէ միայն ամեզի, թէ միայն աղօթքի ղօթքի ղօթքի ղօթքի 
պահուն է որ Աստուծոյ փառքը կրնայ հանգչիլ մեր վրայ: պահուն է որ Աստուծոյ փառքը կրնայ հանգչիլ մեր վրայ: պահուն է որ Աստուծոյ փառքը կրնայ հանգչիլ մեր վրայ: պահուն է որ Աստուծոյ փառքը կրնայ հանգչիլ մեր վրայ: 
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Ինչպէս երբ Քրիստոս աղօթեց, սկսաւ իր աստԻնչպէս երբ Քրիստոս աղօթեց, սկսաւ իր աստԻնչպէս երբ Քրիստոս աղօթեց, սկսաւ իր աստԻնչպէս երբ Քրիստոս աղօթեց, սկսաւ իր աստուածային ուածային ուածային ուածային 
փառքով ճառագայթել, այնպէս ալ մենք, միայն աղօթքով է որ փառքով ճառագայթել, այնպէս ալ մենք, միայն աղօթքով է որ փառքով ճառագայթել, այնպէս ալ մենք, միայն աղօթքով է որ փառքով ճառագայթել, այնպէս ալ մենք, միայն աղօթքով է որ 
կրնանք Աստուծոյ փառքն ու գեղեցկութիւնը արտացոլացնել: կրնանք Աստուծոյ փառքն ու գեղեցկութիւնը արտացոլացնել: կրնանք Աստուծոյ փառքն ու գեղեցկութիւնը արտացոլացնել: կրնանք Աստուծոյ փառքն ու գեղեցկութիւնը արտացոլացնել: 
Արդարեւ, աԱրդարեւ, աԱրդարեւ, աԱրդարեւ, աղօթքն է որ Աստուծոյ փառքը կը ճառագայթեցնէ ղօթքն է որ Աստուծոյ փառքը կը ճառագայթեցնէ ղօթքն է որ Աստուծոյ փառքը կը ճառագայթեցնէ ղօթքն է որ Աստուծոյ փառքը կը ճառագայթեցնէ 
մեր անձերուն ընդմէջէն:մեր անձերուն ընդմէջէն:մեր անձերուն ընդմէջէն:մեր անձերուն ընդմէջէն:    Քրիստոս աղօթեց եւ աղօթքի Քրիստոս աղօթեց եւ աղօթքի Քրիստոս աղօթեց եւ աղօթքի Քրիստոս աղօթեց եւ աղօթքի 
պահուն Աստուծոյ փառքը սկսաւ իր անպահուն Աստուծոյ փառքը սկսաւ իր անպահուն Աստուծոյ փառքը սկսաւ իր անպահուն Աստուծոյ փառքը սկսաւ իր անձէն դոձէն դոձէն դոձէն դուրս ճառաւրս ճառաւրս ճառաւրս ճառա----
գայթել: Աղօթքի պահուն էր որ Աստուծոյ փառգայթել: Աղօթքի պահուն էր որ Աստուծոյ փառգայթել: Աղօթքի պահուն էր որ Աստուծոյ փառգայթել: Աղօթքի պահուն էր որ Աստուծոյ փառքը հանգչեցաւ քը հանգչեցաւ քը հանգչեցաւ քը հանգչեցաւ 
Մովսէս մարգարէին դէմքին վրայ, միակ տարբերուՄովսէս մարգարէին դէմքին վրայ, միակ տարբերուՄովսէս մարգարէին դէմքին վրայ, միակ տարբերուՄովսէս մարգարէին դէմքին վրայ, միակ տարբերութեամբ մը թեամբ մը թեամբ մը թեամբ մը 
սակայն, որ մինչ Մովսէսի դէմքին վրայ երեւցող փառքը՝ սակայն, որ մինչ Մովսէսի դէմքին վրայ երեւցող փառքը՝ սակայն, որ մինչ Մովսէսի դէմքին վրայ երեւցող փառքը՝ սակայն, որ մինչ Մովսէսի դէմքին վրայ երեւցող փառքը՝ 
դուրսէն եկած փառք մըն էր, անդին սակայն, Քրիստոսի դուրսէն եկած փառք մըն էր, անդին սակայն, Քրիստոսի դուրսէն եկած փառք մըն էր, անդին սակայն, Քրիստոսի դուրսէն եկած փառք մըն էր, անդին սակայն, Քրիստոսի 
դէմքին վրայ երեւցող աստուադէմքին վրայ երեւցող աստուադէմքին վրայ երեւցող աստուադէմքին վրայ երեւցող աստուածային փառքը՝ ծային փառքը՝ ծային փառքը՝ ծային փառքը՝ իր անձին իր անձին իր անձին իր անձին 
ներսիդիներսիդիներսիդիներսիդիէն ճառագայթող փառք մըն էր, եւ այդ ճառագայթող էն ճառագայթող փառք մըն էր, եւ այդ ճառագայթող էն ճառագայթող փառք մըն էր, եւ այդ ճառագայթող էն ճառագայթող փառք մըն էր, եւ այդ ճառագայթող 
փառքը իր աստուափառքը իր աստուափառքը իր աստուափառքը իր աստուածային ինքնութեան բացայայտումն էր ծային ինքնութեան բացայայտումն էր ծային ինքնութեան բացայայտումն էր ծային ինքնութեան բացայայտումն էր 
աշակերտներուն դիմաց:աշակերտներուն դիմաց:աշակերտներուն դիմաց:աշակերտներուն դիմաց:    

Քրիստոս չի նմանիր լուսինին որ իր լոյսը արեւէն Քրիստոս չի նմանիր լուսինին որ իր լոյսը արեւէն Քրիստոս չի նմանիր լուսինին որ իր լոյսը արեւէն Քրիստոս չի նմանիր լուսինին որ իր լոյսը արեւէն 
կկկկ’’’’առնէ, այլ կը նմանի արեգակին որ իր լոյսը ինքնառնէ, այլ կը նմանի արեգակին որ իր լոյսը ինքնառնէ, այլ կը նմանի արեգակին որ իր լոյսը ինքնառնէ, այլ կը նմանի արեգակին որ իր լոյսը ինքն    իր մէջ իր մէջ իր մէջ իր մէջ 
ունի: Քրիստոս կամաւոունի: Քրիստոս կամաւոունի: Քրիստոս կամաւոունի: Քրիստոս կամաւորապրապրապրապէս իր աստուածային փառքին էս իր աստուածային փառքին էս իր աստուածային փառքին էս իր աստուածային փառքին 
մեծափառ ճառագայթները ուզեց ժամանակուան մը համար մեծափառ ճառագայթները ուզեց ժամանակուան մը համար մեծափառ ճառագայթները ուզեց ժամանակուան մը համար մեծափառ ճառագայթները ուզեց ժամանակուան մը համար 
թաքցնել ամպերու ետին, այսինքն՝ իր մարդկային բնութեան թաքցնել ամպերու ետին, այսինքն՝ իր մարդկային բնութեան թաքցնել ամպերու ետին, այսինքն՝ իր մարդկային բնութեան թաքցնել ամպերու ետին, այսինքն՝ իր մարդկային բնութեան 
ետին, որպէսզի կարենար մօտենալ մարդուն, եւ որպէսզի ետին, որպէսզի կարենար մօտենալ մարդուն, եւ որպէսզի ետին, որպէսզի կարենար մօտենալ մարդուն, եւ որպէսզի ետին, որպէսզի կարենար մօտենալ մարդուն, եւ որպէսզի 
մարդը ինք, կարենար մօտենալ իրեն: Բայց ահաւասիկ մարդը ինք, կարենար մօտենալ իրեն: Բայց ահաւասիկ մարդը ինք, կարենար մօտենալ իրեն: Բայց ահաւասիկ մարդը ինք, կարենար մօտենալ իրեն: Բայց ահաւասիկ 
Քրիստոս, այլակերպութեան պահուն, ոՔրիստոս, այլակերպութեան պահուն, ոՔրիստոս, այլակերպութեան պահուն, ոՔրիստոս, այլակերպութեան պահուն, ուզեց իր աստուածաւզեց իր աստուածաւզեց իր աստուածաւզեց իր աստուածա----
յին փառյին փառյին փառյին փառքին մէկ նշոյլը միայն հրապարակել իր երեք քին մէկ նշոյլը միայն հրապարակել իր երեք քին մէկ նշոյլը միայն հրապարակել իր երեք քին մէկ նշոյլը միայն հրապարակել իր երեք 
աշակերտներուն դիմաց, այդ նշոյլներով ջերմացնելու համար աշակերտներուն դիմաց, այդ նշոյլներով ջերմացնելու համար աշակերտներուն դիմաց, այդ նշոյլներով ջերմացնելու համար աշակերտներուն դիմաց, այդ նշոյլներով ջերմացնելու համար 
անոնց հոգիները եւ գօտեպնդելու համար անոնց հաւատքը անոնց հոգիները եւ գօտեպնդելու համար անոնց հաւատքը անոնց հոգիները եւ գօտեպնդելու համար անոնց հաւատքը անոնց հոգիները եւ գօտեպնդելու համար անոնց հաւատքը 
իր անձին հանդէպ:իր անձին հանդէպ:իր անձին հանդէպ:իր անձին հանդէպ:    

գ) գ) գ) գ) Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ կը վկայէ թէ ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսի ի ի ի ««««դէմքը արեւու նման դէմքը արեւու նման դէմքը արեւու նման դէմքը արեւու նման 
լուսաւոր դարձաւլուսաւոր դարձաւլուսաւոր դարձաւլուսաւոր դարձաւ»»»» ( ( ( (ՄաՄաՄաՄատթէոս 17.2): Աղօթքով անոր իսկատթէոս 17.2): Աղօթքով անոր իսկատթէոս 17.2): Աղօթքով անոր իսկատթէոս 17.2): Աղօթքով անոր իսկա----
կան դէմքը՝ աստուածային դէմքը հանդէս եկաւ, յիշեցնելու կան դէմքը՝ աստուածային դէմքը հանդէս եկաւ, յիշեցնելու կան դէմքը՝ աստուածային դէմքը հանդէս եկաւ, յիշեցնելու կան դէմքը՝ աստուածային դէմքը հանդէս եկաւ, յիշեցնելու 
համար մեզի, թէ աղօթքոհամար մեզի, թէ աղօթքոհամար մեզի, թէ աղօթքոհամար մեզի, թէ աղօթքո´́́́վ է որ մեր իսկական դէմքը՝ վ է որ մեր իսկական դէմքը՝ վ է որ մեր իսկական դէմքը՝ վ է որ մեր իսկական դէմքը՝ 
աստուածային պատկաստուածային պատկաստուածային պատկաստուածային պատկերն ու նմանութիւնըերն ու նմանութիւնըերն ու նմանութիւնըերն ու նմանութիւնը    կը վերականգնիկը վերականգնիկը վերականգնիկը վերականգնինննն, , , , 
աղօթքոաղօթքոաղօթքոաղօթքո´́́́վ է որ կը վերագտնենք մեր իսկական ինքնութիւնը: վ է որ կը վերագտնենք մեր իսկական ինքնութիւնը: վ է որ կը վերագտնենք մեր իսկական ինքնութիւնը: վ է որ կը վերագտնենք մեր իսկական ինքնութիւնը: 
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Քրիստոսի աշխարհ գալոՔրիստոսի աշխարհ գալոՔրիստոսի աշխարհ գալոՔրիստոսի աշխարհ գալուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ւն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ւն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ ւն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ 
իր արիւնով վերականգնել մարդուն մէջ Աստուծոյ պատկերն իր արիւնով վերականգնել մարդուն մէջ Աստուծոյ պատկերն իր արիւնով վերականգնել մարդուն մէջ Աստուծոյ պատկերն իր արիւնով վերականգնել մարդուն մէջ Աստուծոյ պատկերն 
ու նմանութիւնը: Եւ այս ճշմարտութիւնը մենք գեղեցիկ ու նմանութիւնը: Եւ այս ճշմարտութիւնը մենք գեղեցիկ ու նմանութիւնը: Եւ այս ճշմարտութիւնը մենք գեղեցիկ ու նմանութիւնը: Եւ այս ճշմարտութիւնը մենք գեղեցիկ 
կերպով արտակերպով արտակերպով արտակերպով արտացոլացուած կը գտնենք կորսուած դրամին ցոլացուած կը գտնենք կորսուած դրամին ցոլացուած կը գտնենք կորսուած դրամին ցոլացուած կը գտնենք կորսուած դրամին 
առակին մէջ: Կորսուած մէկ հատիկ դրամը կը ներկայացնէ առակին մէջ: Կորսուած մէկ հատիկ դրամը կը ներկայացնէ առակին մէջ: Կորսուած մէկ հատիկ դրամը կը ներկայացնէ առակին մէջ: Կորսուած մէկ հատիկ դրամը կը ներկայացնէ 
մարդ արարածը: Մարդը դրամարդ արարածը: Մարդը դրամարդ արարածը: Մարդը դրամարդ արարածը: Մարդը դրամի կը նմանցուի նախ ցոյց մի կը նմանցուի նախ ցոյց մի կը նմանցուի նախ ցոյց մի կը նմանցուի նախ ցոյց 
տալու համար, որ ան թանկագին արժէք ունի Աստուծոյ տալու համար, որ ան թանկագին արժէք ունի Աստուծոյ տալու համար, որ ան թանկագին արժէք ունի Աստուծոյ տալու համար, որ ան թանկագին արժէք ունի Աստուծոյ 
համար, իսկ երկրորդ, չմոռնանք որ անցեալին թագաւորներ համար, իսկ երկրորդ, չմոռնանք որ անցեալին թագաւորներ համար, իսկ երկրորդ, չմոռնանք որ անցեալին թագաւորներ համար, իսկ երկրորդ, չմոռնանք որ անցեալին թագաւորներ 
իրենց երկրի դրամներուն վրայ իրենց պատկերը կը իրենց երկրի դրամներուն վրայ իրենց պատկերը կը իրենց երկրի դրամներուն վրայ իրենց պատկերը կը իրենց երկրի դրամներուն վրայ իրենց պատկերը կը 
դրոշմէին: Ինչպէս թագաւորներ իրենց երկրի դրամներուն դրոշմէին: Ինչպէս թագաւորներ իրենց երկրի դրամներուն դրոշմէին: Ինչպէս թագաւորներ իրենց երկրի դրամներուն դրոշմէին: Ինչպէս թագաւորներ իրենց երկրի դրամներուն 
վրայ իրենց պատկերը կը դրոշմէին, այնպվրայ իրենց պատկերը կը դրոշմէին, այնպվրայ իրենց պատկերը կը դրոշմէին, այնպվրայ իրենց պատկերը կը դրոշմէին, այնպէս ալ, Աստուած էս ալ, Աստուած էս ալ, Աստուած էս ալ, Աստուած 
մարդ արարածին մէջ իր պատկերը դրոշմեց, անոր հոգիին մարդ արարածին մէջ իր պատկերը դրոշմեց, անոր հոգիին մարդ արարածին մէջ իր պատկերը դրոշմեց, անոր հոգիին մարդ արարածին մէջ իր պատկերը դրոշմեց, անոր հոգիին 
մէջ իր նմանութիւնը հաստատեց, այլ խօսքով, Աստուած իր մէջ իր նմանութիւնը հաստատեց, այլ խօսքով, Աստուած իր մէջ իր նմանութիւնը հաստատեց, այլ խօսքով, Աստուած իր մէջ իր նմանութիւնը հաստատեց, այլ խօսքով, Աստուած իր 
անձէն, իր բնութենէն, իր էութենէն, իր նկարագիրէն, իր սէրէն անձէն, իր բնութենէն, իր էութենէն, իր նկարագիրէն, իր սէրէն անձէն, իր բնութենէն, իր էութենէն, իր նկարագիրէն, իր սէրէն անձէն, իր բնութենէն, իր էութենէն, իր նկարագիրէն, իր սէրէն 
ու սրբութենէն, իր հոգիէն ու ոգիէն որոշ բանու սրբութենէն, իր հոգիէն ու ոգիէն որոշ բանու սրբութենէն, իր հոգիէն ու ոգիէն որոշ բանու սրբութենէն, իր հոգիէն ու ոգիէն որոշ բաներերերեր    դրաւ դրաւ դրաւ դրաւ 
մարդուն մէջ: Անցեալին երբ մարդ մարդուն մէջ: Անցեալին երբ մարդ մարդուն մէջ: Անցեալին երբ մարդ մարդուն մէջ: Անցեալին երբ մարդ մը դրամ մը գտնէր, զայն մը դրամ մը գտնէր, զայն մը դրամ մը գտնէր, զայն մը դրամ մը գտնէր, զայն 
կը մաքրէր՝ անոր վրայ դրոշմուած թագաւորին պատկերը կը մաքրէր՝ անոր վրայ դրոշմուած թագաւորին պատկերը կը մաքրէր՝ անոր վրայ դրոշմուած թագաւորին պատկերը կը մաքրէր՝ անոր վրայ դրոշմուած թագաւորին պատկերը 
հանդէս բերելու համար: Նոյն ձեւով, Քրիստոս իհանդէս բերելու համար: Նոյն ձեւով, Քրիստոս իհանդէս բերելու համար: Նոյն ձեւով, Քրիստոս իհանդէս բերելու համար: Նոյն ձեւով, Քրիստոս ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
փնտռեց մեղքի փոշիի մէջ կորսուած մարդիկը, մաքրեց ու փնտռեց մեղքի փոշիի մէջ կորսուած մարդիկը, մաքրեց ու փնտռեց մեղքի փոշիի մէջ կորսուած մարդիկը, մաքրեց ու փնտռեց մեղքի փոշիի մէջ կորսուած մարդիկը, մաքրեց ու 
սրբեց զանոնք, վերականգնելու համար անոնց մէջ Աստուծոյ սրբեց զանոնք, վերականգնելու համար անոնց մէջ Աստուծոյ սրբեց զանոնք, վերականգնելու համար անոնց մէջ Աստուծոյ սրբեց զանոնք, վերականգնելու համար անոնց մէջ Աստուծոյ 
պատկերն ու նմանութիւնը, եւ ցոպատկերն ու նմանութիւնը, եւ ցոպատկերն ու նմանութիւնը, եւ ցոպատկերն ու նմանութիւնը, եւ ցոյց տալոյց տալոյց տալոյց տալու համար անոնց, թէ ւ համար անոնց, թէ ւ համար անոնց, թէ ւ համար անոնց, թէ 
իրենք Աստուծոիրենք Աստուծոիրենք Աստուծոիրենք Աստուծոյ յ յ յ պատկերը կը կրեն, եւ ուստի` Աստուծոյ պատկերը կը կրեն, եւ ուստի` Աստուծոյ պատկերը կը կրեն, եւ ուստի` Աստուծոյ պատկերը կը կրեն, եւ ուստի` Աստուծոյ կը կը կը կը 
պատկանին:պատկանին:պատկանին:պատկանին:    

դ) դ) դ) դ) Յիսուս ասկէ առաջ խօսած էր իր աշակերտներուն իր Յիսուս ասկէ առաջ խօսած էր իր աշակերտներուն իր Յիսուս ասկէ առաջ խօսած էր իր աշակերտներուն իր Յիսուս ասկէ առաջ խօսած էր իր աշակերտներուն իր 
կրելիք չարչարանքներուն եւ մահուան մասին, ինչպէս նաեւ կրելիք չարչարանքներուն եւ մահուան մասին, ինչպէս նաեւ կրելիք չարչարանքներուն եւ մահուան մասին, ինչպէս նաեւ կրելիք չարչարանքներուն եւ մահուան մասին, ինչպէս նաեւ 
խօսած էր անոնց՝ իրենց կրելիք հալածանքներուն ու խօսած էր անոնց՝ իրենց կրելիք հալածանքներուն ու խօսած էր անոնց՝ իրենց կրելիք հալածանքներուն ու խօսած էր անոնց՝ իրենց կրելիք հալածանքներուն ու 
նեղութիւններուն մանեղութիւններուն մանեղութիւններուն մանեղութիւններուն մասին: Ուստի, ան այլակերպուեցաւ, ցոյց սին: Ուստի, ան այլակերպուեցաւ, ցոյց սին: Ուստի, ան այլակերպուեցաւ, ցոյց սին: Ուստի, ան այլակերպուեցաւ, ցոյց 
տալու համար իր աշատալու համար իր աշատալու համար իր աշատալու համար իր աշակերտներուն իր աստուածային կերտներուն իր աստուածային կերտներուն իր աստուածային կերտներուն իր աստուածային 
ինքնութիւնը, իր փառքը, իր մեծաինքնութիւնը, իր փառքը, իր մեծաինքնութիւնը, իր փառքը, իր մեծաինքնութիւնը, իր փառքը, իր մեծավայելչութիւնը, իր վայելչութիւնը, իր վայելչութիւնը, իր վայելչութիւնը, իր 
զօրութիւնն ու մեծութիւնը, որպէսզի երբ տառազօրութիւնն ու մեծութիւնը, որպէսզի երբ տառազօրութիւնն ու մեծութիւնը, որպէսզի երբ տառազօրութիւնն ու մեծութիւնը, որպէսզի երբ տառապանքի ու պանքի ու պանքի ու պանքի ու 
խաչի օրերը հասնէին, աշակերտները չյուսալքուէին, այլ խաչի օրերը հասնէին, աշակերտները չյուսալքուէին, այլ խաչի օրերը հասնէին, աշակերտները չյուսալքուէին, այլ խաչի օրերը հասնէին, աշակերտները չյուսալքուէին, այլ 
գիտնային որ Յիսուս կամագիտնային որ Յիսուս կամագիտնային որ Յիսուս կամագիտնային որ Յիսուս կամաւորապէւորապէւորապէւորապէ´́́́ս մերկացաւ իր փառքէն ս մերկացաւ իր փառքէն ս մերկացաւ իր փառքէն ս մերկացաւ իր փառքէն 
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ու զօրութենէն, եւ կամաւորապէու զօրութենէն, եւ կամաւորապէու զօրութենէն, եւ կամաւորապէու զօրութենէն, եւ կամաւորապէ´́́́ս խաչը իր ուսին առաւ եւ ս խաչը իր ուսին առաւ եւ ս խաչը իր ուսին առաւ եւ ս խաչը իր ուսին առաւ եւ 
Գողգոթա բարձրացաւ եւ ոԳողգոթա բարձրացաւ եւ ոԳողգոթա բարձրացաւ եւ ոԳողգոթա բարձրացաւ եւ ո´́́́չ թէ իր կամքին հակառակ, կամ չ թէ իր կամքին հակառակ, կամ չ թէ իր կամքին հակառակ, կամ չ թէ իր կամքին հակառակ, կամ 
անկարողութեան իբրեւ հետեւանք:անկարողութեան իբրեւ հետեւանք:անկարողութեան իբրեւ հետեւանք:անկարողութեան իբրեւ հետեւանք:    

Աշակերտները Յիսուսի անարգուիլը տեսնելէ առաջ, Աշակերտները Յիսուսի անարգուիլը տեսնելէ առաջ, Աշակերտները Յիսուսի անարգուիլը տեսնելէ առաջ, Աշակերտները Յիսուսի անարգուիլը տեսնելէ առաջ, 
պէտք էր պէտք էր պէտք էր պէտք էր նախ նախ նախ նախ անոր փառաւորուիլը տեսնէին, որպէսզի անոր փառաւորուիլը տեսնէին, որպէսզի անոր փառաւորուիլը տեսնէին, որպէսզի անոր փառաւորուիլը տեսնէին, որպէսզի 
չգչգչգչգայթակղէին երբ անոր անայթակղէին երբ անոր անայթակղէին երբ անոր անայթակղէին երբ անոր անարգուիլը տեսնէին: արգուիլը տեսնէին: արգուիլը տեսնէին: արգուիլը տեսնէին: Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
մահուան ականատեսնեմահուան ականատեսնեմահուան ականատեսնեմահուան ականատեսները ըլլալէ առաջ, պէտք էր նախ րը ըլլալէ առաջ, պէտք էր նախ րը ըլլալէ առաջ, պէտք էր նախ րը ըլլալէ առաջ, պէտք էր նախ 
ականատեսները ըլլային անոր անմահութեան, որպէսզի ականատեսները ըլլային անոր անմահութեան, որպէսզի ականատեսները ըլլային անոր անմահութեան, որպէսզի ականատեսները ըլլային անոր անմահութեան, որպէսզի 
չգայթակղէին երբ խաչին վրայ անոր մեռնիլը տեսնէին:չգայթակղէին երբ խաչին վրայ անոր մեռնիլը տեսնէին:չգայթակղէին երբ խաչին վրայ անոր մեռնիլը տեսնէին:չգայթակղէին երբ խաչին վրայ անոր մեռնիլը տեսնէին:    Անոր Անոր Անոր Անոր 
գլխուն վրայ փշեպսակ տեսնելէ առաջ, պէտք էր նախ ամպը գլխուն վրայ փշեպսակ տեսնելէ առաջ, պէտք էր նախ ամպը գլխուն վրայ փշեպսակ տեսնելէ առաջ, պէտք էր նախ ամպը գլխուն վրայ փշեպսակ տեսնելէ առաջ, պէտք էր նախ ամպը 
թագի մը նմանթագի մը նմանթագի մը նմանթագի մը նման    անոր գլխուն վրայ տեսնէին, որպէսզի անոր գլխուն վրայ տեսնէին, որպէսզի անոր գլխուն վրայ տեսնէին, որպէսզի անոր գլխուն վրայ տեսնէին, որպէսզի 
կասկածը զիրենք չկլանէր երբ փշեպսակը տեսնէին անոր կասկածը զիրենք չկլանէր երբ փշեպսակը տեսնէին անոր կասկածը զիրենք չկլանէր երբ փշեպսակը տեսնէին անոր կասկածը զիրենք չկլանէր երբ փշեպսակը տեսնէին անոր 
գլխուն:գլխուն:գլխուն:գլխուն:    

Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կարեւոր է նաեւ Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կարեւոր է նաեւ Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կարեւոր է նաեւ Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կարեւոր է նաեւ 
այսօրուան հաւատացեալ մարդուն համար: Հաւատացեալ այսօրուան հաւատացեալ մարդուն համար: Հաւատացեալ այսօրուան հաւատացեալ մարդուն համար: Հաւատացեալ այսօրուան հաւատացեալ մարդուն համար: Հաւատացեալ 
մարդը պէտք է մնայուն կերպով յիշէ, թէ ինք մահացած ու մարդը պէտք է մնայուն կերպով յիշէ, թէ ինք մահացած ու մարդը պէտք է մնայուն կերպով յիշէ, թէ ինք մահացած ու մարդը պէտք է մնայուն կերպով յիշէ, թէ ինք մահացած ու 
գերեզմանին մէջ մնացած Փրգերեզմանին մէջ մնացած Փրգերեզմանին մէջ մնացած Փրգերեզմանին մէջ մնացած Փրկիչի մը չէ որ կը ծառայէ, այլ կիչի մը չէ որ կը ծառայէ, այլ կիչի մը չէ որ կը ծառայէ, այլ կիչի մը չէ որ կը ծառայէ, այլ 
յարուցեայարուցեայարուցեայարուցեա´́́́լ Փրկիչի մը, գերեզմանին ու մահուան յաղթալ Փրկիչի մը, գերեզմանին ու մահուան յաղթալ Փրկիչի մը, գերեզմանին ու մահուան յաղթալ Փրկիչի մը, գերեզմանին ու մահուան յաղթա´́́́ծ ծ ծ ծ 
Փրկիչի մը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ այս Փրկիչի մը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ այս Փրկիչի մը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ այս Փրկիչի մը: Հաւատացեալ մարդը պէտք է գիտնայ այս 
ճշմարտութիւնը, որպէսզի երբ հալածանքի ենթարկուիճշմարտութիւնը, որպէսզի երբ հալածանքի ենթարկուիճշմարտութիւնը, որպէսզի երբ հալածանքի ենթարկուիճշմարտութիւնը, որպէսզի երբ հալածանքի ենթարկուի    իր իր իր իր 
Փրկիչին համարՓրկիչին համարՓրկիչին համարՓրկիչին համար՝ չյուսալքու՝ չյուսալքու՝ չյուսալքու՝ չյուսալքուի, այլ յոյսոի, այլ յոյսոի, այլ յոյսոի, այլ յոյսո´́́́վ կապուի իր Տիրոջ:վ կապուի իր Տիրոջ:վ կապուի իր Տիրոջ:վ կապուի իր Տիրոջ:    

ե) ե) ե) ե) Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս աղօթքի պահոաղօթքի պահոաղօթքի պահոաղօթքի պահուն ւն ւն ւն այլակերպուեցաւ, իր այլակերպուեցաւ, իր այլակերպուեցաւ, իր այլակերպուեցաւ, իր 
աշակերտներուն աչքերուն դիմաց բացայայտելու երկնքի աշակերտներուն աչքերուն դիմաց բացայայտելու երկնքի աշակերտներուն աչքերուն դիմաց բացայայտելու երկնքի աշակերտներուն աչքերուն դիմաց բացայայտելու երկնքի 
արքայութեան փառքը. այն փառքը՝ որ կը սպասէր իրենցարքայութեան փառքը. այն փառքը՝ որ կը սպասէր իրենցարքայութեան փառքը. այն փառքը՝ որ կը սպասէր իրենցարքայութեան փառքը. այն փառքը՝ որ կը սպասէր իրենց    ու ու ու ու 
բոլոր աղօթողներուն, եւ բոլոր աղօթողներուն, եւ բոլոր աղօթողներուն, եւ բոլոր աղօթողներուն, եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացեալի, կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացեալի, կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացեալի, կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացեալի, 
Քրիստոսը սիրող ամէՔրիստոսը սիրող ամէՔրիստոսը սիրող ամէՔրիստոսը սիրող ամէ´́́́ն մէկ մարդու: Փառք մը՝ ն մէկ մարդու: Փառք մը՝ ն մէկ մարդու: Փառք մը՝ ն մէկ մարդու: Փառք մը՝ որ միայն որ միայն որ միայն որ միայն 
աղօթքով ձեռք կը ձգուի: Փառք աղօթքով ձեռք կը ձգուի: Փառք աղօթքով ձեռք կը ձգուի: Փառք աղօթքով ձեռք կը ձգուի: Փառք մը` մը` մը` մը` որուն կը ցանկայ որուն կը ցանկայ որուն կը ցանկայ որուն կը ցանկայ 
հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալ մարդուն սիրտն ու հոգին: Աեալ մարդուն սիրտն ու հոգին: Աեալ մարդուն սիրտն ու հոգին: Աեալ մարդուն սիրտն ու հոգին: Այդ ցանկութիւնը յդ ցանկութիւնը յդ ցանկութիւնը յդ ցանկութիւնը 
չէ՞ր որ արտայայտեց Պետրոս առաքեալ երբ ըսաւ. չէ՞ր որ արտայայտեց Պետրոս առաքեալ երբ ըսաւ. չէ՞ր որ արտայայտեց Պետրոս առաքեալ երբ ըսաւ. չէ՞ր որ արտայայտեց Պետրոս առաքեալ երբ ըսաւ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ի՜նչ ր, ի՜նչ ր, ի՜նչ ր, ի՜նչ 
լաւ է հոս ըլլալլաւ է հոս ըլլալլաւ է հոս ըլլալլաւ է հոս ըլլալ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 17.4): ԱյոՄատթէոս 17.4): ԱյոՄատթէոս 17.4): ԱյոՄատթէոս 17.4): Այո´, ´, ´, ´, լալալալա´́́́ւ է Տէր Յիսուսի ւ է Տէր Յիսուսի ւ է Տէր Յիսուսի ւ է Տէր Յիսուսի 
հետ ըլլալը՝ իր փառքին մէջ, վայելել իր փառքը ու երգել իր հետ ըլլալը՝ իր փառքին մէջ, վայելել իր փառքը ու երգել իր հետ ըլլալը՝ իր փառքին մէջ, վայելել իր փառքը ու երգել իր հետ ըլլալը՝ իր փառքին մէջ, վայելել իր փառքը ու երգել իր 
փառքին համար:փառքին համար:փառքին համար:փառքին համար:    
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ԵԵԵԵթէ երբեք Քրիստոս այլակերպուեցաւ իր թէ երբեք Քրիստոս այլակերպուեցաւ իր թէ երբեք Քրիստոս այլակերպուեցաւ իր թէ երբեք Քրիստոս այլակերպուեցաւ իր արքայութեան արքայութեան արքայութեան արքայութեան 
փառքը եւ անոր փառքը եւ անոր փառքը եւ անոր փառքը եւ անոր ուրախուուրախուուրախուուրախութեան նախաճաշակը շնորհելու թեան նախաճաշակը շնորհելու թեան նախաճաշակը շնորհելու թեան նախաճաշակը շնորհելու 
համար իր հետեւորդներուն, պէտք է յիշենք որ առանց համար իր հետեւորդներուն, պէտք է յիշենք որ առանց համար իր հետեւորդներուն, պէտք է յիշենք որ առանց համար իր հետեւորդներուն, պէտք է յիշենք որ առանց 
արքայութեան նախաճաշակը ունենալու հոս՝ երկրի վրայ, արքայութեան նախաճաշակը ունենալու հոս՝ երկրի վրայ, արքայութեան նախաճաշակը ունենալու հոս՝ երկրի վրայ, արքայութեան նախաճաշակը ունենալու հոս՝ երկրի վրայ, 
պիտի չկրնապիտի չկրնապիտի չկրնապիտի չկրնա´́́́նք բաժին ունենալ այդ արքայութեան մէջ:նք բաժին ունենալ այդ արքայութեան մէջ:նք բաժին ունենալ այդ արքայութեան մէջ:նք բաժին ունենալ այդ արքայութեան մէջ:    
Աստուծոյ արքայԱստուծոյ արքայԱստուծոյ արքայԱստուծոյ արքայութիւնը միայն գալիք իրականութիւն մը չէ, ութիւնը միայն գալիք իրականութիւն մը չէ, ութիւնը միայն գալիք իրականութիւն մը չէ, ութիւնը միայն գալիք իրականութիւն մը չէ, 
այլեւ ներկայ իրականութիւն մը: Արքայութեան կեանքը այլեւ ներկայ իրականութիւն մը: Արքայութեան կեանքը այլեւ ներկայ իրականութիւն մը: Արքայութեան կեանքը այլեւ ներկայ իրականութիւն մը: Արքայութեան կեանքը 
երկրէն ու երկրի վրայ կը սկսի: Եւ կը սկսի, երբ Քրիստոսի երկրէն ու երկրի վրայ կը սկսի: Եւ կը սկսի, երբ Քրիստոսի երկրէն ու երկրի վրայ կը սկսի: Եւ կը սկսի, երբ Քրիստոսի երկրէն ու երկրի վրայ կը սկսի: Եւ կը սկսի, երբ Քրիստոսի 
յանձնուելով՝ անդամ դառնանք յանձնուելով՝ անդամ դառնանք յանձնուելով՝ անդամ դառնանք յանձնուելով՝ անդամ դառնանք իր իր իր իր արքայութեան:արքայութեան:արքայութեան:արքայութեան:    

զ) զ) զ) զ) Յիսուս այլակերպուեցաւ, ցոյց տալու համար Յիսուս այլակերպուեցաւ, ցոյց տալու համար Յիսուս այլակերպուեցաւ, ցոյց տալու համար Յիսուս այլակերպուեցաւ, ցոյց տալու համար 
հաւատացեալներուն թէ ինչպիսհաւատացեալներուն թէ ինչպիսհաւատացեալներուն թէ ինչպիսհաւատացեալներուն թէ ինչպիսիիիի´́́́ն պիտի ըլլայ իրենն պիտի ըլլայ իրենն պիտի ըլլայ իրենն պիտի ըլլայ իրենց ց ց ց 
մարմինները յարութեան ժամանակ: Արդարեւ,մարմինները յարութեան ժամանակ: Արդարեւ,մարմինները յարութեան ժամանակ: Արդարեւ,մարմինները յարութեան ժամանակ: Արդարեւ,    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
այլակերպեալ ու փառաւորեալ մարմինը` նախապատկեայլակերպեալ ու փառաւորեալ մարմինը` նախապատկեայլակերպեալ ու փառաւորեալ մարմինը` նախապատկեայլակերպեալ ու փառաւորեալ մարմինը` նախապատկե----
րացումն է մեր յարուցեալ մարմիններուն:րացումն է մեր յարուցեալ մարմիններուն:րացումն է մեր յարուցեալ մարմիններուն:րացումն է մեր յարուցեալ մարմիններուն:    

Աստուած չստեղծեց մեր մարմինները որպէսզի անոնք Աստուած չստեղծեց մեր մարմինները որպէսզի անոնք Աստուած չստեղծեց մեր մարմինները որպէսզի անոնք Աստուած չստեղծեց մեր մարմինները որպէսզի անոնք 
օր մը առ յաւէտ փճանան, այլ որպէսզի անոօր մը առ յաւէտ փճանան, այլ որպէսզի անոօր մը առ յաւէտ փճանան, այլ որպէսզի անոօր մը առ յաւէտ փճանան, այլ որպէսզի անո´́́́նք եւս մեր նք եւս մեր նք եւս մեր նք եւս մեր 
հոգիներոհոգիներոհոգիներոհոգիներուն հետ միասին, ժառանգեն Քրիստոսի երկրորդ ւն հետ միասին, ժառանգեն Քրիստոսի երկրորդ ւն հետ միասին, ժառանգեն Քրիստոսի երկրորդ ւն հետ միասին, ժառանգեն Քրիստոսի երկրորդ 
գալուստով մեր դիմաց բացուելիք յաւիտենական փրկուգալուստով մեր դիմաց բացուելիք յաւիտենական փրկուգալուստով մեր դիմաց բացուելիք յաւիտենական փրկուգալուստով մեր դիմաց բացուելիք յաւիտենական փրկու----
թիւնը: Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկութիւնը: Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկութիւնը: Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկութիւնը: Ինչպէս Աստուածաշունչը կը խօսի հոգիներու փրկու----
թեան մասին (Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ, կը խօսի թեան մասին (Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ, կը խօսի թեան մասին (Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ, կը խօսի թեան մասին (Ա.Պետրոս 1.9), նոյնպէս ալ, կը խօսի 
մարմիններու փրկութեան մասին (Հռոմայեցիս 8.23): մարմիններու փրկութեան մասին (Հռոմայեցիս 8.23): մարմիններու փրկութեան մասին (Հռոմայեցիս 8.23): մարմիններու փրկութեան մասին (Հռոմայեցիս 8.23): 
Քրիստոս իր արիւնով մՔրիստոս իր արիւնով մՔրիստոս իր արիւնով մՔրիստոս իր արիւնով միայն մեր հոգիներուն չէ որ իայն մեր հոգիներուն չէ որ իայն մեր հոգիներուն չէ որ իայն մեր հոգիներուն չէ որ 
ազատագրութիւն բերաւ, այլ նաեւ` մեր մարմիններուն: ազատագրութիւն բերաւ, այլ նաեւ` մեր մարմիններուն: ազատագրութիւն բերաւ, այլ նաեւ` մեր մարմիններուն: ազատագրութիւն բերաւ, այլ նաեւ` մեր մարմիններուն: 
Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին պիտի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին պիտի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին պիտի Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Սուրբ Հոգին պիտի 
կենդանացնէ մեր մահկանացու մարմինները (Հռոմայեցիս կենդանացնէ մեր մահկանացու մարմինները (Հռոմայեցիս կենդանացնէ մեր մահկանացու մարմինները (Հռոմայեցիս կենդանացնէ մեր մահկանացու մարմինները (Հռոմայեցիս 
8.11): 8.11): 8.11): 8.11): Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́ննննք պիտի ճշդէ թէ իւրաքանչիւր ք պիտի ճշդէ թէ իւրաքանչիւր ք պիտի ճշդէ թէ իւրաքանչիւր ք պիտի ճշդէ թէ իւրաքանչիւր 
հաւահաւահաւահաւատացեալ ինչպիսիտացեալ ինչպիսիտացեալ ինչպիսիտացեալ ինչպիսի´ ´ ´ ´ յարուցեալ մարմին մը պյարուցեալ մարմին մը պյարուցեալ մարմին մը պյարուցեալ մարմին մը պիտի իտի իտի իտի 
ունենայ (Ա.Կորնթացիս 15.38): Մենք յարութիւն պիտի ունենայ (Ա.Կորնթացիս 15.38): Մենք յարութիւն պիտի ունենայ (Ա.Կորնթացիս 15.38): Մենք յարութիւն պիտի ունենայ (Ա.Կորնթացիս 15.38): Մենք յարութիւն պիտի 
առնենք անեղծ մարմիններով (Ա.Կորնթացիս 15.52), եւ առնենք անեղծ մարմիններով (Ա.Կորնթացիս 15.52), եւ առնենք անեղծ մարմիններով (Ա.Կորնթացիս 15.52), եւ առնենք անեղծ մարմիններով (Ա.Կորնթացիս 15.52), եւ 
««««Յիսուս... մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպաՅիսուս... մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպաՅիսուս... մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպաՅիսուս... մեր մահկանացու մարմինները պիտի կերպա----
րանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէրանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէրանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէրանափոխէ եւ իր մարմինին պէս փառաւոր դարձնէ»»»»    
((((Փիլիպպեցիս 3.21):Փիլիպպեցիս 3.21):Փիլիպպեցիս 3.21):Փիլիպպեցիս 3.21):    
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Քրիստոսի դէմքը արեւի նման սկսաւ ճառագայթել.Քրիստոսի դէմքը արեւի նման սկսաւ ճառագայթել.Քրիստոսի դէմքը արեւի նման սկսաւ ճառագայթել.Քրիստոսի դէմքը արեւի նման սկսաւ ճառագայթել.    նոյն նոյն նոյն նոյն 
խոստուխոստուխոստուխոստումը մեզիմը մեզիմը մեզիմը մեզի´ ´ ´ ´ ալ տրուած է: Քրիստոս Մատթէոսի ալ տրուած է: Քրիստոս Մատթէոսի ալ տրուած է: Քրիստոս Մատթէոսի ալ տրուած է: Քրիստոս Մատթէոսի 
Աւետարանին մէջ կԱւետարանին մէջ կԱւետարանին մէջ կԱւետարանին մէջ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Արդարները արեւու պէս պիտի Արդարները արեւու պէս պիտի Արդարները արեւու պէս պիտի Արդարները արեւու պէս պիտի 
փայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջփայլին երկինքի արքայութեան մէջ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 13.43): Այդ Մատթէոս 13.43): Այդ Մատթէոս 13.43): Այդ Մատթէոս 13.43): Այդ 
փայլքը միայն հոգեւոր փայլք մը պիտի չըլլայ, այլ նաեւ փայլքը միայն հոգեւոր փայլք մը պիտի չըլլայ, այլ նաեւ փայլքը միայն հոգեւոր փայլք մը պիտի չըլլայ, այլ նաեւ փայլքը միայն հոգեւոր փայլք մը պիտի չըլլայ, այլ նաեւ 
մարմնաւոր փայլքմարմնաւոր փայլքմարմնաւոր փայլքմարմնաւոր փայլք    մը: Ասիկա մեր Տիրոջ խոստումն էմը: Ասիկա մեր Տիրոջ խոստումն էմը: Ասիկա մեր Տիրոջ խոստումն էմը: Ասիկա մեր Տիրոջ խոստումն է    
ուղուղուղուղղուած աղօթող մարդուն:ղուած աղօթող մարդուն:ղուած աղօթող մարդուն:ղուած աղօթող մարդուն:    

է)է)է)է)    Քրիստոս այլակերպուեցաւ ու լոյսի պէս փայլեՔրիստոս այլակերպուեցաւ ու լոյսի պէս փայլեՔրիստոս այլակերպուեցաւ ու լոյսի պէս փայլեՔրիստոս այլակերպուեցաւ ու լոյսի պէս փայլեցաւ,ցաւ,ցաւ,ցաւ,    
որպէսզի ցոյց տար, թէ իր թագաւորորպէսզի ցոյց տար, թէ իր թագաւորորպէսզի ցոյց տար, թէ իր թագաւորորպէսզի ցոյց տար, թէ իր թագաւորութիւնը լոյսիութիւնը լոյսիութիւնը լոյսիութիւնը լոյսի´ ´ ´ ´ թագաթագաթագաթագա----
ւորոււորոււորոււորութիւն է, թիւն է, թիւն է, թիւն է, եւ եւ եւ եւ ուստի` ուստի` ուստի` ուստի` լոյսի կեանք ապրողներուն տեղն է:լոյսի կեանք ապրողներուն տեղն է:լոյսի կեանք ապրողներուն տեղն է:լոյսի կեանք ապրողներուն տեղն է:    
Տեղն է բոլոր անոնց` որոնք հեռու կը մնան խաւարի Տեղն է բոլոր անոնց` որոնք հեռու կը մնան խաւարի Տեղն է բոլոր անոնց` որոնք հեռու կը մնան խաւարի Տեղն է բոլոր անոնց` որոնք հեռու կը մնան խաւարի 
գործերէն:գործերէն:գործերէն:գործերէն:    

ը) ը) ը) ը) Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,    ոոոորպէսզի աշակերտները րպէսզի աշակերտները րպէսզի աշակերտները րպէսզի աշակերտները 
ականատես վկաականատես վկաականատես վկաականատես վկաները ըլլային իր զօրութեան ու մեծութեան: ները ըլլային իր զօրութեան ու մեծութեան: ները ըլլային իր զօրութեան ու մեծութեան: ները ըլլային իր զօրութեան ու մեծութեան: 
Պետրոս առաքեալ իր ընՊետրոս առաքեալ իր ընՊետրոս առաքեալ իր ընՊետրոս առաքեալ իր ընթերթերթերթերցողներուն կը յիշեցնէ թէ ինք ցողներուն կը յիշեցնէ թէ ինք ցողներուն կը յիշեցնէ թէ ինք ցողներուն կը յիշեցնէ թէ ինք 
խօսած է իրենց խօսած է իրենց խօսած է իրենց խօսած է իրենց ««««Քրիստոսի զօրուՔրիստոսի զօրուՔրիստոսի զօրուՔրիստոսի զօրութեան եւ անոր երկրորդ թեան եւ անոր երկրորդ թեան եւ անոր երկրորդ թեան եւ անոր երկրորդ 
գալուստին մասինգալուստին մասինգալուստին մասինգալուստին մասին»,»,»,»,    ինչպէս նաեւ կը յիշէ, թէ ինք անձամբ ինչպէս նաեւ կը յիշէ, թէ ինք անձամբ ինչպէս նաեւ կը յիշէ, թէ ինք անձամբ ինչպէս նաեւ կը յիշէ, թէ ինք անձամբ 
ականատես եղաւ Քրիստոսի մեծոականատես եղաւ Քրիստոսի մեծոականատես եղաւ Քրիստոսի մեծոականատես եղաւ Քրիստոսի մեծութեան (Բ.Պետրոս 1.16): ւթեան (Բ.Պետրոս 1.16): ւթեան (Բ.Պետրոս 1.16): ւթեան (Բ.Պետրոս 1.16): 
Առաքեալին Առաքեալին Առաքեալին Առաքեալին այս այս այս այս խօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի այլակերխօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի այլակերխօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի այլակերխօսքը կը վերաբերի Քրիստոսի այլակեր----
պութեան:պութեան:պութեան:պութեան:    

թթթթ) ) ) ) Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,    որպէսզի աշակերտները տեսնէին որպէսզի աշակերտները տեսնէին որպէսզի աշակերտները տեսնէին որպէսզի աշակերտները տեսնէին 
իրենց Առաջնորդին փառքն ու փառաւորութիւնը, եւ իրենց Առաջնորդին փառքն ու փառաւորութիւնը, եւ իրենց Առաջնորդին փառքն ու փառաւորութիւնը, եւ իրենց Առաջնորդին փառքն ու փառաւորութիւնը, եւ 
հետագային դառնային քաջ վկաները անոր փառքին ու հետագային դառնային քաջ վկաները անոր փառքին ու հետագային դառնային քաջ վկաները անոր փառքին ու հետագային դառնային քաջ վկաները անոր փառքին ու 
փառաւորութեան:փառաւորութեան:փառաւորութեան:փառաւորութեան:    

ժժժժ) ) ) ) Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,Այլակերպուեցաւ,    որպորպորպորպէսզի իր այէսզի իր այէսզի իր այէսզի իր այլակերպութիւնը լակերպութիւնը լակերպութիւնը լակերպութիւնը 
դարձնէր նախանշանն ու նախապատկերացումը դարձնէր նախանշանն ու նախապատկերացումը դարձնէր նախանշանն ու նախապատկերացումը դարձնէր նախանշանն ու նախապատկերացումը իր երկրորդ իր երկրորդ իր երկրորդ իր երկրորդ 
գալուստին, եւ ցոյց տար իր աշակերտնեգալուստին, եւ ցոյց տար իր աշակերտնեգալուստին, եւ ցոյց տար իր աշակերտնեգալուստին, եւ ցոյց տար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր րուն, թէ ինք իր րուն, թէ ինք իր րուն, թէ ինք իր 
աստուածութեան փառքով եւ մարդեղութեան մարմինով աստուածութեան փառքով եւ մարդեղութեան մարմինով աստուածութեան փառքով եւ մարդեղութեան մարմինով աստուածութեան փառքով եւ մարդեղութեան մարմինով 
պիտի յայտնուի երկրորդ անգամ (Եփրեմ Խուրի Ասորի):պիտի յայտնուի երկրորդ անգամ (Եփրեմ Խուրի Ասորի):պիտի յայտնուի երկրորդ անգամ (Եփրեմ Խուրի Ասորի):պիտի յայտնուի երկրորդ անգամ (Եփրեմ Խուրի Ասորի):    

ժա)ժա)ժա)ժա)    Քրիստոս աղօթքի պահուն լոյսի պէս Քրիստոս աղօթքի պահուն լոյսի պէս Քրիստոս աղօթքի պահուն լոյսի պէս Քրիստոս աղօթքի պահուն լոյսի պէս փայլեցաւ, ցոյց փայլեցաւ, ցոյց փայլեցաւ, ցոյց փայլեցաւ, ցոյց 
տալու համար մեզի, թէ աղօթքն է որ մեղքի խաւարը կը տալու համար մեզի, թէ աղօթքն է որ մեղքի խաւարը կը տալու համար մեզի, թէ աղօթքն է որ մեղքի խաւարը կը տալու համար մեզի, թէ աղօթքն է որ մեղքի խաւարը կը 
հեռացնէ մեզմէ ու մեզ լոյսի զաւակներ կը դարձնէ:հեռացնէ մեզմէ ու մեզ լոյսի զաւակներ կը դարձնէ:հեռացնէ մեզմէ ու մեզ լոյսի զաւակներ կը դարձնէ:հեռացնէ մեզմէ ու մեզ լոյսի զաւակներ կը դարձնէ:    
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ժբ) ժբ) ժբ) ժբ) Քրիստոս ասկէ առաջ հարցուցած էր աշակերտնեՔրիստոս ասկէ առաջ հարցուցած էր աշակերտնեՔրիստոս ասկէ առաջ հարցուցած էր աշակերտնեՔրիստոս ասկէ առաջ հարցուցած էր աշակերտնե----
րուն թէ մարդիկ իրուն թէ մարդիկ իրուն թէ մարդիկ իրուն թէ մարդիկ ի´́́́նչ կ'ըսեն իր մասին: Աշակերտները նչ կ'ըսեն իր մասին: Աշակերտները նչ կ'ըսեն իր մասին: Աշակերտները նչ կ'ըսեն իր մասին: Աշակերտները 
պատասխանած էին. պատասխանած էին. պատասխանած էին. պատասխանած էին. ««««Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը 
կարկարկարկարծեն, ոմանք` Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ` Երեմիան ծեն, ոմանք` Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ` Երեմիան ծեն, ոմանք` Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ` Երեմիան ծեն, ոմանք` Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ` Երեմիան 
կամ մարգարէներէն մէկըկամ մարգարէներէն մէկըկամ մարգարէներէն մէկըկամ մարգարէներէն մէկը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.14): Յիսուս լեռ Մատթէոս 16.14): Յիսուս լեռ Մատթէոս 16.14): Յիսուս լեռ Մատթէոս 16.14): Յիսուս լեռ 
հանեց իր երեք աշակերտները, որպէսզի ցոյց տար անոնց թէ հանեց իր երեք աշակերտները, որպէսզի ցոյց տար անոնց թէ հանեց իր երեք աշակերտները, որպէսզի ցոյց տար անոնց թէ հանեց իր երեք աշակերտները, որպէսզի ցոյց տար անոնց թէ 
ինք Եղիան չէր, այլ` Եղիային Աստուածը, Երեմիան չէր, այլ` ինք Եղիան չէր, այլ` Եղիային Աստուածը, Երեմիան չէր, այլ` ինք Եղիան չէր, այլ` Եղիային Աստուածը, Երեմիան չէր, այլ` ինք Եղիան չէր, այլ` Եղիային Աստուածը, Երեմիան չէր, այլ` 
Երեմիան իր մօրը որովայնին մէջ Սրբողը, մարգարէնեԵրեմիան իր մօրը որովայնին մէջ Սրբողը, մարգարէնեԵրեմիան իր մօրը որովայնին մէջ Սրբողը, մարգարէնեԵրեմիան իր մօրը որովայնին մէջ Սրբողը, մարգարէներէն րէն րէն րէն 
մին չէր, այլ` մարգարէներմին չէր, այլ` մարգարէներմին չէր, այլ` մարգարէներմին չէր, այլ` մարգարէները ներշնչողն ու ը ներշնչողն ու ը ներշնչողն ու ը ներշնչողն ու առաքառաքառաքառաքողը ողը ողը ողը ((((Եփրեմ Եփրեմ Եփրեմ Եփրեմ 
Խուրի Ասորի):Խուրի Ասորի):Խուրի Ասորի):Խուրի Ասորի):    

ժգ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները տեսնէին իր ժգ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները տեսնէին իր ժգ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները տեսնէին իր ժգ) Յիսուս թոյլ տուաւ որ աշակերտները տեսնէին իր 
այլակերպութիւնն ու փառքը, որպէսզի այդ փառքին այլակերպութիւնն ու փառքը, որպէսզի այդ փառքին այլակերպութիւնն ու փառքը, որպէսզի այդ փառքին այլակերպութիւնն ու փառքը, որպէսզի այդ փառքին 
հասնելու յոյսով ապրէին ու գործէին, եւ հետագային հասնելու յոյսով ապրէին ու գործէին, եւ հետագային հասնելու յոյսով ապրէին ու գործէին, եւ հետագային հասնելու յոյսով ապրէին ու գործէին, եւ հետագային 
սիրայօժար կերպով յանձն առնէին խաչակից ըլլալսիրայօժար կերպով յանձն առնէին խաչակից ըլլալսիրայօժար կերպով յանձն առնէին խաչակից ըլլալսիրայօժար կերպով յանձն առնէին խաչակից ըլլալ    իրեն:իրեն:իրեն:իրեն:    

3) 3) 3) 3) ««««Անոր դէմքը այլակերպուեցաւԱնոր դէմքը այլակերպուեցաւԱնոր դէմքը այլակերպուեցաւԱնոր դէմքը այլակերպուեցաւ»:»:»:»:    Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի 
Յիսուսի դէմքին այլակերպուելուն մասին, իսկ Մատթէոս` Յիսուսի դէմքին այլակերպուելուն մասին, իսկ Մատթէոս` Յիսուսի դէմքին այլակերպուելուն մասին, իսկ Մատթէոս` Յիսուսի դէմքին այլակերպուելուն մասին, իսկ Մատթէոս` 
անոր դէմքին արեւու նման լուսաւոր դառնալուն մասին: անոր դէմքին արեւու նման լուսաւոր դառնալուն մասին: անոր դէմքին արեւու նման լուսաւոր դառնալուն մասին: անոր դէմքին արեւու նման լուսաւոր դառնալուն մասին: 
Հարկաւ Յիսուսի նիւթական դէմքը չէ որ այլակերպուեցաւ. Հարկաւ Յիսուսի նիւթական դէմքը չէ որ այլակերպուեցաւ. Հարկաւ Յիսուսի նիւթական դէմքը չէ որ այլակերպուեցաւ. Հարկաւ Յիսուսի նիւթական դէմքը չէ որ այլակերպուեցաւ. 
անոր նիւթական, այլ խօսքով` մսեղէն դէմքը նոյնը մնաանոր նիւթական, այլ խօսքով` մսեղէն դէմքը նոյնը մնաանոր նիւթական, այլ խօսքով` մսեղէն դէմքը նոյնը մնաանոր նիւթական, այլ խօսքով` մսեղէն դէմքը նոյնը մնաց. ց. ց. ց. 
պարզապէս լոյս սկսաւ ճառագայթել անկէ:պարզապէս լոյս սկսաւ ճառագայթել անկէ:պարզապէս լոյս սկսաւ ճառագայթել անկէ:պարզապէս լոյս սկսաւ ճառագայթել անկէ:    

Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար ԱւետարանիչներըԱւետարանիչներըԱւետարանիչներըԱւետարանիչները    յատուկ կերպով կը յատուկ կերպով կը յատուկ կերպով կը յատուկ կերպով կը 
խօսին Յիսուսի դէմքին մասին: Ինչո՞ւ համար, օրինակ, չեն խօսին Յիսուսի դէմքին մասին: Ինչո՞ւ համար, օրինակ, չեն խօսին Յիսուսի դէմքին մասին: Ինչո՞ւ համար, օրինակ, չեն խօսին Յիսուսի դէմքին մասին: Ինչո՞ւ համար, օրինակ, չեն 
խօսիր Յիսուսի ձեռքերուն, ոտքերուն կամ գլուխին խօսիր Յիսուսի ձեռքերուն, ոտքերուն կամ գլուխին խօսիր Յիսուսի ձեռքերուն, ոտքերուն կամ գլուխին խօսիր Յիսուսի ձեռքերուն, ոտքերուն կամ գլուխին 
լուսաւորուելուն ու փայլելուն մասին: Արդեօք լոյսը Յիսուսի լուսաւորուելուն ու փայլելուն մասին: Արդեօք լոյսը Յիսուսի լուսաւորուելուն ու փայլելուն մասին: Արդեօք լոյսը Յիսուսի լուսաւորուելուն ու փայլելուն մասին: Արդեօք լոյսը Յիսուսի 
բոլոր մարմինէնբոլոր մարմինէնբոլոր մարմինէնբոլոր մարմինէն    չէ՞ր որ կը ժայթքէր: Վստահաբար: Բայց չէ՞ր որ կը ժայթքէր: Վստահաբար: Բայց չէ՞ր որ կը ժայթքէր: Վստահաբար: Բայց չէ՞ր որ կը ժայթքէր: Վստահաբար: Բայց 
Յիսուսի դէմքին մասին խօսիլը յատուկ նպատակ մը ունի: Յիսուսի դէմքին մասին խօսիլը յատուկ նպատակ մը ունի: Յիսուսի դէմքին մասին խօսիլը յատուկ նպատակ մը ունի: Յիսուսի դէմքին մասին խօսիլը յատուկ նպատակ մը ունի: 
Մենք սովորաբար մարդը կը ճանչնանք անոր դէմքին Մենք սովորաբար մարդը կը ճանչնանք անոր դէմքին Մենք սովորաբար մարդը կը ճանչնանք անոր դէմքին Մենք սովորաբար մարդը կը ճանչնանք անոր դէմքին 
նայելով: Մարդուն դէմքին նայելով, կրնանք գիտնալ թէ նայելով: Մարդուն դէմքին նայելով, կրնանք գիտնալ թէ նայելով: Մարդուն դէմքին նայելով, կրնանք գիտնալ թէ նայելով: Մարդուն դէմքին նայելով, կրնանք գիտնալ թէ 
անիկա իանիկա իանիկա իանիկա ի´́́́նչ ազգի կը պատկանի, կրնանք գիտնալ եթէ երբեք նչ ազգի կը պատկանի, կրնանք գիտնալ եթէ երբեք նչ ազգի կը պատկանի, կրնանք գիտնալ եթէ երբեք նչ ազգի կը պատկանի, կրնանք գիտնալ եթէ երբեք 
ուրախ է թէ տխուր, հանուրախ է թէ տխուր, հանուրախ է թէ տխուր, հանուրախ է թէ տխուր, հանդարտ է թէ բարդարտ է թէ բարդարտ է թէ բարդարտ է թէ բարկացած, խաղաղ է թէ կացած, խաղաղ է թէ կացած, խաղաղ է թէ կացած, խաղաղ է թէ 
խռոված, յուսահատ է թէ յուսավառ: Մարդուն դէմքին խռոված, յուսահատ է թէ յուսավառ: Մարդուն դէմքին խռոված, յուսահատ է թէ յուսավառ: Մարդուն դէմքին խռոված, յուսահատ է թէ յուսավառ: Մարդուն դէմքին 
նայելով, կրնանք կարդալ անոր ներքին աշխարհը, կրնանք նայելով, կրնանք կարդալ անոր ներքին աշխարհը, կրնանք նայելով, կրնանք կարդալ անոր ներքին աշխարհը, կրնանք նայելով, կրնանք կարդալ անոր ներքին աշխարհը, կրնանք 



 169 

գիտնալ անոր ներքին տրամադրութիւններուն մասին: Այլ գիտնալ անոր ներքին տրամադրութիւններուն մասին: Այլ գիտնալ անոր ներքին տրամադրութիւններուն մասին: Այլ գիտնալ անոր ներքին տրամադրութիւններուն մասին: Այլ 
խօսքով, մարդուն դէմքը` հայելին է մարդուն, անոր ներքին խօսքով, մարդուն դէմքը` հայելին է մարդուն, անոր ներքին խօսքով, մարդուն դէմքը` հայելին է մարդուն, անոր ներքին խօսքով, մարդուն դէմքը` հայելին է մարդուն, անոր ներքին 
զգացումներուն բացայայտզգացումներուն բացայայտզգացումներուն բացայայտզգացումներուն բացայայտիչն է, անոր ներաշխարհը իչն է, անոր ներաշխարհը իչն է, անոր ներաշխարհը իչն է, անոր ներաշխարհը 
հրապարակողն է: Եթէ տրուած այս բոլոր բացատրութիւնը հրապարակողն է: Եթէ տրուած այս բոլոր բացատրութիւնը հրապարակողն է: Եթէ տրուած այս բոլոր բացատրութիւնը հրապարակողն է: Եթէ տրուած այս բոլոր բացատրութիւնը 
մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ մեր մտքին մէջ ունենանք, պարզ ու յստակ կը դառնայ, թէ 
Յիսուսի դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը, իր ինքնուՅիսուսի դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը, իր ինքնուՅիսուսի դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը, իր ինքնուՅիսուսի դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը, իր ինքնութիւնն է թիւնն է թիւնն է թիւնն է 
որ կը բացայայտէ աշակերտներուն եւ մեզի, իր իսկութիւնն է որ կը բացայայտէ աշակերտներուն եւ մեզի, իր իսկութիւնն է որ կը բացայայտէ աշակերտներուն եւ մեզի, իր իսկութիւնն է որ կը բացայայտէ աշակերտներուն եւ մեզի, իր իսկութիւնն է 
որ կը ճանչցնէ մեզոր կը ճանչցնէ մեզոր կը ճանչցնէ մեզոր կը ճանչցնէ մեզի: Յիսուսի դէմքին փայի: Յիսուսի դէմքին փայի: Յիսուսի դէմքին փայի: Յիսուսի դէմքին փայլիլն ու լիլն ու լիլն ու լիլն ու 
լուսաւորուիլը ցոյց կու տայ, թէ ան ներքնապէս ամբողջապէս լուսաւորուիլը ցոյց կու տայ, թէ ան ներքնապէս ամբողջապէս լուսաւորուիլը ցոյց կու տայ, թէ ան ներքնապէս ամբողջապէս լուսաւորուիլը ցոյց կու տայ, թէ ան ներքնապէս ամբողջապէս 
լոյս է, ամբողջական գեղեցլոյս է, ամբողջական գեղեցլոյս է, ամբողջական գեղեցլոյս է, ամբողջական գեղեցկութիւն ու մաքրութիւն է: Անոր կութիւն ու մաքրութիւն է: Անոր կութիւն ու մաքրութիւն է: Անոր կութիւն ու մաքրութիւն է: Անոր 
դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը` անոր աստուածային դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը` անոր աստուածային դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը` անոր աստուածային դէմքին փայլիլն ու լուսաւորուիլը` անոր աստուածային 
ծագումն ծագումն ծագումն ծագումն է որ կը բացաէ որ կը բացաէ որ կը բացաէ որ կը բացայայտէ: Գալով մեզի, երբ մարյայտէ: Գալով մեզի, երբ մարյայտէ: Գալով մեզի, երբ մարյայտէ: Գալով մեզի, երբ մարդիկ մեր դիկ մեր դիկ մեր դիկ մեր 
դէմքին նայդէմքին նայդէմքին նայդէմքին նային, ի՞նչ կը տեսնեն հոն. Յիսուսի խաղաղութի՞ւնը, ին, ի՞նչ կը տեսնեն հոն. Յիսուսի խաղաղութի՞ւնը, ին, ի՞նչ կը տեսնեն հոն. Յիսուսի խաղաղութի՞ւնը, ին, ի՞նչ կը տեսնեն հոն. Յիսուսի խաղաղութի՞ւնը, 
թէ` ներքին խռովութեան նշաններ. բարութեան արտացոթէ` ներքին խռովութեան նշաններ. բարութեան արտացոթէ` ներքին խռովութեան նշաններ. բարութեան արտացոթէ` ներքին խռովութեան նշաններ. բարութեան արտացո----
լացո՞ւմ, թէ` չարութեալացո՞ւմ, թէ` չարութեալացո՞ւմ, թէ` չարութեալացո՞ւմ, թէ` չարութեան արտայայտութիւն:ն արտայայտութիւն:ն արտայայտութիւն:ն արտայայտութիւն:    Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան Մարդիկ կրնան 
մեր ներքին աշխարհը ճանչնալ լոկ մեր դէմքին նայելով: մեր ներքին աշխարհը ճանչնալ լոկ մեր դէմքին նայելով: մեր ներքին աշխարհը ճանչնալ լոկ մեր դէմքին նայելով: մեր ներքին աշխարհը ճանչնալ լոկ մեր դէմքին նայելով: 
Ուստի, թող Յիսուսով լեցուն ըլլայ մեր ներքին աշխարՈւստի, թող Յիսուսով լեցուն ըլլայ մեր ներքին աշխարՈւստի, թող Յիսուսով լեցուն ըլլայ մեր ներքին աշխարՈւստի, թող Յիսուսով լեցուն ըլլայ մեր ներքին աշխարհը, հը, հը, հը, 
որպէորպէորպէորպէսզի մեր դէմքին վրայ Յիսուս իսզի մեր դէմքին վրայ Յիսուս իսզի մեր դէմքին վրայ Յիսուս իսզի մեր դէմքին վրայ Յիսուս ի´́́́նք արտացոլայ:նք արտացոլայ:նք արտացոլայ:նք արտացոլայ:    

4) 4) 4) 4) Ինչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համարԻնչո՞ւ համար    երեք Աերեք Աերեք Աերեք Աւետարանիչներւետարանիչներւետարանիչներւետարանիչներն ալ կը խօսին ն ալ կը խօսին ն ալ կը խօսին ն ալ կը խօսին 
Յիսուսի դէմքին ու հագուստներուն Յիսուսի դէմքին ու հագուստներուն Յիսուսի դէմքին ու հագուստներուն Յիսուսի դէմքին ու հագուստներուն լուսաւորուելուն լուսաւորուելուն լուսաւորուելուն լուսաւորուելուն եւ լոյսի եւ լոյսի եւ լոյսի եւ լոյսի 
նման դառնալուն մասին: Կը խօսին Յիսուսի լուսաւորուելուն նման դառնալուն մասին: Կը խօսին Յիսուսի լուսաւորուելուն նման դառնալուն մասին: Կը խօսին Յիսուսի լուսաւորուելուն նման դառնալուն մասին: Կը խօսին Յիսուսի լուսաւորուելուն 
մասին.մասին.մասին.մասին.----    

ա) ա) ա) ա) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ ՅիսուսՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ ՅիսուսՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ ՅիսուսՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուսի բնութիւնի բնութիւնի բնութիւնի բնութիւնը ը ը ը 
լուսեղէն բնութիւն է, երկնային բնութիւն է, աստուածային լուսեղէն բնութիւն է, երկնային բնութիւն է, աստուածային լուսեղէն բնութիւն է, երկնային բնութիւն է, աստուածային լուսեղէն բնութիւն է, երկնային բնութիւն է, աստուածային 
բնութիւն է, եւ չէր կրնար յաւերժապէս ամփոփուիլ նիւթական բնութիւն է, եւ չէր կրնար յաւերժապէս ամփոփուիլ նիւթական բնութիւն է, եւ չէր կրնար յաւերժապէս ամփոփուիլ նիւթական բնութիւն է, եւ չէր կրնար յաւերժապէս ամփոփուիլ նիւթական 
մարմինի ու նիւթական հագուստներու մէջ: Յիսուս կամովին մարմինի ու նիւթական հագուստներու մէջ: Յիսուս կամովին մարմինի ու նիւթական հագուստներու մէջ: Յիսուս կամովին մարմինի ու նիւթական հագուստներու մէջ: Յիսուս կամովին 
հրաժարած էր իր աստուածային մեծափառութենէն ու իր հրաժարած էր իր աստուածային մեծափառութենէն ու իր հրաժարած էր իր աստուածային մեծափառութենէն ու իր հրաժարած էր իր աստուածային մեծափառութենէն ու իր 
վրայ առած էր մեր մարդկային մարմինն ու բնութիվրայ առած էր մեր մարդկային մարմինն ու բնութիվրայ առած էր մեր մարդկային մարմինն ու բնութիվրայ առած էր մեր մարդկային մարմինն ու բնութիւնը ւնը ւնը ւնը 
((((Փիլիպպեցիս 2.6Փիլիպպեցիս 2.6Փիլիպպեցիս 2.6Փիլիպպեցիս 2.6----7): 7): 7): 7): Նիւթական մարմինը Քրիստոսի համար Նիւթական մարմինը Քրիստոսի համար Նիւթական մարմինը Քրիստոսի համար Նիւթական մարմինը Քրիստոսի համար 
դարձած էր տուն մը որուն մէջ կը բնակէր Աստուած ինք իր դարձած էր տուն մը որուն մէջ կը բնակէր Աստուած ինք իր դարձած էր տուն մը որուն մէջ կը բնակէր Աստուած ինք իր դարձած էր տուն մը որուն մէջ կը բնակէր Աստուած ինք իր 
ամբողջ մեծութեամբ: Թէպէտ Քրիստոսի մարմինը աստուաամբողջ մեծութեամբ: Թէպէտ Քրիստոսի մարմինը աստուաամբողջ մեծութեամբ: Թէպէտ Քրիստոսի մարմինը աստուաամբողջ մեծութեամբ: Թէպէտ Քրիստոսի մարմինը աստուա----
ծային մարմին էր, Աստուծոյ մարմինն էր, եւ սակայն, անիկա ծային մարմին էր, Աստուծոյ մարմինն էր, եւ սակայն, անիկա ծային մարմին էր, Աստուծոյ մարմինն էր, եւ սակայն, անիկա ծային մարմին էր, Աստուծոյ մարմինն էր, եւ սակայն, անիկա 
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իր մէջ կը պահէր ու կը ծածկէր Աստուծոյ Որդիիիր մէջ կը պահէր ու կը ծածկէր Աստուծոյ Որդիիիր մէջ կը պահէր ու կը ծածկէր Աստուծոյ Որդիիիր մէջ կը պահէր ու կը ծածկէր Աստուծոյ Որդիին մեծ ու ն մեծ ու ն մեծ ու ն մեծ ու 
անպատմելի փառքը, հրեղէն ու լուսեղէն էութիւնը: Այլակերանպատմելի փառքը, հրեղէն ու լուսեղէն էութիւնը: Այլակերանպատմելի փառքը, հրեղէն ու լուսեղէն էութիւնը: Այլակերանպատմելի փառքը, հրեղէն ու լուսեղէն էութիւնը: Այլակեր----
պութեան ժամանակ, Յիսուս կամեցաւ որ աշակերտպութեան ժամանակ, Յիսուս կամեցաւ որ աշակերտպութեան ժամանակ, Յիսուս կամեցաւ որ աշակերտպութեան ժամանակ, Յիսուս կամեցաւ որ աշակերտները իր ները իր ները իր ները իր 
մարմինին ետին գտնուող ու ծածկուող մեծափառումարմինին ետին գտնուող ու ծածկուող մեծափառումարմինին ետին գտնուող ու ծածկուող մեծափառումարմինին ետին գտնուող ու ծածկուող մեծափառութեան գէթ թեան գէթ թեան գէթ թեան գէթ 
փոքրիկ մէկ մասնիկը տեսնէին, որպէսզի անդրափոքրիկ մէկ մասնիկը տեսնէին, որպէսզի անդրափոքրիկ մէկ մասնիկը տեսնէին, որպէսզի անդրափոքրիկ մէկ մասնիկը տեսնէին, որպէսզի անդրադառնային դառնային դառնային դառնային 
ու գիտնային թէ ինք սովորական մարգարէ մու գիտնային թէ ինք սովորական մարգարէ մու գիտնային թէ ինք սովորական մարգարէ մու գիտնային թէ ինք սովորական մարգարէ մը չէր, ոը չէր, ոը չէր, ոը չէր, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Եղիան կամ Երեմիան էր:Եղիան կամ Երեմիան էր:Եղիան կամ Երեմիան էր:Եղիան կամ Երեմիան էր:    

բ) Ոբ) Ոբ) Ոբ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է այն իսկանքն է այն իսկանքն է այն իսկանքն է այն իսկա----
կան լոյսը, որ կան լոյսը, որ կան լոյսը, որ կան լոյսը, որ ««««աշխարհ գալով` կը լուսաւորէ ամբողջ մարդաշխարհ գալով` կը լուսաւորէ ամբողջ մարդաշխարհ գալով` կը լուսաւորէ ամբողջ մարդաշխարհ գալով` կը լուսաւորէ ամբողջ մարդ----
կութիւնըկութիւնըկութիւնըկութիւնը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.9):Յովհաննէս 1.9):Յովհաննէս 1.9):Յովհաննէս 1.9):    

գգգգ) ) ) ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է աշխարհի նքն է աշխարհի նքն է աշխարհի նքն է աշխարհի 
լոյսը, ինչպէս իլոյսը, ինչպէս իլոյսը, ինչպէս իլոյսը, ինչպէս ի´́́́նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. նքն իսկ ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́սսսս    եմ աշխարհի լոյսըեմ աշխարհի լոյսըեմ աշխարհի լոյսըեմ աշխարհի լոյսը»»»»    
((((Յովհաննէս 8.12), եւ առանց իրեն խաւար է աշխարհը:Յովհաննէս 8.12), եւ առանց իրեն խաւար է աշխարհը:Յովհաննէս 8.12), եւ առանց իրեն խաւար է աշխարհը:Յովհաննէս 8.12), եւ առանց իրեն խաւար է աշխարհը:    

դդդդ) ) ) ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Աստուած լոյս է Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Աստուած լոյս է Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Աստուած լոյս է Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Աստուած լոյս է 
((((Ա.Յովհաննէս 1.5), եւ այն Աստուածը Քրիստոս իԱ.Յովհաննէս 1.5), եւ այն Աստուածը Քրիստոս իԱ.Յովհաննէս 1.5), եւ այն Աստուածը Քրիստոս իԱ.Յովհաննէս 1.5), եւ այն Աստուածը Քրիստոս ի´́́́նքն է:նքն է:նքն է:նքն է:    

եեեե) ) ) ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս իՈրպէսզի ցոյց տան մեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է մեղքի նքն է մեղքի նքն է մեղքի նքն է մեղքի 
խաւարը փարատող լոյսը. ախաւարը փարատող լոյսը. ախաւարը փարատող լոյսը. ախաւարը փարատող լոյսը. ա´́́́յն լոյսը` որ մեղքիյն լոյսը` որ մեղքիյն լոյսը` որ մեղքիյն լոյսը` որ մեղքի    ««««խաւարին խաւարին խաւարին խաւարին 
մէջ կը փայլիմէջ կը փայլիմէջ կը փայլիմէջ կը փայլի»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.5) ու կը փարատէ զայն. այն Յովհաննէս 1.5) ու կը փարատէ զայն. այն Յովհաննէս 1.5) ու կը փարատէ զայն. այն Յովհաննէս 1.5) ու կը փարատէ զայն. այն 
լոյսը` որ լոյսը` որ լոյսը` որ լոյսը` որ ««««մահումահումահումահուանանանան    աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն աշխարհին ու շուքին մէջ ապրողներուն 
վրայ... ծագեցաւվրայ... ծագեցաւվրայ... ծագեցաւվրայ... ծագեցաւ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 4.16):Մատթէոս 4.16):Մատթէոս 4.16):Մատթէոս 4.16):    

զ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի զ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի զ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի զ) Որպէսզի ցոյց տան մեզի ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսի սրբութիւնը: Արդաի սրբութիւնը: Արդաի սրբութիւնը: Արդաի սրբութիւնը: Արդա----
րեւ, Յիսուսի լուսաւորուիլը կը բացայայտէ անոր կատարեալ րեւ, Յիսուսի լուսաւորուիլը կը բացայայտէ անոր կատարեալ րեւ, Յիսուսի լուսաւորուիլը կը բացայայտէ անոր կատարեալ րեւ, Յիսուսի լուսաւորուիլը կը բացայայտէ անոր կատարեալ 
մամամամաքրութիւնը, կատարեալ սրբութիւնը: Մեկնողական գրաքրութիւնը, կատարեալ սրբութիւնը: Մեկնողական գրաքրութիւնը, կատարեալ սրբութիւնը: Մեկնողական գրաքրութիւնը, կատարեալ սրբութիւնը: Մեկնողական գրա----
կանութեան մէջ, լոյսը միշտ նշանակ նկատուած է մաքրուկանութեան մէջ, լոյսը միշտ նշանակ նկատուած է մաքրուկանութեան մէջ, լոյսը միշտ նշանակ նկատուած է մաքրուկանութեան մէջ, լոյսը միշտ նշանակ նկատուած է մաքրու----
թեան ու սրբութեան: Ոեւէ մարդ արարած չի կրնար կատարթեան ու սրբութեան: Ոեւէ մարդ արարած չի կրնար կատարթեան ու սրբութեան: Ոեւէ մարդ արարած չի կրնար կատարթեան ու սրբութեան: Ոեւէ մարդ արարած չի կրնար կատար----
եալ սուրբ ըլլալ: Կատարեալ սրբութիւնը յատուկ է միայն եալ սուրբ ըլլալ: Կատարեալ սրբութիւնը յատուկ է միայն եալ սուրբ ըլլալ: Կատարեալ սրբութիւնը յատուկ է միայն եալ սուրբ ըլլալ: Կատարեալ սրբութիւնը յատուկ է միայն 
մարդեղացեալ Աստուծոյ Որդիին, որ երբեք մեղք չէր գործած մարդեղացեալ Աստուծոյ Որդիին, որ երբեք մեղք չէր գործած մարդեղացեալ Աստուծոյ Որդիին, որ երբեք մեղք չէր գործած մարդեղացեալ Աստուծոյ Որդիին, որ երբեք մեղք չէր գործած 
ոոոու չգործեց: Եւ որովհետեւ ունէր մարմին մը որ երբեք ենթաւ չգործեց: Եւ որովհետեւ ունէր մարմին մը որ երբեք ենթաւ չգործեց: Եւ որովհետեւ ունէր մարմին մը որ երբեք ենթաւ չգործեց: Եւ որովհետեւ ունէր մարմին մը որ երբեք ենթա----
կայ չէր դակայ չէր դակայ չէր դակայ չէր դարրրրձած մեղքին, այլակերպութեան ժամանակ ոձած մեղքին, այլակերպութեան ժամանակ ոձած մեղքին, այլակերպութեան ժամանակ ոձած մեղքին, այլակերպութեան ժամանակ ո´́́́չ չ չ չ 
միայն իր դէմքէն ու հագուստներէն լոյս ճաճանչեց, այլ նաեւ միայն իր դէմքէն ու հագուստներէն լոյս ճաճանչեց, այլ նաեւ միայն իր դէմքէն ու հագուստներէն լոյս ճաճանչեց, այլ նաեւ միայն իր դէմքէն ու հագուստներէն լոյս ճաճանչեց, այլ նաեւ 
իր մարմինի ամբողջ անդամներէն:իր մարմինի ամբողջ անդամներէն:իր մարմինի ամբողջ անդամներէն:իր մարմինի ամբողջ անդամներէն:    



 171 

է) է) է) է) Յիսուսի դէմքը Յիսուսի դէմքը Յիսուսի դէմքը Յիսուսի դէմքը լոյս ճաճանչող լոյս ճաճանչող լոյս ճաճանչող լոյս ճաճանչող արեւու կը նմանցուի, արեւու կը նմանցուի, արեւու կը նմանցուի, արեւու կը նմանցուի, 
ցոյց տալու համացոյց տալու համացոյց տալու համացոյց տալու համար մեզի, թէ Յիսուս իր մեզի, թէ Յիսուս իր մեզի, թէ Յիսուս իր մեզի, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է արդարութեան նքն է արդարութեան նքն է արդարութեան նքն է արդարութեան 
արեգակը, այսինքն` մարդը արդարացնող ու արեգակը, այսինքն` մարդը արդարացնող ու արեգակը, այսինքն` մարդը արդարացնող ու արեգակը, այսինքն` մարդը արդարացնող ու զանիկա զանիկա զանիկա զանիկա իր իր իր իր 
շնորհքին լոյսովը լուսաւորող Արեգակը:շնորհքին լոյսովը լուսաւորող Արեգակը:շնորհքին լոյսովը լուսաւորող Արեգակը:շնորհքին լոյսովը լուսաւորող Արեգակը:    Մեղքով ցրտացած Մեղքով ցրտացած Մեղքով ցրտացած Մեղքով ցրտացած 
հոգիները Յիսուսի արեգականման դէմքին նայելով միայն հոգիները Յիսուսի արեգականման դէմքին նայելով միայն հոգիները Յիսուսի արեգականման դէմքին նայելով միայն հոգիները Յիսուսի արեգականման դէմքին նայելով միայն 
կրնան ջերմանալ:կրնան ջերմանալ:կրնան ջերմանալ:կրնան ջերմանալ:    

ը) Յիսուսի հագուստներուն լուսաւորուիլը բացայայտեց, ը) Յիսուսի հագուստներուն լուսաւորուիլը բացայայտեց, ը) Յիսուսի հագուստներուն լուսաւորուիլը բացայայտեց, ը) Յիսուսի հագուստներուն լուսաւորուիլը բացայայտեց, 
թթթթէ իէ իէ իէ ի´́́́նքն էր որ մեղաւորներուս պիտի շնորհէր արդարունքն էր որ մեղաւորներուս պիտի շնորհէր արդարունքն էր որ մեղաւորներուս պիտի շնորհէր արդարունքն էր որ մեղաւորներուս պիտի շնորհէր արդարու----
թեան ու սրբութեան հագուստը, իթեան ու սրբութեան հագուստը, իթեան ու սրբութեան հագուստը, իթեան ու սրբութեան հագուստը, ի´́́́նքն էր որ մեզմէ պիտի նքն էր որ մեզմէ պիտի նքն էր որ մեզմէ պիտի նքն էր որ մեզմէ պիտի 
հեռացնէր մեղքի ցնցոտիները:հեռացնէր մեղքի ցնցոտիները:հեռացնէր մեղքի ցնցոտիները:հեռացնէր մեղքի ցնցոտիները:    

թ) Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար աշաթ) Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար աշաթ) Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար աշաթ) Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար աշա----
կերտներուն, թէ ինք շուտով պիտի մտնէր իր աստուածային կերտներուն, թէ ինք շուտով պիտի մտնէր իր աստուածային կերտներուն, թէ ինք շուտով պիտի մտնէր իր աստուածային կերտներուն, թէ ինք շուտով պիտի մտնէր իր աստուածային 
փառքին մէջ:փառքին մէջ:փառքին մէջ:փառքին մէջ:    

ժ) Վերջապէս, Յիսուժ) Վերջապէս, Յիսուժ) Վերջապէս, Յիսուժ) Վերջապէս, Յիսուս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի հրաւիս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի հրաւիս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի հրաւիս լուսաւորուեցաւ, որպէսզի հրաւի----
րած ըլլար իր հետեւորդները լոյսի կեանք ապրելու մեղքի րած ըլլար իր հետեւորդները լոյսի կեանք ապրելու մեղքի րած ըլլար իր հետեւորդները լոյսի կեանք ապրելու մեղքի րած ըլլար իր հետեւորդները լոյսի կեանք ապրելու մեղքի 
պատճառով խաւարապատ դարձած այս աշխարհին ու պատճառով խաւարապատ դարձած այս աշխարհին ու պատճառով խաւարապատ դարձած այս աշխարհին ու պատճառով խաւարապատ դարձած այս աշխարհին ու 
մարդկութեան մէջ:մարդկութեան մէջ:մարդկութեան մէջ:մարդկութեան մէջ:    

5)5)5)5)    Այլակերպութեան ժամանակ Այլակերպութեան ժամանակ Այլակերպութեան ժամանակ Այլակերպութեան ժամանակ Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէնեմարգարէնեմարգարէնեմարգարէներրրրը երեւցան, բայց Աը երեւցան, բայց Աը երեւցան, բայց Աը երեւցան, բայց Աւետարանիչները չեն խօսիր ւետարանիչները չեն խօսիր ւետարանիչները չեն խօսիր ւետարանիչները չեն խօսիր 
Մովսէս ու Եղիա մարգաՄովսէս ու Եղիա մարգաՄովսէս ու Եղիա մարգաՄովսէս ու Եղիա մարգարէներէներէներէներուն լոյսի պէս ճառագայթելուն րուն լոյսի պէս ճառագայթելուն րուն լոյսի պէս ճառագայթելուն րուն լոյսի պէս ճառագայթելուն 
ու փայլելուն մասին. անոնք միայն Քրիստոսի լոյսի պէս ու փայլելուն մասին. անոնք միայն Քրիստոսի լոյսի պէս ու փայլելուն մասին. անոնք միայն Քրիստոսի լոյսի պէս ու փայլելուն մասին. անոնք միայն Քրիստոսի լոյսի պէս 
փայլելուն մասին կը խօսին, որպէսզի ցոյց տան մեզի անոնց փայլելուն մասին կը խօսին, որպէսզի ցոյց տան մեզի անոնց փայլելուն մասին կը խօսին, որպէսզի ցոյց տան մեզի անոնց փայլելուն մասին կը խօսին, որպէսզի ցոյց տան մեզի անոնց 
տարբերութիւնը: Երբ Մովսէս Սինա լեռնէն իջաւ, անոր տարբերութիւնը: Երբ Մովսէս Սինա լեռնէն իջաւ, անոր տարբերութիւնը: Երբ Մովսէս Սինա լեռնէն իջաւ, անոր տարբերութիւնը: Երբ Մովսէս Սինա լեռնէն իջաւ, անոր 
դէմքին վրայ լոյս կար (Ելից 34.29): Մովսէսին դէմքին լոյսը դէմքին վրայ լոյս կար (Ելից 34.29): Մովսէսին դէմքին լոյսը դէմքին վրայ լոյս կար (Ելից 34.29): Մովսէսին դէմքին լոյսը դէմքին վրայ լոյս կար (Ելից 34.29): Մովսէսին դէմքին լոյսը 
սակայն սակայն սակայն սակայն այնքայնքայնքայնքան պզտիկ էր որ քողով մը կրնար զայն ծածկել ան պզտիկ էր որ քողով մը կրնար զայն ծածկել ան պզտիկ էր որ քողով մը կրնար զայն ծածկել ան պզտիկ էր որ քողով մը կրնար զայն ծածկել 
((((Բ.Կորնթացիս 3.13), մինչդեռ Յիսուսի դէմքին լոյսը արեւու Բ.Կորնթացիս 3.13), մինչդեռ Յիսուսի դէմքին լոյսը արեւու Բ.Կորնթացիս 3.13), մինչդեռ Յիսուսի դէմքին լոյսը արեւու Բ.Կորնթացիս 3.13), մինչդեռ Յիսուսի դէմքին լոյսը արեւու 
նման ուժեղ էր, եւ կարելի չէր զայն ծածկել: Յիսուսի մարմինը նման ուժեղ էր, եւ կարելի չէր զայն ծածկել: Յիսուսի մարմինը նման ուժեղ էր, եւ կարելի չէր զայն ծածկել: Յիսուսի մարմինը նման ուժեղ էր, եւ կարելի չէր զայն ծածկել: Յիսուսի մարմինը 
քող մըն էր, որուն ետին կը ծածկուէր իր աստուածային քող մըն էր, որուն ետին կը ծածկուէր իր աստուածային քող մըն էր, որուն ետին կը ծածկուէր իր աստուածային քող մըն էր, որուն ետին կը ծածկուէր իր աստուածային 
փառքն ոփառքն ոփառքն ոփառքն ու փառաւորութիւնը: Տակաւին, Մովսէսի դէմքին ւ փառաւորութիւնը: Տակաւին, Մովսէսի դէմքին ւ փառաւորութիւնը: Տակաւին, Մովսէսի դէմքին ւ փառաւորութիւնը: Տակաւին, Մովսէսի դէմքին 
վվվվրայ երեւցող լոյսը ժամանակաւոր էր եւ շուտով անհետարայ երեւցող լոյսը ժամանակաւոր էր եւ շուտով անհետարայ երեւցող լոյսը ժամանակաւոր էր եւ շուտով անհետարայ երեւցող լոյսը ժամանակաւոր էր եւ շուտով անհետա----
ցաւ, մինչդեռ Քրիստոսի լոյսը յաւիտենական է:ցաւ, մինչդեռ Քրիստոսի լոյսը յաւիտենական է:ցաւ, մինչդեռ Քրիստոսի լոյսը յաւիտենական է:ցաւ, մինչդեռ Քրիստոսի լոյսը յաւիտենական է:    
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6) 6) 6) 6) ««««Հագուստը փայլուն սպիտակ գոյն առաւՀագուստը փայլուն սպիտակ գոյն առաւՀագուստը փայլուն սպիտակ գոյն առաւՀագուստը փայլուն սպիտակ գոյն առաւ»:»:»:»:    Համաձայն Համաձայն Համաձայն Համաձայն 
Մատթէոսի, Յիսուսի դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ, Մատթէոսի, Յիսուսի դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ, Մատթէոսի, Յիսուսի դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ, Մատթէոսի, Յիսուսի դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ, 
իսկ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ եղան (Մատթէոս 17.2), իսկ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ եղան (Մատթէոս 17.2), իսկ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ եղան (Մատթէոս 17.2), իսկ հագուստները լոյսի պէս ճերմակ եղան (Մատթէոս 17.2), 
իսկ Մարիսկ Մարիսկ Մարիսկ Մարկոս յիշելէ ետք թէ Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ կոս յիշելէ ետք թէ Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ կոս յիշելէ ետք թէ Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ կոս յիշելէ ետք թէ Յիսուսի հագուստները փայլուն եւ 
««««ձիւնի պէս ճերմակ եղանձիւնի պէս ճերմակ եղանձիւնի պէս ճերմակ եղանձիւնի պէս ճերմակ եղան»,»,»,»,    կ'աւելցնէ` կ'աւելցնէ` կ'աւելցնէ` կ'աւելցնէ` ««««այնքան` որ այնքան` որ այնքան` որ այնքան` որ 
աշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ո´́́́չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմակ չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմակ չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմակ չ մէկ թափիչ կրնար այդպէս ճերմակ 
դարձնելդարձնելդարձնելդարձնել»»»» ( ( ( (Մարկոս 9.3): Մարկոս Աւետարանիչը իր այս Մարկոս 9.3): Մարկոս Աւետարանիչը իր այս Մարկոս 9.3): Մարկոս Աւետարանիչը իր այս Մարկոս 9.3): Մարկոս Աւետարանիչը իր այս 
հաստատումով, կ'ուզէր ցոյց տալ իր ընթերցողհաստատումով, կ'ուզէր ցոյց տալ իր ընթերցողհաստատումով, կ'ուզէր ցոյց տալ իր ընթերցողհաստատումով, կ'ուզէր ցոյց տալ իր ընթերցողներուն, թէ ներուն, թէ ներուն, թէ ներուն, թէ 
Յիսուսի հաՅիսուսի հաՅիսուսի հաՅիսուսի հագուստներուն փայլիլը եւ ձիւնի պէս ճերմկնալը, գուստներուն փայլիլը եւ ձիւնի պէս ճերմկնալը, գուստներուն փայլիլը եւ ձիւնի պէս ճերմկնալը, գուստներուն փայլիլը եւ ձիւնի պէս ճերմկնալը, 
սովորական երեւոյթ մը չէր, աչքի խաբկանք չէր, երկրաւոր սովորական երեւոյթ մը չէր, աչքի խաբկանք չէր, երկրաւոր սովորական երեւոյթ մը չէր, աչքի խաբկանք չէր, երկրաւոր սովորական երեւոյթ մը չէր, աչքի խաբկանք չէր, երկրաւոր 
բացառիկ հնարագիտութեան մը հետեւանքը չէր, աշխարհի բացառիկ հնարագիտութեան մը հետեւանքը չէր, աշխարհի բացառիկ հնարագիտութեան մը հետեւանքը չէր, աշխարհի բացառիկ հնարագիտութեան մը հետեւանքը չէր, աշխարհի 
կարողութեան ծնունդը չէր, այլ` գերբնական ու գերերկրային կարողութեան ծնունդը չէր, այլ` գերբնական ու գերերկրային կարողութեան ծնունդը չէր, այլ` գերբնական ու գերերկրային կարողութեան ծնունդը չէր, այլ` գերբնական ու գերերկրային 
իրողութիւն մը: Ինչպէս, իրողութիւն մը: Ինչպէս, իրողութիւն մը: Ինչպէս, իրողութիւն մը: Ինչպէս, ««««աշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ոաշխարհի վրայ ո´́́́չ մէկ թափիչ չ մէկ թափիչ չ մէկ թափիչ չ մէկ թափիչ 
կրնակրնակրնակրնար այդպէս ճերմակ դարձնելր այդպէս ճերմակ դարձնելր այդպէս ճերմակ դարձնելր այդպէս ճերմակ դարձնել»»»»    Յիսուսի հագուստները, Յիսուսի հագուստները, Յիսուսի հագուստները, Յիսուսի հագուստները, 
նոյնպէս ալ, աշխարհի մէջ չկանոյնպէս ալ, աշխարհի մէջ չկանոյնպէս ալ, աշխարհի մէջ չկանոյնպէս ալ, աշխարհի մէջ չկա´́́́յ ոյժ մը որ կրնայ մեզ յ ոյժ մը որ կրնայ մեզ յ ոյժ մը որ կրնայ մեզ յ ոյժ մը որ կրնայ մեզ 
ճերմկցնել ու սրբել: Ատիկա ընողը Աստուծոյ ոճերմկցնել ու սրբել: Ատիկա ընողը Աստուծոյ ոճերմկցնել ու սրբել: Ատիկա ընողը Աստուծոյ ոճերմկցնել ու սրբել: Ատիկա ընողը Աստուծոյ ո´́́́յժն է միայն:յժն է միայն:յժն է միայն:յժն է միայն:    

7) 7) 7) 7) Քրիստոս աղօթեց եւ անոր հագուստները լոյսի նման Քրիստոս աղօթեց եւ անոր հագուստները լոյսի նման Քրիստոս աղօթեց եւ անոր հագուստները լոյսի նման Քրիստոս աղօթեց եւ անոր հագուստները լոյսի նման 
ճերմակ եղան: Ընդհանրապէս Աստուածաշունչի գիրքերուն ճերմակ եղան: Ընդհանրապէս Աստուածաշունչի գիրքերուն ճերմակ եղան: Ընդհանրապէս Աստուածաշունչի գիրքերուն ճերմակ եղան: Ընդհանրապէս Աստուածաշունչի գիրքերուն 
մէջ, մէջ, մէջ, մէջ, բայց յատկաբայց յատկաբայց յատկաբայց յատկապէս Յայտնութեան գիրքին մէջ, ճերմակ պէս Յայտնութեան գիրքին մէջ, ճերմակ պէս Յայտնութեան գիրքին մէջ, ճերմակ պէս Յայտնութեան գիրքին մէջ, ճերմակ 
հագոհագոհագոհագուստը, խորհրդանիշ է արդարութեան եւստը, խորհրդանիշ է արդարութեան եւստը, խորհրդանիշ է արդարութեան եւստը, խորհրդանիշ է արդարութեան եւ սրբութեան: ւ սրբութեան: ւ սրբութեան: ւ սրբութեան: 
Ուստի, եթէ երբեք Քրիստոսի հաՈւստի, եթէ երբեք Քրիստոսի հաՈւստի, եթէ երբեք Քրիստոսի հաՈւստի, եթէ երբեք Քրիստոսի հագուստգուստգուստգուստները ճերմակ եւ ները ճերմակ եւ ները ճերմակ եւ ները ճերմակ եւ 
փայլուն գոյն ստացան աղօթքի պահուն, ստացան, ոփայլուն գոյն ստացան աղօթքի պահուն, ստացան, ոփայլուն գոյն ստացան աղօթքի պահուն, ստացան, ոփայլուն գոյն ստացան աղօթքի պահուն, ստացան, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
ցոյց տալու համար, որ Քրիստոս ինք սոցոյց տալու համար, որ Քրիստոս ինք սոցոյց տալու համար, որ Քրիստոս ինք սոցոյց տալու համար, որ Քրիստոս ինք սո´́́́ւրբ ու արդաւրբ ու արդաւրբ ու արդաւրբ ու արդա´́́́ր է, եւ ր է, եւ ր է, եւ ր է, եւ 
ոոոո´́́́չ միայն ցոյց տալու համար թէ ինք աշխարհ եկած էր չ միայն ցոյց տալու համար թէ ինք աշխարհ եկած էր չ միայն ցոյց տալու համար թէ ինք աշխարհ եկած էր չ միայն ցոյց տալու համար թէ ինք աշխարհ եկած էր 
մարդիկը սրբելու եւ արդարացնելու, այլեւ ցոյց տալու եւ մարդիկը սրբելու եւ արդարացնելու, այլեւ ցոյց տալու եւ մարդիկը սրբելու եւ արդարացնելու, այլեւ ցոյց տալու եւ մարդիկը սրբելու եւ արդարացնելու, այլեւ ցոյց տալու եւ 
սորվեցնելու համար մեզի, թէ աղօթքով է որ կրնանք ճերմակ սորվեցնելու համար մեզի, թէ աղօթքով է որ կրնանք ճերմակ սորվեցնելու համար մեզի, թէ աղօթքով է որ կրնանք ճերմակ սորվեցնելու համար մեզի, թէ աղօթքով է որ կրնանք ճերմակ 
հագուստը ձեռք ձգել, այսինքն՝ արդարութեան ու սրբութեան հագուստը ձեռք ձգել, այսինքն՝ արդարութեան ու սրբութեան հագուստը ձեռք ձգել, այսինքն՝ արդարութեան ու սրբութեան հագուստը ձեռք ձգել, այսինքն՝ արդարութեան ու սրբութեան 
պատմուճանը: Արդարեւ, աղօպատմուճանը: Արդարեւ, աղօպատմուճանը: Արդարեւ, աղօպատմուճանը: Արդարեւ, աղօ´́́́թքն է որ կարող կը դարձնթքն է որ կարող կը դարձնթքն է որ կարող կը դարձնթքն է որ կարող կը դարձնէ է է է 
մեզ ապրելու արդար կեանք մըմեզ ապրելու արդար կեանք մըմեզ ապրելու արդար կեանք մըմեզ ապրելու արդար կեանք մը    այս անարդար աշխարհին այս անարդար աշխարհին այս անարդար աշխարհին այս անարդար աշխարհին 
մէջմէջմէջմէջ: : : : Յարատեւ աղօՅարատեւ աղօՅարատեւ աղօՅարատեւ աղօ´́́́թքն է որ մեզ սթքն է որ մեզ սթքն է որ մեզ սթքն է որ մեզ սուուուուրբրբրբրբ    կը պահէ այս պիղծ կը պահէ այս պիղծ կը պահէ այս պիղծ կը պահէ այս պիղծ 
աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:աշխարհին մէջ:    
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9)9)9)9)    ««««Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Եւ ահա երկու հոգիներ` Մովսէսն ու Եղիան երեւցան 
իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան իրենց փառքով, կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան 
մասին, որ պիտի պամասին, որ պիտի պամասին, որ պիտի պամասին, որ պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջ»»»»    ((((Ղուկաս 9.30Ղուկաս 9.30Ղուկաս 9.30Ղուկաս 9.30----
31):31):31):31):    

1111) ) ) ) Ինչո՞ւ համար Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Յիսուսի Ինչո՞ւ համար Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Յիսուսի Ինչո՞ւ համար Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Յիսուսի Ինչո՞ւ համար Մովսէսն ու Եղիան երեւցան Յիսուսի 
այլակերայլակերայլակերայլակերպութեան ժամանակ: Բազմաթիւ պատճառներով.պութեան ժամանակ: Բազմաթիւ պատճառներով.պութեան ժամանակ: Բազմաթիւ պատճառներով.պութեան ժամանակ: Բազմաթիւ պատճառներով.----    

ա) ա) ա) ա) Մեկնիչ հայրեր Մովսէսը նկատած են խորհրդանիշ Մեկնիչ հայրեր Մովսէսը նկատած են խորհրդանիշ Մեկնիչ հայրեր Մովսէսը նկատած են խորհրդանիշ Մեկնիչ հայրեր Մովսէսը նկատած են խորհրդանիշ 
Օրէնքի, իսկ Եղիա մարգարէն՝ խորհրդանիշ մարգարէներու: Օրէնքի, իսկ Եղիա մարգարէն՝ խորհրդանիշ մարգարէներու: Օրէնքի, իսկ Եղիա մարգարէն՝ խորհրդանիշ մարգարէներու: Օրէնքի, իսկ Եղիա մարգարէն՝ խորհրդանիշ մարգարէներու: 
Այս իմաստով, Մովսէսի ու Եղիայի երեւումը մերԱյս իմաստով, Մովսէսի ու Եղիայի երեւումը մերԱյս իմաստով, Մովսէսի ու Եղիայի երեւումը մերԱյս իմաստով, Մովսէսի ու Եղիայի երեւումը մեր    Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
այլակերպութեան ժամանակ ցոյց կու տայ, որ Յիսուս լրումն այլակերպութեան ժամանակ ցոյց կու տայ, որ Յիսուս լրումն այլակերպութեան ժամանակ ցոյց կու տայ, որ Յիսուս լրումն այլակերպութեան ժամանակ ցոյց կու տայ, որ Յիսուս լրումն 
ու կատարումնու կատարումնու կատարումնու կատարումն    էր Օրէնքին ու մարգաէր Օրէնքին ու մարգաէր Օրէնքին ու մարգաէր Օրէնքին ու մարգարէութեանց:րէութեանց:րէութեանց:րէութեանց:    

Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է տուիչը Օրէնքին եւ ազատողը Օրէնքի նքն է տուիչը Օրէնքին եւ ազատողը Օրէնքի նքն է տուիչը Օրէնքին եւ ազատողը Օրէնքի նքն է տուիչը Օրէնքին եւ ազատողը Օրէնքի 
անէծանէծանէծանէծքէն, իքէն, իքէն, իքէն, ի´́́́նքն է մարգարէները ղրկողը ու լրումը նքն է մարգարէները ղրկողը ու լրումը նքն է մարգարէները ղրկողը ու լրումը նքն է մարգարէները ղրկողը ու լրումը անոնց անոնց անոնց անոնց 
մարգարէութեանց:մարգարէութեանց:մարգարէութեանց:մարգարէութեանց:    

Հիլարի Եպիսկոպոսը կՀիլարի Եպիսկոպոսը կՀիլարի Եպիսկոպոսը կՀիլարի Եպիսկոպոսը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս առաքեալ ուզեց առաքեալ ուզեց առաքեալ ուզեց առաքեալ ուզեց 
երեք վրաններ կանգնեցնել, մէկը Մովսէս մարգարէին համար երեք վրաններ կանգնեցնել, մէկը Մովսէս մարգարէին համար երեք վրաններ կանգնեցնել, մէկը Մովսէս մարգարէին համար երեք վրաններ կանգնեցնել, մէկը Մովսէս մարգարէին համար 
որ կը խորհրդանշէր՝ Օրէնքը, մէկը Եղիա մարգարէին համար որ կը խորհրդանշէր՝ Օրէնքը, մէկը Եղիա մարգարէին համար որ կը խորհրդանշէր՝ Օրէնքը, մէկը Եղիա մարգարէին համար որ կը խորհրդանշէր՝ Օրէնքը, մէկը Եղիա մարգարէին համար 
որ կը խորհրդանշէր՝ մարգարէները, եւ երրորդ մըն ալ որ կը խորհրդանշէր՝ մարգարէները, եւ երրորդ մըն ալ որ կը խորհրդանշէր՝ մարգարէները, եւ երրորդ մըն ալ որ կը խորհրդանշէր՝ մարգարէները, եւ երրորդ մըն ալ 
Յիսուսի համար որ կը ներկայացնէր՝ Աւետարանը, բայց Յիսուսի համար որ կը ներկայացնէր՝ Աւետարանը, բայց Յիսուսի համար որ կը ներկայացնէր՝ Աւետարանը, բայց Յիսուսի համար որ կը ներկայացնէր՝ Աւետարանը, բայց 
Աստուած ամպի երեք կտորներ չղրկեց, այլ Աստուած ամպի երեք կտորներ չղրկեց, այլ Աստուած ամպի երեք կտորներ չղրկեց, այլ Աստուած ամպի երեք կտորներ չղրկեց, այլ մէմէմէմէ´́́́կ ամպի կտոր կ ամպի կտոր կ ամպի կտոր կ ամպի կտոր 
մը, ցոյց տալու համար, որ այս երեքը՝ Օրէնք, մարգարմը, ցոյց տալու համար, որ այս երեքը՝ Օրէնք, մարգարմը, ցոյց տալու համար, որ այս երեքը՝ Օրէնք, մարգարմը, ցոյց տալու համար, որ այս երեքը՝ Օրէնք, մարգարէէէէութիւն ութիւն ութիւն ութիւն 
եւ Աւետարան՝ մէեւ Աւետարան՝ մէեւ Աւետարան՝ մէեւ Աւետարան՝ մէ´́́́կ են Քրիստոսովկ են Քրիստոսովկ են Քրիստոսովկ են Քրիստոսով»:»:»:»:    

Աստուած Մովսէս մարգարէին միջոցաւ էր որ Օրէնքը Աստուած Մովսէս մարգարէին միջոցաւ էր որ Օրէնքը Աստուած Մովսէս մարգարէին միջոցաւ էր որ Օրէնքը Աստուած Մովսէս մարգարէին միջոցաւ էր որ Օրէնքը 
տուաւ: Մովսէս իր արձանագրած օրէնքներուն մէջ, ուղղակի տուաւ: Մովսէս իր արձանագրած օրէնքներուն մէջ, ուղղակի տուաւ: Մովսէս իր արձանագրած օրէնքներուն մէջ, ուղղակի տուաւ: Մովսէս իր արձանագրած օրէնքներուն մէջ, ուղղակի 
թէ անուղղակի կերպով բազմահարիւր ակնարկութիւններ թէ անուղղակի կերպով բազմահարիւր ակնարկութիւններ թէ անուղղակի կերպով բազմահարիւր ակնարկութիւններ թէ անուղղակի կերպով բազմահարիւր ակնարկութիւններ 
կ'ընկ'ընկ'ընկ'ընէ Քրիստոսի: Ամենէն նշանաւոր խօսքը որ իսկութեան է Քրիստոսի: Ամենէն նշանաւոր խօսքը որ իսկութեան է Քրիստոսի: Ամենէն նշանաւոր խօսքը որ իսկութեան է Քրիստոսի: Ամենէն նշանաւոր խօսքը որ իսկութեան 
մէջ Աստուծոյ կողմէ տրուած խոսմէջ Աստուծոյ կողմէ տրուած խոսմէջ Աստուծոյ կողմէ տրուած խոսմէջ Աստուծոյ կողմէ տրուած խոստում մըն է, կը գտնենք տում մըն է, կը գտնենք տում մըն է, կը գտնենք տում մըն է, կը գտնենք 
Բ.Օրինաց 18.15Բ.Օրինաց 18.15Բ.Օրինաց 18.15Բ.Օրինաց 18.15----18 18 18 18 համարներուն մէջ: Մովսէս կը յայտնէ համարներուն մէջ: Մովսէս կը յայտնէ համարներուն մէջ: Մովսէս կը յայտնէ համարներուն մէջ: Մովսէս կը յայտնէ 
ժողովուրդին թէ Աստուած իրեն պէս մարգարէ մը պիտի ժողովուրդին թէ Աստուած իրեն պէս մարգարէ մը պիտի ժողովուրդին թէ Աստուած իրեն պէս մարգարէ մը պիտի ժողովուրդին թէ Աստուած իրեն պէս մարգարէ մը պիտի 
յայտնէ, որուն պարտին բոլորը մտիկ ընել: Մովսէս այլակերյայտնէ, որուն պարտին բոլորը մտիկ ընել: Մովսէս այլակերյայտնէ, որուն պարտին բոլորը մտիկ ընել: Մովսէս այլակերյայտնէ, որուն պարտին բոլորը մտիկ ընել: Մովսէս այլակեր----
պուպուպուպութեան ժամանակ երեւցաւ, ցոյց տալու համար, թէ Յիսուս թեան ժամանակ երեւցաւ, ցոյց տալու համար, թէ Յիսուս թեան ժամանակ երեւցաւ, ցոյց տալու համար, թէ Յիսուս թեան ժամանակ երեւցաւ, ցոյց տալու համար, թէ Յիսուս 
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ինքն էր այն մարինքն էր այն մարինքն էր այն մարինքն էր այն մարգարէն, որուն մասին խօսեր էր շուրջ 15 գարէն, որուն մասին խօսեր էր շուրջ 15 գարէն, որուն մասին խօսեր էր շուրջ 15 գարէն, որուն մասին խօսեր էր շուրջ 15 
դարեր առաջ:դարեր առաջ:դարեր առաջ:դարեր առաջ:    

բ) Հին Կտակարանին մէջ Մովսէս մարգարէն նշանաւոր բ) Հին Կտակարանին մէջ Մովսէս մարգարէն նշանաւոր բ) Հին Կտակարանին մէջ Մովսէս մարգարէն նշանաւոր բ) Հին Կտակարանին մէջ Մովսէս մարգարէն նշանաւոր 
էր իր հեզութեամբ, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աստուծոյ անուան էր իր հեզութեամբ, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աստուծոյ անուան էր իր հեզութեամբ, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աստուծոյ անուան էր իր հեզութեամբ, իսկ Եղիա մարգարէն՝ Աստուծոյ անուան 
հանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեամբ: Ոմահանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեամբ: Ոմահանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեամբ: Ոմահանդէպ իր ունեցած նախանձախնդրութեամբ: Ոմանք այս նք այս նք այս նք այս 
իրողութիւնը նկատի առնելով, Մովսէսը նկատած են իրողութիւնը նկատի առնելով, Մովսէսը նկատած են իրողութիւնը նկատի առնելով, Մովսէսը նկատած են իրողութիւնը նկատի առնելով, Մովսէսը նկատած են 
խորհրդանիշ հեզութեան, իսկ Եղիան՝ խորհրդանիշ աստուախորհրդանիշ հեզութեան, իսկ Եղիան՝ խորհրդանիշ աստուախորհրդանիշ հեզութեան, իսկ Եղիան՝ խորհրդանիշ աստուախորհրդանիշ հեզութեան, իսկ Եղիան՝ խորհրդանիշ աստուա----
ծային նախանձախնդրութեան: Յիսուս կամեծային նախանձախնդրութեան: Յիսուս կամեծային նախանձախնդրութեան: Յիսուս կամեծային նախանձախնդրութեան: Յիսուս կամեցաւ որ Մովսէս ցաւ որ Մովսէս ցաւ որ Մովսէս ցաւ որ Մովսէս 
ու Եղիա մարգարէները երեւին իր այլակերպութեան ժամաու Եղիա մարգարէները երեւին իր այլակերպութեան ժամաու Եղիա մարգարէները երեւին իր այլակերպութեան ժամաու Եղիա մարգարէները երեւին իր այլակերպութեան ժամա----
նակ, որպէսզի երեք աշակերտները՝ Պետրոս, Յովհաննէս եւ նակ, որպէսզի երեք աշակերտները՝ Պետրոս, Յովհաննէս եւ նակ, որպէսզի երեք աշակերտները՝ Պետրոս, Յովհաննէս եւ նակ, որպէսզի երեք աշակերտները՝ Պետրոս, Յովհաննէս եւ 
Յակոբոս, Մովսէսէն սորվին հեզ ու խոնարհ ըլլալ, իսկ Յակոբոս, Մովսէսէն սորվին հեզ ու խոնարհ ըլլալ, իսկ Յակոբոս, Մովսէսէն սորվին հեզ ու խոնարհ ըլլալ, իսկ Յակոբոս, Մովսէսէն սորվին հեզ ու խոնարհ ըլլալ, իսկ 
Եղիայէն սորվին Աստուծոյ անուան հանդէպ նախանձախԵղիայէն սորվին Աստուծոյ անուան հանդէպ նախանձախԵղիայէն սորվին Աստուծոյ անուան հանդէպ նախանձախԵղիայէն սորվին Աստուծոյ անուան հանդէպ նախանձախըըըընննն----
դիր ըլլալ: Բոլոր առաքեալները, բայց յատկապէս յիշեալ դիր ըլլալ: Բոլոր առաքեալները, բայց յատկապէս յիշեալ դիր ըլլալ: Բոլոր առաքեալները, բայց յատկապէս յիշեալ դիր ըլլալ: Բոլոր առաքեալները, բայց յատկապէս յիշեալ 
երեքը, պէտք ունէին հեզ ու խոնարհ ըլլալու, որովհետեւ երեքը, պէտք ունէին հեզ ու խոնարհ ըլլալու, որովհետեւ երեքը, պէտք ունէին հեզ ու խոնարհ ըլլալու, որովհետեւ երեքը, պէտք ունէին հեզ ու խոնարհ ըլլալու, որովհետեւ 
ընդհանրապէս այս երեքին մօտ է որ Յիսուսի յաջորդները ընդհանրապէս այս երեքին մօտ է որ Յիսուսի յաջորդները ընդհանրապէս այս երեքին մօտ է որ Յիսուսի յաջորդները ընդհանրապէս այս երեքին մօտ է որ Յիսուսի յաջորդները 
ըլլըլլըլլըլլալու, մեծ ըլլալու, Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու ալու, մեծ ըլլալու, Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու ալու, մեծ ըլլալու, Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու ալու, մեծ ըլլալու, Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու 
մտածումներ կը գտնենք:մտածումներ կը գտնենք:մտածումներ կը գտնենք:մտածումներ կը գտնենք:    

Հետաքրքրական կՀետաքրքրական կՀետաքրքրական կՀետաքրքրական կ’’’’ըլլայ յիշել որ երբ սամարական գիւղի ըլլայ յիշել որ երբ սամարական գիւղի ըլլայ յիշել որ երբ սամարական գիւղի ըլլայ յիշել որ երբ սամարական գիւղի 
մը բնամը բնամը բնամը բնակիչները մերժեցին ընդունիլ Յիսուսը, Յովհաննէս ու կիչները մերժեցին ընդունիլ Յիսուսը, Յովհաննէս ու կիչները մերժեցին ընդունիլ Յիսուսը, Յովհաննէս ու կիչները մերժեցին ընդունիլ Յիսուսը, Յովհաննէս ու 
Յակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքեալները Յիսուսէն խնդրեցին որ արտօեալները Յիսուսէն խնդրեցին որ արտօեալները Յիսուսէն խնդրեցին որ արտօեալները Յիսուսէն խնդրեցին որ արտօ----
նութիւն տայ իրենց երկինքէն կրակ ինութիւն տայ իրենց երկինքէն կրակ ինութիւն տայ իրենց երկինքէն կրակ ինութիւն տայ իրենց երկինքէն կրակ իջեցնելու անոնց վրայ եւ ջեցնելու անոնց վրայ եւ ջեցնելու անոնց վրայ եւ ջեցնելու անոնց վրայ եւ 
սպաննելու զանոնք (Ղուկաս 9.54): Ասոր դիմաց, յիշեցէք սպաննելու զանոնք (Ղուկաս 9.54): Ասոր դիմաց, յիշեցէք սպաննելու զանոնք (Ղուկաս 9.54): Ասոր դիմաց, յիշեցէք սպաննելու զանոնք (Ղուկաս 9.54): Ասոր դիմաց, յիշեցէք 
Մովսէս մարգարէին վերաբերՄովսէս մարգարէին վերաբերՄովսէս մարգարէին վերաբերՄովսէս մարգարէին վերաբերմունքը, երբ ժողոմունքը, երբ ժողոմունքը, երբ ժողոմունքը, երբ ժողովուրդը կը վուրդը կը վուրդը կը վուրդը կը 
տրտնջար Աստուծոյ դէմ ու կը մերժէր անոր կամքին հնատրտնջար Աստուծոյ դէմ ու կը մերժէր անոր կամքին հնատրտնջար Աստուծոյ դէմ ու կը մերժէր անոր կամքին հնատրտնջար Աստուծոյ դէմ ու կը մերժէր անոր կամքին հնա----
զանդիլ: Մովսէս չխնդրեց Աստուծմէ որ զանդիլ: Մովսէս չխնդրեց Աստուծմէ որ զանդիլ: Մովսէս չխնդրեց Աստուծմէ որ զանդիլ: Մովսէս չխնդրեց Աստուծմէ որ երկինքէն երկինքէն երկինքէն երկինքէն կրակ կրակ կրակ կրակ 
թափէ թափէ թափէ թափէ անոնց գլխուն, անոնց գլխուն, անոնց գլխուն, անոնց գլխուն, ինչպէս Յովհինչպէս Յովհինչպէս Յովհինչպէս Յովհաննէս ու Յակոբոս աննէս ու Յակոբոս աննէս ու Յակոբոս աննէս ու Յակոբոս 
առաքեալները ուզած էին ընել, ընդհակառակը, ան խնդրեց առաքեալները ուզած էին ընել, ընդհակառակը, ան խնդրեց առաքեալները ուզած էին ընել, ընդհակառակը, ան խնդրեց առաքեալները ուզած էին ընել, ընդհակառակը, ան խնդրեց 
Աստուծմէ, որ կաԱստուծմէ, որ կաԱստուծմէ, որ կաԱստուծմէ, որ կա´́́́մ ներէ ժողովուրդին եւ կամ ներէ ժողովուրդին եւ կամ ներէ ժողովուրդին եւ կամ ներէ ժողովուրդին եւ կա´́́́մ իր անունը մ իր անունը մ իր անունը մ իր անունը 
աւրէ իր գրած գիրքէն (Ելից 32.32): Հետեւաբար, յիշեալ երեք աւրէ իր գրած գիրքէն (Ելից 32.32): Հետեւաբար, յիշեալ երեք աւրէ իր գրած գիրքէն (Ելից 32.32): Հետեւաբար, յիշեալ երեք աւրէ իր գրած գիրքէն (Ելից 32.32): Հետեւաբար, յիշեալ երեք 
առաքեալները պէտք ունէին տեսնելու Մովսէսն ու Եղիան, առաքեալները պէտք ունէին տեսնելու Մովսէսն ու Եղիան, առաքեալները պէտք ունէին տեսնելու Մովսէսն ու Եղիան, առաքեալները պէտք ունէին տեսնելու Մովսէսն ու Եղիան, 
որպէսզի գիտնային թէ իրենց աորպէսզի գիտնային թէ իրենց աորպէսզի գիտնային թէ իրենց աորպէսզի գիտնային թէ իրենց առաքելութիւնը մարդիկը ռաքելութիւնը մարդիկը ռաքելութիւնը մարդիկը ռաքելութիւնը մարդիկը 
փրկելն էր եւ ոփրկելն էր եւ ոփրկելն էր եւ ոփրկելն էր եւ ո´́́́չ չ չ չ թէ կորսնցնելը: Այոթէ կորսնցնելը: Այոթէ կորսնցնելը: Այոթէ կորսնցնելը: Այո´, ´, ´, ´, մմմմեր կոչումը մարդիկը եր կոչումը մարդիկը եր կոչումը մարդիկը եր կոչումը մարդիկը 
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Աստուծոյ պատիժէն ազատելն է, եւ ոԱստուծոյ պատիժէն ազատելն է, եւ ոԱստուծոյ պատիժէն ազատելն է, եւ ոԱստուծոյ պատիժէն ազատելն է, եւ ո´́́́չ թէ անոնց համար չ թէ անոնց համար չ թէ անոնց համար չ թէ անոնց համար 
Աստուծոյ պատիժը խնդրելը:Աստուծոյ պատիժը խնդրելը:Աստուծոյ պատիժը խնդրելը:Աստուծոյ պատիժը խնդրելը:    

գ) գ) գ) գ) Եկեղեցին թէպէտ մէկ է բայց երկու մասի կը բաժնուի՝ Եկեղեցին թէպէտ մէկ է բայց երկու մասի կը բաժնուի՝ Եկեղեցին թէպէտ մէկ է բայց երկու մասի կը բաժնուի՝ Եկեղեցին թէպէտ մէկ է բայց երկու մասի կը բաժնուի՝ 
««««Յաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական Եկեղեցի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի»: »: »: »: 
««««ՅաՅաՅաՅաղթական Եկեղեցիղթական Եկեղեցիղթական Եկեղեցիղթական Եկեղեցի» » » » ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն 
հաւատացեալները, որոնք իրենց երկրաւոր կեանքի հաւատացեալները, որոնք իրենց երկրաւոր կեանքի հաւատացեալները, որոնք իրենց երկրաւոր կեանքի հաւատացեալները, որոնք իրենց երկրաւոր կեանքի 
ընթացքին պայքարած են մեղքին դէմ եւ յաղթականօրէն ընթացքին պայքարած են մեղքին դէմ եւ յաղթականօրէն ընթացքին պայքարած են մեղքին դէմ եւ յաղթականօրէն ընթացքին պայքարած են մեղքին դէմ եւ յաղթականօրէն 
մեկնած են այս աշխարհէն, իսկ մեկնած են այս աշխարհէն, իսկ մեկնած են այս աշխարհէն, իսկ մեկնած են այս աշխարհէն, իսկ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի» » » » 
ըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակաըսելով կը հասկնանք այն հաւատացեալները, որոնք տակա----
ւին երկրաւոր պայմաններուին երկրաւոր պայմաններուին երկրաւոր պայմաններուին երկրաւոր պայմաններու մէջ կւ մէջ կւ մէջ կւ մէջ կ’’’’ապրին ու կը կռուին ապրին ու կը կռուին ապրին ու կը կռուին ապրին ու կը կռուին 
մեղքին դէմ: Եմեղքին դէմ: Եմեղքին դէմ: Եմեղքին դէմ: Եկեղեցւոյ հայրեր դիտել կու տան թէկեղեցւոյ հայրեր դիտել կու տան թէկեղեցւոյ հայրեր դիտել կու տան թէկեղեցւոյ հայրեր դիտել կու տան թէ    Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս 
մարգարէն որ ճաշակեց մարմնաւոր մահ, կը ներկայացնէ մարգարէն որ ճաշակեց մարմնաւոր մահ, կը ներկայացնէ մարգարէն որ ճաշակեց մարմնաւոր մահ, կը ներկայացնէ մարգարէն որ ճաշակեց մարմնաւոր մահ, կը ներկայացնէ 
««««Յաղթական ԵկեղեցինՅաղթական ԵկեղեցինՅաղթական ԵկեղեցինՅաղթական Եկեղեցին», », », », իսկ Եղիա մարգարէն որ երկինք իսկ Եղիա մարգարէն որ երկինք իսկ Եղիա մարգարէն որ երկինք իսկ Եղիա մարգարէն որ երկինք 
փոխադրուեցաւ առանց մարմնաւոր մահ ճափոխադրուեցաւ առանց մարմնաւոր մահ ճափոխադրուեցաւ առանց մարմնաւոր մահ ճափոխադրուեցաւ առանց մարմնաւոր մահ ճաշակելու, կը շակելու, կը շակելու, կը շակելու, կը 
ներկայացնէ ներկայացնէ ներկայացնէ ներկայացնէ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղԶինուորագրեալ ԵկեղԶինուորագրեալ ԵկեղԶինուորագրեալ Եկեղեցինեցինեցինեցին»: »: »: »: Այլ Այլ Այլ Այլ բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թեամբ մը, Մովսէսը կը ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, թեամբ մը, Մովսէսը կը ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, թեամբ մը, Մովսէսը կը ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, թեամբ մը, Մովսէսը կը ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, 
իսկ Եղիան՝ Քրիստոսով ապիսկ Եղիան՝ Քրիստոսով ապիսկ Եղիան՝ Քրիստոսով ապիսկ Եղիան՝ Քրիստոսով ապրողները ու մեղքի դէմ րողները ու մեղքի դէմ րողները ու մեղքի դէմ րողները ու մեղքի դէմ 
կռուողները: Եթէ կռուողները: Եթէ կռուողները: Եթէ կռուողները: Եթէ ի մտի ունենանք այս բացատրութիւնը, ի մտի ունենանք այս բացատրութիւնը, ի մտի ունենանք այս բացատրութիւնը, ի մտի ունենանք այս բացատրութիւնը, 
պարզ կը դառնայպարզ կը դառնայպարզ կը դառնայպարզ կը դառնայ    որ այլակերպութեան ատեն անոնց որ այլակերպութեան ատեն անոնց որ այլակերպութեան ատեն անոնց որ այլակերպութեան ատեն անոնց 
երեւումը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս Տէրն է թէերեւումը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս Տէրն է թէերեւումը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս Տէրն է թէերեւումը ցոյց կու տայ, որ Յիսուս Տէրն է թէ´́́́    Յաղթական Յաղթական Յաղթական Յաղթական 
Եկեղեցիին եւ թէԵկեղեցիին եւ թէԵկեղեցիին եւ թէԵկեղեցիին եւ թէ´́́́Զինուորագրեալ Եկեղեցիին, այլ խօսքով` Զինուորագրեալ Եկեղեցիին, այլ խօսքով` Զինուորագրեալ Եկեղեցիին, այլ խօսքով` Զինուորագրեալ Եկեղեցիին, այլ խօսքով` 
««««թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ ննջեցեալներուն եւ թէննջեցեալներուն եւ թէննջեցեալներուն եւ թէննջեցեալներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ ապրողներունապրողներունապրողներունապրողներուն», », », », կ'ըսէ Եփրեմ կ'ըսէ Եփրեմ կ'ըսէ Եփրեմ կ'ըսէ Եփրեմ 
Խուրի Ասորի: Խուրի Ասորի: Խուրի Ասորի: Խուրի Ասորի: Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Քրիստոս ՏէՔրիստոս ՏէՔրիստոս ՏէՔրիստոս Տէ´́́́րն է իր անուան րն է իր անուան րն է իր անուան րն է իր անուան 
փառքին համար ապրողներուն եւ Տէփառքին համար ապրողներուն եւ Տէփառքին համար ապրողներուն եւ Տէփառքին համար ապրողներուն եւ Տէ´́́́րն է իր անուան րն է իր անուան րն է իր անուան րն է իր անուան 
փառքին համար մեռնողներուն:փառքին համար մեռնողներուն:փառքին համար մեռնողներուն:փառքին համար մեռնողներուն:    ՀՀՀՀաւաաւաաւաաւատացեալ մարդը, տացեալ մարդը, տացեալ մարդը, տացեալ մարդը, 
ՔՔՔՔրիստոսի կը պատկանի եւ Քրիստորիստոսի կը պատկանի եւ Քրիստորիստոսի կը պատկանի եւ Քրիստորիստոսի կը պատկանի եւ Քրիստոսի իշխանուսի իշխանուսի իշխանուսի իշխանութեան ներքեւ թեան ներքեւ թեան ներքեւ թեան ներքեւ 
կ'ապրի, անիկա ըլլայ ննջած թէ ողջ: Հաւատացեալին համար, կ'ապրի, անիկա ըլլայ ննջած թէ ողջ: Հաւատացեալին համար, կ'ապրի, անիկա ըլլայ ննջած թէ ողջ: Հաւատացեալին համար, կ'ապրի, անիկա ըլլայ ննջած թէ ողջ: Հաւատացեալին համար, 
մահը կեանքին դադմահը կեանքին դադմահը կեանքին դադմահը կեանքին դադրեցումըրեցումըրեցումըրեցումը    չէ, այլ` անոր շարունակութիւնը, չէ, այլ` անոր շարունակութիւնը, չէ, այլ` անոր շարունակութիւնը, չէ, այլ` անոր շարունակութիւնը, 
բայց այս անգամ երկինքի մէջ եւ Ասբայց այս անգամ երկինքի մէջ եւ Ասբայց այս անգամ երկինքի մէջ եւ Ասբայց այս անգամ երկինքի մէջ եւ Աստուծոյ անմիտուծոյ անմիտուծոյ անմիտուծոյ անմիջական ջական ջական ջական 
ներկայուներկայուներկայուներկայութեան մէջ: Պօղոս առաքեալ յստակօրէն ցթեան մէջ: Պօղոս առաքեալ յստակօրէն ցթեան մէջ: Պօղոս առաքեալ յստակօրէն ցթեան մէջ: Պօղոս առաքեալ յստակօրէն ցոյց կու ոյց կու ոյց կու ոյց կու 
տայ, թէ հաւատացտայ, թէ հաւատացտայ, թէ հաւատացտայ, թէ հաւատացեալ մարդուն համար կեանքէն ելլելը` եալ մարդուն համար կեանքէն ելլելը` եալ մարդուն համար կեանքէն ելլելը` եալ մարդուն համար կեանքէն ելլելը` 
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Քրիստոսի հետ ըլլալ կը նշանակէ (Փիլիպպեցիս 1.23: Քրիստոսի հետ ըլլալ կը նշանակէ (Փիլիպպեցիս 1.23: Քրիստոսի հետ ըլլալ կը նշանակէ (Փիլիպպեցիս 1.23: Քրիստոսի հետ ըլլալ կը նշանակէ (Փիլիպպեցիս 1.23: 
Բ.Կորնթացիս 5.8):Բ.Կորնթացիս 5.8):Բ.Կորնթացիս 5.8):Բ.Կորնթացիս 5.8):    

դ) Նախորդ բաժինին մէջ ըսինք, դ) Նախորդ բաժինին մէջ ըսինք, դ) Նախորդ բաժինին մէջ ըսինք, դ) Նախորդ բաժինին մէջ ըսինք, որ Մովսէսը կը որ Մովսէսը կը որ Մովսէսը կը որ Մովսէսը կը 
ներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, իսկ Եղիան՝ Քրիստոներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, իսկ Եղիան՝ Քրիստոներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, իսկ Եղիան՝ Քրիստոներկայացնէ Քրիստոսով ննջածները, իսկ Եղիան՝ Քրիստո----
սով ապրողները: Տիրոջ այլակերպութեան ժամսով ապրողները: Տիրոջ այլակերպութեան ժամսով ապրողները: Տիրոջ այլակերպութեան ժամսով ապրողները: Տիրոջ այլակերպութեան ժամանակ անակ անակ անակ 
երկուքին երկուքին երկուքին երկուքին փառաւոր կերպովփառաւոր կերպովփառաւոր կերպովփառաւոր կերպով    երեւումը ցոյց կու տայ, որ երբ երեւումը ցոյց կու տայ, որ երբ երեւումը ցոյց կու տայ, որ երբ երեւումը ցոյց կու տայ, որ երբ 
Յիսուս երկրորդ անգամ յայտնուի, այն ատեն, բոլոր Յիսուս երկրորդ անգամ յայտնուի, այն ատեն, բոլոր Յիսուս երկրորդ անգամ յայտնուի, այն ատեն, բոլոր Յիսուս երկրորդ անգամ յայտնուի, այն ատեն, բոլոր 
հաւատացեալնեհաւատացեալնեհաւատացեալնեհաւատացեալները՝ անոնք ըլլան ննջած թէ ապրող,րը՝ անոնք ըլլան ննջած թէ ապրող,րը՝ անոնք ըլլան ննջած թէ ապրող,րը՝ անոնք ըլլան ննջած թէ ապրող,    իրեն հետ իրեն հետ իրեն հետ իրեն հետ 
միասին պիտի յայտնուին փառքով, ճիշդ Մովսէսի ու Եղիայի միասին պիտի յայտնուին փառքով, ճիշդ Մովսէսի ու Եղիայի միասին պիտի յայտնուին փառքով, ճիշդ Մովսէսի ու Եղիայի միասին պիտի յայտնուին փառքով, ճիշդ Մովսէսի ու Եղիայի 
նման:նման:նման:նման:    Արդ, ինչպէս երբ Յիսուս իր աստուածայինԱրդ, ինչպէս երբ Յիսուս իր աստուածայինԱրդ, ինչպէս երբ Յիսուս իր աստուածայինԱրդ, ինչպէս երբ Յիսուս իր աստուածային    փառքով փառքով փառքով փառքով 
երեւերեւերեւերեւցաւ Թաբոր լերան վրայ՝ Մովսէսն ու Եղիան եկան իր ցաւ Թաբոր լերան վրայ՝ Մովսէսն ու Եղիան եկան իր ցաւ Թաբոր լերան վրայ՝ Մովսէսն ու Եղիան եկան իր ցաւ Թաբոր լերան վրայ՝ Մովսէսն ու Եղիան եկան իր 
դիմաւորուդիմաւորուդիմաւորուդիմաւորութեան, այնպէս ալ, երբ ան երկրորդ անգամ թեան, այնպէս ալ, երբ ան երկրորդ անգամ թեան, այնպէս ալ, երբ ան երկրորդ անգամ թեան, այնպէս ալ, երբ ան երկրորդ անգամ 
յայտնուի՝ Մովսէսի նման ննջած ու Եղիայի նման ապրող յայտնուի՝ Մովսէսի նման ննջած ու Եղիայի նման ապրող յայտնուի՝ Մովսէսի նման ննջած ու Եղիայի նման ապրող յայտնուի՝ Մովսէսի նման ննջած ու Եղիայի նման ապրող 
բոլոր հաւատացեալները, պիտի գան բոլոր հաւատացեալները, պիտի գան բոլոր հաւատացեալները, պիտի գան բոլոր հաւատացեալները, պիտի գան ««««Տէրը դիմաւորելու Տէրը դիմաւորելու Տէրը դիմաւորելու Տէրը դիմաւորելու 
համարհամարհամարհամար»»»» ( ( ( (Ա.Թեսաղոնիկեցի 4.17):Ա.Թեսաղոնիկեցի 4.17):Ա.Թեսաղոնիկեցի 4.17):Ա.Թեսաղոնիկեցի 4.17):    

ե) Դադրոս Մալդի կե) Դադրոս Մալդի կե) Դադրոս Մալդի կե) Դադրոս Մալդի կ’’’’ըըըըսէ. սէ. սէ. սէ. ««««Մովսէս ու Եղիա մարգարէՄովսէս ու Եղիա մարգարէՄովսէս ու Եղիա մարգարէՄովսէս ու Եղիա մարգարէ----
ները կը ներները կը ներները կը ներները կը ներկայացնեն Հին Կտակարանը, իսկ Պետրոս, կայացնեն Հին Կտակարանը, իսկ Պետրոս, կայացնեն Հին Կտակարանը, իսկ Պետրոս, կայացնեն Հին Կտակարանը, իսկ Պետրոս, 
Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները` Նոր Կտակարանը, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները` Նոր Կտակարանը, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները` Նոր Կտակարանը, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները` Նոր Կտակարանը, 
եւ Յիսուս իեւ Յիսուս իեւ Յիսուս իեւ Յիսուս ի´́́́նքն էր առանցքը Սուրբ Գիրքին իր երկու նքն էր առանցքը Սուրբ Գիրքին իր երկու նքն էր առանցքը Սուրբ Գիրքին իր երկու նքն էր առանցքը Սուրբ Գիրքին իր երկու 
ԿտակարաններովԿտակարաններովԿտակարաններովԿտակարաններով»:»:»:»:    Յիսուս մէկտեՅիսուս մէկտեՅիսուս մէկտեՅիսուս մէկտեղելով Մովսէս ու Եղիա ղելով Մովսէս ու Եղիա ղելով Մովսէս ու Եղիա ղելով Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէները` Պետրոսի, Յովհաննէսիմարգարէները` Պետրոսի, Յովհաննէսիմարգարէները` Պետրոսի, Յովհաննէսիմարգարէները` Պետրոսի, Յովհաննէսի    ու Յակոբոսի հետ, ու Յակոբոսի հետ, ու Յակոբոսի հետ, ու Յակոբոսի հետ, 
կարծէք Հին եւ Նոր Կտակարաններն է որ քովկարծէք Հին եւ Նոր Կտակարաններն է որ քովկարծէք Հին եւ Նոր Կտակարաններն է որ քովկարծէք Հին եւ Նոր Կտակարաններն է որ քով----քովի բերաւ եւ քովի բերաւ եւ քովի բերաւ եւ քովի բերաւ եւ 
անոնց մէանոնց մէանոնց մէանոնց մէ´́́́կ ամբողջութիւն ըլլալը ծանուցեց:կ ամբողջութիւն ըլլալը ծանուցեց:կ ամբողջութիւն ըլլալը ծանուցեց:կ ամբողջութիւն ըլլալը ծանուցեց:    Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
էր որ այլակերպութեան լերան վրայ քովէր որ այլակերպութեան լերան վրայ քովէր որ այլակերպութեան լերան վրայ քովէր որ այլակերպութեան լերան վրայ քով----քովի բերաւ Հին ու քովի բերաւ Հին ու քովի բերաւ Հին ու քովի բերաւ Հին ու 
Նոր Կտակարաններու մարդՆոր Կտակարաններու մարդՆոր Կտակարաններու մարդՆոր Կտակարաններու մարդիկը` մարգարէներն ու առաքիկը` մարգարէներն ու առաքիկը` մարգարէներն ու առաքիկը` մարգարէներն ու առաք----
եալները, որպէսզի բացայայտէր,եալները, որպէսզի բացայայտէր,եալները, որպէսզի բացայայտէր,եալները, որպէսզի բացայայտէր,    թէ անոնք մէկ ու միակ թէ անոնք մէկ ու միակ թէ անոնք մէկ ու միակ թէ անոնք մէկ ու միակ 
Տիրոջ մը ծառաներն էին, եւ թէ` իՏիրոջ մը ծառաներն էին, եւ թէ` իՏիրոջ մը ծառաներն էին, եւ թէ` իՏիրոջ մը ծառաներն էին, եւ թէ` ի´́́́նքն էր այդ Տէրը:նքն էր այդ Տէրը:նքն էր այդ Տէրը:նքն էր այդ Տէրը: « « « «Մովսէսն Մովսէսն Մովսէսն Մովսէսն 
ու Եղիան եկան Հին Կտակարանի մարդոց փոխարէն, ու Եղիան եկան Հին Կտակարանի մարդոց փոխարէն, ու Եղիան եկան Հին Կտակարանի մարդոց փոխարէն, ու Եղիան եկան Հին Կտակարանի մարդոց փոխարէն, 
որպէսզի մասնաորպէսզի մասնաորպէսզի մասնաորպէսզի մասնակից դառկից դառկից դառկից դառնան Խոստացեալ Մեսիային նան Խոստացեալ Մեսիային նան Խոստացեալ Մեսիային նան Խոստացեալ Մեսիային 
յայտնութեան առիթով` Նոր Կտակարայայտնութեան առիթով` Նոր Կտակարայայտնութեան առիթով` Նոր Կտակարայայտնութեան առիթով` Նոր Կտակարանի մարդոց նի մարդոց նի մարդոց նի մարդոց 
ուրախութեան...: Թաբոր լեռ բարձրանալով, հրճուաուրախութեան...: Թաբոր լեռ բարձրանալով, հրճուաուրախութեան...: Թաբոր լեռ բարձրանալով, հրճուաուրախութեան...: Թաբոր լեռ բարձրանալով, հրճուանքով նքով նքով նքով 
լեցուեցան թէլեցուեցան թէլեցուեցան թէլեցուեցան թէ´ ´ ´ ´ մարգարէները եւ թէմարգարէները եւ թէմարգարէները եւ թէմարգարէները եւ թէ´ ´ ´ ´ աշակերտները: աշակերտները: աշակերտները: աշակերտները: 



 177 

Մարգարէները ուրախացան՝ որովհետեւ տեսան Յիսուսը իր Մարգարէները ուրախացան՝ որովհետեւ տեսան Յիսուսը իր Մարգարէները ուրախացան՝ որովհետեւ տեսան Յիսուսը իր Մարգարէները ուրախացան՝ որովհետեւ տեսան Յիսուսը իր 
մարդեղութեանը մէջ, իսկ աշակերտները ուրախացան՝ մարդեղութեանը մէջ, իսկ աշակերտները ուրախացան՝ մարդեղութեանը մէջ, իսկ աշակերտները ուրախացան՝ մարդեղութեանը մէջ, իսկ աշակերտները ուրախացան՝ 
որովհետեւ զանիկա տեսան իր աստուածային փառքին մէջորովհետեւ զանիկա տեսան իր աստուածային փառքին մէջորովհետեւ զանիկա տեսան իր աստուածային փառքին մէջորովհետեւ զանիկա տեսան իր աստուածային փառքին մէջ»»»»    
((((Եփրեմ Խուրի Ասորի):Եփրեմ Խուրի Ասորի):Եփրեմ Խուրի Ասորի):Եփրեմ Խուրի Ասորի):    

զ) զ) զ) զ) Երբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէԵրբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէԵրբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէԵրբ Յիսուս աշակերտներուն հարցուց թէ    ««««մարդիկ մարդիկ մարդիկ մարդիկ 
ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ըսեն Մարդու Որդիին մասինըսեն Մարդու Որդիին մասինըսեն Մարդու Որդիին մասինըսեն Մարդու Որդիին մասին»:»:»:»:    Անոնք պատասխանեԱնոնք պատասխանեԱնոնք պատասխանեԱնոնք պատասխանե----
ցին. ցին. ցին. ցին. ««««Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ 
Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէԵղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէԵղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէԵղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէ----
ներէն մէկըներէն մէկըներէն մէկըներէն մէկը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.13Մատթէոս 16.13Մատթէոս 16.13Մատթէոս 16.13----14): 14): 14): 14): Յիսուս նկատի ունենալով Յիսուս նկատի ունենալով Յիսուս նկատի ունենալով Յիսուս նկատի ունենալով 
որ մարդոց մեծ բաժինը զինք Եղիա մարգարէն կոր մարդոց մեծ բաժինը զինք Եղիա մարգարէն կոր մարդոց մեծ բաժինը զինք Եղիա մարգարէն կոր մարդոց մեծ բաժինը զինք Եղիա մարգարէն կը կարծէին, ը կարծէին, ը կարծէին, ը կարծէին, 
եւ նկատի ունենալով որ աշակերտներն ալ կրեւ նկատի ունենալով որ աշակերտներն ալ կրեւ նկատի ունենալով որ աշակերտներն ալ կրեւ նկատի ունենալով որ աշակերտներն ալ կրնային ազդուիլ նային ազդուիլ նային ազդուիլ նային ազդուիլ 
այդ վարկածէն, այդ վարկածէն, այդ վարկածէն, այդ վարկածէն, կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժամանակ կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժամանակ կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժամանակ կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժամանակ 
Մովսէսն ու Եղիան յայտնուին, որպէսզի աշակերտներուն Մովսէսն ու Եղիան յայտնուին, որպէսզի աշակերտներուն Մովսէսն ու Եղիան յայտնուին, որպէսզի աշակերտներուն Մովսէսն ու Եղիան յայտնուին, որպէսզի աշակերտներուն 
միտքէն բոլորովին հեռանար այն մտածումը թէ ինք Եղիան էր միտքէն բոլորովին հեռանար այն մտածումը թէ ինք Եղիան էր միտքէն բոլորովին հեռանար այն մտածումը թէ ինք Եղիան էր միտքէն բոլորովին հեռանար այն մտածումը թէ ինք Եղիան էր 
կամ այլ մարգարէ մը, եւ նոյն այս ճշմարկամ այլ մարգարէ մը, եւ նոյն այս ճշմարկամ այլ մարգարէ մը, եւ նոյն այս ճշմարկամ այլ մարգարէ մը, եւ նոյն այս ճշմարտութիւնը բացայայտութիւնը բացայայտութիւնը բացայայտութիւնը բացայայ----
տէտէտէտէին ժողովուրդին: ին ժողովուրդին: ին ժողովուրդին: ին ժողովուրդին: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նաեւ կը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նաեւ կը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նաեւ կը Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նաեւ կը 
հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Եղիան երկինքէն բերուեցան, հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Եղիան երկինքէն բերուեցան, հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Եղիան երկինքէն բերուեցան, հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Եղիան երկինքէն բերուեցան, 
որպէսզի ոմանք չխորհէին թէ Քրիստոս Եղիան կամ Մովսէսն որպէսզի ոմանք չխորհէին թէ Քրիստոս Եղիան կամ Մովսէսն որպէսզի ոմանք չխորհէին թէ Քրիստոս Եղիան կամ Մովսէսն որպէսզի ոմանք չխորհէին թէ Քրիստոս Եղիան կամ Մովսէսն 
էր: Իսկ էր: Իսկ էր: Իսկ էր: Իսկ Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան Հայրապետը Հայրապետը Հայրապետը Հայրապետը կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
յայտնուեցաւ մեծագոյն մարգարէներուն՝յայտնուեցաւ մեծագոյն մարգարէներուն՝յայտնուեցաւ մեծագոյն մարգարէներուն՝յայտնուեցաւ մեծագոյն մարգարէներուն՝    Մովսէսի ու Եղիայի Մովսէսի ու Եղիայի Մովսէսի ու Եղիայի Մովսէսի ու Եղիայի 
հետ միասին, որպէսհետ միասին, որպէսհետ միասին, որպէսհետ միասին, որպէսզի, մէկ կողմէ ցոյց տար իր զի, մէկ կողմէ ցոյց տար իր զի, մէկ կողմէ ցոյց տար իր զի, մէկ կողմէ ցոյց տար իր 
աշակերտներուն, այն տարբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր աշակերտներուն, այն տարբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր աշակերտներուն, այն տարբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր աշակերտներուն, այն տարբերութիւնը որ գոյութիւն ունէր 
ծառաներուն եւ Տիրոջ միջեւ, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի ծառաներուն եւ Տիրոջ միջեւ, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի ծառաներուն եւ Տիրոջ միջեւ, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի ծառաներուն եւ Տիրոջ միջեւ, իսկ միւս կողմէ, որպէսզի 
բացայայտած ըլլար թէ Պետրոսի խոստովանութիւնը՝ թէ բացայայտած ըլլար թէ Պետրոսի խոստովանութիւնը՝ թէ բացայայտած ըլլար թէ Պետրոսի խոստովանութիւնը՝ թէ բացայայտած ըլլար թէ Պետրոսի խոստովանութիւնը՝ թէ 
Յիսուս Աստուծոյ Որդին է՝ ճիՅիսուս Աստուծոյ Որդին է՝ ճիՅիսուս Աստուծոյ Որդին է՝ ճիՅիսուս Աստուծոյ Որդին է՝ ճի´́́́շդ էրշդ էրշդ էրշդ էր»:»:»:»:    

է) Մեկէ) Մեկէ) Մեկէ) Մեկնիչ հայրեր Փարաւոնն ու անոր զօրքերը նիչ հայրեր Փարաւոնն ու անոր զօրքերը նիչ հայրեր Փարաւոնն ու անոր զօրքերը նիչ հայրեր Փարաւոնն ու անոր զօրքերը 
խորհրդանիշ նկատած են Սատանային եւ անոր չար խորհրդանիշ նկատած են Սատանային եւ անոր չար խորհրդանիշ նկատած են Սատանային եւ անոր չար խորհրդանիշ նկատած են Սատանային եւ անոր չար 
արբանեակներուն, իսկ Աքաաբ թագաւորն ու իր սուտ արբանեակներուն, իսկ Աքաաբ թագաւորն ու իր սուտ արբանեակներուն, իսկ Աքաաբ թագաւորն ու իր սուտ արբանեակներուն, իսկ Աքաաբ թագաւորն ու իր սուտ 
մարգարէներըմարգարէներըմարգարէներըմարգարէները` ` ` ` խորհրդանիշ խորհրդանիշ խորհրդանիշ խորհրդանիշ Աստուծոյ ընդդիմադիր մարԱստուծոյ ընդդիմադիր մարԱստուծոյ ընդդիմադիր մարԱստուծոյ ընդդիմադիր մար----
դոց: Մովսէս դէմ դրաւ Փարաւոնին ու յաղթեց անոր, իսկ դոց: Մովսէս դէմ դրաւ Փարաւոնին ու յաղթեց անոր, իսկ դոց: Մովսէս դէմ դրաւ Փարաւոնին ու յաղթեց անոր, իսկ դոց: Մովսէս դէմ դրաւ Փարաւոնին ու յաղթեց անոր, իսկ 
Եղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորին ուԵղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորին ուԵղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորին ուԵղիա դէմ դրաւ Աքաաբ թագաւորին ու    յաղթեց անոր: Ուստի, յաղթեց անոր: Ուստի, յաղթեց անոր: Ուստի, յաղթեց անոր: Ուստի, 
Մովսէս ու Եղիա իրենց ներկայութեամբ, ցոյց կու տան թէ Մովսէս ու Եղիա իրենց ներկայութեամբ, ցոյց կու տան թէ Մովսէս ու Եղիա իրենց ներկայութեամբ, ցոյց կու տան թէ Մովսէս ու Եղիա իրենց ներկայութեամբ, ցոյց կու տան թէ 
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Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք պիտի ըլլար իսկական յաղթողը Սատանային եւ նք պիտի ըլլար իսկական յաղթողը Սատանային եւ նք պիտի ըլլար իսկական յաղթողը Սատանային եւ նք պիտի ըլլար իսկական յաղթողը Սատանային եւ 
անոր բոլոր տեսակի զօրութիւններուն:անոր բոլոր տեսակի զօրութիւններուն:անոր բոլոր տեսակի զօրութիւններուն:անոր բոլոր տեսակի զօրութիւններուն:    

ը) Երբ Յիսուսի դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենար, ը) Երբ Յիսուսի դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենար, ը) Երբ Յիսուսի դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենար, ը) Երբ Յիսուսի դատավարութիւնը տեղի պիտի ունենար, 
ան պիան պիան պիան պիտի մեղադրուէր, առաջին, իբրեւ մէկը որ չէր տի մեղադրուէր, առաջին, իբրեւ մէկը որ չէր տի մեղադրուէր, առաջին, իբրեւ մէկը որ չէր տի մեղադրուէր, առաջին, իբրեւ մէկը որ չէր պահեր պահեր պահեր պահեր 
Մովսէսի օրէնքՄովսէսի օրէնքՄովսէսի օրէնքՄովսէսի օրէնքները, եւ երկրորդ, իբրեւ մէկը որ կը հայհոյէր, ները, եւ երկրորդ, իբրեւ մէկը որ կը հայհոյէր, ները, եւ երկրորդ, իբրեւ մէկը որ կը հայհոյէր, ները, եւ երկրորդ, իբրեւ մէկը որ կը հայհոյէր, 
այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը կը յափշտակէր եւ ինքզինք այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը կը յափշտակէր եւ ինքզինք այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը կը յափշտակէր եւ ինքզինք այսինքն՝ Աստուծոյ փառքը կը յափշտակէր եւ ինքզինք 
Աստուծոյ հաւասար կը նկատէր: Ճիշդ անոր համար ալ, Աստուծոյ հաւասար կը նկատէր: Ճիշդ անոր համար ալ, Աստուծոյ հաւասար կը նկատէր: Ճիշդ անոր համար ալ, Աստուծոյ հաւասար կը նկատէր: Ճիշդ անոր համար ալ, 
Յիսուս կամեցաւ որ իր այլակերՅիսուս կամեցաւ որ իր այլակերՅիսուս կամեցաւ որ իր այլակերՅիսուս կամեցաւ որ իր այլակերպութեան ժապութեան ժապութեան ժապութեան ժամանակ ներկայ մանակ ներկայ մանակ ներկայ մանակ ներկայ 
ըլլար Մովսէսը՝ որ ստացողն էր Օրէնըլլար Մովսէսը՝ որ ստացողն էր Օրէնըլլար Մովսէսը՝ որ ստացողն էր Օրէնըլլար Մովսէսը՝ որ ստացողն էր Օրէնքին, ցոյքին, ցոյքին, ցոյքին, ցոյց տալու համար ց տալու համար ց տալու համար ց տալու համար 
թէ ինք Օրէնքը պահող մըն էր եւ ոթէ ինք Օրէնքը պահող մըն էր եւ ոթէ ինք Օրէնքը պահող մըն էր եւ ոթէ ինք Օրէնքը պահող մըն էր եւ ո´́́́չ թէ Օրէնքը խախտող մը. չ թէ Օրէնքը խախտող մը. չ թէ Օրէնքը խախտող մը. չ թէ Օրէնքը խախտող մը. 
ուզեց նաեւ որ ներկայ ըլլար Եղիան՝ որ Աստուուզեց նաեւ որ ներկայ ըլլար Եղիան՝ որ Աստուուզեց նաեւ որ ներկայ ըլլար Եղիան՝ որ Աստուուզեց նաեւ որ ներկայ ըլլար Եղիան՝ որ Աստուծոյ փառքին ծոյ փառքին ծոյ փառքին ծոյ փառքին 
նախաննախաննախաննախանձախնդիր մարգարէն էր, որպէսզի վկան ըլլար իր ձախնդիր մարգարէն էր, որպէսզի վկան ըլլար իր ձախնդիր մարգարէն էր, որպէսզի վկան ըլլար իր ձախնդիր մարգարէն էր, որպէսզի վկան ըլլար իր 
աստուածային փառքին: Այլ բացատրութեամբ մը, Մովսէս իր աստուածային փառքին: Այլ բացատրութեամբ մը, Մովսէս իր աստուածային փառքին: Այլ բացատրութեամբ մը, Մովսէս իր աստուածային փառքին: Այլ բացատրութեամբ մը, Մովսէս իր 
ներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսոներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսոներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսոներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս Օրէնքը անտեսող ւս Օրէնքը անտեսող ւս Օրէնքը անտեսող ւս Օրէնքը անտեսող 
մէկը չէր, իսկ Եղիա իր ներկայումէկը չէր, իսկ Եղիա իր ներկայումէկը չէր, իսկ Եղիա իր ներկայումէկը չէր, իսկ Եղիա իր ներկայութեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս թեամբ ցոյց տուաւ թէ Յիսուս 
հայհոյող մէկը չէր (Դադրոս Մալդի):հայհոյող մէկը չէր (Դադրոս Մալդի):հայհոյող մէկը չէր (Դադրոս Մալդի):հայհոյող մէկը չէր (Դադրոս Մալդի):    

թ) թ) թ) թ) ««««Յիսուս մերժեց երկինքէն նշան մը տալ ՓարիսեՅիսուս մերժեց երկինքէն նշան մը տալ ՓարիսեՅիսուս մերժեց երկինքէն նշան մը տալ ՓարիսեՅիսուս մերժեց երկինքէն նշան մը տալ Փարիսե----
ցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց այլակերպութեան ցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց այլակերպութեան ցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց այլակերպութեան ցիներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն, բայց այլակերպութեան 
ժամանակ, ան նշան տուաւ իր աշակերտներուն, որպէժամանակ, ան նշան տուաւ իր աշակերտներուն, որպէժամանակ, ան նշան տուաւ իր աշակերտներուն, որպէժամանակ, ան նշան տուաւ իր աշակերտներուն, որպէսզի սզի սզի սզի 
զօրացնէր անոնց հաւատքը. Եղիա իջաւ հոնկէ ուր զօրացնէր անոնց հաւատքը. Եղիա իջաւ հոնկէ ուր զօրացնէր անոնց հաւատքը. Եղիա իջաւ հոնկէ ուր զօրացնէր անոնց հաւատքը. Եղիա իջաւ հոնկէ ուր 
բարձրացած էր, իսկ Մովսէս մեռելներու աշբարձրացած էր, իսկ Մովսէս մեռելներու աշբարձրացած էր, իսկ Մովսէս մեռելներու աշբարձրացած էր, իսկ Մովսէս մեռելներու աշխարհէն էր որ խարհէն էր որ խարհէն էր որ խարհէն էր որ 
բարձրացաւ. ասիկա էր տրուած նշանըբարձրացաւ. ասիկա էր տրուած նշանըբարձրացաւ. ասիկա էր տրուած նշանըբարձրացաւ. ասիկա էր տրուած նշանը»»»» ( ( ( (Յերոնիմոս):Յերոնիմոս):Յերոնիմոս):Յերոնիմոս):    

ժ) Այլակերպութեան ժամանակ Յիսուսի կողքին հինգ ժ) Այլակերպութեան ժամանակ Յիսուսի կողքին հինգ ժ) Այլակերպութեան ժամանակ Յիսուսի կողքին հինգ ժ) Այլակերպութեան ժամանակ Յիսուսի կողքին հինգ 
հոգիներ ներկայ էին՝ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, եւ հոգիներ ներկայ էին՝ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, եւ հոգիներ ներկայ էին՝ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, եւ հոգիներ ներկայ էին՝ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, եւ 
Պետրոս, ՅովհՊետրոս, ՅովհՊետրոս, ՅովհՊետրոս, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները: Բոլորը աննէս ու Յակոբոս առաքեալները: Բոլորը աննէս ու Յակոբոս առաքեալները: Բոլորը աննէս ու Յակոբոս առաքեալները: Բոլորը 
տեսան Յիսուսի փառքը: Կարգ մը մեկնիչներ, այս հինգ տեսան Յիսուսի փառքը: Կարգ մը մեկնիչներ, այս հինգ տեսան Յիսուսի փառքը: Կարգ մը մեկնիչներ, այս հինգ տեսան Յիսուսի փառքը: Կարգ մը մեկնիչներ, այս հինգ 
հոգիները նկատած են խորհրդանիշ մարդուն հինգ հոգիները նկատած են խորհրդանիշ մարդուն հինգ հոգիները նկատած են խորհրդանիշ մարդուն հինգ հոգիները նկատած են խորհրդանիշ մարդուն հինգ 
զգայարանքներուն: Ինչպէս այս հինգը որոնք նուիրուած էին զգայարանքներուն: Ինչպէս այս հինգը որոնք նուիրուած էին զգայարանքներուն: Ինչպէս այս հինգը որոնք նուիրուած էին զգայարանքներուն: Ինչպէս այս հինգը որոնք նուիրուած էին 
Աստուծոյ, տեսան Յիսուսի փառքը, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ Աստուծոյ, տեսան Յիսուսի փառքը, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ Աստուծոյ, տեսան Յիսուսի փառքը, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ Աստուծոյ, տեսան Յիսուսի փառքը, այնպէս ալ, ոեւէ մարդ որ 
իր հինգ զգայաիր հինգ զգայաիր հինգ զգայաիր հինգ զգայարանքնրանքնրանքնրանքներով նուիրուած է Աստուծոյ եերով նուիրուած է Աստուծոյ եերով նուիրուած է Աստուծոյ եերով նուիրուած է Աստուծոյ եւ անոր կը ւ անոր կը ւ անոր կը ւ անոր կը 
ծառայէ, անպայմծառայէ, անպայմծառայէ, անպայմծառայէ, անպայման որ պիտի տեսնէ Յիսուսի փառքը: ան որ պիտի տեսնէ Յիսուսի փառքը: ան որ պիտի տեսնէ Յիսուսի փառքը: ան որ պիտի տեսնէ Յիսուսի փառքը: 
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Քրիստոս ինքզինք ու իր փառքը կը յայտնէ միայն անոնց` Քրիստոս ինքզինք ու իր փառքը կը յայտնէ միայն անոնց` Քրիստոս ինքզինք ու իր փառքը կը յայտնէ միայն անոնց` Քրիստոս ինքզինք ու իր փառքը կը յայտնէ միայն անոնց` 
որոնք որոնք որոնք որոնք նուիրուած են ու նուիրուած են ու նուիրուած են ու նուիրուած են ու կ'աշխատին իր փառքին համար:կ'աշխատին իր փառքին համար:կ'աշխատին իր փառքին համար:կ'աշխատին իր փառքին համար:    

ժժժժա) Քրիստոս քովա) Քրիստոս քովա) Քրիստոս քովա) Քրիստոս քով----քովի բերելով երկնաբնակ Մովսէսն ու քովի բերելով երկնաբնակ Մովսէսն ու քովի բերելով երկնաբնակ Մովսէսն ու քովի բերելով երկնաբնակ Մովսէսն ու 
Եղիան եւ երկրաբնակ ՊետրԵղիան եւ երկրաբնակ ՊետրԵղիան եւ երկրաբնակ ՊետրԵղիան եւ երկրաբնակ Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, ոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, ոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, ոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, 
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ իր եկեղեցին մէուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ իր եկեղեցին մէուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ իր եկեղեցին մէուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ իր եկեղեցին մէ´́́́կ է: Թէպէտ անոր կ է: Թէպէտ անոր կ է: Թէպէտ անոր կ է: Թէպէտ անոր 
որոշ անդամները երկինքի մէջ են, եւ որոշները` երկրի վրայ, որոշ անդամները երկինքի մէջ են, եւ որոշները` երկրի վրայ, որոշ անդամները երկինքի մէջ են, եւ որոշները` երկրի վրայ, որոշ անդամները երկինքի մէջ են, եւ որոշները` երկրի վրայ, 
եւ սակայն, անոնք մէեւ սակայն, անոնք մէեւ սակայն, անոնք մէեւ սակայն, անոնք մէ´́́́կ ամբողջուկ ամբողջուկ ամբողջուկ ամբողջութիւն են, մէթիւն են, մէթիւն են, մէթիւն են, մէ´́́́կ ընտանիքի կ ընտանիքի կ ընտանիքի կ ընտանիքի 
նման են, մէնման են, մէնման են, մէնման են, մէ´́́́կ կամք են: Ասիկա կը յիշեցնէ եկեղեցիին, այլ կ կամք են: Ասիկա կը յիշեցնէ եկեղեցիին, այլ կ կամք են: Ասիկա կը յիշեցնէ եկեղեցիին, այլ կ կամք են: Ասիկա կը յիշեցնէ եկեղեցիին, այլ 
խօսքով`խօսքով`խօսքով`խօսքով`    ամէն մէկ հաւատացեալի, թէ ան կոչումը եւ ամէն մէկ հաւատացեալի, թէ ան կոչումը եւ ամէն մէկ հաւատացեալի, թէ ան կոչումը եւ ամէն մէկ հաւատացեալի, թէ ան կոչումը եւ 
պարտականութիւնը ունի իր աղօթքներուն միջոցաւ, մնայուն պարտականութիւնը ունի իր աղօթքներուն միջոցաւ, մնայուն պարտականութիւնը ունի իր աղօթքներուն միջոցաւ, մնայուն պարտականութիւնը ունի իր աղօթքներուն միջոցաւ, մնայուն 
հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալու երկինք հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալու երկինք հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալու երկինք հաղորդակցութեան ու յարաբերութեան մէջ ըլլալու երկինք 
փոխադրուած սուրբերուն ու պարզ հաւատացեալներուն փոխադրուած սուրբերուն ու պարզ հաւատացեալներուն փոխադրուած սուրբերուն ու պարզ հաւատացեալներուն փոխադրուած սուրբերուն ու պարզ հաւատացեալներուն 
հետ:հետ:հետ:հետ:    

ժժժժբ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն միասին երեւումը բ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն միասին երեւումը բ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն միասին երեւումը բ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն միասին երեւումը 
ցոյց կու տցոյց կու տցոյց կու տցոյց կու տայ, թէ երկինքի մէջ սուրբերը զիրար կը ճանչնան. այ, թէ երկինքի մէջ սուրբերը զիրար կը ճանչնան. այ, թէ երկինքի մէջ սուրբերը զիրար կը ճանչնան. այ, թէ երկինքի մէջ սուրբերը զիրար կը ճանչնան. 
ասիկա մեզի կը յիշեցնէ նաեւ, թէ արքայութեան մէջ բոլորս ասիկա մեզի կը յիշեցնէ նաեւ, թէ արքայութեան մէջ բոլորս ասիկա մեզի կը յիշեցնէ նաեւ, թէ արքայութեան մէջ բոլորս ասիկա մեզի կը յիշեցնէ նաեւ, թէ արքայութեան մէջ բոլորս 
իրար պիտի ճանչնանք:իրար պիտի ճանչնանք:իրար պիտի ճանչնանք:իրար պիտի ճանչնանք:    Այս մասին ընդարձակօրէն խօսած Այս մասին ընդարձակօրէն խօսած Այս մասին ընդարձակօրէն խօսած Այս մասին ընդարձակօրէն խօսած 
եմ: (Տեեմ: (Տեեմ: (Տեեմ: (Տե´́́́ս` 33ս` 33ս` 33ս` 33----րդ համարին բացատրութիւնը: 9րդ համարին բացատրութիւնը: 9րդ համարին բացատրութիւնը: 9րդ համարին բացատրութիւնը: 9----րդ կէտ):րդ կէտ):րդ կէտ):րդ կէտ):    

ժժժժգ) Մովսէս ապրած է Եղիայէն շուրջ 550 տարի առաջ, գ) Մովսէս ապրած է Եղիայէն շուրջ 550 տարի առաջ, գ) Մովսէս ապրած է Եղիայէն շուրջ 550 տարի առաջ, գ) Մովսէս ապրած է Եղիայէն շուրջ 550 տարի առաջ, 
բայց երկբայց երկբայց երկբայց երկինինինինքի մէջ զանոնք միասին կը տեսնենք: քի մէջ զանոնք միասին կը տեսնենք: քի մէջ զանոնք միասին կը տեսնենք: քի մէջ զանոնք միասին կը տեսնենք: Ասիկա մէկ Ասիկա մէկ Ասիկա մէկ Ասիկա մէկ 
կողմէ ցոյց կու տայ թէ երկինքի մէջ ժամանակի հասկացոկողմէ ցոյց կու տայ թէ երկինքի մէջ ժամանակի հասկացոկողմէ ցոյց կու տայ թէ երկինքի մէջ ժամանակի հասկացոկողմէ ցոյց կու տայ թէ երկինքի մէջ ժամանակի հասկացո----
ղութիւն չկայ, իսկ միւս կողմէ, կը պարզէղութիւն չկայ, իսկ միւս կողմէ, կը պարզէղութիւն չկայ, իսկ միւս կողմէ, կը պարզէղութիւն չկայ, իսկ միւս կողմէ, կը պարզէ    թէ բոլոր ժամաթէ բոլոր ժամաթէ բոլոր ժամաթէ բոլոր ժամա----
նակներու սուրբերը երկինքի մէջ միասին ու միատեղ նակներու սուրբերը երկինքի մէջ միասին ու միատեղ նակներու սուրբերը երկինքի մէջ միասին ու միատեղ նակներու սուրբերը երկինքի մէջ միասին ու միատեղ են:են:են:են:    

ժդ)ժդ)ժդ)ժդ)    Ոմանք կ'ենթադրեն, որ Աստուած պահեց Մովսէսի Ոմանք կ'ենթադրեն, որ Աստուած պահեց Մովսէսի Ոմանք կ'ենթադրեն, որ Աստուած պահեց Մովսէսի Ոմանք կ'ենթադրեն, որ Աստուած պահեց Մովսէսի 
ու Եղիայու Եղիայու Եղիայու Եղիայի մարմինները փճացումէի մարմինները փճացումէի մարմինները փճացումէի մարմինները փճացումէ    հեռուհեռուհեռուհեռու, , , , որպէսզի անոնք որպէսզի անոնք որպէսզի անոնք որպէսզի անոնք 
իրենց նոյն եւ սակայն փառաւորուած մարմիններով երեւէին իրենց նոյն եւ սակայն փառաւորուած մարմիններով երեւէին իրենց նոյն եւ սակայն փառաւորուած մարմիններով երեւէին իրենց նոյն եւ սակայն փառաւորուած մարմիններով երեւէին 
Յիսուսի այլակեՅիսուսի այլակեՅիսուսի այլակեՅիսուսի այլակերպութեան ժամանակ:րպութեան ժամանակ:րպութեան ժամանակ:րպութեան ժամանակ:    

ժժժժե)ե)ե)ե)    Մովսէս մարգարէն օրինադիրն էր, իսկ Եղիա Մովսէս մարգարէն օրինադիրն էր, իսկ Եղիա Մովսէս մարգարէն օրինադիրն էր, իսկ Եղիա Մովսէս մարգարէն օրինադիրն էր, իսկ Եղիա 
մարգարէն` նախանձաւորը Օրէնքին. ուստի, անոնք բերուեմարգարէն` նախանձաւորը Օրէնքին. ուստի, անոնք բերուեմարգարէն` նախանձաւորը Օրէնքին. ուստի, անոնք բերուեմարգարէն` նախանձաւորը Օրէնքին. ուստի, անոնք բերուե----
ցան Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակցան Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակցան Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակցան Յիսուսի այլակերպութեան ժամանակ, , , , որպէսզի գիտցուի որպէսզի գիտցուի որպէսզի գիտցուի որպէսզի գիտցուի 
թէ Մովսէս հին Օրէնքը եւ Եղիա իր նախանձաւորութիւնը կը թէ Մովսէս հին Օրէնքը եւ Եղիա իր նախանձաւորութիւնը կը թէ Մովսէս հին Օրէնքը եւ Եղիա իր նախանձաւորութիւնը կը թէ Մովսէս հին Օրէնքը եւ Եղիա իր նախանձաւորութիւնը կը 
դնեն Քրիստոսի ոտքերուն դիմաց, եւ որպէսզի Յիսուս նոր դնեն Քրիստոսի ոտքերուն դիմաց, եւ որպէսզի Յիսուս նոր դնեն Քրիստոսի ոտքերուն դիմաց, եւ որպէսզի Յիսուս նոր դնեն Քրիստոսի ոտքերուն դիմաց, եւ որպէսզի Յիսուս նոր 
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օրէնքը յանձնէ որոնց որ կը կամենայ (Մխիթար Վրդ. օրէնքը յանձնէ որոնց որ կը կամենայ (Մխիթար Վրդ. օրէնքը յանձնէ որոնց որ կը կամենայ (Մխիթար Վրդ. օրէնքը յանձնէ որոնց որ կը կամենայ (Մխիթար Վրդ. 
Սեբաստացի):Սեբաստացի):Սեբաստացի):Սեբաստացի):    

Օրինադիր Մովսէսի ներկայութիւնը` առաքեալներուն Օրինադիր Մովսէսի ներկայութիւնը` առաքեալներուն Օրինադիր Մովսէսի ներկայութիւնը` առաքեալներուն Օրինադիր Մովսէսի ներկայութիւնը` առաքեալներուն 
ներկայութեան, ցոյց կու տայ թներկայութեան, ցոյց կու տայ թներկայութեան, ցոյց կու տայ թներկայութեան, ցոյց կու տայ թէ ան եկած էր իր պաշտօնը է ան եկած էր իր պաշտօնը է ան եկած էր իր պաշտօնը է ան եկած էր իր պաշտօնը 
յանձնելու առաքեալներուն: Իսկ օրինապահ Եղիայի յանձնելու առաքեալներուն: Իսկ օրինապահ Եղիայի յանձնելու առաքեալներուն: Իսկ օրինապահ Եղիայի յանձնելու առաքեալներուն: Իսկ օրինապահ Եղիայի 
ներկայութիւնը` առաքեալներուն ներկայութեան, ցոյց կու ներկայութիւնը` առաքեալներուն ներկայութեան, ցոյց կու ներկայութիւնը` առաքեալներուն ներկայութեան, ցոյց կու ներկայութիւնը` առաքեալներուն ներկայութեան, ցոյց կու 
տայ թէ ան եկած էր քաջալերելու առաքեալներտայ թէ ան եկած էր քաջալերելու առաքեալներտայ թէ ան եկած էր քաջալերելու առաքեալներտայ թէ ան եկած էր քաջալերելու առաքեալներըըըը` ` ` ` 
հնազանդելու Քրիստոսի խօսքերուն ու պատուիրաններուն:հնազանդելու Քրիստոսի խօսքերուն ու պատուիրաններուն:հնազանդելու Քրիստոսի խօսքերուն ու պատուիրաններուն:հնազանդելու Քրիստոսի խօսքերուն ու պատուիրաններուն:    

ժզ) Մովսէս որ լերան վրայ Օրէնքը ստացած էրժզ) Մովսէս որ լերան վրայ Օրէնքը ստացած էրժզ) Մովսէս որ լերան վրայ Օրէնքը ստացած էրժզ) Մովսէս որ լերան վրայ Օրէնքը ստացած էր    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոսի ձեռքէն, հիմա դարձեալ լեռ կու գայ ու կը կանգնի տոսի ձեռքէն, հիմա դարձեալ լեռ կու գայ ու կը կանգնի տոսի ձեռքէն, հիմա դարձեալ լեռ կու գայ ու կը կանգնի տոսի ձեռքէն, հիմա դարձեալ լեռ կու գայ ու կը կանգնի 
Քրիստոսի ներկայութեան, կարծէք Օրէնքին ժամանակաշՔրիստոսի ներկայութեան, կարծէք Օրէնքին ժամանակաշՔրիստոսի ներկայութեան, կարծէք Օրէնքին ժամանակաշՔրիստոսի ներկայութեան, կարծէք Օրէնքին ժամանակաշըըըըրրրր----
ջանին աւարտը յայտարարած ըլլալու համար: Օրէնքը կը ջանին աւարտը յայտարարած ըլլալու համար: Օրէնքը կը ջանին աւարտը յայտարարած ըլլալու համար: Օրէնքը կը ջանին աւարտը յայտարարած ըլլալու համար: Օրէնքը կը 
պահանջէր զոհ ու պատարագ մատուցանել: Մովսէս ու Եղիա պահանջէր զոհ ու պատարագ մատուցանել: Մովսէս ու Եղիա պահանջէր զոհ ու պատարագ մատուցանել: Մովսէս ու Եղիա պահանջէր զոհ ու պատարագ մատուցանել: Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէները իրենք ալ զոհ ու պատարագ մատուցած են մարգարէները իրենք ալ զոհ ու պատարագ մատուցած են մարգարէները իրենք ալ զոհ ու պատարագ մատուցած են մարգարէները իրենք ալ զոհ ու պատարագ մատուցած են 
ՏՏՏՏիրոջ: Անոնք ներկայ եղան այլակերպութեան ժամանակ, իրոջ: Անոնք ներկայ եղան այլակերպութեան ժամանակ, իրոջ: Անոնք ներկայ եղան այլակերպութեան ժամանակ, իրոջ: Անոնք ներկայ եղան այլակերպութեան ժամանակ, 
որպէսզի կենդանական զոհ ու պատարագ մատուցանելու որպէսզի կենդանական զոհ ու պատարագ մատուցանելու որպէսզի կենդանական զոհ ու պատարագ մատուցանելու որպէսզի կենդանական զոհ ու պատարագ մատուցանելու 
ժամանակը Քրիստոսով ու Քրիստոսի խաչելութեամբ ժամանակը Քրիստոսով ու Քրիստոսի խաչելութեամբ ժամանակը Քրիստոսով ու Քրիստոսի խաչելութեամբ ժամանակը Քրիստոսով ու Քրիստոսի խաչելութեամբ 
աւարտած յայտարարուի (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):աւարտած յայտարարուի (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):աւարտած յայտարարուի (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):աւարտած յայտարարուի (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):    

ժէ) ժէ) ժէ) ժէ) Վերջապէս, յիշենք որ Հին ԿտակարանիՎերջապէս, յիշենք որ Հին ԿտակարանիՎերջապէս, յիշենք որ Հին ԿտակարանիՎերջապէս, յիշենք որ Հին Կտակարանինննն    մէջ Մովսէս մէջ Մովսէս մէջ Մովսէս մէջ Մովսէս 
ու Եղիա մարգարէները այու Եղիա մարգարէները այու Եղիա մարգարէները այու Եղիա մարգարէները այն երկու մարգարէներն են, որոնք ն երկու մարգարէներն են, որոնք ն երկու մարգարէներն են, որոնք ն երկու մարգարէներն են, որոնք 
Քրիստոսի նման քառասնօրեայ պաՔրիստոսի նման քառասնօրեայ պաՔրիստոսի նման քառասնօրեայ պաՔրիստոսի նման քառասնօրեայ պահեցողութիւն կատարած հեցողութիւն կատարած հեցողութիւն կատարած հեցողութիւն կատարած 
են:են:են:են:    

2) 2) 2) 2) ««««Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով...Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով...Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով...Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով...»:»:»:»:    Երեք Երեք Երեք Երեք 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) Միայն Ղուկաս Աւետարանիչն է որ կ'ըսէ թէ Մովսէսն Միայն Ղուկաս Աւետարանիչն է որ կ'ըսէ թէ Մովսէսն Միայն Ղուկաս Աւետարանիչն է որ կ'ըսէ թէ Մովսէսն Միայն Ղուկաս Աւետարանիչն է որ կ'ըսէ թէ Մովսէսն 
ու Եղիան իրենց փառքով երեւցան. Մատթէոս ու Մարկոս ու Եղիան իրենց փառքով երեւցան. Մատթէոս ու Մարկոս ու Եղիան իրենց փառքով երեւցան. Մատթէոս ու Մարկոս ու Եղիան իրենց փառքով երեւցան. Մատթէոս ու Մարկոս 
ԱւետարաԱւետարաԱւետարաԱւետարանիչնիչնիչնիչները թէեւ կը խօսին Մովսէսի ու Եղիայի ները թէեւ կը խօսին Մովսէսի ու Եղիայի ները թէեւ կը խօսին Մովսէսի ու Եղիայի ները թէեւ կը խօսին Մովսէսի ու Եղիայի 
երեւումին մասին, բայց չեն խօսիր անոնց փառքով երեւումին երեւումին մասին, բայց չեն խօսիր անոնց փառքով երեւումին երեւումին մասին, բայց չեն խօսիր անոնց փառքով երեւումին երեւումին մասին, բայց չեն խօսիր անոնց փառքով երեւումին 
մասին: Մովսէսին ու Եղիային փառքով երեւումը կը մասին: Մովսէսին ու Եղիային փառքով երեւումը կը մասին: Մովսէսին ու Եղիային փառքով երեւումը կը մասին: Մովսէսին ու Եղիային փառքով երեւումը կը 
բացայայտէ, թէ երբ հաւատացեալները կը բաժնուին այս բացայայտէ, թէ երբ հաւատացեալները կը բաժնուին այս բացայայտէ, թէ երբ հաւատացեալները կը բաժնուին այս բացայայտէ, թէ երբ հաւատացեալները կը բաժնուին այս 
աշխարհէն` կ'երթան իրենց հանգիստը գտնելու երկինքի աշխարհէն` կ'երթան իրենց հանգիստը գտնելու երկինքի աշխարհէն` կ'երթան իրենց հանգիստը գտնելու երկինքի աշխարհէն` կ'երթան իրենց հանգիստը գտնելու երկինքի 
փառքին մէջ, կ'երթան փառքին մէջ, կ'երթան փառքին մէջ, կ'երթան փառքին մէջ, կ'երթան փառաւորուելու Աստուծոյ կողմէ ու փառաւորուելու Աստուծոյ կողմէ ու փառաւորուելու Աստուծոյ կողմէ ու փառաւորուելու Աստուծոյ կողմէ ու 
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փառաւորելու զԱստուած: Բոլոր անոնք որոնք կ'անարգուին փառաւորելու զԱստուած: Բոլոր անոնք որոնք կ'անարգուին փառաւորելու զԱստուած: Բոլոր անոնք որոնք կ'անարգուին փառաւորելու զԱստուած: Բոլոր անոնք որոնք կ'անարգուին 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ անուան համար` ծոյ անուան համար` ծոյ անուան համար` ծոյ անուան համար` Աստուծոյ անուան փառքն է որ Աստուծոյ անուան փառքն է որ Աստուծոյ անուան փառքն է որ Աստուծոյ անուան փառքն է որ 
կը հանգչի իրենց վրայ, երբ մահուամբ կը բաժնուին այս կը հանգչի իրենց վրայ, երբ մահուամբ կը բաժնուին այս կը հանգչի իրենց վրայ, երբ մահուամբ կը բաժնուին այս կը հանգչի իրենց վրայ, երբ մահուամբ կը բաժնուին այս 
կեանքէն:կեանքէն:կեանքէն:կեանքէն:    

բ) բ) բ) բ) Քրիստոս իր աստուածային փառքով երեւցաւ, իսկ Քրիստոս իր աստուածային փառքով երեւցաւ, իսկ Քրիստոս իր աստուածային փառքով երեւցաւ, իսկ Քրիստոս իր աստուածային փառքով երեւցաւ, իսկ 
Մովսէսն ու ԵղիաՄովսէսն ու ԵղիաՄովսէսն ու ԵղիաՄովսէսն ու Եղիան` Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած ն` Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած ն` Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած ն` Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած 
փառքով: Իւրաքանչիւր հաւատացեալի յարուցեալ մարմին, փառքով: Իւրաքանչիւր հաւատացեալի յարուցեալ մարմին, փառքով: Իւրաքանչիւր հաւատացեալի յարուցեալ մարմին, փառքով: Իւրաքանչիւր հաւատացեալի յարուցեալ մարմին, 
իրեն յատուկ շքեղութիւն ու փառաւորութիւն պիտի ունենայ, իրեն յատուկ շքեղութիւն ու փառաւորութիւն պիտի ունենայ, իրեն յատուկ շքեղութիւն ու փառաւորութիւն պիտի ունենայ, իրեն յատուկ շքեղութիւն ու փառաւորութիւն պիտի ունենայ, 
որ Աստուծոյ կողմոր Աստուծոյ կողմոր Աստուծոյ կողմոր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած պիտի ըլլայ (է իրեն տրուած պիտի ըլլայ (է իրեն տրուած պիտի ըլլայ (է իրեն տրուած պիտի ըլլայ (Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս 
15.3815.3815.3815.38----44):44):44):44):    

գ) Երբ Յիսուս փառքով երեւցաւ` երկինք փոխադրուած գ) Երբ Յիսուս փառքով երեւցաւ` երկինք փոխադրուած գ) Երբ Յիսուս փառքով երեւցաւ` երկինք փոխադրուած գ) Երբ Յիսուս փառքով երեւցաւ` երկինք փոխադրուած 
իր մարիր մարիր մարիր մարդդդդիկն ալ փառքով երեւցան: Յիսուս փառքի մէջ եղած իկն ալ փառքով երեւցան: Յիսուս փառքի մէջ եղած իկն ալ փառքով երեւցան: Յիսուս փառքի մէջ եղած իկն ալ փառքով երեւցան: Յիսուս փառքի մէջ եղած 
ատեն` իրեններն ալ փառքի մէջ էին: Եւ ասիկա մեզի կը ատեն` իրեններն ալ փառքի մէջ էին: Եւ ասիկա մեզի կը ատեն` իրեններն ալ փառքի մէջ էին: Եւ ասիկա մեզի կը ատեն` իրեններն ալ փառքի մէջ էին: Եւ ասիկա մեզի կը 
յիշեցնէ, թէ երբ Քրիստոս երյիշեցնէ, թէ երբ Քրիստոս երյիշեցնէ, թէ երբ Քրիստոս երյիշեցնէ, թէ երբ Քրիստոս երկրորդ անգամ յայտնուի իր կրորդ անգամ յայտնուի իր կրորդ անգամ յայտնուի իր կրորդ անգամ յայտնուի իր 
փառքով, երկինքի մէջ ու երկրի վրայ գտնուող իր բոլոր փառքով, երկինքի մէջ ու երկրի վրայ գտնուող իր բոլոր փառքով, երկինքի մէջ ու երկրի վրայ գտնուող իր բոլոր փառքով, երկինքի մէջ ու երկրի վրայ գտնուող իր բոլոր 
զաւակները իրեզաւակները իրեզաւակները իրեզաւակները իրե´́́́նք եւս փառքով պիտի յայտնուին: Երկինքի նք եւս փառքով պիտի յայտնուին: Երկինքի նք եւս փառքով պիտի յայտնուին: Երկինքի նք եւս փառքով պիտի յայտնուին: Երկինքի 
մէջ գտնմէջ գտնմէջ գտնմէջ գտնուող սուրբերը որոնք փառքի մէջ ենուող սուրբերը որոնք փառքի մէջ ենուող սուրբերը որոնք փառքի մէջ ենուող սուրբերը որոնք փառքի մէջ են    արդէնարդէնարդէնարդէն` ` ` ` պիտի պիտի պիտի պիտի 
յայտնուին յաւելեալ փառքով, իսկ երկրի վրայ գտնուող յայտնուին յաւելեալ փառքով, իսկ երկրի վրայ գտնուող յայտնուին յաւելեալ փառքով, իսկ երկրի վրայ գտնուող յայտնուին յաւելեալ փառքով, իսկ երկրի վրայ գտնուող 
հաւատացեալները` իրենց տրուելիք փառքով: Պետրոս, հաւատացեալները` իրենց տրուելիք փառքով: Պետրոս, հաւատացեալները` իրենց տրուելիք փառքով: Պետրոս, հաւատացեալները` իրենց տրուելիք փառքով: Պետրոս, 
Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները փառքի մէջ չէին, եւ Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները փառքի մէջ չէին, եւ Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները փառքի մէջ չէին, եւ Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները փառքի մէջ չէին, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ իրենց զգեստները լոյս դարձան: Փառքի մէջ ըլլալը չ ալ իրենց զգեստները լոյս դարձան: Փառքի մէջ ըլլալը չ ալ իրենց զգեստները լոյս դարձան: Փառքի մէջ ըլլալը չ ալ իրենց զգեստները լոյս դարձան: Փառքի մէջ ըլլալը 
յատուկ է յատուկ է յատուկ է յատուկ է մահուամբ երկինք մեկնածներմահուամբ երկինք մեկնածներմահուամբ երկինք մեկնածներմահուամբ երկինք մեկնածներուն միայն:ուն միայն:ուն միայն:ուն միայն:    

3) 3) 3) 3) ««««Կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ Կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ Կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ Կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ 
պիտի պապիտի պապիտի պապիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջտահէր Երուսաղէմի մէջ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Մովսէս ու Ինչո՞ւ համար Մովսէս ու Ինչո՞ւ համար Մովսէս ու Ինչո՞ւ համար Մովսէս ու 
Եղիա մարգարէները կը խօսէին Քրիստոսի իր կրելիք Եղիա մարգարէները կը խօսէին Քրիստոսի իր կրելիք Եղիա մարգարէները կը խօսէին Քրիստոսի իր կրելիք Եղիա մարգարէները կը խօսէին Քրիստոսի իր կրելիք 
չչչչարչարանքներուն ու մահուան մասինարչարանքներուն ու մահուան մասինարչարանքներուն ու մահուան մասինարչարանքներուն ու մահուան մասին    երբ Քրիստոս իր երբ Քրիստոս իր երբ Քրիստոս իր երբ Քրիստոս իր 
աստուածային փառքին մէջ էաստուածային փառքին մէջ էաստուածային փառքին մէջ էաստուածային փառքին մէջ էր. ինչո՞ւ կը խօսէին անոր ր. ինչո՞ւ կը խօսէին անոր ր. ինչո՞ւ կը խօսէին անոր ր. ինչո՞ւ կը խօսէին անոր 
մահուան մասին երբ ան իբրեւ անմահ թագաւոր կը մահուան մասին երբ ան իբրեւ անմահ թագաւոր կը մահուան մասին երբ ան իբրեւ անմահ թագաւոր կը մահուան մասին երբ ան իբրեւ անմահ թագաւոր կը 
յայտնուէր: Կը խօսէին, ցոյց տալու համար մեզի, որ փառքի յայտնուէր: Կը խօսէին, ցոյց տալու համար մեզի, որ փառքի յայտնուէր: Կը խօսէին, ցոյց տալու համար մեզի, որ փառքի յայտնուէր: Կը խօսէին, ցոյց տալու համար մեզի, որ փառքի 
դուռը, արքայութեան դուռը, անմահութեան դուռը, պիտի դուռը, արքայութեան դուռը, անմահութեան դուռը, պիտի դուռը, արքայութեան դուռը, անմահութեան դուռը, պիտի դուռը, արքայութեան դուռը, անմահութեան դուռը, պիտի 
բացուէր ու կրնար բացուիլ միաբացուէր ու կրնար բացուիլ միաբացուէր ու կրնար բացուիլ միաբացուէր ու կրնար բացուիլ միա´́́́յն Քրիստոսի չարչարանքնեյն Քրիստոսի չարչարանքնեյն Քրիստոսի չարչարանքնեյն Քրիստոսի չարչարանքնե----
րով, խաչով ու յարութեամբ, բայցրով, խաչով ու յարութեամբ, բայցրով, խաչով ու յարութեամբ, բայցրով, խաչով ու յարութեամբ, բայց    մանաւանդ, սորվեցնելու մանաւանդ, սորվեցնելու մանաւանդ, սորվեցնելու մանաւանդ, սորվեցնելու 
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համար մեզի, որ եթէ մենք կհամար մեզի, որ եթէ մենք կհամար մեզի, որ եթէ մենք կհամար մեզի, որ եթէ մենք կ’’’’ուզենք հասնիլ արքայութիւն՝ ուզենք հասնիլ արքայութիւն՝ ուզենք հասնիլ արքայութիւն՝ ուզենք հասնիլ արքայութիւն՝ 
պէտք է պատրապէտք է պատրապէտք է պատրապէտք է պատրա´́́́ստ ըլլանք տառապելու այդ արքայութեան ստ ըլլանք տառապելու այդ արքայութեան ստ ըլլանք տառապելու այդ արքայութեան ստ ըլլանք տառապելու այդ արքայութեան 
համար: Արդհամար: Արդհամար: Արդհամար: Արդարեւարեւարեւարեւ, , , , ««««բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` բազմաթիւ նեղութիւններ պէտք է կրենք` 
Աստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համարԱստուծոյ արքայութիւնը մտնելու համար»»»» ( ( ( (Գործք 14.22):Գործք 14.22):Գործք 14.22):Գործք 14.22):    
Հակառակ առաքեալին այս յստաՀակառակ առաքեալին այս յստաՀակառակ առաքեալին այս յստաՀակառակ առաքեալին այս յստակ յայտարարութեան, այսօր կ յայտարարութեան, այսօր կ յայտարարութեան, այսօր կ յայտարարութեան, այսօր 
սակայն, իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող շատ սակայն, իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող շատ սակայն, իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող շատ սակայն, իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող շատ 
հոսանքներ կան, հոսանքներ կան, հոսանքներ կան, հոսանքներ կան, որոնք որոնք որոնք որոնք կ'ուզեն կ'ուզեն կ'ուզեն կ'ուզեն Աստուծոյ արքայութիւնը Աստուծոյ արքայութիւնը Աստուծոյ արքայութիւնը Աստուծոյ արքայութիւնը 
ժառանգել առանց նեղութիւններու հանդիպելու, եւ որոնք ժառանգել առանց նեղութիւններու հանդիպելու, եւ որոնք ժառանգել առանց նեղութիւններու հանդիպելու, եւ որոնք ժառանգել առանց նեղութիւններու հանդիպելու, եւ որոնք 
կ'ուսուցանեն թէ ճշմարիտ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ կ'ուսուցանեն թէ ճշմարիտ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ կ'ուսուցանեն թէ ճշմարիտ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ կ'ուսուցանեն թէ ճշմարիտ հաւատացեալ մարդը պէտք չէ 
նեղութեանց ու չարչարանքներու հանեղութեանց ու չարչարանքներու հանեղութեանց ու չարչարանքներու հանեղութեանց ու չարչարանքներու հանդիպի: Հետաքրքրական նդիպի: Հետաքրքրական նդիպի: Հետաքրքրական նդիպի: Հետաքրքրական 
է, որ ամէն մարդ կ'ուզէ արքայութիւն մտնել, բայց է, որ ամէն մարդ կ'ուզէ արքայութիւն մտնել, բայց է, որ ամէն մարդ կ'ուզէ արքայութիւն մտնել, բայց է, որ ամէն մարդ կ'ուզէ արքայութիւն մտնել, բայց քիչեր քիչեր քիչեր քիչեր 
միայն միայն միայն միայն կ'ուզեն տառապիլ արքայութեան համար:կ'ուզեն տառապիլ արքայութեան համար:կ'ուզեն տառապիլ արքայութեան համար:կ'ուզեն տառապիլ արքայութեան համար:    Ամէն մարդ Ամէն մարդ Ամէն մարդ Ամէն մարդ 
կ'ուզէ դրախտի վարդը քաղել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կ'ուզէ դրախտի վարդը քաղել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կ'ուզէ դրախտի վարդը քաղել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար կ'ուզէ դրախտի վարդը քաղել, բայց քիչեր միայն սիրայօժար 
կերպով կը տանին վարդին պատճառած փուշերու ցաւը: կերպով կը տանին վարդին պատճառած փուշերու ցաւը: կերպով կը տանին վարդին պատճառած փուշերու ցաւը: կերպով կը տանին վարդին պատճառած փուշերու ցաւը: 
Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ վարդը քաՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ վարդը քաՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ վարդը քաՄեզմէ ո՞վ չի գիտեր, թէ վարդը քաղել ուզող մարդը` չի ղել ուզող մարդը` չի ղել ուզող մարդը` չի ղել ուզող մարդը` չի 
կրնար անոր փուշերէն խուսափիլ:կրնար անոր փուշերէն խուսափիլ:կրնար անոր փուշերէն խուսափիլ:կրնար անոր փուշերէն խուսափիլ:    

Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք աստուածային փառքի ժառանգորդները ուզենք աստուածային փառքի ժառանգորդները ուզենք աստուածային փառքի ժառանգորդները ուզենք աստուածային փառքի ժառանգորդները 
դառնալ՝ պէտք է պատրադառնալ՝ պէտք է պատրադառնալ՝ պէտք է պատրադառնալ՝ պէտք է պատրա´́́́ստ ըլլանք Քրիստոսի ճամբայէն ստ ըլլանք Քրիստոսի ճամբայէն ստ ըլլանք Քրիստոսի ճամբայէն ստ ըլլանք Քրիստոսի ճամբայէն 
քալելու, այլ խօսքալելու, այլ խօսքալելու, այլ խօսքալելու, այլ խօսքով, տառապանքի ու հալածանքի ճամբայէն: քով, տառապանքի ու հալածանքի ճամբայէն: քով, տառապանքի ու հալածանքի ճամբայէն: քով, տառապանքի ու հալածանքի ճամբայէն: 
ՆեՆեՆեՆե´́́́ղ է այն դուռը եւ դժուարիղ է այն դուռը եւ դժուարիղ է այն դուռը եւ դժուարիղ է այն դուռը եւ դժուարի´́́́ն այն ճամբան որ դէպի կեան այն ճամբան որ դէպի կեան այն ճամբան որ դէպի կեան այն ճամբան որ դէպի կեա´́́́նք նք նք նք 
կկկկը տանի, յայտարարեց Քրիստոս (Մատթէոս 7.14): Բայց ը տանի, յայտարարեց Քրիստոս (Մատթէոս 7.14): Բայց ը տանի, յայտարարեց Քրիստոս (Մատթէոս 7.14): Բայց ը տանի, յայտարարեց Քրիստոս (Մատթէոս 7.14): Բայց 
հարկաւ, դէպի կեանք առաջնորդող այդ ճամբուն վրայ միայն հարկաւ, դէպի կեանք առաջնորդող այդ ճամբուն վրայ միայն հարկաւ, դէպի կեանք առաջնորդող այդ ճամբուն վրայ միայն հարկաւ, դէպի կեանք առաջնորդող այդ ճամբուն վրայ միայն 
նեղութիւն չէ որ կը սպասէ մեզի: Երկինք տանող այդ ճամբուն նեղութիւն չէ որ կը սպասէ մեզի: Երկինք տանող այդ ճամբուն նեղութիւն չէ որ կը սպասէ մեզի: Երկինք տանող այդ ճամբուն նեղութիւն չէ որ կը սպասէ մեզի: Երկինք տանող այդ ճամբուն 
վրայ նեղութիւնը կայ, այովրայ նեղութիւնը կայ, այովրայ նեղութիւնը կայ, այովրայ նեղութիւնը կայ, այո´, ´, ´, ´, բայց կայ նաեւ մխիբայց կայ նաեւ մխիբայց կայ նաեւ մխիբայց կայ նաեւ մխիթարութիթարութիթարութիթարութի´́́́ւնը ւնը ւնը ւնը 
Սուրբ Հոգիին: Այդ ճամբուն վրայ խոչընդոտներՍուրբ Հոգիին: Այդ ճամբուն վրայ խոչընդոտներՍուրբ Հոգիին: Այդ ճամբուն վրայ խոչընդոտներՍուրբ Հոգիին: Այդ ճամբուն վրայ խոչընդոտներ    կան, այոկան, այոկան, այոկան, այո´, ´, ´, ´, 
բայց կայ նաեւ խափանողը այդ խոչընդոտներուն՝ Քրիստոս բայց կայ նաեւ խափանողը այդ խոչընդոտներուն՝ Քրիստոս բայց կայ նաեւ խափանողը այդ խոչընդոտներուն՝ Քրիստոս բայց կայ նաեւ խափանողը այդ խոչընդոտներուն՝ Քրիստոս 
ինք: Այդ ճամբուն վրայ մեր կողքիինք: Այդ ճամբուն վրայ մեր կողքիինք: Այդ ճամբուն վրայ մեր կողքիինք: Այդ ճամբուն վրայ մեր կողքի´́́́ն է Աստուծոյ մայրը՝ սուրբ ն է Աստուծոյ մայրը՝ սուրբ ն է Աստուծոյ մայրը՝ սուրբ ն է Աստուծոյ մայրը՝ սուրբ 
կոյս Մարիամ, ինչպէս նաեւ բոլոր սուրբերը, հրեշտակներն կոյս Մարիամ, ինչպէս նաեւ բոլոր սուրբերը, հրեշտակներն կոյս Մարիամ, ինչպէս նաեւ բոլոր սուրբերը, հրեշտակներն կոյս Մարիամ, ինչպէս նաեւ բոլոր սուրբերը, հրեշտակներն 
ու հրեշտակաու հրեշտակաու հրեշտակաու հրեշտակապետները, սերովբէներն ու քերովբէները, իրենց պետները, սերովբէներն ու քերովբէները, իրենց պետները, սերովբէներն ու քերովբէները, իրենց պետները, սերովբէներն ու քերովբէները, իրենց 
զօրակցութեամբ ու բարեխօսութզօրակցութեամբ ու բարեխօսութզօրակցութեամբ ու բարեխօսութզօրակցութեամբ ու բարեխօսութեեեեամբ:ամբ:ամբ:ամբ:    

4)4)4)4)    Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մովսէսն ու Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մովսէսն ու 
ԵղիանԵղիանԵղիանԵղիան    ««««կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ կը խօսէին Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին, որ 
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պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջպիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջպիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջպիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»:»:»:»:    Արդ, ինչո՞ւ համար Արդ, ինչո՞ւ համար Արդ, ինչո՞ւ համար Արդ, ինչո՞ւ համար 
անոնք Յիսուսի հետ կը խօսէին, եւ ինչո՞ւ համար անոր անոնք Յիսուսի հետ կը խօսէին, եւ ինչո՞ւ համար անոր անոնք Յիսուսի հետ կը խօսէին, եւ ինչո՞ւ համար անոր անոնք Յիսուսի հետ կը խօսէին, եւ ինչո՞ւ համար անոր 
մահուան մասին է որ կը խօսէին: Ամփոփ նշումներ.մահուան մասին է որ կը խօսէին: Ամփոփ նշումներ.մահուան մասին է որ կը խօսէին: Ամփոփ նշումներ.մահուան մասին է որ կը խօսէին: Ամփոփ նշումներ.----    

ա) Մատա) Մատա) Մատա) Մատթէոս ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ Եղիա ու թէոս ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ Եղիա ու թէոս ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ Եղիա ու թէոս ու Մարկոս կ'արձանագրեն թէ Եղիա ու 
Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս ««««Յիսուսի հետ կը խօսէինՅիսուսի հետ կը խօսէինՅիսուսի հետ կը խօսէինՅիսուսի հետ կը խօսէին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 17.3: Մարկոս Մատթէոս 17.3: Մարկոս Մատթէոս 17.3: Մարկոս Մատթէոս 17.3: Մարկոս 
9.4), 9.4), 9.4), 9.4), բայց անոնք չեն ըսեր թէ իբայց անոնք չեն ըսեր թէ իբայց անոնք չեն ըսեր թէ իբայց անոնք չեն ըսեր թէ ի´́́́նչ կը խօսէին կամ ինչինչ կը խօսէին կամ ինչինչ կը խօսէին կամ ինչինչ կը խօսէին կամ ինչի´ ´ ´ ´ 
մասին կը խօսէին: Ղուկաս սակայն կ'արձանագրէ թէ անոնք մասին կը խօսէին: Ղուկաս սակայն կ'արձանագրէ թէ անոնք մասին կը խօսէին: Ղուկաս սակայն կ'արձանագրէ թէ անոնք մասին կը խօսէին: Ղուկաս սակայն կ'արձանագրէ թէ անոնք 
Յիսուսի հետ կը խօսէին Յիսուսի հետ կը խօսէին Յիսուսի հետ կը խօսէին Յիսուսի հետ կը խօսէին ««««իիիիր մահուան մասին, որ պիտի ր մահուան մասին, որ պիտի ր մահուան մասին, որ պիտի ր մահուան մասին, որ պիտի 
պատահէր Եպատահէր Եպատահէր Եպատահէր Երուսաղէմի մէջրուսաղէմի մէջրուսաղէմի մէջրուսաղէմի մէջ»:»:»:»:    Հարկաւ Մովսէսն ու Եղիան Հարկաւ Մովսէսն ու Եղիան Հարկաւ Մովսէսն ու Եղիան Հարկաւ Մովսէսն ու Եղիան 
իրենք չէին որ Յիսուսի կ'ըսէին թէ Երուսաղէմի մէջ էր որ իրենք չէին որ Յիսուսի կ'ըսէին թէ Երուսաղէմի մէջ էր որ իրենք չէին որ Յիսուսի կ'ըսէին թէ Երուսաղէմի մէջ էր որ իրենք չէին որ Յիսուսի կ'ըսէին թէ Երուսաղէմի մէջ էր որ 
պէտք էր մեռնէր: պէտք էր մեռնէր: պէտք էր մեռնէր: պէտք էր մեռնէր: ««««ՈՈՈՈր պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջր պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջր պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջր պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ»»»»    
բառերը Ղուկաս Աւետարանիչ ինքն է որ կ'արձանագրէ: Ամէն բառերը Ղուկաս Աւետարանիչ ինքն է որ կ'արձանագրէ: Ամէն բառերը Ղուկաս Աւետարանիչ ինքն է որ կ'արձանագրէ: Ամէն բառերը Ղուկաս Աւետարանիչ ինքն է որ կ'արձանագրէ: Ամէն 
մարդ գիտէր ու լսած էր թէ Մեսիան Երուսաղէմի մէջ էր որ մարդ գիտէր ու լսած էր թէ Մեսիան Երուսաղէմի մէջ էր որ մարդ գիտէր ու լսած էր թէ Մեսիան Երուսաղէմի մէջ էր որ մարդ գիտէր ու լսած էր թէ Մեսիան Երուսաղէմի մէջ էր որ 
պիտի մեպիտի մեպիտի մեպիտի մեռնէր. ուստի, Ղուկաս Աւետարանիչին կողմէ ռնէր. ուստի, Ղուկաս Աւետարանիչին կողմէ ռնէր. ուստի, Ղուկաս Աւետարանիչին կողմէ ռնէր. ուստի, Ղուկաս Աւետարանիչին կողմէ 
Երուսաղէմի անուան յիշատակումը կարեւոր էր, որպէսզի Երուսաղէմի անուան յիշատակումը կարեւոր էր, որպէսզի Երուսաղէմի անուան յիշատակումը կարեւոր էր, որպէսզի Երուսաղէմի անուան յիշատակումը կարեւոր էր, որպէսզի 
բոլորն ալ վստահօրէն գիտնային թէ Յիսուս ինքն էր բոլորն ալ վստահօրէն գիտնային թէ Յիսուս ինքն էր բոլորն ալ վստահօրէն գիտնային թէ Յիսուս ինքն էր բոլորն ալ վստահօրէն գիտնային թէ Յիսուս ինքն էր 
աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը, եւ այդ ուղղութեամբ ոեւէ աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը, եւ այդ ուղղութեամբ ոեւէ աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը, եւ այդ ուղղութեամբ ոեւէ աշխարհի խոստացեալ Փրկիչը, եւ այդ ուղղութեամբ ոեւէ 
կասկած չունենային: Յիսուս ինքն իսկ երբ խօսեցաւ իր կասկած չունենային: Յիսուս ինքն իսկ երբ խօսեցաւ իր կասկած չունենային: Յիսուս ինքն իսկ երբ խօսեցաւ իր կասկած չունենային: Յիսուս ինքն իսկ երբ խօսեցաւ իր 
կրելիք չարչարանքներոկրելիք չարչարանքներոկրելիք չարչարանքներոկրելիք չարչարանքներուն, իր մահուան ու յարութեան ւն, իր մահուան ու յարութեան ւն, իր մահուան ու յարութեան ւն, իր մահուան ու յարութեան 
մասին, հաստատեց թէ այդ բոլորը Երուսաղէմի մէջ է որ մասին, հաստատեց թէ այդ բոլորը Երուսաղէմի մէջ է որ մասին, հաստատեց թէ այդ բոլորը Երուսաղէմի մէջ է որ մասին, հաստատեց թէ այդ բոլորը Երուսաղէմի մէջ է որ 
պէտք է ըլլան (Մատթէոս 16.21): Ասիկա խոստացեալ Փրկիչը պէտք է ըլլան (Մատթէոս 16.21): Ասիկա խոստացեալ Փրկիչը պէտք է ըլլան (Մատթէոս 16.21): Ասիկա խոստացեալ Փրկիչը պէտք է ըլլան (Մատթէոս 16.21): Ասիկա խոստացեալ Փրկիչը 
ըլլալու ապացոյցներէն մին պիտի ըլլար: Ահա թէ ինչու, ըլլալու ապացոյցներէն մին պիտի ըլլար: Ահա թէ ինչու, ըլլալու ապացոյցներէն մին պիտի ըլլար: Ահա թէ ինչու, ըլլալու ապացոյցներէն մին պիտի ըլլար: Ահա թէ ինչու, 
Ղուկաս Աւետարանիչ կը ճշդէ թէ Յիսուսի մահը որուն Ղուկաս Աւետարանիչ կը ճշդէ թէ Յիսուսի մահը որուն Ղուկաս Աւետարանիչ կը ճշդէ թէ Յիսուսի մահը որուն Ղուկաս Աւետարանիչ կը ճշդէ թէ Յիսուսի մահը որուն 
մասին կը խօսէին Մովսէս ու մասին կը խօսէին Մովսէս ու մասին կը խօսէին Մովսէս ու մասին կը խօսէին Մովսէս ու Եղիա մարգարէները, Եղիա մարգարէները, Եղիա մարգարէները, Եղիա մարգարէները, ««««պիտի պիտի պիտի պիտի 
պատահէր Երուսաղէմի մէջպատահէր Երուսաղէմի մէջպատահէր Երուսաղէմի մէջպատահէր Երուսաղէմի մէջ»»»»::::    

բ) բ) բ) բ) Մովսէսն ու Եղիան ՅՄովսէսն ու Եղիան ՅՄովսէսն ու Եղիան ՅՄովսէսն ու Եղիան Յիսուսի հետ կը խօսէինիսուսի հետ կը խօսէինիսուսի հետ կը խօսէինիսուսի հետ կը խօսէին    իր իր իր իր 
զոհագործական մահուան մասինզոհագործական մահուան մասինզոհագործական մահուան մասինզոհագործական մահուան մասին. . . . եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ 
բոլոր մարգարէները եւ երկինքի բոլոր սուրբերը կը փափաբոլոր մարգարէները եւ երկինքի բոլոր սուրբերը կը փափաբոլոր մարգարէները եւ երկինքի բոլոր սուրբերը կը փափաբոլոր մարգարէները եւ երկինքի բոլոր սուրբերը կը փափա----
քէին տեսնել մարդոց փրկութիւնը:քէին տեսնել մարդոց փրկութիւնը:քէին տեսնել մարդոց փրկութիւնը:քէին տեսնել մարդոց փրկութիւնը:    

գ) Տիրոջ մահուան մասին խօգ) Տիրոջ մահուան մասին խօգ) Տիրոջ մահուան մասին խօգ) Տիրոջ մահուան մասին խօսիլը, կը պարզէ սիլը, կը պարզէ սիլը, կը պարզէ սիլը, կը պարզէ թէ երկինքի թէ երկինքի թէ երկինքի թէ երկինքի 
սուրբերը եւ անշուշտ հրեղէն մարմինները, գիտէին Յիսուսի սուրբերը եւ անշուշտ հրեղէն մարմինները, գիտէին Յիսուսի սուրբերը եւ անշուշտ հրեղէն մարմինները, գիտէին Յիսուսի սուրբերը եւ անշուշտ հրեղէն մարմինները, գիտէին Յիսուսի 
ինքնութեան ինքնութեան ինքնութեան ինքնութեան ու երկրաւոր առաքելութեան նպատակին ու երկրաւոր առաքելութեան նպատակին ու երկրաւոր առաքելութեան նպատակին ու երկրաւոր առաքելութեան նպատակին 
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մասին, այլ խօսքով` գիտէին թէ ան Ամասին, այլ խօսքով` գիտէին թէ ան Ամասին, այլ խօսքով` գիտէին թէ ան Ամասին, այլ խօսքով` գիտէին թէ ան Աստուծոյ Որդին էր, որ ստուծոյ Որդին էր, որ ստուծոյ Որդին էր, որ ստուծոյ Որդին էր, որ 
աշխարհ իջած էրաշխարհ իջած էրաշխարհ իջած էրաշխարհ իջած էր    իր կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան իր կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան իր կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան իր կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան 
համար:համար:համար:համար:    

դ) Մովսէս ու Եղիադ) Մովսէս ու Եղիադ) Մովսէս ու Եղիադ) Մովսէս ու Եղիա    մամամամարգարէներուն րգարէներուն րգարէներուն րգարէներուն Յիսուսի մահուան Յիսուսի մահուան Յիսուսի մահուան Յիսուսի մահուան 
մասին խօսիլը կը պարզէ, թէ սուրբերը փառամասին խօսիլը կը պարզէ, թէ սուրբերը փառամասին խօսիլը կը պարզէ, թէ սուրբերը փառամասին խօսիլը կը պարզէ, թէ սուրբերը փառաբանիչներն են բանիչներն են բանիչներն են բանիչներն են 
Աստուծոյ Գառնուկին, որով իրագործուեցաւ մարդկային Աստուծոյ Գառնուկին, որով իրագործուեցաւ մարդկային Աստուծոյ Գառնուկին, որով իրագործուեցաւ մարդկային Աստուծոյ Գառնուկին, որով իրագործուեցաւ մարդկային 
սերունդի փրկագործութիւնը:սերունդի փրկագործութիւնը:սերունդի փրկագործութիւնը:սերունդի փրկագործութիւնը:    

եեեե) ) ) ) Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին, հրաւէր մըն է Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին, հրաւէր մըն է Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին, հրաւէր մըն է Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին, հրաւէր մըն է 
նոյնինքն անոնց կողմէ մեզի, որ մենք եւս խօսինք մենոյնինքն անոնց կողմէ մեզի, որ մենք եւս խօսինք մենոյնինքն անոնց կողմէ մեզի, որ մենք եւս խօսինք մենոյնինքն անոնց կողմէ մեզի, որ մենք եւս խօսինք մերրրր    
փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան համար տեղի ունեցած Յիսուսի զոհագործական համար տեղի ունեցած Յիսուսի զոհագործական համար տեղի ունեցած Յիսուսի զոհագործական համար տեղի ունեցած Յիսուսի զոհագործական 
մահուան մասին:մահուան մասին:մահուան մասին:մահուան մասին:    

զզզզ) ) ) ) Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ ցոյց կու տայ, Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ ցոյց կու տայ, Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ ցոյց կու տայ, Մովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ ցոյց կու տայ, 
թէ Տէրը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ է իր սուրբերուն թէ Տէրը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ է իր սուրբերուն թէ Տէրը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ է իր սուրբերուն թէ Տէրը մնայուն հաղորդակցութեան մէջ է իր սուրբերուն 
հետ երկինքի մէջ:հետ երկինքի մէջ:հետ երկինքի մէջ:հետ երկինքի մէջ:    

էէէէ) ) ) ) ՄովՄովՄովՄովսէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ`սէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ`սէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ`սէսի ու Եղիայի խօսիլը Տիրոջ հետ`    իր մահուան իր մահուան իր մահուան իր մահուան 
մասին, մասին, մասին, մասին, հրաւէր մըն էհրաւէր մըն էհրաւէր մըն էհրաւէր մըն է    մեզի, որ մենք եւս մեզի, որ մենք եւս մեզի, որ մենք եւս մեզի, որ մենք եւս մեր առօրեայ կեանքի մեր առօրեայ կեանքի մեր առօրեայ կեանքի մեր առօրեայ կեանքի 
ընթացքին ընթացքին ընթացքին ընթացքին խօսինք Տիրոջ հետխօսինք Տիրոջ հետխօսինք Տիրոջ հետխօսինք Տիրոջ հետ` ` ` ` իր մահուան մասին, եւ իր մահուան մասին, եւ իր մահուան մասին, եւ իր մահուան մասին, եւ 
շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն որ սիրայօժար կերպով շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն որ սիրայօժար կերպով շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն որ սիրայօժար կերպով շնորհակալութիւն յայտնենք իրեն որ սիրայօժար կերպով 
յանձն առաւ մեռնիլ մեր փրկութեան համար:յանձն առաւ մեռնիլ մեր փրկութեան համար:յանձն առաւ մեռնիլ մեր փրկութեան համար:յանձն առաւ մեռնիլ մեր փրկութեան համար:    

ըըըը) ) ) ) Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Յիսուսի հետ ու Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Յիսուսի հետ ու Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Յիսուսի հետ ու Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Յիսուսի հետ ու 
Յիսուսի մասին կը խօսէին, եւ ասիկա ցոՅիսուսի մասին կը խօսէին, եւ ասիկա ցոՅիսուսի մասին կը խօսէին, եւ ասիկա ցոՅիսուսի մասին կը խօսէին, եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ յց կու տայ, թէ յց կու տայ, թէ յց կու տայ, թէ 
երկինք փոխադրուած բոլոր հաւատացեալները միայն երկինք փոխադրուած բոլոր հաւատացեալները միայն երկինք փոխադրուած բոլոր հաւատացեալները միայն երկինք փոխադրուած բոլոր հաւատացեալները միայն 
Յիսուսի մասին է որ կը խօսին, իսկ սուրբերը` Յիսուսի մասին է որ կը խօսին, իսկ սուրբերը` Յիսուսի մասին է որ կը խօսին, իսկ սուրբերը` Յիսուսի մասին է որ կը խօսին, իսկ սուրբերը` ոոոո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
Յիսուսի մասին կը խօսին, այլեւ`Յիսուսի մասին կը խօսին, այլեւ`Յիսուսի մասին կը խօսին, այլեւ`Յիսուսի մասին կը խօսին, այլեւ`    Յիսուսի հետ ալ կը խօսին: Յիսուսի հետ ալ կը խօսին: Յիսուսի հետ ալ կը խօսին: Յիսուսի հետ ալ կը խօսին: 
Երկնաբնակ սուրբերը, երկրի վրայ եղող հաւատացեալԵրկնաբնակ սուրբերը, երկրի վրայ եղող հաւատացեալԵրկնաբնակ սուրբերը, երկրի վրայ եղող հաւատացեալԵրկնաբնակ սուրբերը, երկրի վրայ եղող հաւատացեալ----
ներուն հետ նաեւ միայն Յիսուսի մասին է որներուն հետ նաեւ միայն Յիսուսի մասին է որներուն հետ նաեւ միայն Յիսուսի մասին է որներուն հետ նաեւ միայն Յիսուսի մասին է որ    կ'ուզեն խօսիլ:կ'ուզեն խօսիլ:կ'ուզեն խօսիլ:կ'ուզեն խօսիլ:    

թթթթ) ) ) ) Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին կը պարզէ, թէ Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին կը պարզէ, թէ Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին կը պարզէ, թէ Անոնց խօսիլը Յիսուսի մահուան մասին կը պարզէ, թէ 
Աստուծոյ սուրբերը միշտ կը յիշեցնեն մեզի, թէ մենք Աստուծոյ սուրբերը միշտ կը յիշեցնեն մեզի, թէ մենք Աստուծոյ սուրբերը միշտ կը յիշեցնեն մեզի, թէ մենք Աստուծոյ սուրբերը միշտ կը յիշեցնեն մեզի, թէ մենք 
ժամանակաւոր կերպով երկրի վրայ ենք, եւ թէ ժամանակ ժամանակաւոր կերպով երկրի վրայ ենք, եւ թէ ժամանակ ժամանակաւոր կերպով երկրի վրայ ենք, եւ թէ ժամանակ ժամանակաւոր կերպով երկրի վրայ ենք, եւ թէ ժամանակ 
պիտի գայ երբ մահուամբ պիտի բաժնուպիտի գայ երբ մահուամբ պիտի բաժնուպիտի գայ երբ մահուամբ պիտի բաժնուպիտի գայ երբ մահուամբ պիտի բաժնուինք այս աշխարհէն:ինք այս աշխարհէն:ինք այս աշխարհէն:ինք այս աշխարհէն:    

ժժժժ) ) ) ) Մովսէս ու Եղիա երեւցան ու խօսեցան ՅիսՄովսէս ու Եղիա երեւցան ու խօսեցան ՅիսՄովսէս ու Եղիա երեւցան ու խօսեցան ՅիսՄովսէս ու Եղիա երեւցան ու խօսեցան Յիսուսի հետ` ուսի հետ` ուսի հետ` ուսի հետ` 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ կողմէ իրեն յանձնուած գործին ու անոր ծոյ կողմէ իրեն յանձնուած գործին ու անոր ծոյ կողմէ իրեն յանձնուած գործին ու անոր ծոյ կողմէ իրեն յանձնուած գործին ու անոր 
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կատարումին մասին աշխարհէն բաժնուելէ առաջ, որպէսզի կատարումին մասին աշխարհէն բաժնուելէ առաջ, որպէսզի կատարումին մասին աշխարհէն բաժնուելէ առաջ, որպէսզի կատարումին մասին աշխարհէն բաժնուելէ առաջ, որպէսզի 
յիշեցնեն հաւատացեալներուն, թէ պէտք է լրջօրէն մտածեն յիշեցնեն հաւատացեալներուն, թէ պէտք է լրջօրէն մտածեն յիշեցնեն հաւատացեալներուն, թէ պէտք է լրջօրէն մտածեն յիշեցնեն հաւատացեալներուն, թէ պէտք է լրջօրէն մտածեն 
Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործը կատարելու մասին, Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործը կատարելու մասին, Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործը կատարելու մասին, Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած գործը կատարելու մասին, 
նախքաննախքաննախքաննախքան    այս կեանքէն բաժնուիլը:այս կեանքէն բաժնուիլը:այս կեանքէն բաժնուիլը:այս կեանքէն բաժնուիլը:    

ժաժաժաժա) ) ) ) Անոնց երեւումԱնոնց երեւումԱնոնց երեւումԱնոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի ը եւ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի ը եւ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի ը եւ Յիսուսի հետ ու Յիսուսի 
մահուան մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, թէ երկինքի սուրբերը մահուան մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, թէ երկինքի սուրբերը մահուան մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, թէ երկինքի սուրբերը մահուան մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, թէ երկինքի սուրբերը 
հաղորդակցութեան մէջ են իրարու հետ: Անոնք կրնան խօսիլ հաղորդակցութեան մէջ են իրարու հետ: Անոնք կրնան խօսիլ հաղորդակցութեան մէջ են իրարու հետ: Անոնք կրնան խօսիլ հաղորդակցութեան մէջ են իրարու հետ: Անոնք կրնան խօսիլ 
իրարու հետ Աստուծոյ կամքին արտայայտութիւնը եղող ոեւէ իրարու հետ Աստուծոյ կամքին արտայայտութիւնը եղող ոեւէ իրարու հետ Աստուծոյ կամքին արտայայտութիւնը եղող ոեւէ իրարու հետ Աստուծոյ կամքին արտայայտութիւնը եղող ոեւէ 
նիւթի մասին:նիւթի մասին:նիւթի մասին:նիւթի մասին:    

ժժժժբբբբ) ) ) ) Մովսէսին ու Եղիային երեւումը միասին ցոյց կու Մովսէսին ու Եղիային երեւումը միասին ցոյց կու Մովսէսին ու Եղիային երեւումը միասին ցոյց կու Մովսէսին ու Եղիային երեւումը միասին ցոյց կու 
տայ, տայ, տայ, տայ, թէ Աստուծոյ սուրբերը կրնան միասնաբար կատարել թէ Աստուծոյ սուրբերը կրնան միասնաբար կատարել թէ Աստուծոյ սուրբերը կրնան միասնաբար կատարել թէ Աստուծոյ սուրբերը կրնան միասնաբար կատարել 
ոեւէ գործ որ Աստուած կը յանձնէ իրենց: Այլ բացատրուոեւէ գործ որ Աստուած կը յանձնէ իրենց: Այլ բացատրուոեւէ գործ որ Աստուած կը յանձնէ իրենց: Այլ բացատրուոեւէ գործ որ Աստուած կը յանձնէ իրենց: Այլ բացատրու----
թեամբ մը, Աստուծոյ սուրբերուն միջեւ սերտ համագործակթեամբ մը, Աստուծոյ սուրբերուն միջեւ սերտ համագործակթեամբ մը, Աստուծոյ սուրբերուն միջեւ սերտ համագործակթեամբ մը, Աստուծոյ սուրբերուն միջեւ սերտ համագործակ----
ցութիւն կայ:ցութիւն կայ:ցութիւն կայ:ցութիւն կայ:    

ժգ) Անոնք խօսեցան Յիսուսի հետ`ժգ) Անոնք խօսեցան Յիսուսի հետ`ժգ) Անոնք խօսեցան Յիսուսի հետ`ժգ) Անոնք խօսեցան Յիսուսի հետ`    իր մահուան մասին, իր մահուան մասին, իր մահուան մասին, իր մահուան մասին, 
երբ ան կը փայլէր իր աստուածային փառքով, սորվեցերբ ան կը փայլէր իր աստուածային փառքով, սորվեցերբ ան կը փայլէր իր աստուածային փառքով, սորվեցերբ ան կը փայլէր իր աստուածային փառքով, սորվեցնելու նելու նելու նելու 
համար մեզի, թէ պէտք է համար մեզի, թէ պէտք է համար մեզի, թէ պէտք է համար մեզի, թէ պէտք է խօսիլ մեր տկարութիւններուն խօսիլ մեր տկարութիւններուն խօսիլ մեր տկարութիւններուն խօսիլ մեր տկարութիւններուն 
մասին երբ զօրաւոր կը զգանք, եւ թէ պէտք է մասին երբ զօրաւոր կը զգանք, եւ թէ պէտք է մասին երբ զօրաւոր կը զգանք, եւ թէ պէտք է մասին երբ զօրաւոր կը զգանք, եւ թէ պէտք է խոնարհ մնալ խոնարհ մնալ խոնարհ մնալ խոնարհ մնալ 
երբ կը բարձրանանք, եւ համեստ մնալ երբ կը սկսինք երբ կը բարձրանանք, եւ համեստ մնալ երբ կը սկսինք երբ կը բարձրանանք, եւ համեստ մնալ երբ կը սկսինք երբ կը բարձրանանք, եւ համեստ մնալ երբ կը սկսինք 
««««փայլիլփայլիլփայլիլփայլիլ»:»:»:»:    

ժդ) Անոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ`ժդ) Անոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ`ժդ) Անոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ`ժդ) Անոնց երեւումը եւ Յիսուսի հետ`    իր մահուիր մահուիր մահուիր մահուան ան ան ան 
մասին խօսիլը ցոյց կու տայ, որմասին խօսիլը ցոյց կու տայ, որմասին խօսիլը ցոյց կու տայ, որմասին խօսիլը ցոյց կու տայ, որ    սուրբերը գիտենսուրբերը գիտենսուրբերը գիտենսուրբերը գիտեն    թէ թէ թէ թէ 
հաւատացեալներ իհաւատացեալներ իհաւատացեալներ իհաւատացեալներ ի´́́́նչ նեղունչ նեղունչ նեղունչ նեղութիւններէ կ'անցնին, եւ անոնք կը թիւններէ կ'անցնին, եւ անոնք կը թիւններէ կ'անցնին, եւ անոնք կը թիւններէ կ'անցնին, եւ անոնք կը 
զօրակցին հաւատացեալներուն:զօրակցին հաւատացեալներուն:զօրակցին հաւատացեալներուն:զօրակցին հաւատացեալներուն:    

ժեժեժեժե) ) ) ) Անոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ Անոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ Անոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ Անոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ ««««այս կեանքէն այս կեանքէն այս կեանքէն այս կեանքէն 
ելլելուն վրայովելլելուն վրայովելլելուն վրայովելլելուն վրայով»»»» ( ( ( (հին թրգ.): Յիսուսին այս աշխարհէն դուրս հին թրգ.): Յիսուսին այս աշխարհէն դուրս հին թրգ.): Յիսուսին այս աշխարհէն դուրս հին թրգ.): Յիսուսին այս աշխարհէն դուրս 
գալը կամ մահը կը կոչուի` գալը կամ մահը կը կոչուի` գալը կամ մահը կը կոչուի` գալը կամ մահը կը կոչուի` ««««ելքելքելքելք»: »: »: »: Ղուկաս Աւետարանիչը Ղուկաս Աւետարանիչը Ղուկաս Աւետարանիչը Ղուկաս Աւետարանիչը 
լռելեայն կերպով,լռելեայն կերպով,լռելեայն կերպով,լռելեայն կերպով,    Յիսուսի ելքը այս աշխարհէն կը նմանցնէ` Յիսուսի ելքը այս աշխարհէն կը նմանցնէ` Յիսուսի ելքը այս աշխարհէն կը նմանցնէ` Յիսուսի ելքը այս աշխարհէն կը նմանցնէ` 
Մովսէսի Եգիպտոսէն ելքին: Մովսէսի Եգիպտոսէն ելքին: Մովսէսի Եգիպտոսէն ելքին: Մովսէսի Եգիպտոսէն ելքին: Արդ, ինչպէս Մովսէսի առաջԱրդ, ինչպէս Մովսէսի առաջԱրդ, ինչպէս Մովսէսի առաջԱրդ, ինչպէս Մովսէսի առաջ----
նորդութեամբ տեղի ունեցաւ Իսրայէլի ելքը Եգիպտոսէն դէպի նորդութեամբ տեղի ունեցաւ Իսրայէլի ելքը Եգիպտոսէն դէպի նորդութեամբ տեղի ունեցաւ Իսրայէլի ելքը Եգիպտոսէն դէպի նորդութեամբ տեղի ունեցաւ Իսրայէլի ելքը Եգիպտոսէն դէպի 
ազատագրութիւն, նոյնպէս ալ, Յիսուսի առաջնորդուազատագրութիւն, նոյնպէս ալ, Յիսուսի առաջնորդուազատագրութիւն, նոյնպէս ալ, Յիսուսի առաջնորդուազատագրութիւն, նոյնպէս ալ, Յիսուսի առաջնորդութեամթեամթեամթեամբ բ բ բ 
տեղի ունեցաւ մարդկուտեղի ունեցաւ մարդկուտեղի ունեցաւ մարդկուտեղի ունեցաւ մարդկութեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը 
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ԵգիպտոսացածԵգիպտոսացածԵգիպտոսացածԵգիպտոսացած    այայայայս աշխարհէն: Մխիթար Վրդ. Սեբաստաս աշխարհէն: Մխիթար Վրդ. Սեբաստաս աշխարհէն: Մխիթար Վրդ. Սեբաստաս աշխարհէն: Մխիթար Վրդ. Սեբաստա----
ցին եւ այլ մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ Մովսէս ցին եւ այլ մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ Մովսէս ցին եւ այլ մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ Մովսէս ցին եւ այլ մեկնիչ հայրեր դիտել կու տան, թէ Մովսէս 
մարգարէին առաջնորդութեամբ Իսրայէլի ժողովուրդին ելքն մարգարէին առաջնորդութեամբ Իսրայէլի ժողովուրդին ելքն մարգարէին առաջնորդութեամբ Իսրայէլի ժողովուրդին ելքն մարգարէին առաջնորդութեամբ Իսրայէլի ժողովուրդին ելքն 
ու ազատագրութիւնը Եգիպտոսի գերութենէն, կը նախաու ազատագրութիւնը Եգիպտոսի գերութենէն, կը նախաու ազատագրութիւնը Եգիպտոսի գերութենէն, կը նախաու ազատագրութիւնը Եգիպտոսի գերութենէն, կը նախա----
պատկերացնէր Քրիստոսի առաջնորդութեամբ մարդկուպատկերացնէր Քրիստոսի առաջնորդութեամբ մարդկուպատկերացնէր Քրիստոսի առաջնորդութեամբ մարդկուպատկերացնէր Քրիստոսի առաջնորդութեամբ մարդկու----
թեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը թեան ելքն ու ազատագրութիւնը Սատանայի գերութենէն: Սատանայի գերութենէն: Սատանայի գերութենէն: Սատանայի գերութենէն: 
Արդ, ինչպէս Իսրայէլացիները զերծ մնալու համար Աստուծոյ Արդ, ինչպէս Իսրայէլացիները զերծ մնալու համար Աստուծոյ Արդ, ինչպէս Իսրայէլացիները զերծ մնալու համար Աստուծոյ Արդ, ինչպէս Իսրայէլացիները զերծ մնալու համար Աստուծոյ 
հարուածէն եւ դուրս բերուելու համար Եգիպտոսի հարուածէն եւ դուրս բերուելու համար Եգիպտոսի հարուածէն եւ դուրս բերուելու համար Եգիպտոսի հարուածէն եւ դուրս բերուելու համար Եգիպտոսի 
գերութենէն, պէտք էր գառնուկ մը առնէին (որ հետագային գերութենէն, պէտք էր գառնուկ մը առնէին (որ հետագային գերութենէն, պէտք էր գառնուկ մը առնէին (որ հետագային գերութենէն, պէտք էր գառնուկ մը առնէին (որ հետագային 
զատկական գառնուկ պիտի կոչուէր) ու մորթէին զայն եւ զատկական գառնուկ պիտի կոչուէր) ու մորթէին զայն եւ զատկական գառնուկ պիտի կոչուէր) ու մորթէին զայն եւ զատկական գառնուկ պիտի կոչուէր) ու մորթէին զայն եւ 
անոր արիւնէն իրենց տուներուն դռներոանոր արիւնէն իրենց տուներուն դռներոանոր արիւնէն իրենց տուներուն դռներոանոր արիւնէն իրենց տուներուն դռներուն վերնամասերուն ւն վերնամասերուն ւն վերնամասերուն ւն վերնամասերուն 
քսէին, նոյնպէս ալ, քսէին, նոյնպէս ալ, քսէին, նոյնպէս ալ, քսէին, նոյնպէս ալ, ««««Քրիստոս` մեր Զատիկին Գառնուկը Քրիստոս` մեր Զատիկին Գառնուկը Քրիստոս` մեր Զատիկին Գառնուկը Քրիստոս` մեր Զատիկին Գառնուկը 
մորթուեցաւմորթուեցաւմորթուեցաւմորթուեցաւ» » » » (Ա.Կորնթացիս 5.7), որպէսզի համայն (Ա.Կորնթացիս 5.7), որպէսզի համայն (Ա.Կորնթացիս 5.7), որպէսզի համայն (Ա.Կորնթացիս 5.7), որպէսզի համայն 
մարդկութիւնը ազատագրուէր Սատանայի ստրկութենէն:մարդկութիւնը ազատագրուէր Սատանայի ստրկութենէն:մարդկութիւնը ազատագրուէր Սատանայի ստրկութենէն:մարդկութիւնը ազատագրուէր Սատանայի ստրկութենէն:    

ժզ) Եղիա ու Մովսէս իրարու հետ ու Յիսուսի հետ` ժզ) Եղիա ու Մովսէս իրարու հետ ու Յիսուսի հետ` ժզ) Եղիա ու Մովսէս իրարու հետ ու Յիսուսի հետ` ժզ) Եղիա ու Մովսէս իրարու հետ ու Յիսուսի հետ` 
Յիսուսի մասին է որ կը խօսէին: Յիսուսի մասին է որ կը խօսէին: Յիսուսի մասին է որ կը խօսէին: Յիսուսի մասին է որ կը խօսէին: Երկինքի սուրբերը իրաԵրկինքի սուրբերը իրաԵրկինքի սուրբերը իրաԵրկինքի սուրբերը իրարու րու րու րու 
հետ ու մեզի հետ, միայն Տէր Յիսուսի մասին է որ կը խօսին:հետ ու մեզի հետ, միայն Տէր Յիսուսի մասին է որ կը խօսին:հետ ու մեզի հետ, միայն Տէր Յիսուսի մասին է որ կը խօսին:հետ ու մեզի հետ, միայն Տէր Յիսուսի մասին է որ կը խօսին:    
Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Մեր խօսակցութեան ու Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Մեր խօսակցութեան ու Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Մեր խօսակցութեան ու Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Մեր խօսակցութեան ու 
հետաքրքրութեան առարկան Տէրը ինք պէտք է ըլլայ:հետաքրքրութեան առարկան Տէրը ինք պէտք է ըլլայ:հետաքրքրութեան առարկան Տէրը ինք պէտք է ըլլայ:հետաքրքրութեան առարկան Տէրը ինք պէտք է ըլլայ:    

ժը) Հին Կտակարանին մէջ, Իսրայէլացիներու մեղքերու ժը) Հին Կտակարանին մէջ, Իսրայէլացիներու մեղքերու ժը) Հին Կտակարանին մէջ, Իսրայէլացիներու մեղքերու ժը) Հին Կտակարանին մէջ, Իսրայէլացիներու մեղքերու 
քաւութեան համար կենդանական զոհեր մատուցանելու քաւութեան համար կենդանական զոհեր մատուցանելու քաւութեան համար կենդանական զոհեր մատուցանելու քաւութեան համար կենդանական զոհեր մատուցանելու 
օրէնքնօրէնքնօրէնքնօրէնքները Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած էին: Մովերը Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած էին: Մովերը Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած էին: Մովերը Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած էին: Մով----
սէս Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին խօսեցաւ, որպէսզի սէս Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին խօսեցաւ, որպէսզի սէս Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին խօսեցաւ, որպէսզի սէս Յիսուսի հետ` իր մահուան մասին խօսեցաւ, որպէսզի 
ցոյց տար մեզի, թէ կենդանական զոհ մատուցանելու ցոյց տար մեզի, թէ կենդանական զոհ մատուցանելու ցոյց տար մեզի, թէ կենդանական զոհ մատուցանելու ցոյց տար մեզի, թէ կենդանական զոհ մատուցանելու 
ժամանակը ալ վերջացաւ, եւ այդ զոհերուն փոխարէն` ժամանակը ալ վերջացաւ, եւ այդ զոհերուն փոխարէն` ժամանակը ալ վերջացաւ, եւ այդ զոհերուն փոխարէն` ժամանակը ալ վերջացաւ, եւ այդ զոհերուն փոխարէն` 
Քրիստոսի զոհը կը հաստատուէր (Եբրայեցիս 10.9Քրիստոսի զոհը կը հաստատուէր (Եբրայեցիս 10.9Քրիստոսի զոհը կը հաստատուէր (Եբրայեցիս 10.9Քրիստոսի զոհը կը հաստատուէր (Եբրայեցիս 10.9----10)10)10)10)::::    

««««Պետրոսի եւ իրեն ըՊետրոսի եւ իրեն ըՊետրոսի եւ իրեն ըՊետրոսի եւ իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով նկերացողներուն աչքերը քունով նկերացողներուն աչքերը քունով նկերացողներուն աչքերը քունով 
ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը, ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը, ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը, ծանրացած էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը, 
եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էինեւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էինեւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էինեւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ էին»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.32):Ղուկաս 9.32):Ղուկաս 9.32):Ղուկաս 9.32):    

1) 1) 1) 1) Ղուկաս կ'ըսէ թէ Յիսուսի Ղուկաս կ'ըսէ թէ Յիսուսի Ղուկաս կ'ըսէ թէ Յիսուսի Ղուկաս կ'ըսէ թէ Յիսուսի ««««ընկերացողներուն աչքերը ընկերացողներուն աչքերը ընկերացողներուն աչքերը ընկերացողներուն աչքերը 
քունով ծանրացած էինքունով ծանրացած էինքունով ծանրացած էինքունով ծանրացած էին»»»»,,,,    եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ եւ ատիկա պատճառ դարձած էր որ 
չկարենային տեսնել Յիսչկարենային տեսնել Յիսչկարենային տեսնել Յիսչկարենային տեսնել Յիսուսի փառքը, բայց երբ սթափեցան` ուսի փառքը, բայց երբ սթափեցան` ուսի փառքը, բայց երբ սթափեցան` ուսի փառքը, բայց երբ սթափեցան` 
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««««տեսան Յիսուսի փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ տեսան Յիսուսի փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ տեսան Յիսուսի փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ տեսան Յիսուսի փառքը, եւ երկու մարդիկը որոնք անոր հետ 
էինէինէինէին»:»:»:»:    Անոնք որոնք հոգեւորապէս քնացած կամ թմրած են, չեն Անոնք որոնք հոգեւորապէս քնացած կամ թմրած են, չեն Անոնք որոնք հոգեւորապէս քնացած կամ թմրած են, չեն Անոնք որոնք հոգեւորապէս քնացած կամ թմրած են, չեն 
կրնար տեսնել Յիսուսի փառքը: Յիսուսի փառքը տեսնելու կրնար տեսնել Յիսուսի փառքը: Յիսուսի փառքը տեսնելու կրնար տեսնել Յիսուսի փառքը: Յիսուսի փառքը տեսնելու կրնար տեսնել Յիսուսի փառքը: Յիսուսի փառքը տեսնելու 
համար, պէտք է համար, պէտք է համար, պէտք է համար, պէտք է սթափիլ ու սթափիլ ու սթափիլ ու սթափիլ ու հոգեւոր արթնութիւն ապրիլ: Եթէ հոգեւոր արթնութիւն ապրիլ: Եթէ հոգեւոր արթնութիւն ապրիլ: Եթէ հոգեւոր արթնութիւն ապրիլ: Եթէ 
հոգեւորապէսհոգեւորապէսհոգեւորապէսհոգեւորապէս    արթուն ու չափահաս չենք, շատ բան կրնայ արթուն ու չափահաս չենք, շատ բան կրնայ արթուն ու չափահաս չենք, շատ բան կրնայ արթուն ու չափահաս չենք, շատ բան կրնայ 
վրիպիլ մեր ուշադրութենէն. օրինակ, Տէրը կրնայ մեր վրիպիլ մեր ուշադրութենէն. օրինակ, Տէրը կրնայ մեր վրիպիլ մեր ուշադրութենէն. օրինակ, Տէրը կրնայ մեր վրիպիլ մեր ուշադրութենէն. օրինակ, Տէրը կրնայ մեր 
կեանքին մէջ մեծ գործ մը կատարել, եւ մենք սակայն, կրնանք կեանքին մէջ մեծ գործ մը կատարել, եւ մենք սակայն, կրնանք կեանքին մէջ մեծ գործ մը կատարել, եւ մենք սակայն, կրնանք կեանքին մէջ մեծ գործ մը կատարել, եւ մենք սակայն, կրնանք 
կատարուած գործին մէջ չտեսնել ոկատարուած գործին մէջ չտեսնել ոկատարուած գործին մէջ չտեսնել ոկատարուած գործին մէջ չտեսնել ո´́́́չ Տիրոջ ձեռքը, ոչ Տիրոջ ձեռքը, ոչ Տիրոջ ձեռքը, ոչ Տիրոջ ձեռքը, ո´́́́չ Տիրոջ չ Տիրոջ չ Տիրոջ չ Տիրոջ 
մեծութիւնը եւ ոմեծութիւնը եւ ոմեծութիւնը եւ ոմեծութիւնը եւ ո´́́́չ ալ Տիրոջ ներկայութիւնը:չ ալ Տիրոջ ներկայութիւնը:չ ալ Տիրոջ ներկայութիւնը:չ ալ Տիրոջ ներկայութիւնը:    

2222) ) ) ) Մատթէոս եւ Մատթէոս եւ Մատթէոս եւ Մատթէոս եւ Մարկոս Աւետարանիչները չեն խօսիր Մարկոս Աւետարանիչները չեն խօսիր Մարկոս Աւետարանիչները չեն խօսիր Մարկոս Աւետարանիչները չեն խօսիր 
առաքառաքառաքառաքեալներուն քնանալուն մասին: Միայն Ղուկաս կը խօսի: եալներուն քնանալուն մասին: Միայն Ղուկաս կը խօսի: եալներուն քնանալուն մասին: Միայն Ղուկաս կը խօսի: եալներուն քնանալուն մասին: Միայն Ղուկաս կը խօսի: 
Երբ կը համեԵրբ կը համեԵրբ կը համեԵրբ կը համեմատենք Ղուկասի հատուածը, Մատթէոսի ու մատենք Ղուկասի հատուածը, Մատթէոսի ու մատենք Ղուկասի հատուածը, Մատթէոսի ու մատենք Ղուկասի հատուածը, Մատթէոսի ու 
Մարկոսի հատուածնեՄարկոսի հատուածնեՄարկոսի հատուածնեՄարկոսի հատուածներուն հետ, յստակ կ'երեւի, թէ րուն հետ, յստակ կ'երեւի, թէ րուն հետ, յստակ կ'երեւի, թէ րուն հետ, յստակ կ'երեւի, թէ 
առաքեալները քնացան երբ տակաւին Յիսուս չէր սկսած առաքեալները քնացան երբ տակաւին Յիսուս չէր սկսած առաքեալները քնացան երբ տակաւին Յիսուս չէր սկսած առաքեալները քնացան երբ տակաւին Յիսուս չէր սկսած 
այլակերպուիլ: Հետեւաբար, անայլակերպուիլ: Հետեւաբար, անայլակերպուիլ: Հետեւաբար, անայլակերպուիլ: Հետեւաբար, անոնք թէպէտ տեսան Յիսուսը ոնք թէպէտ տեսան Յիսուսը ոնք թէպէտ տեսան Յիսուսը ոնք թէպէտ տեսան Յիսուսը 
իր այլակերպուած վիճակին մէջ, եւ սակայն, չտեսան թէ իր այլակերպուած վիճակին մէջ, եւ սակայն, չտեսան թէ իր այլակերպուած վիճակին մէջ, եւ սակայն, չտեսան թէ իր այլակերպուած վիճակին մէջ, եւ սակայն, չտեսան թէ 
իիիի´́́́նչպէս սկսաւ այլակերպութիւնը: Արդեօք անոնք պիտի նչպէս սկսաւ այլակերպութիւնը: Արդեօք անոնք պիտի նչպէս սկսաւ այլակերպութիւնը: Արդեօք անոնք պիտի նչպէս սկսաւ այլակերպութիւնը: Արդեօք անոնք պիտի 
չուզէի՞ն տեսնել կամ գիտնալ թէ իչուզէի՞ն տեսնել կամ գիտնալ թէ իչուզէի՞ն տեսնել կամ գիտնալ թէ իչուզէի՞ն տեսնել կամ գիտնալ թէ ի´́́́նչպէս սկսաւ Տիրոջ նչպէս սկսաւ Տիրոջ նչպէս սկսաւ Տիրոջ նչպէս սկսաւ Տիրոջ 
այլակերպութիւնը: Շատ բան կայ որ մենք ալ կ'ուզենք այլակերպութիւնը: Շատ բան կայ որ մենք ալ կ'ուզենք այլակերպութիւնը: Շատ բան կայ որ մենք ալ կ'ուզենք այլակերպութիւնը: Շատ բան կայ որ մենք ալ կ'ուզենք 
գիտնալ Տիրոջ մասին, բայց չենք գիտնգիտնալ Տիրոջ մասին, բայց չենք գիտնգիտնալ Տիրոջ մասին, բայց չենք գիտնգիտնալ Տիրոջ մասին, բայց չենք գիտնար կամ չենք կրնար ար կամ չենք կրնար ար կամ չենք կրնար ար կամ չենք կրնար 
գիտնալ, գիտնալ, գիտնալ, գիտնալ, հաւանաբար հաւանաբար հաւանաբար հաւանաբար նոյնինքն Տիրոջ կամքով, եւ կամ` մեր նոյնինքն Տիրոջ կամքով, եւ կամ` մեր նոյնինքն Տիրոջ կամքով, եւ կամ` մեր նոյնինքն Տիրոջ կամքով, եւ կամ` մեր 
անտարբերութեան եւ անարթուն անտարբերութեան եւ անարթուն անտարբերութեան եւ անարթուն անտարբերութեան եւ անարթուն վիճակին պատճառով:վիճակին պատճառով:վիճակին պատճառով:վիճակին պատճառով:    

3333) ) ) ) Յիսուսի կեանքին ամենէն յատկանշական եւ Յիսուսի կեանքին ամենէն յատկանշական եւ Յիսուսի կեանքին ամենէն յատկանշական եւ Յիսուսի կեանքին ամենէն յատկանշական եւ 
իմաստալից երկու պահերն էին` այլակերպութեան պահը եւ իմաստալից երկու պահերն էին` այլակերպութեան պահը եւ իմաստալից երկու պահերն էին` այլակերպութեան պահը եւ իմաստալից երկու պահերն էին` այլակերպութեան պահը եւ 
Գեթսեմանիի պարԳեթսեմանիի պարԳեթսեմանիի պարԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ աղօթքի պահը: Երկու այս տէզին մէջ աղօթքի պահը: Երկու այս տէզին մէջ աղօթքի պահը: Երկու այս տէզին մէջ աղօթքի պահը: Երկու այս 
կարեւոր պահերուն ալ, աշակարեւոր պահերուն ալ, աշակարեւոր պահերուն ալ, աշակարեւոր պահերուն ալ, աշակերտները կը տեսնենք քնացած կերտները կը տեսնենք քնացած կերտները կը տեսնենք քնացած կերտները կը տեսնենք քնացած 
վիճակի մէջ: Երբ Յիսուս կ'աղօթէր ու կը պատրաստուէր վիճակի մէջ: Երբ Յիսուս կ'աղօթէր ու կը պատրաստուէր վիճակի մէջ: Երբ Յիսուս կ'աղօթէր ու կը պատրաստուէր վիճակի մէջ: Երբ Յիսուս կ'աղօթէր ու կը պատրաստուէր 
այլակերպուելու` անոնք քնացան, եւ երբ կ'աղօթէր ու կը այլակերպուելու` անոնք քնացան, եւ երբ կ'աղօթէր ու կը այլակերպուելու` անոնք քնացան, եւ երբ կ'աղօթէր ու կը այլակերպուելու` անոնք քնացան, եւ երբ կ'աղօթէր ու կը 
պատրաստուէր տագնապելու` անոնք դարձեալ քնացան: պատրաստուէր տագնապելու` անոնք դարձեալ քնացան: պատրաստուէր տագնապելու` անոնք դարձեալ քնացան: պատրաստուէր տագնապելու` անոնք դարձեալ քնացան: 
Եթէ զգոյշ ու արթուն չըլլանք, կրնանք կարեւոր պահեր ու Եթէ զգոյշ ու արթուն չըլլանք, կրնանք կարեւոր պահեր ու Եթէ զգոյշ ու արթուն չըլլանք, կրնանք կարեւոր պահեր ու Եթէ զգոյշ ու արթուն չըլլանք, կրնանք կարեւոր պահեր ու 
ժամժամժամժամեր, կարեւոր առիթներ ու պատեեր, կարեւոր առիթներ ու պատեեր, կարեւոր առիթներ ու պատեեր, կարեւոր առիթներ ու պատեհութիւններ կորսնցնել հութիւններ կորսնցնել հութիւններ կորսնցնել հութիւններ կորսնցնել 
մեր կեանքիմեր կեանքիմեր կեանքիմեր կեանքի    ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:    
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4) 4) 4) 4) Ինչո՞ւ համար առաքեալները քնացան երբ Յիսուս Ինչո՞ւ համար առաքեալները քնացան երբ Յիսուս Ինչո՞ւ համար առաքեալները քնացան երբ Յիսուս Ինչո՞ւ համար առաքեալները քնացան երբ Յիսուս 
կ'աղօթէր: Հաւանաբար Յիսուս աղօթքը կ'աղօթէր: Հաւանաբար Յիսուս աղօթքը կ'աղօթէր: Հաւանաբար Յիսուս աղօթքը կ'աղօթէր: Հաւանաբար Յիսուս աղօթքը ««««երկարեցերկարեցերկարեցերկարեց» » » » եւ անոնք եւ անոնք եւ անոնք եւ անոնք 
յոգնեցան ու քնացան: Կամ հաւանաբար արդէն օրը երեկոյ էր յոգնեցան ու քնացան: Կամ հաւանաբար արդէն օրը երեկոյ էր յոգնեցան ու քնացան: Կամ հաւանաբար արդէն օրը երեկոյ էր յոգնեցան ու քնացան: Կամ հաւանաբար արդէն օրը երեկոյ էր 
ու կը մօտենար գիշերուան ժամուն եւ ու կը մօտենար գիշերուան ժամուն եւ ու կը մօտենար գիշերուան ժամուն եւ ու կը մօտենար գիշերուան ժամուն եւ առաքեալները առաքեալները առաքեալները առաքեալները 
բնականօրէն սկսած էին թմրիլ: Ոմանք կ'ենթադրեն որ լերան բնականօրէն սկսած էին թմրիլ: Ոմանք կ'ենթադրեն որ լերան բնականօրէն սկսած էին թմրիլ: Ոմանք կ'ենթադրեն որ լերան բնականօրէն սկսած էին թմրիլ: Ոմանք կ'ենթադրեն որ լերան 
զով ու հաճելի օդը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ անոնք զով ու հաճելի օդը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ անոնք զով ու հաճելի օդը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ անոնք զով ու հաճելի օդը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ անոնք 
անուշ քունով մը քնանաանուշ քունով մը քնանաանուշ քունով մը քնանաանուշ քունով մը քնանայիյիյիյին: Ուրիշներ անոնց քնն: Ուրիշներ անոնց քնն: Ուրիշներ անոնց քնն: Ուրիշներ անոնց քնանալը կը անալը կը անալը կը անալը կը 
վերագրեն նոյնինքն իրենցվերագրեն նոյնինքն իրենցվերագրեն նոյնինքն իրենցվերագրեն նոյնինքն իրենց    անտարբերութեան:անտարբերութեան:անտարբերութեան:անտարբերութեան:    

Աղօթքին նպատակն է մեզ միշտ արթուն պահել Աղօթքին նպատակն է մեզ միշտ արթուն պահել Աղօթքին նպատակն է մեզ միշտ արթուն պահել Աղօթքին նպատակն է մեզ միշտ արթուն պահել 
հոգեւհոգեւհոգեւհոգեւորապէս, բայց ի՜նչ դորապէս, բայց ի՜նչ դորապէս, բայց ի՜նչ դորապէս, բայց ի՜նչ դժբախտութիւն երբ նոյնինքն ժբախտութիւն երբ նոյնինքն ժբախտութիւն երբ նոյնինքն ժբախտութիւն երբ նոյնինքն 
աղօթքիաղօթքիաղօթքիաղօթքի    պահուն է որ կը քնանանք: Աշակերտներուն պահուն է որ կը քնանանք: Աշակերտներուն պահուն է որ կը քնանանք: Աշակերտներուն պահուն է որ կը քնանանք: Աշակերտներուն 
քնանալը Յիսուսի աղօթքի պահուն, ցոյց կու տայ մեր քնանալը Յիսուսի աղօթքի պահուն, ցոյց կու տայ մեր քնանալը Յիսուսի աղօթքի պահուն, ցոյց կու տայ մեր քնանալը Յիսուսի աղօթքի պահուն, ցոյց կու տայ մեր 
մարդկային բնութեան տկարութիւնն ու խեղճութիւնը: Այս մարդկային բնութեան տկարութիւնն ու խեղճութիւնը: Այս մարդկային բնութեան տկարութիւնն ու խեղճութիւնը: Այս մարդկային բնութեան տկարութիւնն ու խեղճութիւնը: Այս 
իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է մեզ մղէմեզ մղէմեզ մղէմեզ մղէ    խնդրելու Աստուծոյ խնդրելու Աստուծոյ խնդրելու Աստուծոյ խնդրելու Աստուծոյ 
զօրակցութիւնն ուզօրակցութիւնն ուզօրակցութիւնն ուզօրակցութիւնն ու    օգնութօգնութօգնութօգնութիւնը ընդիւնը ընդիւնը ընդիւնը ընդդէմ մարդկային մեր տկար դէմ մարդկային մեր տկար դէմ մարդկային մեր տկար դէմ մարդկային մեր տկար 
բնութեան, բնութեան, բնութեան, բնութեան, աղաչելու Աստուծոյ շնորհքին օգնականութիւնը, աղաչելու Աստուծոյ շնորհքին օգնականութիւնը, աղաչելու Աստուծոյ շնորհքին օգնականութիւնը, աղաչելու Աստուծոյ շնորհքին օգնականութիւնը, 
հայցելու Սուրբ Հոգիին մնայուն ներգործութիւնը, հրեշտակհայցելու Սուրբ Հոգիին մնայուն ներգործութիւնը, հրեշտակհայցելու Սուրբ Հոգիին մնայուն ներգործութիւնը, հրեշտակհայցելու Սուրբ Հոգիին մնայուն ներգործութիւնը, հրեշտակ----
ներուն ու սուրբերուն բարեխօսութիւնն ու զօրակցութիւնը, ներուն ու սուրբերուն բարեխօսութիւնն ու զօրակցութիւնը, ներուն ու սուրբերուն բարեխօսութիւնն ու զօրակցութիւնը, ներուն ու սուրբերուն բարեխօսութիւնն ու զօրակցութիւնը, 
որպէսզի զօրացնեն մեզ, եւ մարդկային մեր բնութեան որպէսզի զօրացնեն մեզ, եւ մարդկային մեր բնութեան որպէսզի զօրացնեն մեզ, եւ մարդկային մեր բնութեան որպէսզի զօրացնեն մեզ, եւ մարդկային մեր բնութեան 
խեղճութիւնը պատճխեղճութիւնը պատճխեղճութիւնը պատճխեղճութիւնը պատճառ չդառնայ որ մատնուինք հոգեւոր առ չդառնայ որ մատնուինք հոգեւոր առ չդառնայ որ մատնուինք հոգեւոր առ չդառնայ որ մատնուինք հոգեւոր 
թմրութեթմրութեթմրութեթմրութեան ու քնածութեան եւ կորսնցնենք Աստուածորդիին ան ու քնածութեան եւ կորսնցնենք Աստուածորդիին ան ու քնածութեան եւ կորսնցնենք Աստուածորդիին ան ու քնածութեան եւ կորսնցնենք Աստուածորդիին 
փառքը տեսնելու առիթները:փառքը տեսնելու առիթները:փառքը տեսնելու առիթները:փառքը տեսնելու առիթները:    

««««Երբ Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Երբ Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Երբ Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Երբ Մովսէս եւ Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ 
Յիսուսի.Յիսուսի.Յիսուսի.Յիսուսի.----    ““““ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք վրաններ 
շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարհամարհամարհամար””””: : : : 
Սակայն չէր գիտեր թէ իՍակայն չէր գիտեր թէ իՍակայն չէր գիտեր թէ իՍակայն չէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):    

1) 1) 1) 1) Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, Պետրոս խօսեցաւ միայն Պետրոս խօսեցաւ միայն Պետրոս խօսեցաւ միայն Պետրոս խօսեցաւ միայն 
աաաա´́́́յն ատեն, եյն ատեն, եյն ատեն, եյն ատեն, երբ տեսաւ որ Մովսէս ու Եղիա րբ տեսաւ որ Մովսէս ու Եղիա րբ տեսաւ որ Մովսէս ու Եղիա րբ տեսաւ որ Մովսէս ու Եղիա մեկնմեկնմեկնմեկնելու վրայ ելու վրայ ելու վրայ ելու վրայ 
էին:էին:էին:էին:    Որքա՜ն յաճախ մարդիկ խօսելու կը սկսին միայն աՈրքա՜ն յաճախ մարդիկ խօսելու կը սկսին միայն աՈրքա՜ն յաճախ մարդիկ խօսելու կը սկսին միայն աՈրքա՜ն յաճախ մարդիկ խօսելու կը սկսին միայն ա´́́́յն յն յն յն 
ատեն, երբ տեսնեն թէ այս կամ այդ բանը կորսնցնելուատեն, երբ տեսնեն թէ այս կամ այդ բանը կորսնցնելուատեն, երբ տեսնեն թէ այս կամ այդ բանը կորսնցնելուատեն, երբ տեսնեն թէ այս կամ այդ բանը կորսնցնելու    վրայ վրայ վրայ վրայ 
են կամ արդէն կորսնցուցին: Մարդիկ սովորաբար բանի մը են կամ արդէն կորսնցուցին: Մարդիկ սովորաբար բանի մը են կամ արդէն կորսնցուցին: Մարդիկ սովորաբար բանի մը են կամ արդէն կորսնցուցին: Մարդիկ սովորաբար բանի մը 
արժէքին չեն անդրադառնար մինչեւ որ զայն կորսնցնեն: արժէքին չեն անդրադառնար մինչեւ որ զայն կորսնցնեն: արժէքին չեն անդրադառնար մինչեւ որ զայն կորսնցնեն: արժէքին չեն անդրադառնար մինչեւ որ զայն կորսնցնեն: 
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Զաւակ մը կրնայ իր մօրը արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն Զաւակ մը կրնայ իր մօրը արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն Զաւակ մը կրնայ իր մօրը արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն Զաւակ մը կրնայ իր մօրը արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն 
կորսնցնէ: Գործաւոր մը կրնայ իր գործին արժէքը չգիտնալ կորսնցնէ: Գործաւոր մը կրնայ իր գործին արժէքը չգիտնալ կորսնցնէ: Գործաւոր մը կրնայ իր գործին արժէքը չգիտնալ կորսնցնէ: Գործաւոր մը կրնայ իր գործին արժէքը չգիտնալ 
մինչեւ որ զայն կորսնցնէ իր ծուլութեան պատճամինչեւ որ զայն կորսնցնէ իր ծուլութեան պատճամինչեւ որ զայն կորսնցնէ իր ծուլութեան պատճամինչեւ որ զայն կորսնցնէ իր ծուլութեան պատճառով: Մարդ ռով: Մարդ ռով: Մարդ ռով: Մարդ 
մը կրնայ իր բարեկամին արժէքը չգիմը կրնայ իր բարեկամին արժէքը չգիմը կրնայ իր բարեկամին արժէքը չգիմը կրնայ իր բարեկամին արժէքը չգիտնալ մինչեւ որ զայն տնալ մինչեւ որ զայն տնալ մինչեւ որ զայն տնալ մինչեւ որ զայն 
կորսնցնէ իր կորսնցնէ իր կորսնցնէ իր կորսնցնէ իր անհաւաանհաւաանհաւաանհաւատարմութեան հետեւանքով: Եւ ամենէն տարմութեան հետեւանքով: Եւ ամենէն տարմութեան հետեւանքով: Եւ ամենէն տարմութեան հետեւանքով: Եւ ամենէն 
գէշը, մարդիկ կրնան չգիտնալ թէ Յիսուս մեծ արժէք է, մինչեգէշը, մարդիկ կրնան չգիտնալ թէ Յիսուս մեծ արժէք է, մինչեգէշը, մարդիկ կրնան չգիտնալ թէ Յիսուս մեծ արժէք է, մինչեգէշը, մարդիկ կրնան չգիտնալ թէ Յիսուս մեծ արժէք է, մինչեւ ւ ւ ւ 
որ զայն յաւերժապէս կորսնցնեն: Կրնան չգիտնալ դրախտին որ զայն յաւերժապէս կորսնցնեն: Կրնան չգիտնալ դրախտին որ զայն յաւերժապէս կորսնցնեն: Կրնան չգիտնալ դրախտին որ զայն յաւերժապէս կորսնցնեն: Կրնան չգիտնալ դրախտին 
արժէքը, մինչեւ որ իրենք զիրենք գտարժէքը, մինչեւ որ իրենք զիրենք գտարժէքը, մինչեւ որ իրենք զիրենք գտարժէքը, մինչեւ որ իրենք զիրենք գտնեն դժոխքին մէջ: նեն դժոխքին մէջ: նեն դժոխքին մէջ: նեն դժոխքին մէջ: 
ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, ար, ար, ար, արթննարթննարթննարթննա´́́́նք, երբ տակաւին Աստուծոյ նք, երբ տակաւին Աստուծոյ նք, երբ տակաւին Աստուծոյ նք, երբ տակաւին Աստուծոյ մարդիկը մարդիկը մարդիկը մարդիկը 
երկինք չեն քաշուած ու երկինքի դուռը փակուած չէ երկինք չեն քաշուած ու երկինքի դուռը փակուած չէ երկինք չեն քաշուած ու երկինքի դուռը փակուած չէ երկինք չեն քաշուած ու երկինքի դուռը փակուած չէ 
յայտարարուած:յայտարարուած:յայտարարուած:յայտարարուած:    

2) 2) 2) 2) Երբ Պետրոս առաքեալ տեսաւ որ Երբ Պետրոս առաքեալ տեսաւ որ Երբ Պետրոս առաքեալ տեսաւ որ Երբ Պետրոս առաքեալ տեսաւ որ ««««Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը Մովսէս եւ Եղիա կը 
մեկնէինմեկնէինմեկնէինմեկնէին»»»»,,,,    անմիջապէս առաջարկեց երեք վրաններ շինել. անմիջապէս առաջարկեց երեք վրաններ շինել. անմիջապէս առաջարկեց երեք վրաններ շինել. անմիջապէս առաջարկեց երեք վրաններ շինել. 
ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անինչո՞ւ համար. որովհետեւ անինչո՞ւ համար. որովհետեւ անինչո՞ւ համար. որովհետեւ ան    չէր ուզեր որ անոնք մեկնէին. չէր ուզեր որ անոնք մեկնէին. չէր ուզեր որ անոնք մեկնէին. չէր ուզեր որ անոնք մեկնէին. 
ան կ'ուզէր որ անոնք իրեն ու միւս առաքեալներուն հետ ան կ'ուզէր որ անոնք իրեն ու միւս առաքեալներուն հետ ան կ'ուզէր որ անոնք իրեն ու միւս առաքեալներուն հետ ան կ'ուզէր որ անոնք իրեն ու միւս առաքեալներուն հետ 
մնային, Յիսուսի հետ միասին: Քանի՞ հաւատացեալներ մնային, Յիսուսի հետ միասին: Քանի՞ հաւատացեալներ մնային, Յիսուսի հետ միասին: Քանի՞ հաւատացեալներ մնային, Յիսուսի հետ միասին: Քանի՞ հաւատացեալներ 
ունինք այսօր, որոնք կը փափաքին երկինքի սուրբերը ներկայ ունինք այսօր, որոնք կը փափաքին երկինքի սուրբերը ներկայ ունինք այսօր, որոնք կը փափաքին երկինքի սուրբերը ներկայ ունինք այսօր, որոնք կը փափաքին երկինքի սուրբերը ներկայ 
ունենալ իրենց կեանքին մէջ, իրենց ընտանիքներուն մէջ: ունենալ իրենց կեանքին մէջ, իրենց ընտանիքներուն մէջ: ունենալ իրենց կեանքին մէջ, իրենց ընտանիքներուն մէջ: ունենալ իրենց կեանքին մէջ, իրենց ընտանիքներուն մէջ: 
Ո՞ւր են մեր մէջ այն հՈ՞ւր են մեր մէջ այն հՈ՞ւր են մեր մէջ այն հՈ՞ւր են մեր մէջ այն հաւատացեալները, որոնք Պետրոս աւատացեալները, որոնք Պետրոս աւատացեալները, որոնք Պետրոս աւատացեալները, որոնք Պետրոս 
առաքեալին նման կը փափաքին սուրբերու հետ առաքեալին նման կը փափաքին սուրբերու հետ առաքեալին նման կը փափաքին սուրբերու հետ առաքեալին նման կը փափաքին սուրբերու հետ 
հաղորդակցութեան մէջ մտնել: հաղորդակցութեան մէջ մտնել: հաղորդակցութեան մէջ մտնել: հաղորդակցութեան մէջ մտնել:     

3) 3) 3) 3) ««««Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.----    ““““ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ...տ...տ...տ...»:»:»:»:    ՄովսէսՄովսէսՄովսէսՄովսէսիիիի    
ու Եղիաու Եղիաու Եղիաու Եղիայի յայտնութիւնը մեծ նորութիւն մըն էր Պետրոս յի յայտնութիւնը մեծ նորութիւն մըն էր Պետրոս յի յայտնութիւնը մեծ նորութիւն մըն էր Պետրոս յի յայտնութիւնը մեծ նորութիւն մըն էր Պետրոս 
առաքեալին համար, առաքեալին համար, առաքեալին համար, առաքեալին համար, եւ սակայն, Պետրոս եւ սակայն, Պետրոս եւ սակայն, Պետրոս եւ սակայն, Պետրոս իր խօսքը իր խօսքը իր խօսքը իր խօսքը անոնց անոնց անոնց անոնց 
ուղղելու ուղղելու ուղղելու ուղղելու եւ իր առաջարկը անոնց ներկայացնելու փոխարէն` եւ իր առաջարկը անոնց ներկայացնելու փոխարէն` եւ իր առաջարկը անոնց ներկայացնելու փոխարէն` եւ իր առաջարկը անոնց ներկայացնելու փոխարէն` 
իր խօսիր խօսիր խօսիր խօսքը կ'ուղղէ Քրիստոսի. քը կ'ուղղէ Քրիստոսի. քը կ'ուղղէ Քրիստոսի. քը կ'ուղղէ Քրիստոսի. ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է որ հոս տ, լաւ է որ հոս տ, լաւ է որ հոս տ, լաւ է որ հոս 
մնանքմնանքմնանքմնանք............»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար: Երեք պատԻնչո՞ւ համար: Երեք պատԻնչո՞ւ համար: Երեք պատԻնչո՞ւ համար: Երեք պատճառներով.ճառներով.ճառներով.ճառներով.----    

ա) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ երբ հաւատացեալ ա) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ երբ հաւատացեալ ա) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ երբ հաւատացեալ ա) Սորվեցնելու համար մեզի, թէ երբ հաւատացեալ 
մարդը կանգմարդը կանգմարդը կանգմարդը կանգնի Աստուծոյ սուրբերուն ներկայութեան, իր նի Աստուծոյ սուրբերուն ներկայութեան, իր նի Աստուծոյ սուրբերուն ներկայութեան, իր նի Աստուծոյ սուրբերուն ներկայութեան, իր 
ուշադրութիւնը անոնցուշադրութիւնը անոնցուշադրութիւնը անոնցուշադրութիւնը անոնց    վրայ չէ որ պէտք է կեդրոնացնէ, այլ` վրայ չէ որ պէտք է կեդրոնացնէ, այլ` վրայ չէ որ պէտք է կեդրոնացնէ, այլ` վրայ չէ որ պէտք է կեդրոնացնէ, այլ` 
անոնց Տիրոջ ու Աստուծոյն` Քրիստոսի վրայ: Հաւատացեալը անոնց Տիրոջ ու Աստուծոյն` Քրիստոսի վրայ: Հաւատացեալը անոնց Տիրոջ ու Աստուծոյն` Քրիստոսի վրայ: Հաւատացեալը անոնց Տիրոջ ու Աստուծոյն` Քրիստոսի վրայ: Հաւատացեալը 
կրնայ սուրբի մը բարեխօսութիւնը խնդրել, բայց իր կրնայ սուրբի մը բարեխօսութիւնը խնդրել, բայց իր կրնայ սուրբի մը բարեխօսութիւնը խնդրել, բայց իր կրնայ սուրբի մը բարեխօսութիւնը խնդրել, բայց իր 
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պաշտամունքին ու փառաբանութեան առարկան Քրիստոս պաշտամունքին ու փառաբանութեան առարկան Քրիստոս պաշտամունքին ու փառաբանութեան առարկան Քրիստոս պաշտամունքին ու փառաբանութեան առարկան Քրիստոս 
իիիի´́́́նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ:նք պէտք է ըլլայ:    Հաւատացեալներ պէտք է հաղորդակՀաւատացեալներ պէտք է հաղորդակՀաւատացեալներ պէտք է հաղորդակՀաւատացեալներ պէտք է հաղորդակ----
ցութեան մէջ ըլլան բոլոր սցութեան մէջ ըլլան բոլոր սցութեան մէջ ըլլան բոլոր սցութեան մէջ ըլլան բոլոր սուրբերուն հետ, բայց միայն ուրբերուն հետ, բայց միայն ուրբերուն հետ, բայց միայն ուրբերուն հետ, բայց միայն 
Քրիստոսը պէտք է պաշտեն:Քրիստոսը պէտք է պաշտեն:Քրիստոսը պէտք է պաշտեն:Քրիստոսը պէտք է պաշտեն:    

բ) Առաքեալը իր խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, որովհետեւ բ) Առաքեալը իր խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, որովհետեւ բ) Առաքեալը իր խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, որովհետեւ բ) Առաքեալը իր խօսքը ուղղեց Քրիստոսի, որովհետեւ 
կ'անդրակ'անդրակ'անդրակ'անդրադառնար որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները դառնար որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները դառնար որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները դառնար որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները 
Քրիստոսի կամքով ու Քրիստոսի համար եկան, եւ Քրիստոսի Քրիստոսի կամքով ու Քրիստոսի համար եկան, եւ Քրիստոսի Քրիստոսի կամքով ու Քրիստոսի համար եկան, եւ Քրիստոսի Քրիստոսի կամքով ու Քրիստոսի համար եկան, եւ Քրիստոսի 
կամքով ալ կը մեկնէին: Ան գիտէր որ անոնք առանց կամքով ալ կը մեկնէին: Ան գիտէր որ անոնք առանց կամքով ալ կը մեկնէին: Ան գիտէր որ անոնք առանց կամքով ալ կը մեկնէին: Ան գիտէր որ անոնք առանց 
Քրիստոսի կամքինՔրիստոսի կամքինՔրիստոսի կամքինՔրիստոսի կամքին    չէին կրնար գալ եւ առանց Քրիստոսի չէին կրնար գալ եւ առանց Քրիստոսի չէին կրնար գալ եւ առանց Քրիստոսի չէին կրնար գալ եւ առանց Քրիստոսի 
կամքին չէին կրնար մնալ լերան վրայ:կամքին չէին կրնար մնալ լերան վրայ:կամքին չէին կրնար մնալ լերան վրայ:կամքին չէին կրնար մնալ լերան վրայ:    

գ) Պետրոս առաքեալ կը գիտակցէր թէ Քրիստոս տէրն ու գ) Պետրոս առաքեալ կը գիտակցէր թէ Քրիստոս տէրն ու գ) Պետրոս առաքեալ կը գիտակցէր թէ Քրիստոս տէրն ու գ) Պետրոս առաքեալ կը գիտակցէր թէ Քրիստոս տէրն ու 
իշխանն էր ամէն բանի ու ամէն անձի: Եւ իբր այդպիսին, իշխանն էր ամէն բանի ու ամէն անձի: Եւ իբր այդպիսին, իշխանն էր ամէն բանի ու ամէն անձի: Եւ իբր այդպիսին, իշխանն էր ամէն բանի ու ամէն անձի: Եւ իբր այդպիսին, 
բնականօրէն աւելի յարմար պիտի ըլլար որ իր խօսքը անոր բնականօրէն աւելի յարմար պիտի ըլլար որ իր խօսքը անոր բնականօրէն աւելի յարմար պիտի ըլլար որ իր խօսքը անոր բնականօրէն աւելի յարմար պիտի ըլլար որ իր խօսքը անոր 
ուղղէր եւ ոուղղէր եւ ոուղղէր եւ ոուղղէր եւ ո´́́́չ թէ յայտնուող մարգարէնչ թէ յայտնուող մարգարէնչ թէ յայտնուող մարգարէնչ թէ յայտնուող մարգարէներուն: Մարգարէներն երուն: Մարգարէներն երուն: Մարգարէներն երուն: Մարգարէներն 
ու առաքեալները ծառայակիցներ էին իրարու, եւ բոլորն ալ ու առաքեալները ծառայակիցներ էին իրարու, եւ բոլորն ալ ու առաքեալները ծառայակիցներ էին իրարու, եւ բոլորն ալ ու առաքեալները ծառայակիցներ էին իրարու, եւ բոլորն ալ 
Քրիստոսի ծառաներն էին: Ծառան իր խօսքը բնականօրէն իր Քրիստոսի ծառաներն էին: Ծառան իր խօսքը բնականօրէն իր Քրիստոսի ծառաներն էին: Ծառան իր խօսքը բնականօրէն իր Քրիստոսի ծառաներն էին: Ծառան իր խօսքը բնականօրէն իր 
Տիրոջ է որ պէտք է ուղղէ եւ ոՏիրոջ է որ պէտք է ուղղէ եւ ոՏիրոջ է որ պէտք է ուղղէ եւ ոՏիրոջ է որ պէտք է ուղղէ եւ ո´́́́չ թէ իր ծառայակիցին: Եւ չ թէ իր ծառայակիցին: Եւ չ թէ իր ծառայակիցին: Եւ չ թէ իր ծառայակիցին: Եւ 
ուշագրաւ է, որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները իրեուշագրաւ է, որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները իրեուշագրաւ է, որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները իրեուշագրաւ է, որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
միայն Քրիստոսի հետ է որ խօմիայն Քրիստոսի հետ է որ խօմիայն Քրիստոսի հետ է որ խօմիայն Քրիստոսի հետ է որ խօսեցան: Անոնք չխօսեցան սեցան: Անոնք չխօսեցան սեցան: Անոնք չխօսեցան սեցան: Անոնք չխօսեցան 
աաաառաքեալներուն հետ:ռաքեալներուն հետ:ռաքեալներուն հետ:ռաքեալներուն հետ:    

4) 4) 4) 4) ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է որ հոս մնանքտ, լաւ է որ հոս մնանքտ, լաւ է որ հոս մնանքտ, լաւ է որ հոս մնանք»:»:»:»:    Պետրոսի այս Պետրոսի այս Պետրոսի այս Պետրոսի այս 
խօսքին մասին քանի մը նշումներ.խօսքին մասին քանի մը նշումներ.խօսքին մասին քանի մը նշումներ.խօսքին մասին քանի մը նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ՄնանքՄնանքՄնանքՄնանք»:»:»:»:    Բառը եզակի չէ, այլ` յոգնակի: Պետրոս Բառը եզակի չէ, այլ` յոգնակի: Պետրոս Բառը եզակի չէ, այլ` յոգնակի: Պետրոս Բառը եզակի չէ, այլ` յոգնակի: Պետրոս 
առաքեալ բոլորին` Յիսուսի, Մովսէսի, Եղիայի, Յովհաննէսի առաքեալ բոլորին` Յիսուսի, Մովսէսի, Եղիայի, Յովհաննէսի առաքեալ բոլորին` Յիսուսի, Մովսէսի, Եղիայի, Յովհաննէսի առաքեալ բոլորին` Յիսուսի, Մովսէսի, Եղիայի, Յովհաննէսի 
ու Յակոբոսի անունով կըու Յակոբոսի անունով կըու Յակոբոսի անունով կըու Յակոբոսի անունով կը    խօսի: Միայխօսի: Միայխօսի: Միայխօսի: Միայն ինքզինք նկատի ն ինքզինք նկատի ն ինքզինք նկատի ն ինքզինք նկատի 
չունէրչունէրչունէրչունէր, , , , այլ` բոլորը: Ան կը մտածէր որ Տիրոջ ու այլ` բոլորը: Ան կը մտածէր որ Տիրոջ ու այլ` բոլորը: Ան կը մտածէր որ Տիրոջ ու այլ` բոլորը: Ան կը մտածէր որ Տիրոջ ու 
մարգարէներուն հետ ըլլալը եւ անոնց հետ լերան վրայ մարգարէներուն հետ ըլլալը եւ անոնց հետ լերան վրայ մարգարէներուն հետ ըլլալը եւ անոնց հետ լերան վրայ մարգարէներուն հետ ըլլալը եւ անոնց հետ լերան վրայ 
բնակութիւն հաստատելը լաւ բան մըն էր, գեղեցիկ ու բնակութիւն հաստատելը լաւ բան մըն էր, գեղեցիկ ու բնակութիւն հաստատելը լաւ բան մըն էր, գեղեցիկ ու բնակութիւն հաստատելը լաւ բան մըն էր, գեղեցիկ ու 
սքանչելի բան մըն էր, փափաքելի ու հաճելի իրականութիւն սքանչելի բան մըն էր, փափաքելի ու հաճելի իրականութիւն սքանչելի բան մըն էր, փափաքելի ու հաճելի իրականութիւն սքանչելի բան մըն էր, փափաքելի ու հաճելի իրականութիւն 
մըն էր: Ան սակայն անձնասիրաբար չմտածեց, որ մմըն էր: Ան սակայն անձնասիրաբար չմտածեց, որ մմըն էր: Ան սակայն անձնասիրաբար չմտածեց, որ մմըն էր: Ան սակայն անձնասիրաբար չմտածեց, որ միայն ինք իայն ինք իայն ինք իայն ինք 
ըլլար Յիսուսի ու մարգաըլլար Յիսուսի ու մարգաըլլար Յիսուսի ու մարգաըլլար Յիսուսի ու մարգարէներուն հետ: Ան ուզեց որ րէներուն հետ: Ան ուզեց որ րէներուն հետ: Ան ուզեց որ րէներուն հետ: Ան ուզեց որ 
Յովհաննէսն ու Յակոբոսը իրեՅովհաննէսն ու Յակոբոսը իրեՅովհաննէսն ու Յակոբոսը իրեՅովհաննէսն ու Յակոբոսը իրե´́́́նք նաեւ իրեն հետ ըլլանք նաեւ իրեն հետ ըլլանք նաեւ իրեն հետ ըլլանք նաեւ իրեն հետ ըլլայիյիյիյին: ն: ն: ն: 



 191 

Յովհաննէսն ու Յակոբոսը սակայն նոյն ձեւի վերաՅովհաննէսն ու Յակոբոսը սակայն նոյն ձեւի վերաՅովհաննէսն ու Յակոբոսը սակայն նոյն ձեւի վերաՅովհաննէսն ու Յակոբոսը սակայն նոյն ձեւի վերաբերմունք բերմունք բերմունք բերմունք 
չցուցաբերեցին Պետրոսի հանդէպ: Երբ անոնք Յիսուսէն չցուցաբերեցին Պետրոսի հանդէպ: Երբ անոնք Յիսուսէն չցուցաբերեցին Պետրոսի հանդէպ: Երբ անոնք Յիսուսէն չցուցաբերեցին Պետրոսի հանդէպ: Երբ անոնք Յիսուսէն 
խնդրեցին որ իրեն հետ միասին նստին իր աջ ուխնդրեցին որ իրեն հետ միասին նստին իր աջ ուխնդրեցին որ իրեն հետ միասին նստին իր աջ ուխնդրեցին որ իրեն հետ միասին նստին իր աջ ու    ձախ կողմը` ձախ կողմը` ձախ կողմը` ձախ կողմը` 
իր թագաւորութեան մէջ, բնաիր թագաւորութեան մէջ, բնաիր թագաւորութեան մէջ, բնաիր թագաւորութեան մէջ, բնա´́́́ւ չմտածեցին Պետրոսի կամ ւ չմտածեցին Պետրոսի կամ ւ չմտածեցին Պետրոսի կամ ւ չմտածեցին Պետրոսի կամ 
ուրիշ աշաուրիշ աշաուրիշ աշաուրիշ աշակերտի մը մասին: Անոնք անձնասիրաբար կերտի մը մասին: Անոնք անձնասիրաբար կերտի մը մասին: Անոնք անձնասիրաբար կերտի մը մասին: Անոնք անձնասիրաբար 
շարժեցան: Սորվինք Պետշարժեցան: Սորվինք Պետշարժեցան: Սորվինք Պետշարժեցան: Սորվինք Պետրոս առաքրոս առաքրոս առաքրոս առաքեալէն մտածել ուրիշնեեալէն մտածել ուրիշնեեալէն մտածել ուրիշնեեալէն մտածել ուրիշնե----
րուն մասին նաեւ: Պետրոսի նման, փափաքինք որ րուն մասին նաեւ: Պետրոսի նման, փափաքինք որ րուն մասին նաեւ: Պետրոսի նման, փափաքինք որ րուն մասին նաեւ: Պետրոսի նման, փափաքինք որ մեզի հետ` մեզի հետ` մեզի հետ` մեզի հետ` 
մեր բոլոմեր բոլոմեր բոլոմեր բոլո´́́́ր ընկերները Յիսուսի ու մարգարէներուր ընկերները Յիսուսի ու մարգարէներուր ընկերները Յիսուսի ու մարգարէներուր ընկերները Յիսուսի ու մարգարէներուն հետ ն հետ ն հետ ն հետ 
ըլլան, եւ բոլոըլլան, եւ բոլոըլլան, եւ բոլոըլլան, եւ բոլո´́́́րը վայելեն անոնց քաղցր ներկայութիւնը:րը վայելեն անոնց քաղցր ներկայութիւնը:րը վայելեն անոնց քաղցր ներկայութիւնը:րը վայելեն անոնց քաղցր ներկայութիւնը:    

բ) բ) բ) բ) Պետրոս առաքեալին ուրիշ մէկ գեղեցիկ յատկութիւնը Պետրոս առաքեալին ուրիշ մէկ գեղեցիկ յատկութիւնը Պետրոս առաքեալին ուրիշ մէկ գեղեցիկ յատկութիւնը Պետրոս առաքեալին ուրիշ մէկ գեղեցիկ յատկութիւնը 
հանդէս կու գայ, երբ մտածենք որ ան միայն Յիսուսի, հանդէս կու գայ, երբ մտածենք որ ան միայն Յիսուսի, հանդէս կու գայ, երբ մտածենք որ ան միայն Յիսուսի, հանդէս կու գայ, երբ մտածենք որ ան միայն Յիսուսի, 
Մովսէսի ու Եղիայի համար վրաններ հաստատելու մասին Մովսէսի ու Եղիայի համար վրաններ հաստատելու մասին Մովսէսի ու Եղիայի համար վրաններ հաստատելու մասին Մովսէսի ու Եղիայի համար վրաններ հաստատելու մասին 
կը խօսի: Ինքնկը խօսի: Ինքնկը խօսի: Ինքնկը խօսի: Ինքն    իր համար վրան հաստատելու մասին չի իր համար վրան հաստատելու մասին չի իր համար վրան հաստատելու մասին չի իր համար վրան հաստատելու մասին չի 
խխխխօսիր, եւ ատիկա ցոյց կու տայ իր խոնարհուօսիր, եւ ատիկա ցոյց կու տայ իր խոնարհուօսիր, եւ ատիկա ցոյց կու տայ իր խոնարհուօսիր, եւ ատիկա ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու թիւնն ու 
համեստութիւնը: Ըստհամեստութիւնը: Ըստհամեստութիւնը: Ըստհամեստութիւնը: Ըստ    երեւոյթին, Պետրոս կ'անդրադառնարերեւոյթին, Պետրոս կ'անդրադառնարերեւոյթին, Պետրոս կ'անդրադառնարերեւոյթին, Պետրոս կ'անդրադառնար    
Յիսուսի, Մովսէսի ու Եղիայի մեծութեան, եւ անոնց Յիսուսի, Մովսէսի ու Եղիայի մեծութեան, եւ անոնց Յիսուսի, Մովսէսի ու Եղիայի մեծութեան, եւ անոնց Յիսուսի, Մովսէսի ու Եղիայի մեծութեան, եւ անոնց 
մեծութեան դիմաց` իր եւ իր ընկերակիցներուն փոքրութեան, մեծութեան դիմաց` իր եւ իր ընկերակիցներուն փոքրութեան, մեծութեան դիմաց` իր եւ իր ընկերակիցներուն փոքրութեան, մեծութեան դիմաց` իր եւ իր ընկերակիցներուն փոքրութեան, 
եւ չիեւ չիեւ չիեւ չի´ ´ ´ ´ համարձահամարձահամարձահամարձակիր իրեկիր իրեկիր իրեկիր իրե´́́́նց համար նաեւ վրաններ նց համար նաեւ վրաններ նց համար նաեւ վրաններ նց համար նաեւ վրաններ 
հաստատելուհաստատելուհաստատելուհաստատելու    մասին խօսելու: Մենք եւս եթէ անդրադառնանք մասին խօսելու: Մենք եւս եթէ անդրադառնանք մասին խօսելու: Մենք եւս եթէ անդրադառնանք մասին խօսելու: Մենք եւս եթէ անդրադառնանք 
Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ եւ անոր սուրբերուն եւ անոր սուրբերուն եւ անոր սուրբերուն եւ անոր սուրբերուն մեծութեան եւ մեծութեան եւ մեծութեան եւ մեծութեան եւ անոնց մեծութեան անոնց մեծութեան անոնց մեծութեան անոնց մեծութեան 
դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց մեր փոքրութեան, շատ բան կայ որ պիտի մեր փոքրութեան, շատ բան կայ որ պիտի մեր փոքրութեան, շատ բան կայ որ պիտի մեր փոքրութեան, շատ բան կայ որ պիտի 
չհաչհաչհաչհամարձակինք խնդրել, եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ` մենք մարձակինք խնդրել, եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ` մենք մարձակինք խնդրել, եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ` մենք մարձակինք խնդրել, եւ ոչ միայն այսքան, այլեւ` մենք 
զմեզ անարժան պիտի համարենք Տիրոջ ու անոր սուրբերուն զմեզ անարժան պիտի համարենք Տիրոջ ու անոր սուրբերուն զմեզ անարժան պիտի համարենք Տիրոջ ու անոր սուրբերուն զմեզ անարժան պիտի համարենք Տիրոջ ու անոր սուրբերուն 
հետ միատեղ բնհետ միատեղ բնհետ միատեղ բնհետ միատեղ բնակիլ:ակիլ:ակիլ:ակիլ:    

գ) գ) գ) գ) Ոմանք կը խորհին որ Յիսուս այլակերպուեցաւ Թաբոր Ոմանք կը խորհին որ Յիսուս այլակերպուեցաւ Թաբոր Ոմանք կը խորհին որ Յիսուս այլակերպուեցաւ Թաբոր Ոմանք կը խորհին որ Յիսուս այլակերպուեցաւ Թաբոր 
լերան վրայ, իսկ ուրիշներ` Հերմոն լերան վրայ: Մէկ բան լերան վրայ, իսկ ուրիշներ` Հերմոն լերան վրայ: Մէկ բան լերան վրայ, իսկ ուրիշներ` Հերմոն լերան վրայ: Մէկ բան լերան վրայ, իսկ ուրիշներ` Հերմոն լերան վրայ: Մէկ բան 
յստակ գիտենք, որ թէյստակ գիտենք, որ թէյստակ գիտենք, որ թէյստակ գիտենք, որ թէ´ ´ ´ ´ Թաբոր լեռը եւ թէԹաբոր լեռը եւ թէԹաբոր լեռը եւ թէԹաբոր լեռը եւ թէ´ ´ ´ ´ Հերմոն լեռը, Հերմոն լեռը, Հերմոն լեռը, Հերմոն լեռը, 
քարքարուտ եւ կանաչազուրկ լեռներ էին, ուր մնալը կամ քարքարուտ եւ կանաչազուրկ լեռներ էին, ուր մնալը կամ քարքարուտ եւ կանաչազուրկ լեռներ էին, ուր մնալը կամ քարքարուտ եւ կանաչազուրկ լեռներ էին, ուր մնալը կամ 
վրան կանգնեցնելը երբեք հաճելի բան չէր: Յստակվրան կանգնեցնելը երբեք հաճելի բան չէր: Յստակվրան կանգնեցնելը երբեք հաճելի բան չէր: Յստակվրան կանգնեցնելը երբեք հաճելի բան չէր: Յստակ    է թէ է թէ է թէ է թէ 
Յիսուս իր այլակերպութեամբ` այլակերպած էր լերան Յիսուս իր այլակերպութեամբ` այլակերպած էր լերան Յիսուս իր այլակերպութեամբ` այլակերպած էր լերան Յիսուս իր այլակերպութեամբ` այլակերպած էր լերան 
մթնոլորտը, իր գեղեցկութեամբ` գեղեցկացուցած էր մթնոլորտը, իր գեղեցկութեամբ` գեղեցկացուցած էր մթնոլորտը, իր գեղեցկութեամբ` գեղեցկացուցած էր մթնոլորտը, իր գեղեցկութեամբ` գեղեցկացուցած էր 
կանաչազուրկ լեռը, իր լոյսով` ջերմացուցած էր լերան կանաչազուրկ լեռը, իր լոյսով` ջերմացուցած էր լերան կանաչազուրկ լեռը, իր լոյսով` ջերմացուցած էր լերան կանաչազուրկ լեռը, իր լոյսով` ջերմացուցած էր լերան 
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ցուրտը, իր հրաշափառուցուրտը, իր հրաշափառուցուրտը, իր հրաշափառուցուրտը, իր հրաշափառութեամբ` թեամբ` թեամբ` թեամբ` դրախտի վերածած էր դրախտի վերածած էր դրախտի վերածած էր դրախտի վերածած էր 
անոր քարքարուտ անոր քարքարուտ անոր քարքարուտ անոր քարքարուտ իրաիրաիրաիրավիճակը, այնքան` որ Պետրոս վիճակը, այնքան` որ Պետրոս վիճակը, այնքան` որ Պետրոս վիճակը, այնքան` որ Պետրոս 
առաքեալ առաքեալ առաքեալ առաքեալ ստիպուածստիպուածստիպուածստիպուած    եղած էր առաջարկելեղած էր առաջարկելեղած էր առաջարկելեղած էր առաջարկել    որ հոն մնանոր հոն մնանոր հոն մնանոր հոն մնան: : : : Այս Այս Այս Այս 
իրողութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, թէ հիրողութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, թէ հիրողութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, թէ հիրողութիւնը կը սորվեցնէ մեզի, թէ հոն ուր Յիսուս յայտնուի ոն ուր Յիսուս յայտնուի ոն ուր Յիսուս յայտնուի ոն ուր Յիսուս յայտնուի 
իր փառքով` կը դառնայ գեղեցիկ ու ցանկալի: Յիսուսի իր փառքով` կը դառնայ գեղեցիկ ու ցանկալի: Յիսուսի իր փառքով` կը դառնայ գեղեցիկ ու ցանկալի: Յիսուսի իր փառքով` կը դառնայ գեղեցիկ ու ցանկալի: Յիսուսի 
յայտնութեան դիմաց` տգեղը կը գեղեցկանայ: Յիսուսի քաղցր յայտնութեան դիմաց` տգեղը կը գեղեցկանայ: Յիսուսի քաղցր յայտնութեան դիմաց` տգեղը կը գեղեցկանայ: Յիսուսի քաղցր յայտնութեան դիմաց` տգեղը կը գեղեցկանայ: Յիսուսի քաղցր 
ներկայութեան դիմաց` անբնակելի վայրը բնակելի կը ներկայութեան դիմաց` անբնակելի վայրը բնակելի կը ներկայութեան դիմաց` անբնակելի վայրը բնակելի կը ներկայութեան դիմաց` անբնակելի վայրը բնակելի կը 
դառնայ:դառնայ:դառնայ:դառնայ:    Երբ ՅԵրբ ՅԵրբ ՅԵրբ Յիսուս յայտնուի մարդուն կեանքին մէջ` կը իսուս յայտնուի մարդուն կեանքին մէջ` կը իսուս յայտնուի մարդուն կեանքին մէջ` կը իսուս յայտնուի մարդուն կեանքին մէջ` կը 
գեղեցկանայ մարդուն կեանքը: Երբ Յիսուս յայտնուի գեղեցկանայ մարդուն կեանքը: Երբ Յիսուս յայտնուի գեղեցկանայ մարդուն կեանքը: Երբ Յիսուս յայտնուի գեղեցկանայ մարդուն կեանքը: Երբ Յիսուս յայտնուի 
մարդուն սրտին մէջ` հոնկէ կը փարատի մեղքի մշուշը:մարդուն սրտին մէջ` հոնկէ կը փարատի մեղքի մշուշը:մարդուն սրտին մէջ` հոնկէ կը փարատի մեղքի մշուշը:մարդուն սրտին մէջ` հոնկէ կը փարատի մեղքի մշուշը:    

դ) դ) դ) դ) ««««Լաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանք»:»:»:»:    Յիսուսը սիրող ամէն մէկ Յիսուսը սիրող ամէն մէկ Յիսուսը սիրող ամէն մէկ Յիսուսը սիրող ամէն մէկ 
հաւատացհաւատացհաւատացհաւատացեալի սրտի խնդրանքն ու ցանկութիւնը պէտք է եալի սրտի խնդրանքն ու ցանկութիւնը պէտք է եալի սրտի խնդրանքն ու ցանկութիւնը պէտք է եալի սրտի խնդրանքն ու ցանկութիւնը պէտք է 
ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ ասիկա: Լաւ է Յիսուասիկա: Լաւ է Յիսուասիկա: Լաւ է Յիսուասիկա: Լաւ է Յիսուսի հետ ըլլալը երբ մեզ սի հետ ըլլալը երբ մեզ սի հետ ըլլալը երբ մեզ սի հետ ըլլալը երբ մեզ 
կ'առաջնորդէ կեանքի ձորերէն,կ'առաջնորդէ կեանքի ձորերէն,կ'առաջնորդէ կեանքի ձորերէն,կ'առաջնորդէ կեանքի ձորերէն,    եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ 
մեզ կ'առաջնորդէ կեանքի լեռներէն: Լաւ է Տիրոջ ձեռքէն մեզ կ'առաջնորդէ կեանքի լեռներէն: Լաւ է Տիրոջ ձեռքէն մեզ կ'առաջնորդէ կեանքի լեռներէն: Լաւ է Տիրոջ ձեռքէն մեզ կ'առաջնորդէ կեանքի լեռներէն: Լաւ է Տիրոջ ձեռքէն 
ամուր բռնելը մեր կեանքի ուրախ օրերունամուր բռնելը մեր կեանքի ուրախ օրերունամուր բռնելը մեր կեանքի ուրախ օրերունամուր բռնելը մեր կեանքի ուրախ օրերուն,,,,    եւ լաւ է անոր եւ լաւ է անոր եւ լաւ է անոր եւ լաւ է անոր 
ձեռքէն ամուր բռնելը մեր կեանքի տխուր օրերուն: ձեռքէն ամուր բռնելը մեր կեանքի տխուր օրերուն: ձեռքէն ամուր բռնելը մեր կեանքի տխուր օրերուն: ձեռքէն ամուր բռնելը մեր կեանքի տխուր օրերուն: Լաւ է Լաւ է Լաւ է Լաւ է 
Յիսուսի հետ ըլլալը եՅիսուսի հետ ըլլալը եՅիսուսի հետ ըլլալը եՅիսուսի հետ ըլլալը երբ թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ րբ թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ րբ թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ րբ թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ 
անարգեն ու ճզմեն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ թոյլ կու անարգեն ու ճզմեն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ թոյլ կու անարգեն ու ճզմեն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ թոյլ կու անարգեն ու ճզմեն, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ թոյլ կու 
տայ որ անոնք մեզ յարգեն ու պատուեն: Լաւ է Յիսուսի հետ տայ որ անոնք մեզ յարգեն ու պատուեն: Լաւ է Յիսուսի հետ տայ որ անոնք մեզ յարգեն ու պատուեն: Լաւ է Յիսուսի հետ տայ որ անոնք մեզ յարգեն ու պատուեն: Լաւ է Յիսուսի հետ 
ըլլալը երբ կը վիրաւորէ, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ կը ըլլալը երբ կը վիրաւորէ, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ կը ըլլալը երբ կը վիրաւորէ, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ կը ըլլալը երբ կը վիրաւորէ, եւ լաւ է անոր հետ ըլլալը երբ կը 
փաթթէ: Մարդիկ կրնան վիրաւորել բայց չփաթթել, կրնան փաթթէ: Մարդիկ կրնան վիրաւորել բայց չփաթթել, կրնան փաթթէ: Մարդիկ կրնան վիրաւորել բայց չփաթթել, կրնան փաթթէ: Մարդիկ կրնան վիրաւորել բայց չփաթթել, կրնան 
հարուածել հարուածել հարուածել հարուածել բայց չբժշկել, բայց մեր Տէրը բայց չբժշկել, բայց մեր Տէրը բայց չբժշկել, բայց մեր Տէրը բայց չբժշկել, բայց մեր Տէրը ««««կը վիրաւորէ ու կը կը վիրաւորէ ու կը կը վիրաւորէ ու կը կը վիրաւորէ ու կը 
փաթթէ, կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկենփաթթէ, կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկենփաթթէ, կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկենփաթթէ, կը զարնէ ու իր ձեռքերը կը բժշկեն»»»» ( ( ( (Յոբ 5.18): Յոբ 5.18): Յոբ 5.18): Յոբ 5.18):     

Քրիստոնեային համար ուրախութիւն Քրիստոնեային համար ուրախութիւն Քրիստոնեային համար ուրախութիւն Քրիստոնեային համար ուրախութիւն պէտք է ըլլայպէտք է ըլլայպէտք է ըլլայպէտք է ըլլայ    
Յիսուսի հետ ըլլալը, միՅիսուսի հետ ըլլալը, միՅիսուսի հետ ըլլալը, միՅիսուսի հետ ըլլալը, մի´́́́շտ, ամէշտ, ամէշտ, ամէշտ, ամէ´́́́ն տեղ եւ ամէն տեղ եւ ամէն տեղ եւ ամէն տեղ եւ ամէ´́́́ն կացութեան ն կացութեան ն կացութեան ն կացութեան 
մէջ: Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետ ըլլալու փափաք պէտք է մէջ: Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետ ըլլալու փափաք պէտք է մէջ: Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետ ըլլալու փափաք պէտք է մէջ: Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետ ըլլալու փափաք պէտք է 
ոոոունենայ: Բայց Յիսուսի հետ պէտք է ըլլալ, ունենայ: Բայց Յիսուսի հետ պէտք է ըլլալ, ունենայ: Բայց Յիսուսի հետ պէտք է ըլլալ, ունենայ: Բայց Յիսուսի հետ պէտք է ըլլալ, ո´́́́չ միայն երբ ան չ միայն երբ ան չ միայն երբ ան չ միայն երբ ան 
իր փառքին մէջ է, այլեւ` երբ Գեթսեմանիի տառապանքին մէջ իր փառքին մէջ է, այլեւ` երբ Գեթսեմանիի տառապանքին մէջ իր փառքին մէջ է, այլեւ` երբ Գեթսեմանիի տառապանքին մէջ իր փառքին մէջ է, այլեւ` երբ Գեթսեմանիի տառապանքին մէջ 
է: Պէտք է դաւանիլ Յիսուսը ոէ: Պէտք է դաւանիլ Յիսուսը ոէ: Պէտք է դաւանիլ Յիսուսը ոէ: Պէտք է դաւանիլ Յիսուսը ո´́́́չ միայն երբ չ միայն երբ չ միայն երբ չ միայն երբ զինք փառաբանող զինք փառաբանող զինք փառաբանող զինք փառաբանող 
մարդոցմով մարդոցմով մարդոցմով մարդոցմով շրջապատուածշրջապատուածշրջապատուածշրջապատուած    է, այլեւ` երբ հռոմայեցի է, այլեւ` երբ հռոմայեցի է, այլեւ` երբ հռոմայեցի է, այլեւ` երբ հռոմայեցի 
գանակոծող զինուորներով գանակոծող զինուորներով գանակոծող զինուորներով գանակոծող զինուորներով շրջապատուածշրջապատուածշրջապատուածշրջապատուած    է: Պէտք է է: Պէտք է է: Պէտք է է: Պէտք է հետեւիլ հետեւիլ հետեւիլ հետեւիլ 
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Յիսուսի ոՅիսուսի ոՅիսուսի ոՅիսուսի ո´́́́չ միայն երբ թագաւորական թագ կայ անոր չ միայն երբ թագաւորական թագ կայ անոր չ միայն երբ թագաւորական թագ կայ անոր չ միայն երբ թագաւորական թագ կայ անոր 
գլխուն, այլեւ` երբ փշեպսակ կայ: Պէտք է խոստովանիլ գլխուն, այլեւ` երբ փշեպսակ կայ: Պէտք է խոստովանիլ գլխուն, այլեւ` երբ փշեպսակ կայ: Պէտք է խոստովանիլ գլխուն, այլեւ` երբ փշեպսակ կայ: Պէտք է խոստովանիլ 
Յիսուսը ոՅիսուսը ոՅիսուսը ոՅիսուսը ո´́́́չ միայն երբ չ միայն երբ չ միայն երբ չ միայն երբ շրջապատուած ենք բշրջապատուած ենք բշրջապատուած ենք բշրջապատուած ենք բարեարեարեարեպաշտ պաշտ պաշտ պաշտ 
հաւատացեալներով, այլհաւատացեալներով, այլհաւատացեալներով, այլհաւատացեալներով, այլեւ` երբ շրջապատուած ենք հաեւ` երբ շրջապատուած ենք հաեւ` երբ շրջապատուած ենք հաեւ` երբ շրջապատուած ենք հա----
ւատքի ճշմարտութիւնները ւատքի ճշմարտութիւնները ւատքի ճշմարտութիւնները ւատքի ճշմարտութիւնները ծաղրող մարդոցմով:ծաղրող մարդոցմով:ծաղրող մարդոցմով:ծաղրող մարդոցմով:    

ե) ե) ե) ե) ««««Լաւ է որ հոԼաւ է որ հոԼաւ է որ հոԼաւ է որ հոս մնանքս մնանքս մնանքս մնանք»:»:»:»:    Պետրոս առաքեալ իրաւունք Պետրոս առաքեալ իրաւունք Պետրոս առաքեալ իրաւունք Պետրոս առաքեալ իրաւունք 
ունէունէունէունէ´́́́ր այսպէս ըսելու: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կար, քան ր այսպէս ըսելու: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կար, քան ր այսպէս ըսելու: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կար, քան ր այսպէս ըսելու: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կար, քան 
մնալ Տիրոջ ու իր մարմնալ Տիրոջ ու իր մարմնալ Տիրոջ ու իր մարմնալ Տիրոջ ու իր մարգարէներուն փառքի լոյսին ներքեւ գարէներուն փառքի լոյսին ներքեւ գարէներուն փառքի լոյսին ներքեւ գարէներուն փառքի լոյսին ներքեւ եւ եւ եւ եւ 
ականատես ըլլալ անոնց փառքի գեղեցկութեան ու ականատես ըլլալ անոնց փառքի գեղեցկութեան ու ականատես ըլլալ անոնց փառքի գեղեցկութեան ու ականատես ըլլալ անոնց փառքի գեղեցկութեան ու 
ականջալուր ըլլալ անոնց խօսքերուն: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ականջալուր ըլլալ անոնց խօսքերուն: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ականջալուր ըլլալ անոնց խօսքերուն: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ ականջալուր ըլլալ անոնց խօսքերուն: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ 
բան կար, քան մնալ բան կար, քան մնալ բան կար, քան մնալ բան կար, քան մնալ լերան վրայ ու տեսնել թէ ինչպէս լերան վրայ ու տեսնել թէ ինչպէս լերան վրայ ու տեսնել թէ ինչպէս լերան վրայ ու տեսնել թէ ինչպէս 
մարդեղացած Աստուածը կը զրուցէր իր մարգարէներուն մարդեղացած Աստուածը կը զրուցէր իր մարգարէներուն մարդեղացած Աստուածը կը զրուցէր իր մարգարէներուն մարդեղացած Աստուածը կը զրուցէր իր մարգարէներուն 
հետ, եւ թէ ինչպէս Սուրբը իր սուրբերուն հետ կը խօսէր հետ, եւ թէ ինչպէս Սուրբը իր սուրբերուն հետ կը խօսէր հետ, եւ թէ ինչպէս Սուրբը իր սուրբերուն հետ կը խօսէր հետ, եւ թէ ինչպէս Սուրբը իր սուրբերուն հետ կը խօսէր 
մարդկութեան փրկութեան մասին: մարդկութեան փրկութեան մասին: մարդկութեան փրկութեան մասին: մարդկութեան փրկութեան մասին:     

Ո՞վ չՈ՞վ չՈ՞վ չՈ՞վ չ’’’’ուզեր Քրիստոսի հետ ըլլալուզեր Քրիստոսի հետ ըլլալուզեր Քրիստոսի հետ ըլլալուզեր Քրիստոսի հետ ըլլալ    երբ անիկա կը երբ անիկա կը երբ անիկա կը երբ անիկա կը 
յայտնուի փառքի Աստուած իբրեւ:յայտնուի փառքի Աստուած իբրեւ:յայտնուի փառքի Աստուած իբրեւ:յայտնուի փառքի Աստուած իբրեւ:    Ո՞վ չՈ՞վ չՈ՞վ չՈ՞վ չ’’’’ուզեր Քրիստոսի ուզեր Քրիստոսի ուզեր Քրիստոսի ուզեր Քրիստոսի հետ հետ հետ հետ 
ըլլալ յաւիտենական կեանքին մէջ: Ո՞վ չի ցանկար մեր քաղցր ըլլալ յաւիտենական կեանքին մէջ: Ո՞վ չի ցանկար մեր քաղցր ըլլալ յաւիտենական կեանքին մէջ: Ո՞վ չի ցանկար մեր քաղցր ըլլալ յաւիտենական կեանքին մէջ: Ո՞վ չի ցանկար մեր քաղցր 
երկնաւոր Հօր տաքուկ շունչը վայելել յաւիտենականութեան երկնաւոր Հօր տաքուկ շունչը վայելել յաւիտենականութեան երկնաւոր Հօր տաքուկ շունչը վայելել յաւիտենականութեան երկնաւոր Հօր տաքուկ շունչը վայելել յաւիտենականութեան 
ընթացքին: Ո՞վ չի կամենար վայելել բացարընթացքին: Ո՞վ չի կամենար վայելել բացարընթացքին: Ո՞վ չի կամենար վայելել բացարընթացքին: Ո՞վ չի կամենար վայելել բացարձակ լեցունուձակ լեցունուձակ լեցունուձակ լեցունու----
թիւնը Սուրբ Հոգիին, որ պիտի շնորհուի արքայութեան թիւնը Սուրբ Հոգիին, որ պիտի շնորհուի արքայութեան թիւնը Սուրբ Հոգիին, որ պիտի շնորհուի արքայութեան թիւնը Սուրբ Հոգիին, որ պիտի շնորհուի արքայութեան 
ժառանգորդներուն: Ո՞վ չի փափաքիր Աստուածամօրժառանգորդներուն: Ո՞վ չի փափաքիր Աստուածամօրժառանգորդներուն: Ո՞վ չի փափաքիր Աստուածամօրժառանգորդներուն: Ո՞վ չի փափաքիր Աստուածամօր    հետ հետ հետ հետ 
ըլլալ եւ արբենալ անոր սիրազեղ քաղցրութեամբ ու ըլլալ եւ արբենալ անոր սիրազեղ քաղցրութեամբ ու ըլլալ եւ արբենալ անոր սիրազեղ քաղցրութեամբ ու ըլլալ եւ արբենալ անոր սիրազեղ քաղցրութեամբ ու 
անբացատրելի գեղեցկուանբացատրելի գեղեցկուանբացատրելի գեղեցկուանբացատրելի գեղեցկութեամբ: Ի վերջոյ, ո՞վ չթեամբ: Ի վերջոյ, ո՞վ չթեամբ: Ի վերջոյ, ո՞վ չթեամբ: Ի վերջոյ, ո՞վ չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
ընկերակիընկերակիընկերակիընկերակի´́́́ց ըլլալ սուրբերուն ու արդարց ըլլալ սուրբերուն ու արդարց ըլլալ սուրբերուն ու արդարց ըլլալ սուրբերուն ու արդարնենենեներուն, դասակիրուն, դասակիրուն, դասակիրուն, դասակի´́́́ց ց ց ց 
ըլլալ առաքեալներուն ու մարգարէներունըլլալ առաքեալներուն ու մարգարէներունըլլալ առաքեալներուն ու մարգարէներունըլլալ առաքեալներուն ու մարգարէներուն, , , , փառափառափառափառաբաբաբաբանակինակինակինակի´́́́ց ց ց ց 
ըլլալ հրեշտակներուն, սերովբէներուն ու քերովբէներըլլալ հրեշտակներուն, սերովբէներուն ու քերովբէներըլլալ հրեշտակներուն, սերովբէներուն ու քերովբէներըլլալ հրեշտակներուն, սերովբէներուն ու քերովբէներուն:ուն:ուն:ուն:    

զ) զ) զ) զ) ««««Լաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանքԼաւ է որ հոս մնանք»:»:»:»:    Երբ Պետրոս այս բառերը ըսաւ, Երբ Պետրոս այս բառերը ըսաւ, Երբ Պետրոս այս բառերը ըսաւ, Երբ Պետրոս այս բառերը ըսաւ, 
վստահաբար Յիսուս իր մտքին մէջ ըսաւ. վստահաբար Յիսուս իր մտքին մէջ ըսաւ. վստահաբար Յիսուս իր մտքին մէջ ըսաւ. վստահաբար Յիսուս իր մտքին մէջ ըսաւ. ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ՊետրոՊետրոՊետրոՊետրո´́́́ս, ս, ս, ս, 
լաւ է հոս մնալը, փառքիլաւ է հոս մնալը, փառքիլաւ է հոս մնալը, փառքիլաւ է հոս մնալը, փառքի´ ´ ´ ´ մէջ մնալը, լոյսերոմէջ մնալը, լոյսերոմէջ մնալը, լոյսերոմէջ մնալը, լոյսերո´́́́ւ մէջ մնալը, ւ մէջ մնալը, ւ մէջ մնալը, ւ մէջ մնալը, 
ինծի ու երկնաէջ մարգարէներուս հետ մնալը, բայց ոինծի ու երկնաէջ մարգարէներուս հետ մնալը, բայց ոինծի ու երկնաէջ մարգարէներուս հետ մնալը, բայց ոինծի ու երկնաէջ մարգարէներուս հետ մնալը, բայց ո´́́́չ, չ, չ, չ, 
ՊետրոՊետրոՊետրոՊետրո´́́́ս, տակաւին ձեր ժամանակը չէ եկած փս, տակաւին ձեր ժամանակը չէ եկած փս, տակաւին ձեր ժամանակը չէ եկած փս, տակաւին ձեր ժամանակը չէ եկած փառքի ու լոյսի առքի ու լոյսի առքի ու լոյսի առքի ու լոյսի 
մէջ բնակելու. դուն ու ընկերակիցներդ տակաւին ընելիք մէջ բնակելու. դուն ու ընկերակիցներդ տակաւին ընելիք մէջ բնակելու. դուն ու ընկերակիցներդ տակաւին ընելիք մէջ բնակելու. դուն ու ընկերակիցներդ տակաւին ընելիք 



 194 

ունիք: Տակաւին նոունիք: Տակաւին նոունիք: Տակաւին նոունիք: Տակաւին նո´́́́ր է որ պիտի սկսի ձեր առաքելութիւնը: ր է որ պիտի սկսի ձեր առաքելութիւնը: ր է որ պիտի սկսի ձեր առաքելութիւնը: ր է որ պիտի սկսի ձեր առաքելութիւնը: 
Մարգարէներուն դասակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է Մարգարէներուն դասակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է Մարգարէներուն դասակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է Մարգարէներուն դասակից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է 
աշխարհին երթաք ու մարգարէութեանց ընդմէջէն ցոյց տաք աշխարհին երթաք ու մարգարէութեանց ընդմէջէն ցոյց տաք աշխարհին երթաք ու մարգարէութեանց ընդմէջէն ցոյց տաք աշխարհին երթաք ու մարգարէութեանց ընդմէջէն ցոյց տաք 
աշխարհին թէ եաշխարհին թէ եաշխարհին թէ եաշխարհին թէ ե´́́́ս եմ Փրկիչը աշխաս եմ Փրկիչը աշխաս եմ Փրկիչը աշխաս եմ Փրկիչը աշխարրրրհին: Երկիհին: Երկիհին: Երկիհին: Երկինքի լոյսերով նքի լոյսերով նքի լոյսերով նքի լոյսերով 
պարուրուելէ առաջ` նախ պէտք է երթաք աշխարհին ու պարուրուելէ առաջ` նախ պէտք է երթաք աշխարհին ու պարուրուելէ առաջ` նախ պէտք է երթաք աշխարհին ու պարուրուելէ առաջ` նախ պէտք է երթաք աշխարհին ու 
աշխարհի մէջ ապրելով` յաղթէք մեղքի խաւարին: Արեգակի աշխարհի մէջ ապրելով` յաղթէք մեղքի խաւարին: Արեգակի աշխարհի մէջ ապրելով` յաղթէք մեղքի խաւարին: Արեգակի աշխարհի մէջ ապրելով` յաղթէք մեղքի խաւարին: Արեգակի 
նման ճառագայթելէ առաջ` նախ պէտք է աշխարհին երթաք նման ճառագայթելէ առաջ` նախ պէտք է աշխարհին երթաք նման ճառագայթելէ առաջ` նախ պէտք է աշխարհին երթաք նման ճառագայթելէ առաջ` նախ պէտք է աշխարհին երթաք 
ու զիս ներկայացնէք իբրեւ արդարութեան ու արդարացնող ու զիս ներկայացնէք իբրեւ արդարութեան ու արդարացնող ու զիս ներկայացնէք իբրեւ արդարութեան ու արդարացնող ու զիս ներկայացնէք իբրեւ արդարութեան ու արդարացնող 
Արեգակը: Երկինքի հանգիստը ժառանգելէ առաջ` նախԱրեգակը: Երկինքի հանգիստը ժառանգելէ առաջ` նախԱրեգակը: Երկինքի հանգիստը ժառանգելէ առաջ` նախԱրեգակը: Երկինքի հանգիստը ժառանգելէ առաջ` նախ    
պէտք է երկինքի հանգիստին համար տառապիլ սորվիք: պէտք է երկինքի հանգիստին համար տառապիլ սորվիք: պէտք է երկինքի հանգիստին համար տառապիլ սորվիք: պէտք է երկինքի հանգիստին համար տառապիլ սորվիք: 
Արքայութեան ուրախութիւնը ճաշակելէ առաջ` նախ պէտք է Արքայութեան ուրախութիւնը ճաշակելէ առաջ` նախ պէտք է Արքայութեան ուրախութիւնը ճաշակելէ առաջ` նախ պէտք է Արքայութեան ուրախութիւնը ճաշակելէ առաջ` նախ պէտք է 
արքայութեան համար տրտմեցուցիչ պահերը ուրախութեամբ արքայութեան համար տրտմեցուցիչ պահերը ուրախութեամբ արքայութեան համար տրտմեցուցիչ պահերը ուրախութեամբ արքայութեան համար տրտմեցուցիչ պահերը ուրախութեամբ 
տանիլ սորվիք: Դրախտի բուրեան վարդերուն փառաբանատանիլ սորվիք: Դրախտի բուրեան վարդերուն փառաբանատանիլ սորվիք: Դրախտի բուրեան վարդերուն փառաբանատանիլ սորվիք: Դրախտի բուրեան վարդերուն փառաբանա----
կից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է կեանքի փուշերուն դէմ դնել կից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է կեանքի փուշերուն դէմ դնել կից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է կեանքի փուշերուն դէմ դնել կից ըլլալէ առաջ` նախ պէտք է կեանքի փուշերուն դէմ դնել 
սորվիսորվիսորվիսորվիքքքք»: »: »: »: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, սիրելիներ, որոնք Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, սիրելիներ, որոնք Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, սիրելիներ, որոնք Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, սիրելիներ, որոնք 
կ'ուզեն Յիսուսի հետ Թաբոր լեռներու վրայ ըլլալ, բայց կը կ'ուզեն Յիսուսի հետ Թաբոր լեռներու վրայ ըլլալ, բայց կը կ'ուզեն Յիսուսի հետ Թաբոր լեռներու վրայ ըլլալ, բայց կը կ'ուզեն Յիսուսի հետ Թաբոր լեռներու վրայ ըլլալ, բայց կը 
խուսափին անոխուսափին անոխուսափին անոխուսափին անոր հետ Գեթսեմանիներու մէջ գտնուելէր հետ Գեթսեմանիներու մէջ գտնուելէր հետ Գեթսեմանիներու մէջ գտնուելէր հետ Գեթսեմանիներու մէջ գտնուելէ: : : : 
Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք երկինքի լոյսերով ծածկուիլ Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք երկինքի լոյսերով ծածկուիլ Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք երկինքի լոյսերով ծածկուիլ Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք երկինքի լոյսերով ծածկուիլ 
կ'ուզեն, բայց կը մերժեն մութ պահերէ անցնիլ: Որքա՜ն կ'ուզեն, բայց կը մերժեն մութ պահերէ անցնիլ: Որքա՜ն կ'ուզեն, բայց կը մերժեն մութ պահերէ անցնիլ: Որքա՜ն կ'ուզեն, բայց կը մերժեն մութ պահերէ անցնիլ: Որքա՜ն 
հաւատահաւատահաւատահաւատացեալներ կան, որոնք Աստուծոյ արքայութիւնը ցեալներ կան, որոնք Աստուծոյ արքայութիւնը ցեալներ կան, որոնք Աստուծոյ արքայութիւնը ցեալներ կան, որոնք Աստուծոյ արքայութիւնը 
ժառանգել կ'ուզեն, բայց պատրաստ չեն Արքային համար ժառանգել կ'ուզեն, բայց պատրաստ չեն Արքային համար ժառանգել կ'ուզեն, բայց պատրաստ չեն Արքային համար ժառանգել կ'ուզեն, բայց պատրաստ չեն Արքային համար 
տառապելու: Որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք երկինքի տառապելու: Որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք երկինքի տառապելու: Որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք երկինքի տառապելու: Որքա՜ն հաւատացեալներ կան, որոնք երկինքի 
մէջ Քրիստոսի յաղթող զինուորները իբրեւ կ'ուզեն ճանչցուիլ, մէջ Քրիստոսի յաղթող զինուորները իբրեւ կ'ուզեն ճանչցուիլ, մէջ Քրիստոսի յաղթող զինուորները իբրեւ կ'ուզեն ճանչցուիլ, մէջ Քրիստոսի յաղթող զինուորները իբրեւ կ'ուզեն ճանչցուիլ, 
որոնք սակայն չեն ուզեր քաջ զինուորի մը նման վէորոնք սակայն չեն ուզեր քաջ զինուորի մը նման վէորոնք սակայն չեն ուզեր քաջ զինուորի մը նման վէորոնք սակայն չեն ուզեր քաջ զինուորի մը նման վէ´́́́րք րք րք րք 
ստանալ իստանալ իստանալ իստանալ իրենց երկնաւոր Զօրավարին սիրոյն: Այորենց երկնաւոր Զօրավարին սիրոյն: Այորենց երկնաւոր Զօրավարին սիրոյն: Այորենց երկնաւոր Զօրավարին սիրոյն: Այո´, ´, ´, ´, կան կան կան կան 
շատ մարդիկ, որոնք Մովսէսի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, շատ մարդիկ, որոնք Մովսէսի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, շատ մարդիկ, որոնք Մովսէսի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, շատ մարդիկ, որոնք Մովսէսի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, 
բայց պատրաստ չեն Մովսէսի նման հեզութեամբ ու բայց պատրաստ չեն Մովսէսի նման հեզութեամբ ու բայց պատրաստ չեն Մովսէսի նման հեզութեամբ ու բայց պատրաստ չեն Մովսէսի նման հեզութեամբ ու 
խոնարհութեամբ տանելու կեանքի նեղութիւնները, իրենց խոնարհութեամբ տանելու կեանքի նեղութիւնները, իրենց խոնարհութեամբ տանելու կեանքի նեղութիւնները, իրենց խոնարհութեամբ տանելու կեանքի նեղութիւնները, իրենց 
դէմ բարձրացող դժգոհանքի ու բամբասանքի ալիքները: Կան դէմ բարձրացող դժգոհանքի ու բամբասանքի ալիքները: Կան դէմ բարձրացող դժգոհանքի ու բամբասանքի ալիքները: Կան դէմ բարձրացող դժգոհանքի ու բամբասանքի ալիքները: Կան 
շատ մարդիկ,շատ մարդիկ,շատ մարդիկ,շատ մարդիկ,    որոնք Եղիայի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, որոնք Եղիայի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, որոնք Եղիայի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, որոնք Եղիայի հետ երկինքի մէջ ըլլալ կ'ուզեն, 
բայց պատրաստ չեն Եղիայի նման նախանձախնդիր ըլլալու բայց պատրաստ չեն Եղիայի նման նախանձախնդիր ըլլալու բայց պատրաստ չեն Եղիայի նման նախանձախնդիր ըլլալու բայց պատրաստ չեն Եղիայի նման նախանձախնդիր ըլլալու 
Աստուծոյ սուրբ անուան տարածման, բարձրացման ու Աստուծոյ սուրբ անուան տարածման, բարձրացման ու Աստուծոյ սուրբ անուան տարածման, բարձրացման ու Աստուծոյ սուրբ անուան տարածման, բարձրացման ու 
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փառաւորման, եւ պատրաստ չեն այդ անուան համար փառաւորման, եւ պատրաստ չեն այդ անուան համար փառաւորման, եւ պատրաստ չեն այդ անուան համար փառաւորման, եւ պատրաստ չեն այդ անուան համար 
հալածուելու ու տառապելու, ինչպէս Եղիա ինք հալածուեցաւ հալածուելու ու տառապելու, ինչպէս Եղիա ինք հալածուեցաւ հալածուելու ու տառապելու, ինչպէս Եղիա ինք հալածուեցաւ հալածուելու ու տառապելու, ինչպէս Եղիա ինք հալածուեցաւ 
ու տառապեցաւ: Կանու տառապեցաւ: Կանու տառապեցաւ: Կանու տառապեցաւ: Կան    շատ մարդիկ, որոնք Թաբոր լերան շատ մարդիկ, որոնք Թաբոր լերան շատ մարդիկ, որոնք Թաբոր լերան շատ մարդիկ, որոնք Թաբոր լերան 
վրայ Քրիստոսի պատուակից ու փառակից ըլլալ կ'ուզեն, վրայ Քրիստոսի պատուակից ու փառակից ըլլալ կ'ուզեն, վրայ Քրիստոսի պատուակից ու փառակից ըլլալ կ'ուզեն, վրայ Քրիստոսի պատուակից ու փառակից ըլլալ կ'ուզեն, 
բայց պատրաստ չեն Քրիստոսի չարչարակից ըլլալու, բայց պատրաստ չեն Քրիստոսի չարչարակից ըլլալու, բայց պատրաստ չեն Քրիստոսի չարչարակից ըլլալու, բայց պատրաստ չեն Քրիստոսի չարչարակից ըլլալու, 
մոռնալով Պօղոս առաքեալին խօսքը որ կ'ըսէ. մոռնալով Պօղոս առաքեալին խօսքը որ կ'ըսէ. մոռնալով Պօղոս առաքեալին խօսքը որ կ'ըսէ. մոռնալով Պօղոս առաքեալին խօսքը որ կ'ըսէ. ««««Իր Իր Իր Իր 
չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր չարչարանքներուն մասնակից կ'ըլլանք` որպէսզի իր 
փառքին եւս մասնակից ըլլանքփառքին եւս մասնակից ըլլանքփառքին եւս մասնակից ըլլանքփառքին եւս մասնակից ըլլանք»»»» ( ( ( (ՀռոմայեցիՀռոմայեցիՀռոմայեցիՀռոմայեցիս 8.17):ս 8.17):ս 8.17):ս 8.17):    

5) 5) 5) 5) ««««ԵԵԵԵրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենք»:»:»:»:    Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.Երկու նշումներ.----    
ա) Երբ Իսրայէլացիները Աստուծոյ առաջնորդութեամբ ա) Երբ Իսրայէլացիները Աստուծոյ առաջնորդութեամբ ա) Երբ Իսրայէլացիները Աստուծոյ առաջնորդութեամբ ա) Երբ Իսրայէլացիները Աստուծոյ առաջնորդութեամբ 

դուրս եկան Եգիպտոսէն խոստացուած Քանանու երկիրը դուրս եկան Եգիպտոսէն խոստացուած Քանանու երկիրը դուրս եկան Եգիպտոսէն խոստացուած Քանանու երկիրը դուրս եկան Եգիպտոսէն խոստացուած Քանանու երկիրը 
երթալու համար, անոնք քառասուն տարիներ վրաններու մէջ երթալու համար, անոնք քառասուն տարիներ վրաններու մէջ երթալու համար, անոնք քառասուն տարիներ վրաններու մէջ երթալու համար, անոնք քառասուն տարիներ վրաններու մէջ 
բնակեցան (Թուոց 11.10), եւ ասիկա պէտք էր յիշեցնէր իրենց, բնակեցան (Թուոց 11.10), եւ ասիկա պէտք էր յիշեցնէր իրենց, բնակեցան (Թուոց 11.10), եւ ասիկա պէտք էր յիշեցնէր իրենց, բնակեցան (Թուոց 11.10), եւ ասիկա պէտք էր յիշեցնէր իրենց, 
թթթթէ իրենք մնայուն կայք մը չունէին երկրի վրայ, եւ թէ իրենք է իրենք մնայուն կայք մը չունէին երկրի վրայ, եւ թէ իրենք է իրենք մնայուն կայք մը չունէին երկրի վրայ, եւ թէ իրենք է իրենք մնայուն կայք մը չունէին երկրի վրայ, եւ թէ իրենք 
պանդուխտ էին երկրի վրայ: Պետրոս առաքեալին առաջարկը պանդուխտ էին երկրի վրայ: Պետրոս առաքեալին առաջարկը պանդուխտ էին երկրի վրայ: Պետրոս առաքեալին առաջարկը պանդուխտ էին երկրի վրայ: Պետրոս առաքեալին առաջարկը 
երեք վրաններ շինելու, լռելեայն կերպով կը յիշեցնէ երեք վրաններ շինելու, լռելեայն կերպով կը յիշեցնէ երեք վրաններ շինելու, լռելեայն կերպով կը յիշեցնէ երեք վրաններ շինելու, լռելեայն կերպով կը յիշեցնէ 
հաւատացեալներուս, թէ մենք եւս որ Քրիստոսի կը հաւատացեալներուս, թէ մենք եւս որ Քրիստոսի կը հաւատացեալներուս, թէ մենք եւս որ Քրիստոսի կը հաւատացեալներուս, թէ մենք եւս որ Քրիստոսի կը 
հետեւինք, մենք զմեզ պէտք է իբրեւ պանդուխտներ ըմբռնենք հետեւինք, մենք զմեզ պէտք է իբրեւ պանդուխտներ ըմբռնենք հետեւինք, մենք զմեզ պէտք է իբրեւ պանդուխտներ ըմբռնենք հետեւինք, մենք զմեզ պէտք է իբրեւ պանդուխտներ ըմբռնենք 
եեեերկրի վրայ, միշտ յիշելով ու յիշեցնելով մեր անձերուն, թէ րկրի վրայ, միշտ յիշելով ու յիշեցնելով մեր անձերուն, թէ րկրի վրայ, միշտ յիշելով ու յիշեցնելով մեր անձերուն, թէ րկրի վրայ, միշտ յիշելով ու յիշեցնելով մեր անձերուն, թէ 
ճշմարիտ հաւատացեալը մնայուն կայք չունի այս աշխարհին ճշմարիտ հաւատացեալը մնայուն կայք չունի այս աշխարհին ճշմարիտ հաւատացեալը մնայուն կայք չունի այս աշխարհին ճշմարիտ հաւատացեալը մնայուն կայք չունի այս աշխարհին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ երբեք վրաններ Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ երբեք վրաններ Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ երբեք վրաններ Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ երբեք վրաններ 
շինելը` երկրի վրայ մեր պանդուխտ ըլլալն է որ կը յիշեցնէ շինելը` երկրի վրայ մեր պանդուխտ ըլլալն է որ կը յիշեցնէ շինելը` երկրի վրայ մեր պանդուխտ ըլլալն է որ կը յիշեցնէ շինելը` երկրի վրայ մեր պանդուխտ ըլլալն է որ կը յիշեցնէ 
մեզի, այդ պարագային, Յիսուս պէմեզի, այդ պարագային, Յիսուս պէմեզի, այդ պարագային, Յիսուս պէմեզի, այդ պարագային, Յիսուս պէ´́́́տք էր թոյլ տար տք էր թոյլ տար տք էր թոյլ տար տք էր թոյլ տար որ որ որ որ 
Պետրոս առաքեալ շինէր վրանները: Յիսուս չէր կրնար թոյլ Պետրոս առաքեալ շինէր վրանները: Յիսուս չէր կրնար թոյլ Պետրոս առաքեալ շինէր վրանները: Յիսուս չէր կրնար թոյլ Պետրոս առաքեալ շինէր վրանները: Յիսուս չէր կրնար թոյլ 
տալ որ Պետրոս նման բան մը ընէր, որովհետեւ, միտալ որ Պետրոս նման բան մը ընէր, որովհետեւ, միտալ որ Պետրոս նման բան մը ընէր, որովհետեւ, միտալ որ Պետրոս նման բան մը ընէր, որովհետեւ, մի´ ´ ´ ´ մոռնաք, մոռնաք, մոռնաք, մոռնաք, 
որ Պետրոս վրանները իր եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս որ Պետրոս վրանները իր եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս որ Պետրոս վրանները իր եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս որ Պետրոս վրանները իր եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս 
առաքեալներուն համար չէր որ շինել կ'ուզէր, այլ Յիսուսի, առաքեալներուն համար չէր որ շինել կ'ուզէր, այլ Յիսուսի, առաքեալներուն համար չէր որ շինել կ'ուզէր, այլ Յիսուսի, առաքեալներուն համար չէր որ շինել կ'ուզէր, այլ Յիսուսի, 
Մովսէսի ու Եղիայի համար, եւ ասոնք չէին կրնարՄովսէսի ու Եղիայի համար, եւ ասոնք չէին կրնարՄովսէսի ու Եղիայի համար, եւ ասոնք չէին կրնարՄովսէսի ու Եղիայի համար, եւ ասոնք չէին կրնար    նիւթական նիւթական նիւթական նիւթական 
վրաններու տակ բնակիլ, որովհետեւ երկինքէն եկած էին ու վրաններու տակ բնակիլ, որովհետեւ երկինքէն եկած էին ու վրաններու տակ բնակիլ, որովհետեւ երկինքէն եկած էին ու վրաններու տակ բնակիլ, որովհետեւ երկինքէն եկած էին ու 
շուտով երկինք պիտի մեկնէին:շուտով երկինք պիտի մեկնէին:շուտով երկինք պիտի մեկնէին:շուտով երկինք պիտի մեկնէին:    
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բ) բ) բ) բ) ««««ԵԵԵԵրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենքրեք վրաններ շինենք»:»:»:»:    Ղուկասի Աւետարանին Ղուկասի Աւետարանին Ղուկասի Աւետարանին Ղուկասի Աւետարանին 
համաձայն համաձայն համաձայն համաձայն Պետրոս առաքեալի այս խօսքը հաստատական է, Պետրոս առաքեալի այս խօսքը հաստատական է, Պետրոս առաքեալի այս խօսքը հաստատական է, Պետրոս առաքեալի այս խօսքը հաստատական է, 
այսինքն` կարծէք առաքեալին կողմէ արդէն որոշուած բան այսինքն` կարծէք առաքեալին կողմէ արդէն որոշուած բան այսինքն` կարծէք առաքեալին կողմէ արդէն որոշուած բան այսինքն` կարծէք առաքեալին կողմէ արդէն որոշուած բան 
մը: Մինչդեռ եթէ նայիմը: Մինչդեռ եթէ նայիմը: Մինչդեռ եթէ նայիմը: Մինչդեռ եթէ նայինք Մատթէոսի Աւետարանին, հոն կը նք Մատթէոսի Աւետարանին, հոն կը նք Մատթէոսի Աւետարանին, հոն կը նք Մատթէոսի Աւետարանին, հոն կը 
տեսնենք թէ Պետրոս Յիսուսին կ'ըսէ. տեսնենք թէ Պետրոս Յիսուսին կ'ըսէ. տեսնենք թէ Պետրոս Յիսուսին կ'ըսէ. տեսնենք թէ Պետրոս Յիսուսին կ'ըսէ. ««««Եթէ կ'ուզես`Եթէ կ'ուզես`Եթէ կ'ուզես`Եթէ կ'ուզես`    եեեերեք րեք րեք րեք 
վրաններ շինենքվրաններ շինենքվրաններ շինենքվրաններ շինենք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 17.4): Մատթէոս 17.4): Մատթէոս 17.4): Մատթէոս 17.4): ««««Եթէ կ'ուզեսԵթէ կ'ուզեսԵթէ կ'ուզեսԵթէ կ'ուզես» » » » բառերը բառերը բառերը բառերը 
ցոյց կու տան թէ Պետրոս երեք վրաններ շինելու վերջնական ցոյց կու տան թէ Պետրոս երեք վրաններ շինելու վերջնական ցոյց կու տան թէ Պետրոս երեք վրաններ շինելու վերջնական ցոյց կու տան թէ Պետրոս երեք վրաններ շինելու վերջնական 
որոշումը Յիսուսին ձգեց: Այսինքն, ճիշդ է որ վրաններ որոշումը Յիսուսին ձգեց: Այսինքն, ճիշդ է որ վրաններ որոշումը Յիսուսին ձգեց: Այսինքն, ճիշդ է որ վրաններ որոշումը Յիսուսին ձգեց: Այսինքն, ճիշդ է որ վրաններ 
շինելու գաղափաշինելու գաղափաշինելու գաղափաշինելու գաղափարը կամ մտայղացումը իրն էր, բայց այդ րը կամ մտայղացումը իրն էր, բայց այդ րը կամ մտայղացումը իրն էր, բայց այդ րը կամ մտայղացումը իրն էր, բայց այդ 
գաղափարը կամ մտայղացումը իրականացնելու որոշումը գաղափարը կամ մտայղացումը իրականացնելու որոշումը գաղափարը կամ մտայղացումը իրականացնելու որոշումը գաղափարը կամ մտայղացումը իրականացնելու որոշումը 
Յիսուսին ձգեց: Պետրոս կամեցաւ երեք վրաններու Յիսուսին ձգեց: Պետրոս կամեցաւ երեք վրաններու Յիսուսին ձգեց: Պետրոս կամեցաւ երեք վրաններու Յիսուսին ձգեց: Պետրոս կամեցաւ երեք վրաններու 
շինութիւնը, բայց ան նախընտրեց ու գերադասեց իր Տիրոջ շինութիւնը, բայց ան նախընտրեց ու գերադասեց իր Տիրոջ շինութիւնը, բայց ան նախընտրեց ու գերադասեց իր Տիրոջ շինութիւնը, բայց ան նախընտրեց ու գերադասեց իր Տիրոջ 
կամքին կատարումը: Մենք եւս կրնանք շատ բան կամենալ, կամքին կատարումը: Մենք եւս կրնանք շատ բան կամենալ, կամքին կատարումը: Մենք եւս կրնանք շատ բան կամենալ, կամքին կատարումը: Մենք եւս կրնանք շատ բան կամենալ, 
բայց իբրեւ հաւատացեալներբայց իբրեւ հաւատացեալներբայց իբրեւ հաւատացեալներբայց իբրեւ հաւատացեալներ, , , , պէտք է գերադասենք Աստուծոյ պէտք է գերադասենք Աստուծոյ պէտք է գերադասենք Աստուծոյ պէտք է գերադասենք Աստուծոյ 
կամքին կատարումը մեր կեանքին մէջ, քան մեր կամքին կամքին կատարումը մեր կեանքին մէջ, քան մեր կամքին կամքին կատարումը մեր կեանքին մէջ, քան մեր կամքին կամքին կատարումը մեր կեանքին մէջ, քան մեր կամքին 
կատարումը: Ազատ կամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն կատարումը: Ազատ կամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն կատարումը: Ազատ կամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն կատարումը: Ազատ կամքը Աստուծոյ կողմէ մարդուն 
տրուած մեծագոյն պարգեւներէն մին է: Աստուած այդ տրուած մեծագոյն պարգեւներէն մին է: Աստուած այդ տրուած մեծագոյն պարգեւներէն մին է: Աստուած այդ տրուած մեծագոյն պարգեւներէն մին է: Աստուած այդ 
պարգեւը մարդուն տուաւ, որպէսզի մարդը իր ազատ կամքով պարգեւը մարդուն տուաւ, որպէսզի մարդը իր ազատ կամքով պարգեւը մարդուն տուաւ, որպէսզի մարդը իր ազատ կամքով պարգեւը մարդուն տուաւ, որպէսզի մարդը իր ազատ կամքով 
պաշտէ զինք ու հնազանդի իր կամքին: պաշտէ զինք ու հնազանդի իր կամքին: պաշտէ զինք ու հնազանդի իր կամքին: պաշտէ զինք ու հնազանդի իր կամքին: Աստուած չ'ուզեր որ Աստուած չ'ուզեր որ Աստուած չ'ուզեր որ Աստուած չ'ուզեր որ 
մարդիկ պարտադրաբար պաշտեն զինք. չ'ուզեր որ իրենց մարդիկ պարտադրաբար պաշտեն զինք. չ'ուզեր որ իրենց մարդիկ պարտադրաբար պաշտեն զինք. չ'ուզեր որ իրենց մարդիկ պարտադրաբար պաշտեն զինք. չ'ուզեր որ իրենց 
կամքին հակառակ` կատարեն իր կամքը: Մեր կամքին կամքին հակառակ` կատարեն իր կամքը: Մեր կամքին կամքին հակառակ` կատարեն իր կամքը: Մեր կամքին կամքին հակառակ` կատարեն իր կամքը: Մեր կամքին 
հակառակ Աստուծոյ կամքը կատարելը` ոհակառակ Աստուծոյ կամքը կատարելը` ոհակառակ Աստուծոյ կամքը կատարելը` ոհակառակ Աստուծոյ կամքը կատարելը` ո´́́́չ Աստուծոյ փառք չ Աստուծոյ փառք չ Աստուծոյ փառք չ Աստուծոյ փառք 
կը բերէ, եւ ոկը բերէ, եւ ոկը բերէ, եւ ոկը բերէ, եւ ո´́́́չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ կողմէ չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ կողմէ չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ կողմէ չ ալ մեզի` օգուտ: Աստուծոյ կողմէ 
վարձատրութեան ու պատիւի կ'արժանանան միայն անովարձատրութեան ու պատիւի կ'արժանանան միայն անովարձատրութեան ու պատիւի կ'արժանանան միայն անովարձատրութեան ու պատիւի կ'արժանանան միայն անոնք` նք` նք` նք` 
որոնք իրենց ազատ կամքով կ'ընտրեն Աստուծոյ կամքին որոնք իրենց ազատ կամքով կ'ընտրեն Աստուծոյ կամքին որոնք իրենց ազատ կամքով կ'ընտրեն Աստուծոյ կամքին որոնք իրենց ազատ կամքով կ'ընտրեն Աստուծոյ կամքին 
կատարումը: Ազատ կամքով Աստուծոյ կամքին կատարումը կատարումը: Ազատ կամքով Աստուծոյ կամքին կատարումը կատարումը: Ազատ կամքով Աստուծոյ կամքին կատարումը կատարումը: Ազատ կամքով Աստուծոյ կամքին կատարումը 
ընտրելը` հոգիի մեծութիւն ցոյց կու տայ, Աստուծոյ հանդէպ ընտրելը` հոգիի մեծութիւն ցոյց կու տայ, Աստուծոյ հանդէպ ընտրելը` հոգիի մեծութիւն ցոյց կու տայ, Աստուծոյ հանդէպ ընտրելը` հոգիի մեծութիւն ցոյց կու տայ, Աստուծոյ հանդէպ 
սիրոյ վկայութիւն է:սիրոյ վկայութիւն է:սիրոյ վկայութիւն է:սիրոյ վկայութիւն է:    

Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Պետրոս Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Պետրոս Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Պետրոս Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Պետրոս 
առաքեալին նման կ'ըսեն Տիրոջ` առաքեալին նման կ'ըսեն Տիրոջ` առաքեալին նման կ'ըսեն Տիրոջ` առաքեալին նման կ'ըսեն Տիրոջ` ««««եթէեթէեթէեթէ    կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»: »: »: »: Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ Քանի՞ 
հոգիներ այսօր Տիրոջ ուզածը կը կատարեն: Քանի՞ հոգիներ այսօր Տիրոջ ուզածը կը կատարեն: Քանի՞ հոգիներ այսօր Տիրոջ ուզածը կը կատարեն: Քանի՞ հոգիներ այսօր Տիրոջ ուզածը կը կատարեն: Քանի՞ 
հաւատացեալներ իրենց կեանքին մէջ Տիրոջ կամքին հաւատացեալներ իրենց կեանքին մէջ Տիրոջ կամքին հաւատացեալներ իրենց կեանքին մէջ Տիրոջ կամքին հաւատացեալներ իրենց կեանքին մէջ Տիրոջ կամքին 
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կատարումը կը հետապնդեն: Իրենք զիրենք հաւատացեալ կատարումը կը հետապնդեն: Իրենք զիրենք հաւատացեալ կատարումը կը հետապնդեն: Իրենք զիրենք հաւատացեալ կատարումը կը հետապնդեն: Իրենք զիրենք հաւատացեալ 
կոչող ու իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող կոչող ու իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող կոչող ու իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող կոչող ու իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ դաւանող 
մարդոց մեծ բաժինը, իրենց սեփական կամքը կը կատարեն, մարդոց մեծ բաժինը, իրենց սեփական կամքը կը կատարեն, մարդոց մեծ բաժինը, իրենց սեփական կամքը կը կատարեն, մարդոց մեծ բաժինը, իրենց սեփական կամքը կը կատարեն, 
եւեւեւեւ    սակայն կը կարծեն եւ ոմանք ալ համոզուած են, թէ իրենք սակայն կը կարծեն եւ ոմանք ալ համոզուած են, թէ իրենք սակայն կը կարծեն եւ ոմանք ալ համոզուած են, թէ իրենք սակայն կը կարծեն եւ ոմանք ալ համոզուած են, թէ իրենք 
Քրիստոսի կամքն է որ կը կատարեն: Այսպիսիները բան մը Քրիստոսի կամքն է որ կը կատարեն: Այսպիսիները բան մը Քրիստոսի կամքն է որ կը կատարեն: Այսպիսիները բան մը Քրիստոսի կամքն է որ կը կատարեն: Այսպիսիները բան մը 
կ'որոշեն եւ իրենց առած որոշումին համար կ'աղօթեն եւ կ'որոշեն եւ իրենց առած որոշումին համար կ'աղօթեն եւ կ'որոշեն եւ իրենց առած որոշումին համար կ'աղօթեն եւ կ'որոշեն եւ իրենց առած որոշումին համար կ'աղօթեն եւ 
յետոյ անմիջապէս զայն գործադրելու կը լծուին, եւ յետոյ յետոյ անմիջապէս զայն գործադրելու կը լծուին, եւ յետոյ յետոյ անմիջապէս զայն գործադրելու կը լծուին, եւ յետոյ յետոյ անմիջապէս զայն գործադրելու կը լծուին, եւ յետոյ 
ասոր անոր կ'ըսեն թէ իրենք Տիրոջ կամքը կատարեցին:ասոր անոր կ'ըսեն թէ իրենք Տիրոջ կամքը կատարեցին:ասոր անոր կ'ըսեն թէ իրենք Տիրոջ կամքը կատարեցին:ասոր անոր կ'ըսեն թէ իրենք Տիրոջ կամքը կատարեցին:    ՈՈՈՈ´́́́չ չ չ չ 
սակայն, ասիկա Տիրոջ կամքը կատարել չէ. ասիկա Տիրոջ սակայն, ասիկա Տիրոջ կամքը կատարել չէ. ասիկա Տիրոջ սակայն, ասիկա Տիրոջ կամքը կատարել չէ. ասիկա Տիրոջ սակայն, ասիկա Տիրոջ կամքը կատարել չէ. ասիկա Տիրոջ 
անունով իրենց սեփական կամքը կատարել է պարզապէս: անունով իրենց սեփական կամքը կատարել է պարզապէս: անունով իրենց սեփական կամքը կատարել է պարզապէս: անունով իրենց սեփական կամքը կատարել է պարզապէս: 
Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««հաւատացեալըհաւատացեալըհաւատացեալըհաւատացեալը» » » » արդէն իսկ որոշումը առած է, ալ իարդէն իսկ որոշումը առած է, ալ իարդէն իսկ որոշումը առած է, ալ իարդէն իսկ որոշումը առած է, ալ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կարիք կայ աղօթելու անոր համար: Ինչո՞ւ պէտք է աղօթել կարիք կայ աղօթելու անոր համար: Ինչո՞ւ պէտք է աղօթել կարիք կայ աղօթելու անոր համար: Ինչո՞ւ պէտք է աղօթել կարիք կայ աղօթելու անոր համար: Ինչո՞ւ պէտք է աղօթել 
բանի մը համար որ արդէն որոշած ենք կատարել: բանի մը համար որ արդէն որոշած ենք կատարել: բանի մը համար որ արդէն որոշած ենք կատարել: բանի մը համար որ արդէն որոշած ենք կատարել: 
ՊարզաՊարզաՊարզաՊարզապէս որպէսզի մեր որոշածը կատարելո՞ւ յաջողինք: պէս որպէսզի մեր որոշածը կատարելո՞ւ յաջողինք: պէս որպէսզի մեր որոշածը կատարելո՞ւ յաջողինք: պէս որպէսզի մեր որոշածը կատարելո՞ւ յաջողինք: 
Հաւատացեալ մարդը ոեւէ որոշում առնելէ, ոեւէ ծրագիր Հաւատացեալ մարդը ոեւէ որոշում առնելէ, ոեւէ ծրագիր Հաւատացեալ մարդը ոեւէ որոշում առնելէ, ոեւէ ծրագիր Հաւատացեալ մարդը ոեւէ որոշում առնելէ, ոեւէ ծրագիր 
մշակելէ կամ ոեւէ գործի ձեռնարկելէ առաջ չէ՞ որ պէտք է մշակելէ կամ ոեւէ գործի ձեռնարկելէ առաջ չէ՞ որ պէտք է մշակելէ կամ ոեւէ գործի ձեռնարկելէ առաջ չէ՞ որ պէտք է մշակելէ կամ ոեւէ գործի ձեռնարկելէ առաջ չէ՞ որ պէտք է 
աղօթէ: Այոաղօթէ: Այոաղօթէ: Այոաղօթէ: Այո´, ´, ´, ´, պէտք է աղօթել պէտք է աղօթել պէտք է աղօթել պէտք է աղօթել նախքաննախքաննախքաննախքան    որ ոեւէ որոշում որ ոեւէ որոշում որ ոեւէ որոշում որ ոեւէ որոշում 
առնենք. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Տէրը մեզ առաջնորդէ ճիշդ առնենք. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Տէրը մեզ առաջնորդէ ճիշդ առնենք. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Տէրը մեզ առաջնորդէ ճիշդ առնենք. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Տէրը մեզ առաջնորդէ ճիշդ 
որոշումորոշումորոշումորոշում    առնելու: Եթէ որոշում մը առած ենք առնելու: Եթէ որոշում մը առած ենք առնելու: Եթէ որոշում մը առած ենք առնելու: Եթէ որոշում մը առած ենք նախքաննախքաննախքաննախքան    
աղօթելը եւ որոշումը առնելէ ետք է որ աղօթած ենք, նման աղօթելը եւ որոշումը առնելէ ետք է որ աղօթած ենք, նման աղօթելը եւ որոշումը առնելէ ետք է որ աղօթած ենք, նման աղօթելը եւ որոշումը առնելէ ետք է որ աղօթած ենք, նման 
պարագայի, ոեւէ ապահովութիւն կամ վստահութիւն չունինք պարագայի, ոեւէ ապահովութիւն կամ վստահութիւն չունինք պարագայի, ոեւէ ապահովութիւն կամ վստահութիւն չունինք պարագայի, ոեւէ ապահովութիւն կամ վստահութիւն չունինք 
որ մեր առած որոշումը Աստուծոյ կամքին համաձայն է: Ոեւէ որ մեր առած որոշումը Աստուծոյ կամքին համաձայն է: Ոեւէ որ մեր առած որոշումը Աստուծոյ կամքին համաձայն է: Ոեւէ որ մեր առած որոշումը Աստուծոյ կամքին համաձայն է: Ոեւէ 
մարդ չի կրնար ճիշդ որոշում առնել առանց աղօթքի: Աղօթքն մարդ չի կրնար ճիշդ որոշում առնել առանց աղօթքի: Աղօթքն մարդ չի կրնար ճիշդ որոշում առնել առանց աղօթքի: Աղօթքն մարդ չի կրնար ճիշդ որոշում առնել առանց աղօթքի: Աղօթքն 
է է է է որ կ'օգնէ մեզի ճիշդ որոշումներ առնելու ու ճիշդ որ կ'օգնէ մեզի ճիշդ որոշումներ առնելու ու ճիշդ որ կ'օգնէ մեզի ճիշդ որոշումներ առնելու ու ճիշդ որ կ'օգնէ մեզի ճիշդ որոշումներ առնելու ու ճիշդ 
ընտրութիւններ կատարելու: Մարդիկ չեն կրնար ճիշդ ընտրութիւններ կատարելու: Մարդիկ չեն կրնար ճիշդ ընտրութիւններ կատարելու: Մարդիկ չեն կրնար ճիշդ ընտրութիւններ կատարելու: Մարդիկ չեն կրնար ճիշդ 
ընտրութիւններ կատարել առանց Աստուծոյ առաջնորդուընտրութիւններ կատարել առանց Աստուծոյ առաջնորդուընտրութիւններ կատարել առանց Աստուծոյ առաջնորդուընտրութիւններ կատարել առանց Աստուծոյ առաջնորդու----
թեան. արդարեւ, եթէ անոնք իրենց թեան. արդարեւ, եթէ անոնք իրենց թեան. արդարեւ, եթէ անոնք իրենց թեան. արդարեւ, եթէ անոնք իրենց ««««աջ ու ձախ ձեռքին աջ ու ձախ ձեռքին աջ ու ձախ ձեռքին աջ ու ձախ ձեռքին 
տարբերութիւնը չեն գիտերտարբերութիւնը չեն գիտերտարբերութիւնը չեն գիտերտարբերութիւնը չեն գիտեր»»»» ( ( ( (Յովնան 4.11), ի՞նչպէս կրնան Յովնան 4.11), ի՞նչպէս կրնան Յովնան 4.11), ի՞նչպէս կրնան Յովնան 4.11), ի՞նչպէս կրնան 
ճիշդ ընտրուճիշդ ընտրուճիշդ ընտրուճիշդ ընտրութիւններ կատարել: Կեանքին մէջ ճիշդ թիւններ կատարել: Կեանքին մէջ ճիշդ թիւններ կատարել: Կեանքին մէջ ճիշդ թիւններ կատարել: Կեանքին մէջ ճիշդ 
ընտրութիւններ կատարելու համար, պէտք է ընտրած ըլլանք ընտրութիւններ կատարելու համար, պէտք է ընտրած ըլլանք ընտրութիւններ կատարելու համար, պէտք է ընտրած ըլլանք ընտրութիւններ կատարելու համար, պէտք է ընտրած ըլլանք 
զԱստուած իբրեւ բաժինը մեր կեանքին: Աստուծոյ կամքը զԱստուած իբրեւ բաժինը մեր կեանքին: Աստուծոյ կամքը զԱստուած իբրեւ բաժինը մեր կեանքին: Աստուծոյ կամքը զԱստուած իբրեւ բաժինը մեր կեանքին: Աստուծոյ կամքը 
գիտնալու ու կատարելու համար` պէտք է յանձնուած ու գիտնալու ու կատարելու համար` պէտք է յանձնուած ու գիտնալու ու կատարելու համար` պէտք է յանձնուած ու գիտնալու ու կատարելու համար` պէտք է յանձնուած ու 
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նուիրուած ըլլալ Աստուծոյ: Ոնուիրուած ըլլալ Աստուծոյ: Ոնուիրուած ըլլալ Աստուծոյ: Ոնուիրուած ըլլալ Աստուծոյ: Ո´́́́չ ոք կրնայ կրնայ Աստուծոյ չ ոք կրնայ կրնայ Աստուծոյ չ ոք կրնայ կրնայ Աստուծոյ չ ոք կրնայ կրնայ Աստուծոյ 
կամքը գիտնալ ու կկամքը գիտնալ ու կկամքը գիտնալ ու կկամքը գիտնալ ու կատարել` եթէ երբեք չէ նուիրուած ատարել` եթէ երբեք չէ նուիրուած ատարել` եթէ երբեք չէ նուիրուած ատարել` եթէ երբեք չէ նուիրուած 
Աստուծոյ եւ եթէ ինքզինք չէ դրած Աստուծոյ կամքին ներքեւ: Աստուծոյ եւ եթէ ինքզինք չէ դրած Աստուծոյ կամքին ներքեւ: Աստուծոյ եւ եթէ ինքզինք չէ դրած Աստուծոյ կամքին ներքեւ: Աստուծոյ եւ եթէ ինքզինք չէ դրած Աստուծոյ կամքին ներքեւ: 
Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով Պետրոսի արտասաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով Պետրոսի արտասաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով Պետրոսի արտասաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին խօսելով Պետրոսի արտասա----
նած նած նած նած ««««եթէ կ'ուզեսեթէ կ'ուզեսեթէ կ'ուզեսեթէ կ'ուզես» » » » բառերուն մասին, կը հաստատէ թէ բառերուն մասին, կը հաստատէ թէ բառերուն մասին, կը հաստատէ թէ բառերուն մասին, կը հաստատէ թէ 
Պետրոս առաքեալ ինքզինք եւ իր կամքը դրաւ Տիրոջ կամքին Պետրոս առաքեալ ինքզինք եւ իր կամքը դրաւ Տիրոջ կամքին Պետրոս առաքեալ ինքզինք եւ իր կամքը դրաւ Տիրոջ կամքին Պետրոս առաքեալ ինքզինք եւ իր կամքը դրաւ Տիրոջ կամքին 
ներքեւ: Իրենք զիրենք Տներքեւ: Իրենք զիրենք Տներքեւ: Իրենք զիրենք Տներքեւ: Իրենք զիրենք Տիրոջ կամքին ներքեւ չդնող մարդիկը` իրոջ կամքին ներքեւ չդնող մարդիկը` իրոջ կամքին ներքեւ չդնող մարդիկը` իրոջ կամքին ներքեւ չդնող մարդիկը` 
չեչեչեչե´́́́ն կրնար կատարիչները ըլլալ Տիրոջ կամքին:ն կրնար կատարիչները ըլլալ Տիրոջ կամքին:ն կրնար կատարիչները ըլլալ Տիրոջ կամքին:ն կրնար կատարիչները ըլլալ Տիրոջ կամքին:    

6) 6) 6) 6) ««««ՍՍՍՍակայն չէր գիտեր թէ իակայն չէր գիտեր թէ իակայն չէր գիտեր թէ իակայն չէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»:»:»:»:    Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
կ'առաջարկէ երեք վրաններ կանգնել, մէկը Յիսուսի, կ'առաջարկէ երեք վրաններ կանգնել, մէկը Յիսուսի, կ'առաջարկէ երեք վրաններ կանգնել, մէկը Յիսուսի, կ'առաջարկէ երեք վրաններ կանգնել, մէկը Յիսուսի, մէկը մէկը մէկը մէկը 
Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար, Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար, Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար, Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար, ««««սակայն չէր գիտեր թէ սակայն չէր գիտեր թէ սակայն չէր գիտեր թէ սակայն չէր գիտեր թէ 
իիիի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»:»:»:»:    Չէր գիտեր, որովհՉէր գիտեր, որովհՉէր գիտեր, որովհՉէր գիտեր, որովհետեւ երկինքի սուրբերը չեն ետեւ երկինքի սուրբերը չեն ետեւ երկինքի սուրբերը չեն ետեւ երկինքի սուրբերը չեն 
բնակիր երկրի վրայ ու երկրաւոր պայմաններու մէջ: Չէր բնակիր երկրի վրայ ու երկրաւոր պայմաններու մէջ: Չէր բնակիր երկրի վրայ ու երկրաւոր պայմաններու մէջ: Չէր բնակիր երկրի վրայ ու երկրաւոր պայմաններու մէջ: Չէր 
գիտեր, որովհետեւ երկինք փոխադրուած ու երկինքի գիտեր, որովհետեւ երկինք փոխադրուած ու երկինքի գիտեր, որովհետեւ երկինք փոխադրուած ու երկինքի գիտեր, որովհետեւ երկինք փոխադրուած ու երկինքի 
փառքին մէջ բնակող սուրբերը չեն փափափառքին մէջ բնակող սուրբերը չեն փափափառքին մէջ բնակող սուրբերը չեն փափափառքին մէջ բնակող սուրբերը չեն փափաքիր բնակիլ քիր բնակիլ քիր բնակիլ քիր բնակիլ 
մարդաշէն վրաններու տակ: Չէր գիտեր, որովհետեւ երկինք մարդաշէն վրաններու տակ: Չէր գիտեր, որովհետեւ երկինք մարդաշէն վրաններու տակ: Չէր գիտեր, որովհետեւ երկինք մարդաշէն վրաններու տակ: Չէր գիտեր, որովհետեւ երկինք 
գացած ոգացած ոգացած ոգացած ո´́́́չ մէկ անձ պիտի ուզէր երկիրչ մէկ անձ պիտի ուզէր երկիրչ մէկ անձ պիտի ուզէր երկիրչ մէկ անձ պիտի ուզէր երկիր    դառնալ ու վերստին դառնալ ու վերստին դառնալ ու վերստին դառնալ ու վերստին 
բնակիլ մեղքով գարշահոտած բնակիլ մեղքով գարշահոտած բնակիլ մեղքով գարշահոտած բնակիլ մեղքով գարշահոտած այս աշխարհին մէջ: Մխիթար այս աշխարհին մէջ: Մխիթար այս աշխարհին մէջ: Մխիթար այս աշխարհին մէջ: Մխիթար 
Վրդ. Սեբաստացի, խօսելով Վրդ. Սեբաստացի, խօսելով Վրդ. Սեբաստացի, խօսելով Վրդ. Սեբաստացի, խօսելով ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»»    
բառերուն մասին` կ'ըսէ.բառերուն մասին` կ'ըսէ.բառերուն մասին` կ'ըսէ.բառերուն մասին` կ'ըսէ.----    

ա) Պետրոս ա) Պետրոս ա) Պետրոս ա) Պետրոս ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»», , , , որովհետեւ ան որովհետեւ ան որովհետեւ ան որովհետեւ ան 
չէր գիտեր թէ Տէր Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէր գիտեր թէ Տէր Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէր գիտեր թէ Տէր Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէր գիտեր թէ Տէր Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները 
կարօտ կարօտ կարօտ կարօտ չէին նիւթական վրաններու:չէին նիւթական վրաններու:չէին նիւթական վրաններու:չէին նիւթական վրաններու:    

բ) Ան բ) Ան բ) Ան բ) Ան ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»»,,,,    որովհետեւ կը խորհէր որովհետեւ կը խորհէր որովհետեւ կը խորհէր որովհետեւ կը խորհէր 
թէ Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէին կրնար թէ Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէին կրնար թէ Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէին կրնար թէ Յիսուս, եւ Եղիա ու Մովսէս մարգարէները չէին կրնար 
կամ [չէին ուզեր] բնակիլ միեւնոյն վրանին մէջ:կամ [չէին ուզեր] բնակիլ միեւնոյն վրանին մէջ:կամ [չէին ուզեր] բնակիլ միեւնոյն վրանին մէջ:կամ [չէին ուզեր] բնակիլ միեւնոյն վրանին մէջ:    

գ) Ան գ) Ան գ) Ան գ) Ան ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»»,,,,    որովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ոորովհետեւ ո´́́́չ ինք, եւ չ ինք, եւ չ ինք, եւ չ ինք, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ Յովհաննէս ու Յակոչ ալ Յովհաննէս ու Յակոչ ալ Յովհաննէս ու Յակոչ ալ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները վրանագործ բոս առաքեալները վրանագործ բոս առաքեալները վրանագործ բոս առաքեալները վրանագործ 
էին. ոէին. ոէին. ոէին. ո´́́́չ ալ վրանները շինելու համար իրենց տրամադրուչ ալ վրանները շինելու համար իրենց տրամադրուչ ալ վրանները շինելու համար իրենց տրամադրուչ ալ վրանները շինելու համար իրենց տրամադրու----
թեան ներքեւ անհրաժեշտ նիւթերն ու գործիքները ունէին:թեան ներքեւ անհրաժեշտ նիւթերն ու գործիքները ունէին:թեան ներքեւ անհրաժեշտ նիւթերն ու գործիքները ունէին:թեան ներքեւ անհրաժեշտ նիւթերն ու գործիքները ունէին:    

դ) Ան դ) Ան դ) Ան դ) Ան ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»»,,,,    որովհետեւ իր ըրած որովհետեւ իր ըրած որովհետեւ իր ըրած որովհետեւ իր ըրած 
առաջարկով Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին էր որ առաջարկով Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին էր որ առաջարկով Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին էր որ առաջարկով Աստուծոյ փրկագործական ծրագիրին էր որ 
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արգելք կը կենար: Յիսուս չէր արգելք կը կենար: Յիսուս չէր արգելք կը կենար: Յիսուս չէր արգելք կը կենար: Յիսուս չէր եկած լերան մը կատարին եկած լերան մը կատարին եկած լերան մը կատարին եկած լերան մը կատարին 
հաստատուելու եւ վրանի մէջ բնակելու, այլ եկած էր իր հաստատուելու եւ վրանի մէջ բնակելու, այլ եկած էր իր հաստատուելու եւ վրանի մէջ բնակելու, այլ եկած էր իր հաստատուելու եւ վրանի մէջ բնակելու, այլ եկած էր իր 
կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան համար, եւ Պետրոս կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան համար, եւ Պետրոս կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան համար, եւ Պետրոս կեանքը զոհելու մարդոց փրկութեան համար, եւ Պետրոս 
գիտէր ասիկա, ուստի ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին գիտէր ասիկա, ուստի ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին գիտէր ասիկա, ուստի ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին գիտէր ասիկա, ուստի ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին 
պէտք չէր խօսէր: Այոպէտք չէր խօսէր: Այոպէտք չէր խօսէր: Այոպէտք չէր խօսէր: Այո´, ´, ´, ´, Պետրոս գիտէր թէ Յիսուս պէտք էր Պետրոս գիտէր թէ Յիսուս պէտք էր Պետրոս գիտէր թէ Յիսուս պէտք էր Պետրոս գիտէր թէ Յիսուս պէտք էր 
Երուսաղէմ երթար ու հոն չարչաԵրուսաղէմ երթար ու հոն չարչաԵրուսաղէմ երթար ու հոն չարչաԵրուսաղէմ երթար ու հոն չարչարուէր, խաչուէր եւ երրորդ րուէր, խաչուէր եւ երրորդ րուէր, խաչուէր եւ երրորդ րուէր, խաչուէր եւ երրորդ 
օրը յարութիւն առնէր. գիտէր, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս օրը յարութիւն առնէր. գիտէր, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս օրը յարութիւն առնէր. գիտէր, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս օրը յարութիւն առնէր. գիտէր, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս 
խօսած էր իր խաչելութեան մասին, եւ Պետրոս դէմ դրած էր խօսած էր իր խաչելութեան մասին, եւ Պետրոս դէմ դրած էր խօսած էր իր խաչելութեան մասին, եւ Պետրոս դէմ դրած էր խօսած էր իր խաչելութեան մասին, եւ Պետրոս դէմ դրած էր 
անոր, եւ յանդիմանուած էր Յիսուսի կողմէ (Մատթէոս 16.21անոր, եւ յանդիմանուած էր Յիսուսի կողմէ (Մատթէոս 16.21անոր, եւ յանդիմանուած էր Յիսուսի կողմէ (Մատթէոս 16.21անոր, եւ յանդիմանուած էր Յիսուսի կողմէ (Մատթէոս 16.21----
23): 23): 23): 23): Ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին պէտք չէր խօսէր Ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին պէտք չէր խօսէր Ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին պէտք չէր խօսէր Ան Տիրոջ համար վրան շինելու մասին պէտք չէր խօսէր 
նաեւ անոր համարնաեւ անոր համարնաեւ անոր համարնաեւ անոր համար` ` ` ` որ ինք վայրկեաններ առաջ արդէն լսած որ ինք վայրկեաններ առաջ արդէն լսած որ ինք վայրկեաններ առաջ արդէն լսած որ ինք վայրկեաններ առաջ արդէն լսած 
էր թէ ինչպէս Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Տիրոջ հետ կը էր թէ ինչպէս Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Տիրոջ հետ կը էր թէ ինչպէս Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Տիրոջ հետ կը էր թէ ինչպէս Մովսէս ու Եղիա մարգարէները Տիրոջ հետ կը 
խօսէին` խօսէին` խօսէին` խօսէին` ««««իր մահուան մասին, որ պիտի պատահէր իր մահուան մասին, որ պիտի պատահէր իր մահուան մասին, որ պիտի պատահէր իր մահուան մասին, որ պիտի պատահէր 
ԵրուսաղէմԵրուսաղէմԵրուսաղէմԵրուսաղէմիիիի    մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    

ե) Ան ե) Ան ե) Ան ե) Ան ««««չէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ իչէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»»,,,,    որովհետեւ ինք` որովհետեւ ինք` որովհետեւ ինք` որովհետեւ ինք` 
Պետրոս, կ'ուզէր հանգիստը ժառանգել առանց չարչաՊետրոս, կ'ուզէր հանգիստը ժառանգել առանց չարչաՊետրոս, կ'ուզէր հանգիստը ժառանգել առանց չարչաՊետրոս, կ'ուզէր հանգիստը ժառանգել առանց չարչա----
րանքներու, րանքներու, րանքներու, րանքներու, կ'ուզէր յաղթանակ ունենալ` առանց մարտի, կ'ուզէր յաղթանակ ունենալ` առանց մարտի, կ'ուզէր յաղթանակ ունենալ` առանց մարտի, կ'ուզէր յաղթանակ ունենալ` առանց մարտի, 
կ'ուզէր երջանիկ ըլլալ` աքսորավայրի մէջ, կ'ուզէր երկրի կ'ուզէր երջանիկ ըլլալ` աքսորավայրի մէջ, կ'ուզէր երկրի կ'ուզէր երջանիկ ըլլալ` աքսորավայրի մէջ, կ'ուզէր երկրի կ'ուզէր երջանիկ ըլլալ` աքսորավայրի մէջ, կ'ուզէր երկրի 
վրայ` արքայութիւնը ունենալ, կ'ուզէր ապականացու իր վրայ` արքայութիւնը ունենալ, կ'ուզէր ապականացու իր վրայ` արքայութիւնը ունենալ, կ'ուզէր ապականացու իր վրայ` արքայութիւնը ունենալ, կ'ուզէր ապականացու իր 
մարմինին մէջ` երանական կեանքըմարմինին մէջ` երանական կեանքըմարմինին մէջ` երանական կեանքըմարմինին մէջ` երանական կեանքը    ընդունիլ, եւ վերջապէս, ընդունիլ, եւ վերջապէս, ընդունիլ, եւ վերջապէս, ընդունիլ, եւ վերջապէս, 
կ'ուզէր հասարակաց Բարին` Քրիստոսը սեփականացնել` կ'ուզէր հասարակաց Բարին` Քրիստոսը սեփականացնել` կ'ուզէր հասարակաց Բարին` Քրիստոսը սեփականացնել` կ'ուզէր հասարակաց Բարին` Քրիստոսը սեփականացնել` 
որբ ձգելով մորբ ձգելով մորբ ձգելով մորբ ձգելով միւս ինը աշակերտները իրենց Վարդապետէն: իւս ինը աշակերտները իրենց Վարդապետէն: իւս ինը աշակերտները իրենց Վարդապետէն: իւս ինը աշակերտները իրենց Վարդապետէն: 
Արդ, Պետրոս առաքեալ չէր գիտեր այս բոլորը, որովհետեւ Արդ, Պետրոս առաքեալ չէր գիտեր այս բոլորը, որովհետեւ Արդ, Պետրոս առաքեալ չէր գիտեր այս բոլորը, որովհետեւ Արդ, Պետրոս առաքեալ չէր գիտեր այս բոլորը, որովհետեւ 
եթէ գիտնար` պիտի չըսէր` եթէ գիտնար` պիտի չըսէր` եթէ գիտնար` պիտի չըսէր` եթէ գիտնար` պիտի չըսէր` ««««լաւ է որ հոս մնանքլաւ է որ հոս մնանքլաւ է որ հոս մնանքլաւ է որ հոս մնանք»:»:»:»:    

7) 7) 7) 7) Մարկոս Աւատարանիչը կը հաստատէ թէ Մարկոս Աւատարանիչը կը հաստատէ թէ Մարկոս Աւատարանիչը կը հաստատէ թէ Մարկոս Աւատարանիչը կը հաստատէ թէ 
աշակերտները շատ վախցած էին, այնքան` աշակերտները շատ վախցած էին, այնքան` աշակերտները շատ վախցած էին, այնքան` աշակերտները շատ վախցած էին, այնքան` ««««որ Պետրոս չէր որ Պետրոս չէր որ Պետրոս չէր որ Պետրոս չէր 
գիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէրնչ կ'ըսէր»»»» ( ( ( (Մարկոս 9.6Մարկոս 9.6Մարկոս 9.6Մարկոս 9.6): ): ): ): Շատ անգամ մարդիկ Շատ անգամ մարդիկ Շատ անգամ մարդիկ Շատ անգամ մարդիկ 
կ'ըսեն բաներ եւ կը կատարեն հաստատումներ, առանց կ'ըսեն բաներ եւ կը կատարեն հաստատումներ, առանց կ'ըսեն բաներ եւ կը կատարեն հաստատումներ, առանց կ'ըսեն բաներ եւ կը կատարեն հաստատումներ, առանց 
սակայն գիտնալու թէ իսակայն գիտնալու թէ իսակայն գիտնալու թէ իսակայն գիտնալու թէ ի´́́́նչ կ'ըսեն եւ առանց անդրադառնալու նչ կ'ըսեն եւ առանց անդրադառնալու նչ կ'ըսեն եւ առանց անդրադառնալու նչ կ'ըսեն եւ առանց անդրադառնալու 
իրենց ըսածին իմաստին: Պետրոս իրարանցումի ու վախի իրենց ըսածին իմաստին: Պետրոս իրարանցումի ու վախի իրենց ըսածին իմաստին: Պետրոս իրարանցումի ու վախի իրենց ըսածին իմաստին: Պետրոս իրարանցումի ու վախի 
պատճառով չէր գիտեր թէ իպատճառով չէր գիտեր թէ իպատճառով չէր գիտեր թէ իպատճառով չէր գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէր: Արդարեւ, ան գիտէ՞ր նչ կ'ըսէր: Արդարեւ, ան գիտէ՞ր նչ կ'ըսէր: Արդարեւ, ան գիտէ՞ր նչ կ'ըսէր: Արդարեւ, ան գիտէ՞ր 
թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ Մովսէսն ու Եղիան երեւցւ Մովսէսն ու Եղիան երեւցւ Մովսէսն ու Եղիան երեւցւ Մովսէսն ու Եղիան երեւցան. գիտէ՞ր ան. գիտէ՞ր ան. գիտէ՞ր ան. գիտէ՞ր թէ ինչոթէ ինչոթէ ինչոթէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
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անոնք Յիսուսի հետանոնք Յիսուսի հետանոնք Յիսուսի հետանոնք Յիսուսի հետ    անոր մահուան մասին կը խօսէին. անոր մահուան մասին կը խօսէին. անոր մահուան մասին կը խօսէին. անոր մահուան մասին կը խօսէին. 
գիտէ՞ր թէ ինչոգիտէ՞ր թէ ինչոգիտէ՞ր թէ ինչոգիտէ՞ր թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս այլակերպուեցաւ: Ու Յիսուս այլակերպուեցաւ: Ու Յիսուս այլակերպուեցաւ: Ու Յիսուս այլակերպուեցաւ: Ո´́́́չ, չէր գիտեր: չ, չէր գիտեր: չ, չէր գիտեր: չ, չէր գիտեր: 
Եւ առանց գիտնալու խօսեցաւ ու առաջարկեց հոն մնալ:Եւ առանց գիտնալու խօսեցաւ ու առաջարկեց հոն մնալ:Եւ առանց գիտնալու խօսեցաւ ու առաջարկեց հոն մնալ:Եւ առանց գիտնալու խօսեցաւ ու առաջարկեց հոն մնալ:    

Այսօր եւս կան մարդիկ, որոնք վախի, տգիտութեան կամ Այսօր եւս կան մարդիկ, որոնք վախի, տգիտութեան կամ Այսօր եւս կան մարդիկ, որոնք վախի, տգիտութեան կամ Այսօր եւս կան մարդիկ, որոնք վախի, տգիտութեան կամ 
այլ պատճառայլ պատճառայլ պատճառայլ պատճառով մը սխալ բաներ կ'ըսենով մը սխալ բաներ կ'ըսենով մը սխալ բաներ կ'ըսենով մը սխալ բաներ կ'ըսեն    ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:ու կ'ընեն:    Մէկ բան Մէկ բան Մէկ բան Մէկ բան 
որոշ է, որ մենք չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ ճամբաները, այլ որոշ է, որ մենք չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ ճամբաները, այլ որոշ է, որ մենք չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ ճամբաները, այլ որոշ է, որ մենք չենք կրնար հասկնալ Տիրոջ ճամբաները, այլ 
խօսքով` Տիրոջ գործելակերխօսքով` Տիրոջ գործելակերխօսքով` Տիրոջ գործելակերխօսքով` Տիրոջ գործելակերպը, եւ քանի չենք հասկնար` պը, եւ քանի չենք հասկնար` պը, եւ քանի չենք հասկնար` պը, եւ քանի չենք հասկնար` 
միշտ ալ պիտի ըսենք ու պիտի ըմիշտ ալ պիտի ըսենք ու պիտի ըմիշտ ալ պիտի ըսենք ու պիտի ըմիշտ ալ պիտի ըսենք ու պիտի ընենք բաներ, առանց նենք բաներ, առանց նենք բաներ, առանց նենք բաներ, առանց մեր մեր մեր մեր 
ըսածին ու ըրածինըսածին ու ըրածինըսածին ու ըրածինըսածին ու ըրածին    գիտութիւնը ունենալուգիտութիւնը ունենալուգիտութիւնը ունենալուգիտութիւնը ունենալու: : : : Յիշենք, որ երբ Յիշենք, որ երբ Յիշենք, որ երբ Յիշենք, որ երբ 
Յիսուս Պետրոս առաքեալին ոՅիսուս Պետրոս առաքեալին ոՅիսուս Պետրոս առաքեալին ոՅիսուս Պետրոս առաքեալին ոտքերը պիտի լուար` տքերը պիտի լուար` տքերը պիտի լուար` տքերը պիտի լուար` 
առաքեալը թոյլ չտուաւ, եւ Յիսուս անոր ըսաւ. առաքեալը թոյլ չտուաւ, եւ Յիսուս անոր ըսաւ. առաքեալը թոյլ չտուաւ, եւ Յիսուս անոր ըսաւ. առաքեալը թոյլ չտուաւ, եւ Յիսուս անոր ըսաւ. ««««Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ 
կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ պիտի 
հասկնասհասկնասհասկնասհասկնաս»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 13.7): Շատ բան կայ որ այսօր Յիսուս Յովհաննէս 13.7): Շատ բան կայ որ այսօր Յիսուս Յովհաննէս 13.7): Շատ բան կայ որ այսօր Յիսուս Յովհաննէս 13.7): Շատ բան կայ որ այսօր Յիսուս 
կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայ մեր կեանքին մէջ, որ սակայն ըլլայ մեր կեանքին մէջ, որ սակայն ըլլայ մեր կեանքին մէջ, որ սակայն ըլլայ մեր կեանքին մէջ, որ սակայն 
մենք չենք հասկնարմենք չենք հասկնարմենք չենք հասկնարմենք չենք հասկնար    թէ ինչութէ ինչութէ ինչութէ ինչու    կ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայկ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայկ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայկ'ընէ կամ թոյլ կու տայ որ ըլլայ, , , , 
բայց յետոյ պիտի հասկնանք: Եթէ մենբայց յետոյ պիտի հասկնանք: Եթէ մենբայց յետոյ պիտի հասկնանք: Եթէ մենբայց յետոյ պիտի հասկնանք: Եթէ մենք հասկնանք Տիրոջ ք հասկնանք Տիրոջ ք հասկնանք Տիրոջ ք հասկնանք Տիրոջ 
գործելագործելագործելագործելակերպը` Տէրը կը դադրի Տէր ըլլալէ եւ մեզի պէս մարդ կերպը` Տէրը կը դադրի Տէր ըլլալէ եւ մեզի պէս մարդ կերպը` Տէրը կը դադրի Տէր ըլլալէ եւ մեզի պէս մարդ կերպը` Տէրը կը դադրի Տէր ըլլալէ եւ մեզի պէս մարդ 
կը դառնայ: Տգէտներս չենք կրնար հասկնալ Ամենագէտին կը դառնայ: Տգէտներս չենք կրնար հասկնալ Ամենագէտին կը դառնայ: Տգէտներս չենք կրնար հասկնալ Ամենագէտին կը դառնայ: Տգէտներս չենք կրնար հասկնալ Ամենագէտին 
գործն ու գործելակերգործն ու գործելակերգործն ու գործելակերգործն ու գործելակերպը: Անկատարներս չենք կրնար ըմբռնել պը: Անկատարներս չենք կրնար ըմբռնել պը: Անկատարներս չենք կրնար ըմբռնել պը: Անկատարներս չենք կրնար ըմբռնել 
Կատարեալը: Կատարեալը: Կատարեալը: Կատարեալը: Տէրը չ'ըսպաՏէրը չ'ըսպաՏէրը չ'ըսպաՏէրը չ'ըսպասեր որ հասկնանք իր գործերը, սեր որ հասկնանք իր գործերը, սեր որ հասկնանք իր գործերը, սեր որ հասկնանք իր գործերը, 
բայց կը սպասէ որ հաւատանք թէ իր գործերը մեր բայց կը սպասէ որ հաւատանք թէ իր գործերը մեր բայց կը սպասէ որ հաւատանք թէ իր գործերը մեր բայց կը սպասէ որ հաւատանք թէ իր գործերը մեր բարիքին բարիքին բարիքին բարիքին 
համար են: համար են: համար են: համար են: Մենք կրնանք չհասկնալ Տիրոջ ճամբան, բայց Մենք կրնանք չհասկնալ Տիրոջ ճամբան, բայց Մենք կրնանք չհասկնալ Տիրոջ ճամբան, բայց Մենք կրնանք չհասկնալ Տիրոջ ճամբան, բայց 
պէտք էպէտք էպէտք էպէտք է    հաւահաւահաւահաւատանք որ անիկա լաւագոյնն է մեզի համար: տանք որ անիկա լաւագոյնն է մեզի համար: տանք որ անիկա լաւագոյնն է մեզի համար: տանք որ անիկա լաւագոյնն է մեզի համար: 
Շատ բան կայ որ չենք հասկնար, որովհետեւ չենք հաւատար Շատ բան կայ որ չենք հասկնար, որովհետեւ չենք հաւատար Շատ բան կայ որ չենք հասկնար, որովհետեւ չենք հաւատար Շատ բան կայ որ չենք հասկնար, որովհետեւ չենք հաւատար 
որ անիկա մեզոր անիկա մեզոր անիկա մեզոր անիկա մեզի համար լաւագոյնն է: Անհաւատութիւնը կամ ի համար լաւագոյնն է: Անհաւատութիւնը կամ ի համար լաւագոյնն է: Անհաւատութիւնը կամ ի համար լաւագոյնն է: Անհաւատութիւնը կամ 
թերահաւատութիւնը կը ծածկէ ճշմարտութիւնը մեզմէ: Ահա թերահաւատութիւնը կը ծածկէ ճշմարտութիւնը մեզմէ: Ահա թերահաւատութիւնը կը ծածկէ ճշմարտութիւնը մեզմէ: Ահա թերահաւատութիւնը կը ծածկէ ճշմարտութիւնը մեզմէ: Ահա 
թէ ինչու Օգոստինոս կ'ըսէ. թէ ինչու Օգոստինոս կ'ըսէ. թէ ինչու Օգոստինոս կ'ըսէ. թէ ինչու Օգոստինոս կ'ըսէ. ««««Պէտք է հաւատալ` որպէսզի Պէտք է հաւատալ` որպէսզի Պէտք է հաւատալ` որպէսզի Պէտք է հաւատալ` որպէսզի 
հասկնանքհասկնանքհասկնանքհասկնանք, , , , եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ պէտք է հասկնալ` որպէսզի հաւապէտք է հասկնալ` որպէսզի հաւապէտք է հասկնալ` որպէսզի հաւապէտք է հասկնալ` որպէսզի հաւա----
տանքտանքտանքտանք»:»:»:»:    Ոեւէ բան որուն չենք հաւատար` չենք կրնար զայն Ոեւէ բան որուն չենք հաւատար` չենք կրնար զայն Ոեւէ բան որուն չենք հաւատար` չենք կրնար զայն Ոեւէ բան որուն չենք հաւատար` չենք կրնար զայն 
հասկնալ:հասկնալ:հասկնալ:հասկնալ:    

8) 8) 8) 8) ՊՊՊՊետրոս առաջարկեց երեք վրաններ շինել, մէկը ետրոս առաջարկեց երեք վրաններ շինել, մէկը ետրոս առաջարկեց երեք վրաններ շինել, մէկը ետրոս առաջարկեց երեք վրաններ շինել, մէկը 
Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար ««««մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարմէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարմէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համարմէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար»:»:»:»:    
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Պետրոս առաքեալ ի՞նչպէս կամ ուրկէ՞ գիտցաւ որ երեւցող Պետրոս առաքեալ ի՞նչպէս կամ ուրկէ՞ գիտցաւ որ երեւցող Պետրոս առաքեալ ի՞նչպէս կամ ուրկէ՞ գիտցաւ որ երեւցող Պետրոս առաքեալ ի՞նչպէս կամ ուրկէ՞ գիտցաւ որ երեւցող 
երկու անձերը Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն էին: Այս երկու անձերը Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն էին: Այս երկու անձերը Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն էին: Այս երկու անձերը Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն էին: Այս 
հարցումին կը պատասխանէ Սարգիս Վրդ. Կունդ` ըսելով. հարցումին կը պատասխանէ Սարգիս Վրդ. Կունդ` ըսելով. հարցումին կը պատասխանէ Սարգիս Վրդ. Կունդ` ըսելով. հարցումին կը պատասխանէ Սարգիս Վրդ. Կունդ` ըսելով. 
««««Ինչպէս ՅովհԻնչպէս ՅովհԻնչպէս ՅովհԻնչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ որ չէր ճանչնար Տէրը, զայն աննէս Մկրտիչ որ չէր ճանչնար Տէրը, զայն աննէս Մկրտիչ որ չէր ճանչնար Տէրը, զայն աննէս Մկրտիչ որ չէր ճանչնար Տէրը, զայն 
ճանչցաւ երբ տեսաւ Սուրբ Հոգին կ'իջնէր ու կը հանգչէր ճանչցաւ երբ տեսաւ Սուրբ Հոգին կ'իջնէր ու կը հանգչէր ճանչցաւ երբ տեսաւ Սուրբ Հոգին կ'իջնէր ու կը հանգչէր ճանչցաւ երբ տեսաւ Սուրբ Հոգին կ'իջնէր ու կը հանգչէր 
անոր վրայ (Յովհաննէս 1.31,33), նոյնպէս ալ, Պետրոս անոր վրայ (Յովհաննէս 1.31,33), նոյնպէս ալ, Պետրոս անոր վրայ (Յովհաննէս 1.31,33), նոյնպէս ալ, Պետրոս անոր վրայ (Յովհաննէս 1.31,33), նոյնպէս ալ, Պետրոս 
առաքեալը ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ ճանչցաւ առաքեալը ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ ճանչցաւ առաքեալը ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ ճանչցաւ առաքեալը ինք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ էր որ ճանչցաւ 
Մովսէսն ու ԵղիանՄովսէսն ու ԵղիանՄովսէսն ու ԵղիանՄովսէսն ու Եղիան»:»:»:»:    Յիշենք, դարձեալ, որ Աստուած ինքն էր Յիշենք, դարձեալ, որ Աստուած ինքն էր Յիշենք, դարձեալ, որ Աստուած ինքն էր Յիշենք, դարձեալ, որ Աստուած ինքն էր 
որ յայտնած էոր յայտնած էոր յայտնած էոր յայտնած էր Պետրոս առաքեալին Քրիստոսի` Աստուծոյ ր Պետրոս առաքեալին Քրիստոսի` Աստուծոյ ր Պետրոս առաքեալին Քրիստոսի` Աստուծոյ ր Պետրոս առաքեալին Քրիստոսի` Աստուծոյ 
Որդին ըլլալու իրողութիւնը: Երբ Պետրոս յայտարարեց Որդին ըլլալու իրողութիւնը: Երբ Պետրոս յայտարարեց Որդին ըլլալու իրողութիւնը: Երբ Պետրոս յայտարարեց Որդին ըլլալու իրողութիւնը: Երբ Պետրոս յայտարարեց 
Քրիստոսի Աստուածորդիութիւնը, Քրիստոս անոր ըսաւ. Քրիստոսի Աստուածորդիութիւնը, Քրիստոս անոր ըսաւ. Քրիստոսի Աստուածորդիութիւնը, Քրիստոս անոր ըսաւ. Քրիստոսի Աստուածորդիութիւնը, Քրիստոս անոր ըսաւ. 
««««Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա 
քեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ էքեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ էքեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ էքեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ է»»»»    
((((Մատթէոս 16Մատթէոս 16Մատթէոս 16Մատթէոս 16.17): .17): .17): .17): Այս եւ նման օրինակներ, կը պարզեն թէ Այս եւ նման օրինակներ, կը պարզեն թէ Այս եւ նման օրինակներ, կը պարզեն թէ Այս եւ նման օրինակներ, կը պարզեն թէ 
Աստուած ինքն է, որ երկնային ճշմարտութիւնները կը Աստուած ինքն է, որ երկնային ճշմարտութիւնները կը Աստուած ինքն է, որ երկնային ճշմարտութիւնները կը Աստուած ինքն է, որ երկնային ճշմարտութիւնները կը 
բացայայտէ իր զաւակներուն: Հաւատացեալներ իրենց բացայայտէ իր զաւակներուն: Հաւատացեալներ իրենց բացայայտէ իր զաւակներուն: Հաւատացեալներ իրենց բացայայտէ իր զաւակներուն: Հաւատացեալներ իրենց 
սեփական ճիգով չեն կրնար ճանչնալ անճանաչելին եւ սեփական ճիգով չեն կրնար ճանչնալ անճանաչելին եւ սեփական ճիգով չեն կրնար ճանչնալ անճանաչելին եւ սեփական ճիգով չեն կրնար ճանչնալ անճանաչելին եւ 
տեսնել անտեսանելին: Մարդուն հայեացքը չի կրնար տեսնել անտեսանելին: Մարդուն հայեացքը չի կրնար տեսնել անտեսանելին: Մարդուն հայեացքը չի կրնար տեսնել անտեսանելին: Մարդուն հայեացքը չի կրնար 
թափանցել երկինքի ճշմարտութիթափանցել երկինքի ճշմարտութիթափանցել երկինքի ճշմարտութիթափանցել երկինքի ճշմարտութիւններուն մէջ: Երկինքի ւններուն մէջ: Երկինքի ւններուն մէջ: Երկինքի ւններուն մէջ: Երկինքի 
սուրբ Գահակալը ինքն է որ կը բացայայտէ երկինքիսուրբ Գահակալը ինքն է որ կը բացայայտէ երկինքիսուրբ Գահակալը ինքն է որ կը բացայայտէ երկինքիսուրբ Գահակալը ինքն է որ կը բացայայտէ երկինքի    
գաղտնիքները: Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, գաղտնիքները: Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, գաղտնիքները: Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, գաղտնիքները: Համաձայն Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիին, 
առաքեալները ճանչցան Մովսէսն ու Եղիան իրենց արտաքին առաքեալները ճանչցան Մովսէսն ու Եղիան իրենց արտաքին առաքեալները ճանչցան Մովսէսն ու Եղիան իրենց արտաքին առաքեալները ճանչցան Մովսէսն ու Եղիան իրենց արտաքին 
երեւոյթէն: Ան կ'ըսէ, թէ առաքեալները Մովսէսը տեսան երեւոյթէն: Ան կ'ըսէ, թէ առաքեալները Մովսէսը տեսան երեւոյթէն: Ան կ'ըսէ, թէ առաքեալները Մովսէսը տեսան երեւոյթէն: Ան կ'ըսէ, թէ առաքեալները Մովսէսը տեսան 
ձեռքերուն մէջ Օրէնքի երկու քարեղէն տախտաձեռքերուն մէջ Օրէնքի երկու քարեղէն տախտաձեռքերուն մէջ Օրէնքի երկու քարեղէն տախտաձեռքերուն մէջ Օրէնքի երկու քարեղէն տախտակներով, իսկ կներով, իսկ կներով, իսկ կներով, իսկ 
Եղիան` մէջքին մաշկեղէն գօտի ունենալով, Եղիան` մէջքին մաշկեղէն գօտի ունենալով, Եղիան` մէջքին մաշկեղէն գօտի ունենալով, Եղիան` մէջքին մաշկեղէն գօտի ունենալով, ««««բացի ասկէ, բացի ասկէ, բացի ասկէ, բացի ասկէ, 
անոնք Մովսէսն ու Եղիան ճանչցան Սուրբ Հոգիին անոնք Մովսէսն ու Եղիան ճանչցան Սուրբ Հոգիին անոնք Մովսէսն ու Եղիան ճանչցան Սուրբ Հոգիին անոնք Մովսէսն ու Եղիան ճանչցան Սուրբ Հոգիին 
ազդեցութեամբ, որ կը ներշնչէր իրենց մէջազդեցութեամբ, որ կը ներշնչէր իրենց մէջազդեցութեամբ, որ կը ներշնչէր իրենց մէջազդեցութեամբ, որ կը ներշնչէր իրենց մէջ»:»:»:»:    

9) 9) 9) 9) Կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալները Կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալները Կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալները Կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն, թէ հաւատացեալները 
Աստուծոյ արքայութեան մէջ պիտիԱստուծոյ արքայութեան մէջ պիտիԱստուծոյ արքայութեան մէջ պիտիԱստուծոյ արքայութեան մէջ պիտի    չչչչճանչնաճանչնաճանչնաճանչնան իրար: Ճի՞շդ է ն իրար: Ճի՞շդ է ն իրար: Ճի՞շդ է ն իրար: Ճի՞շդ է 
այս խօսքըայս խօսքըայս խօսքըայս խօսքը::::    Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալՍարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալՍարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալՍարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, թէ առաքեալ----
ներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը ներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը ներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը ներուն կողմէ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ճանչցուիլը 
ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ««««յարութեան ժամանակ վերջինները պիտի յարութեան ժամանակ վերջինները պիտի յարութեան ժամանակ վերջինները պիտի յարութեան ժամանակ վերջինները պիտի 
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ճանչնան առաջիններըճանչնան առաջիններըճանչնան առաջիններըճանչնան առաջինները»:»:»:»: « « « «ՎերջիններըՎերջիններըՎերջիններըՎերջինները» » » » ըսելով կ'ակնարկէ ըսելով կ'ակնարկէ ըսելով կ'ակնարկէ ըսելով կ'ակնարկէ 
առաքեալներուն եւ բոլոր անոնց` որոնք հետագային անոնց առաքեալներուն եւ բոլոր անոնց` որոնք հետագային անոնց առաքեալներուն եւ բոլոր անոնց` որոնք հետագային անոնց առաքեալներուն եւ բոլոր անոնց` որոնք հետագային անոնց 
քարոզքարոզքարոզքարոզութեամբ դարձի պիտի գային, իսկ ութեամբ դարձի պիտի գային, իսկ ութեամբ դարձի պիտի գային, իսկ ութեամբ դարձի պիտի գային, իսկ ««««առաջիններըառաջիններըառաջիններըառաջինները» » » » 
ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի մարգարէներուն ու ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի մարգարէներուն ու ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի մարգարէներուն ու ըսելով կ'ակնարկէ Հին Կտակարանի մարգարէներուն ու 
բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, Մովսէս ու Եղիա բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, Մովսէս ու Եղիա բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, Մովսէս ու Եղիա բոլոր արդար մարդոց: Պարզ բառերով, Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն կողմէ ցոյց կու մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն կողմէ ցոյց կու մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն կողմէ ցոյց կու մարգարէներուն ճանչցուիլը առաքեալներուն կողմէ ցոյց կու 
տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները տայ, թէ բոլոր հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի երկինքի մէջ պիտի երկինքի մէջ պիտի երկինքի մէջ պիտի 
ճանչնան իրար:ճանչնան իրար:ճանչնան իրար:ճանչնան իրար:    

ԱնԱնԱնԱնցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք ցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք ցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք ցեալին եղած են եւ այսօր ալ կան մարդիկ որոնք 
կ'ըսեն, թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի կ'ըսեն, թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի կ'ըսեն, թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի կ'ըսեն, թէ արքայութեան մէջ հաւատացեալները պիտի 
չճանչնան իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստաչճանչնան իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստաչճանչնան իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստաչճանչնան իրար: Այս համոզումը կամ տեսութիւնը հաստա----
տող ոտող ոտող ոտող ո´́́́չ մէկ համար ունինք Աստուածաշունչին մէջ: չ մէկ համար ունինք Աստուածաշունչին մէջ: չ մէկ համար ունինք Աստուածաշունչին մէջ: չ մէկ համար ունինք Աստուածաշունչին մէջ: 
Ընդհակառակը, Աստուածաշունչը տարբերԸնդհակառակը, Աստուածաշունչը տարբերԸնդհակառակը, Աստուածաշունչը տարբերԸնդհակառակը, Աստուածաշունչը տարբեր----տարբեր կերպետարբեր կերպետարբեր կերպետարբեր կերպե----
րով ցոյց կու տայ թէ մրով ցոյց կու տայ թէ մրով ցոյց կու տայ թէ մրով ցոյց կու տայ թէ մարդիկ պիտի ճանչնան իրար արդիկ պիտի ճանչնան իրար արդիկ պիտի ճանչնան իրար արդիկ պիտի ճանչնան իրար 
արքայութեան մէջ, եւ ոարքայութեան մէջ, եւ ոարքայութեան մէջ, եւ ոարքայութեան մէջ, եւ ո´́́́չ միայն արքայութեան մէջ, այլչ միայն արքայութեան մէջ, այլչ միայն արքայութեան մէջ, այլչ միայն արքայութեան մէջ, այլեւ` եւ` եւ` եւ` 
գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.գեհենի մէջ: Այսպէս, օրինակ.----    

Աղքատ Ղազարոսի առակին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Աղքատ Ղազարոսի առակին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Աղքատ Ղազարոսի առակին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս Աղքատ Ղազարոսի առակին մէջ կը տեսնենք, թէ ինչպէս 
դժոխք նետուած մեծահարուստը ճանչցաւ Աբրահամն ու դժոխք նետուած մեծահարուստը ճանչցաւ Աբրահամն ու դժոխք նետուած մեծահարուստը ճանչցաւ Աբրահամն ու դժոխք նետուած մեծահարուստը ճանչցաւ Աբրահամն ու 
Ղազարոսը (Ղուկաս 16.23Ղազարոսը (Ղուկաս 16.23Ղազարոսը (Ղուկաս 16.23Ղազարոսը (Ղուկաս 16.23----24): 24): 24): 24): Կը տեսնենք նաեւ թէ ինչպէս Կը տեսնենք նաեւ թէ ինչպէս Կը տեսնենք նաեւ թէ ինչպէս Կը տեսնենք նաեւ թէ ինչպէս 
Աբրահամ ինք կը ճանչնար իր գիրկը եղող Ղազարոսն ու Աբրահամ ինք կը ճանչնար իր գիրկը եղող Ղազարոսն ու Աբրահամ ինք կը ճանչնար իր գիրկը եղող Ղազարոսն ու Աբրահամ ինք կը ճանչնար իր գիրկը եղող Ղազարոսն ու 
դժոխք նետուած մեծահարուստը. եւ ոդժոխք նետուած մեծահարուստը. եւ ոդժոխք նետուած մեծահարուստը. եւ ոդժոխք նետուած մեծահարուստը. եւ ո´́́́չ միայն կը ճանչնար, չ միայն կը ճանչնար, չ միայն կը ճանչնար, չ միայն կը ճանչնար, 
այլ նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեաայլ նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեաայլ նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեաայլ նոյնիսկ գիտէր թէ անոնք երկրի վրայ ինչպիսի կեանք մը նք մը նք մը նք մը 
ապրած էին (Ղուկաս 16.25):ապրած էին (Ղուկաս 16.25):ապրած էին (Ղուկաս 16.25):ապրած էին (Ղուկաս 16.25):    

Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի Պօղոս առաքեալ իր խօսքը ուղղելով Կորնթոսի 
հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. հաւատացեալներուն` կ'ըսէ. ««««ՄՄՄՄեր Տիեր Տիեր Տիեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի րոջ Յիսուս Քրիստոսի րոջ Յիսուս Քրիստոսի րոջ Յիսուս Քրիստոսի 
դատաստանին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դատաստանին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դատաստանին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս դատաստանին օրը ձեր պարծանքը պիտի ըլլամ, ինչպէս 
դուք՝ իմ պարծանքսդուք՝ իմ պարծանքսդուք՝ իմ պարծանքսդուք՝ իմ պարծանքս»»»» ( ( ( (Բ.ԿԲ.ԿԲ.ԿԲ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 1.13 1.13 1.13 1.13----14):14):14):14):    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
առաքեալին այս խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի առաքեալին այս խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի առաքեալին այս խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի առաքեալին այս խօսքը ցոյց չի՞ տար թէ ինք եւ Կորնթոսի 
եկեղեցիին հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան եկեղեցիին հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան եկեղեցիին հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան եկեղեցիին հաւատացեալները երկինքի մէջ պիտի ճանչնան 
իրար: Եթէ անոնք պիտի չճանչնան իրար` ի՞նիրար: Եթէ անոնք պիտի չճանչնան իրար` ի՞նիրար: Եթէ անոնք պիտի չճանչնան իրար` ի՞նիրար: Եթէ անոնք պիտի չճանչնան իրար` ի՞նչպէս պիտի չպէս պիտի չպէս պիտի չպէս պիտի 
կարենան դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը կարենան դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը կարենան դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը կարենան դատաստանին օրը մէկը միւսին պարծանքը 
դառնալ:դառնալ:դառնալ:դառնալ:    
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Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. Երբ Դաւիթ թագաւորին որդին մեռաւ` Դաւիթ ըսաւ. ««««Ես Ես Ես Ես 
անոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայանոր պիտի երթամ, բայց անիկա ինծի պիտի չդառնայ»»»»    
((((Բ.Թագաւորաց 12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր Բ.Թագաւորաց 12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր Բ.Թագաւորաց 12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր Բ.Թագաւորաց 12.23): Արդեօք երբ Դաւիթ մեռաւ եւ իր 
որդիին քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա:որդիին քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա:որդիին քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա:որդիին քով գնաց` չճանչցա՞ւ զանիկա:    

Յովհաննէս կ'ըՅովհաննէս կ'ըՅովհաննէս կ'ըՅովհաննէս կ'ըսէ. սէ. սէ. սէ. ««««Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք Տեսայ նաեւ այն հոգիները, որոնք 
Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան Յիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իրենց տուած վկայութեան 
համար չարաչար գլխատուած էինհամար չարաչար գլխատուած էինհամար չարաչար գլխատուած էինհամար չարաչար գլխատուած էին»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 20.4): Յայտնութիւն 20.4): Յայտնութիւն 20.4): Յայտնութիւն 20.4): 
Յովհաննէս առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս Յովհաննէս առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս Յովհաննէս առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս Յովհաննէս առաքեալը ի՞նչպէս ճանչցաւ կամ ի՞նչպէս 
գիտցաւ որ տուեալ մարդիկը գիտցաւ որ տուեալ մարդիկը գիտցաւ որ տուեալ մարդիկը գիտցաւ որ տուեալ մարդիկը ««««ՅՅՅՅիսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին իսուսի եւ Աստուծոյ խօսքին 
իրենց տուած վկայութեաիրենց տուած վկայութեաիրենց տուած վկայութեաիրենց տուած վկայութեան համարն համարն համարն համար    չարաչար գլխատուածչարաչար գլխատուածչարաչար գլխատուածչարաչար գլխատուած»»»»    
մարդիկ էին, եթէ երբեք երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:մարդիկ էին, եթէ երբեք երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:մարդիկ էին, եթէ երբեք երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:մարդիկ էին, եթէ երբեք երկինքի մէջ իրար պիտի չճանչնանք:    

ԵԵԵԵրբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել րբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել րբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել րբ Սաւուղ թագաւորը վհուկի մը միջոցաւ կանչել 
տուաւ Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն տուաւ Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն տուաւ Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն տուաւ Սամուէլի հոգին, վհուկ կինը Սամուէլը տեսնելուն 
պէսպէսպէսպէս`̀̀̀    ճանչցաւ ճանչցաւ ճանչցաւ ճանչցաւ զայն զայն զայն զայն ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):ու սարսափեցաւ (Ա.Թագաւորաց 28.12):    

Տակաւին, կրնա՞նք ըսել թէՏակաւին, կրնա՞նք ըսել թէՏակաւին, կրնա՞նք ըսել թէՏակաւին, կրնա՞նք ըսել թէ    մարգարէներն ու մարգարէներն ու մարգարէներն ու մարգարէներն ու 
առաքեալները պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն առաքեալները պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն առաքեալները պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն առաքեալները պիտի չճանչնան իրար երկինքի մէջ: Որքա՜ն 
խակ պէտք է ըլլալ մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս խակ պէտք է ըլլալ մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս խակ պէտք է ըլլալ մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս խակ պէտք է ըլլալ մտածելու համար որ Պետրոս ու Պօղոս 
առաքեալները երկինքի մէջ այսօր չեն ճանչնար իրարառաքեալները երկինքի մէջ այսօր չեն ճանչնար իրարառաքեալները երկինքի մէջ այսօր չեն ճանչնար իրարառաքեալները երկինքի մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար    ու ու ու ու 
հետագային ալ պիտի չճանչնան:հետագային ալ պիտի չճանչնան:հետագային ալ պիտի չճանչնան:հետագային ալ պիտի չճանչնան:    

Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք Դուք ըսէք, Մովսէս ու Եղիա մարգարէները որոնք 
միասնաբար երեւցամիասնաբար երեւցամիասնաբար երեւցամիասնաբար երեւցան` չէին ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր ն` չէին ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր ն` չէին ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր ն` չէին ճանչնար իրար: Մովսէս չէ՞ր 
գիտեր որ Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ գիտեր որ Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ գիտեր որ Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ գիտեր որ Եղիան` Եղիան է, եւ Եղիան չէ՞ր գիտեր որ 
Մովսէս` Մովսէսն է:Մովսէս` Մովսէսն է:Մովսէս` Մովսէսն է:Մովսէս` Մովսէսն է:    

Ո՞վ կը յանդգնի ըսել թէ Յիսուսի աշակերտները որոնք Ո՞վ կը յանդգնի ըսել թէ Յիսուսի աշակերտները որոնք Ո՞վ կը յանդգնի ըսել թէ Յիսուսի աշակերտները որոնք Ո՞վ կը յանդգնի ըսել թէ Յիսուսի աշակերտները որոնք 
երկրի վրայ միասնաբար ապրեցան ու գործեցին` երկինքի երկրի վրայ միասնաբար ապրեցան ու գործեցին` երկինքի երկրի վրայ միասնաբար ապրեցան ու գործեցին` երկինքի երկրի վրայ միասնաբար ապրեցան ու գործեցին` երկինքի 
մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար:մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար:մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար:մէջ այսօր չեն ճանչնար իրար:    

Մենք գիտենք որ Քրիստոսի ԵկեղՄենք գիտենք որ Քրիստոսի ԵկեղՄենք գիտենք որ Քրիստոսի ԵկեղՄենք գիտենք որ Քրիստոսի Եկեղեցին մէեցին մէեցին մէեցին մէ´́́́կ է, բայց կ է, բայց կ է, բայց կ է, բայց 
գիտենք նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` գիտենք նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` գիտենք նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` գիտենք նաեւ որ եկեղեցին ունի իր երկու մասերը` 
««««Յաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական Եկեղեցի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի»: »: »: »: 
««««Յաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական ԵկեղեցիՅաղթական Եկեղեցի» » » » ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն 
հաւատացեալները, որոնք Քրիստոսով յաղթած են մեղքի հաւատացեալները, որոնք Քրիստոսով յաղթած են մեղքի հաւատացեալները, որոնք Քրիստոսով յաղթած են մեղքի հաւատացեալները, որոնք Քրիստոսով յաղթած են մեղքի 
կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են այս աշխարհէն եւ կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են այս աշխարհէն եւ կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են այս աշխարհէն եւ կեանքին ու յաղթականօրէն մեկնած են այս աշխարհէն եւ 
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այժմ այժմ այժմ այժմ Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան մէջ կ'ապրին. Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան մէջ կ'ապրին. Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան մէջ կ'ապրին. Քրիստոսի հետ ու անոր ներկայութեան մէջ կ'ապրին. 
իսկ իսկ իսկ իսկ ««««Զինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ ԵկեղեցիԶինուորագրեալ Եկեղեցի» » » » ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն ըսելով կը հասկնանք այն 
հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի վրայ են, եւ որոնք հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի վրայ են, եւ որոնք հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի վրայ են, եւ որոնք հաւատացեալները, որոնք տակաւին երկրի վրայ են, եւ որոնք 
տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են ու կը պայքարին տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են ու կը պայքարին տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են ու կը պայքարին տակաւին հաւատքի զինուորութեան մէջ են ու կը պայքարին 
մեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան է ըսել, թէմեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան է ըսել, թէմեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան է ըսել, թէմեղքին դէմ Քրիստոսի շնորհքով: Կարելի՞ բան է ըսել, թէ    
Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի ճանչնար իր Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի ճանչնար իր Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի ճանչնար իր Քրիստոսի երկնաբնակ Յաղթական Եկեղեցին չի ճանչնար իր 
երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի վրայ երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի վրայ երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի վրայ երկրորդ ու իրմէ անբաժան եղող մասը` որ երկրի վրայ 
ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցի է: Եւ եթէ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցի է: Եւ եթէ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցի է: Եւ եթէ ապրող ու պայքարող Զինուորագրեալ Եկեղեցի է: Եւ եթէ 
երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի երկինքի մէջ եղող եկեղեցին կը ճանչնայ ու կը զօրակցի 
երկրի վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ ապրող եկեղեցիին, ի՞նչպէս կրնայ պատահիլ որ 
աաաանոնք երկինքի մէջ նոնք երկինքի մէջ նոնք երկինքի մէջ նոնք երկինքի մէջ պիտի պիտի պիտի պիտի չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ չճանչնան իրար: Ի՞նչպէս կրնայ 
պատահիլ որ երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի պատահիլ որ երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի պատահիլ որ երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի պատահիլ որ երկինքի հաւատացեալները ճանչնան երկրի 
հաւատացեալները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, հաւատացեալները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, հաւատացեալները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, հաւատացեալները այնքան ատեն որ երկրի վրայ են անոնք, 
եւ չճանչնանեւ չճանչնանեւ չճանչնանեւ չճանչնան    զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք` ` ` ` երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն երբ անոնք երկինք մտնեն: Եթէ երկրէն 
երկինք մեկնող հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինք մեկնող հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինք մեկնող հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկինք մեկնող հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան 
երկինքի հաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի երկինքի հաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի երկինքի հաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի երկինքի հաւատացեալներուն համար, եւ եթէ երկինքի 
հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք հաւատացեալները անճանաչելի պիտի ըլլան երկրէն երկինք 
մեկնող հաւատացեալներուն համար, կը նշանակէ թէ մեկնող հաւատացեալներուն համար, կը նշանակէ թէ մեկնող հաւատացեալներուն համար, կը նշանակէ թէ մեկնող հաւատացեալներուն համար, կը նշանակէ թէ 
Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, մէկ ու կատարեալ միութիւն մը Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, մէկ ու կատարեալ միութիւն մը Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, մէկ ու կատարեալ միութիւն մը Քրիստոսի Եկեղեցին մէկ չէ, մէկ ու կատարեալ միութիւն մը 
չէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի Եկեղեցին երկինքի մէջ մէչէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի Եկեղեցին երկինքի մէջ մէչէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի Եկեղեցին երկինքի մէջ մէչէ: Ի՞նչպէս կրնայ Քրիստոսի Եկեղեցին երկինքի մէջ մէ´́́́կ կ կ կ 
նկատունկատունկատունկատուիլ, կատարեալ մէկութիւն մը ու միութիւն մը իլ, կատարեալ մէկութիւն մը ու միութիւն մը իլ, կատարեալ մէկութիւն մը ու միութիւն մը իլ, կատարեալ մէկութիւն մը ու միութիւն մը 
նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն ճանչնար կամ պիտի նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն ճանչնար կամ պիտի նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն ճանչնար կամ պիտի նկատուիլ, երբ անոր անդամները չեն ճանչնար կամ պիտի 
չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:չճանչնան իրար արքայութեան մէջ:    

Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանճնայիք իրար Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանճնայիք իրար Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանճնայիք իրար Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ չճանճնայիք իրար 
երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ երկինքի մէջ: Արդարեւ, մօր մը համար դժբախտութիւն չէ՞ 
չգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտաչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտաչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտաչգիտնալ թէ իր զաւակները երկինք մտած են թէ ոչ: ծ են թէ ոչ: ծ են թէ ոչ: ծ են թէ ոչ: 
Զաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց Զաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց Զաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց Զաւակներուն համար դժբախտութիւն չէ՞ չգիտնալ թէ իրենց 
ծնողները երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր ծնողները երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր ծնողները երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր ծնողները երկինքի մէջ են թէ ոչ: Ինչո՞ւ աղօթել մեր 
սիրելիներու փրկութեան համար եթէ երբեք մեզի համար սիրելիներու փրկութեան համար եթէ երբեք մեզի համար սիրելիներու փրկութեան համար եթէ երբեք մեզի համար սիրելիներու փրկութեան համար եթէ երբեք մեզի համար 
անյստակ պիտի ըլլայ թէ անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր անյստակ պիտի ըլլայ թէ անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր անյստակ պիտի ըլլայ թէ անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր անյստակ պիտի ըլլայ թէ անոնք երկինք մտած են թէ ոչ: Այր 
ու կին որոնք երկա՜ր տարիներ աղօթած են իրու կին որոնք երկա՜ր տարիներ աղօթած են իրու կին որոնք երկա՜ր տարիներ աղօթած են իրու կին որոնք երկա՜ր տարիներ աղօթած են իրարու հետ եւ արու հետ եւ արու հետ եւ արու հետ եւ 
իրարու համար, դժբախտ պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք իրարու համար, դժբախտ պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք իրարու համար, դժբախտ պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք իրարու համար, դժբախտ պիտի չըլլայի՞ն եթէ երբեք 
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չտեսնէին ու չճանչնային իրար Աստուծոյ արքայութեան մէջ: չտեսնէին ու չճանչնային իրար Աստուծոյ արքայութեան մէջ: չտեսնէին ու չճանչնային իրար Աստուծոյ արքայութեան մէջ: չտեսնէին ու չճանչնային իրար Աստուծոյ արքայութեան մէջ: 
Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երկրի վրայ ապրած ու Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երկրի վրայ ապրած ու Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երկրի վրայ ապրած ու Ի՞նչն է անպատեհութիւնը որ երկրի վրայ ապրած ու 
միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու պաշտած միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու պաշտած միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու պաշտած միասնաբար զԱստուած փառաբանած ու պաշտած 
հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու հոն ալ հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու հոն ալ հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու հոն ալ հաւատացեալները, երկինքի մէջ ճանչնան իրար ու հոն ալ 
միասնաբամիասնաբամիասնաբամիասնաբար ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:ր ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:ր ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:ր ապրին ու փառաբանեն զԱստուած:    

Սիրելի հաւատացեալ, ենթադրէ պահ մը որ դուն սուրբ Սիրելի հաւատացեալ, ենթադրէ պահ մը որ դուն սուրբ Սիրելի հաւատացեալ, ենթադրէ պահ մը որ դուն սուրբ Սիրելի հաւատացեալ, ենթադրէ պահ մը որ դուն սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչին աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը Գրիգոր Լուսաւորիչին աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը Գրիգոր Լուսաւորիչին աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը Գրիգոր Լուսաւորիչին աղօթքն ու բարեխօսութիւնը կը 
խնդրես զաւկիդ համար, եւ սուրբը մնայուն կերպով կ'աղօթէ խնդրես զաւկիդ համար, եւ սուրբը մնայուն կերպով կ'աղօթէ խնդրես զաւկիդ համար, եւ սուրբը մնայուն կերպով կ'աղօթէ խնդրես զաւկիդ համար, եւ սուրբը մնայուն կերպով կ'աղօթէ 
իրեն համար: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ'ընդունի իրեն համար: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ'ընդունի իրեն համար: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ'ընդունի իրեն համար: Բանականութիւն ունեցող ո՞ր մարդը կ'ընդունի 
թէ սուրբ Գրիգոր Լուսաթէ սուրբ Գրիգոր Լուսաթէ սուրբ Գրիգոր Լուսաթէ սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը երկար ժամանակ աղօթելէ ւորիչը երկար ժամանակ աղօթելէ ւորիչը երկար ժամանակ աղօթելէ ւորիչը երկար ժամանակ աղօթելէ 
ետք քու զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ ետք քու զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ ետք քու զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ ետք քու զաւկիդ համար, հետագային անկարող պիտի ըլլայ 
գիտնալու եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:գիտնալու եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:գիտնալու եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:գիտնալու եթէ երբեք քու զաւակդ երկինք մտած է թէ ոչ:    

Մտածենք նաեՄտածենք նաեՄտածենք նաեՄտածենք նաեւ հետեւեալը. աւ հետեւեալը. աւ հետեւեալը. աւ հետեւեալը. այսօր Աստուծոյ ներկայույսօր Աստուծոյ ներկայույսօր Աստուծոյ ներկայույսօր Աստուծոյ ներկայու----
թեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները, թեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները, թեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները, թեան մէջ ապրող սուրբերը, մարգարէները, առաքեալները, 
արդարները, նահատակները, ճգարդարները, նահատակները, ճգարդարները, նահատակները, ճգարդարները, նահատակները, ճգնաւորները եւ բոլոր նաւորները եւ բոլոր նաւորները եւ բոլոր նաւորները եւ բոլոր 
հաւատքի ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը հաւատքի ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը հաւատքի ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը հաւատքի ախոյեանները, որոնց բարեխօսութիւնը կը 
խնդրենք` չե՞ն ճանչնար մեզ` որ տակաւին երկրի վրայ ենք: խնդրենք` չե՞ն ճանչնար մեզ` որ տակաւին երկրի վրայ ենք: խնդրենք` չե՞ն ճանչնար մեզ` որ տակաւին երկրի վրայ ենք: խնդրենք` չե՞ն ճանչնար մեզ` որ տակաւին երկրի վրայ ենք: 
Անոնք չե՞ն գիտեր թէ մենք ոԱնոնք չե՞ն գիտեր թէ մենք ոԱնոնք չե՞ն գիտեր թէ մենք ոԱնոնք չե՞ն գիտեր թէ մենք ո´́́́վ ենք, եւ թէ իվ ենք, եւ թէ իվ ենք, եւ թէ իվ ենք, եւ թէ ի´́́́նչպիսի կեանք մը նչպիսի կեանք մը նչպիսի կեանք մը նչպիսի կեանք մը 
կ'ապրինք: Եւ եթէ գիտեն ու կը ճանչնան մեզ, ի՞նչպէս կրնայ կ'ապրինք: Եւ եթէ գիտեն ու կը ճանչնան մեզ, ի՞նչպէս կրնայ կ'ապրինք: Եւ եթէ գիտեն ու կը ճանչնան մեզ, ի՞նչպէս կրնայ կ'ապրինք: Եւ եթէ գիտեն ու կը ճանչնան մեզ, ի՞նչպէս կրնայ 
պատահիլ որ մեր երկինք մտպատահիլ որ մեր երկինք մտպատահիլ որ մեր երկինք մտպատահիլ որ մեր երկինք մտնելէն ետք ալ չճանչնան մեզ, նելէն ետք ալ չճանչնան մեզ, նելէն ետք ալ չճանչնան մեզ, նելէն ետք ալ չճանչնան մեզ, 
անգիտանան մեզ, չգիտնան թէ մենք ոանգիտանան մեզ, չգիտնան թէ մենք ոանգիտանան մեզ, չգիտնան թէ մենք ոանգիտանան մեզ, չգիտնան թէ մենք ո´́́́վ ենք, չգիտնան թէ վ ենք, չգիտնան թէ վ ենք, չգիտնան թէ վ ենք, չգիտնան թէ 
մենք իմենք իմենք իմենք ի´́́́նչպիսի կեանք ապրած ենք երկրի վրայ: Ի՞նչպէս նչպիսի կեանք ապրած ենք երկրի վրայ: Ի՞նչպէս նչպիսի կեանք ապրած ենք երկրի վրայ: Ի՞նչպէս նչպիսի կեանք ապրած ենք երկրի վրայ: Ի՞նչպէս 
կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ եղած ժամանակնիս, կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ եղած ժամանակնիս, կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ եղած ժամանակնիս, կրնայ պատահիլ որ երկրի վրայ եղած ժամանակնիս, 
երկինքի սուրբերուն համար ճանաճելի ըլլանք, իսկ երկինք երկինքի սուրբերուն համար ճանաճելի ըլլանք, իսկ երկինք երկինքի սուրբերուն համար ճանաճելի ըլլանք, իսկ երկինք երկինքի սուրբերուն համար ճանաճելի ըլլանք, իսկ երկինք 
մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի մեկնելէ ետք` դադրինք ճանաչելի ըլլալէ:ըլլալէ:ըլլալէ:ըլլալէ:    

««««Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի Տակաւին Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի 
տակ առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը տակ առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը տակ առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը տակ առաւ զանոնք: Աշակերտները վախցան, երբ ամպը 
ծածկեց զիրենքծածկեց զիրենքծածկեց զիրենքծածկեց զիրենք»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.34):Ղուկաս 9.34):Ղուկաս 9.34):Ղուկաս 9.34):    

1111) ) ) ) Պետրոս առաքեալ առաջարկած էր երեք վրաններ Պետրոս առաքեալ առաջարկած էր երեք վրաններ Պետրոս առաքեալ առաջարկած էր երեք վրաններ Պետրոս առաքեալ առաջարկած էր երեք վրաններ 
շինել` Յիսուսին, Մովսէսին եւ Եղիային համար: Ան սակայն շինել` Յիսուսին, Մովսէսին եւ Եղիային համար: Ան սակայն շինել` Յիսուսին, Մովսէսին եւ Եղիային համար: Ան սակայն շինել` Յիսուսին, Մովսէսին եւ Եղիային համար: Ան սակայն 
պատասխան չստացաւ Յիսուսպատասխան չստացաւ Յիսուսպատասխան չստացաւ Յիսուսպատասխան չստացաւ Յիսուսէն: Երբ Աստուծմէ իր կամքին էն: Երբ Աստուծմէ իր կամքին էն: Երբ Աստուծմէ իր կամքին էն: Երբ Աստուծմէ իր կամքին 
հակառակ բան մը խնդրենք` ան չի պատասխաներ, բայց կը հակառակ բան մը խնդրենք` ան չի պատասխաներ, բայց կը հակառակ բան մը խնդրենք` ան չի պատասխաներ, բայց կը հակառակ բան մը խնդրենք` ան չի պատասխաներ, բայց կը 
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դիմէ տարբեր կերպի մը, հասկցնելու համար մեզի, որ մեր դիմէ տարբեր կերպի մը, հասկցնելու համար մեզի, որ մեր դիմէ տարբեր կերպի մը, հասկցնելու համար մեզի, որ մեր դիմէ տարբեր կերպի մը, հասկցնելու համար մեզի, որ մեր 
խնդրածը իր կամքին հակառակ է: Ի՞նչ էր այն կերպը որուն խնդրածը իր կամքին հակառակ է: Ի՞նչ էր այն կերպը որուն խնդրածը իր կամքին հակառակ է: Ի՞նչ էր այն կերպը որուն խնդրածը իր կամքին հակառակ է: Ի՞նչ էր այն կերպը որուն 
դիմեց Յիսուս այստեղ. անիկա ամպին յայտնութիւնն էր: դիմեց Յիսուս այստեղ. անիկա ամպին յայտնութիւնն էր: դիմեց Յիսուս այստեղ. անիկա ամպին յայտնութիւնն էր: դիմեց Յիսուս այստեղ. անիկա ամպին յայտնութիւնն էր: 
Պետրոս վրաններ շինել առաՊետրոս վրաններ շինել առաՊետրոս վրաններ շինել առաՊետրոս վրաններ շինել առաջարկած էր, բայց ահա Աստուած ջարկած էր, բայց ահա Աստուած ջարկած էր, բայց ահա Աստուած ջարկած էր, բայց ահա Աստուած 
վրանի փոխարէն իր ամպը ղրկեց անոնց վրայ, եւ ամպը ինք վրանի փոխարէն իր ամպը ղրկեց անոնց վրայ, եւ ամպը ինք վրանի փոխարէն իր ամպը ղրկեց անոնց վրայ, եւ ամպը ինք վրանի փոխարէն իր ամպը ղրկեց անոնց վրայ, եւ ամպը ինք 
վրանի դերը կատարեց, վրանի մը նմանութեամբ բոլորը իր վրանի դերը կատարեց, վրանի մը նմանութեամբ բոլորը իր վրանի դերը կատարեց, վրանի մը նմանութեամբ բոլորը իր վրանի դերը կատարեց, վրանի մը նմանութեամբ բոլորը իր 
շուքին տակ առնելով:շուքին տակ առնելով:շուքին տակ առնելով:շուքին տակ առնելով:    

2222) ) ) ) Ամպին յայտնութիւնը եկաւ բացայայտելու աշակերտԱմպին յայտնութիւնը եկաւ բացայայտելու աշակերտԱմպին յայտնութիւնը եկաւ բացայայտելու աշակերտԱմպին յայտնութիւնը եկաւ բացայայտելու աշակերտ----
ներուն դիմաց Քրիստոսի աստուածային ինքնութիւնը, ներուն դիմաց Քրիստոսի աստուածային ինքնութիւնը, ներուն դիմաց Քրիստոսի աստուածային ինքնութիւնը, ներուն դիմաց Քրիստոսի աստուածային ինքնութիւնը, 
մանաւանդ ոմանաւանդ ոմանաւանդ ոմանաւանդ որ բոլոր հրեաները գիտէին, թէ Աստուած միշտ ր բոլոր հրեաները գիտէին, թէ Աստուած միշտ ր բոլոր հրեաները գիտէին, թէ Աստուած միշտ ր բոլոր հրեաները գիտէին, թէ Աստուած միշտ 
ամամամամպերուն ընդմէջէն է որ կը յայտնուէր կամ կը խօսէրպերուն ընդմէջէն է որ կը յայտնուէր կամ կը խօսէրպերուն ընդմէջէն է որ կը յայտնուէր կամ կը խօսէրպերուն ընդմէջէն է որ կը յայտնուէր կամ կը խօսէր: : : : Հին Հին Հին Հին 
Կտակարանը կը պարզէ, թէ աստուածաԿտակարանը կը պարզէ, թէ աստուածաԿտակարանը կը պարզէ, թէ աստուածաԿտակարանը կը պարզէ, թէ աստուածային երեւումներուն յին երեւումներուն յին երեւումներուն յին երեւումներուն 
կամ յայտնութիւններուն ընդհանրապէս ամպը կ'ընկերանար: կամ յայտնութիւններուն ընդհանրապէս ամպը կ'ընկերանար: կամ յայտնութիւններուն ընդհանրապէս ամպը կ'ընկերանար: կամ յայտնութիւններուն ընդհանրապէս ամպը կ'ընկերանար: 
Ինքն իսկ խօսքը ուղղելով Մովսէսին` կ'ըսէ. Ինքն իսկ խօսքը ուղղելով Մովսէսին` կ'ըսէ. Ինքն իսկ խօսքը ուղղելով Մովսէսին` կ'ըսէ. Ինքն իսկ խօսքը ուղղելով Մովսէսին` կ'ըսէ. ««««Ահա ես քեզի Ահա ես քեզի Ահա ես քեզի Ահա ես քեզի 
կու գկու գկու գկու գամ թանձր ամպի մը մէջ...ամ թանձր ամպի մը մէջ...ամ թանձր ամպի մը մէջ...ամ թանձր ամպի մը մէջ...»»»» ( ( ( (Ելից 19.9, 24.15Ելից 19.9, 24.15Ելից 19.9, 24.15Ելից 19.9, 24.15----16): 16): 16): 16): Այլուր Այլուր Այլուր Այլուր 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ամպի մէջ պիտի երեւնամ քաւութեան վրայԱմպի մէջ պիտի երեւնամ քաւութեան վրայԱմպի մէջ պիտի երեւնամ քաւութեան վրայԱմպի մէջ պիտի երեւնամ քաւութեան վրայ»»»»    
((((Ղեւտացիս 16.2): Սաղմոսագիրը կը հաստատէ, թէ Ղեւտացիս 16.2): Սաղմոսագիրը կը հաստատէ, թէ Ղեւտացիս 16.2): Սաղմոսագիրը կը հաստատէ, թէ Ղեւտացիս 16.2): Սաղմոսագիրը կը հաստատէ, թէ 
««««Աստուծոյ զօրութիւնը ամպերուն մէջ էԱստուծոյ զօրութիւնը ամպերուն մէջ էԱստուծոյ զօրութիւնը ամպերուն մէջ էԱստուծոյ զօրութիւնը ամպերուն մէջ է»»»» ( ( ( (Սաղմոս 68.34): Սաղմոս 68.34): Սաղմոս 68.34): Սաղմոս 68.34): 
Երբեմն ամպը կը ներկայացուի իբրեւ կառք մը որուն վրայ կը Երբեմն ամպը կը ներկայացուի իբրեւ կառք մը որուն վրայ կը Երբեմն ամպը կը ներկայացուի իբրեւ կառք մը որուն վրայ կը Երբեմն ամպը կը ներկայացուի իբրեւ կառք մը որուն վրայ կը 
նստնստնստնստի Աստուած (Եսայի 19.1: Սաղմոս 104.3: Բ.Օրինաց 33.26: ի Աստուած (Եսայի 19.1: Սաղմոս 104.3: Բ.Օրինաց 33.26: ի Աստուած (Եսայի 19.1: Սաղմոս 104.3: Բ.Օրինաց 33.26: ի Աստուած (Եսայի 19.1: Սաղմոս 104.3: Բ.Օրինաց 33.26: 
ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Ելից 16.10, 34.5:ս նաեւ` Ելից 16.10, 34.5:ս նաեւ` Ելից 16.10, 34.5:ս նաեւ` Ելից 16.10, 34.5:    Թուոց 11.25, 12.5, 16.42, Թուոց 11.25, 12.5, 16.42, Թուոց 11.25, 12.5, 16.42, Թուոց 11.25, 12.5, 16.42, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն): ): ): ): 
Գալով Նոր Կտակարանին, հոն կը կարդանք թէ Քրիստոսի Գալով Նոր Կտակարանին, հոն կը կարդանք թէ Քրիստոսի Գալով Նոր Կտակարանին, հոն կը կարդանք թէ Քրիստոսի Գալով Նոր Կտակարանին, հոն կը կարդանք թէ Քրիստոսի 
այս աշխարհէն մեկնումը ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի այս աշխարհէն մեկնումը ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի այս աշխարհէն մեկնումը ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի այս աշխարհէն մեկնումը ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի 
ունեցաւ: Երբ երկինք կը բարձրանար` ունեցաւ: Երբ երկինք կը բարձրանար` ունեցաւ: Երբ երկինք կը բարձրանար` ունեցաւ: Երբ երկինք կը բարձրանար` ««««ամպ ամպ ամպ ամպ մը ծածկեց զինք մը ծածկեց զինք մը ծածկեց զինք մը ծածկեց զինք 
աշակերտներուն տեսողութենէնաշակերտներուն տեսողութենէնաշակերտներուն տեսողութենէնաշակերտներուն տեսողութենէն»»»» ( ( ( (Գործք 1.9): Իր երկրորդ Գործք 1.9): Իր երկրորդ Գործք 1.9): Իր երկրորդ Գործք 1.9): Իր երկրորդ 
գալուստը եւս ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի պիտի գալուստը եւս ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի պիտի գալուստը եւս ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի պիտի գալուստը եւս ամպերու ընկերակցութեամբ տեղի պիտի 
ունեունեունեունեննննայ: Իայ: Իայ: Իայ: Ի´́́́նքն իսկ կը հաստատէ թէ աշխարհ պիտի գայ նքն իսկ կը հաստատէ թէ աշխարհ պիտի գայ նքն իսկ կը հաստատէ թէ աշխարհ պիտի գայ նքն իսկ կը հաստատէ թէ աշխարհ պիտի գայ 
««««ամպերուն վրայ բազմած` զօրութեամբ ու մեծ փառքովամպերուն վրայ բազմած` զօրութեամբ ու մեծ փառքովամպերուն վրայ բազմած` զօրութեամբ ու մեծ փառքովամպերուն վրայ բազմած` զօրութեամբ ու մեծ փառքով»»»»    
((((Մատթէոս 24.30, 26.64: Մարկոս 13.26, 14.62: Մատթէոս 24.30, 26.64: Մարկոս 13.26, 14.62: Մատթէոս 24.30, 26.64: Մարկոս 13.26, 14.62: Մատթէոս 24.30, 26.64: Մարկոս 13.26, 14.62: Ղուկաս 21.27: Ղուկաս 21.27: Ղուկաս 21.27: Ղուկաս 21.27: 
Յայտնութիւն 1.7):Յայտնութիւն 1.7):Յայտնութիւն 1.7):Յայտնութիւն 1.7):    

Յայտնութիւն 10.1Յայտնութիւն 10.1Յայտնութիւն 10.1Յայտնութիւն 10.1----ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ին մէջ կը կարդանք ««««ամպի մէջ ամպի մէջ ամպի մէջ ամպի մէջ 
փաթթուածփաթթուածփաթթուածփաթթուած» » » » հրեշտակի մը մասին, որ Քրիստոս ինքն է: հրեշտակի մը մասին, որ Քրիստոս ինքն է: հրեշտակի մը մասին, որ Քրիստոս ինքն է: հրեշտակի մը մասին, որ Քրիստոս ինքն է: 
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Յայտնութիւն 14.14Յայտնութիւն 14.14Յայտնութիւն 14.14Յայտնութիւն 14.14----ին մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ իբրեւ ին մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ իբրեւ ին մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ իբրեւ ին մէջ Քրիստոս կը ներկայանայ իբրեւ 
թագաւոր ու դատաւոր: Յիշեալ համարին մէջ Քրիստոսի թագաւոր ու դատաւոր: Յիշեալ համարին մէջ Քրիստոսի թագաւոր ու դատաւոր: Յիշեալ համարին մէջ Քրիստոսի թագաւոր ու դատաւոր: Յիշեալ համարին մէջ Քրիստոսի 
գլխուն գտնուող ոսկի պսակը` անոգլխուն գտնուող ոսկի պսակը` անոգլխուն գտնուող ոսկի պսակը` անոգլխուն գտնուող ոսկի պսակը` անոր թագաւորական ր թագաւորական ր թագաւորական ր թագաւորական 
հանգամանքը ցոյց կու տայ, իսկ անոր ձեռքին մէջ գտնուող հանգամանքը ցոյց կու տայ, իսկ անոր ձեռքին մէջ գտնուող հանգամանքը ցոյց կու տայ, իսկ անոր ձեռքին մէջ գտնուող հանգամանքը ցոյց կու տայ, իսկ անոր ձեռքին մէջ գտնուող 
սուր գերանդին` անոր դատաւորական հանգամանքը:սուր գերանդին` անոր դատաւորական հանգամանքը:սուր գերանդին` անոր դատաւորական հանգամանքը:սուր գերանդին` անոր դատաւորական հանգամանքը:    

3) 3) 3) 3) Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները Հին Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները Հին Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները Հին Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքեալները Հին 
Կտակարանէն գիտէին, թէ Աստուած միշտ ամպերու մէջէն էր Կտակարանէն գիտէին, թէ Աստուած միշտ ամպերու մէջէն էր Կտակարանէն գիտէին, թէ Աստուած միշտ ամպերու մէջէն էր Կտակարանէն գիտէին, թէ Աստուած միշտ ամպերու մէջէն էր 
որ կը խօսէր իր մարգարէներուն ու ժողովուրդին հոր կը խօսէր իր մարգարէներուն ու ժողովուրդին հոր կը խօսէր իր մարգարէներուն ու ժողովուրդին հոր կը խօսէր իր մարգարէներուն ու ժողովուրդին հետ: ետ: ետ: ետ: 
Հետեւաբար, աՀետեւաբար, աՀետեւաբար, աՀետեւաբար, ամպին մպին մպին մպին ներկայութիւնը ներկայութիւնը ներկայութիւնը ներկայութիւնը Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի աստուածուաստուածուաստուածուաստուածու----
թիւնը թիւնը թիւնը թիւնը բացայայտելու բացայայտելու բացայայտելու բացայայտելու համար չէր միայն, այլ նաեւ` ամպին համար չէր միայն, այլ նաեւ` ամպին համար չէր միայն, այլ նաեւ` ամպին համար չէր միայն, այլ նաեւ` ամպին 
ընդմէջէն լսուող ձայնին աստուածային հեղինակութիւնը ընդմէջէն լսուող ձայնին աստուածային հեղինակութիւնը ընդմէջէն լսուող ձայնին աստուածային հեղինակութիւնը ընդմէջէն լսուող ձայնին աստուածային հեղինակութիւնը 
ապացուցելու համար: Ղուկաս կը վկայէ թէ ձայնը զոր ապացուցելու համար: Ղուկաս կը վկայէ թէ ձայնը զոր ապացուցելու համար: Ղուկաս կը վկայէ թէ ձայնը զոր ապացուցելու համար: Ղուկաս կը վկայէ թէ ձայնը զոր 
լսուեցաւ` լսուեցաւ` լսուեցաւ` լսուեցաւ` ««««ամպին մէջէնամպին մէջէնամպին մէջէնամպին մէջէն»»»»    էր ոէր ոէր ոէր որ եկաւ: Հայրր եկաւ: Հայրր եկաւ: Հայրր եկաւ: Հայր    Աստուծոյ ձաԱստուծոյ ձաԱստուծոյ ձաԱստուծոյ ձայնն յնն յնն յնն 
էր ատիկա: Ան ամպին մէջէն վկայեց ըսելով. էր ատիկա: Ան ամպին մէջէն վկայեց ըսելով. էր ատիկա: Ան ամպին մէջէն վկայեց ըսելով. էր ատիկա: Ան ամպին մէջէն վկայեց ըսելով. ««««ԱԱԱԱ´́́́յս է իմ յս է իմ յս է իմ յս է իմ 
ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.35): Ամպին Ղուկաս 9.35): Ամպին Ղուկաս 9.35): Ամպին Ղուկաս 9.35): Ամպին 
մէջէն տրուած վկայութիւնը, առաքեալներուն համար յստակ մէջէն տրուած վկայութիւնը, առաքեալներուն համար յստակ մէջէն տրուած վկայութիւնը, առաքեալներուն համար յստակ մէջէն տրուած վկայութիւնը, առաքեալներուն համար յստակ 
դարձուց թէ այս վկայութիւնը տուողը` Հայրն Աստուած ինքն դարձուց թէ այս վկայութիւնը տուողը` Հայրն Աստուած ինքն դարձուց թէ այս վկայութիւնը տուողը` Հայրն Աստուած ինքն դարձուց թէ այս վկայութիւնը տուողը` Հայրն Աստուած ինքն 
էր: Կը տեսնենք թէ ինչպէս հետագային Պետրոս աէր: Կը տեսնենք թէ ինչպէս հետագային Պետրոս աէր: Կը տեսնենք թէ ինչպէս հետագային Պետրոս աէր: Կը տեսնենք թէ ինչպէս հետագային Պետրոս առաքեալ ռաքեալ ռաքեալ ռաքեալ 
այլակերպութեան դրուագին մասին խօսելով կ'արձանագրէ, այլակերպութեան դրուագին մասին խօսելով կ'արձանագրէ, այլակերպութեան դրուագին մասին խօսելով կ'արձանագրէ, այլակերպութեան դրուագին մասին խօսելով կ'արձանագրէ, 
որ Հայրն Աստուած ինքն էր որ որ Հայրն Աստուած ինքն էր որ որ Հայրն Աստուած ինքն էր որ որ Հայրն Աստուած ինքն էր որ ««««մեծավայելուչ եւ փառաւոր մեծավայելուչ եւ փառաւոր մեծավայելուչ եւ փառաւոր մեծավայելուչ եւ փառաւոր 
ձայնովձայնովձայնովձայնով»»»»    վկայեց իր Որդիին համար` ըսելով.վկայեց իր Որդիին համար` ըսելով.վկայեց իր Որդիին համար` ըսելով.վկայեց իր Որդիին համար` ըսելով.----    ««««Ասիկա է իմ Ասիկա է իմ Ասիկա է իմ Ասիկա է իմ 
սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայսիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայսիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայսիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 1.17Բ.Պետրոս 1.17Բ.Պետրոս 1.17Բ.Պետրոս 1.17):):):):    

4444) ) ) ) Երբ Աստուած պիտի իջնէր Սինա լերան վրայ, Երբ Աստուած պիտի իջնէր Սինա լերան վրայ, Երբ Աստուած պիտի իջնէր Սինա լերան վրայ, Երբ Աստուած պիտի իջնէր Սինա լերան վրայ, 
Տասնաբանեայ Պատուիրանները տալու համար Մովսէսին, Տասնաբանեայ Պատուիրանները տալու համար Մովսէսին, Տասնաբանեայ Պատուիրանները տալու համար Մովսէսին, Տասնաբանեայ Պատուիրանները տալու համար Մովսէսին, 
թանձր եւ մութ ամպով իջաւ (Ելից 19.թանձր եւ մութ ամպով իջաւ (Ելից 19.թանձր եւ մութ ամպով իջաւ (Ելից 19.թանձր եւ մութ ամպով իջաւ (Ելից 19.9,9,9,9,16161616, 24.15, 24.15, 24.15, 24.15----16161616), ), ), ), բայց բայց բայց բայց 
այստեղ յայտնուող ամպը` այստեղ յայտնուող ամպը` այստեղ յայտնուող ամպը` այստեղ յայտնուող ամպը` ««««լուսաւոլուսաւոլուսաւոլուսաւո´́́́ր ամպր ամպր ամպր ամպ» » » » է, ինչպէս է, ինչպէս է, ինչպէս է, ինչպէս 
Մատթէոս զայն կը կոչէ (Մատթէոս 17.5): Սինա լերան ու Մատթէոս զայն կը կոչէ (Մատթէոս 17.5): Սինա լերան ու Մատթէոս զայն կը կոչէ (Մատթէոս 17.5): Սինա լերան ու Մատթէոս զայն կը կոչէ (Մատթէոս 17.5): Սինա լերան ու 
Թաբոր լերան վրայ յայտնուողը նոյն Աստուածն է, բայց Թաբոր լերան վրայ յայտնուողը նոյն Աստուածն է, բայց Թաբոր լերան վրայ յայտնուողը նոյն Աստուածն է, բայց Թաբոր լերան վրայ յայտնուողը նոյն Աստուածն է, բայց 
յայայայայտնութեան կերպը նոյնը չէ: Սինա լերան վրայ կրակ կար, յտնութեան կերպը նոյնը չէ: Սինա լերան վրայ կրակ կար, յտնութեան կերպը նոյնը չէ: Սինա լերան վրայ կրակ կար, յտնութեան կերպը նոյնը չէ: Սինա լերան վրայ կրակ կար, 
մշուշ կար, խաւար ու մրրիկ կար, փողի ձայներ կային մշուշ կար, խաւար ու մրրիկ կար, փողի ձայներ կային մշուշ կար, խաւար ու մրրիկ կար, փողի ձայներ կային մշուշ կար, խաւար ու մրրիկ կար, փողի ձայներ կային 
((((Եբրայեցիս 12.18), բայց այլակերպուԵբրայեցիս 12.18), բայց այլակերպուԵբրայեցիս 12.18), բայց այլակերպուԵբրայեցիս 12.18), բայց այլակերպութեան լերան վրայ այս թեան լերան վրայ այս թեան լերան վրայ այս թեան լերան վրայ այս 
բոլորը չկային, այլ կար միայն լուսաճաճանչ Որդին, բոլորը չկային, այլ կար միայն լուսաճաճանչ Որդին, բոլորը չկային, այլ կար միայն լուսաճաճանչ Որդին, բոլորը չկային, այլ կար միայն լուսաճաճանչ Որդին, 
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քաղցրախօս ու վկայող Հայրը, եւ աւետաբեր մարգարէները: քաղցրախօս ու վկայող Հայրը, եւ աւետաբեր մարգարէները: քաղցրախօս ու վկայող Հայրը, եւ աւետաբեր մարգարէները: քաղցրախօս ու վկայող Հայրը, եւ աւետաբեր մարգարէները: 
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ յստակ տարբերութիւնը Հին եւ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ յստակ տարբերութիւնը Հին եւ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ յստակ տարբերութիւնը Հին եւ Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ յստակ տարբերութիւնը Հին եւ 
Նոր Կտակարաններուն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած Նոր Կտակարաններուն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած Նոր Կտակարաններուն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած Նոր Կտակարաններուն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած 
խստապահանջ Աստուածն էխստապահանջ Աստուածն էխստապահանջ Աստուածն էխստապահանջ Աստուածն էրրրր, , , , իսկ Նոր Կտակարանին մէջ` իսկ Նոր Կտակարանին մէջ` իսկ Նոր Կտակարանին մէջ` իսկ Նոր Կտակարանին մէջ` 
անիկա քաղցր է եւ հեզաանիկա քաղցր է եւ հեզաանիկա քաղցր է եւ հեզաանիկա քաղցր է եւ հեզահամբոյր: Հին Կտակարանին մէջ համբոյր: Հին Կտակարանին մէջ համբոյր: Հին Կտակարանին մէջ համբոյր: Հին Կտակարանին մէջ 
Աստուած կրակ ու փոթորիկ էԱստուած կրակ ու փոթորիկ էԱստուած կրակ ու փոթորիկ էԱստուած կրակ ու փոթորիկ էր կարծէքր կարծէքր կարծէքր կարծէք, , , , իսկ Նոր Կտակաիսկ Նոր Կտակաիսկ Նոր Կտակաիսկ Նոր Կտակա----
րանին րանին րանին րանին մէջ` անիկա խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն է:մէջ` անիկա խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն է:մէջ` անիկա խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն է:մէջ` անիկա խաղաղութիւն ու հանդարտութիւն է:    

5555) ) ) ) Ամպին իջած ատենը Սինա լերան վրայ, ժողովուրդէն Ամպին իջած ատենը Սինա լերան վրայ, ժողովուրդէն Ամպին իջած ատենը Սինա լերան վրայ, ժողովուրդէն Ամպին իջած ատենը Սինա լերան վրայ, ժողովուրդէն 
անոնք որոնք փորձէին լեռ բարձրանալ` պիտի մեռնէին (Ելից անոնք որոնք փորձէին լեռ բարձրանալ` պիտի մեռնէին (Ելից անոնք որոնք փորձէին լեռ բարձրանալ` պիտի մեռնէին (Ելից անոնք որոնք փորձէին լեռ բարձրանալ` պիտի մեռնէին (Ելից 
19.12), 19.12), 19.12), 19.12), բայց այստեղ Քրիստոսի իսկ ողորմութեամբ, բայց այստեղ Քրիստոսի իսկ ողորմութեամբ, բայց այստեղ Քրիստոսի իսկ ողորմութեամբ, բայց այստեղ Քրիստոսի իսկ ողորմութեամբ, 
Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ոչ միայն լեռ կը Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ոչ միայն լեռ կը Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ոչ միայն լեռ կը Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը ոչ միայն լեռ կը 
բարձրանան, այլ բարձրանան, այլ բարձրանան, այլ բարձրանան, այլ նաեւ ամպերու մէջ կը մտնեն, բայց ոչինչ կը նաեւ ամպերու մէջ կը մտնեն, բայց ոչինչ կը նաեւ ամպերու մէջ կը մտնեն, բայց ոչինչ կը նաեւ ամպերու մէջ կը մտնեն, բայց ոչինչ կը 
պատահի իրենց: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր: պատահի իրենց: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր: պատահի իրենց: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր: պատահի իրենց: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Քրիստոս իրենց հետ էր: 
Երբ Քրիստոս մեզի հետ է` ապահով ենք, ամպերու մէջ Երբ Քրիստոս մեզի հետ է` ապահով ենք, ամպերու մէջ Երբ Քրիստոս մեզի հետ է` ապահով ենք, ամպերու մէջ Երբ Քրիստոս մեզի հետ է` ապահով ենք, ամպերու մէջ 
ըլլանք, թէ` ամպերէն դուրս, ձորերու մէջ ըլլանք, թէ` ըլլանք, թէ` ամպերէն դուրս, ձորերու մէջ ըլլանք, թէ` ըլլանք, թէ` ամպերէն դուրս, ձորերու մէջ ըլլանք, թէ` ըլլանք, թէ` ամպերէն դուրս, ձորերու մէջ ըլլանք, թէ` 
լեռներու վրայ: Կարեւոր չէ թէ իլեռներու վրայ: Կարեւոր չէ թէ իլեռներու վրայ: Կարեւոր չէ թէ իլեռներու վրայ: Կարեւոր չէ թէ ի´́́́նչ փշոտ ճամբաներու վրայ նչ փշոտ ճամբաներու վրայ նչ փշոտ ճամբաներու վրայ նչ փշոտ ճամբաներու վրայ 
կը գտնոկը գտնոկը գտնոկը գտնուիւիւիւինք. կարեւորը այն է, որ Քրիստոնք. կարեւորը այն է, որ Քրիստոնք. կարեւորը այն է, որ Քրիստոնք. կարեւորը այն է, որ Քրիստոս ս ս ս իիիի´́́́նք ըլլայ նք ըլլայ նք ըլլայ նք ըլլայ մեր մեր մեր մեր 
ճանապարհորդակիցը:ճանապարհորդակիցը:ճանապարհորդակիցը:ճանապարհորդակիցը:    

6666) ) ) ) Յիսուս փառահեղ լոյսերու մէջ էր, նոյնպէս ալ Մովսէս Յիսուս փառահեղ լոյսերու մէջ էր, նոյնպէս ալ Մովսէս Յիսուս փառահեղ լոյսերու մէջ էր, նոյնպէս ալ Մովսէս Յիսուս փառահեղ լոյսերու մէջ էր, նոյնպէս ալ Մովսէս 
եւ Եղիա մարգարէները: Աշակերտները չէին կրնար իրենց եւ Եղիա մարգարէները: Աշակերտները չէին կրնար իրենց եւ Եղիա մարգարէները: Աշակերտները չէին կրնար իրենց եւ Եղիա մարգարէները: Աշակերտները չէին կրնար իրենց 
նիւթական աչքերով նայիլ անոնց եւ չվնասուիլ: Ամպը նիւթական աչքերով նայիլ անոնց եւ չվնասուիլ: Ամպը նիւթական աչքերով նայիլ անոնց եւ չվնասուիլ: Ամպը նիւթական աչքերով նայիլ անոնց եւ չվնասուիլ: Ամպը 
կարծէք եկաւ պաշտպան ծածկոց իբրեւ: Եկաւ կարծէք եկաւ պաշտպան ծածկոց իբրեւ: Եկաւ կարծէք եկաւ պաշտպան ծածկոց իբրեւ: Եկաւ կարծէք եկաւ պաշտպան ծածկոց իբրեւ: Եկաւ ծածկելու ծածկելու ծածկելու ծածկելու 
Տիրոջ դէմքին արեւանման լոյսը, որ կրնար կուրութեան Տիրոջ դէմքին արեւանման լոյսը, որ կրնար կուրութեան Տիրոջ դէմքին արեւանման լոյսը, որ կրնար կուրութեան Տիրոջ դէմքին արեւանման լոյսը, որ կրնար կուրութեան 
մատնել աշակերտները: Սա կը պարզէ, թէ Աստուած միշտ մատնել աշակերտները: Սա կը պարզէ, թէ Աստուած միշտ մատնել աշակերտները: Սա կը պարզէ, թէ Աստուած միշտ մատնել աշակերտները: Սա կը պարզէ, թէ Աստուած միշտ 
նկատի կ'առնէ մեր տկար բնութիւնը, մեր բնութեան նկատի կ'առնէ մեր տկար բնութիւնը, մեր բնութեան նկատի կ'առնէ մեր տկար բնութիւնը, մեր բնութեան նկատի կ'առնէ մեր տկար բնութիւնը, մեր բնութեան 
սահմանափակութիւնը եւ ըստ այնմ կը վարուի մեր հետ: Երբ սահմանափակութիւնը եւ ըստ այնմ կը վարուի մեր հետ: Երբ սահմանափակութիւնը եւ ըստ այնմ կը վարուի մեր հետ: Երբ սահմանափակութիւնը եւ ըստ այնմ կը վարուի մեր հետ: Երբ 
իյնանք մեղքի մէջ` Աստուած չի դատեր մեզ, այլ կ'օգնիյնանք մեղքի մէջ` Աստուած չի դատեր մեզ, այլ կ'օգնիյնանք մեղքի մէջ` Աստուած չի դատեր մեզ, այլ կ'օգնիյնանք մեղքի մէջ` Աստուած չի դատեր մեզ, այլ կ'օգնէ որ է որ է որ է որ 
վերականգնինք, որովհետեւ կը մտաբերէ որ հող ու մոխիր վերականգնինք, որովհետեւ կը մտաբերէ որ հող ու մոխիր վերականգնինք, որովհետեւ կը մտաբերէ որ հող ու մոխիր վերականգնինք, որովհետեւ կը մտաբերէ որ հող ու մոխիր 
ենք: Երբ հեռանանք իրմէ` թէպէտ կը տխրի, բայց իր կարգին ենք: Երբ հեռանանք իրմէ` թէպէտ կը տխրի, բայց իր կարգին ենք: Երբ հեռանանք իրմէ` թէպէտ կը տխրի, բայց իր կարգին ենք: Երբ հեռանանք իրմէ` թէպէտ կը տխրի, բայց իր կարգին 
մեզ չի լքեր, այլ համբերութեամբ կը սպմեզ չի լքեր, այլ համբերութեամբ կը սպմեզ չի լքեր, այլ համբերութեամբ կը սպմեզ չի լքեր, այլ համբերութեամբ կը սպասէ մեր վերադարձին, ասէ մեր վերադարձին, ասէ մեր վերադարձին, ասէ մեր վերադարձին, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ միայն կը սպասէ, այլեւ` կ'օգնէ որ դառնանք իրեն:չ միայն կը սպասէ, այլեւ` կ'օգնէ որ դառնանք իրեն:չ միայն կը սպասէ, այլեւ` կ'օգնէ որ դառնանք իրեն:չ միայն կը սպասէ, այլեւ` կ'օգնէ որ դառնանք իրեն:    
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7777) ) ) ) ««««Մովսէս ամպին մէջէն մտաւ ու լեռը Մովսէս ամպին մէջէն մտաւ ու լեռը Մովսէս ամպին մէջէն մտաւ ու լեռը Մովսէս ամպին մէջէն մտաւ ու լեռը ելաւելաւելաւելաւ»»»» ( ( ( (Ելից Ելից Ելից Ելից 
24.18): 24.18): 24.18): 24.18): Հին Կտակարանին մէջ միայն ժողովուրդի առաջնորՀին Կտակարանին մէջ միայն ժողովուրդի առաջնորՀին Կտակարանին մէջ միայն ժողովուրդի առաջնորՀին Կտակարանին մէջ միայն ժողովուրդի առաջնոր----
դին` Մովսէսին ադին` Մովսէսին ադին` Մովսէսին ադին` Մովսէսին արտօնուեցաւ Սինա լեռ բարձրանալ եւ րտօնուեցաւ Սինա լեռ բարձրանալ եւ րտօնուեցաւ Սինա լեռ բարձրանալ եւ րտօնուեցաւ Սինա լեռ բարձրանալ եւ 
ամպի մէջ մտնել ոամպի մէջ մտնել ոամպի մէջ մտնել ոամպի մէջ մտնել ու Աստուծոյ հետ խօսիլ, իսկ Նոր ւ Աստուծոյ հետ խօսիլ, իսկ Նոր ւ Աստուծոյ հետ խօսիլ, իսկ Նոր ւ Աստուծոյ հետ խօսիլ, իսկ Նոր 
Կտակարանին մէջ, դարձեալ, քրիստոԿտակարանին մէջ, դարձեալ, քրիստոԿտակարանին մէջ, դարձեալ, քրիստոԿտակարանին մէջ, դարձեալ, քրիստոնէական եկեղեցւոյ նէական եկեղեցւոյ նէական եկեղեցւոյ նէական եկեղեցւոյ 
առաջնորդները ըլլալու կոչուած առաքեալներուն միայն առաջնորդները ըլլալու կոչուած առաքեալներուն միայն առաջնորդները ըլլալու կոչուած առաքեալներուն միայն առաջնորդները ըլլալու կոչուած առաքեալներուն միայն 
արտօնուեցաւ լեռ բարձրանալ ու ամպի մէջ մտնել: Անոնց արտօնուեցաւ լեռ բարձրանալ ու ամպի մէջ մտնել: Անոնց արտօնուեցաւ լեռ բարձրանալ ու ամպի մէջ մտնել: Անոնց արտօնուեցաւ լեռ բարձրանալ ու ամպի մէջ մտնել: Անոնց 
ամամամամպերուն մէջ մտնելը, կամ աւելի ճիշդը` ամպերուն կողմէ պերուն մէջ մտնելը, կամ աւելի ճիշդը` ամպերուն կողմէ պերուն մէջ մտնելը, կամ աւելի ճիշդը` ամպերուն կողմէ պերուն մէջ մտնելը, կամ աւելի ճիշդը` ամպերուն կողմէ 
անոնց ծածկուիլը, երկու յաւելեալ մտածումներ կը բանայ մեր անոնց ծածկուիլը, երկու յաւելեալ մտածումներ կը բանայ մեր անոնց ծածկուիլը, երկու յաւելեալ մտածումներ կը բանայ մեր անոնց ծածկուիլը, երկու յաւելեալ մտածումներ կը բանայ մեր 
առջեւ.առջեւ.առջեւ.առջեւ.----    

ա) Անոնք որոնք ուրիշները առաջնորդելու դիրքի վրայ ա) Անոնք որոնք ուրիշները առաջնորդելու դիրքի վրայ ա) Անոնք որոնք ուրիշները առաջնորդելու դիրքի վրայ ա) Անոնք որոնք ուրիշները առաջնորդելու դիրքի վրայ 
կը գտնուին, պէտք է անպայման հանդիպին Տկը գտնուին, պէտք է անպայման հանդիպին Տկը գտնուին, պէտք է անպայման հանդիպին Տկը գտնուին, պէտք է անպայման հանդիպին Տիրոջ ու իրոջ ու իրոջ ու իրոջ ու 
ճանչնան Տէրը իր փառքին ու զօրութեան մէջ:ճանչնան Տէրը իր փառքին ու զօրութեան մէջ:ճանչնան Տէրը իր փառքին ու զօրութեան մէջ:ճանչնան Տէրը իր փառքին ու զօրութեան մէջ:    

բ) Պէտք չէ բաւարարուինք նուազագոյնով երբ մենք բ) Պէտք չէ բաւարարուինք նուազագոյնով երբ մենք բ) Պէտք չէ բաւարարուինք նուազագոյնով երբ մենք բ) Պէտք չէ բաւարարուինք նուազագոյնով երբ մենք 
առաւելագոյառաւելագոյառաւելագոյառաւելագոյնը տալ ուզող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Այլ նը տալ ուզող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Այլ նը տալ ուզող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Այլ նը տալ ուզող Աստուծոյ մը զաւակներն ենք: Այլ 
խօսքով, պէտք չէ բաւարարուինք Տիրոջ հետ այլակերպուխօսքով, պէտք չէ բաւարարուինք Տիրոջ հետ այլակերպուխօսքով, պէտք չէ բաւարարուինք Տիրոջ հետ այլակերպուխօսքով, պէտք չէ բաւարարուինք Տիրոջ հետ այլակերպու----
թեան լեռ բարձրանալով, այլ պէտք է աշխատանք տանինքթեան լեռ բարձրանալով, այլ պէտք է աշխատանք տանինքթեան լեռ բարձրանալով, այլ պէտք է աշխատանք տանինքթեան լեռ բարձրանալով, այլ պէտք է աշխատանք տանինք,,,,    
որ արժոր արժոր արժոր արժանի ըլլանք իրեն հետ ամպերու մէջ մտնելու, որպէսզի անի ըլլանք իրեն հետ ամպերու մէջ մտնելու, որպէսզի անի ըլլանք իրեն հետ ամպերու մէջ մտնելու, որպէսզի անի ըլլանք իրեն հետ ամպերու մէջ մտնելու, որպէսզի 
իր եւ իր սուրբերիր եւ իր սուրբերիր եւ իր սուրբերիր եւ իր սուրբերուն փառքը տեսնենք ու հաղորդակից ուն փառքը տեսնենք ու հաղորդակից ուն փառքը տեսնենք ու հաղորդակից ուն փառքը տեսնենք ու հաղորդակից 
դառնանք անոնց:դառնանք անոնց:դառնանք անոնց:դառնանք անոնց:    

8) 8) 8) 8) ««««Աշակերտները վախցան, երբ ամպը ծածկեց զիրենքԱշակերտները վախցան, երբ ամպը ծածկեց զիրենքԱշակերտները վախցան, երբ ամպը ծածկեց զիրենքԱշակերտները վախցան, երբ ամպը ծածկեց զիրենք»:»:»:»:    
Ճիշդ ո՞ր պահուն աշակերտները վախցան: Համաձայն Ճիշդ ո՞ր պահուն աշակերտները վախցան: Համաձայն Ճիշդ ո՞ր պահուն աշակերտները վախցան: Համաձայն Ճիշդ ո՞ր պահուն աշակերտները վախցան: Համաձայն 
Ղուկասու Աւետարանին, Ղուկասու Աւետարանին, Ղուկասու Աւետարանին, Ղուկասու Աւետարանին, անոնք վախցանանոնք վախցանանոնք վախցանանոնք վախցան    ««««երբ ամպը ծածկեցերբ ամպը ծածկեցերբ ամպը ծածկեցերբ ամպը ծածկեց    
զիրենքզիրենքզիրենքզիրենք»»»»....    համաձայն Մատթէոսի Աւետարանին, անոնք համաձայն Մատթէոսի Աւետարանին, անոնք համաձայն Մատթէոսի Աւետարանին, անոնք համաձայն Մատթէոսի Աւետարանին, անոնք 
վախցան ամպին ընդմէջէն Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք վախցան ամպին ընդմէջէն Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք վախցան ամպին ընդմէջէն Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք վախցան ամպին ընդմէջէն Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք 
((((Մատթէոս 17.5Մատթէոս 17.5Մատթէոս 17.5Մատթէոս 17.5----6). 6). 6). 6). իսկ համաձայն Մարկոսի Աւետարանին, իսկ համաձայն Մարկոսի Աւետարանին, իսկ համաձայն Մարկոսի Աւետարանին, իսկ համաձայն Մարկոսի Աւետարանին, 
անոնք վախցան անոնք վախցան անոնք վախցան անոնք վախցան նախքաննախքաննախքաննախքան    ամպին կողմէ ծածկուիլը եւ ամպին կողմէ ծածկուիլը եւ ամպին կողմէ ծածկուիլը եւ ամպին կողմէ ծածկուիլը եւ 
նախքաննախքաննախքաննախքան    Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը լսելը (Մարկոս 9.4Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը լսելը (Մարկոս 9.4Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը լսելը (Մարկոս 9.4Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը լսելը (Մարկոս 9.4----7). 7). 7). 7). 
սա կը նսա կը նսա կը նսա կը նշանակէ, թէ Մարկոսի համաձայն, շանակէ, թէ Մարկոսի համաձայն, շանակէ, թէ Մարկոսի համաձայն, շանակէ, թէ Մարկոսի համաձայն, անոնց վախը անոնց վախը անոնց վախը անոնց վախը 
Տիրոջ այլակերպութեանՏիրոջ այլակերպութեանՏիրոջ այլակերպութեանՏիրոջ այլակերպութեան    եւ Մովսէս ու Եղիա մարգարէեւ Մովսէս ու Եղիա մարգարէեւ Մովսէս ու Եղիա մարգարէեւ Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ներուն ներուն ներուն 
յայտնութեան հետեւյայտնութեան հետեւյայտնութեան հետեւյայտնութեան հետեւանքն էր: Ինչո՞ւ ուզեցի յիշելանքն էր: Ինչո՞ւ ուզեցի յիշելանքն էր: Ինչո՞ւ ուզեցի յիշելանքն էր: Ինչո՞ւ ուզեցի յիշել    տարբետարբետարբետարբե----
րութիւնները որոնք գոյութիւն ունին Աւետարանագիրներուն րութիւնները որոնք գոյութիւն ունին Աւետարանագիրներուն րութիւնները որոնք գոյութիւն ունին Աւետարանագիրներուն րութիւնները որոնք գոյութիւն ունին Աւետարանագիրներուն 
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կողմէ արձանագրուած այլակերպութեան դրուագներուն կողմէ արձանագրուած այլակերպութեան դրուագներուն կողմէ արձանագրուած այլակերպութեան դրուագներուն կողմէ արձանագրուած այլակերպութեան դրուագներուն 
միջեւ: Ուզմիջեւ: Ուզմիջեւ: Ուզմիջեւ: Ուզեցի յիշել, որովհետեւ Եհովայի վկաները եւ այլ եցի յիշել, որովհետեւ Եհովայի վկաները եւ այլ եցի յիշել, որովհետեւ Եհովայի վկաները եւ այլ եցի յիշել, որովհետեւ Եհովայի վկաները եւ այլ 
աղանդաւորական շարժումներ, Աստուածաշունչին մէջ աղանդաւորական շարժումներ, Աստուածաշունչին մէջ աղանդաւորական շարժումներ, Աստուածաշունչին մէջ աղանդաւորական շարժումներ, Աստուածաշունչին մէջ 
գոյութիւն ունեցող նման երեւութական հակասութիւններու գոյութիւն ունեցող նման երեւութական հակասութիւններու գոյութիւն ունեցող նման երեւութական հակասութիւններու գոյութիւն ունեցող նման երեւութական հակասութիւններու 
վրայ հիմնուելով, կ'ըսեն, թէ մեր գործածած Աստուածավրայ հիմնուելով, կ'ըսեն, թէ մեր գործածած Աստուածավրայ հիմնուելով, կ'ըսեն, թէ մեր գործածած Աստուածավրայ հիմնուելով, կ'ըսեն, թէ մեր գործածած Աստուածա----
շունչը լեցուն է սխալներով: Եւ սակայն, անոնք կը մոռնան որ շունչը լեցուն է սխալներով: Եւ սակայն, անոնք կը մոռնան որ շունչը լեցուն է սխալներով: Եւ սակայն, անոնք կը մոռնան որ շունչը լեցուն է սխալներով: Եւ սակայն, անոնք կը մոռնան որ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածաշունչի գիրքերուն հեղինակներէն իւրաքանչիւրը, աշունչի գիրքերուն հեղինակներէն իւրաքանչիւրը, աշունչի գիրքերուն հեղինակներէն իւրաքանչիւրը, աշունչի գիրքերուն հեղինակներէն իւրաքանչիւրը, 
եթէ ուզէր գրի առնել այլ գիրքի մը մէջ արձանագրուած նոյն եթէ ուզէր գրի առնել այլ գիրքի մը մէջ արձանագրուած նոյն եթէ ուզէր գրի առնել այլ գիրքի մը մէջ արձանագրուած նոյն եթէ ուզէր գրի առնել այլ գիրքի մը մէջ արձանագրուած նոյն 
դրուագը, չէր կրնար տառացիօրէն նոյնը արձանագրել իր դրուագը, չէր կրնար տառացիօրէն նոյնը արձանագրել իր դրուագը, չէր կրնար տառացիօրէն նոյնը արձանագրել իր դրուագը, չէր կրնար տառացիօրէն նոյնը արձանագրել իր 
գիրքին մէջ. եւ ինչո՞ւ չէր կրնար. որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին գիրքին մէջ. եւ ինչո՞ւ չէր կրնար. որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին գիրքին մէջ. եւ ինչո՞ւ չէր կրնար. որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին գիրքին մէջ. եւ ինչո՞ւ չէր կրնար. որովհետեւ երբ Սուրբ Հոգին 
ներշնչեց ու առաջնորդեց հեղինակները գրելու Աստուներշնչեց ու առաջնորդեց հեղինակները գրելու Աստուներշնչեց ու առաջնորդեց հեղինակները գրելու Աստուներշնչեց ու առաջնորդեց հեղինակները գրելու Աստուածաածաածաածա----
շունչ մատեանին գիրքերը, չստրկացուց անոնց մտածելաշունչ մատեանին գիրքերը, չստրկացուց անոնց մտածելաշունչ մատեանին գիրքերը, չստրկացուց անոնց մտածելաշունչ մատեանին գիրքերը, չստրկացուց անոնց մտածելա----
կերպը, չգերեց անոնց խորհելակերպն ու դրուագները կերպը, չգերեց անոնց խորհելակերպն ու դրուագները կերպը, չգերեց անոնց խորհելակերպն ու դրուագները կերպը, չգերեց անոնց խորհելակերպն ու դրուագները 
ներկայացնելու անոնց ազատ կերպը կամ եղանակը: Սուրբ ներկայացնելու անոնց ազատ կերպը կամ եղանակը: Սուրբ ներկայացնելու անոնց ազատ կերպը կամ եղանակը: Սուրբ ներկայացնելու անոնց ազատ կերպը կամ եղանակը: Սուրբ 
Հոգին ներշնչեց հեղինակները գրի առնելու Սուրբ Գիրքերը, Հոգին ներշնչեց հեղինակները գրի առնելու Սուրբ Գիրքերը, Հոգին ներշնչեց հեղինակները գրի առնելու Սուրբ Գիրքերը, Հոգին ներշնչեց հեղինակները գրի առնելու Սուրբ Գիրքերը, 
բայց թոյլ տուաւ որ անոնք իրենց ազատ ձեւով գրի առնեն բայց թոյլ տուաւ որ անոնք իրենց ազատ ձեւով գրի առնեն բայց թոյլ տուաւ որ անոնք իրենց ազատ ձեւով գրի առնեն բայց թոյլ տուաւ որ անոնք իրենց ազատ ձեւով գրի առնեն 
զանոնք: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան զանոնք: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան զանոնք: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան զանոնք: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան ««««Աստուածաշունչին Աստուածաշունչին Աստուածաշունչին Աստուածաշունչին 
վերաբերեալ ուսումնասիրութիւններվերաբերեալ ուսումնասիրութիւններվերաբերեալ ուսումնասիրութիւններվերաբերեալ ուսումնասիրութիւններ» » » » անունը կրող իր անունը կրող իր անունը կրող իր անունը կրող իր 
գիրքին մէջ կը գիրքին մէջ կը գիրքին մէջ կը գիրքին մէջ կը խօսի խօսի խօսի խօսի Աստուածաշունչի ներշնչականութեան Աստուածաշունչի ներշնչականութեան Աստուածաշունչի ներշնչականութեան Աստուածաշունչի ներշնչականութեան 
հինգ հինգ հինգ հինգ տարբեր հասկացողութիւններտարբեր հասկացողութիւններտարբեր հասկացողութիւններտարբեր հասկացողութիւններու մասին.ու մասին.ու մասին.ու մասին.----    

ա) Տառացի ներշնչականութիւնա) Տառացի ներշնչականութիւնա) Տառացի ներշնչականութիւնա) Տառացի ներշնչականութիւն::::    
բ) Գաղափարի բ) Գաղափարի բ) Գաղափարի բ) Գաղափարի ներշնչականութիւն:ներշնչականութիւն:ներշնչականութիւն:ներշնչականութիւն:    
գ) Մասնակի նգ) Մասնակի նգ) Մասնակի նգ) Մասնակի ներշնչականութիւն:երշնչականութիւն:երշնչականութիւն:երշնչականութիւն:    
դ) Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն: Եւդ) Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն: Եւդ) Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն: Եւդ) Սոսկ աստուածային մղումի տեսութիւն: Եւ    
ե) Ճշմարիտ ներշնչականութիւն:ե) Ճշմարիտ ներշնչականութիւն:ե) Ճշմարիտ ներշնչականութիւն:ե) Ճշմարիտ ներշնչականութիւն:    
Սրբազան Հայրը խօսելով վերջինին մասին` կՍրբազան Հայրը խօսելով վերջինին մասին` կՍրբազան Հայրը խօսելով վերջինին մասին` կՍրբազան Հայրը խօսելով վերջինին մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Հայ Հայ Հայ Հայ 

Եկեղեցւոյ կողմէ ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ Եկեղեցւոյ կողմէ ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ Եկեղեցւոյ կողմէ ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ Եկեղեցւոյ կողմէ ընդունուած սա տեսակէտը, որ Աստուծոյ 
ամբողջական ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր ամբողջական ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր ամբողջական ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր ամբողջական ներշնչումը ճանչնալով հանդերձ ընդհանուր 
Աստուածաշունչին եԱստուածաշունչին եԱստուածաշունչին եԱստուածաշունչին եւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, ւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, ւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, ւ անոր ամէն մէկ գիրքին համար, 
նկատի կնկատի կնկատի կնկատի կ’’’’առնէ նաեւ իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկուառնէ նաեւ իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկուառնէ նաեւ իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկուառնէ նաեւ իւրաքանչիւր գրողի առանձնայատկու----
թիւնները, որոնք անձին անհատականութեան, անոր ուսումթիւնները, որոնք անձին անհատականութեան, անոր ուսումթիւնները, որոնք անձին անհատականութեան, անոր ուսումթիւնները, որոնք անձին անհատականութեան, անոր ուսում----
նական պատրաստութեան, իր ժամանակին եւ ընկերային նական պատրաստութեան, իր ժամանակին եւ ընկերային նական պատրաստութեան, իր ժամանակին եւ ընկերային նական պատրաստութեան, իր ժամանակին եւ ընկերային 
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միջավայրին բնական բերումները, անոնց խառնուածքին ու միջավայրին բնական բերումները, անոնց խառնուածքին ու միջավայրին բնական բերումները, անոնց խառնուածքին ու միջավայրին բնական բերումները, անոնց խառնուածքին ու 
մտածողութեան յատուկ տարրերնմտածողութեան յատուկ տարրերնմտածողութեան յատուկ տարրերնմտածողութեան յատուկ տարրերն    ենենենեն»:»:»:»:    

Արդ, գալով վերեւ յիշուած հարցումին, թէ Արդ, գալով վերեւ յիշուած հարցումին, թէ Արդ, գալով վերեւ յիշուած հարցումին, թէ Արդ, գալով վերեւ յիշուած հարցումին, թէ ճիշդ ո՞ր ճիշդ ո՞ր ճիշդ ո՞ր ճիշդ ո՞ր 
պահուն աշակերտները վախցան, պէտք է հաստատել թէ պահուն աշակերտները վախցան, պէտք է հաստատել թէ պահուն աշակերտները վախցան, պէտք է հաստատել թէ պահուն աշակերտները վախցան, պէտք է հաստատել թէ 
Աւետարանական դրուագներուն միջեւ ոԱւետարանական դրուագներուն միջեւ ոԱւետարանական դրուագներուն միջեւ ոԱւետարանական դրուագներուն միջեւ ո´́́́չ թէ հակասութիւնչ թէ հակասութիւնչ թէ հակասութիւնչ թէ հակասութիւն----
ներ են որ կան, այլ` տարբերութիւններ: Աշակերտները վախի ներ են որ կան, այլ` տարբերութիւններ: Աշակերտները վախի ներ են որ կան, այլ` տարբերութիւններ: Աշակերտները վախի ներ են որ կան, այլ` տարբերութիւններ: Աշակերտները վախի 
մէջ էին այլակերպութեան ամբողջ տեւողութեան, այլ խօսմէջ էին այլակերպութեան ամբողջ տեւողութեան, այլ խօսմէջ էին այլակերպութեան ամբողջ տեւողութեան, այլ խօսմէջ էին այլակերպութեան ամբողջ տեւողութեան, այլ խօս----
քով` անոնք վախցան երբ տեսան Յիսուսը այլակերպուած, քով` անոնք վախցան երբ տեսան Յիսուսը այլակերպուած, քով` անոնք վախցան երբ տեսան Յիսուսը այլակերպուած, քով` անոնք վախցան երբ տեսան Յիսուսը այլակերպուած, 
վախցան` երբ տեսան ամպը որ կու գար ու զիրենք կը վախցան` երբ տեսան ամպը որ կու գար ու զիրենք կը վախցան` երբ տեսան ամպը որ կու գար ու զիրենք կը վախցան` երբ տեսան ամպը որ կու գար ու զիրենք կը 
ծածկէր, եւ վախցան` երբ Աստուծոյ ձայնը լսեցին ամպին ծածկէր, եւ վախցան` երբ Աստուծոյ ձայնը լսեցին ամպին ծածկէր, եւ վախցան` երբ Աստուծոյ ձայնը լսեցին ամպին ծածկէր, եւ վախցան` երբ Աստուծոյ ձայնը լսեցին ամպին 
ընդմէջէն: Մարկոս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր ընդմէջէն: Մարկոս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր ընդմէջէն: Մարկոս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր ընդմէջէն: Մարկոս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր 
ապրեցան` Յիսուսի այլակերպեալ վիճակը տեսնելով. ապրեցան` Յիսուսի այլակերպեալ վիճակը տեսնելով. ապրեցան` Յիսուսի այլակերպեալ վիճակը տեսնելով. ապրեցան` Յիսուսի այլակերպեալ վիճակը տեսնելով. 
Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի Ղուկաս կը խօսի անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` 
ամպին կողմէ ծածկուած ժամանակ. իսկ Մատթէոս կը խօսի ամպին կողմէ ծածկուած ժամանակ. իսկ Մատթէոս կը խօսի ամպին կողմէ ծածկուած ժամանակ. իսկ Մատթէոս կը խօսի ամպին կողմէ ծածկուած ժամանակ. իսկ Մատթէոս կը խօսի 
անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` ամպին ընդմէջէն անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` ամպին ընդմէջէն անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` ամպին ընդմէջէն անոնց վախին մասին զոր ապրեցան` ամպին ընդմէջէն 
Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք: Այս իմաստով, եղածը Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք: Այս իմաստով, եղածը Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք: Այս իմաստով, եղածը Աստուծոյ վկայութիւնը լսելէ ետք: Այս իմաստով, եղածը 
երեւութական հակասութիւն է եւ ոերեւութական հակասութիւն է եւ ոերեւութական հակասութիւն է եւ ոերեւութական հակասութիւն է եւ ո´́́́չ թէ իրական:չ թէ իրական:չ թէ իրական:չ թէ իրական:    

9) 9) 9) 9) Աշակերտները որոնք մտերիմ բարեկաԱշակերտները որոնք մտերիմ բարեկաԱշակերտները որոնք մտերիմ բարեկաԱշակերտները որոնք մտերիմ բարեկամներն էին մներն էին մներն էին մներն էին 
Քրիստոսի ու մնայուն կերպով կը վայելէին անոր Քրիստոսի ու մնայուն կերպով կը վայելէին անոր Քրիստոսի ու մնայուն կերպով կը վայելէին անոր Քրիստոսի ու մնայուն կերպով կը վայելէին անոր 
պաշտպանութիւնը` վախցան երբ ամպը ծածկեց զիրենք: պաշտպանութիւնը` վախցան երբ ամպը ծածկեց զիրենք: պաշտպանութիւնը` վախցան երբ ամպը ծածկեց զիրենք: պաշտպանութիւնը` վախցան երբ ամպը ծածկեց զիրենք: 
Աշակերտները որոնք ասկէ առաջ առաքելութեան ղրկուած Աշակերտները որոնք ասկէ առաջ առաքելութեան ղրկուած Աշակերտները որոնք ասկէ առաջ առաքելութեան ղրկուած Աշակերտները որոնք ասկէ առաջ առաքելութեան ղրկուած 
էին Տիրոջ կողմէ եւ Տիրոջ անունով բժշկութիւններ կատարած էին Տիրոջ կողմէ եւ Տիրոջ անունով բժշկութիւններ կատարած էին Տիրոջ կողմէ եւ Տիրոջ անունով բժշկութիւններ կատարած էին Տիրոջ կողմէ եւ Տիրոջ անունով բժշկութիւններ կատարած 
էին ու չար ոգիներ դուրս հանած էին` վախցան երբ ամպը էին ու չար ոգիներ դուրս հանած էին` վախցան երբ ամպը էին ու չար ոգիներ դուրս հանած էին` վախցան երբ ամպը էին ու չար ոգիներ դուրս հանած էին` վախցան երբ ամպը 
ծածկեց զիրենք: Վախը մարդուն բնութեան յատուկ բան է: ծածկեց զիրենք: Վախը մարդուն բնութեան յատուկ բան է: ծածկեց զիրենք: Վախը մարդուն բնութեան յատուկ բան է: ծածկեց զիրենք: Վախը մարդուն բնութեան յատուկ բան է: 
Վախը մեր մեղաւորութեան արդիւնքն ու փաստն է: Ադամ ու Վախը մեր մեղաւորութեան արդիւնքն ու փաստն է: Ադամ ու Վախը մեր մեղաւորութեան արդիւնքն ու փաստն է: Ադամ ու Վախը մեր մեղաւորութեան արդիւնքն ու փաստն է: Ադամ ու 
Եւա իրենց մեղանչումէն ետք` վախցան երբ Աստուծոյ ձայնը Եւա իրենց մեղանչումէն ետք` վախցան երբ Աստուծոյ ձայնը Եւա իրենց մեղանչումէն ետք` վախցան երբ Աստուծոյ ձայնը Եւա իրենց մեղանչումէն ետք` վախցան երբ Աստուծոյ ձայնը 
լսեցին (Ծննդոց 3.10): Տէրը Աբրահամին ըսաւ որ իր կինը լսեցին (Ծննդոց 3.10): Տէրը Աբրահամին ըսաւ որ իր կինը լսեցին (Ծննդոց 3.10): Տէրը Աբրահամին ըսաւ որ իր կինը լսեցին (Ծննդոց 3.10): Տէրը Աբրահամին ըսաւ որ իր կինը 
Սառան որդի մը պիտի ունենայ: Սառա չհաւատաց ու խնՍառան որդի մը պիտի ունենայ: Սառա չհաւատաց ու խնՍառան որդի մը պիտի ունենայ: Սառա չհաւատաց ու խնՍառան որդի մը պիտի ունենայ: Սառա չհաւատաց ու խնդաց: դաց: դաց: դաց: 
Տէրը յանդիմանեց զինք: Սառա վախցաւ երբ Տէրը Տէրը յանդիմանեց զինք: Սառա վախցաւ երբ Տէրը Տէրը յանդիմանեց զինք: Սառա վախցաւ երբ Տէրը Տէրը յանդիմանեց զինք: Սառա վախցաւ երբ Տէրը 
յանդիմանեց զինք իր թերահաւատութեան համար (Ծննդոց յանդիմանեց զինք իր թերահաւատութեան համար (Ծննդոց յանդիմանեց զինք իր թերահաւատութեան համար (Ծննդոց յանդիմանեց զինք իր թերահաւատութեան համար (Ծննդոց 
13131313----15): 15): 15): 15): ««««Հովիւները սաստիկ վախցանՀովիւները սաստիկ վախցանՀովիւները սաստիկ վախցանՀովիւները սաստիկ վախցան»»»»    երբ Տիրոջ հրեշտակը երբ Տիրոջ հրեշտակը երբ Տիրոջ հրեշտակը երբ Տիրոջ հրեշտակը 
երեւցաւ անոնց ու աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղուկաս 2.9): երեւցաւ անոնց ու աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղուկաս 2.9): երեւցաւ անոնց ու աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղուկաս 2.9): երեւցաւ անոնց ու աւետեց Յիսուսի ծնունդը (Ղուկաս 2.9): 
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Իսրայէլի ժողովուրդը կը վախնար Իսրայէլի ժողովուրդը կը վախնար Իսրայէլի ժողովուրդը կը վախնար Իսրայէլի ժողովուրդը կը վախնար ««««Տիրոջմէն ու ՍամուէլէնՏիրոջմէն ու ՍամուէլէնՏիրոջմէն ու ՍամուէլէնՏիրոջմէն ու Սամուէլէն»»»»    
((((Ա.Թագաւորաց 12.18): Պիղատոս վախցաւ երբ իրեն Ա.Թագաւորաց 12.18): Պիղատոս վախցաւ երբ իրեն Ա.Թագաւորաց 12.18): Պիղատոս վախցաւ երբ իրեն Ա.Թագաւորաց 12.18): Պիղատոս վախցաւ երբ իրեն 
ըսուեցաւ թէ Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ ըսուեցաւ թէ Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ ըսուեցաւ թէ Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ ըսուեցաւ թէ Յիսուս ինքզինք Աստուծոյ Որդի կը կոչէ 
((((Յովհաննէս 19.8): Յովհաննէս 19.8): Յովհաննէս 19.8): Յովհաննէս 19.8): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց կու տան, Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց կու տան, Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց կու տան, Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք ցոյց կու տան, 
թէ վախը յատուկ է մարդուն տկար ու մեղսալից բնութեան: թէ վախը յատուկ է մարդուն տկար ու մեղսալից բնութեան: թէ վախը յատուկ է մարդուն տկար ու մեղսալից բնութեան: թէ վախը յատուկ է մարդուն տկար ու մեղսալից բնութեան: 
Այս վախը Քրիստոս ինք հեռացուց մԱյս վախը Քրիստոս ինք հեռացուց մԱյս վախը Քրիստոս ինք հեռացուց մԱյս վախը Քրիստոս ինք հեռացուց մեզմէ իր արիւնով` մեր եզմէ իր արիւնով` մեր եզմէ իր արիւնով` մեր եզմէ իր արիւնով` մեր 
մեղքերը սրբելով: Մեղքի կեանք ապրող մարդը միշտ վախի մեղքերը սրբելով: Մեղքի կեանք ապրող մարդը միշտ վախի մեղքերը սրբելով: Մեղքի կեանք ապրող մարդը միշտ վախի մեղքերը սրբելով: Մեղքի կեանք ապրող մարդը միշտ վախի 
մէջ կ'ըլլայ: Երբ հիւանդանայ` կը վախնայ: Երբ գոյժ մը լսէ` մէջ կ'ըլլայ: Երբ հիւանդանայ` կը վախնայ: Երբ գոյժ մը լսէ` մէջ կ'ըլլայ: Երբ հիւանդանայ` կը վախնայ: Երբ գոյժ մը լսէ` մէջ կ'ըլլայ: Երբ հիւանդանայ` կը վախնայ: Երբ գոյժ մը լսէ` 
կը վախնայ: Երբ անակնկալ պատահարի մը դիմաց գտնուի` կը վախնայ: Երբ անակնկալ պատահարի մը դիմաց գտնուի` կը վախնայ: Երբ անակնկալ պատահարի մը դիմաց գտնուի` կը վախնայ: Երբ անակնկալ պատահարի մը դիմաց գտնուի` 
կը վախնայ: Երբ մահը իր դուռը զարնէ` կը վախնայ: Երբ կը վախնայ: Երբ մահը իր դուռը զարնէ` կը վախնայ: Երբ կը վախնայ: Երբ մահը իր դուռը զարնէ` կը վախնայ: Երբ կը վախնայ: Երբ մահը իր դուռը զարնէ` կը վախնայ: Երբ 
ձախորդութիւն մը վրայ հասնիձախորդութիւն մը վրայ հասնիձախորդութիւն մը վրայ հասնիձախորդութիւն մը վրայ հասնի` ` ` ` կը վախնայ: Յիսուս այս ու կը վախնայ: Յիսուս այս ու կը վախնայ: Յիսուս այս ու կը վախնայ: Յիսուս այս ու 
ամէն տեսակի վախերէ ազատագրեց մեզ: Եթէ տակաւին կը ամէն տեսակի վախերէ ազատագրեց մեզ: Եթէ տակաւին կը ամէն տեսակի վախերէ ազատագրեց մեզ: Եթէ տակաւին կը ամէն տեսակի վախերէ ազատագրեց մեզ: Եթէ տակաւին կը 
վախնանք եւ վախի մէջ կ'ապրինք, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի վախնանք եւ վախի մէջ կ'ապրինք, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի վախնանք եւ վախի մէջ կ'ապրինք, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի վախնանք եւ վախի մէջ կ'ապրինք, կը նշանակէ թէ Քրիստոսի 
չենք յանձնուած ու Քրիստոսով չենք սրբուած ու մաքրուած:չենք յանձնուած ու Քրիստոսով չենք սրբուած ու մաքրուած:չենք յանձնուած ու Քրիստոսով չենք սրբուած ու մաքրուած:չենք յանձնուած ու Քրիստոսով չենք սրբուած ու մաքրուած:    

Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ ««««Աստուած իր Հոգին մեզի Աստուած իր Հոգին մեզի Աստուած իր Հոգին մեզի Աստուած իր Հոգին մեզի 
տուաւ` որպէսզի մեր վախկտուաւ` որպէսզի մեր վախկտուաւ` որպէսզի մեր վախկտուաւ` որպէսզի մեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ ոտութիւնը յաղթահարենք եւ ոտութիւնը յաղթահարենք եւ ոտութիւնը յաղթահարենք եւ 
զօրանանք...զօրանանք...զօրանանք...զօրանանք...»»»» ( ( ( (Բ.Տիմոթէոս 1.7): Բ.Տիմոթէոս 1.7): Բ.Տիմոթէոս 1.7): Բ.Տիմոթէոս 1.7): Եթէ չենք յաղթահարած մեր Եթէ չենք յաղթահարած մեր Եթէ չենք յաղթահարած մեր Եթէ չենք յաղթահարած մեր 
վախկոտութիւնըվախկոտութիւնըվախկոտութիւնըվախկոտութիւնը`̀̀̀    կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կը նշանակէ թէ Սուրբ Հոգիով չէ որ 
կ'առաջնորդուինք, իսկ եթէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, իսկ եթէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, իսկ եթէ Սուրբ Հոգիով չէ որ կ'առաջնորդուինք, իսկ եթէ Սուրբ Հոգիով չէ որ 
կ'առաջնորդուինք` կը նշանակէ թէ Քրիստոսով Աստուծոյ կ'առաջնորդուինք` կը նշանակէ թէ Քրիստոսով Աստուծոյ կ'առաջնորդուինք` կը նշանակէ թէ Քրիստոսով Աստուծոյ կ'առաջնորդուինք` կը նշանակէ թէ Քրիստոսով Աստուծոյ 
որդեգիրները չենք դարձած, որովհետեւորդեգիրները չենք դարձած, որովհետեւորդեգիրները չենք դարձած, որովհետեւորդեգիրները չենք դարձած, որովհետեւ    Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ Պօղոս առաքեալ 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Աստուծոյ որդիները անոնք են` որոնք Աստուծոյ Աստուծոյ որդիները անոնք են` որոնք Աստուծոյ Աստուծոյ որդիները անոնք են` որոնք Աստուծոյ Աստուծոյ որդիները անոնք են` որոնք Աստուծոյ 
Հոգիով կ'առաջնորդուինՀոգիով կ'առաջնորդուինՀոգիով կ'առաջնորդուինՀոգիով կ'առաջնորդուին»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.14):Հռոմայեցիս 8.14):Հռոմայեցիս 8.14):Հռոմայեցիս 8.14):    

ԱստուածաշունԱստուածաշունԱստուածաշունԱստուածաշունչչչչը կը քաջալերէ Աստուծմէ վախնալը ու ը կը քաջալերէ Աստուծմէ վախնալը ու ը կը քաջալերէ Աստուծմէ վախնալը ու ը կը քաջալերէ Աստուծմէ վախնալը ու 
կը գնահատէ Աստուծմէ վախցողները: Հարկաւ Աստուծմէ կը գնահատէ Աստուծմէ վախցողները: Հարկաւ Աստուծմէ կը գնահատէ Աստուծմէ վախցողները: Հարկաւ Աստուծմէ կը գնահատէ Աստուծմէ վախցողները: Հարկաւ Աստուծմէ 
վախնալը` Աստուծմէ սարսափիլը չէ: Աստուծմէ վախնալուն վախնալը` Աստուծմէ սարսափիլը չէ: Աստուծմէ վախնալուն վախնալը` Աստուծմէ սարսափիլը չէ: Աստուծմէ վախնալուն վախնալը` Աստուծմէ սարսափիլը չէ: Աստուծմէ վախնալուն 
նպնպնպնպատակը.ատակը.ատակը.ատակը.----    

ա) Աստուծոյ խօսքերը սիրելն էա) Աստուծոյ խօսքերը սիրելն էա) Աստուծոյ խօսքերը սիրելն էա) Աստուծոյ խօսքերը սիրելն է,,,,    եւ անոնց հնազանդիլն է. եւ անոնց հնազանդիլն է. եւ անոնց հնազանդիլն է. եւ անոնց հնազանդիլն է. 
««««Երանի՜ այն մարդուն, որ Տիրոջմէ կը վախնայ ու անոր Երանի՜ այն մարդուն, որ Տիրոջմէ կը վախնայ ու անոր Երանի՜ այն մարդուն, որ Տիրոջմէ կը վախնայ ու անոր Երանի՜ այն մարդուն, որ Տիրոջմէ կը վախնայ ու անոր 
պատուիրանքներուն կը հաւնիպատուիրանքներուն կը հաւնիպատուիրանքներուն կը հաւնիպատուիրանքներուն կը հաւնի»»»» ( ( ( (Սաղմոս 112.1):Սաղմոս 112.1):Սաղմոս 112.1):Սաղմոս 112.1):    
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բ) Աստուծոյբ) Աստուծոյբ) Աստուծոյբ) Աստուծոյ    պաշտպանութիւնը վայելելն է. պաշտպանութիւնը վայելելն է. պաշտպանութիւնը վայելելն է. պաշտպանութիւնը վայելելն է. ««««Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ 
վախցողը ամենէն ապահով կ'ելլէվախցողը ամենէն ապահով կ'ելլէվախցողը ամենէն ապահով կ'ելլէվախցողը ամենէն ապահով կ'ելլէ»»»» ( ( ( (Ժողովող 7.18):Ժողովող 7.18):Ժողովող 7.18):Ժողովող 7.18):    

գ) Աստոգ) Աստոգ) Աստոգ) Աստուծոյ կամքը կատարելն է. ւծոյ կամքը կատարելն է. ւծոյ կամքը կատարելն է. ւծոյ կամքը կատարելն է. ««««Հիմա գիտցայ թէ Հիմա գիտցայ թէ Հիմա գիտցայ թէ Հիմա գիտցայ թէ 
Աստուծմէ կը վախնաս. որովհետեւ քու մէկ հատիկ որդիդ Աստուծմէ կը վախնաս. որովհետեւ քու մէկ հատիկ որդիդ Աստուծմէ կը վախնաս. որովհետեւ քու մէկ հատիկ որդիդ Աստուծմէ կը վախնաս. որովհետեւ քու մէկ հատիկ որդիդ 
ինձմէ չխնայեցիրինձմէ չխնայեցիրինձմէ չխնայեցիրինձմէ չխնայեցիր»»»» ( ( ( (Ծննդոց 22.12):Ծննդոց 22.12):Ծննդոց 22.12):Ծննդոց 22.12):    

դ) Տկարին հանդէպ անկարեկից չգտնուիլն է. դ) Տկարին հանդէպ անկարեկից չգտնուիլն է. դ) Տկարին հանդէպ անկարեկից չգտնուիլն է. դ) Տկարին հանդէպ անկարեկից չգտնուիլն է. ««««Խուլին միԽուլին միԽուլին միԽուլին մի´ ´ ´ ´ 
հայհոյէք ու կոյրին առջեւ խոչընդոտ միհայհոյէք ու կոյրին առջեւ խոչընդոտ միհայհոյէք ու կոյրին առջեւ խոչընդոտ միհայհոյէք ու կոյրին առջեւ խոչընդոտ մի´ ´ ´ ´ դնէք, հապա ձեր դնէք, հապա ձեր դնէք, հապա ձեր դնէք, հապա ձեր 
Աստուծմէն վախցէքԱստուծմէն վախցէքԱստուծմէն վախցէքԱստուծմէն վախցէք»»»» ( ( ( (Ղեւտացիս 1Ղեւտացիս 1Ղեւտացիս 1Ղեւտացիս 19.14):9.14):9.14):9.14):    

ե) ԶԱստուած երկրպագելն ու պաշտելն է. ե) ԶԱստուած երկրպագելն ու պաշտելն է. ե) ԶԱստուած երկրպագելն ու պաշտելն է. ե) ԶԱստուած երկրպագելն ու պաշտելն է. ««««Քու վախովդ Քու վախովդ Քու վախովդ Քու վախովդ 
երկրպագութիւն պիտի ընեմ քու սուրբ տաճարիդ մէջերկրպագութիւն պիտի ընեմ քու սուրբ տաճարիդ մէջերկրպագութիւն պիտի ընեմ քու սուրբ տաճարիդ մէջերկրպագութիւն պիտի ընեմ քու սուրբ տաճարիդ մէջ»»»»    
((((Սաղմոս 5.7):Սաղմոս 5.7):Սաղմոս 5.7):Սաղմոս 5.7):    

զ) Մեղքէն ու չարութենէն հեռանալն է. զ) Մեղքէն ու չարութենէն հեռանալն է. զ) Մեղքէն ու չարութենէն հեռանալն է. զ) Մեղքէն ու չարութենէն հեռանալն է. ««««Տիրոջը վախովը Տիրոջը վախովը Տիրոջը վախովը Տիրոջը վախովը 
մարդ չարութենէ կը հեռանայմարդ չարութենէ կը հեռանայմարդ չարութենէ կը հեռանայմարդ չարութենէ կը հեռանայ»»»» ( ( ( (Առակաց 16.6): Առակաց 16.6): Առակաց 16.6): Առակաց 16.6): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Կարելի է վախին ու վախի նպատակին կապակցԿարելի է վախին ու վախի նպատակին կապակցԿարելի է վախին ու վախի նպատակին կապակցԿարելի է վախին ու վախի նպատակին կապակցաբար աբար աբար աբար 
անհամար Սուրբ Գրային վկայութիւններ յիշել, բայց անհամար Սուրբ Գրային վկայութիւններ յիշել, բայց անհամար Սուրբ Գրային վկայութիւններ յիշել, բայց անհամար Սուրբ Գրային վկայութիւններ յիշել, բայց 
վերոյիշեալ օրինակներով կը բաւարարուիմ, յիշեցնելով ու վերոյիշեալ օրինակներով կը բաւարարուիմ, յիշեցնելով ու վերոյիշեալ օրինակներով կը բաւարարուիմ, յիշեցնելով ու վերոյիշեալ օրինակներով կը բաւարարուիմ, յիշեցնելով ու 
եզրակացնելով, թէ Աստուածվախութեան իսկական եզրակացնելով, թէ Աստուածվախութեան իսկական եզրակացնելով, թէ Աստուածվախութեան իսկական եզրակացնելով, թէ Աստուածվախութեան իսկական 
նպատակը մեզ մեղքէն հեռու պահելն է, մեր նմանին չարիք նպատակը մեզ մեղքէն հեռու պահելն է, մեր նմանին չարիք նպատակը մեզ մեղքէն հեռու պահելն է, մեր նմանին չարիք նպատակը մեզ մեղքէն հեռու պահելն է, մեր նմանին չարիք 
չընելն է, Աստուծոյ կամքը կատարելն է:չընելն է, Աստուծոյ կամքը կատարելն է:չընելն է, Աստուծոյ կամքը կատարելն է:չընելն է, Աստուծոյ կամքը կատարելն է:    

10) 10) 10) 10) Մխիթար Վրդ. ՍեբաՄխիթար Վրդ. ՍեբաՄխիթար Վրդ. ՍեբաՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին դիտել կու տայ, թէ ստացին դիտել կու տայ, թէ ստացին դիտել կու տայ, թէ ստացին դիտել կու տայ, թէ 
Քրիստոսի մարմինին փառքը զոր առաքեալները տեսան ու Քրիստոսի մարմինին փառքը զոր առաքեալները տեսան ու Քրիստոսի մարմինին փառքը զոր առաքեալները տեսան ու Քրիստոսի մարմինին փառքը զոր առաքեալները տեսան ու 
զմայլեցան` անոր մեծ փառքին լոկ մէկ փշրանքն էր: Անոնց զմայլեցան` անոր մեծ փառքին լոկ մէկ փշրանքն էր: Անոնց զմայլեցան` անոր մեծ փառքին լոկ մէկ փշրանքն էր: Անոնց զմայլեցան` անոր մեծ փառքին լոկ մէկ փշրանքն էր: Անոնց 
տեսածը պարզապէս Քրիստոսի ովկիանոսային փառքի տեսածը պարզապէս Քրիստոսի ովկիանոսային փառքի տեսածը պարզապէս Քրիստոսի ովկիանոսային փառքի տեսածը պարզապէս Քրիստոսի ովկիանոսային փառքի 
մեծութեան մէկ կաթիլն էր միայն: Եթէ երբեք անոնք վախցան, մեծութեան մէկ կաթիլն էր միայն: Եթէ երբեք անոնք վախցան, մեծութեան մէկ կաթիլն էր միայն: Եթէ երբեք անոնք վախցան, մեծութեան մէկ կաթիլն էր միայն: Եթէ երբեք անոնք վախցան, 
զարմացան ու զմայլեցան Քրիստոսիզարմացան ու զմայլեցան Քրիստոսիզարմացան ու զմայլեցան Քրիստոսիզարմացան ու զմայլեցան Քրիստոսի    փառքին լոկ մէկ փառքին լոկ մէկ փառքին լոկ մէկ փառքին լոկ մէկ 
փշրանքը կամ կաթիլը տեսնելով, որքա՜ն աւելի մեծ պիտի փշրանքը կամ կաթիլը տեսնելով, որքա՜ն աւելի մեծ պիտի փշրանքը կամ կաթիլը տեսնելով, որքա՜ն աւելի մեծ պիտի փշրանքը կամ կաթիլը տեսնելով, որքա՜ն աւելի մեծ պիտի 
ըլլայ զարմանքը բոլոր հաւատացեալներուն, երբ անոնք ըլլայ զարմանքը բոլոր հաւատացեալներուն, երբ անոնք ըլլայ զարմանքը բոլոր հաւատացեալներուն, երբ անոնք ըլլայ զարմանքը բոլոր հաւատացեալներուն, երբ անոնք 
տեսնեն Քրիստոսը իր աստուածային կատարեալ փառքին տեսնեն Քրիստոսը իր աստուածային կատարեալ փառքին տեսնեն Քրիստոսը իր աստուածային կատարեալ փառքին տեսնեն Քրիստոսը իր աստուածային կատարեալ փառքին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

««««Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ կ'ըսէր.----    ““““ԱԱԱԱ´́́́յս է իմ յս է իմ յս է իմ յս է իմ 
ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէքընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք””””»»»» ( ( ( (ՂՂՂՂուկաս 9.35):ուկաս 9.35):ուկաս 9.35):ուկաս 9.35):    
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1111) ) ) ) ««««ԱԱԱԱ´́́́յս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիս»:»:»:»:    Ղուկաս կը գործածէ` Ղուկաս կը գործածէ` Ղուկաս կը գործածէ` Ղուկաս կը գործածէ` 
««««ընտրեալընտրեալընտրեալընտրեալ» » » » բառը: Իսկ Մատթէոս եւ Մարկոս` բառը: Իսկ Մատթէոս եւ Մարկոս` բառը: Իսկ Մատթէոս եւ Մարկոս` բառը: Իսկ Մատթէոս եւ Մարկոս` ««««սիրելիսիրելիսիրելիսիրելի» » » » բառը: բառը: բառը: բառը: 
Երկնաւոր Հայրը Յիսուսը կը կոչէ` ընտրեալ Որդի, ցոյց Երկնաւոր Հայրը Յիսուսը կը կոչէ` ընտրեալ Որդի, ցոյց Երկնաւոր Հայրը Յիսուսը կը կոչէ` ընտրեալ Որդի, ցոյց Երկնաւոր Հայրը Յիսուսը կը կոչէ` ընտրեալ Որդի, ցոյց 
տալու համար, որ ան ընտրուած էր աշխարհ ղրկուելու, տալու համար, որ ան ընտրուած էր աշխարհ ղրկուելու, տալու համար, որ ան ընտրուած էր աշխարհ ղրկուելու, տալու համար, որ ան ընտրուած էր աշխարհ ղրկուելու, 
ընտրուած էր մարդկութեան փրկութեան համար ընտրուած էր մարդկութեան փրկութեան համար ընտրուած էր մարդկութեան փրկութեան համար ընտրուած էր մարդկութեան փրկութեան համար իր արիւնը իր արիւնը իր արիւնը իր արիւնը 
թափելու, ընտրուած էր Աստուած եւ մարդ հաշտեցնելու, թափելու, ընտրուած էր Աստուած եւ մարդ հաշտեցնելու, թափելու, ընտրուած էր Աստուած եւ մարդ հաշտեցնելու, թափելու, ընտրուած էր Աստուած եւ մարդ հաշտեցնելու, 
ընտրուած էր մարդկութիւնը ճշմարիտ աստուածպաշտուընտրուած էր մարդկութիւնը ճշմարիտ աստուածպաշտուընտրուած էր մարդկութիւնը ճշմարիտ աստուածպաշտուընտրուած էր մարդկութիւնը ճշմարիտ աստուածպաշտու----
թեան առաջնորդելու, ընտրուած էր յաղթահարելու թեան առաջնորդելու, ընտրուած էր յաղթահարելու թեան առաջնորդելու, ընտրուած էր յաղթահարելու թեան առաջնորդելու, ընտրուած էր յաղթահարելու 
Սատանային ու խորտակելու անոր զօրութիւնը, ընտրուած էր Սատանային ու խորտակելու անոր զօրութիւնը, ընտրուած էր Սատանային ու խորտակելու անոր զօրութիւնը, ընտրուած էր Սատանային ու խորտակելու անոր զօրութիւնը, ընտրուած էր 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը հԱստուծոյ թագաւորութիւնը հԱստուծոյ թագաւորութիւնը հԱստուծոյ թագաւորութիւնը հաստատելու մարդոց սիրտեաստատելու մարդոց սիրտեաստատելու մարդոց սիրտեաստատելու մարդոց սիրտե----
րունրունրունրուն    մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի Ինչ կը վերաբերի ««««սիրելիսիրելիսիրելիսիրելի» » » » բառին, երկնաւոր Հօր համար բառին, երկնաւոր Հօր համար բառին, երկնաւոր Հօր համար բառին, երկնաւոր Հօր համար 
Յիսուս սիրելի Որդի էր, որովհեՅիսուս սիրելի Որդի էր, որովհեՅիսուս սիրելի Որդի էր, որովհեՅիսուս սիրելի Որդի էր, որովհետեւ ան կը կատարէր իր Հօրը տեւ ան կը կատարէր իր Հօրը տեւ ան կը կատարէր իր Հօրը տեւ ան կը կատարէր իր Հօրը 
կամքը.կամքը.կամքը.կամքը.    սիրելի էր` որովհետեւ միայն սէր ու գուրգուրանք կը սիրելի էր` որովհետեւ միայն սէր ու գուրգուրանք կը սիրելի էր` որովհետեւ միայն սէր ու գուրգուրանք կը սիրելի էր` որովհետեւ միայն սէր ու գուրգուրանք կը 
տածէր մարտածէր մարտածէր մարտածէր մարդոց հանդէպ.դոց հանդէպ.դոց հանդէպ.դոց հանդէպ.    սիրելի էր` որովհետեւ համբեսիրելի էր` որովհետեւ համբեսիրելի էր` որովհետեւ համբեսիրելի էր` որովհետեւ համբե----
րատարութիւն կը յայտնաբերէր անհնարատարութիւն կը յայտնաբերէր անհնարատարութիւն կը յայտնաբերէր անհնարատարութիւն կը յայտնաբերէր անհնազանդ ու զանդ ու զանդ ու զանդ ու մեղաւոր մեղաւոր մեղաւոր մեղաւոր 
մարդոց նկատմամբ.մարդոց նկատմամբ.մարդոց նկատմամբ.մարդոց նկատմամբ.    սիրելի էր` որովհետեւ կսիրելի էր` որովհետեւ կսիրելի էր` որովհետեւ կսիրելի էր` որովհետեւ կը սիրէր ու կը ը սիրէր ու կը ը սիրէր ու կը ը սիրէր ու կը 
գործէր բարութիւնը.գործէր բարութիւնը.գործէր բարութիւնը.գործէր բարութիւնը.    սիրելի էր` որովսիրելի էր` որովսիրելի էր` որովսիրելի էր` որովհետեւ կը կանգնէր հետեւ կը կանգնէր հետեւ կը կանգնէր հետեւ կը կանգնէր 
աղքատին ու թշուառին, որբին ու որբեւաաղքատին ու թշուառին, որբին ու որբեւաաղքատին ու թշուառին, որբին ու որբեւաաղքատին ու թշուառին, որբին ու որբեւայյյյրիին, հարստարիին, հարստարիին, հարստարիին, հարստա----
հարհարհարհարոոոուածին ու անիրւածին ու անիրւածին ու անիրւածին ու անիրաւուածին կողքին:աւուածին կողքին:աւուածին կողքին:աւուածին կողքին:    

Քրիստոսի նման, մենք եւս Աստուծոյ ընտրեալ ու սիրելի Քրիստոսի նման, մենք եւս Աստուծոյ ընտրեալ ու սիրելի Քրիստոսի նման, մենք եւս Աստուծոյ ընտրեալ ու սիրելի Քրիստոսի նման, մենք եւս Աստուծոյ ընտրեալ ու սիրելի 
զաւակնեզաւակնեզաւակնեզաւակներն ենք. ընտրուած` երկրի վրայ Աստուծոյ գործակիրն ենք. ընտրուած` երկրի վրայ Աստուծոյ գործակիրն ենք. ընտրուած` երկրի վրայ Աստուծոյ գործակիրն ենք. ընտրուած` երկրի վրայ Աստուծոյ գործակի----
ցը դառնալու եւ մարդիկը փրկութեան առաջնորդելու. ցը դառնալու եւ մարդիկը փրկութեան առաջնորդելու. ցը դառնալու եւ մարդիկը փրկութեան առաջնորդելու. ցը դառնալու եւ մարդիկը փրկութեան առաջնորդելու. 
ընտրուած` Յիսուսի սիրոյն բոյրը ըլլալու. ընտրուած` տէր ընտրուած` Յիսուսի սիրոյն բոյրը ըլլալու. ընտրուած` տէր ընտրուած` Յիսուսի սիրոյն բոյրը ըլլալու. ընտրուած` տէր ընտրուած` Յիսուսի սիրոյն բոյրը ըլլալու. ընտրուած` տէր 
կենալու անտէր եղողին եւ հոգատար ըլլալու հոգատար կենալու անտէր եղողին եւ հոգատար ըլլալու հոգատար կենալու անտէր եղողին եւ հոգատար ըլլալու հոգատար կենալու անտէր եղողին եւ հոգատար ըլլալու հոգատար 
չունեցողին: Իսկ Աստուծոյ սիրելի զաւակներն ենք, չունեցողին: Իսկ Աստուծոյ սիրելի զաւակներն ենք, չունեցողին: Իսկ Աստուծոյ սիրելի զաւակներն ենք, չունեցողին: Իսկ Աստուծոյ սիրելի զաւակներն ենք, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ իր Ոիր Ոիր Ոիր Որդիին արեան գինն ենք, որովհետեւ րդիին արեան գինն ենք, որովհետեւ րդիին արեան գինն ենք, որովհետեւ րդիին արեան գինն ենք, որովհետեւ կը կը կը կը 
հետեւինք իր Որդիին, կը սիրենք ու կը վստահինք իր Որդիին: հետեւինք իր Որդիին, կը սիրենք ու կը վստահինք իր Որդիին: հետեւինք իր Որդիին, կը սիրենք ու կը վստահինք իր Որդիին: հետեւինք իր Որդիին, կը սիրենք ու կը վստահինք իր Որդիին: 
Սիրելի ընթերցող, միՍիրելի ընթերցող, միՍիրելի ընթերցող, միՍիրելի ընթերցող, մի´ ´ ´ ´ մոռնար, դուն Աստուծոյ համար մոռնար, դուն Աստուծոյ համար մոռնար, դուն Աստուծոյ համար մոռնար, դուն Աստուծոյ համար 
ընտրուած եւ ընտիր անօթ մըն ես, սիրուած ու սընտրուած եւ ընտիր անօթ մըն ես, սիրուած ու սընտրուած եւ ընտիր անօթ մըն ես, սիրուած ու սընտրուած եւ ընտիր անօթ մըն ես, սիրուած ու սիրելի անձ իրելի անձ իրելի անձ իրելի անձ 
մըն ես: Աստուծոյ համար ընտրեալ ես` եթէ ընտրած ես իր մըն ես: Աստուծոյ համար ընտրեալ ես` եթէ ընտրած ես իր մըն ես: Աստուծոյ համար ընտրեալ ես` եթէ ընտրած ես իր մըն ես: Աստուծոյ համար ընտրեալ ես` եթէ ընտրած ես իր 
Որդին, եւ սՈրդին, եւ սՈրդին, եւ սՈրդին, եւ սիրելի ես`իրելի ես`իրելի ես`իրելի ես`    եթէ կը սիրես իր Որդին:եթէ կը սիրես իր Որդին:եթէ կը սիրես իր Որդին:եթէ կը սիրես իր Որդին:    
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2222) ) ) ) Հայրը վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի եւ ընտրեալ Որդին Հայրը վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի եւ ընտրեալ Որդին Հայրը վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի եւ ընտրեալ Որդին Հայրը վկայեց որ Յիսուս իր սիրելի եւ ընտրեալ Որդին 
է, որուն հաճեր է (Մատթէոս 17.5), եւ պատուիրեց է, որուն հաճեր է (Մատթէոս 17.5), եւ պատուիրեց է, որուն հաճեր է (Մատթէոս 17.5), եւ պատուիրեց է, որուն հաճեր է (Մատթէոս 17.5), եւ պատուիրեց 
առաքեալներուն եւ անոնց ընդմէջէն` բոլորիս, մտիկ ընելու առաքեալներուն եւ անոնց ընդմէջէն` բոլորիս, մտիկ ընելու առաքեալներուն եւ անոնց ընդմէջէն` բոլորիս, մտիկ ընելու առաքեալներուն եւ անոնց ընդմէջէն` բոլորիս, մտիկ ընելու 
իր Որդիին: Քրիստոսի համար տրուած այս վկայութիւնը, մեր իր Որդիին: Քրիստոսի համար տրուած այս վկայութիւնը, մեր իր Որդիին: Քրիստոսի համար տրուած այս վկայութիւնը, մեր իր Որդիին: Քրիստոսի համար տրուած այս վկայութիւնը, մեր 
երկնաւոր Հօր կողերկնաւոր Հօր կողերկնաւոր Հօր կողերկնաւոր Հօր կողմէ իրեն տրուած փառք եւ պատիւ էր: Այս մէ իրեն տրուած փառք եւ պատիւ էր: Այս մէ իրեն տրուած փառք եւ պատիւ էր: Այս մէ իրեն տրուած փառք եւ պատիւ էր: Այս 
մասին Պետրոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու տայ` մասին Պետրոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու տայ` մասին Պետրոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու տայ` մասին Պետրոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու տայ` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Անձամբ ականատես եղանք անոր մեծութեան, երբ Անձամբ ականատես եղանք անոր մեծութեան, երբ Անձամբ ականատես եղանք անոր մեծութեան, երբ Անձամբ ականատես եղանք անոր մեծութեան, երբ 
անիկա փառք եւ պատիւ ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր անիկա փառք եւ պատիւ ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր անիկա փառք եւ պատիւ ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր անիկա փառք եւ պատիւ ստացաւ Հօր Աստուծմէ, որ իր 
մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով անոր համար վկայեց, մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով անոր համար վկայեց, մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով անոր համար վկայեց, մեծավայելուչ եւ փառաւոր ձայնով անոր համար վկայեց, 
ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով.----    ““““Ասիկա է իմ սիրԱսիկա է իմ սիրԱսիկա է իմ սիրԱսիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայելի Որդիս, որուն ես հաճեցայելի Որդիս, որուն ես հաճեցայելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ””””: : : : 
Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն եկող այդ ձայնը, որովհետեւ Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն եկող այդ ձայնը, որովհետեւ Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն եկող այդ ձայնը, որովհետեւ Մենք անձամբ լսեցինք երկինքէն եկող այդ ձայնը, որովհետեւ 
Յիսուսի հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայՅիսուսի հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայՅիսուսի հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայՅիսուսի հետ միասին էինք սուրբ լերան վրայ»»»» ( ( ( (ԲԲԲԲ....Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս 
1.161.161.161.16----18):18):18):18):    

Մկրտութեան ժամանակ նաեւ Հայրը նոյն վկայութիւնը Մկրտութեան ժամանակ նաեւ Հայրը նոյն վկայութիւնը Մկրտութեան ժամանակ նաեւ Հայրը նոյն վկայութիւնը Մկրտութեան ժամանակ նաեւ Հայրը նոյն վկայութիւնը 
տուաւ իր Որդիին վերաբերեալ (Մատթէոս 3.17): Ի՜նչ աւելի տուաւ իր Որդիին վերաբերեալ (Մատթէոս 3.17): Ի՜նչ աւելի տուաւ իր Որդիին վերաբերեալ (Մատթէոս 3.17): Ի՜նչ աւելի տուաւ իր Որդիին վերաբերեալ (Մատթէոս 3.17): Ի՜նչ աւելի 
գեղեցիկ գեղեցիկ գեղեցիկ գեղեցիկ ու թանկաու թանկաու թանկաու թանկագին բան կայ քան երկնաւոր Հօր գին բան կայ քան երկնաւոր Հօր գին բան կայ քան երկնաւոր Հօր գին բան կայ քան երկնաւոր Հօր 
վկայութիւնը իր Որդիին ու մեր Փրկիչին մասին: Այդ վկայութիւնը իր Որդիին ու մեր Փրկիչին մասին: Այդ վկայութիւնը իր Որդիին ու մեր Փրկիչին մասին: Այդ վկայութիւնը իր Որդիին ու մեր Փրկիչին մասին: Այդ 
վկայութիւնը, ինչպէս ըսինք եւ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը վկայութիւնը, ինչպէս ըսինք եւ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը վկայութիւնը, ինչպէս ըսինք եւ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը վկայութիւնը, ինչպէս ըսինք եւ ինչպէս Պետրոս առաքեալ կը 
հաստատէ, Աստուծոյ կողմէ իր Որդիին ընծայուած փառք ու հաստատէ, Աստուծոյ կողմէ իր Որդիին ընծայուած փառք ու հաստատէ, Աստուծոյ կողմէ իր Որդիին ընծայուած փառք ու հաստատէ, Աստուծոյ կողմէ իր Որդիին ընծայուած փառք ու 
պատիւ էր: Հարկաւ Աստուծոյ Որդին իր մարդեղութեանը մէջ պատիւ էր: Հարկաւ Աստուծոյ Որդին իր մարդեղութեանը մէջ պատիւ էր: Հարկաւ Աստուծոյ Որդին իր մարդեղութեանը մէջ պատիւ էր: Հարկաւ Աստուծոյ Որդին իր մարդեղութեանը մէջ 
միայն այդ փմիայն այդ փմիայն այդ փմիայն այդ փառքն ու պատիւը ստացաւ. բայց իբրեւ Աստուած, առքն ու պատիւը ստացաւ. բայց իբրեւ Աստուած, առքն ու պատիւը ստացաւ. բայց իբրեւ Աստուած, առքն ու պատիւը ստացաւ. բայց իբրեւ Աստուած, 
ան իր Հօրը հետ նոյն փառքը ու նոյն պատիւը ունէր: ան իր Հօրը հետ նոյն փառքը ու նոյն պատիւը ունէր: ան իր Հօրը հետ նոյն փառքը ու նոյն պատիւը ունէր: ան իր Հօրը հետ նոյն փառքը ու նոյն պատիւը ունէր: 
Մարդեղացեալ Որդին ներկայացուցիչն է մարդկութեան, եւ Մարդեղացեալ Որդին ներկայացուցիչն է մարդկութեան, եւ Մարդեղացեալ Որդին ներկայացուցիչն է մարդկութեան, եւ Մարդեղացեալ Որդին ներկայացուցիչն է մարդկութեան, եւ 
ուստի` իրեն ընծայուած փառքն ու պատիւը` մեզի նաեւ ուստի` իրեն ընծայուած փառքն ու պատիւը` մեզի նաեւ ուստի` իրեն ընծայուած փառքն ու պատիւը` մեզի նաեւ ուստի` իրեն ընծայուած փառքն ու պատիւը` մեզի նաեւ 
ընծայուած կը սեպուի, եւ իսկութեան մէջ, Հայրը իր ընծայուած կը սեպուի, եւ իսկութեան մէջ, Հայրը իր ընծայուած կը սեպուի, եւ իսկութեան մէջ, Հայրը իր ընծայուած կը սեպուի, եւ իսկութեան մէջ, Հայրը իր 
մարդեղացեալ Որդինմարդեղացեալ Որդինմարդեղացեալ Որդինմարդեղացեալ Որդին    պատուելով ու փառաւորելով` պատուելով ու փառաւորելով` պատուելով ու փառաւորելով` պատուելով ու փառաւորելով` 
մարդկային սերունդն էրմարդկային սերունդն էրմարդկային սերունդն էրմարդկային սերունդն էր    որ պատուած ոոր պատուած ոոր պատուած ոոր պատուած ու փառաւորած եղաւ:ւ փառաւորած եղաւ:ւ փառաւորած եղաւ:ւ փառաւորած եղաւ:    

3) 3) 3) 3) Տուեալ համարին մէջ երկնաւոր Հօրը տուած Տուեալ համարին մէջ երկնաւոր Հօրը տուած Տուեալ համարին մէջ երկնաւոր Հօրը տուած Տուեալ համարին մէջ երկնաւոր Հօրը տուած 
վկայութիւնը բնականօրէն կը վերաբեվկայութիւնը բնականօրէն կը վերաբեվկայութիւնը բնականօրէն կը վերաբեվկայութիւնը բնականօրէն կը վերաբերէր միայն Յիսուսին: րէր միայն Յիսուսին: րէր միայն Յիսուսին: րէր միայն Յիսուսին: 
Չէր վերաբերեՉէր վերաբերեՉէր վերաբերեՉէր վերաբերեր Մովսէսին կամ Եղիային, որոնք Աստուծոյ ր Մովսէսին կամ Եղիային, որոնք Աստուծոյ ր Մովսէսին կամ Եղիային, որոնք Աստուծոյ ր Մովսէսին կամ Եղիային, որոնք Աստուծոյ 
ծառաներն էին եւ ոծառաներն էին եւ ոծառաներն էին եւ ոծառաներն էին եւ ո´́́́չ թէ որդիները:չ թէ որդիները:չ թէ որդիները:չ թէ որդիները:    Որդեգրութիւնը Որդեգրութիւնը Որդեգրութիւնը Որդեգրութիւնը 
Քրիստոսի արեան հեղումով միայն պիտի սկսէր:Քրիստոսի արեան հեղումով միայն պիտի սկսէր:Քրիստոսի արեան հեղումով միայն պիտի սկսէր:Քրիստոսի արեան հեղումով միայն պիտի սկսէր:    Պօղոս Պօղոս Պօղոս Պօղոս 
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առաքառաքառաքառաքեալ կը հաստատէ, թէ եալ կը հաստատէ, թէ եալ կը հաստատէ, թէ եալ կը հաստատէ, թէ ««««Մովսէս ինք Մովսէս ինք Մովսէս ինք Մովսէս ինք ““““հաւատարիմ էր հաւատարիմ էր հաւատարիմ էր հաւատարիմ էր 
Աստուծոյ ամբողջ տանը մէջԱստուծոյ ամբողջ տանը մէջԱստուծոյ ամբողջ տանը մէջԱստուծոյ ամբողջ տանը մէջ””””, , , , իբրեւ վերակացու ծառայ մը` իբրեւ վերակացու ծառայ մը` իբրեւ վերակացու ծառայ մը` իբրեւ վերակացու ծառայ մը` 
որուն պաշտօնն էր Աստուծոյ խօսելիքները ժողովուրդին որուն պաշտօնն էր Աստուծոյ խօսելիքները ժողովուրդին որուն պաշտօնն էր Աստուծոյ խօսելիքները ժողովուրդին որուն պաշտօնն էր Աստուծոյ խօսելիքները ժողովուրդին 
յայտնել. մինչդեռ Քրիստոս հաւատարիմ է իբրեյայտնել. մինչդեռ Քրիստոս հաւատարիմ է իբրեյայտնել. մինչդեռ Քրիստոս հաւատարիմ է իբրեյայտնել. մինչդեռ Քրիստոս հաւատարիմ է իբրեւ Որդի` իր ւ Որդի` իր ւ Որդի` իր ւ Որդի` իր 
սեփական տան վրայսեփական տան վրայսեփական տան վրայսեփական տան վրայ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 3.5Եբրայեցիս 3.5Եբրայեցիս 3.5Եբրայեցիս 3.5----6): 6): 6): 6): Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա Մովսէս ու Եղիա 
մարգարէները Աստուծոյ կողմէ իր ժողովուրդին համար մարգարէները Աստուծոյ կողմէ իր ժողովուրդին համար մարգարէները Աստուծոյ կողմէ իր ժողովուրդին համար մարգարէները Աստուծոյ կողմէ իր ժողովուրդին համար 
նշանակուած վերակացու ծառաներ էին, մինչդեռ Քրիստոս նշանակուած վերակացու ծառաներ էին, մինչդեռ Քրիստոս նշանակուած վերակացու ծառաներ էին, մինչդեռ Քրիստոս նշանակուած վերակացու ծառաներ էին, մինչդեռ Քրիստոս 
Աստուծոյ ծառան չէ, այլ` Աստուծոյ Որդին, եւ վերակացու Աստուծոյ ծառան չէ, այլ` Աստուծոյ Որդին, եւ վերակացու Աստուծոյ ծառան չէ, այլ` Աստուծոյ Որդին, եւ վերակացու Աստուծոյ ծառան չէ, այլ` Աստուծոյ Որդին, եւ վերակացու 
ծառայ մը չէ, այլ` վերակացու ծառաներ նշանակծառայ մը չէ, այլ` վերակացու ծառաներ նշանակծառայ մը չէ, այլ` վերակացու ծառաներ նշանակծառայ մը չէ, այլ` վերակացու ծառաներ նշանակող Տէր:ող Տէր:ող Տէր:ող Տէր:    

Քրիստոսի արեան հեղումէն ետք, ուր այլեւս Աստուծոյ Քրիստոսի արեան հեղումէն ետք, ուր այլեւս Աստուծոյ Քրիստոսի արեան հեղումէն ետք, ուր այլեւս Աստուծոյ Քրիստոսի արեան հեղումէն ետք, ուր այլեւս Աստուծոյ 
զաւակ ըլլալը կարելիութիւն եղաւ, դարձեալ, յստակ զաւակ ըլլալը կարելիութիւն եղաւ, դարձեալ, յստակ զաւակ ըլլալը կարելիութիւն եղաւ, դարձեալ, յստակ զաւակ ըլլալը կարելիութիւն եղաւ, դարձեալ, յստակ 
տարբերութիւն կայ Քրիստոսի` Աստուծոյ Որդին ըլլալու, եւ տարբերութիւն կայ Քրիստոսի` Աստուծոյ Որդին ըլլալու, եւ տարբերութիւն կայ Քրիստոսի` Աստուծոյ Որդին ըլլալու, եւ տարբերութիւն կայ Քրիստոսի` Աստուծոյ Որդին ըլլալու, եւ 
մեր` Աստուծոյ որդիները ըլլալու իրողութեանց միջեւ: մեր` Աստուծոյ որդիները ըլլալու իրողութեանց միջեւ: մեր` Աստուծոյ որդիները ըլլալու իրողութեանց միջեւ: մեր` Աստուծոյ որդիները ըլլալու իրողութեանց միջեւ: 
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է բնութեամբ, իսկ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է բնութեամբ, իսկ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է բնութեամբ, իսկ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է բնութեամբ, իսկ մենք` 
որորորորդեգրութեամբ:դեգրութեամբ:դեգրութեամբ:դեգրութեամբ:    Ուստի եՈւստի եՈւստի եՈւստի երբ ըսենք թէ Աստրբ ըսենք թէ Աստրբ ըսենք թէ Աստրբ ըսենք թէ Աստուծոյ զաւակներն ուծոյ զաւակներն ուծոյ զաւակներն ուծոյ զաւակներն 
ենք, ենք, ենք, ենք, բնաւ չմոռնանք որ նաեւ անոր ծառաներն ենքբնաւ չմոռնանք որ նաեւ անոր ծառաներն ենքբնաւ չմոռնանք որ նաեւ անոր ծառաներն ենքբնաւ չմոռնանք որ նաեւ անոր ծառաներն ենք::::    

Չեմ ուզեր խօսիլ այն բազմաթիւ տարբերութեանց մասին Չեմ ուզեր խօսիլ այն բազմաթիւ տարբերութեանց մասին Չեմ ուզեր խօսիլ այն բազմաթիւ տարբերութեանց մասին Չեմ ուզեր խօսիլ այն բազմաթիւ տարբերութեանց մասին 
զորս կան Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ու Յիսուսի զորս կան Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ու Յիսուսի զորս կան Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ու Յիսուսի զորս կան Մովսէս ու Եղիա մարգարէներուն ու Յիսուսի 
միջեւ: Պարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Մովսէս եւ Եղիա միջեւ: Պարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Մովսէս եւ Եղիա միջեւ: Պարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Մովսէս եւ Եղիա միջեւ: Պարզապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Մովսէս եւ Եղիա 
իրենք եւսիրենք եւսիրենք եւսիրենք եւս    Աստուծոյ սիրելիԱստուծոյ սիրելիԱստուծոյ սիրելիԱստուծոյ սիրելիներն էին եւ անոր կողմէ ներն էին եւ անոր կողմէ ներն էին եւ անոր կողմէ ներն էին եւ անոր կողմէ 
ընտրուած անձեր էին, բայց իրենց ունեցած բոլոր առաւելուընտրուած անձեր էին, բայց իրենց ունեցած բոլոր առաւելուընտրուած անձեր էին, բայց իրենց ունեցած բոլոր առաւելուընտրուած անձեր էին, բայց իրենց ունեցած բոլոր առաւելու----
թեանց կողքին, անոնք ունէին նաեւ տկարութիթեանց կողքին, անոնք ունէին նաեւ տկարութիթեանց կողքին, անոնք ունէին նաեւ տկարութիթեանց կողքին, անոնք ունէին նաեւ տկարութիւններ ու ւններ ու ւններ ու ւններ ու 
սխալներ:սխալներ:սխալներ:սխալներ:    

4) 4) 4) 4) ««««ԱԱԱԱ´́́́յս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիս»:»:»:»:    Ասկէ առաջ Պետրոս Ասկէ առաջ Պետրոս Ասկէ առաջ Պետրոս Ասկէ առաջ Պետրոս 
յայտարարած էր թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ Քրիստոս յայտարարած էր թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ Քրիստոս յայտարարած էր թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ Քրիստոս յայտարարած էր թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է, եւ Քրիստոս 
անոանոանոանոր ըսած էր թէ Հայրն Աստուած ինքն էր որ այս ր ըսած էր թէ Հայրն Աստուած ինքն էր որ այս ր ըսած էր թէ Հայրն Աստուած ինքն էր որ այս ր ըսած էր թէ Հայրն Աստուած ինքն էր որ այս 
ճշմարտութիւնը իրեն յայտնած էր (Մատթէոս 16.16ճշմարտութիւնը իրեն յայտնած էր (Մատթէոս 16.16ճշմարտութիւնը իրեն յայտնած էր (Մատթէոս 16.16ճշմարտութիւնը իրեն յայտնած էր (Մատթէոս 16.16----17): 17): 17): 17): Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ 
հիմա, ուղղակի Հայրը իհիմա, ուղղակի Հայրը իհիմա, ուղղակի Հայրը իհիմա, ուղղակի Հայրը ի´́́́նք կը յայտարարէ թէ Յիսուս իր նք կը յայտարարէ թէ Յիսուս իր նք կը յայտարարէ թէ Յիսուս իր նք կը յայտարարէ թէ Յիսուս իր 
Որդին է: Հայրն Աստուած, ինչ որ Պետրոս առաքեալին Որդին է: Հայրն Աստուած, ինչ որ Պետրոս առաքեալին Որդին է: Հայրն Աստուած, ինչ որ Պետրոս առաքեալին Որդին է: Հայրն Աստուած, ինչ որ Պետրոս առաքեալին 
միջոցաւ յայտնեց, հիմա ինք անձամբ կը յայտնէ: Հօր միջոցաւ յայտնեց, հիմա ինք անձամբ կը յայտնէ: Հօր միջոցաւ յայտնեց, հիմա ինք անձամբ կը յայտնէ: Հօր միջոցաւ յայտնեց, հիմա ինք անձամբ կը յայտնէ: Հօր 
Աստուծոյ այս Աստուծոյ այս Աստուծոյ այս Աստուծոյ այս յայտարարութիւնը պիտի հաստատէր յայտարարութիւնը պիտի հաստատէր յայտարարութիւնը պիտի հաստատէր յայտարարութիւնը պիտի հաստատէր 
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Պետրոսն ու միւս առաքեալները Քրիստոսի հանդէպ իրենց Պետրոսն ու միւս առաքեալները Քրիստոսի հանդէպ իրենց Պետրոսն ու միւս առաքեալները Քրիստոսի հանդէպ իրենց Պետրոսն ու միւս առաքեալները Քրիստոսի հանդէպ իրենց 
հաւատքին մէջ:հաւատքին մէջ:հաւատքին մէջ:հաւատքին մէջ:    

5) 5) 5) 5) ««««ԱԱԱԱ´́́́յս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիսյս է իմ ընտրեալ Որդիս»:»:»:»:    Հայրը վկայութիւն տուաւ, Հայրը վկայութիւն տուաւ, Հայրը վկայութիւն տուաւ, Հայրը վկայութիւն տուաւ, 
որպէսզի ցոյց տար աշակերտներուն, թէ Յիսուս իր Որդին էր որպէսզի ցոյց տար աշակերտներուն, թէ Յիսուս իր Որդին էր որպէսզի ցոյց տար աշակերտներուն, թէ Յիսուս իր Որդին էր որպէսզի ցոյց տար աշակերտներուն, թէ Յիսուս իր Որդին էր 
եւ թէ եւ թէ եւ թէ եւ թէ ինք ու իր Որդին մնայուն հաղորդակցութեան ու ինք ու իր Որդին մնայուն հաղորդակցութեան ու ինք ու իր Որդին մնայուն հաղորդակցութեան ու ինք ու իր Որդին մնայուն հաղորդակցութեան ու 
յարաբյարաբյարաբյարաբերութեան մէջ էին: Հայր Աստուծոյ կողմէ տրուած այս երութեան մէջ էին: Հայր Աստուծոյ կողմէ տրուած այս երութեան մէջ էին: Հայր Աստուծոյ կողմէ տրուած այս երութեան մէջ էին: Հայր Աստուծոյ կողմէ տրուած այս 
վկայութիւնը` վկայութիւնը` վկայութիւնը` վկայութիւնը` իր Որդիին երկնային իր Որդիին երկնային իր Որդիին երկնային իր Որդիին երկնային ու միաժամանակ ու միաժամանակ ու միաժամանակ ու միաժամանակ 
աստուածային ծագումն էր որ բացայայտեց աշակերտներուն աստուածային ծագումն էր որ բացայայտեց աշակերտներուն աստուածային ծագումն էր որ բացայայտեց աշակերտներուն աստուածային ծագումն էր որ բացայայտեց աշակերտներուն 
դիմաց:դիմաց:դիմաց:դիմաց:    

6) 6) 6) 6) ԱԱԱԱշակերտներուն խօսնակըշակերտներուն խօսնակըշակերտներուն խօսնակըշակերտներուն խօսնակը` ` ` ` Պետրոս, միայն Յիսուսի Պետրոս, միայն Յիսուսի Պետրոս, միայն Յիսուսի Պետրոս, միայն Յիսուսի 
հետ խօսեցաւ: հետ խօսեցաւ: հետ խօսեցաւ: հետ խօսեցաւ: Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն ալ միայն Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն ալ միայն Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն ալ միայն Մովսէս ու Եղիա մարգարէներն ալ միայն 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսի հետ խօսեցան: ի հետ խօսեցան: ի հետ խօսեցան: ի հետ խօսեցան: Հայրն ալ միայն ՅիսուսՀայրն ալ միայն ՅիսուսՀայրն ալ միայն ՅիսուսՀայրն ալ միայն Յիսուսի համար ի համար ի համար ի համար 
խօսեցաւ ու վկայութիւն տուաւ: Ուստի, Աստուած, մարգարէխօսեցաւ ու վկայութիւն տուաւ: Ուստի, Աստուած, մարգարէխօսեցաւ ու վկայութիւն տուաւ: Ուստի, Աստուած, մարգարէխօսեցաւ ու վկայութիւն տուաւ: Ուստի, Աստուած, մարգարէ----
ները եւները եւները եւները եւ    առաքեալները մեզ կը հրաւիրեն որ մեր ուշադրուառաքեալները մեզ կը հրաւիրեն որ մեր ուշադրուառաքեալները մեզ կը հրաւիրեն որ մեր ուշադրուառաքեալները մեզ կը հրաւիրեն որ մեր ուշադրու----
թեան առանցքը Յիսուսը դարձնենք:թեան առանցքը Յիսուսը դարձնենք:թեան առանցքը Յիսուսը դարձնենք:թեան առանցքը Յիսուսը դարձնենք:    

7) 7) 7) 7) ««««Անոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէք»:»:»:»:    Այս բառերուն մասին քանի մը Այս բառերուն մասին քանի մը Այս բառերուն մասին քանի մը Այս բառերուն մասին քանի մը 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) Երկնաւոր Հօրը Երկնաւոր Հօրը Երկնաւոր Հօրը Երկնաւոր Հօրը պատուէրն էպատուէրն էպատուէրն էպատուէրն էրրրր    առաքեալներուն եւ առաքեալներուն եւ առաքեալներուն եւ առաքեալներուն եւ 
անոնց ընդմէջէն բոլոր մարդոց, բոլոր ժողովուրդներուն ու անոնց ընդմէջէն բոլոր մարդոց, բոլոր ժողովուրդներուն ու անոնց ընդմէջէն բոլոր մարդոց, բոլոր ժողովուրդներուն ու անոնց ընդմէջէն բոլոր մարդոց, բոլոր ժողովուրդներուն ու 
ազգերուն, բոլոր ցեղերուն ու սերունդներուն` մտիազգերուն, բոլոր ցեղերուն ու սերունդներուն` մտիազգերուն, բոլոր ցեղերուն ու սերունդներուն` մտիազգերուն, բոլոր ցեղերուն ու սերունդներուն` մտի´́́́կ ընել իր կ ընել իր կ ընել իր կ ընել իր 
Որդիին, մտիՈրդիին, մտիՈրդիին, մտիՈրդիին, մտի´́́́կ ընել անոր կենսատու խօսքերուն, մտիկ ընել անոր կենսատու խօսքերուն, մտիկ ընել անոր կենսատու խօսքերուն, մտիկ ընել անոր կենսատու խօսքերուն, մտի´́́́կ ընել կ ընել կ ընել կ ընել 
անոր խրատներուն ու յորդորներուն, ակաանոր խրատներուն ու յորդորներուն, ակաանոր խրատներուն ու յորդորներուն, ակաանոր խրատներուն ու յորդորներուն, ակա´́́́նջ տալ անոր նջ տալ անոր նջ տալ անոր նջ տալ անոր 
պատուէրներուպատուէրներուպատուէրներուպատուէրներուն ու թելադրութիւններուն, հաւան ու թելադրութիւններուն, հաւան ու թելադրութիւններուն, հաւան ու թելադրութիւններուն, հաւա´́́́տք ընծայել տք ընծայել տք ընծայել տք ընծայել 
անոր խոստումներուն:անոր խոստումներուն:անոր խոստումներուն:անոր խոստումներուն:    

բ) բ) բ) բ) ««««Մտիկ ըրէքՄտիկ ըրէքՄտիկ ըրէքՄտիկ ըրէք»:»:»:»:    Նոյն այս պատուէրը Աստուած տուաւ Նոյն այս պատուէրը Աստուած տուաւ Նոյն այս պատուէրը Աստուած տուաւ Նոյն այս պատուէրը Աստուած տուաւ 
Մովսէս մարգարէին միջոցաւ: Մովսէս Մովսէս մարգարէին միջոցաւ: Մովսէս Մովսէս մարգարէին միջոցաւ: Մովսէս Մովսէս մարգարէին միջոցաւ: Մովսէս խօսելով Քրիստոսի խօսելով Քրիստոսի խօսելով Քրիստոսի խօսելով Քրիստոսի 
մասին եւ մասին եւ մասին եւ մասին եւ խօսքը ուղղելով ժողովուրդին` խօսքը ուղղելով ժողովուրդին` խօսքը ուղղելով ժողովուրդին` խօսքը ուղղելով ժողովուրդին` մարգարէական մարգարէական մարգարէական մարգարէական 
հոգիովհոգիովհոգիովհոգիով    մը մը մը մը ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Քու Տէր Աստուածդ քու եղբայրներոՔու Տէր Աստուածդ քու եղբայրներոՔու Տէր Աստուածդ քու եղբայրներոՔու Տէր Աստուածդ քու եղբայրներուդ մէջէն ւդ մէջէն ւդ մէջէն ւդ մէջէն 
ինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ: Անոր մտիկ ըրէքինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ: Անոր մտիկ ըրէքինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ: Անոր մտիկ ըրէքինծի պէս մարգարէ մը պիտի հանէ: Անոր մտիկ ըրէք»»»»    
((((Բ.Օրինաց 18.15):Բ.Օրինաց 18.15):Բ.Օրինաց 18.15):Բ.Օրինաց 18.15): « « « «Մտիկ ընելՄտիկ ընելՄտիկ ընելՄտիկ ընել»»»»ը` միայն ականջ տալը չէ, այլ` ը` միայն ականջ տալը չէ, այլ` ը` միայն ականջ տալը չէ, այլ` ը` միայն ականջ տալը չէ, այլ` 
հաւահաւահաւահաւա´́́́տք ընծայելը եւ գործադրելը: Աստուած կը խոստանայ տք ընծայելը եւ գործադրելը: Աստուած կը խոստանայ տք ընծայելը եւ գործադրելը: Աստուած կը խոստանայ տք ընծայելը եւ գործադրելը: Աստուած կը խոստանայ 
վրէժ լուծել բոլոր անոնցմէվրէժ լուծել բոլոր անոնցմէվրէժ լուծել բոլոր անոնցմէվրէժ լուծել բոլոր անոնցմէ` ` ` ` որոնք հետագային պիտի որոնք հետագային պիտի որոնք հետագային պիտի որոնք հետագային պիտի 
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չգործադրէիչգործադրէիչգործադրէիչգործադրէին կամքն ու խօսն կամքն ու խօսն կամքն ու խօսն կամքն ու խօսքերը իր Որդիին, որքերը իր Որդիին, որքերը իր Որդիին, որքերը իր Որդիին, որ    պիտի պիտի պիտի պիտի 
յայտնուէրյայտնուէրյայտնուէրյայտնուէր    իր ժամանակին (Բ.Օրինաց 18.18իր ժամանակին (Բ.Օրինաց 18.18իր ժամանակին (Բ.Օրինաց 18.18իր ժամանակին (Բ.Օրինաց 18.18----19):19):19):19):    

գ) Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հայրը, նոյնպէս ալ անոր գ) Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հայրը, նոյնպէս ալ անոր գ) Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հայրը, նոյնպէս ալ անոր գ) Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հայրը, նոյնպէս ալ անոր 
երկրաւոր մայրը պատուիրեց մտիկ ընել Յիսուսի խօսքերուն երկրաւոր մայրը պատուիրեց մտիկ ընել Յիսուսի խօսքերուն երկրաւոր մայրը պատուիրեց մտիկ ընել Յիսուսի խօսքերուն երկրաւոր մայրը պատուիրեց մտիկ ընել Յիսուսի խօսքերուն 
ու գործադրել զանոնք: ու գործադրել զանոնք: ու գործադրել զանոնք: ու գործադրել զանոնք: Կանայի հարսանիքի դրուագին մէջ կը Կանայի հարսանիքի դրուագին մէջ կը Կանայի հարսանիքի դրուագին մէջ կը Կանայի հարսանիքի դրուագին մէջ կը 
տեսնենք, թէ Մարիամ սպասաւորներուն կ'ըսէ. տեսնենք, թէ Մարիամ սպասաւորներուն կ'ըսէ. տեսնենք, թէ Մարիամ սպասաւորներուն կ'ըսէ. տեսնենք, թէ Մարիամ սպասաւորներուն կ'ըսէ. ««««Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ Ինչ որ ըսէ ըսէ ըսէ ըսէ 
ձեզի` կատարեցէքձեզի` կատարեցէքձեզի` կատարեցէքձեզի` կատարեցէք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 2.5): Մարիամ այստեղ չի Յովհաննէս 2.5): Մարիամ այստեղ չի Յովհաննէս 2.5): Մարիամ այստեղ չի Յովհաննէս 2.5): Մարիամ այստեղ չի 
պատուիրեր սպասաւորներուն միայն մտիկ ընել թէ իպատուիրեր սպասաւորներուն միայն մտիկ ընել թէ իպատուիրեր սպասաւորներուն միայն մտիկ ընել թէ իպատուիրեր սպասաւորներուն միայն մտիկ ընել թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պիտի ըսէպիտի ըսէպիտի ըսէպիտի ըսէրրրր    Յիսուս, այլ կը պատուիրէ գործադրել անոր Յիսուս, այլ կը պատուիրէ գործադրել անոր Յիսուս, այլ կը պատուիրէ գործադրել անոր Յիսուս, այլ կը պատուիրէ գործադրել անոր 
խօսքն ու կամքը: Այսօր շատե՜ր կան որոնք կը լսեն Յիսուսի խօսքն ու կամքը: Այսօր շատե՜ր կան որոնք կը լսեն Յիսուսի խօսքն ու կամքը: Այսօր շատե՜ր կան որոնք կը լսեն Յիսուսի խօսքն ու կամքը: Այսօր շատե՜ր կան որոնք կը լսեն Յիսուսի 
խօսքերուն մասին, բայց քանի՞ հոգիներ կը գործադրենխօսքերուն մասին, բայց քանի՞ հոգիներ կը գործադրենխօսքերուն մասին, բայց քանի՞ հոգիներ կը գործադրենխօսքերուն մասին, բայց քանի՞ հոգիներ կը գործադրեն    
զանոնք: Շատեր գիտեն թէ Յիսուս պատուիրած է սիրել զանոնք: Շատեր գիտեն թէ Յիսուս պատուիրած է սիրել զանոնք: Շատեր գիտեն թէ Յիսուս պատուիրած է սիրել զանոնք: Շատեր գիտեն թէ Յիսուս պատուիրած է սիրել իրենց իրենց իրենց իրենց 
թշնամիթշնամիթշնամիթշնամիննններըերըերըերը, , , , բայց քանի՞ հոգիներ կը սիրեն իրենց բայց քանի՞ հոգիներ կը սիրեն իրենց բայց քանի՞ հոգիներ կը սիրեն իրենց բայց քանի՞ հոգիներ կը սիրեն իրենց 
թշնամիները: Ամէն մարդ գիտէ որ Յիսուս թելադրած է բարիք թշնամիները: Ամէն մարդ գիտէ որ Յիսուս թելադրած է բարիք թշնամիները: Ամէն մարդ գիտէ որ Յիսուս թելադրած է բարիք թշնամիները: Ամէն մարդ գիտէ որ Յիսուս թելադրած է բարիք 
ընել մեզի չարիք ընողին, բայց քանի՞ հոգիներ բարիք կ'ընեն ընել մեզի չարիք ընողին, բայց քանի՞ հոգիներ բարիք կ'ընեն ընել մեզի չարիք ընողին, բայց քանի՞ հոգիներ բարիք կ'ընեն ընել մեզի չարիք ընողին, բայց քանի՞ հոգիներ բարիք կ'ընեն 
իրիրիրիրենց թշնամիներուն: Ան որ մտիկ կ'ընէ Յիսուսի ենց թշնամիներուն: Ան որ մտիկ կ'ընէ Յիսուսի ենց թշնամիներուն: Ան որ մտիկ կ'ընէ Յիսուսի ենց թշնամիներուն: Ան որ մտիկ կ'ընէ Յիսուսի խօսքերունխօսքերունխօսքերունխօսքերուն    
եւ սակայն զանոնք չի գործադրեր, պիտի կործանի աւազի եւ սակայն զանոնք չի գործադրեր, պիտի կործանի աւազի եւ սակայն զանոնք չի գործադրեր, պիտի կործանի աւազի եւ սակայն զանոնք չի գործադրեր, պիտի կործանի աւազի 
վրայ շինուած տունի մը նմանվրայ շինուած տունի մը նմանվրայ շինուած տունի մը նմանվրայ շինուած տունի մը նման ( ( ( (Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26Մատթէոս 7.26----27):27):27):27):    

դդդդ) ) ) ) ««««Անոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէք»:»:»:»:    Կարծէք իր այս խօսքով, մեր Կարծէք իր այս խօսքով, մեր Կարծէք իր այս խօսքով, մեր Կարծէք իր այս խօսքով, մեր 
երկնաւոր Հայրը կ'ուզէր Պետրոսին, Յովհաննէսին ու երկնաւոր Հայրը կ'ուզէր Պետրոսին, Յովհաննէսին ու երկնաւոր Հայրը կ'ուզէր Պետրոսին, Յովհաննէսին ու երկնաւոր Հայրը կ'ուզէր Պետրոսին, Յովհաննէսին ու 
Յակոբոսին եւ բոլոր հրեաՅակոբոսին եւ բոլոր հրեաՅակոբոսին եւ բոլոր հրեաՅակոբոսին եւ բոլոր հրեաներուն ըսել, թէ ժամանակը եկած ներուն ըսել, թէ ժամանակը եկած ներուն ըսել, թէ ժամանակը եկած ներուն ըսել, թէ ժամանակը եկած 
էէէէր, որ այլեւս Յիսուսիր, որ այլեւս Յիսուսիր, որ այլեւս Յիսուսիր, որ այլեւս Յիսուսի´ ´ ´ ´ խօսքերուն մտիկ ընէին եւ ոխօսքերուն մտիկ ընէին եւ ոխօսքերուն մտիկ ընէին եւ ոխօսքերուն մտիկ ընէին եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
Մովսէսի օրէնքներուն եւ մարգարէներուն: Նախապէս Մովսէսի օրէնքներուն եւ մարգարէներուն: Նախապէս Մովսէսի օրէնքներուն եւ մարգարէներուն: Նախապէս Մովսէսի օրէնքներուն եւ մարգարէներուն: Նախապէս 
հրեաները միայն Մհրեաները միայն Մհրեաները միայն Մհրեաները միայն Մովսէսի խօսքերուն ու հաստատած ովսէսի խօսքերուն ու հաստատած ովսէսի խօսքերուն ու հաստատած ովսէսի խօսքերուն ու հաստատած 
կակակականոններուն մտիկ կ'ընէին, իսկ հիմա, Հայրը կը պատուիրէ նոններուն մտիկ կ'ընէին, իսկ հիմա, Հայրը կը պատուիրէ նոններուն մտիկ կ'ընէին, իսկ հիմա, Հայրը կը պատուիրէ նոններուն մտիկ կ'ընէին, իսկ հիմա, Հայրը կը պատուիրէ 
ՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսիՅիսուսի´́́́ն մտիկ ընել: Նախապէս անոնք կը փորձէին ն մտիկ ընել: Նախապէս անոնք կը փորձէին ն մտիկ ընել: Նախապէս անոնք կը փորձէին ն մտիկ ընել: Նախապէս անոնք կը փորձէին 
մարգարէներումարգարէներումարգարէներումարգարէներուն մտիկ ընել եւ անոնց միջոցան մտիկ ընել եւ անոնց միջոցան մտիկ ընել եւ անոնց միջոցան մտիկ ընել եւ անոնց միջոցա´́́́ւ գիտնալ ւ գիտնալ ւ գիտնալ ւ գիտնալ 
Աստուծոյ խօսքն ու կամքը, իսկ հիմա, Աստուած Աստուծոյ խօսքն ու կամքը, իսկ հիմա, Աստուած Աստուծոյ խօսքն ու կամքը, իսկ հիմա, Աստուած Աստուծոյ խօսքն ու կամքը, իսկ հիմա, Աստուած 
աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն կը պատուիրէ Յիսուսիկը պատուիրէ Յիսուսիկը պատուիրէ Յիսուսիկը պատուիրէ Յիսուսի´́́́ն մտիկ ընել, ն մտիկ ընել, ն մտիկ ընել, ն մտիկ ընել, 
որովհետեւ անիկաորովհետեւ անիկաորովհետեւ անիկաորովհետեւ անիկա´ ´ ´ ´ էր Աստուծոյ կամքին յայտնութիւնը:էր Աստուծոյ կամքին յայտնութիւնը:էր Աստուծոյ կամքին յայտնութիւնը:էր Աստուծոյ կամքին յայտնութիւնը:    

Եւ որպէսզի յանկարծ աշակերտները չխորհէին որ Եւ որպէսզի յանկարծ աշակերտները չխորհէին որ Եւ որպէսզի յանկարծ աշակերտները չխորհէին որ Եւ որպէսզի յանկարծ աշակերտները չխորհէին որ 
Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուէրը` Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուէրը` Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուէրը` Աստուծոյ կողմէ տրուած պատուէրը` ««««անոանոանոանոր մտիկ ըրէքր մտիկ ըրէքր մտիկ ըրէքր մտիկ ըրէք»»»»    
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Մովսէսին համար էր, այս պատուէրը տրուած ժամանակ կը Մովսէսին համար էր, այս պատուէրը տրուած ժամանակ կը Մովսէսին համար էր, այս պատուէրը տրուած ժամանակ կը Մովսէսին համար էր, այս պատուէրը տրուած ժամանակ կը 
տեսնենք որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները մեկնած էին եւ տեսնենք որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները մեկնած էին եւ տեսնենք որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները մեկնած էին եւ տեսնենք որ Մովսէս ու Եղիա մարգարէները մեկնած էին եւ 
Յիսուս ինք առանձին էր, ինչ որ համաՅիսուս ինք առանձին էր, ինչ որ համաՅիսուս ինք առանձին էր, ինչ որ համաՅիսուս ինք առանձին էր, ինչ որ համարին շարունակութիւնը րին շարունակութիւնը րին շարունակութիւնը րին շարունակութիւնը 
ցոյց կու տայ. ցոյց կու տայ. ցոյց կու տայ. ցոյց կու տայ. ««««Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին 
էրէրէրէր»:»:»:»:    Մարկոս առաւել յստակութեամՄարկոս առաւել յստակութեամՄարկոս առաւել յստակութեամՄարկոս առաւել յստակութեամբ մը մեր ուշադրութեան բ մը մեր ուշադրութեան բ մը մեր ուշադրութեան բ մը մեր ուշադրութեան 
կը յանձնէ, որ Աստուծոյ խօսքէն անմիջապէս ետք, կը յանձնէ, որ Աստուծոյ խօսքէն անմիջապէս ետք, կը յանձնէ, որ Աստուծոյ խօսքէն անմիջապէս ետք, կը յանձնէ, որ Աստուծոյ խօսքէն անմիջապէս ետք, 
աշակերտները աշակերտները աշակերտները աշակերտները ««««յանկարծ չորս կողմ նայեցան, բայց Յիսուսէ յանկարծ չորս կողմ նայեցան, բայց Յիսուսէ յանկարծ չորս կողմ նայեցան, բայց Յիսուսէ յանկարծ չորս կողմ նայեցան, բայց Յիսուսէ 
զատ ոչ ոք տեսան իրենց հետզատ ոչ ոք տեսան իրենց հետզատ ոչ ոք տեսան իրենց հետզատ ոչ ոք տեսան իրենց հետ»»»» ( ( ( (Մարկոս 9.8: ՏեՄարկոս 9.8: ՏեՄարկոս 9.8: ՏեՄարկոս 9.8: Տե´́́́ս նաեւ` ս նաեւ` ս նաեւ` ս նաեւ` 
Մատթէոս 17.6Մատթէոս 17.6Մատթէոս 17.6Մատթէոս 17.6----8 ):8 ):8 ):8 ):    

ե) ե) ե) ե) Եփրեմ Խուրի Ասորին կը հաստատէ, թէ երկնաւոր Եփրեմ Խուրի Ասորին կը հաստատէ, թէ երկնաւոր Եփրեմ Խուրի Ասորին կը հաստատէ, թէ երկնաւոր Եփրեմ Խուրի Ասորին կը հաստատէ, թէ երկնաւոր 
Հայրը Հայրը Հայրը Հայրը ««««անոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէք»»»»    իր խօսքով, իր խօսքով, իր խօսքով, իր խօսքով, ««««Մովսէսի տնտեսուՄովսէսի տնտեսուՄովսէսի տնտեսուՄովսէսի տնտեսու----
թեան ժամանակին աւարտն է որ յայտարարած եղաւթեան ժամանակին աւարտն է որ յայտարարած եղաւթեան ժամանակին աւարտն է որ յայտարարած եղաւթեան ժամանակին աւարտն է որ յայտարարած եղաւ»:»:»:»:    Ան Ան Ան Ան 
կ'ըսէ նաեւ, թէ կ'ըսէ նաեւ, թէ կ'ըսէ նաեւ, թէ կ'ըսէ նաեւ, թէ ««««Յիսուս մինակ մնաց, քանի ձայնը իր մասին Յիսուս մինակ մնաց, քանի ձայնը իր մասին Յիսուս մինակ մնաց, քանի ձայնը իր մասին Յիսուս մինակ մնաց, քանի ձայնը իր մասին 
էր միայնէր միայնէր միայնէր միայն»: »: »: »: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, խօսքը միայն Յիսուսի մասին էր, ուստի` խօսքը միայն Յիսուսի մասին էր, ուստի` խօսքը միայն Յիսուսի մասին էր, ուստի` խօսքը միայն Յիսուսի մասին էր, ուստի` 
միայն Յիսուսին մտիկ պէտք է ընել: Այսօր շատեր Յիսուսի միայն Յիսուսին մտիկ պէտք է ընել: Այսօր շատեր Յիսուսի միայն Յիսուսին մտիկ պէտք է ընել: Այսօր շատեր Յիսուսի միայն Յիսուսին մտիկ պէտք է ընել: Այսօր շատեր Յիսուսի 
խօսքերուն մտիկ ըխօսքերուն մտիկ ըխօսքերուն մտիկ ըխօսքերուն մտիկ ընելէն աւելի` իրենց քարոզիչներուն նելէն աւելի` իրենց քարոզիչներուն նելէն աւելի` իրենց քարոզիչներուն նելէն աւելի` իրենց քարոզիչներուն 
խօսքեխօսքեխօսքեխօսքերուն մտիկ կ'ընեն, Աստուածաշունչին խօսքին ականջ րուն մտիկ կ'ընեն, Աստուածաշունչին խօսքին ականջ րուն մտիկ կ'ընեն, Աստուածաշունչին խօսքին ականջ րուն մտիկ կ'ընեն, Աստուածաշունչին խօսքին ականջ 
տալու փոխարէն` իրենց քարոզիչներու խօսքին ականջ կու տալու փոխարէն` իրենց քարոզիչներու խօսքին ականջ կու տալու փոխարէն` իրենց քարոզիչներու խօսքին ականջ կու տալու փոխարէն` իրենց քարոզիչներու խօսքին ականջ կու 
տան:տան:տան:տան:    

զ) Նկատի ունենալով որ Մովսէս կը ներկայացնէր զ) Նկատի ունենալով որ Մովսէս կը ներկայացնէր զ) Նկատի ունենալով որ Մովսէս կը ներկայացնէր զ) Նկատի ունենալով որ Մովսէս կը ներկայացնէր 
Օրէնքը, եւ Եղիա մարգարէն` մարգարէութիւնները, յստակ Օրէնքը, եւ Եղիա մարգարէն` մարգարէութիւնները, յստակ Օրէնքը, եւ Եղիա մարգարէն` մարգարէութիւնները, յստակ Օրէնքը, եւ Եղիա մարգարէն` մարգարէութիւնները, յստակ 
կը դառնայ, թէ կը դառնայ, թէ կը դառնայ, թէ կը դառնայ, թէ Հայրը Հայրը Հայրը Հայրը ««««Անոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէք»»»»    իր իր իր իր խօսքով, խօսքով, խօսքով, խօսքով, կ'ուզէր կ'ուզէր կ'ուզէր կ'ուզէր 
հասկցնել աշակերտհասկցնել աշակերտհասկցնել աշակերտհասկցնել աշակերտներուն եւ մեզի, թէ Յիսուսին մտիկ ընողը ներուն եւ մեզի, թէ Յիսուսին մտիկ ընողը ներուն եւ մեզի, թէ Յիսուսին մտիկ ընողը ներուն եւ մեզի, թէ Յիսուսին մտիկ ընողը 
ու անոր կամքը գործադրոու անոր կամքը գործադրոու անոր կամքը գործադրոու անոր կամքը գործադրողը` ամբողջ օրէնքղը` ամբողջ օրէնքղը` ամբողջ օրէնքղը` ամբողջ օրէնքները գործադրած ները գործադրած ները գործադրած ները գործադրած 
կ'ըլլայ եւ բոլոր մարգարէութիւնկ'ըլլայ եւ բոլոր մարգարէութիւնկ'ըլլայ եւ բոլոր մարգարէութիւնկ'ըլլայ եւ բոլոր մարգարէութիւնները հաստատած կ'ըլլայ, ները հաստատած կ'ըլլայ, ները հաստատած կ'ըլլայ, ները հաստատած կ'ըլլայ, 
որովհետեւ Քրիստոսով էր որ Օրէնքն ու մարորովհետեւ Քրիստոսով էր որ Օրէնքն ու մարորովհետեւ Քրիստոսով էր որ Օրէնքն ու մարորովհետեւ Քրիստոսով էր որ Օրէնքն ու մարգարէգարէգարէգարէ----
ութիւնները ութիւնները ութիւնները ութիւնները իրենց լրումը պիտի գտնէինիրենց լրումը պիտի գտնէինիրենց լրումը պիտի գտնէինիրենց լրումը պիտի գտնէին::::    

է) է) է) է) ««««ԱԱԱԱնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէք»»»»::::    Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, Սարգիս Վրդ. Կունդ կը բացատրէ, 
թէ այս խօսքը կրնայ յատուկ կերպով նաեւ ուղղուած ըլլալ թէ այս խօսքը կրնայ յատուկ կերպով նաեւ ուղղուած ըլլալ թէ այս խօսքը կրնայ յատուկ կերպով նաեւ ուղղուած ըլլալ թէ այս խօսքը կրնայ յատուկ կերպով նաեւ ուղղուած ըլլալ 
Պետրոս առաքեալին, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս ըսած Պետրոս առաքեալին, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս ըսած Պետրոս առաքեալին, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս ըսած Պետրոս առաքեալին, որովհետեւ ասկէ առաջ Յիսուս ըսած 
էր թէ ինք պէտք է չարչարուի, սպաննուի ու երրորդ օրը էր թէ ինք պէտք է չարչարուի, սպաննուի ու երրորդ օրը էր թէ ինք պէտք է չարչարուի, սպաննուի ու երրորդ օրը էր թէ ինք պէտք է չարչարուի, սպաննուի ու երրորդ օրը 
յարութիւն առնէ, եւ Պետրոսյարութիւն առնէ, եւ Պետրոսյարութիւն առնէ, եւ Պետրոսյարութիւն առնէ, եւ Պետրոս    փորձած էր արգելք կենալ անոր փորձած էր արգելք կենալ անոր փորձած էր արգելք կենալ անոր փորձած էր արգելք կենալ անոր 
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այս մտածումին ու ծրագիրին` ըսելով. այս մտածումին ու ծրագիրին` ըսելով. այս մտածումին ու ծրագիրին` ըսելով. այս մտածումին ու ծրագիրին` ըսելով. ««««ՔաՔաՔաՔա´́́́ւ լիցի, Տէւ լիցի, Տէւ լիցի, Տէւ լիցի, Տէ´́́́ր, ր, ր, ր, 
այդպիսի բան թող չպատահի քեզիայդպիսի բան թող չպատահի քեզիայդպիսի բան թող չպատահի քեզիայդպիսի բան թող չպատահի քեզի»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.21Մատթէոս 16.21Մատթէոս 16.21Մատթէոս 16.21----22: 22: 22: 22: 
Մարկոս 8.31Մարկոս 8.31Մարկոս 8.31Մարկոս 8.31----32): 32): 32): 32): Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««ԱԱԱԱնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէքնոր մտիկ ըրէք»»»»    խօսքը խօսքը խօսքը խօսքը 
յատուկ կերպով Պետրոս առաքեալին համար էր, որպէսզի յատուկ կերպով Պետրոս առաքեալին համար էր, որպէսզի յատուկ կերպով Պետրոս առաքեալին համար էր, որպէսզի յատուկ կերպով Պետրոս առաքեալին համար էր, որպէսզի 
սորվէր դէմ չդնել Քրիստոսիսորվէր դէմ չդնել Քրիստոսիսորվէր դէմ չդնել Քրիստոսիսորվէր դէմ չդնել Քրիստոսի    խօսքին ու կամքին, խօսքին ու կամքին, խօսքին ու կամքին, խօսքին ու կամքին, 
չհակաճառէր անոր, ինչպէս ոտնլուայի ատեն ալ պիտի ընէր, չհակաճառէր անոր, ինչպէս ոտնլուայի ատեն ալ պիտի ընէր, չհակաճառէր անոր, ինչպէս ոտնլուայի ատեն ալ պիտի ընէր, չհակաճառէր անոր, ինչպէս ոտնլուայի ատեն ալ պիտի ընէր, 
թոյլ չտալով որ Յիսուս իր ոտքերն ալ լուար (Յովհաննէս 13.6թոյլ չտալով որ Յիսուս իր ոտքերն ալ լուար (Յովհաննէս 13.6թոյլ չտալով որ Յիսուս իր ոտքերն ալ լուար (Յովհաննէս 13.6թոյլ չտալով որ Յիսուս իր ոտքերն ալ լուար (Յովհաննէս 13.6----
8): 8): 8): 8): Հայրն Աստուած կը սպասէր Պետրոս առաքեալէն որ ան Հայրն Աստուած կը սպասէր Պետրոս առաքեալէն որ ան Հայրն Աստուած կը սպասէր Պետրոս առաքեալէն որ ան Հայրն Աստուած կը սպասէր Պետրոս առաքեալէն որ ան 
մտիկ ընէր ու հաւատար իր Որդիին խօսքերուն, հաւատքով մտիկ ընէր ու հաւատար իր Որդիին խօսքերուն, հաւատքով մտիկ ընէր ու հաւատար իր Որդիին խօսքերուն, հաւատքով մտիկ ընէր ու հաւատար իր Որդիին խօսքերուն, հաւատքով 
ընդունէր զանոնք, թէկուզ աընդունէր զանոնք, թէկուզ աընդունէր զանոնք, թէկուզ աընդունէր զանոնք, թէկուզ անոնք իրեն համար անընդունելի նոնք իրեն համար անընդունելի նոնք իրեն համար անընդունելի նոնք իրեն համար անընդունելի 
ու անտրամաբանական ըլլային:ու անտրամաբանական ըլլային:ու անտրամաբանական ըլլային:ու անտրամաբանական ըլլային:    

ը) Վերջապէս, ը) Վերջապէս, ը) Վերջապէս, ը) Վերջապէս, Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի խօսքերուն խօսքերուն խօսքերուն խօսքերուն մտիկ ընողըմտիկ ընողըմտիկ ընողըմտիկ ընողը    ու ու ու ու 
զանոնք գործադրողըզանոնք գործադրողըզանոնք գործադրողըզանոնք գործադրողը, , , , Քրիստոսի կապակցաբար Քրիստոսի կապակցաբար Քրիստոսի կապակցաբար Քրիստոսի կապակցաբար Հօրը կողմէ Հօրը կողմէ Հօրը կողմէ Հօրը կողմէ 
տրուած վկայութիւնը հաստատած ու դաւանած կ'ըլլայ:տրուած վկայութիւնը հաստատած ու դաւանած կ'ըլլայ:տրուած վկայութիւնը հաստատած ու դաւանած կ'ըլլայ:տրուած վկայութիւնը հաստատած ու դաւանած կ'ըլլայ:    

8) 8) 8) 8) Հոս կ'ուզեմ յիշել կարեւոր կէտ մը զոր կը գտնենք Հոս կ'ուզեմ յիշել կարեւոր կէտ մը զոր կը գտնենք Հոս կ'ուզեմ յիշել կարեւոր կէտ մը զոր կը գտնենք Հոս կ'ուզեմ յիշել կարեւոր կէտ մը զոր կը գտնենք 
ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս    Աւետարանիչի մօտ: Համաձայն Մատթէոսի Աւետարանիչի մօտ: Համաձայն Մատթէոսի Աւետարանիչի մօտ: Համաձայն Մատթէոսի Աւետարանիչի մօտ: Համաձայն Մատթէոսի 
արձանագրութեան, աշակերտները լսելէ ետք Հօր Աստուծոյ արձանագրութեան, աշակերտները լսելէ ետք Հօր Աստուծոյ արձանագրութեան, աշակերտները լսելէ ետք Հօր Աստուծոյ արձանագրութեան, աշակերտները լսելէ ետք Հօր Աստուծոյ 
վկայութեան ձայնը` վկայութեան ձայնը` վկայութեան ձայնը` վկայութեան ձայնը` ««««սարսափահար երեսի վրայ գետին սարսափահար երեսի վրայ գետին սարսափահար երեսի վրայ գետին սարսափահար երեսի վրայ գետին 
ինկանինկանինկանինկան»»»»,,,,    եւ եւ եւ եւ ««««Յիսուս մօտենալով` դպաւ անոնց եւ ըսաւ.Յիսուս մօտենալով` դպաւ անոնց եւ ըսաւ.Յիսուս մօտենալով` դպաւ անոնց եւ ըսաւ.Յիսուս մօտենալով` դպաւ անոնց եւ ըսաւ.----    
““““ՈտքիՈտքիՈտքիՈտքի´ ´ ´ ´ ելէք, միելէք, միելէք, միելէք, մի´ ´ ´ ´ վախնաքվախնաքվախնաքվախնաք””””»»»» (17.5 (17.5 (17.5 (17.5----7): 7): 7): 7): Այս բաժինը մենք չենք Այս բաժինը մենք չենք Այս բաժինը մենք չենք Այս բաժինը մենք չենք 
գտներ Մարկոսի գտներ Մարկոսի գտներ Մարկոսի գտներ Մարկոսի ու Ղուկասի Աւետարաններուն մէջ: Եւ ու Ղուկասի Աւետարաններուն մէջ: Եւ ու Ղուկասի Աւետարաններուն մէջ: Եւ ու Ղուկասի Աւետարաններուն մէջ: Եւ 
սակայն, ուզեցի անդրադառնալ այս կէտին, որովհետեւ անոր սակայն, ուզեցի անդրադառնալ այս կէտին, որովհետեւ անոր սակայն, ուզեցի անդրադառնալ այս կէտին, որովհետեւ անոր սակայն, ուզեցի անդրադառնալ այս կէտին, որովհետեւ անոր 
մէջ կը հանդիպինք Յիսուսի բժշկարար ու վերականգնիչ մէջ կը հանդիպինք Յիսուսի բժշկարար ու վերականգնիչ մէջ կը հանդիպինք Յիսուսի բժշկարար ու վերականգնիչ մէջ կը հանդիպինք Յիսուսի բժշկարար ու վերականգնիչ 
ձեռքի հպումին ու խօսքի զօրութեան: Երբ աշակերտները ձեռքի հպումին ու խօսքի զօրութեան: Երբ աշակերտները ձեռքի հպումին ու խօսքի զօրութեան: Երբ աշակերտները ձեռքի հպումին ու խօսքի զօրութեան: Երբ աշակերտները 
գետին ինկան, Յիսուս երկու բան ըրաւ. նախ դպաւ անոնց, եւ գետին ինկան, Յիսուս երկու բան ըրաւ. նախ դպաւ անոնց, եւ գետին ինկան, Յիսուս երկու բան ըրաւ. նախ դպաւ անոնց, եւ գետին ինկան, Յիսուս երկու բան ըրաւ. նախ դպաւ անոնց, եւ 
դպնալէ ետք` խօսդպնալէ ետք` խօսդպնալէ ետք` խօսդպնալէ ետք` խօսեցաւ անոնց հետ, եւ անոնք եցաւ անոնց հետ, եւ անոնք եցաւ անոնց հետ, եւ անոնք եցաւ անոնց հետ, եւ անոնք 
վերականգնեցան: Ոեւէ մարդ որ գետին ինկած է, տապալած վերականգնեցան: Ոեւէ մարդ որ գետին ինկած է, տապալած վերականգնեցան: Ոեւէ մարդ որ գետին ինկած է, տապալած վերականգնեցան: Ոեւէ մարդ որ գետին ինկած է, տապալած 
է, գլորած է, գայթակղած է, չիէ, գլորած է, գայթակղած է, չիէ, գլորած է, գայթակղած է, չիէ, գլորած է, գայթակղած է, չի´ ´ ´ ´ կրնար վերականգնիլ առանց կրնար վերականգնիլ առանց կրնար վերականգնիլ առանց կրնար վերականգնիլ առանց 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքի հպումին ու բժշկարար խօսքին: Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքի հպումին ու բժշկարար խօսքին: Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքի հպումին ու բժշկարար խօսքին: Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռքի հպումին ու բժշկարար խօսքին: 
Առանց Արարիչի ձեռքի հպումին` արարածը չի կրնար Առանց Արարիչի ձեռքի հպումին` արարածը չի կրնար Առանց Արարիչի ձեռքի հպումին` արարածը չի կրնար Առանց Արարիչի ձեռքի հպումին` արարածը չի կրնար 
կանգնիլ ու կանգուն մնալ: կանգնիլ ու կանգուն մնալ: կանգնիլ ու կանգուն մնալ: կանգնիլ ու կանգուն մնալ: ՔՔՔՔրիստոս ինքն է որ րիստոս ինքն է որ րիստոս ինքն է որ րիստոս ինքն է որ կանգուն կանգուն կանգուն կանգուն կը կը կը կը 
պահպահպահպահէ հաւատացեալը է հաւատացեալը է հաւատացեալը է հաւատացեալը ((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 14.4): 14.4): 14.4): 14.4):    Իգնատիոս Վրդ. Իգնատիոս Վրդ. Իգնատիոս Վրդ. Իգնատիոս Վրդ. 
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ՇնորհալինՇնորհալինՇնորհալինՇնորհալին9999    կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Հօրը ձայնը զիրենք գետին ինկացուց, իսկ Հօրը ձայնը զիրենք գետին ինկացուց, իսկ Հօրը ձայնը զիրենք գետին ինկացուց, իսկ Հօրը ձայնը զիրենք գետին ինկացուց, իսկ 
Որդիին ձայնը զիրենք վերականգնեցՈրդիին ձայնը զիրենք վերականգնեցՈրդիին ձայնը զիրենք վերականգնեցՈրդիին ձայնը զիրենք վերականգնեց»»»»::::    

9) 9) 9) 9) Որքա՜ն մեծ է մեր Տէրը: Երբ ան կը գտնուէր իր Որքա՜ն մեծ է մեր Տէրը: Երբ ան կը գտնուէր իր Որքա՜ն մեծ է մեր Տէրը: Երբ ան կը գտնուէր իր Որքա՜ն մեծ է մեր Տէրը: Երբ ան կը գտնուէր իր 
աստուածային փառքին մէջ` չմոռցաւ իր աշակեաստուածային փառքին մէջ` չմոռցաւ իր աշակեաստուածային փառքին մէջ` չմոռցաւ իր աշակեաստուածային փառքին մէջ` չմոռցաւ իր աշակերտներուն րտներուն րտներուն րտներուն 
հողեղէն բնութիւնը եւ այդ բնութեան յատուկ տկարութիւնհողեղէն բնութիւնը եւ այդ բնութեան յատուկ տկարութիւնհողեղէն բնութիւնը եւ այդ բնութեան յատուկ տկարութիւնհողեղէն բնութիւնը եւ այդ բնութեան յատուկ տկարութիւն----
ները. այլ ընդհակառակը, գթաները. այլ ընդհակառակը, գթաները. այլ ընդհակառակը, գթաները. այլ ընդհակառակը, գթա´́́́ց անոնց, դպաց անոնց, դպաց անոնց, դպաց անոնց, դպա´́́́ւ անոնց, ւ անոնց, ւ անոնց, ւ անոնց, 
խօսեցախօսեցախօսեցախօսեցա´́́́ւ անոնց, եւ վերականգնեւ անոնց, եւ վերականգնեւ անոնց, եւ վերականգնեւ անոնց, եւ վերականգնե´́́́ց զանոնք: Մարդիկ ց զանոնք: Մարդիկ ց զանոնք: Մարդիկ ց զանոնք: Մարդիկ 
այդպէս չեն դժբախտաբար: Մարդիկ եթէ բարձրանան` շատ այդպէս չեն դժբախտաբար: Մարդիկ եթէ բարձրանան` շատ այդպէս չեն դժբախտաբար: Մարդիկ եթէ բարձրանան` շատ այդպէս չեն դժբախտաբար: Մարդիկ եթէ բարձրանան` շատ 
շուտով կը մոռնան որ տակաւին իրենք քիչ ժամանակ առաջշուտով կը մոռնան որ տակաւին իրենք քիչ ժամանակ առաջշուտով կը մոռնան որ տակաւին իրենք քիչ ժամանակ առաջշուտով կը մոռնան որ տակաւին իրենք քիչ ժամանակ առաջ    
վարն էին, կը մոռնան վար եղողները, այլ խօսքով` տկարնեվարն էին, կը մոռնան վար եղողները, այլ խօսքով` տկարնեվարն էին, կը մոռնան վար եղողները, այլ խօսքով` տկարնեվարն էին, կը մոռնան վար եղողները, այլ խօսքով` տկարնե----
րը, աղքատները, համեստները, անիրաւուածները, հարստարը, աղքատները, համեստները, անիրաւուածները, հարստարը, աղքատները, համեստները, անիրաւուածները, հարստարը, աղքատները, համեստները, անիրաւուածները, հարստա----
հարուածները: Կը մոռնան որ իրենք այս դասակարգի հարուածները: Կը մոռնան որ իրենք այս դասակարգի հարուածները: Կը մոռնան որ իրենք այս դասակարգի հարուածները: Կը մոռնան որ իրենք այս դասակարգի 
ծնունդն են, եւ կը մոռնան մանաւանդ, որ Տէրը զիրենք այս ծնունդն են, եւ կը մոռնան մանաւանդ, որ Տէրը զիրենք այս ծնունդն են, եւ կը մոռնան մանաւանդ, որ Տէրը զիրենք այս ծնունդն են, եւ կը մոռնան մանաւանդ, որ Տէրը զիրենք այս 
դասակարգի մարդոց օգնութեան համար է որ բարձրացուց: դասակարգի մարդոց օգնութեան համար է որ բարձրացուց: դասակարգի մարդոց օգնութեան համար է որ բարձրացուց: դասակարգի մարդոց օգնութեան համար է որ բարձրացուց: 
ՈրՈրՈրՈրքա՜ն մեծ պիտի ըլլայ պատիժը այն մարդոց` որոնք քա՜ն մեծ պիտի ըլլայ պատիժը այն մարդոց` որոնք քա՜ն մեծ պիտի ըլլայ պատիժը այն մարդոց` որոնք քա՜ն մեծ պիտի ըլլայ պատիժը այն մարդոց` որոնք 
աղքատ դասակարգէ եկան ու բարձրացան, բայց բարձրաաղքատ դասակարգէ եկան ու բարձրացան, բայց բարձրաաղքատ դասակարգէ եկան ու բարձրացան, բայց բարձրաաղքատ դասակարգէ եկան ու բարձրացան, բայց բարձրա----
նալէ ետք` մոռցան աղքատները, անտեսեցին աղքատները, նալէ ետք` մոռցան աղքատները, անտեսեցին աղքատները, նալէ ետք` մոռցան աղքատները, անտեսեցին աղքատները, նալէ ետք` մոռցան աղքատները, անտեսեցին աղքատները, 
արհամարհեցին աղքատները, բեռ նկատեցին աղքատները:արհամարհեցին աղքատները, բեռ նկատեցին աղքատները:արհամարհեցին աղքատները, բեռ նկատեցին աղքատները:արհամարհեցին աղքատները, բեռ նկատեցին աղքատները:    

««««Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր: Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր: Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր: Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր: 
Աշակերտները այդ օրերոԱշակերտները այդ օրերոԱշակերտները այդ օրերոԱշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն ւն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն ւն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն ւն լուռ մնացին եւ ոեւէ մէկուն 
չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինչպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինչպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինչպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.36):Ղուկաս 9.36):Ղուկաս 9.36):Ղուկաս 9.36):    

1) 1) 1) 1) Համաձայն այս համարին, Մովսէս եւ Եղիա Համաձայն այս համարին, Մովսէս եւ Եղիա Համաձայն այս համարին, Մովսէս եւ Եղիա Համաձայն այս համարին, Մովսէս եւ Եղիա 
մարգարէները արդէն մեկնած էին երբ Աստուած պատուիրեց մարգարէները արդէն մեկնած էին երբ Աստուած պատուիրեց մարգարէները արդէն մեկնած էին երբ Աստուած պատուիրեց մարգարէները արդէն մեկնած էին երբ Աստուած պատուիրեց 
աշակերտներուն որ մտիկ ընեն Յիսուսի խօսքը: Պէտք էր աշակերտներուն որ մտիկ ընեն Յիսուսի խօսքը: Պէտք էր աշակերտներուն որ մտիկ ընեն Յիսուսի խօսքը: Պէտք էր աշակերտներուն որ մտիկ ընեն Յիսուսի խօսքը: Պէտք էր 
մեկնած ըլլային անոնք, որպէսզի աշակեմեկնած ըլլային անոնք, որպէսզի աշակեմեկնած ըլլային անոնք, որպէսզի աշակեմեկնած ըլլային անոնք, որպէսզի աշակերտները յանկարծ րտները յանկարծ րտները յանկարծ րտները յանկարծ 
չխորհէին կամ չկարծէին որ չխորհէին կամ չկարծէին որ չխորհէին կամ չկարծէին որ չխորհէին կամ չկարծէին որ ««««անոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէքանոր մտիկ ըրէք»»»»    խօսքը խօսքը խօսքը խօսքը 
ուղղուած էր Մովսէսին ու Եղիային: Մովսէս ու Եղիա իրենք ուղղուած էր Մովսէսին ու Եղիային: Մովսէս ու Եղիա իրենք ուղղուած էր Մովսէսին ու Եղիային: Մովսէս ու Եղիա իրենք ուղղուած էր Մովսէսին ու Եղիային: Մովսէս ու Եղիա իրենք 
չէին որ կարիքը ունէին մտիկ ընելու Յիսուսի խօսքերուն: չէին որ կարիքը ունէին մտիկ ընելու Յիսուսի խօսքերուն: չէին որ կարիքը ունէին մտիկ ընելու Յիսուսի խօսքերուն: չէին որ կարիքը ունէին մտիկ ընելու Յիսուսի խօսքերուն: 
Անոնք արդէն կը կատարէին ու կը կատարեն Տիրոջ կամքը Անոնք արդէն կը կատարէին ու կը կատարեն Տիրոջ կամքը Անոնք արդէն կը կատարէին ու կը կատարեն Տիրոջ կամքը Անոնք արդէն կը կատարէին ու կը կատարեն Տիրոջ կամքը 

                                                 
9
 Կը կոչուի նաեւ` Սեւլեռնեցի: Ապրած է 12-րդ դարուն: Ղուկասու Աւետա-

րանի մեկնութիւնը կատարած է Գրիգոր Գ. Պահլաւունի Կաթողիկոսին 
խնդրանքով, 1130-ին: 
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երկինքի մէջ: Աշակերտները իրեերկինքի մէջ: Աշակերտները իրեերկինքի մէջ: Աշակերտները իրեերկինքի մէջ: Աշակերտները իրե´́́́նք էին նք էին նք էին նք էին որ կարիքը ունէին որ կարիքը ունէին որ կարիքը ունէին որ կարիքը ունէին 
մտիկ ընելու ու հնազանդ մնալու Տիրոջ խօսքին ու կամքին:մտիկ ընելու ու հնազանդ մնալու Տիրոջ խօսքին ու կամքին:մտիկ ընելու ու հնազանդ մնալու Տիրոջ խօսքին ու կամքին:մտիկ ընելու ու հնազանդ մնալու Տիրոջ խօսքին ու կամքին:    

2)2)2)2)    Ղուկաս կը վկայէ թէ Ղուկաս կը վկայէ թէ Ղուկաս կը վկայէ թէ Ղուկաս կը վկայէ թէ ««««աշակերտները այդ օրերուն լուռ աշակերտները այդ օրերուն լուռ աշակերտները այդ օրերուն լուռ աշակերտները այդ օրերուն լուռ 
մնացին եւ ոեւէ մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մնացին եւ ոեւէ մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մնացին եւ ոեւէ մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մնացին եւ ոեւէ մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն 
մասինմասինմասինմասին»»»»::::    ««««Այդ օրերուն ըսելովԱյդ օրերուն ըսելովԱյդ օրերուն ըսելովԱյդ օրերուն ըսելով»»»»    չ'ակնարկուիր այլակերպուչ'ակնարկուիր այլակերպուչ'ակնարկուիր այլակերպուչ'ակնարկուիր այլակերպու----
թեան յաջորդող լոկ քանի մը օրերթեան յաջորդող լոկ քանի մը օրերթեան յաջորդող լոկ քանի մը օրերթեան յաջորդող լոկ քանի մը օրերուն, այլ` Քրիստոսի ուն, այլ` Քրիստոսի ուն, այլ` Քրիստոսի ուն, այլ` Քրիստոսի 
երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ ժամանակահատուածին: երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ ժամանակահատուածին: երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ ժամանակահատուածին: երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ ժամանակահատուածին: 
Այնքան ատեն որ Քրիստոս իր առաքելութիւնը իր աւարտին Այնքան ատեն որ Քրիստոս իր առաքելութիւնը իր աւարտին Այնքան ատեն որ Քրիստոս իր առաքելութիւնը իր աւարտին Այնքան ատեն որ Քրիստոս իր առաքելութիւնը իր աւարտին 
չէր հասցուցած` աշակերտները ոչինչ խօսեցան իրենց չէր հասցուցած` աշակերտները ոչինչ խօսեցան իրենց չէր հասցուցած` աշակերտները ոչինչ խօսեցան իրենց չէր հասցուցած` աշակերտները ոչինչ խօսեցան իրենց 
տեսածին մասին: Անոնք եթէ խօսէին Յիսուսի այլակերպուտեսածին մասին: Անոնք եթէ խօսէին Յիսուսի այլակերպուտեսածին մասին: Անոնք եթէ խօսէին Յիսուսի այլակերպուտեսածին մասին: Անոնք եթէ խօսէին Յիսուսի այլակերպու----
թեան մասին ու լերան վրայ պատահածին մասինթեան մասին ու լերան վրայ պատահածին մասինթեան մասին ու լերան վրայ պատահածին մասինթեան մասին ու լերան վրայ պատահածին մասին` ` ` ` ո՞վ պիտի ո՞վ պիտի ո՞վ պիտի ո՞վ պիտի 
հաւատար իրենց: Եւ ոչ միայն պիտի չհաւատային, այլեւ` հաւատար իրենց: Եւ ոչ միայն պիտի չհաւատային, այլեւ` հաւատար իրենց: Եւ ոչ միայն պիտի չհաւատային, այլեւ` հաւատար իրենց: Եւ ոչ միայն պիտի չհաւատային, այլեւ` 
պիտի գայթակղէին, եւ ըսուածը ցնդաբանութիւն ու պիտի գայթակղէին, եւ ըսուածը ցնդաբանութիւն ու պիտի գայթակղէին, եւ ըսուածը ցնդաբանութիւն ու պիտի գայթակղէին, եւ ըսուածը ցնդաբանութիւն ու 
զառանցանքզառանցանքզառանցանքզառանցանք    պիտի կարծէին, եւ ըսողներն ալ` ցնդաբապիտի կարծէին, եւ ըսողներն ալ` ցնդաբապիտի կարծէին, եւ ըսողներն ալ` ցնդաբապիտի կարծէին, եւ ըսողներն ալ` ցնդաբա----
նողներ ու զառանցողներ:նողներ ու զառանցողներ:նողներ ու զառանցողներ:նողներ ու զառանցողներ:    

Արդարեւ, եթէ ըսէին` Արդարեւ, եթէ ըսէին` Արդարեւ, եթէ ըսէին` Արդարեւ, եթէ ըսէին` ««««Քրիստոսի դէմքը արեւի նման Քրիստոսի դէմքը արեւի նման Քրիստոսի դէմքը արեւի նման Քրիստոսի դէմքը արեւի նման 
լուսաւոր դարձաւ ու իր հագուստներլուսաւոր դարձաւ ու իր հագուստներլուսաւոր դարձաւ ու իր հագուստներլուսաւոր դարձաւ ու իր հագուստները ձիւնի պէս ճերմակ ը ձիւնի պէս ճերմակ ը ձիւնի պէս ճերմակ ը ձիւնի պէս ճերմակ 
եղանեղանեղանեղան»,»,»,»,    ո՞վ պիտի հաւատար իրենց այս խօսքին:ո՞վ պիտի հաւատար իրենց այս խօսքին:ո՞վ պիտի հաւատար իրենց այս խօսքին:ո՞վ պիտի հաւատար իրենց այս խօսքին:    

Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` ««««մմմմենք Հայր Աստուծոյ ձայնը լսեցինքենք Հայր Աստուծոյ ձայնը լսեցինքենք Հայր Աստուծոյ ձայնը լսեցինքենք Հայր Աստուծոյ ձայնը լսեցինք»,»,»,»,    ո՞վ ո՞վ ո՞վ ո՞վ 
պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:    

Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` ««««եեեերկինքէն ամպը եկաւ ու մեզ ծածկեցրկինքէն ամպը եկաւ ու մեզ ծածկեցրկինքէն ամպը եկաւ ու մեզ ծածկեցրկինքէն ամպը եկաւ ու մեզ ծածկեց»,»,»,»,    ո՞վ ո՞վ ո՞վ ո՞վ 
պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:պիտի հաւատար իրենց:    

Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` Եթէ ըսէին` ««««Մովսէս ու Եղիա մարգարէները երեւցան Մովսէս ու Եղիա մարգարէները երեւցան Մովսէս ու Եղիա մարգարէները երեւցան Մովսէս ու Եղիա մարգարէները երեւցան 
մեզիմեզիմեզիմեզի»,»,»,»,    ո՞վ պիտի հաւատար իրենց: Ոո՞վ պիտի հաւատար իրենց: Ոո՞վ պիտի հաւատար իրենց: Ոո՞վ պիտի հաւատար իրենց: Ո´́́́չ ոք:չ ոք:չ ոք:չ ոք:    

Ահա թէ ինչու, Քրիստոսի իսկ պատուէրով անոնք Ահա թէ ինչու, Քրիստոսի իսկ պատուէրով անոնք Ահա թէ ինչու, Քրիստոսի իսկ պատուէրով անոնք Ահա թէ ինչու, Քրիստոսի իսկ պատուէրով անոնք ««««ոոոոեւէ եւէ եւէ եւէ 
մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինմէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինմէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասինմէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին»»»»::::    Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
ու Մարկոսու Մարկոսու Մարկոսու Մարկոս    կ'արձանագրեն թէ երբ լեռնէն կ'իջնէին` Յիսուս կ'արձանագրեն թէ երբ լեռնէն կ'իջնէին` Յիսուս կ'արձանագրեն թէ երբ լեռնէն կ'իջնէին` Յիսուս կ'արձանագրեն թէ երբ լեռնէն կ'իջնէին` Յիսուս 
անոնց ըսաւ. անոնց ըսաւ. անոնց ըսաւ. անոնց ըսաւ. ««««Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն 
յարութիւն չառնէ, ձեր տյարութիւն չառնէ, ձեր տյարութիւն չառնէ, ձեր տյարութիւն չառնէ, ձեր տեսածը ոեւէ մէկուն միեսածը ոեւէ մէկուն միեսածը ոեւէ մէկուն միեսածը ոեւէ մէկուն մի´ ´ ´ ´ պատմէքպատմէքպատմէքպատմէք»»»»    
((((Մատթէոս 17.9: Մարկոս 9.9): Յիսուս իր այս կեցուածքով կը Մատթէոս 17.9: Մարկոս 9.9): Յիսուս իր այս կեցուածքով կը Մատթէոս 17.9: Մարկոս 9.9): Յիսուս իր այս կեցուածքով կը Մատթէոս 17.9: Մարկոս 9.9): Յիսուս իր այս կեցուածքով կը 
սորվեցնէ մեզի, թէ ամէն ճշմարտութիւն` ամէն ատեն չենք սորվեցնէ մեզի, թէ ամէն ճշմարտութիւն` ամէն ատեն չենք սորվեցնէ մեզի, թէ ամէն ճշմարտութիւն` ամէն ատեն չենք սորվեցնէ մեզի, թէ ամէն ճշմարտութիւն` ամէն ատեն չենք 
կրնար խօսիլ կամ բացայայտել: կրնար խօսիլ կամ բացայայտել: կրնար խօսիլ կամ բացայայտել: կրնար խօսիլ կամ բացայայտել: ««««Ամէն բանի ատենը կայ...: Ամէն բանի ատենը կայ...: Ամէն բանի ատենը կայ...: Ամէն բանի ատենը կայ...: 
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ԼԼԼԼռելու ժամանակ ռելու ժամանակ ռելու ժամանակ ռելու ժամանակ կայ կայ կայ կայ եւ խօսելու ժամանակեւ խօսելու ժամանակեւ խօսելու ժամանակեւ խօսելու ժամանակ»»»» ( ( ( (Ժողովող 3.1,7): Ժողովող 3.1,7): Ժողովող 3.1,7): Ժողովող 3.1,7): 
Այսօր ըսոԱյսօր ըսոԱյսօր ըսոԱյսօր ըսուելիքը եթէ վաղը ըսուի` կրնայ իր ազդեցութիւնը ւելիքը եթէ վաղը ըսուի` կրնայ իր ազդեցութիւնը ւելիքը եթէ վաղը ըսուի` կրնայ իր ազդեցութիւնը ւելիքը եթէ վաղը ըսուի` կրնայ իր ազդեցութիւնը 
կորսնցնել, կամ վաղը ըսուելիքը եթէ այսօր ըսուի` կրնայ կորսնցնել, կամ վաղը ըսուելիքը եթէ այսօր ըսուի` կրնայ կորսնցնել, կամ վաղը ըսուելիքը եթէ այսօր ըսուի` կրնայ կորսնցնել, կամ վաղը ըսուելիքը եթէ այսօր ըսուի` կրնայ 
քանդիչ ազդեցութիւն ունենալ:քանդիչ ազդեցութիւն ունենալ:քանդիչ ազդեցութիւն ունենալ:քանդիչ ազդեցութիւն ունենալ:    

Ինչպէս տեսանք, որ Մատթէոս ու Մարկոս ԱւետարաԻնչպէս տեսանք, որ Մատթէոս ու Մարկոս ԱւետարաԻնչպէս տեսանք, որ Մատթէոս ու Մարկոս ԱւետարաԻնչպէս տեսանք, որ Մատթէոս ու Մարկոս Աւետարա----
նիչներուն համաձայն, Յիսուս պատուիրած էր իր աշակերտնիչներուն համաձայն, Յիսուս պատուիրած էր իր աշակերտնիչներուն համաձայն, Յիսուս պատուիրած էր իր աշակերտնիչներուն համաձայն, Յիսուս պատուիրած էր իր աշակերտ----
ներուն որ չպատմեն իրենց տեսածին մասներուն որ չպատմեն իրենց տեսածին մասներուն որ չպատմեն իրենց տեսածին մասներուն որ չպատմեն իրենց տեսածին մասին մինչեւ որ ինք ին մինչեւ որ ինք ին մինչեւ որ ինք ին մինչեւ որ ինք 
յարութիւն առնէ: Բայց ճիշդ յարութենէն ետք չէր որ յարութիւն առնէ: Բայց ճիշդ յարութենէն ետք չէր որ յարութիւն առնէ: Բայց ճիշդ յարութենէն ետք չէր որ յարութիւն առնէ: Բայց ճիշդ յարութենէն ետք չէր որ 
աշակերտները պատմեցին իրենց տեսածին մասին, այլ` աշակերտները պատմեցին իրենց տեսածին մասին, այլ` աշակերտները պատմեցին իրենց տեսածին մասին, այլ` աշակերտները պատմեցին իրենց տեսածին մասին, այլ` 
Հոգեգալուստէն ետք, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին գալուստէն Հոգեգալուստէն ետք, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին գալուստէն Հոգեգալուստէն ետք, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին գալուստէն Հոգեգալուստէն ետք, որովհետեւ Սուրբ Հոգիին գալուստէն 
եեեե´́́́տք միայն ամէն մարդ բացարձակ վստահութեամբ գիտցաւ տք միայն ամէն մարդ բացարձակ վստահութեամբ գիտցաւ տք միայն ամէն մարդ բացարձակ վստահութեամբ գիտցաւ տք միայն ամէն մարդ բացարձակ վստահութեամբ գիտցաւ 
որ Յիսուս մարդեղացած Աստուածն էր:որ Յիսուս մարդեղացած Աստուածն էր:որ Յիսուս մարդեղացած Աստուածն էր:որ Յիսուս մարդեղացած Աստուածն էր:    

Մխիթար ՎՄխիթար ՎՄխիթար ՎՄխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը բացատրէ, թէ Յիսուս րդ. Սեբաստացին կը բացատրէ, թէ Յիսուս րդ. Սեբաստացին կը բացատրէ, թէ Յիսուս րդ. Սեբաստացին կը բացատրէ, թէ Յիսուս 
աշակերտներուն պատուիրեց որ իրենց տեսածին մասին բան աշակերտներուն պատուիրեց որ իրենց տեսածին մասին բան աշակերտներուն պատուիրեց որ իրենց տեսածին մասին բան աշակերտներուն պատուիրեց որ իրենց տեսածին մասին բան 
մը չպատմեն.մը չպատմեն.մը չպատմեն.մը չպատմեն.----    

ա) Որպէսզի երբ ինք խաչուէր, յանկարծ հրեաները ա) Որպէսզի երբ ինք խաչուէր, յանկարծ հրեաները ա) Որպէսզի երբ ինք խաչուէր, յանկարծ հրեաները ա) Որպէսզի երբ ինք խաչուէր, յանկարծ հրեաները 
աշակերտներուն չըսէին` աշակերտներուն չըսէին` աշակերտներուն չըսէին` աշակերտներուն չըսէին` ««««Դուք որ պատմեցիք Յիսուսի մեծ Դուք որ պատմեցիք Յիսուսի մեծ Դուք որ պատմեցիք Յիսուսի մեծ Դուք որ պատմեցիք Յիսուսի մեծ 
փառքին մասին` տեսէփառքին մասին` տեսէփառքին մասին` տեսէփառքին մասին` տեսէ´́́́ք, ահա ան ք, ահա ան ք, ահա ան ք, ահա ան նախատալից կերպով նախատալից կերպով նախատալից կերպով նախատալից կերպով 
խեղճ մարդու խեղճ մարդու խեղճ մարդու խեղճ մարդու մը նման կը խաչուիմը նման կը խաչուիմը նման կը խաչուիմը նման կը խաչուի»:»:»:»:    

բ) Որպէսզի հրեաները, եւ յատկապէս Փարիսեցիներն ու բ) Որպէսզի հրեաները, եւ յատկապէս Փարիսեցիներն ու բ) Որպէսզի հրեաները, եւ յատկապէս Փարիսեցիներն ու բ) Որպէսզի հրեաները, եւ յատկապէս Փարիսեցիներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով աշակերտներուն գովասաՕրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով աշակերտներուն գովասաՕրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով աշակերտներուն գովասաՕրէնքի ուսուցիչները, տեսնելով աշակերտներուն գովասա----
նական ու փառաբանական խօսքերը իրենց Վարդապետին նական ու փառաբանական խօսքերը իրենց Վարդապետին նական ու փառաբանական խօսքերը իրենց Վարդապետին նական ու փառաբանական խօսքերը իրենց Վարդապետին 
մասին` նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին անոնց դէմ, մասին` նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին անոնց դէմ, մասին` նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին անոնց դէմ, մասին` նախանձով ու բարկութեամբ չգրգռուէին անոնց դէմ, 
եւ զանոնք հալածելու չսկսէին:եւ զանոնք հալածելու չսկսէին:եւ զանոնք հալածելու չսկսէին:եւ զանոնք հալածելու չսկսէին:    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ար Յիսուս, ար Յիսուս, ար Յիսուս, այլակերպեայլակերպեայլակերպեայլակերպեա´́́́լ Փրկիչլ Փրկիչլ Փրկիչլ Փրկիչ, , , , այլակերպէ այլակերպէ այլակերպէ այլակերպէ 
սիրտս փառքովդ եւ զիս առաջնորդէ քու փառքդսիրտս փառքովդ եւ զիս առաջնորդէ քու փառքդսիրտս փառքովդ եւ զիս առաջնորդէ քու փառքդսիրտս փառքովդ եւ զիս առաջնորդէ քու փառքդ    
ճառագայթող կեանք մը ապրելուճառագայթող կեանք մը ապրելուճառագայթող կեանք մը ապրելուճառագայթող կեանք մը ապրելու::::    

ԱԱԱԱյլակերպեայլակերպեայլակերպեայլակերպեա´́́́լ լ լ լ Փրկիչ, օգնէ որ ես ալ Պետրոս Փրկիչ, օգնէ որ ես ալ Պետրոս Փրկիչ, օգնէ որ ես ալ Պետրոս Փրկիչ, օգնէ որ ես ալ Պետրոս 
առաքեալին նման, փառքիդ ու ներկայութեանդ մէջ առաքեալին նման, փառքիդ ու ներկայութեանդ մէջ առաքեալին նման, փառքիդ ու ներկայութեանդ մէջ առաքեալին նման, փառքիդ ու ներկայութեանդ մէջ 
ապրելու ջերմ փափաք ունենամ:ապրելու ջերմ փափաք ունենամ:ապրելու ջերմ փափաք ունենամ:ապրելու ջերմ փափաք ունենամ:    

ԱԱԱԱյլակերպեայլակերպեայլակերպեայլակերպեա´́́́լ Փրկիչ, շնորհէ որ ես ալ Մովսէս լ Փրկիչ, շնորհէ որ ես ալ Մովսէս լ Փրկիչ, շնորհէ որ ես ալ Մովսէս լ Փրկիչ, շնորհէ որ ես ալ Մովսէս 
եւ Եղիա մարգարէներուն նման Քեզի հետ ու Քու եւ Եղիա մարգարէներուն նման Քեզի հետ ու Քու եւ Եղիա մարգարէներուն նման Քեզի հետ ու Քու եւ Եղիա մարգարէներուն նման Քեզի հետ ու Քու 
իրագործած փրկութեանդ մասին խօսիմ միայն:իրագործած փրկութեանդ մասին խօսիմ միայն:իրագործած փրկութեանդ մասին խօսիմ միայն:իրագործած փրկութեանդ մասին խօսիմ միայն:    

ԱյլակերպեաԱյլակերպեաԱյլակերպեաԱյլակերպեա´́́́լ Փրկիչ, օգնէ որ միլ Փրկիչ, օգնէ որ միլ Փրկիչ, օգնէ որ միլ Փրկիչ, օգնէ որ միշտ ականջ շտ ականջ շտ ականջ շտ ականջ 
տամ երկնաւոր Հօրս խօսքին` տամ երկնաւոր Հօրս խօսքին` տամ երկնաւոր Հօրս խօսքին` տամ երկնաւոր Հօրս խօսքին` ««««Անոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէքԱնոր մտիկ ըրէք»»»», , , , 
եւ անդարձ ու անշեղ կերպով կամքդ կատարեմ ու եւ անդարձ ու անշեղ կերպով կամքդ կատարեմ ու եւ անդարձ ու անշեղ կերպով կամքդ կատարեմ ու եւ անդարձ ու անշեղ կերպով կամքդ կատարեմ ու 
կամքիդ հնազանդիմ:կամքիդ հնազանդիմ:կամքիդ հնազանդիմ:կամքիդ հնազանդիմ:    
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Այրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լուման    
((((Ղուկաս 21.1Ղուկաս 21.1Ղուկաս 21.1Ղուկաս 21.1----4444))))    

    

    
««««Մինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահա----

րուստրուստրուստրուստներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի ներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի ներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի ներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի 
գանձանագանձանագանձանագանձանակին մէջկին մէջկին մէջկին մէջ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 21.1):Ղուկաս 21.1):Ղուկաս 21.1):Ղուկաս 21.1):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս տաճար մտաւ` դիտելու Յիսուս տաճար մտաւ` դիտելու Յիսուս տաճար մտաւ` դիտելու Յիսուս տաճար մտաւ` դիտելու համար համար համար համար թէ մարդիկ թէ մարդիկ թէ մարդիկ թէ մարդիկ 
իիիի´́́́նչ կ'ընեն հոն, դիտելու թէ ինչ կ'ընեն հոն, դիտելու թէ ինչ կ'ընեն հոն, դիտելու թէ ինչ կ'ընեն հոն, դիտելու թէ ի´́́́նչ կու տան եւ ինչոնչ կու տան եւ ինչոնչ կու տան եւ ինչոնչ կու տան եւ ինչո´́́́ւ կու տան, ւ կու տան, ւ կու տան, ւ կու տան, 
իիիի´́́́նչ դիտումով ու ինչ դիտումով ու ինչ դիտումով ու ինչ դիտումով ու ի´́́́նչ շարժառիթներէ մղուած կու տան:նչ շարժառիթներէ մղուած կու տան:նչ շարժառիթներէ մղուած կու տան:նչ շարժառիթներէ մղուած կու տան:    

Երկինքի բնակիչ Աստուածը` մտաւ երկրի վրայ իր Երկինքի բնակիչ Աստուածը` մտաւ երկրի վրայ իր Երկինքի բնակիչ Աստուածը` մտաւ երկրի վրայ իր Երկինքի բնակիչ Աստուածը` մտաւ երկրի վրայ իր 
բնակութեան վայրը եղող իր տաճարը, տեսնելու համար թէ բնակութեան վայրը եղող իր տաճարը, տեսնելու համար թէ բնակութեան վայրը եղող իր տաճարը, տեսնելու համար թէ բնակութեան վայրը եղող իր տաճարը, տեսնելու համար թէ 
մարդիկ իմարդիկ իմարդիկ իմարդիկ ի´́́́նչպէս կը վերաբերին Աստուծոյ տանը հանդէպ:նչպէս կը վերաբերին Աստուծոյ տանը հանդէպ:նչպէս կը վերաբերին Աստուծոյ տանը հանդէպ:նչպէս կը վերաբերին Աստուծոյ տանը հանդէպ:    

Տաճար մտաւ ՏանտէՏաճար մտաւ ՏանտէՏաճար մտաւ ՏանտէՏաճար մտաւ Տանտէ´́́́րը տաճարին` րը տաճարին` րը տաճարին` րը տաճարին` տեսնելու համար տեսնելու համար տեսնելու համար տեսնելու համար 
իր արարածներուն մօտեցման կերպը` իրեն հանդէպ:իր արարածներուն մօտեցման կերպը` իրեն հանդէպ:իր արարածներուն մօտեցման կերպը` իրեն հանդէպ:իր արարածներուն մօտեցման կերպը` իրեն հանդէպ:    

Տաճար մտաւ ԱստուաՏաճար մտաւ ԱստուաՏաճար մտաւ ԱստուաՏաճար մտաւ Աստուա´́́́ծը տաճարին` տեսնելու համար ծը տաճարին` տեսնելու համար ծը տաճարին` տեսնելու համար ծը տաճարին` տեսնելու համար 
թէ արդեօք մարդոց սրտին մէջ երկիւղ, յարգանք ու սէր կա՞յ թէ արդեօք մարդոց սրտին մէջ երկիւղ, յարգանք ու սէր կա՞յ թէ արդեօք մարդոց սրտին մէջ երկիւղ, յարգանք ու սէր կա՞յ թէ արդեօք մարդոց սրտին մէջ երկիւղ, յարգանք ու սէր կա՞յ 
իրեն հանդէպ:իրեն հանդէպ:իրեն հանդէպ:իրեն հանդէպ:    

Տաճար մտաւ կեաՏաճար մտաւ կեաՏաճար մտաւ կեաՏաճար մտաւ կեա´́́́նքը տաճարին` տեսնելու համար թէ նքը տաճարին` տեսնելու համար թէ նքը տաճարին` տեսնելու համար թէ նքը տաճարին` տեսնելու համար թէ 
արդեօք կեանքի ծարաւ մարդիկ կա՞ն հոն:արդեօք կեանքի ծարաւ մարդիկ կա՞ն հոն:արդեօք կեանքի ծարաւ մարդիկ կա՞ն հոն:արդեօք կեանքի ծարաւ մարդիկ կա՞ն հոն:    

Մինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահաՄինչ Յիսուս իր շուրջը կը դիտէր, տեսաւ մեծահա----
րուստրուստրուստրուստներ, որոնք իրենց նուէրներներ, որոնք իրենց նուէրներներ, որոնք իրենց նուէրներներ, որոնք իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի ը կը նետէին տաճարի ը կը նետէին տաճարի ը կը նետէին տաճարի 
գանձանագանձանագանձանագանձանակին մէջ: Երբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ կին մէջ: Երբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ կին մէջ: Երբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ կին մէջ: Երբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ 
երկու լումայ նեերկու լումայ նեերկու լումայ նեերկու լումայ նետեց գանձանակին մէջ, ըսաւ իր աշատեց գանձանակին մէջ, ըսաւ իր աշատեց գանձանակին մէջ, ըսաւ իր աշատեց գանձանակին մէջ, ըսաւ իր աշա----
կերտներուն.կերտներուն.կերտներուն.կերտներուն.    

----    Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն Վստահ գիտցէք, որ այդ աղքատ այրին բոլորէն 
աւելի նետեց գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ աւելի նետեց գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ աւելի նետեց գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ աւելի նետեց գանձանակին մէջ: Միւսները բոլորն ալ 
իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին Ասիրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին Ասիրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին Ասիրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին Աստուծոյ, տուծոյ, տուծոյ, տուծոյ, 
մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամմինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամմինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամմինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամ----
բողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեց::::    
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Տաճարին մէջ գտնուող հրեաները չէին անդրադառնար Տաճարին մէջ գտնուող հրեաները չէին անդրադառնար Տաճարին մէջ գտնուող հրեաները չէին անդրադառնար Տաճարին մէջ գտնուող հրեաները չէին անդրադառնար 
որ տաճար մտնող այս Մարդը` Տէոր տաճար մտնող այս Մարդը` Տէոր տաճար մտնող այս Մարդը` Տէոր տաճար մտնող այս Մարդը` Տէ´́́́րն էր տաճարին, րն էր տաճարին, րն էր տաճարին, րն էր տաճարին, 
նորոգինորոգինորոգինորոգի´́́́չն էր տաճարին, եւ ուստի` աւելի մեծ էր քան չն էր տաճարին, եւ ուստի` աւելի մեծ էր քան չն էր տաճարին, եւ ուստի` աւելի մեծ էր քան չն էր տաճարին, եւ ուստի` աւելի մեծ էր քան 
նոյնինքն տաճարը, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. նոյնինքն տաճարը, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. նոյնինքն տաճարը, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. նոյնինքն տաճարը, ինչպէս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Տաճարէն աւելի Տաճարէն աւելի Տաճարէն աւելի Տաճարէն աւելի 
մեծ մէկը կայ հոսմեծ մէկը կայ հոսմեծ մէկը կայ հոսմեծ մէկը կայ հոս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 12.6):Մատթէոս 12.6):Մատթէոս 12.6):Մատթէոս 12.6):    

Իր երկրաւոր առաքելութեան ընթաԻր երկրաւոր առաքելութեան ընթաԻր երկրաւոր առաքելութեան ընթաԻր երկրաւոր առաքելութեան ընթացքին Յիսուս յատուկ ցքին Յիսուս յատուկ ցքին Յիսուս յատուկ ցքին Յիսուս յատուկ 
կարեւորութիւն տուաւ տաճարին: Իր մանկութեան` իր կարեւորութիւն տուաւ տաճարին: Իր մանկութեան` իր կարեւորութիւն տուաւ տաճարին: Իր մանկութեան` իր կարեւորութիւն տուաւ տաճարին: Իր մանկութեան` իր 
ծնողքին կողմէ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22,27): ծնողքին կողմէ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22,27): ծնողքին կողմէ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22,27): ծնողքին կողմէ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22,27): 
Տաճարին մէջ էր որ Սիմոն ծերունին մանուկ Յիսուսը իր Տաճարին մէջ էր որ Սիմոն ծերունին մանուկ Յիսուսը իր Տաճարին մէջ էր որ Սիմոն ծերունին մանուկ Յիսուսը իր Տաճարին մէջ էր որ Սիմոն ծերունին մանուկ Յիսուսը իր 
գիրկը առաւ ու գոհաբանեց զԱստուած (Ղուկաս 2.28): Աննա գիրկը առաւ ու գոհաբանեց զԱստուած (Ղուկաս 2.28): Աննա գիրկը առաւ ու գոհաբանեց զԱստուած (Ղուկաս 2.28): Աննա գիրկը առաւ ու գոհաբանեց զԱստուած (Ղուկաս 2.28): Աննա 
մարգարէուհին տաճարին մէջ էր որ սկսմարգարէուհին տաճարին մէջ էր որ սկսմարգարէուհին տաճարին մէջ էր որ սկսմարգարէուհին տաճարին մէջ էր որ սկսաւ վկայութիւն տալ աւ վկայութիւն տալ աւ վկայութիւն տալ աւ վկայութիւն տալ 
մանուկ Յիսուսի մասին` տաճար եկող բոլոր մարդոց մանուկ Յիսուսի մասին` տաճար եկող բոլոր մարդոց մանուկ Յիսուսի մասին` տաճար եկող բոլոր մարդոց մանուկ Յիսուսի մասին` տաճար եկող բոլոր մարդոց 
((((Ղուկաս 2.36Ղուկաս 2.36Ղուկաս 2.36Ղուկաս 2.36----38):38):38):38):    

Յիսուս ուզեց Աստուծոյ տունը եղող տաճարը մաքուր Յիսուս ուզեց Աստուծոյ տունը եղող տաճարը մաքուր Յիսուս ուզեց Աստուծոյ տունը եղող տաճարը մաքուր Յիսուս ուզեց Աստուծոյ տունը եղող տաճարը մաքուր 
տեսնել, ահա թէ ինչու դէմ արտայայտուեցաւ այն պղծուտեսնել, ահա թէ ինչու դէմ արտայայտուեցաւ այն պղծուտեսնել, ահա թէ ինչու դէմ արտայայտուեցաւ այն պղծուտեսնել, ահա թէ ինչու դէմ արտայայտուեցաւ այն պղծու----
թիւններուն, որոնք կը գործուէին տաճարին մէջ ու տաճարին թիւններուն, որոնք կը գործուէին տաճարին մէջ ու տաճարին թիւններուն, որոնք կը գործուէին տաճարին մէջ ու տաճարին թիւններուն, որոնք կը գործուէին տաճարին մէջ ու տաճարին 
դէմ քահանաներուն կողմէ դէմ քահանաներուն կողմէ դէմ քահանաներուն կողմէ դէմ քահանաներուն կողմէ ((((Մատթէոս 12.5): Ուրիշ առիթով Մատթէոս 12.5): Ուրիշ առիթով Մատթէոս 12.5): Ուրիշ առիթով Մատթէոս 12.5): Ուրիշ առիթով 
մը, տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ ընող մարդիկը մը, տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ ընող մարդիկը մը, տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ ընող մարդիկը մը, տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ ընող մարդիկը 
վռնտեց, լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվավռնտեց, լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվավռնտեց, լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվավռնտեց, լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվա----
ճառներուն աթոռները շրջեց (Մատթէոս 21.12: Մարկոս 11.15ճառներուն աթոռները շրջեց (Մատթէոս 21.12: Մարկոս 11.15ճառներուն աթոռները շրջեց (Մատթէոս 21.12: Մարկոս 11.15ճառներուն աթոռները շրջեց (Մատթէոս 21.12: Մարկոս 11.15----
16: 16: 16: 16: Ղուկաս 19.45: Յովհաննէս 2.15Ղուկաս 19.45: Յովհաննէս 2.15Ղուկաս 19.45: Յովհաննէս 2.15Ղուկաս 19.45: Յովհաննէս 2.15----16): 16): 16): 16): Եթէ երբեք Յիսուս Եթէ երբեք Յիսուս Եթէ երբեք Յիսուս Եթէ երբեք Յիսուս 
ուզեց մաքրուած տեսնել տաճուզեց մաքրուած տեսնել տաճուզեց մաքրուած տեսնել տաճուզեց մաքրուած տեսնել տաճարի շրջափակը, որքա՜ն աւելի արի շրջափակը, որքա՜ն աւելի արի շրջափակը, որքա՜ն աւելի արի շրջափակը, որքա՜ն աւելի 
պիտի ուզէր եւ կ'ուզէ մաքուր տեսնել իր նոյնինքն տաճարը, պիտի ուզէր եւ կ'ուզէ մաքուր տեսնել իր նոյնինքն տաճարը, պիտի ուզէր եւ կ'ուզէ մաքուր տեսնել իր նոյնինքն տաճարը, պիտի ուզէր եւ կ'ուզէ մաքուր տեսնել իր նոյնինքն տաճարը, 
այսօր:այսօր:այսօր:այսօր:    

Մարկոս Աւետարանիչ մեզի կ'ըսէ, թէ Յիսուս իր Մարկոս Աւետարանիչ մեզի կ'ըսէ, թէ Յիսուս իր Մարկոս Աւետարանիչ մեզի կ'ըսէ, թէ Յիսուս իր Մարկոս Աւետարանիչ մեզի կ'ըսէ, թէ Յիսուս իր 
յաղթական մուտքը Երուսաղէմ գործելէ ետք` յաղթական մուտքը Երուսաղէմ գործելէ ետք` յաղթական մուտքը Երուսաղէմ գործելէ ետք` յաղթական մուտքը Երուսաղէմ գործելէ ետք` ««««տաճար գնաց, տաճար գնաց, տաճար գնաց, տաճար գնաց, 
ու իր շուրջը ամէն ինչ աչքէ անցուցու իր շուրջը ամէն ինչ աչքէ անցուցու իր շուրջը ամէն ինչ աչքէ անցուցու իր շուրջը ամէն ինչ աչքէ անցուց»»»» ( ( ( (Մարկոս 11.11): ԱյոՄարկոս 11.11): ԱյոՄարկոս 11.11): ԱյոՄարկոս 11.11): Այո´, ´, ´, ´, 
Յիսուսի աչքերը Յիսուսի աչքերը Յիսուսի աչքերը Յիսուսի աչքերը կը հսկեն իր տաճարին վրայ ու իր տաճարը կը հսկեն իր տաճարին վրայ ու իր տաճարը կը հսկեն իր տաճարին վրայ ու իր տաճարը կը հսկեն իր տաճարին վրայ ու իր տաճարը 
յաճախողներուն վրայ: Ան սակայն, տաճար չէր երթար միայն յաճախողներուն վրայ: Ան սակայն, տաճար չէր երթար միայն յաճախողներուն վրայ: Ան սակայն, տաճար չէր երթար միայն յաճախողներուն վրայ: Ան սակայն, տաճար չէր երթար միայն 
դիտելու մարդիկը ու քննելու անոնց սիրտը: Ան հոն կ'երթար դիտելու մարդիկը ու քննելու անոնց սիրտը: Ան հոն կ'երթար դիտելու մարդիկը ու քննելու անոնց սիրտը: Ան հոն կ'երթար դիտելու մարդիկը ու քննելու անոնց սիրտը: Ան հոն կ'երթար 
Աստուծոյ խօսքը քարոզելու ու կեանքեր փոխելու: Ան Աստուծոյ խօսքը քարոզելու ու կեանքեր փոխելու: Ան Աստուծոյ խօսքը քարոզելու ու կեանքեր փոխելու: Ան Աստուծոյ խօսքը քարոզելու ու կեանքեր փոխելու: Ան 
Աւետարանը քարոզեց տաճարին մէջ (Ղուկաս 20.1): Ան Աւետարանը քարոզեց տաճարին մէջ (Ղուկաս 20.1): Ան Աւետարանը քարոզեց տաճարին մէջ (Ղուկաս 20.1): Ան Աւետարանը քարոզեց տաճարին մէջ (Ղուկաս 20.1): Ան 
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սորվեցուց տաճասորվեցուց տաճասորվեցուց տաճասորվեցուց տաճարին մէջ (Յովհաննէս 18.20): Ան րին մէջ (Յովհաննէս 18.20): Ան րին մէջ (Յովհաննէս 18.20): Ան րին մէջ (Յովհաննէս 18.20): Ան 
բժշկութիւններ կատարեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 21.14): բժշկութիւններ կատարեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 21.14): բժշկութիւններ կատարեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 21.14): բժշկութիւններ կատարեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 21.14): 
Ան մնայուն կերպով ուսուցանեց տաճարին մէջ (Մատթէոս Ան մնայուն կերպով ուսուցանեց տաճարին մէջ (Մատթէոս Ան մնայուն կերպով ուսուցանեց տաճարին մէջ (Մատթէոս Ան մնայուն կերպով ուսուցանեց տաճարին մէջ (Մատթէոս 
21.23: 21.23: 21.23: 21.23: Մարկոս 12.35: Ղուկաս 19.47: Յովհաննէս 7.14,28, Մարկոս 12.35: Ղուկաս 19.47: Յովհաննէս 7.14,28, Մարկոս 12.35: Ղուկաս 19.47: Յովհաննէս 7.14,28, Մարկոս 12.35: Ղուկաս 19.47: Յովհաննէս 7.14,28, 
8.2,20): 8.2,20): 8.2,20): 8.2,20): Երբեմն ամբողջ օրեր ուսուցանեց (Ղուկաս 21.37): Երբեմն ամբողջ օրեր ուսուցանեց (Ղուկաս 21.37): Երբեմն ամբողջ օրեր ուսուցանեց (Ղուկաս 21.37): Երբեմն ամբողջ օրեր ուսուցանեց (Ղուկաս 21.37): 
Տաճարին մէջ ուսոՏաճարին մէջ ուսոՏաճարին մէջ ուսոՏաճարին մէջ ուսուցանելը ամենօրեայ դրութեամբ տեղի ւցանելը ամենօրեայ դրութեամբ տեղի ւցանելը ամենօրեայ դրութեամբ տեղի ւցանելը ամենօրեայ դրութեամբ տեղի 
կ'ունենար (Մատթէոս 26.55: Ղուկաս 22.53):կ'ունենար (Մատթէոս 26.55: Ղուկաս 22.53):կ'ունենար (Մատթէոս 26.55: Ղուկաս 22.53):կ'ունենար (Մատթէոս 26.55: Ղուկաս 22.53):    

Յիշենք որ Յիսուս տաճարը կոչեց իր Հօրը տունը Յիշենք որ Յիսուս տաճարը կոչեց իր Հօրը տունը Յիշենք որ Յիսուս տաճարը կոչեց իր Հօրը տունը Յիշենք որ Յիսուս տաճարը կոչեց իր Հօրը տունը 
((((Ղուկաս 2.49): Զայն կոչեց աղօթքի տուն (Մարկոս 11.17: Ղուկաս 2.49): Զայն կոչեց աղօթքի տուն (Մարկոս 11.17: Ղուկաս 2.49): Զայն կոչեց աղօթքի տուն (Մարկոս 11.17: Ղուկաս 2.49): Զայն կոչեց աղօթքի տուն (Մարկոս 11.17: 
Մատթէոս 21.13: Ղուկաս 19.46):Մատթէոս 21.13: Ղուկաս 19.46):Մատթէոս 21.13: Ղուկաս 19.46):Մատթէոս 21.13: Ղուկաս 19.46):    

Վերջապէս, մտաբերենք, որ երբ տաճարին Տէրը խաչին Վերջապէս, մտաբերենք, որ երբ տաճարին Տէրը խաչին Վերջապէս, մտաբերենք, որ երբ տաճարին Տէրը խաչին Վերջապէս, մտաբերենք, որ երբ տաճարին Տէրը խաչին 
վրայ իր վրայ իր վրայ իր վրայ իր հոգին աւանդեց` տաճարը իհոգին աւանդեց` տաճարը իհոգին աւանդեց` տաճարը իհոգին աւանդեց` տաճարը ի´́́́նք նաեւ սուգի նք նաեւ սուգի նք նաեւ սուգի նք նաեւ սուգի 
մատնուեցաւ եւ անոր մատնուեցաւ եւ անոր մատնուեցաւ եւ անոր մատնուեցաւ եւ անոր ««««վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն վարագոյրը պատռուեցաւ եւ վերէն 
վար երկու մասի բաժնուեցաւվար երկու մասի բաժնուեցաւվար երկու մասի բաժնուեցաւվար երկու մասի բաժնուեցաւ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 27.51):Մատթէոս 27.51):Մատթէոս 27.51):Մատթէոս 27.51):    

2) 2) 2) 2) ««««Կը դիտէրԿը դիտէրԿը դիտէրԿը դիտէր»:»:»:»:    Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Յիսուս կը Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Յիսուս կը 
դիտէ մեզ: Անոր աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած ճամբուն դիտէ մեզ: Անոր աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած ճամբուն դիտէ մեզ: Անոր աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած ճամբուն դիտէ մեզ: Անոր աչքը մեր վրայ է, մեր որդեգրած ճամբուն 
վրայ է: Ան կը դիտէվրայ է: Ան կը դիտէվրայ է: Ան կը դիտէվրայ է: Ան կը դիտէ    ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան ու կը տեսնէ մեր ապրած կեանքը: Ան 
ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող ամէն բան գիտէ մեր մասին: Անոր դիտող ու ու ու ու ամենաթափանց ամենաթափանց ամենաթափանց ամենաթափանց 
աչքերէն ոչինչ կրնայ վրիպիլ, ոաչքերէն ոչինչ կրնայ վրիպիլ, ոաչքերէն ոչինչ կրնայ վրիպիլ, ոաչքերէն ոչինչ կրնայ վրիպիլ, ո´́́́չ մեր գործած բարիքները եւ չ մեր գործած բարիքները եւ չ մեր գործած բարիքները եւ չ մեր գործած բարիքները եւ 
ոոոո´́́́չ ալ մեր գործած չարիքները, ոչ ալ մեր գործած չարիքները, ոչ ալ մեր գործած չարիքները, ոչ ալ մեր գործած չարիքները, ո´́́́չ մեր բարի խօչ մեր բարի խօչ մեր բարի խօչ մեր բարի խօսքերը եւ ոսքերը եւ ոսքերը եւ ոսքերը եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ մեր չար խօսքերը, ալ մեր չար խօսքերը, ալ մեր չար խօսքերը, ալ մեր չար խօսքերը, ոոոո´́́́չ մերչ մերչ մերչ մեր    բարի կամեցողութիւնը եւ բարի կամեցողութիւնը եւ բարի կամեցողութիւնը եւ բարի կամեցողութիւնը եւ ոոոո´́́́չ չ չ չ 
մերմերմերմեր    չար կամեցողութիւնը:չար կամեցողութիւնը:չար կամեցողութիւնը:չար կամեցողութիւնը:    

3333) ) ) ) Յիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահաՅիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահաՅիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահաՅիսուս կը դիտէ մեզ, ինչպէս դիտեց մեծահարուստրուստրուստրուստ----
ներն ու այրի կինը ներն ու այրի կինը ներն ու այրի կինը ներն ու այրի կինը երբ երբ երբ երբ գանձանակին մէջ դրամ նետգանձանակին մէջ դրամ նետգանձանակին մէջ դրամ նետգանձանակին մէջ դրամ նետեցինեցինեցինեցին, , , , 
տեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ իտեսնելու համար թէ ի´́́́նչ կու տանք Աստուծոյ փառքին հանչ կու տանք Աստուծոյ փառքին հանչ կու տանք Աստուծոյ փառքին հանչ կու տանք Աստուծոյ փառքին հա----
մար, իմար, իմար, իմար, ի´́́́նչ կու տանք աղքատներուն ու աղքատախնամ կանչ կու տանք աղքատներուն ու աղքատախնամ կանչ կու տանք աղքատներուն ու աղքատախնամ կանչ կու տանք աղքատներուն ու աղքատախնամ կա----
ռոյցներուն, իռոյցներուն, իռոյցներուն, իռոյցներուն, ի´́́́նչ կու տանք չարչարուողնչ կու տանք չարչարուողնչ կու տանք չարչարուողնչ կու տանք չարչարուողին ու զրկուածին, ին ու զրկուածին, ին ու զրկուածին, ին ու զրկուածին, 
իիիի´́́́նչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:նչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:նչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:նչ կու տանք անտեսուածին ու տնազուրկին:    

4444) ) ) ) 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 Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց Աստուծոյ փառքին համար չէ որ կու տային, այլ` իրենց 
անձերուն փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու անձերուն փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու անձերուն փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու անձերուն փառքին համար: Ան մեզ ալ կը դիտէ երբ կու 
տանք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչոտանք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչոտանք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչոտանք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո´́́́ւ կու տանք. Աստուծո՞յւ կու տանք. Աստուծո՞յւ կու տանք. Աստուծո՞յւ կու տանք. Աստուծո՞յ    
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փառքին համար, թէ` մեր անձերուն փառքին համար: փառքին համար, թէ` մեր անձերուն փառքին համար: փառքին համար, թէ` մեր անձերուն փառքին համար: փառքին համար, թէ` մեր անձերուն փառքին համար: 
Աստուծոյ փառքին համար չտուող Աստուծոյ փառքին համար չտուող Աստուծոյ փառքին համար չտուող Աստուծոյ փառքին համար չտուող մարդը` ոչինչ պիտի առնէ մարդը` ոչինչ պիտի առնէ մարդը` ոչինչ պիտի առնէ մարդը` ոչինչ պիտի առնէ 
Աստուծմէ իբրեւ հատուցում ու վարձատրութիւն:Աստուծմէ իբրեւ հատուցում ու վարձատրութիւն:Աստուծմէ իբրեւ հատուցում ու վարձատրութիւն:Աստուծմէ իբրեւ հատուցում ու վարձատրութիւն:    

5555) ) ) ) Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, Յիսուս կը դիտէ մեզ երբ ողորմութիւն կու տանք, 
որպէսզի տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին որպէսզի տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին որպէսզի տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին որպէսզի տեսնէ եթէ երբեք մեր տուածը մեր ունեցածին 
համապատասխան է թէ համապատասխան է թէ համապատասխան է թէ համապատասխան է թէ ոչ: ոչ: ոչ: ոչ: Ան դիտեց Ան դիտեց Ան դիտեց Ան դիտեց մեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստները ու ը ու ը ու ը ու 
տեսաւ որ անոնց տուածըտեսաւ որ անոնց տուածըտեսաւ որ անոնց տուածըտեսաւ որ անոնց տուածը    համեմատաբար իրենց ունեցածինհամեմատաբար իրենց ունեցածինհամեմատաբար իրենց ունեցածինհամեմատաբար իրենց ունեցածին` ` ` ` 
ոչինչ էր: Երբ չենք տար այնքան որքան կրնանք, եւ երբ մեր ոչինչ էր: Երբ չենք տար այնքան որքան կրնանք, եւ երբ մեր ոչինչ էր: Երբ չենք տար այնքան որքան կրնանք, եւ երբ մեր ոչինչ էր: Երբ չենք տար այնքան որքան կրնանք, եւ երբ մեր 
տուածը չի համապատասխաներ մեր ունեցածին` Աստուած տուածը չի համապատասխաներ մեր ունեցածին` Աստուած տուածը չի համապատասխաներ մեր ունեցածին` Աստուած տուածը չի համապատասխաներ մեր ունեցածին` Աստուած 
չ'ընդունիր մեր տուածը:չ'ընդունիր մեր տուածը:չ'ընդունիր մեր տուածը:չ'ընդունիր մեր տուածը:    

6666) ) ) ) Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու Յիսուս դիտեց ու ««««տեսաւ մեծահարուստներ, որոնքտեսաւ մեծահարուստներ, որոնքտեսաւ մեծահարուստներ, որոնքտեսաւ մեծահարուստներ, որոնք    
իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջիրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջիրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջիրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին մէջ»,»,»,»,    եւեւեւեւ    
գիտցաւ անոնց դիտումը, գիտցաւ անոնց մտադրութիւնն ու գիտցաւ անոնց դիտումը, գիտցաւ անոնց մտադրութիւնն ու գիտցաւ անոնց դիտումը, գիտցաւ անոնց մտադրութիւնն ու գիտցաւ անոնց դիտումը, գիտցաւ անոնց մտադրութիւնն ու 
նպատակը: Այոնպատակը: Այոնպատակը: Այոնպատակը: Այո´, ´, ´, ´, գիտցաւ թէգիտցաւ թէգիտցաւ թէգիտցաւ թէ    անոնք անոնք անոնք անոնք տաճարի գանձանակին տաճարի գանձանակին տաճարի գանձանակին տաճարի գանձանակին 
մէջ մէջ մէջ մէջ իրենց իրենց իրենց իրենց նետած նետած նետած նետած նունունունուէրներով, պարզապէս էրներով, պարզապէս էրներով, պարզապէս էրներով, պարզապէս կ'ուզէին մարդոց կ'ուզէին մարդոց կ'ուզէին մարդոց կ'ուզէին մարդոց 
ուշադրութեան, ուշադրութեան, ուշադրութեան, ուշադրութեան, խօսակցութեանխօսակցութեանխօսակցութեանխօսակցութեան,,,,    գովասանքի գովասանքի գովասանքի գովասանքի ու ու ու ու 
հետաքրքրհետաքրքրհետաքրքրհետաքրքրութեան առարկան դառնալ: Այսօր եւս, Յիսուս կը ութեան առարկան դառնալ: Այսօր եւս, Յիսուս կը ութեան առարկան դառնալ: Այսօր եւս, Յիսուս կը ութեան առարկան դառնալ: Այսօր եւս, Յիսուս կը 
դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո՞ւ դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո՞ւ դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո՞ւ դիտէ մեզ երբ բարին կը գործենք, որպէսզի տեսնէ թէ ինչո՞ւ 
համար համար համար համար բարին կը գործենք: բարին կը գործենք: բարին կը գործենք: բարին կը գործենք: Արդեօք բԱրդեօք բԱրդեօք բԱրդեօք բարին կը գործենք արին կը գործենք արին կը գործենք արին կը գործենք 
ոոոորպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին: րպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին: րպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին: րպէսզի մարդիկ մեր մասի՞ն խօսին: Բարին կը գործենք Բարին կը գործենք Բարին կը գործենք Բարին կը գործենք 
որպէսզի մարդիկ որպէսզի մարդիկ որպէսզի մարդիկ որպէսզի մարդիկ մեզի համար մեզի համար մեզի համար մեզի համար ««««բարիբարիբարիբարի՞՞՞՞    էէէէ» » » » ըսեն: ըսեն: ըսեն: ըսեն: Բարին կը Բարին կը Բարին կը Բարին կը 
գործենքգործենքգործենքգործենք    որպէսզի մարդոց կողմէ դիտուի՞նք, տեսնուի՞նք, որպէսզի մարդոց կողմէ դիտուի՞նք, տեսնուի՞նք, որպէսզի մարդոց կողմէ դիտուի՞նք, տեսնուի՞նք, որպէսզի մարդոց կողմէ դիտուի՞նք, տեսնուի՞նք, 
ծափահարուի՞նք, գնահատուի՞նք, մեծարուի՞նք: Երբեք չենք ծափահարուի՞նք, գնահատուի՞նք, մեծարուի՞նք: Երբեք չենք ծափահարուի՞նք, գնահատուի՞նք, մեծարուի՞նք: Երբեք չենք ծափահարուի՞նք, գնահատուի՞նք, մեծարուի՞նք: Երբեք չենք 
կրնար Աստուծոյ ողորմութիւնը վայելել, եթէ երբեք կրնար Աստուծոյ ողորմութիւնը վայելել, եթէ երբեք կրնար Աստուծոյ ողորմութիւնը վայելել, եթէ երբեք կրնար Աստուծոյ ողորմութիւնը վայելել, եթէ երբեք 
ողորմութիւն կու տանք` ողորմած իբրեւ ճանչցուելու համար: ողորմութիւն կու տանք` ողորմած իբրեւ ճանչցուելու համար: ողորմութիւն կու տանք` ողորմած իբրեւ ճանչցուելու համար: ողորմութիւն կու տանք` ողորմած իբրեւ ճանչցուելու համար: 
Երբեք չենք կրնար Աստուծոյ օգնութիւնը վայելել, եթէ երբեք Երբեք չենք կրնար Աստուծոյ օգնութիւնը վայելել, եթէ երբեք Երբեք չենք կրնար Աստուծոյ օգնութիւնը վայելել, եթէ երբեք Երբեք չենք կրնար Աստուծոյ օգնութիւնը վայելել, եթէ երբեք 
կկկկ''''օգնենք մեր նմաններուն` անոնց կողմէ օգնենք մեր նմաններուն` անոնց կողմէ օգնենք մեր նմաններուն` անոնց կողմէ օգնենք մեր նմաններուն` անոնց կողմէ ««««օգնողօգնողօգնողօգնող» » » » անունը անունը անունը անունը 
ստանալու համար:ստանալու համար:ստանալու համար:ստանալու համար:    

7777) ) ) ) ««««Կը դիտէրԿը դիտէրԿը դիտէրԿը դիտէր»»»»::::    Այս բառերուն գործածութեամբ, Այս բառերուն գործածութեամբ, Այս բառերուն գործածութեամբ, Այս բառերուն գործածութեամբ, Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
Աւետարանիչ ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ՅիսուսԱւետարանիչ ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ՅիսուսԱւետարանիչ ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ՅիսուսԱւետարանիչ ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Յիսուս    անտարբեր չէ անտարբեր չէ անտարբեր չէ անտարբեր չէ 
մարդոց գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր մարդոց գործած բարիքներուն հանդէպ, չ'անտեսեր անոնց անոնց անոնց անոնց 
յանձն առած զոհողութիւնները. միաժամայանձն առած զոհողութիւնները. միաժամայանձն առած զոհողութիւնները. միաժամայանձն առած զոհողութիւնները. միաժամանակ, ուզեց ցոյց նակ, ուզեց ցոյց նակ, ուզեց ցոյց նակ, ուզեց ցոյց 
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տալ մեզի, թէ Յիսուստալ մեզի, թէ Յիսուստալ մեզի, թէ Յիսուստալ մեզի, թէ Յիսուս    կ'ուզէկ'ուզէկ'ուզէկ'ուզէ´ ´ ´ ´ ու կը սպասէու կը սպասէու կը սպասէու կը սպասէ´ ´ ´ ´ որ մարդիկ որ մարդիկ որ մարդիկ որ մարդիկ 
բարիբարիբարիբարի´́́́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:    

8888) «) «) «) «ԴիտելԴիտելԴիտելԴիտել» » » » բառը բառը բառը բառը կ'ընդգրկէ կ'ընդգրկէ կ'ընդգրկէ կ'ընդգրկէ նաեւ քննելնաեւ քննելնաեւ քննելնաեւ քննել    իմաստը:իմաստը:իմաստը:իմաստը:    Ուստի, Ուստի, Ուստի, Ուստի, 
երբ կ'ըսուի թէ Յիսուս երբ կ'ըսուի թէ Յիսուս երբ կ'ըսուի թէ Յիսուս երբ կ'ըսուի թէ Յիսուս ««««դիտեցդիտեցդիտեցդիտեց» » » » կը նշանակէ թէ կը նշանակէ թէ կը նշանակէ թէ կը նշանակէ թէ ան քննեց, այլ ան քննեց, այլ ան քննեց, այլ ան քննեց, այլ 
խօսքով` քննութենէ անցուց: Ի՞նչ բան քխօսքով` քննութենէ անցուց: Ի՞նչ բան քխօսքով` քննութենէ անցուց: Ի՞նչ բան քխօսքով` քննութենէ անցուց: Ի՞նչ բան քննութենէ անցուց: ննութենէ անցուց: ննութենէ անցուց: ննութենէ անցուց: 
Քննութենէ անցուց տաճարի գանձանակին մէջ նետողներն ու Քննութենէ անցուց տաճարի գանձանակին մէջ նետողներն ու Քննութենէ անցուց տաճարի գանձանակին մէջ նետողներն ու Քննութենէ անցուց տաճարի գանձանակին մէջ նետողներն ու 
անոնց նետածները: Քննութենէ անցուց մեծահարուստները եւ անոնց նետածները: Քննութենէ անցուց մեծահարուստները եւ անոնց նետածները: Քննութենէ անցուց մեծահարուստները եւ անոնց նետածները: Քննութենէ անցուց մեծահարուստները եւ 
անոնք ձախողեցան քննութեան մէջ: Քննեց անոնց սիրտերը անոնք ձախողեցան քննութեան մէջ: Քննեց անոնց սիրտերը անոնք ձախողեցան քննութեան մէջ: Քննեց անոնց սիրտերը անոնք ձախողեցան քննութեան մէջ: Քննեց անոնց սիրտերը 
ու բարեպաշտութիւն չգտաւ անոնց մէջ: Քննեց անոնց ու բարեպաշտութիւն չգտաւ անոնց մէջ: Քննեց անոնց ու բարեպաշտութիւն չգտաւ անոնց մէջ: Քննեց անոնց ու բարեպաշտութիւն չգտաւ անոնց մէջ: Քննեց անոնց 
հոգիները ու փառասիրութեան ախտը նշմարհոգիները ու փառասիրութեան ախտը նշմարհոգիները ու փառասիրութեան ախտը նշմարհոգիները ու փառասիրութեան ախտը նշմարեց այդտեղ: եց այդտեղ: եց այդտեղ: եց այդտեղ: 
Քննեց անոնց միտքերը ու հոգեւոր կուրութիւն տեսաւ հոն: Քննեց անոնց միտքերը ու հոգեւոր կուրութիւն տեսաւ հոն: Քննեց անոնց միտքերը ու հոգեւոր կուրութիւն տեսաւ հոն: Քննեց անոնց միտքերը ու հոգեւոր կուրութիւն տեսաւ հոն: 
Քննեց անոնց կեանքերը ու դրամասիրութիւն գտաւ այդտեղ:Քննեց անոնց կեանքերը ու դրամասիրութիւն գտաւ այդտեղ:Քննեց անոնց կեանքերը ու դրամասիրութիւն գտաւ այդտեղ:Քննեց անոնց կեանքերը ու դրամասիրութիւն գտաւ այդտեղ:    

Գալով մեզի, եթէ Յիսուս քննութենէ անցնէ մեզ` ի՞նչ Գալով մեզի, եթէ Յիսուս քննութենէ անցնէ մեզ` ի՞նչ Գալով մեզի, եթէ Յիսուս քննութենէ անցնէ մեզ` ի՞նչ Գալով մեզի, եթէ Յիսուս քննութենէ անցնէ մեզ` ի՞նչ 
պիտի գտնէ մեր մէջ: Եթէ քննէ մեր սիրտը` իրեն հանդէպ սէր պիտի գտնէ մեր մէջ: Եթէ քննէ մեր սիրտը` իրեն հանդէպ սէր պիտի գտնէ մեր մէջ: Եթէ քննէ մեր սիրտը` իրեն հանդէպ սէր պիտի գտնէ մեր մէջ: Եթէ քննէ մեր սիրտը` իրեն հանդէպ սէր 
ու հաւատք պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մու հաւատք պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մու հաւատք պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մու հաւատք պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր հոգին` եր հոգին` եր հոգին` եր հոգին` 
մաքրութիւն պիտի տեսնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր միտքը` իրմով մաքրութիւն պիտի տեսնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր միտքը` իրմով մաքրութիւն պիտի տեսնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր միտքը` իրմով մաքրութիւն պիտի տեսնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր միտքը` իրմով 
հետաքրքրուած ու իր սիրոյն մասին խորհրդածող միտք մը հետաքրքրուած ու իր սիրոյն մասին խորհրդածող միտք մը հետաքրքրուած ու իր սիրոյն մասին խորհրդածող միտք մը հետաքրքրուած ու իր սիրոյն մասին խորհրդածող միտք մը 
պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր կեանքը` ծառայութիւն ու պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր կեանքը` ծառայութիւն ու պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր կեանքը` ծառայութիւն ու պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեր կեանքը` ծառայութիւն ու 
զոհողութիւն պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեզ փորձութեան զոհողութիւն պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեզ փորձութեան զոհողութիւն պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեզ փորձութեան զոհողութիւն պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ քննէ մեզ փորձութեան 
դիմաց` տոկունութիւն ու համբերութիւն պդիմաց` տոկունութիւն ու համբերութիւն պդիմաց` տոկունութիւն ու համբերութիւն պդիմաց` տոկունութիւն ու համբերութիւն պիտի գտնէ՞ մեր իտի գտնէ՞ մեր իտի գտնէ՞ մեր իտի գտնէ՞ մեր 
մօտ: Եթէ քննէ մեզ վիրաւորանքի ժամանակ` խոնարհութիւն մօտ: Եթէ քննէ մեզ վիրաւորանքի ժամանակ` խոնարհութիւն մօտ: Եթէ քննէ մեզ վիրաւորանքի ժամանակ` խոնարհութիւն մօտ: Եթէ քննէ մեզ վիրաւորանքի ժամանակ` խոնարհութիւն 
պիտի տեսնէ՞ մեր մօտ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը մերժուինք` իրեն պիտի տեսնէ՞ մեր մօտ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը մերժուինք` իրեն պիտի տեսնէ՞ մեր մօտ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը մերժուինք` իրեն պիտի տեսնէ՞ մեր մօտ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը մերժուինք` իրեն 
յարած պիտի գտնէ՞ մեզ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը հալածուինք ու յարած պիտի գտնէ՞ մեզ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը հալածուինք ու յարած պիտի գտնէ՞ մեզ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը հալածուինք ու յարած պիտի գտնէ՞ մեզ: Եթէ քննէ մեզ երբ կը հալածուինք ու 
կը ծաղրուինք` իրեն կառչած վիճակի մէջ պիտի գտնէ՞ մեզ:կը ծաղրուինք` իրեն կառչած վիճակի մէջ պիտի գտնէ՞ մեզ:կը ծաղրուինք` իրեն կառչած վիճակի մէջ պիտի գտնէ՞ մեզ:կը ծաղրուինք` իրեն կառչած վիճակի մէջ պիտի գտնէ՞ մեզ:    

Տակաւին, եթէ Տէրը դիտէ ոՏակաւին, եթէ Տէրը դիտէ ոՏակաւին, եթէ Տէրը դիտէ ոՏակաւին, եթէ Տէրը դիտէ ու քննէ մարդոց հետ մեր ւ քննէ մարդոց հետ մեր ւ քննէ մարդոց հետ մեր ւ քննէ մարդոց հետ մեր 
մշակած յարաբերութիւնները` մաքրութիւն պիտի գտնէ՞ մշակած յարաբերութիւնները` մաքրութիւն պիտի գտնէ՞ մշակած յարաբերութիւնները` մաքրութիւն պիտի գտնէ՞ մշակած յարաբերութիւնները` մաքրութիւն պիտի գտնէ՞ 
անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր խօսքերը` անկեղծութիւն անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր խօսքերը` անկեղծութիւն անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր խօսքերը` անկեղծութիւն անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր խօսքերը` անկեղծութիւն 
պիտի գտնէ՞ անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ առանձնութեան պիտի գտնէ՞ անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ առանձնութեան պիտի գտնէ՞ անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ առանձնութեան պիտի գտնէ՞ անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ առանձնութեան 
մեր պահերը` հաւատքի կրակով դէպի երկինք բարձրացող մեր պահերը` հաւատքի կրակով դէպի երկինք բարձրացող մեր պահերը` հաւատքի կրակով դէպի երկինք բարձրացող մեր պահերը` հաւատքի կրակով դէպի երկինք բարձրացող 
աղօթքի պահեր պիտի գտնէ՞ հոն: Եթաղօթքի պահեր պիտի գտնէ՞ հոն: Եթաղօթքի պահեր պիտի գտնէ՞ հոն: Եթաղօթքի պահեր պիտի գտնէ՞ հոն: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր է դիտէ ու քննէ մեր է դիտէ ու քննէ մեր է դիտէ ու քննէ մեր 
գործերն ու գործատեղիները` արդարութիւն պիտի գտնէ՞ գործերն ու գործատեղիները` արդարութիւն պիտի գտնէ՞ գործերն ու գործատեղիները` արդարութիւն պիտի գտնէ՞ գործերն ու գործատեղիները` արդարութիւն պիտի գտնէ՞ 
անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր սրտի փափաքները` անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր սրտի փափաքները` անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր սրտի փափաքները` անոնց մէջ: Եթէ դիտէ ու քննէ մեր սրտի փափաքները` 
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արդեօ՞ք հանդէս պիտի գայ որ մեր առաջնահերթ փափաքը արդեօ՞ք հանդէս պիտի գայ որ մեր առաջնահերթ փափաքը արդեօ՞ք հանդէս պիտի գայ որ մեր առաջնահերթ փափաքը արդեօ՞ք հանդէս պիտի գայ որ մեր առաջնահերթ փափաքը 
զինք ճանչնալն ու պաշտելն է:զինք ճանչնալն ու պաշտելն է:զինք ճանչնալն ու պաշտելն է:զինք ճանչնալն ու պաշտելն է:    

9) 9) 9) 9) Յիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէ    մարդիկը մարդիկը մարդիկը մարդիկը երբ երբ երբ երբ ողորմութիւն ողորմութիւն ողորմութիւն ողորմութիւն կու տանկու տանկու տանկու տան, , , , 
որպէսզի տեսնորպէսզի տեսնորպէսզի տեսնորպէսզի տեսնէ թէ իէ թէ իէ թէ իէ թէ ի´́́́նչպէս կունչպէս կունչպէս կունչպէս կու    տան. ժտան. ժտան. ժտան. ժլատաբա՞ր, թէ` առալատաբա՞ր, թէ` առալատաբա՞ր, թէ` առալատաբա՞ր, թէ` առա----
տաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմոտաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմոտաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմոտաբար. ուրախութեա՞մբ, թէ` տրտմութեամբ. յօժարակամոււթեամբ. յօժարակամոււթեամբ. յօժարակամոււթեամբ. յօժարակամու----
թեա՞մբ, թէ` չկամութեամբ:թեա՞մբ, թէ` չկամութեամբ:թեա՞մբ, թէ` չկամութեամբ:թեա՞մբ, թէ` չկամութեամբ:    

10101010) ) ) ) Յիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ոՅիսուս կը դիտէ ո´́́́չ թէ դատելու, այլ` ճշմարտուչ թէ դատելու, այլ` ճշմարտուչ թէ դատելու, այլ` ճշմարտուչ թէ դատելու, այլ` ճշմարտու----
թիւնը գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոթիւնը գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոթիւնը գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ոթիւնը գիտնալու: Յիսուս կը դիտէ ո´́́́չ թէ մեր կեանքին մէջ չ թէ մեր կեանքին մէջ չ թէ մեր կեանքին մէջ չ թէ մեր կեանքին մէջ 
սխալներ սխալներ սխալներ սխալներ գտնելու, այլ` մեզ զգուշացնելգտնելու, այլ` մեզ զգուշացնելգտնելու, այլ` մեզ զգուշացնելգտնելու, այլ` մեզ զգուշացնելու եու եու եու եւ փրկելու մեղքւ փրկելու մեղքւ փրկելու մեղքւ փրկելու մեղքէն էն էն էն 
ու սխալու սխալու սխալու սխալէն:էն:էն:էն:    

11111111) ) ) ) Յիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէՅիսուս կը դիտէ,,,,    ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով չ թէ որովհետեւ մեր տուածով 
հետաքրքրուած է, այլ` հետաքրքրուած է, այլ` հետաքրքրուած է, այլ` հետաքրքրուած է, այլ` որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է. որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է. որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է. որովհետեւ մեզմով հետաքրքրուած է. 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ մերչ թէ որովհետեւ մերչ թէ որովհետեւ մերչ թէ որովհետեւ մեր    տուածին կարիքը ունի, այլ` տուածին կարիքը ունի, այլ` տուածին կարիքը ունի, այլ` տուածին կարիքը ունի, այլ` 
որովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մե´́́́զ է որ կ'ուզէ իր կողքին ու իրեն հետ տեսնել:զ է որ կ'ուզէ իր կողքին ու իրեն հետ տեսնել:զ է որ կ'ուզէ իր կողքին ու իրեն հետ տեսնել:զ է որ կ'ուզէ իր կողքին ու իրեն հետ տեսնել:    
ԱրդաԱրդաԱրդաԱրդարեւ, մեր տուրեւ, մեր տուրեւ, մեր տուրեւ, մեր տուածը չէ որ կը հետածը չէ որ կը հետածը չէ որ կը հետածը չէ որ կը հետաքրքրէ զԱստուած, այլ` աքրքրէ զԱստուած, այլ` աքրքրէ զԱստուած, այլ` աքրքրէ զԱստուած, այլ` 
մեր սիրտը ու մեր սրտի մաքրութիւնը: Արդէն բնագիրն ալ մեր սիրտը ու մեր սրտի մաքրութիւնը: Արդէն բնագիրն ալ մեր սիրտը ու մեր սրտի մաքրութիւնը: Արդէն բնագիրն ալ մեր սիրտը ու մեր սրտի մաքրութիւնը: Արդէն բնագիրն ալ 
մեզի չ'ըսեր թէ Յիսուս նայեցաւ մեծահարուստներուն կամ մեզի չ'ըսեր թէ Յիսուս նայեցաւ մեծահարուստներուն կամ մեզի չ'ըսեր թէ Յիսուս նայեցաւ մեծահարուստներուն կամ մեզի չ'ըսեր թէ Յիսուս նայեցաւ մեծահարուստներուն կամ 
աղքատ կնոջ տուածներուն. Յիսուս անոաղքատ կնոջ տուածներուն. Յիսուս անոաղքատ կնոջ տուածներուն. Յիսուս անոաղքատ կնոջ տուածներուն. Յիսուս անո´́́́նց նայեցաւ եւ ոնց նայեցաւ եւ ոնց նայեցաւ եւ ոնց նայեցաւ եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ անոնց տուածներուն, ինչ որ կը պարզեն թէ անոնց տուածներուն, ինչ որ կը պարզեն թէ անոնց տուածներուն, ինչ որ կը պարզեն թէ անոնց տուածներուն, ինչ որ կը պարզեն ««««տեսաւ տեսաւ տեսաւ տեսաւ 
մեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներ»»»»    ու ու ու ու ««««տեսաւ աղքատ այրի մըն ալտեսաւ աղքատ այրի մըն ալտեսաւ աղքատ այրի մըն ալտեսաւ աղքատ այրի մըն ալ» » » » բառերը:բառերը:բառերը:բառերը:    

12) 12) 12) 12) Գանք Գանք Գանք Գանք ««««տեսաւտեսաւտեսաւտեսաւ» » » » բառին: Մարդիկ կրնան դիտել ու բառին: Մարդիկ կրնան դիտել ու բառին: Մարդիկ կրնան դիտել ու բառին: Մարդիկ կրնան դիտել ու 
նայիլ, բայց չտեսնել, Յիսուս սակայն, ոչ միայն դիտեց, այլեւ` նայիլ, բայց չտեսնել, Յիսուս սակայն, ոչ միայն դիտեց, այլեւ` նայիլ, բայց չտեսնել, Յիսուս սակայն, ոչ միայն դիտեց, այլեւ` նայիլ, բայց չտեսնել, Յիսուս սակայն, ոչ միայն դիտեց, այլեւ` 
տեսաւ: Այստեղ տեսաւ: Այստեղ տեսաւ: Այստեղ տեսաւ: Այստեղ ««««տեսաւտեսաւտեսաւտեսաւ» » » » կը նշանակէ` ճիկը նշանակէ` ճիկը նշանակէ` ճիկը նշանակէ` ճի´́́́շդը տեսաւ, շդը տեսաւ, շդը տեսաւ, շդը տեսաւ, 
ճշմարիճշմարիճշմարիճշմարի´́́́տըտըտըտը    տեստեստեստեսաւ, իրականութիաւ, իրականութիաւ, իրականութիաւ, իրականութի´́́́ւնը տեսաւ: Այունը տեսաւ: Այունը տեսաւ: Այունը տեսաւ: Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
տեսաւ սիրտը ատեսաւ սիրտը ատեսաւ սիրտը ատեսաւ սիրտը այն մեծահարուստներուն որոնք դրամ կը յն մեծահարուստներուն որոնք դրամ կը յն մեծահարուստներուն որոնք դրամ կը յն մեծահարուստներուն որոնք դրամ կը 
նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Յիսուս մարդոց նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Յիսուս մարդոց նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Յիսուս մարդոց նետէին տաճարի գանձանակին մէջ: Յիսուս մարդոց 
սիրտերը քննող ու անոնց սիրտերու խորհուրդները տեսնող սիրտերը քննող ու անոնց սիրտերու խորհուրդները տեսնող սիրտերը քննող ու անոնց սիրտերու խորհուրդները տեսնող սիրտերը քննող ու անոնց սիրտերու խորհուրդները տեսնող 
ու ճանչցող Աստուած է: ու ճանչցող Աստուած է: ու ճանչցող Աստուած է: ու ճանչցող Աստուած է: Ան չիԱն չիԱն չիԱն չի´ ´ ´ ´ խաբուիր ու չիխաբուիր ու չիխաբուիր ու չիխաբուիր ու չի´ ´ ´ ´ խաբեր: Մենք խաբեր: Մենք խաբեր: Մենք խաբեր: Մենք 
կրնանք մարդիկը խաբելկրնանք մարդիկը խաբելկրնանք մարդիկը խաբելկրնանք մարդիկը խաբել    ու մարդոց կողմէ խաբուիլ, բայց ու մարդոց կողմէ խաբուիլ, բայց ու մարդոց կողմէ խաբուիլ, բայց ու մարդոց կողմէ խաբուիլ, բայց 
չենք կրնար Յիսուսըչենք կրնար Յիսուսըչենք կրնար Յիսուսըչենք կրնար Յիսուսը    խաբել եւ ոխաբել եւ ոխաբել եւ ոխաբել եւ ո´́́́չ ալ Յիսուսի կողմէ չ ալ Յիսուսի կողմէ չ ալ Յիսուսի կողմէ չ ալ Յիսուսի կողմէ 
խաբուիլ: Յիսուս դիտող ու քննող աչք ունի, խաբուիլ: Յիսուս դիտող ու քննող աչք ունի, խաբուիլ: Յիսուս դիտող ու քննող աչք ունի, խաբուիլ: Յիսուս դիտող ու քննող աչք ունի, ամենատես ամենատես ամենատես ամենատես ու ու ու ու 
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ներթափանցող տեսողութիւն ունի. ոներթափանցող տեսողութիւն ունի. ոներթափանցող տեսողութիւն ունի. ոներթափանցող տեսողութիւն ունի. ո´́́́չ մեր խօսքերով չ մեր խօսքերով չ մեր խօսքերով չ մեր խօսքերով 
կրնանք զինք խաբել եւ ոկրնանք զինք խաբել եւ ոկրնանք զինք խաբել եւ ոկրնանք զինք խաբել եւ ո´́́́չ ալ մեր գործերով:չ ալ մեր գործերով:չ ալ մեր գործերով:չ ալ մեր գործերով:    

13131313) ) ) ) ««««Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին Իրենց նուէրները կը նետէին տաճարի գանձանակին 
մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    Յիշեալ գանձանակը Յիշեալ գանձանակը Յիշեալ գանձանակը Յիշեալ գանձանակը ուր հրեաներուր հրեաներուր հրեաներուր հրեաներ    իրենց նուէրները կը իրենց նուէրները կը իրենց նուէրները կը իրենց նուէրները կը 
նետէին, աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած նետէին, աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած նետէին, աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած նետէին, աղքատներուն օգնութեան համար յատկացուած 
գանձանակն էր: Այս իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ գանձանակն էր: Այս իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ գանձանակն էր: Այս իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ գանձանակն էր: Այս իրողութիւնը կրնայ յիշեցում մը ըլլալ 
մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի պէտք է յատուկ գանձանակ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի պէտք է յատուկ գանձանակ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի պէտք է յատուկ գանձանակ մեզի, թէ իւրաքանչիւր եկեղեցի պէտք է յատուկ գանձանակ 
մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ կարենան նետել իրենց մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ կարենան նետել իրենց մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ կարենան նետել իրենց մը ունենայ, ուր հաւատացեալներ կարենան նետել իրենց 
լումաները, աղքատներուն օգնութեան լումաները, աղքատներուն օգնութեան լումաները, աղքատներուն օգնութեան լումաները, աղքատներուն օգնութեան համար (համեմատէ` համար (համեմատէ` համար (համեմատէ` համար (համեմատէ` 
Ա.Կորնթացիս 16.1Ա.Կորնթացիս 16.1Ա.Կորնթացիս 16.1Ա.Կորնթացիս 16.1----3):3):3):3):    

14) 14) 14) 14) Աղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճաԱղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճաԱղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճաԱղքատներուն գանձանակին ներկայութիւնը տաճա----
րին մէջ, կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ րին մէջ, կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ րին մէջ, կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ րին մէջ, կը բացայայտէ կոչումը եկեղեցի եկող ամէն մէկ 
հաւատացեալի: Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի հաւատացեալի: Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի հաւատացեալի: Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի հաւատացեալի: Աստուծոյ տունը եկող մարդէն` կ'ակնկալուի 
մտածել չքաւորներուն մասին: Չիմտածել չքաւորներուն մասին: Չիմտածել չքաւորներուն մասին: Չիմտածել չքաւորներուն մասին: Չի´́́́    բաւեր եկեղեցի գալ եւ բաւեր եկեղեցի գալ եւ բաւեր եկեղեցի գալ եւ բաւեր եկեղեցի գալ եւ 
զԱստուած պաշտելզԱստուած պաշտելզԱստուած պաշտելզԱստուած պաշտել, , , , առանց բան մը ընելու աղքատներուն առանց բան մը ընելու աղքատներուն առանց բան մը ընելու աղքատներուն առանց բան մը ընելու աղքատներուն 
համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց մէջ չունին համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց մէջ չունին համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց մէջ չունին համար: Եթէ այսօր մեր եկեղեցիները իրենց մէջ չունին 
աղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատաղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատաղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատաղքատներուն տրամադրուած գանձանակ մը, ատիկա պատ----
ճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: ճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: ճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: ճառ մը չէ որ հաւատացեալ մարդը չմտածէ աղքատին մասին: 
ՀաՀաՀաՀաւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ ինքզինք ւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ ինքզինք ւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ ինքզինք ւատք մը կամ բարեպաշտութիւն մը որ ինքզինք 
չ'արտայայտեր բարեչ'արտայայտեր բարեչ'արտայայտեր բարեչ'արտայայտեր բարեգործութեամբգործութեամբգործութեամբգործութեամբ    ու աղքատասիու աղքատասիու աղքատասիու աղքատասիրութեամբ` րութեամբ` րութեամբ` րութեամբ` 
մեռամեռամեռամեռա´́́́ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, թէ Կոռնելիոս ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, թէ Կոռնելիոս ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, թէ Կոռնելիոս ծ է: Ղուկաս կը վկայէ, թէ Կոռնելիոս ««««իր ամբողջ իր ամբողջ իր ամբողջ իր ամբողջ 
ընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածաընտանիքով բարեպաշտ էր եւ աստուածավախ. մեծապէս վախ. մեծապէս վախ. մեծապէս վախ. մեծապէս 
կ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւակ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւակ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւակ'օգնէր հրեայ ժողովուրդի աղքատներուն եւ տեւաբար բար բար բար 
կ'աղօթէր Աստուծոյկ'աղօթէր Աստուծոյկ'աղօթէր Աստուծոյկ'աղօթէր Աստուծոյ»»»» ( ( ( (Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ Գործք 10.2): Կոռնելիոսի կեանքին մէջ 
հաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղհաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղհաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղհաւատքն ու բարեգործութիւնը, աղօթքն ու ողորմութիւնը օթքն ու ողորմութիւնը օթքն ու ողորմութիւնը օթքն ու ողորմութիւնը 
անբաժան տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ անբաժան տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ անբաժան տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ անբաժան տարրեր էին: Քիչ մը անդին կը կարդանք, թէ 
ինչպէս Աստուծոյ հրեշինչպէս Աստուծոյ հրեշինչպէս Աստուծոյ հրեշինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոտակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոտակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիոտակը իր խօսքը ուղղելով Կոռնելիո----
սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. ««««ԿոռնելիոԿոռնելիոԿոռնելիոԿոռնելիո´́́́ս..., Աստուած ընդունեց քու աղօթքնես..., Աստուած ընդունեց քու աղօթքնես..., Աստուած ընդունեց քու աղօթքնես..., Աստուած ընդունեց քու աղօթքնե----
րրրրըըըըդ ու կատարած ողորմութիւններդդ ու կատարած ողորմութիւններդդ ու կատարած ողորմութիւններդդ ու կատարած ողորմութիւններդ»»»» ( ( ( (Գործք 10.4): Յակոբոս Գործք 10.4): Յակոբոս Գործք 10.4): Յակոբոս Գործք 10.4): Յակոբոս 
առաքեալ կը հաստատէ, թէ առաքեալ կը հաստատէ, թէ առաքեալ կը հաստատէ, թէ առաքեալ կը հաստատէ, թէ մեռած է հաւատքը այն անձին, որ մեռած է հաւատքը այն անձին, որ մեռած է հաւատքը այն անձին, որ մեռած է հաւատքը այն անձին, որ 
կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ կը յայտարարէ թէ հաւատք ունի, եւ սակայն, չ'օգներ 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):    
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15) 15) 15) 15) Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած Դադրոս Եակոբ Մալդի կը բացատրէ, թէ հոս յիշուած 
մեծամեծամեծամեծահահահահարուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին րուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին րուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին րուստները որոնք մեծ գումարներ կը նետէին 
տաճարի գանձանատաճարի գանձանատաճարի գանձանատաճարի գանձանակին մէջ, այն հրեկին մէջ, այն հրեկին մէջ, այն հրեկին մէջ, այն հրեաներն էին, որոնք աներն էին, որոնք աներն էին, որոնք աներն էին, որոնք 
ապաւինած էին Մովսիսական Օրէնքի գործադրութեան, եւ ապաւինած էին Մովսիսական Օրէնքի գործադրութեան, եւ ապաւինած էին Մովսիսական Օրէնքի գործադրութեան, եւ ապաւինած էին Մովսիսական Օրէնքի գործադրութեան, եւ 
որոնք կը հպարտանային իրենց կատաորոնք կը հպարտանային իրենց կատաորոնք կը հպարտանային իրենց կատաորոնք կը հպարտանային իրենց կատարած ողորմութեամբ ու րած ողորմութեամբ ու րած ողորմութեամբ ու րած ողորմութեամբ ու 
բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը ներկայացնէ բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը ներկայացնէ բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը ներկայացնէ բարեգործութիւններով. իսկ աղքատ այրին, կը ներկայացնէ 
Նոր ԿտակաՆոր ԿտակաՆոր ԿտակաՆոր 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 այրներէն, եւ որոնք այրներէն, եւ որոնք այրներէն, եւ որոնք այրի ու աղքատ կը ի ու աղքատ կը ի ու աղքատ կը ի ու աղքատ կը 
սեպուէին, այն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ սեպուէին, այն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ սեպուէին, այն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ սեպուէին, այն իմաստով որ անոնք մերկացած էին Աստուծոյ 
ու անոր օրէնքնեու անոր օրէնքնեու անոր օրէնքնեու անոր օրէնքներուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, րուն գիտութենէն: Աղքատ կը սեպուէին, 
որովհետեւ չէին ստացած Մովսիսական Օրէնքը, ոորովհետեւ չէին ստացած Մովսիսական Օրէնքը, ոորովհետեւ չէին ստացած Մովսիսական Օրէնքը, ոորովհետեւ չէին ստացած Մովսիսական Օրէնքը, ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու խոստումները, եւ ոճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու խոստումները, եւ ոճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու խոստումները, եւ ոճանչցած էին Աստուծոյ ուխտերն ու խոստումները, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու անոնցմէ դուրս եկած էին սուրբեր ու մարգարէներ: Ասոնք լոկ մարգարէներ: Ասոնք լոկ մարգարէներ: Ասոնք լոկ մարգարէներ: Ասոնք լոկ 
երկու լումայ ունէին, որոնք կը ներկայացնեն հաւատքը եւ երկու լումայ ունէին, որոնք կը ներկայացնեն հաւատքը եւ երկու լումայ ունէին, որոնք կը ներկայացնեն հաւատքը եւ երկու լումայ ունէին, որոնք կը ներկայացնեն հաւատքը եւ 
գործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով արտայայգործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով արտայայգործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով արտայայգործը: Անոնք հաւատացին Քրիստոսի եւ գործով արտայայ----
տեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ տեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ տեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ տեցին իրենց հաւատքը: Յիսուս սիրով եւ ուրախութեամբ 
ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու ընդունեց անոնց երկու լումաները, այսինքն` հաւատքն ու 
հաւատքի արտայայտութիւնը եղող հաւատքի արտայայտութիւնը եղող հաւատքի արտայայտութիւնը եղող հաւատքի արտայայտութիւնը եղող գործգործգործգործերերերերը:ը:ը:ը:    

Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք Այսօր ալ մեր մէջ ունինք ««««մեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներմեծահարուստներ», », », », այսինքն` այսինքն` այսինքն` այսինքն` 
իրենց օրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած իրենց օրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած իրենց օրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած իրենց օրինապահութեամբ հպարտացողներ, իրենց տուած 
ողորմութեամբ պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործուողորմութեամբ պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործուողորմութեամբ պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործուողորմութեամբ պարծողներ, իրենց կատարած բարեգործու----
թեամբ յոխորտացողներ: Յիսուս այսպիսիները կը թեամբ յոխորտացողներ: Յիսուս այսպիսիները կը թեամբ յոխորտացողներ: Յիսուս այսպիսիները կը թեամբ յոխորտացողներ: Յիսուս այսպիսիները կը 
խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու ըլլայ հաւատացեալ խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու ըլլայ հաւատացեալ խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու ըլլայ հաւատացեալ խոնարհեցնէ երբ զանոնք համեմատելու ըլլայ հաւատացեալ 
այրինայրինայրինայրիներուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ոչնչութիւնը երուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ոչնչութիւնը երուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ոչնչութիւնը երուն ու աղքատներուն, այսինքն` իրենց ոչնչութիւնը 
ճանչցողներուն հետ:ճանչցողներուն հետ:ճանչցողներուն հետ:ճանչցողներուն հետ:    Քրիստոսի համար, իսկական մեծաՔրիստոսի համար, իսկական մեծաՔրիստոսի համար, իսկական մեծաՔրիստոսի համար, իսկական մեծա----
հարուստները` իհարուստները` իհարուստները` իհարուստները` իրենց ոչնչութիւնը ճանչցողներն են. րենց ոչնչութիւնը ճանչցողներն են. րենց ոչնչութիւնը ճանչցողներն են. րենց ոչնչութիւնը ճանչցողներն են. 
իսկական նուիրատուները կամ նուիրուածները` Աստուծոյ ու իսկական նուիրատուները կամ նուիրուածները` Աստուծոյ ու իսկական նուիրատուները կամ նուիրուածները` Աստուծոյ ու իսկական նուիրատուները կամ նուիրուածները` Աստուծոյ ու 
իրենց նմաններու ծառայութեան նուիրուածներն են:իրենց նմաններու ծառայութեան նուիրուածներն են:իրենց նմաններու ծառայութեան նուիրուածներն են:իրենց նմաններու ծառայութեան նուիրուածներն են:    

««««Երբ տեսաւ աղԵրբ տեսաւ աղԵրբ տեսաւ աղԵրբ տեսաւ աղքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նեքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նեքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նեքատ այրի մըն ալ, որ երկու լումայ նետեց տեց տեց տեց 
գանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջգանձանակին մէջ............»»»» ( ( ( (Ղուկաս 21.2):Ղուկաս 21.2):Ղուկաս 21.2):Ղուկաս 21.2):    

1111) ) ) ) Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Յիսուս դիտեց մեծահաՅիսուս դիտեց մեծահաՅիսուս դիտեց մեծահաՅիսուս դիտեց մեծահարուստները ու տեսաւ րուստները ու տեսաւ րուստները ու տեսաւ րուստները ու տեսաւ 
անոնց տուածը, նոյնպէս ալ, անոնց տուածը, նոյնպէս ալ, անոնց տուածը, նոյնպէս ալ, անոնց տուածը, նոյնպէս ալ, դիտեց այրի կինը ու տեսաւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ դիտեց այրի կինը ու տեսաւ 
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անոր տուածը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէանոր տուածը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէանոր տուածը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէանոր տուածը: Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը դիտէ թէ´ ´ ´ ´ 
հարուստները եւ թէհարուստները եւ թէհարուստները եւ թէհարուստները եւ թէ´ ´ ´ ´ աղքատներըաղքատներըաղքատներըաղքատները, , , , կը դիտէ թէկը դիտէ թէկը դիտէ թէկը դիտէ թէ´ ´ ´ ´ ունեցողները ունեցողները ունեցողները ունեցողները 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ ողորմութիւն կը չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ ողորմութիւն կը չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ ողորմութիւն կը չունեցողները, եւ երկու խումբերէն ալ ողորմութիւն կը 
սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ սպասէ, զոհողութիւն կ'ակնկալէ: Տէրը կը գնահատէ 
ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ ողորմութիւն տուող անձերը, անոնք ըլլան հարուստ թէ 
աղքատ, եթէ երբեք ողորմութիւն տալաղքատ, եթէ երբեք ողորմութիւն տալաղքատ, եթէ երբեք ողորմութիւն տալաղքատ, եթէ երբեք ողորմութիւն տալու անոնց շարժառիթը ու անոնց շարժառիթը ու անոնց շարժառիթը ու անոնց շարժառիթը 
դրական է, եւ եթէ երբեք անոդրական է, եւ եթէ երբեք անոդրական է, եւ եթէ երբեք անոդրական է, եւ եթէ երբեք անոնց տուածը կը համապանց տուածը կը համապանց տուածը կը համապանց տուածը կը համապա----
տասխանէ իրենց ունեցածին:տասխանէ իրենց ունեցածին:տասխանէ իրենց ունեցածին:տասխանէ իրենց ունեցածին:    

2222) ) ) ) Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս Երբ Ղուկաս Աւետարանիչը կը հաստատէ թէ Յիսուս 
դիտեց մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ դիտեց մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ դիտեց մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ դիտեց մեծահարուստներն ու այրի կինը, ասիկա կը պարզէ 
որ Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ որ Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ որ Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ որ Տէրը խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ: Ան կը դիտէ 
բոլորը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր, բոլորը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր, բոլորը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր, բոլորը, անոնք ըլլան հարուստ թէ աղքատ, մեծ թէ փոքր, 
բարձրաստիճաբարձրաստիճաբարձրաստիճաբարձրաստիճան թէ խոնարհ դասակարգի մարդիկ, գիտուն ն թէ խոնարհ դասակարգի մարդիկ, գիտուն ն թէ խոնարհ դասակարգի մարդիկ, գիտուն ն թէ խոնարհ դասակարգի մարդիկ, գիտուն 
թէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոթէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոթէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ոթէ տգէտ, ուսեալ թէ անուս: Ո´́́́չ հարուստը հարուստ ըլլալուն չ հարուստը հարուստ ըլլալուն չ հարուստը հարուստ ըլլալուն չ հարուստը հարուստ ըլլալուն 
համար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոհամար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոհամար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոհամար կրնայ անարգուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ո´́́́չ ալ աղքատը չ ալ աղքատը չ ալ աղքատը չ ալ աղքատը 
աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ աղքատ ըլլալուն համար կրնայ փառաւորուիլ կամ 
նախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ոնախընտրուիլ: Ո´́́́չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ չ ուսեալը ուսեալ ըլլալուն համար կրնայ 
յատուկ առաքելույատուկ առաքելույատուկ առաքելույատուկ առաքելութեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոթեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոթեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ոթեան մը կանչուիլ Տիրոջ կողմէ, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անուսը անուս ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում անուսը անուս ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում անուսը անուս ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում անուսը անուս ըլլալուն համար կրնայ անտեսուիլ ու կոչում 
չստանալ:չստանալ:չստանալ:չստանալ:    Աստուած կրնայ անուս մարդը ուսուցիչի վերածել. Աստուած կրնայ անուս մարդը ուսուցիչի վերածել. Աստուած կրնայ անուս մարդը ուսուցիչի վերածել. Աստուած կրնայ անուս մարդը ուսուցիչի վերածել. 
կրնայ յիմար մարդը` աստուածային իմաստութեան կրնայ յիմար մարդը` աստուածային իմաստութեան կրնայ յիմար մարդը` աստուածային իմաստութեան կրնայ յիմար մարդը` աստուածային իմաստութեան 
քարոզիչի փոխակերպել. Աստուած կրնայ քարոզիչի փոխակերպել. Աստուած կրնայ քարոզիչի փոխակերպել. Աստուած կրնայ քարոզիչի փոխակերպել. Աստուած կրնայ ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ««««ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ այս աշխարհոր այս աշխարհոր այս աշխարհոր այս աշխարհը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօը յիմար կը սեպէ, անով իմաստունները ամօ----
թով ձգելու համարթով ձգելու համարթով ձգելու համարթով ձգելու համար».».».».    կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ««««ինչ որ այս աշխարինչ որ այս աշխարինչ որ այս աշխարինչ որ այս աշխար----
հը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համարհը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համարհը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համարհը տկար կը համարէ, անով հզօրները ամչցնելու համար»»»»....    
կրնայ կրնայ կրնայ կրնայ ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ընտրել այն` ««««ինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհաինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհաինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհաինչ որ այս աշխարհը անարժէք, արհա----
մարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար մարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար մարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար մարհելի եւ ոչնչութիւն կը նկատէ, անով ոչնչացնելու համար 
այս այս այս այս աշխարհի մեծութիւններըաշխարհի մեծութիւններըաշխարհի մեծութիւններըաշխարհի մեծութիւնները»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 1.27Ա.Կորնթացիս 1.27Ա.Կորնթացիս 1.27Ա.Կորնթացիս 1.27----28):28):28):28):    

3) 3) 3) 3) ««««Երկու լումայ նետեց գանձանակին մէջԵրկու լումայ նետեց գանձանակին մէջԵրկու լումայ նետեց գանձանակին մէջԵրկու լումայ նետեց գանձանակին մէջ»:»:»:»:    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ չ չ չ 
միայն հարուստներուն տուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի միայն հարուստներուն տուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի միայն հարուստներուն տուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի միայն հարուստներուն տուածը տեսաւ, այլ նաեւ տեսաւ այրի 
կնոջ տուածը: Աշխարհի մարդիկ միայն հարուստներուն կնոջ տուածը: Աշխարհի մարդիկ միայն հարուստներուն կնոջ տուածը: Աշխարհի մարդիկ միայն հարուստներուն կնոջ տուածը: Աշխարհի մարդիկ միայն հարուստներուն 
տուածտուածտուածտուած    մեծ գումարմեծ գումարմեծ գումարմեծ գումարները կը տեսնեն, իսկ աղքատներուն ները կը տեսնեն, իսկ աղքատներուն ները կը տեսնեն, իսկ աղքատներուն ները կը տեսնեն, իսկ աղքատներուն 
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տուած չնչտուած չնչտուած չնչտուած չնչին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն ուզեր ին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն ուզեր ին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն ուզեր ին գումարները երբեք չեն տեսներ եւ չեն ուզեր 
անոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղանոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղանոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղանոնց մասին լսել կամ խօսիլ, մինչդեռ Յիսուս ամենէն աղ----
քատ մարդունքատ մարդունքատ մարդունքատ մարդուն`̀̀̀    տուած ամենէտուած ամենէտուած ամենէտուած ամենէն չնչին գումարն անգամ կը ն չնչին գումարն անգամ կը ն չնչին գումարն անգամ կը ն չնչին գումարն անգամ կը 
տեսնէ: Այոտեսնէ: Այոտեսնէ: Այոտեսնէ: Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս նկատի կ'առնէ ամենէն փոքրիկ բարիքՅիսուս նկատի կ'առնէ ամենէն փոքրիկ բարիքՅիսուս նկատի կ'առնէ ամենէն փոքրիկ բարիքՅիսուս նկատի կ'առնէ ամենէն փոքրիկ բարիք----
ներն անգամ զորս կը կատարենք: ներն անգամ զորս կը կատարենք: ներն անգամ զորս կը կատարենք: ներն անգամ զորս կը կատարենք: Յիսուսի համար արժէք կը Յիսուսի համար արժէք կը Յիսուսի համար արժէք կը Յիսուսի համար արժէք կը 
ներկաներկաներկաներկայացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը բաւէ որ յացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը բաւէ որ յացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը բաւէ որ յացնէ ամենէն չնչին գումարն անգամ, կը բաւէ որ 
անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու անիկա ըլլայ սրտաբուխ, եւ Աստուծոյ հանդէպ` հաւատքի, ու 
մարդոց հանդէպ սիրոյ արմարդոց հանդէպ սիրոյ արմարդոց հանդէպ սիրոյ արմարդոց հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն: տայայտութիւն: տայայտութիւն: տայայտութիւն: Ասիկա հարկաւ Ասիկա հարկաւ Ասիկա հարկաւ Ասիկա հարկաւ 
ճշմարիտ է բոլոր պարագաճշմարիտ է բոլոր պարագաճշմարիտ է բոլոր պարագաճշմարիտ է բոլոր պարագաներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ ներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ ներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ ներուն: Այսպէս, օրինակ, մարդիկ 
կրնան չտեսնել մեր մակրնան չտեսնել մեր մակրնան չտեսնել մեր մակրնան չտեսնել մեր մատուցած փոքրիկ ու աննշան տուցած փոքրիկ ու աննշան տուցած փոքրիկ ու աննշան տուցած փոքրիկ ու աննշան 
ծառայութծառայութծառայութծառայութիւնները, բայց Յիսուս զանոնք կը տեսնէ ու անոնց իւնները, բայց Յիսուս զանոնք կը տեսնէ ու անոնց իւնները, բայց Յիսուս զանոնք կը տեսնէ ու անոնց իւնները, բայց Յիսուս զանոնք կը տեսնէ ու անոնց 
փոխարէն վարձատրութիւն կը խոստափոխարէն վարձատրութիւն կը խոստափոխարէն վարձատրութիւն կը խոստափոխարէն վարձատրութիւն կը խոստանայ: Յիսուս ծարաւ նայ: Յիսուս ծարաւ նայ: Յիսուս ծարաւ նայ: Յիսուս ծարաւ 
մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` կեանքի մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` կեանքի մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` կեանքի մարդուն տրուած գաւաթ մը ջուրի փոխարէն` կեանքի 
Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի Աղբիւր կը խոստանայ: Անօթիին տրուած պնակ մը ճաշի 
փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող փոխարէն` կեանքի Հաց կը խոստանայ: Կարիքի մէջ եղող 
մարդուն տրուած պզտմարդուն տրուած պզտմարդուն տրուած պզտմարդուն տրուած պզտիկ օգնութեան փոխարէն` մեր բոլոր իկ օգնութեան փոխարէն` մեր բոլոր իկ օգնութեան փոխարէն` մեր բոլոր իկ օգնութեան փոխարէն` մեր բոլոր 
կարիքներուն համար գոհացում կը խոստանայ:կարիքներուն համար գոհացում կը խոստանայ:կարիքներուն համար գոհացում կը խոստանայ:կարիքներուն համար գոհացում կը խոստանայ:    

4) 4) 4) 4) Այրի կինը պարտականութիւն ունէր Աստուծոյ տանը Այրի կինը պարտականութիւն ունէր Աստուծոյ տանը Այրի կինը պարտականութիւն ունէր Աստուծոյ տանը Այրի կինը պարտականութիւն ունէր Աստուծոյ տանը 
հանդէպ եւ ըրաւ իր պարտականութիւնը, եւ ուստի` խղճի հանդէպ եւ ըրաւ իր պարտականութիւնը, եւ ուստի` խղճի հանդէպ եւ ըրաւ իր պարտականութիւնը, եւ ուստի` խղճի հանդէպ եւ ըրաւ իր պարտականութիւնը, եւ ուստի` խղճի 
կատարեալ խաղաղութեամբ կրնար շաբթուան աւարտին գալ կատարեալ խաղաղութեամբ կրնար շաբթուան աւարտին գալ կատարեալ խաղաղութեամբ կրնար շաբթուան աւարտին գալ կատարեալ խաղաղութեամբ կրնար շաբթուան աւարտին գալ 
ու աղքատի իր բաժինը ստանալ, թէպէտ ինքու աղքատի իր բաժինը ստանալ, թէպէտ ինքու աղքատի իր բաժինը ստանալ, թէպէտ ինքու աղքատի իր բաժինը ստանալ, թէպէտ ինք    այդ նպատակով այդ նպատակով այդ նպատակով այդ նպատակով 
չէր որ տուաւ: Մենք այս կնոջ նման մեր պարտականութիւնը չէր որ տուաւ: Մենք այս կնոջ նման մեր պարտականութիւնը չէր որ տուաւ: Մենք այս կնոջ նման մեր պարտականութիւնը չէր որ տուաւ: Մենք այս կնոջ նման մեր պարտականութիւնը 
կ'ընե՞նք եկեղեցւոյ հանդէպ: Կինը գիտէր որ առնելիք ունէր կ'ընե՞նք եկեղեցւոյ հանդէպ: Կինը գիտէր որ առնելիք ունէր կ'ընե՞նք եկեղեցւոյ հանդէպ: Կինը գիտէր որ առնելիք ունէր կ'ընե՞նք եկեղեցւոյ հանդէպ: Կինը գիտէր որ առնելիք ունէր 
տաճարէն, բայց գիտէր նաեւ թէ ինք տալիք ունէր տաճարին: տաճարէն, բայց գիտէր նաեւ թէ ինք տալիք ունէր տաճարին: տաճարէն, բայց գիտէր նաեւ թէ ինք տալիք ունէր տաճարին: տաճարէն, բայց գիտէր նաեւ թէ ինք տալիք ունէր տաճարին: 
Այսօր շատ մարդիկ կ'ըսեն թէ եկեղեցին բան մը չ'ըներ իրենց Այսօր շատ մարդիկ կ'ըսեն թէ եկեղեցին բան մը չ'ըներ իրենց Այսօր շատ մարդիկ կ'ըսեն թէ եկեղեցին բան մը չ'ըներ իրենց Այսօր շատ մարդիկ կ'ըսեն թէ եկեղեցին բան մը չ'ըներ իրենց 
համար, թէ եկեղեցին ոեւէ ձհամար, թէ եկեղեցին ոեւէ ձհամար, թէ եկեղեցին ոեւէ ձհամար, թէ եկեղեցին ոեւէ ձեւով չ'օգներ իրենց. այդպէս եւով չ'օգներ իրենց. այդպէս եւով չ'օգներ իրենց. այդպէս եւով չ'օգներ իրենց. այդպէս 
ըսողները պահ մը թող մտածեն, թէ արդեօք իրենք ի՞նչ ըրած ըսողները պահ մը թող մտածեն, թէ արդեօք իրենք ի՞նչ ըրած ըսողները պահ մը թող մտածեն, թէ արդեօք իրենք ի՞նչ ըրած ըսողները պահ մը թող մտածեն, թէ արդեօք իրենք ի՞նչ ըրած 
են կամ կ'ընեն եկեղեցիին համար, ինչո՞վ օգտակար դարձած են կամ կ'ընեն եկեղեցիին համար, ինչո՞վ օգտակար դարձած են կամ կ'ընեն եկեղեցիին համար, ինչո՞վ օգտակար դարձած են կամ կ'ընեն եկեղեցիին համար, ինչո՞վ օգտակար դարձած 
են եկեղեցիին: Այդպիսիները գուցէ եկեղեցին քննադատելէ են եկեղեցիին: Այդպիսիները գուցէ եկեղեցին քննադատելէ են եկեղեցիին: Այդպիսիները գուցէ եկեղեցին քննադատելէ են եկեղեցիին: Այդպիսիները գուցէ եկեղեցին քննադատելէ 
զատ ուրիշ բան չեն ըրած: Այդպիսիները եկեղեցւոյ գոյութեան զատ ուրիշ բան չեն ըրած: Այդպիսիները եկեղեցւոյ գոյութեան զատ ուրիշ բան չեն ըրած: Այդպիսիները եկեղեցւոյ գոյութեան զատ ուրիշ բան չեն ըրած: Այդպիսիները եկեղեցւոյ գոյութեան 
մասին կը յիշենմասին կը յիշենմասին կը յիշենմասին կը յիշեն, , , , միայն երբ հոգեհանգիստ ունենան, թաղում միայն երբ հոգեհանգիստ ունենան, թաղում միայն երբ հոգեհանգիստ ունենան, թաղում միայն երբ հոգեհանգիստ ունենան, թաղում 
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կամ պսակ ունենան, մկրտութիւն կամ դրամական նեղութիւն կամ պսակ ունենան, մկրտութիւն կամ դրամական նեղութիւն կամ պսակ ունենան, մկրտութիւն կամ դրամական նեղութիւն կամ պսակ ունենան, մկրտութիւն կամ դրամական նեղութիւն 
ունենան:ունենան:ունենան:ունենան:    

Իր պարտականութիւնը եկեղեցիին հանդէպ ընող Իր պարտականութիւնը եկեղեցիին հանդէպ ընող Իր պարտականութիւնը եկեղեցիին հանդէպ ընող Իր պարտականութիւնը եկեղեցիին հանդէպ ընող 
մամամամա´́́́րդը միայն իրաւունք ունի խօսելու` իրեն հանդէպ րդը միայն իրաւունք ունի խօսելու` իրեն հանդէպ րդը միայն իրաւունք ունի խօսելու` իրեն հանդէպ րդը միայն իրաւունք ունի խօսելու` իրեն հանդէպ 
եկեղեցիին պարտականութեան մասին: Եկեղեցիին ոեւէ եկեղեցիին պարտականութեան մասին: Եկեղեցիին ոեւէ եկեղեցիին պարտականութեան մասին: Եկեղեցիին ոեւէ եկեղեցիին պարտականութեան մասին: Եկեղեցիին ոեւէ 
ձեւով օգտակար չդարձձեւով օգտակար չդարձձեւով օգտակար չդարձձեւով օգտակար չդարձած մարդը իրաւունք չունի բան մը ած մարդը իրաւունք չունի բան մը ած մարդը իրաւունք չունի բան մը ած մարդը իրաւունք չունի բան մը 
ակնկալելու եկեղեցիէն: Իր պարտականութիւնը չընող ակնկալելու եկեղեցիէն: Իր պարտականութիւնը չընող ակնկալելու եկեղեցիէն: Իր պարտականութիւնը չընող ակնկալելու եկեղեցիէն: Իր պարտականութիւնը չընող 
մարդը` թող իր իրաւունքին մասին չխօսի. ասիկա մարդը` թող իր իրաւունքին մասին չխօսի. ասիկա մարդը` թող իր իրաւունքին մասին չխօսի. ասիկա մարդը` թող իր իրաւունքին մասին չխօսի. ասիկա 
իրականութիւն է ամէն իմաստով ու ամէն պարագայի: Այսօր իրականութիւն է ամէն իմաստով ու ամէն պարագայի: Այսօր իրականութիւն է ամէն իմաստով ու ամէն պարագայի: Այսօր իրականութիւն է ամէն իմաստով ու ամէն պարագայի: Այսօր 
ո՞վ է այն գործատէրը որ իր արհեստաւորին վարձքը կու տայ, ո՞վ է այն գործատէրը որ իր արհեստաւորին վարձքը կու տայ, ո՞վ է այն գործատէրը որ իր արհեստաւորին վարձքը կու տայ, ո՞վ է այն գործատէրը որ իր արհեստաւորին վարձքը կու տայ, 
եթէ երբեք իր գործաւորը իրենեթէ երբեք իր գործաւորը իրենեթէ երբեք իր գործաւորը իրենեթէ երբեք իր գործաւորը իրեն    յանձնուած գործը չէ ըրած: Ո՞վ յանձնուած գործը չէ ըրած: Ո՞վ յանձնուած գործը չէ ըրած: Ո՞վ յանձնուած գործը չէ ըրած: Ո՞վ 
է այն ուսուցիչը որ իր աշակերտը յաջողութեամբ կը պսակէ, է այն ուսուցիչը որ իր աշակերտը յաջողութեամբ կը պսակէ, է այն ուսուցիչը որ իր աշակերտը յաջողութեամբ կը պսակէ, է այն ուսուցիչը որ իր աշակերտը յաջողութեամբ կը պսակէ, 
եթէ երբեք իր աշակերտը ամբողջ օրերը խաղով ու եթէ երբեք իր աշակերտը ամբողջ օրերը խաղով ու եթէ երբեք իր աշակերտը ամբողջ օրերը խաղով ու եթէ երբեք իր աշակերտը ամբողջ օրերը խաղով ու 
ծուլութեամբ անցուցեր է: Ո՞վ է այն պարտիզպանը որ բերք ծուլութեամբ անցուցեր է: Ո՞վ է այն պարտիզպանը որ բերք ծուլութեամբ անցուցեր է: Ո՞վ է այն պարտիզպանը որ բերք ծուլութեամբ անցուցեր է: Ո՞վ է այն պարտիզպանը որ բերք 
կը սպասէ իր արտէն, եթէ երբեք բան մը չէ ցանած իր արտին կը սպասէ իր արտէն, եթէ երբեք բան մը չէ ցանած իր արտին կը սպասէ իր արտէն, եթէ երբեք բան մը չէ ցանած իր արտին կը սպասէ իր արտէն, եթէ երբեք բան մը չէ ցանած իր արտին 
մէջ: Եկեղեցիէն օգտուիմէջ: Եկեղեցիէն օգտուիմէջ: Եկեղեցիէն օգտուիմէջ: Եկեղեցիէն օգտուիլ բայց եկեղեցիին չօգնող մարդիկը` իր լ բայց եկեղեցիին չօգնող մարդիկը` իր լ բայց եկեղեցիին չօգնող մարդիկը` իր լ բայց եկեղեցիին չօգնող մարդիկը` իր 
արտին մէջ բան չցանած պարտիզպանին նման են, որոնք արտին մէջ բան չցանած պարտիզպանին նման են, որոնք արտին մէջ բան չցանած պարտիզպանին նման են, որոնք արտին մէջ բան չցանած պարտիզպանին նման են, որոնք 
հնձել կ'ուզեն առանց ցանած ըլլալու:հնձել կ'ուզեն առանց ցանած ըլլալու:հնձել կ'ուզեն առանց ցանած ըլլալու:հնձել կ'ուզեն առանց ցանած ըլլալու:    

5555) ) ) ) Այս կէտին մասին ասկէ առաջ խօսեցայ, բայց թոյլ Այս կէտին մասին ասկէ առաջ խօսեցայ, բայց թոյլ Այս կէտին մասին ասկէ առաջ խօսեցայ, բայց թոյլ Այս կէտին մասին ասկէ առաջ խօսեցայ, բայց թոյլ 
տուէք դարձեալ յիշեմ հպանցիկ կերպով: տուէք դարձեալ յիշեմ հպանցիկ կերպով: տուէք դարձեալ յիշեմ հպանցիկ կերպով: տուէք դարձեալ յիշեմ հպանցիկ կերպով: Կարեւոր է նկատի Կարեւոր է նկատի Կարեւոր է նկատի Կարեւոր է նկատի 
առնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այառնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այառնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այառնել, որ բնագիրը չ'ըսեր թէ Յիսուս այրի կնոջ տուածը տերի կնոջ տուածը տերի կնոջ տուածը տերի կնոջ տուածը տե----
սաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` սաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` սաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` սաւ կամ անոր տուածին նայեցաւ, այլ կ'ըսէ` ««««տեսաւ աղքատ տեսաւ աղքատ տեսաւ աղքատ տեսաւ աղքատ 
այրի մըն ալայրի մըն ալայրի մըն ալայրի մըն ալ», », », », եւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր ուշաեւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր ուշաեւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր ուշաեւ ասիկա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս իր ուշա----
դրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոդրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոդրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ոդրութիւնը կեդրոնացուց աղքատ այրի կնոջ վրայ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար անոր տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար անոր տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար անոր տուածին վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Յիսուսի համար 
կարեւորը մեկարեւորը մեկարեւորը մեկարեւորը մե´́́́նք ենք եւ նք ենք եւ նք ենք եւ նք ենք եւ ոոոո´́́́չ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մեչ թէ մեր տուածը, արժէքը մե´́́́նք նք նք նք 
ենք եւ ոենք եւ ոենք եւ ոենք եւ ո´́́́չ թէ մեր տուածը, թանկագինը մեչ թէ մեր տուածը, թանկագինը մեչ թէ մեր տուածը, թանկագինը մեչ թէ մեր տուածը, թանկագինը մե´́́́նք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ոնք ենք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մեր տուածը, թէպէտ մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը, մեր տուածը, թէպէտ մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը, մեր տուածը, թէպէտ մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը, մեր տուածը, թէպէտ մարդոց հայեացքով կրնայ կարեւորը, 
արժէքն ու թանկագինը մեր ունեցածը ըլլալ եւ ոարժէքն ու թանկագինը մեր ունեցածը ըլլալ եւ ոարժէքն ու թանկագինը մեր ունեցածը ըլլալ եւ ոարժէքն ու թանկագինը մեր ունեցածը ըլլալ եւ ո´́́́չ թէ մենք:չ թէ մենք:չ թէ մենք:չ թէ մենք:    

6) 6) 6) 6) Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու Ինչ որ գանձանակին մէջ կը նետուէր, այրիներուն ու 
չքաւորներուչքաւորներուչքաւորներուչքաւորներուն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու ն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու ն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու ն կը բաժնուէր: Ուստի այս այրի կինը որ գալու 
եւ առնեեւ առնեեւ առնեեւ առնելու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ իլու իրաւունք ունէր, եկաւ ի´́́́նք տուաւ (Կիպրիանոս): նք տուաւ (Կիպրիանոս): նք տուաւ (Կիպրիանոս): նք տուաւ (Կիպրիանոս): 
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Մենք կրնա՞նք տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:Մենք կրնա՞նք տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:Մենք կրնա՞նք տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:Մենք կրնա՞նք տալ, երբ մեր իրաւունքն է առնել:    Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք Կրնա՞նք 
այրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաայրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաայրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաայրի կնոջ նման բաժնել երբ մեր իրաւունքն է ստանալ:ւունքն է ստանալ:ւունքն է ստանալ:ւունքն է ստանալ:    

7777) ) ) ) Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք Այրի կինը քաջ էր ու ինքնավստահ: Ուրկէ՞ գիտենք 
ասասասասիկա: Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի իկա: Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի իկա: Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի իկա: Ան երբեք չքաշուեցաւ մարդոցմէ, յատկապէս Օրէնքի 
ուսուցիչներէն ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք ուսուցիչներէն ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք ուսուցիչներէն ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք ուսուցիչներէն ու քահանաներէն, որոնք կրնային զինք 
քննադատել կամ այպանել, շատ պզտիկ գումար մը տալուն քննադատել կամ այպանել, շատ պզտիկ գումար մը տալուն քննադատել կամ այպանել, շատ պզտիկ գումար մը տալուն քննադատել կամ այպանել, շատ պզտիկ գումար մը տալուն 
համար, կամ իր տուած պզտիկ գուհամար, կամ իր տուած պզտիկ գուհամար, կամ իր տուած պզտիկ գուհամար, կամ իր տուած պզտիկ գումարը Օրէնքի խախտում մարը Օրէնքի խախտում մարը Օրէնքի խախտում մարը Օրէնքի խախտում 
նկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորնկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորնկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորնկատելով: Տակաւին, անոնք կրնային խորհիլ, թէ այրի կինը հիլ, թէ այրի կինը հիլ, թէ այրի կինը հիլ, թէ այրի կինը 
պպպպէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանաէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանաէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանաէտք չէր բան մը նետէր տաճարի գանձանակին մէջ, երբ ինք կին մէջ, երբ ինք կին մէջ, երբ ինք կին մէջ, երբ ինք 
անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ այրի անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ այրի անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ այրի անձամբ կարիքի մէջ էր: Կրնային նոյնիսկ խորհիլ, թէ այրի 
կինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որկինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որկինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որկինը տաճարի գանձանակին մէջ երկու լումայ նետեց, որ----
պէսզի շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապապէսզի շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապապէսզի շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապապէսզի շաբթուան աւարտին զանոնք բազմապատկուած առտկուած առտկուած առտկուած առ----
նէր, նկատի առնելով որ տաճարի գանձանակին մէջ նետուանէր, նկատի առնելով որ տաճարի գանձանակին մէջ նետուանէր, նկատի առնելով որ տաճարի գանձանակին մէջ նետուանէր, նկատի առնելով որ տաճարի գանձանակին մէջ նետուա----
ծծծծը ը ը ը շաբթուան աւարտինշաբթուան աւարտինշաբթուան աւարտինշաբթուան աւարտին    կարիքաւորներուն կը բաժնուէր:կարիքաւորներուն կը բաժնուէր:կարիքաւորներուն կը բաժնուէր:կարիքաւորներուն կը բաժնուէր:    

8) «8) «8) «8) «Երկու լումայԵրկու լումայԵրկու լումայԵրկու լումայ» » » » բացատրութեան մասին` մէկբացատրութեան մասին` մէկբացատրութեան մասին` մէկբացատրութեան մասին` մէկ----երկու երկու երկու երկու 
խօսքեր հայրերէն.խօսքեր հայրերէն.խօսքեր հայրերէն.խօսքեր հայրերէն.----    

աաաա) ) ) ) Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 2Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 2Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 2Եբրայական մտայնութեան մէջ թիւ 2----ն կը խորհրդան կը խորհրդան կը խորհրդան կը խորհրդա----
ննննըըըըշէ` սէրը: Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու շէ` սէրը: Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու շէ` սէրը: Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու շէ` սէրը: Այս իմաստով, երկու լումաները ընդունելու 
արարքը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ուրախութեամարարքը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ուրախութեամարարքը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ուրախութեամարարքը, ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ուրախութեամբ կ'ընդունի բ կ'ընդունի բ կ'ընդունի բ կ'ընդունի 
սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր բարեգործութիւնները: սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր բարեգործութիւնները: սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր բարեգործութիւնները: սիրոյ արտայայտութիւն եղող բոլոր բարեգործութիւնները: 
Նկատի առնելով որ թիւ 2Նկատի առնելով որ թիւ 2Նկատի առնելով որ թիւ 2Նկատի առնելով որ թիւ 2----ն կը խորհրդանշէ` սէրը, կրնանք ն կը խորհրդանշէ` սէրը, կրնանք ն կը խորհրդանշէ` սէրը, կրնանք ն կը խորհրդանշէ` սէրը, կրնանք 
հաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեհաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեհաստատապէս ըսել, որ երկու լումանեհաստատապէս ըսել, որ երկու լումաները կը ներկայացնեն րը կը ներկայացնեն րը կը ներկայացնեն րը կը ներկայացնեն 
մեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիմեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիմեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիմեծագոյն երկու սէրերը այսինքն` Աստուածսիրութիւնն ու րութիւնն ու րութիւնն ու րութիւնն ու 
մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):մարդասիրութիւնը (Օգոստինոս):    

բ)բ)բ)բ)    ԵրԵրԵրԵրկու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր կու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր կու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր կու լումաները կը ներկայացնեն Հին եւ Նոր 
ԿտակարանԿտակարանԿտակարանԿտակարանները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին ները, իսկ այրի կինը` այն հրեաները, որոնք Հին 
Ուխտին կողքին, ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտին կողքին, ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտին կողքին, ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր Ուխտին կողքին, ընդունեցին նաեւ Քրիստոսով կնքուած Նոր 
Ուխտը (Որոգինէս):Ուխտը (Որոգինէս):Ուխտը (Որոգինէս):Ուխտը (Որոգինէս):    

գգգգ) ) ) ) Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք Այրի կինը կը ներկայացնէ այն մարդիկը, որոնք 
կամաւորապէս իրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքնկամաւորապէս իրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքնկամաւորապէս իրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքնկամաւորապէս իրենք զիրենք կ'այրիացնեն, այսինքն` ` ` ` հեռու հեռու հեռու հեռու 
կը պահեն աշխարհի սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի կը պահեն աշխարհի սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի կը պահեն աշխարհի սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի կը պահեն աշխարհի սէրէն, եւ իրենց երկու լումաները` հոգի 
եւ մարմին, կը նուիրեն Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)եւ մարմին, կը նուիրեն Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)եւ մարմին, կը նուիրեն Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս)եւ մարմին, կը նուիրեն Աստուծոյ (Թէոֆլաքեթիոս): : : : Մենք Մենք Մենք Մենք 
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կկկկրնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի րնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի րնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի րնա՞նք մենք զմեզ այրիացնել, այսինքն` բաժնել աշխարհի 
սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:սէրէն, եւ ընծայաբերել Յիսուսին:    

««««Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.Յիսուս ըսաւ իր աշակերտներուն.----    ““““Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ 
այդ աղայդ աղայդ աղայդ աղքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջքատ այրին բոլորէն աւելի նետեց գանձանակին մէջ””””»»»»    
((((Ղուկաս 21.3):Ղուկաս 21.3):Ղուկաս 21.3):Ղուկաս 21.3):    

1) 1) 1) 1) Աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը կրնայ Աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը կրնայ Աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը կրնայ Աշակերտներուն ուղղուած Տիրոջ այս խօսքը կրնայ 
ցոյց տալ, թէ անոնք իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցեր ցոյց տալ, թէ անոնք իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցեր ցոյց տալ, թէ անոնք իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցեր ցոյց տալ, թէ անոնք իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցեր 
էին գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն նետած մեծ էին գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն նետած մեծ էին գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն նետած մեծ էին գանձանակին մէջ մեծահարուստներուն նետած մեծ 
գումարներուն վրայգումարներուն վրայգումարներուն վրայգումարներուն վրայ, , , , եւ իրենց ուշադրութենէն վրիպեւ իրենց ուշադրութենէն վրիպեւ իրենց ուշադրութենէն վրիպեւ իրենց ուշադրութենէն վրիպածածածած    էր էր էր էր 
այրի կինն ու գանձանակին մէջ անոր նետածը: Յիսուս նկաայրի կինն ու գանձանակին մէջ անոր նետածը: Յիսուս նկաայրի կինն ու գանձանակին մէջ անոր նետածը: Յիսուս նկաայրի կինն ու գանձանակին մէջ անոր նետածը: Յիսուս նկա----
տելով ասիկա, իր վերոյիշեալ խօսքով հրաւիրեց զիրենք` տելով ասիկա, իր վերոյիշեալ խօսքով հրաւիրեց զիրենք` տելով ասիկա, իր վերոյիշեալ խօսքով հրաւիրեց զիրենք` տելով ասիկա, իր վերոյիշեալ խօսքով հրաւիրեց զիրենք` 
իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այրի ու աղքատ կնոջ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այրի ու աղքատ կնոջ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այրի ու աղքատ կնոջ իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու այրի ու աղքատ կնոջ 
վրայ, ինչպէս նաեւ անոր տուածին վրայ:վրայ, ինչպէս նաեւ անոր տուածին վրայ:վրայ, ինչպէս նաեւ անոր տուածին վրայ:վրայ, ինչպէս նաեւ անոր տուածին վրայ:    Մարկոս ԱւետարաՄարկոս ԱւետարաՄարկոս ԱւետարաՄարկոս Աւետարա----
նիչը նիչը նիչը նիչը աւելի դիպուկ կերպով կը դնէ հարցը: Ան աւելի դիպուկ կերպով կը դնէ հարցը: Ան աւելի դիպուկ կերպով կը դնէ հարցը: Ան աւելի դիպուկ կերպով կը դնէ հարցը: Ան կը կը կը կը հաստատէհաստատէհաստատէհաստատէ, , , , 
թէ թէ թէ թէ ««««Յիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտներըՅիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտներըՅիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտներըՅիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտները»»»»    եւ խօսեցաւ եւ խօսեցաւ եւ խօսեցաւ եւ խօսեցաւ 
անոնց այրի կնոջ անոնց այրի կնոջ անոնց այրի կնոջ անոնց այրի կնոջ ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43ըրածին մասին (Մարկոս 12.43----44):44):44):44):    

Արդ, իԱրդ, իԱրդ, իԱրդ, ինչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս նկատելէ ետքնչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս նկատելէ ետքնչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս նկատելէ ետքնչո՞ւ համար արդեօք Յիսուս նկատելէ ետք    այրի այրի այրի այրի 
կնոջ ըրած զոհողուկնոջ ըրած զոհողուկնոջ ըրած զոհողուկնոջ ըրած զոհողութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, ուզեց նաեւուզեց նաեւուզեց նաեւուզեց նաեւ    իիիիր աշակերտներուն ր աշակերտներուն ր աշակերտներուն ր աշակերտներուն 
ուշադրութեանուշադրութեանուշադրութեանուշադրութեան    յանձնելյանձնելյանձնելյանձնել    անոր ըրած զոհողութիւնը:անոր ըրած զոհողութիւնը:անոր ըրած զոհողութիւնը:անոր ըրած զոհողութիւնը:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
համար Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան համար Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան համար Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան համար Յիսուս ուզեց որ իր աշակերտները գիտնան 
պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ու անոր տուածին մասին, պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ու անոր տուածին մասին, պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ու անոր տուածին մասին, պատահածը, գիտնան այրի կնոջ ու անոր տուածին մասին, 
գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, գիտնան որ միւս գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, գիտնան որ միւս գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, գիտնան որ միւս գիտնան որ անիկա բոլորէն աւելի տուաւ, գիտնան որ միւս 
մեծահարուստները մեծահարուստները մեծահարուստները մեծահարուստները ««««իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին 
Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր իր իր իր 
ամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեց»:»:»:»:    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս վկայեց այրի կնոջ վկայեց այրի կնոջ վկայեց այրի կնոջ վկայեց այրի կնոջ 
վերաբերմունքին մասին ու վերաբերմունքին մասին ու վերաբերմունքին մասին ու վերաբերմունքին մասին ու խօսեցաւ աշակերտներուն այրի խօսեցաւ աշակերտներուն այրի խօսեցաւ աշակերտներուն այրի խօսեցաւ աշակերտներուն այրի 
կնոջ տուած երկու լուկնոջ տուած երկու լուկնոջ տուած երկու լուկնոջ տուած երկու լումային մասինմային մասինմային մասինմային մասին....----    

ա)ա)ա)ա)    Որպէսզի սորվեցնէր անոնցՈրպէսզի սորվեցնէր անոնցՈրպէսզի սորվեցնէր անոնցՈրպէսզի սորվեցնէր անոնց, , , , թէ արտաքին երեւոյթթէ արտաքին երեւոյթթէ արտաքին երեւոյթթէ արտաքին երեւոյթ----
ներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին ներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին ներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին ներու վրայ հիմնուելով պէտք չէ դատել մարդիկը: Արտաքին 
երեւոյթները կրնան խերեւոյթները կրնան խերեւոյթները կրնան խերեւոյթները կրնան խաբել: Աշակերտները աբել: Աշակերտները աբել: Աշակերտները աբել: Աշակերտները հաւանաբար հաւանաբար հաւանաբար հաւանաբար 
տեսանտեսանտեսանտեսան    գանձանակին մէջ գանձանակին մէջ գանձանակին մէջ գանձանակին մէջ մեծահամեծահամեծահամեծահարուստներունրուստներունրուստներունրուստներուն    նետած մեծ նետած մեծ նետած մեծ նետած մեծ 
գումարգումարգումարգումարները եւ խաբուեցանները եւ խաբուեցանները եւ խաբուեցանները եւ խաբուեցան, , , , մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ մտածելով որ անոնց ըրածը մեծ 
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հաւատքի արտայայտութիւն էհաւատքի արտայայտութիւն էհաւատքի արտայայտութիւն էհաւատքի արտայայտութիւն էրրրր, , , , մոռնալով որ անոնք կրնային մոռնալով որ անոնք կրնային մոռնալով որ անոնք կրնային մոռնալով որ անոնք կրնային 
փառափառափառափառամոլներ ու մարդոց գովասանամոլներ ու մարդոց գովասանամոլներ ու մարդոց գովասանամոլներ ու մարդոց գովասանական խօսքերն ու ծափական խօսքերն ու ծափական խօսքերն ու ծափական խօսքերն ու ծափա----
հարուհարուհարուհարութիւնը փնտռող մթիւնը փնտռող մթիւնը փնտռող մթիւնը փնտռող մարդիկ ըլլալ:արդիկ ըլլալ:արդիկ ըլլալ:արդիկ ըլլալ:    

բ) բ) բ) բ) ՈՈՈՈրպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացրպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացրպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացրպէսզի անոնց սորվեցնէր` իրենց կեանքի ընթացքին քին քին քին 
գնահատել գնահատել գնահատել գնահատել մարդոց կողմէ կատարուած մարդոց կողմէ կատարուած մարդոց կողմէ կատարուած մարդոց կողմէ կատարուած փոքր զոհողութիւնփոքր զոհողութիւնփոքր զոհողութիւնփոքր զոհողութիւն----
ներն ու աննշան ծառայութիւնները: ներն ու աննշան ծառայութիւնները: ներն ու աննշան ծառայութիւնները: ներն ու աննշան ծառայութիւնները: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Քրիստոս կ'ուզէ որ Քրիստոս կ'ուզէ որ Քրիստոս կ'ուզէ որ Քրիստոս կ'ուզէ որ 
իր հետեւորդներիր հետեւորդներիր հետեւորդներիր հետեւորդները արժէք տան աննշան ծառայութեանց, գնաը արժէք տան աննշան ծառայութեանց, գնաը արժէք տան աննշան ծառայութեանց, գնաը արժէք տան աննշան ծառայութեանց, գնա----
հատեն հատեն հատեն հատեն մարդոց կողմէ մատուցուած փոքր ծմարդոց կողմէ մատուցուած փոքր ծմարդոց կողմէ մատուցուած փոքր ծմարդոց կողմէ մատուցուած փոքր ծառայութիւնները: առայութիւնները: առայութիւնները: առայութիւնները: 
Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, օրինակ, գետնէն Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, օրինակ, գետնէն Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, օրինակ, գետնէն Այդ փոքր ծառայութիւններուն շարքին են, օրինակ, գետնէն 
թուղթի կտոր մը վերցնելը, թուղթի կտոր մը վերցնելը, թուղթի կտոր մը վերցնելը, թուղթի կտոր մը վերցնելը, որ մեր հոգեկան մաքրութեան որ մեր հոգեկան մաքրութեան որ մեր հոգեկան մաքրութեան որ մեր հոգեկան մաքրութեան 
արտացոլացումն է. արտացոլացումն է. արտացոլացումն է. արտացոլացումն է. աւելի մեծին մեր աթոռը տալը, աւելի մեծին մեր աթոռը տալը, աւելի մեծին մեր աթոռը տալը, աւելի մեծին մեր աթոռը տալը, որ որ որ որ 
վեհանձնութեան արտայայտութիւն է. վեհանձնութեան արտայայտութիւն է. վեհանձնութեան արտայայտութիւն է. վեհանձնութեան արտայայտութիւն է. ծերուկինծերուկինծերուկինծերուկին    ինքնաշարինքնաշարինքնաշարինքնաշար----
ժին դուռը բանալը, որ անզօրին հանդէպ սիժին դուռը բանալը, որ անզօրին հանդէպ սիժին դուռը բանալը, որ անզօրին հանդէպ սիժին դուռը բանալը, որ անզօրին հանդէպ սիրոյ նշան է. այրոյ նշան է. այրոյ նշան է. այրոյ նշան է. այ----
ցելու չունեցող մարդուն` այցելութիւն տալը, որ ողորմած ցելու չունեցող մարդուն` այցելութիւն տալը, որ ողորմած ցելու չունեցող մարդուն` այցելութիւն տալը, որ ողորմած ցելու չունեցող մարդուն` այցելութիւն տալը, որ ողորմած 
սրտի արդիւնք է, սրտի արդիւնք է, սրտի արդիւնք է, սրտի արդիւնք է, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

գ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` թէ Աստուած չ'անտեսեր գ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` թէ Աստուած չ'անտեսեր գ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` թէ Աստուած չ'անտեսեր գ) Որպէսզի անոնց սորվեցնէր` թէ Աստուած չ'անտեսեր 
փոքր զոհողութիւնները, եւ իր ուշադրութենէն չի վրիպիր փոքր զոհողութիւնները, եւ իր ուշադրութենէն չի վրիպիր փոքր զոհողութիւնները, եւ իր ուշադրութենէն չի վրիպիր փոքր զոհողութիւնները, եւ իր ուշադրութենէն չի վրիպիր 
կատարուած աննշան բարեգործութիւնները. ընդհակառակը, կատարուած աննշան բարեգործութիւնները. ընդհակառակը, կատարուած աննշան բարեգործութիւնները. ընդհակառակը, կատարուած աննշան բարեգործութիւնները. ընդհակառակը, 
Մարդոց նկատի Մարդոց նկատի Մարդոց նկատի Մարդոց նկատի չառածը` Աստուած նկատի կ'առնէ: Մարդոց չառածը` Աստուած նկատի կ'առնէ: Մարդոց չառածը` Աստուած նկատի կ'առնէ: Մարդոց չառածը` Աստուած նկատի կ'առնէ: Մարդոց 
չնշմարածը` Աստուած կը նշմարէ: Աստուած մարդոց անտեչնշմարածը` Աստուած կը նշմարէ: Աստուած մարդոց անտեչնշմարածը` Աստուած կը նշմարէ: Աստուած մարդոց անտեչնշմարածը` Աստուած կը նշմարէ: Աստուած մարդոց անտե----
սածը կը տեսնէ: Մարդոց համար կրնայ արժէք չներկայացնել սածը կը տեսնէ: Մարդոց համար կրնայ արժէք չներկայացնել սածը կը տեսնէ: Մարդոց համար կրնայ արժէք չներկայացնել սածը կը տեսնէ: Մարդոց համար կրնայ արժէք չներկայացնել 
աղքատի մը կողմէ եկեղեցիին տրուած չնչին գումար մը, բայց աղքատի մը կողմէ եկեղեցիին տրուած չնչին գումար մը, բայց աղքատի մը կողմէ եկեղեցիին տրուած չնչին գումար մը, բայց աղքատի մը կողմէ եկեղեցիին տրուած չնչին գումար մը, բայց 
Աստուծոյ համար անիկա կրնայ աւելի ընդունելի ըլլալ քան Աստուծոյ համար անիկա կրնայ աւելի ընդունելի ըլլալ քան Աստուծոյ համար անիկա կրնայ աւելի ընդունելի ըլլալ քան Աստուծոյ համար անիկա կրնայ աւելի ընդունելի ըլլալ քան 
մեծահարոմեծահարոմեծահարոմեծահարուստներուն տուածը:ւստներուն տուածը:ւստներուն տուածը:ւստներուն տուածը:    

դ) Վերջապէս, Յիսուս դ) Վերջապէս, Յիսուս դ) Վերջապէս, Յիսուս դ) Վերջապէս, Յիսուս աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն աշակերտներուն ուշադրութեան ուշադրութեան ուշադրութեան ուշադրութեան 
յանձնեց յանձնեց յանձնեց յանձնեց այրի կնոջայրի կնոջայրի կնոջայրի կնոջ    ըրածն ու տուածը, որպէսզի սորվեցնէր ըրածն ու տուածը, որպէսզի սորվեցնէր ըրածն ու տուածը, որպէսզի սորվեցնէր ըրածն ու տուածը, որպէսզի սորվեցնէր 
անոնց, որ ոչ միայն պէտք է գնահատեն մարդոց կողմէ կաանոնց, որ ոչ միայն պէտք է գնահատեն մարդոց կողմէ կաանոնց, որ ոչ միայն պէտք է գնահատեն մարդոց կողմէ կաանոնց, որ ոչ միայն պէտք է գնահատեն մարդոց կողմէ կա----
տարուած աննշան բարեգործութիւններն ու մատուցուած տարուած աննշան բարեգործութիւններն ու մատուցուած տարուած աննշան բարեգործութիւններն ու մատուցուած տարուած աննշան բարեգործութիւններն ու մատուցուած 
պզտիկ ծառայութիւնները, այլ` իրեպզտիկ ծառայութիւնները, այլ` իրեպզտիկ ծառայութիւնները, այլ` իրեպզտիկ ծառայութիւնները, այլ` իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս պէտք է պատպէտք է պատպէտք է պատպէտք է պատ----
րաստ ըլլան մատուցանելու նման փոքր ծառայութիւններ: րաստ ըլլան մատուցանելու նման փոքր ծառայութիւններ: րաստ ըլլան մատուցանելու նման փոքր ծառայութիւններ: րաստ ըլլան մատուցանելու նման փոքր ծառայութիւններ: 
Դիւրին էր աշակերտներուն համար իյնալ հպարտութեան մէջ Դիւրին էր աշակերտներուն համար իյնալ հպարտութեան մէջ Դիւրին էր աշակերտներուն համար իյնալ հպարտութեան մէջ Դիւրին էր աշակերտներուն համար իյնալ հպարտութեան մէջ 
եւ խումբին առաջնորդը ըլլալու երազներ հիւսել, մանաւանդ եւ խումբին առաջնորդը ըլլալու երազներ հիւսել, մանաւանդ եւ խումբին առաջնորդը ըլլալու երազներ հիւսել, մանաւանդ եւ խումբին առաջնորդը ըլլալու երազներ հիւսել, մանաւանդ 
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որ մէկոր մէկոր մէկոր մէկ----երկու առիթներով Յիսուս խօսած էր իր մահուան երկու առիթներով Յիսուս խօսած էր իր մահուան երկու առիթներով Յիսուս խօսած էր իր մահուան երկու առիթներով Յիսուս խօսած էր իր մահուան 
մասին: Եւ բնականօրէն, եթէ երբեք աշակերտմասին: Եւ բնականօրէն, եթէ երբեք աշակերտմասին: Եւ բնականօրէն, եթէ երբեք աշակերտմասին: Եւ բնականօրէն, եթէ երբեք աշակերտները նման ները նման ները նման ները նման 
երազներ սնուցանէին իրենց մտքին մէջ, իրենց համար երազներ սնուցանէին իրենց մտքին մէջ, իրենց համար երազներ սնուցանէին իրենց մտքին մէջ, իրենց համար երազներ սնուցանէին իրենց մտքին մէջ, իրենց համար 
դժուար պիտի ըլլար փոքր ծառայութիւններու մասին խօսիլ դժուար պիտի ըլլար փոքր ծառայութիւններու մասին խօսիլ դժուար պիտի ըլլար փոքր ծառայութիւններու մասին խօսիլ դժուար պիտի ըլլար փոքր ծառայութիւններու մասին խօսիլ 
կամ նման ծառայութիւններ մատուցանել:կամ նման ծառայութիւններ մատուցանել:կամ նման ծառայութիւններ մատուցանել:կամ նման ծառայութիւններ մատուցանել:    

2222) ) ) ) Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան Ինչպէս մեծահարուստ մարդիկը չէ որ գնահատուեցան 
Տիրոջ կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը Տիրոջ կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը Տիրոջ կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը Տիրոջ կողմէ, այլ` այրի կինը, նոյնպէս ալ, դատաստանի օրը 
մեծադիմեծադիմեծադիմեծադիրք, մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ րք, մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ րք, մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ րք, մեծապաշտօն ու մեծահամբաւ մարդիկը չէ որ 
պիտի գնահատուին ու վարձատրուին, այլ անոնք` որոնք պիտի գնահատուին ու վարձատրուին, այլ անոնք` որոնք պիտի գնահատուին ու վարձատրուին, այլ անոնք` որոնք պիտի գնահատուին ու վարձատրուին, այլ անոնք` որոնք 
խոնարհ են եւ ունին խոնարհուխոնարհ են եւ ունին խոնարհուխոնարհ են եւ ունին խոնարհուխոնարհ են եւ ունին խոնարհութեան գործեր, հեզ են եւ ունին թեան գործեր, հեզ են եւ ունին թեան գործեր, հեզ են եւ ունին թեան գործեր, հեզ են եւ ունին 
հեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ պաշտօն ունհեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ պաշտօն ունհեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ պաշտօն ունհեզութեան արարքներ: Արդարեւ, մեծ պաշտօն ունեեեեցողները ցողները ցողները ցողները 
չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ ունեցողները: Մեծ չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ ունեցողները: Մեծ չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ ունեցողները: Մեծ չէ որ պիտի վարձատրուին, այլ` մեծ սիրտ ունեցողները: Մեծ 
համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, այլ` Տիրոջ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, այլ` Տիրոջ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, այլ` Տիրոջ համբաւ ունեցողները չէ որ պիտի գնահատուին, այլ` Տիրոջ 
անուան համբաւը տարածողները:անուան համբաւը տարածողները:անուան համբաւը տարածողները:անուան համբաւը տարածողները:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս կը վկայէ թէ Յիսուս կը վկայէ թէ Յիսուս կը վկայէ թէ Յիսուս կը վկայէ թէ ««««աղքատ այրին բոլորէն աւելի աղքատ այրին բոլորէն աւելի աղքատ այրին բոլորէն աւելի աղքատ այրին բոլորէն աւելի 
նետեց գանձանակին մէջնետեց գանձանակին մէջնետեց գանձանակին մէջնետեց գանձանակին մէջ»»»»....    սա ցոյց կու տայ, թէ անսա ցոյց կու տայ, թէ անսա ցոյց կու տայ, թէ անսա ցոյց կու տայ, թէ ան    կը կը կը կը 
ճանչնայ սիրտը տաճար եկողներուն: Գիտէ թէ որոճանչնայ սիրտը տաճար եկողներուն: Գիտէ թէ որոճանչնայ սիրտը տաճար եկողներուն: Գիտէ թէ որոճանչնայ սիրտը տաճար եկողներուն: Գիտէ թէ որո´́́́նք նք նք նք 
առատութեամբ ու սրտաբուխ կերպովառատութեամբ ու սրտաբուխ կերպովառատութեամբ ու սրտաբուխ կերպովառատութեամբ ու սրտաբուխ կերպով    կու տան, եւ որոկու տան, եւ որոկու տան, եւ որոկու տան, եւ որո´́́́նք` նք` նք` նք` 
ժլատութեամբ: Գիտէ թէ տաճար եկողներէն որոժլատութեամբ: Գիտէ թէ տաճար եկողներէն որոժլատութեամբ: Գիտէ թէ տաճար եկողներէն որոժլատութեամբ: Գիտէ թէ տաճար եկողներէն որո´́́́նք անկեղծ նք անկեղծ նք անկեղծ նք անկեղծ 
ու մաքուր աղօթողներ են, եւ որոու մաքուր աղօթողներ են, եւ որոու մաքուր աղօթողներ են, եւ որոու մաքուր աղօթողներ են, եւ որո´́́́նք` կեղծաւոր ու նք` կեղծաւոր ու նք` կեղծաւոր ու նք` կեղծաւոր ու 
անմաքուր: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն իր կողմէ պատմուած անմաքուր: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն իր կողմէ պատմուած անմաքուր: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն իր կողմէ պատմուած անմաքուր: Ասոր ապացոյցը նոյնինքն իր կողմէ պատմուած 
Փարիսեցիին ու մաքսաւորին առակն է (Ղուկաս 18.9Փարիսեցիին ու մաքսաւորին առակն է (Ղուկաս 18.9Փարիսեցիին ու մաքսաւորին առակն է (Ղուկաս 18.9Փարիսեցիին ու մաքսաւորին առակն է (Ղուկաս 18.9----14), 14), 14), 14), ուր ուր ուր ուր 
Յիսուս կը խօսի տաճար գացող երկոՅիսուս կը խօսի տաճար գացող երկոՅիսուս կը խօսի տաճար գացող երկոՅիսուս կը խօսի տաճար գացող երկու անձերու մասին. մին` ւ անձերու մասին. մին` ւ անձերու մասին. մին` ւ անձերու մասին. մին` 
Փարիսեցի, իսկ միւսը` մաքսաւոր: Փարիսեցին եկաւ ինքզինք Փարիսեցի, իսկ միւսը` մաքսաւոր: Փարիսեցին եկաւ ինքզինք Փարիսեցի, իսկ միւսը` մաքսաւոր: Փարիսեցին եկաւ ինքզինք Փարիսեցի, իսկ միւսը` մաքսաւոր: Փարիսեցին եկաւ ինքզինք 
փառաւորելու Փառաւորեալին ներկայութեան, մինչդեռ փառաւորելու Փառաւորեալին ներկայութեան, մինչդեռ փառաւորելու Փառաւորեալին ներկայութեան, մինչդեռ փառաւորելու Փառաւորեալին ներկայութեան, մինչդեռ 
մաքսաւորը եկաւ իր մեղքերը հրապարակելու` Անմեղին մաքսաւորը եկաւ իր մեղքերը հրապարակելու` Անմեղին մաքսաւորը եկաւ իր մեղքերը հրապարակելու` Անմեղին մաքսաւորը եկաւ իր մեղքերը հրապարակելու` Անմեղին 
աչքերուն դիմաց: Յիսուս այս առակը պատմեց, ցոյց տալու աչքերուն դիմաց: Յիսուս այս առակը պատմեց, ցոյց տալու աչքերուն դիմաց: Յիսուս այս առակը պատմեց, ցոյց տալու աչքերուն դիմաց: Յիսուս այս առակը պատմեց, ցոյց տալու 
համար մեզի, թէ ինք կը տեսնէ ու կըհամար մեզի, թէ ինք կը տեսնէ ու կըհամար մեզի, թէ ինք կը տեսնէ ու կըհամար մեզի, թէ ինք կը տեսնէ ու կը    ճանչնայ մարդոց ճանչնայ մարդոց ճանչնայ մարդոց ճանչնայ մարդոց 
սիրտերը, եւ գիտէ թէ որոսիրտերը, եւ գիտէ թէ որոսիրտերը, եւ գիտէ թէ որոսիրտերը, եւ գիտէ թէ որո´́́́նք ճշմարիտ աղօթողներ են, եւ նք ճշմարիտ աղօթողներ են, եւ նք ճշմարիտ աղօթողներ են, եւ նք ճշմարիտ աղօթողներ են, եւ 
որոորոորոորո´́́́նք` սուտ:նք` սուտ:նք` սուտ:նք` սուտ:    

4) 4) 4) 4) Հարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքաՀարցը այն չէ թէ որքա´́́́ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն ն տուաւ այրի կինը. հարցը այն 
է, թէ որքաէ, թէ որքաէ, թէ որքաէ, թէ որքա´́́́ն պահեց ն պահեց ն պահեց ն պահեց ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    համար: Ան ոչինչ պահեց համար: Ան ոչինչ պահեց համար: Ան ոչինչ պահեց համար: Ան ոչինչ պահեց ինքն ինքն ինքն ինքն 
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իրիրիրիր    համար: Շահամար: Շահամար: Շահամար: Շատեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ տեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ տեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ տեր շատ բան տուին, բայց շատ աւելի բաներ 
պահեցին իրեպահեցին իրեպահեցին իրեպահեցին իրե´́́́նցնցնցնց    համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ համար, իսկ այրի կինը քիչ տուաւ, եւ ոչինչ 
պահեց պահեց պահեց պահեց ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    համար (Ամբրոսիոս):համար (Ամբրոսիոս):համար (Ամբրոսիոս):համար (Ամբրոսիոս):    

5) 5) 5) 5) Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. Կարեւոր չէ թէ մարդիկ մեր տուածը կը տեսնեն թէ ոչ. 
կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս կարեւորը այն է, որ Յիսուս ինք կը տեսնէ ամէն ինչ, ինչպէս 
տեսաւ այրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի):տեսաւ այրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի):տեսաւ այրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի):տեսաւ այրի կնոջ տուածը (Դադրոս Եակոբ Մալդի):    Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ Մարդիկ 
կրնան միայն տրուած մեկրնան միայն տրուած մեկրնան միայն տրուած մեկրնան միայն տրուած մեծ գումարները տեսնել ու գնահատել, ծ գումարները տեսնել ու գնահատել, ծ գումարները տեսնել ու գնահատել, ծ գումարները տեսնել ու գնահատել, 
բայց Յիսուս տրուած փոքր գումարներն ալ կը տեսնէ ու կը բայց Յիսուս տրուած փոքր գումարներն ալ կը տեսնէ ու կը բայց Յիսուս տրուած փոքր գումարներն ալ կը տեսնէ ու կը բայց Յիսուս տրուած փոքր գումարներն ալ կը տեսնէ ու կը 
գնահատէ: Մարդիկ կրնան միայն մեծ զոհողութիւններն ու գնահատէ: Մարդիկ կրնան միայն մեծ զոհողութիւններն ու գնահատէ: Մարդիկ կրնան միայն մեծ զոհողութիւններն ու գնահատէ: Մարդիկ կրնան միայն մեծ զոհողութիւններն ու 
աչքի զարնող գործերը նկատի առնել, Յիսուս սակայն աչքի զարնող գործերը նկատի առնել, Յիսուս սակայն աչքի զարնող գործերը նկատի առնել, Յիսուս սակայն աչքի զարնող գործերը նկատի առնել, Յիսուս սակայն 
աննկատելի բարեգործութիւնները կը նկատէ, ու աննշմարելի աննկատելի բարեգործութիւնները կը նկատէ, ու աննշմարելի աննկատելի բարեգործութիւնները կը նկատէ, ու աննշմարելի աննկատելի բարեգործութիւնները կը նկատէ, ու աննշմարելի 
զոհողութիւնները կը զոհողութիւնները կը զոհողութիւնները կը զոհողութիւնները կը նշմարէ:նշմարէ:նշմարէ:նշմարէ:    

6) 6) 6) 6) Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս Ղուկասի 20Ղուկասի 20Ղուկասի 20Ղուկասի 20----րդ գլխու րդ գլխու րդ գլխու րդ գլխու վերջին համարով վերջին համարով վերջին համարով վերջին համարով խստիւ խստիւ խստիւ խստիւ 
դատապարդատապարդատապարդատապարտեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այտեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այտեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այտեց Օրէնքի ուսուցիչներուն վերաբերմունքը այ----
րինրինրինրիներուն հանդէպ, իսկ 21երուն հանդէպ, իսկ 21երուն հանդէպ, իսկ 21երուն հանդէպ, իսկ 21----րդ գլխու սկիզբին, գիտակցաբարրդ գլխու սկիզբին, գիտակցաբարրդ գլխու սկիզբին, գիտակցաբարրդ գլխու սկիզբին, գիտակցաբար    
գնգնգնգնահատեց այրի կնոջահատեց այրի կնոջահատեց այրի կնոջահատեց այրի կնոջ    մը մը մը մը հհհհեզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց եզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց եզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց եզութիւնն ու հաւատքը, ցոյց 
տալուտալուտալուտալու    համար համար համար համար թէ ինք կը նախընտրէ հարստաթէ ինք կը նախընտրէ հարստաթէ ինք կը նախընտրէ հարստաթէ ինք կը նախընտրէ հարստահարուհարուհարուհարուած տկար ած տկար ած տկար ած տկար 
այրին, քան հարստահարող այրին, քան հարստահարող այրին, քան հարստահարող այրին, քան հարստահարող ««««զօրաւորզօրաւորզօրաւորզօրաւոր» » » » մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:մարդիկը:    

««««Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ գումարներէն Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ գումարներէն Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ գումարներէն Միւսները բոլորն ալ իրենց աւելորդ գումարներէն 
նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ նուիրեցին Աստուծոյ, մինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ 
ըլլալուն, իր ամըլլալուն, իր ամըլլալուն, իր ամըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեցբողջ ապրուստը նետեց»»»» ( ( ( (Ղուկաս 21.Ղուկաս 21.Ղուկաս 21.Ղուկաս 21.4):4):4):4):    

1111) ) ) ) Ինչո՞ւ համար մեծահարուԻնչո՞ւ համար մեծահարուԻնչո՞ւ համար մեծահարուԻնչո՞ւ համար մեծահարուստներուն տուածը ստներուն տուածը ստներուն տուածը ստներուն տուածը 
ընդունելի չեղաւ:ընդունելի չեղաւ:ընդունելի չեղաւ:ընդունելի չեղաւ:    ՈՈՈՈրովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը րովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը րովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը րովհետեւ, ինչպէս Յիսուս ինք կը 
հաստատէ, անոնք հաստատէ, անոնք հաստատէ, անոնք հաստատէ, անոնք ««««իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին իրենց աւելորդ գումարներէն նուիրեցին 
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ»»»»::::    Աստուած չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ Աստուած չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ Աստուած չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ Աստուած չ'ընդունիր ոեւէ նուիրատուութիւն, եթէ 
երբեք անիկա մեր աւելորդ գումարներէն տրուած բան մըն է: երբեք անիկա մեր աւելորդ գումարներէն տրուած բան մըն է: երբեք անիկա մեր աւելորդ գումարներէն տրուած բան մըն է: երբեք անիկա մեր աւելորդ գումարներէն տրուած բան մըն է: 
Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, եթէ երբեք անիկա Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, եթէ երբեք անիկա Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, եթէ երբեք անիկա Ան չ'ընդունիր ոեւէ ծառայութիւն, եթէ երբեք անիկա 
սրտաբուխ չէ: Չ'սրտաբուխ չէ: Չ'սրտաբուխ չէ: Չ'սրտաբուխ չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք ընդունիր ոեւէ բարեգործութիւն, եթէ երբեք 
անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ անոր շարժառիթը մարդասիրութիւնը չէ: Չ'ընդունիր ոեւէ 
ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն ընծայ, եթէ երբեք անիկա մեր գեղեցկագոյնը ու ամենէն 
թանկագինը չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները, թանկագինը չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները, թանկագինը չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները, թանկագինը չէ: Ան չ'ընդունեց Կայէնին նուիրած ընծաները, 
որովհետեւ անոնք իր ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, որովհետեւ անոնք իր ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, որովհետեւ անոնք իր ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, որովհետեւ անոնք իր ունեցած աւելորդէն էին, փաստօրէն, 
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բնագիրը կբնագիրը կբնագիրը կբնագիրը կը հաստատէ, թէ Կայէն ը հաստատէ, թէ Կայէն ը հաստատէ, թէ Կայէն ը հաստատէ, թէ Կայէն ««««ժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետոժամանակ մը յետո´́́́յ յ յ յ 
երկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւերկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւերկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւերկրի պտուղէն Տիրոջ ընծայ բերաւ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 4.3), այսինքն` Ծննդոց 4.3), այսինքն` Ծննդոց 4.3), այսինքն` Ծննդոց 4.3), այսինքն` 
ոոոո´́́́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 ժամանակ մը ժամանակ մը ժամանակ մը 
յետոյետոյետոյետո´́́́յյյյ», », », », որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը որ կը նշանակէ թէ երկրին առաջին բերքը ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    
համար պահեց:համար պահեց:համար պահեց:համար պահեց:    

2) 2) 2) 2) Քրիստոս չընդունեց Քրիստոս չընդունեց Քրիստոս չընդունեց Քրիստոս չընդունեց մեծահարումեծահարումեծահարումեծահարուստներուն տստներուն տստներուն տստներուն տուածը,ուածը,ուածը,ուածը,    
որպէսզի սորվեցնէր իր աշակերտներուն ու մեզի, թէ որպէսզի սորվեցնէր իր աշակերտներուն ու մեզի, թէ որպէսզի սորվեցնէր իր աշակերտներուն ու մեզի, թէ որպէսզի սորվեցնէր իր աշակերտներուն ու մեզի, թէ 
կկկկատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:ատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:ատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:ատարեալ Աստուծոյ տուողը` պէտք է իր կատարեալը տայ:    
Կարելի բան չէ մեր աւելորդէն տալ Աստուծոյ` որ իր Կարելի բան չէ մեր աւելորդէն տալ Աստուծոյ` որ իր Կարելի բան չէ մեր աւելորդէն տալ Աստուծոյ` որ իր Կարելի բան չէ մեր աւելորդէն տալ Աստուծոյ` որ իր 
նուազագոյնով կրնայ գոհացնել աշխարհի ու մարդկութեան նուազագոյնով կրնայ գոհացնել աշխարհի ու մարդկութեան նուազագոյնով կրնայ գոհացնել աշխարհի ու մարդկութեան նուազագոյնով կրնայ գոհացնել աշխարհի ու մարդկութեան 
բոլոր կարիքները: Կարելի բան չէ խոտելի բան տալ` ոչինչբոլոր կարիքները: Կարելի բան չէ խոտելի բան տալ` ոչինչբոլոր կարիքները: Կարելի բան չէ խոտելի բան տալ` ոչինչբոլոր կարիքները: Կարելի բան չէ խոտելի բան տալ` ոչինչ    
խոտելի Ունեցողին: Կարելի բան չէ անպէտ բան տալ` մեր խոտելի Ունեցողին: Կարելի բան չէ անպէտ բան տալ` մեր խոտելի Ունեցողին: Կարելի բան չէ անպէտ բան տալ` մեր խոտելի Ունեցողին: Կարելի բան չէ անպէտ բան տալ` մեր 
պէտքերը Գոհացնողին: Կարելի բան չէ մեր աւելցուքէն տալ պէտքերը Գոհացնողին: Կարելի բան չէ մեր աւելցուքէն տալ պէտքերը Գոհացնողին: Կարելի բան չէ մեր աւելցուքէն տալ պէտքերը Գոհացնողին: Կարելի բան չէ մեր աւելցուքէն տալ 
Տիրոջ` որմէ է մեր ամբողջ ունեցածն ու ունեցուածքը: Կարելի Տիրոջ` որմէ է մեր ամբողջ ունեցածն ու ունեցուածքը: Կարելի Տիրոջ` որմէ է մեր ամբողջ ունեցածն ու ունեցուածքը: Կարելի Տիրոջ` որմէ է մեր ամբողջ ունեցածն ու ունեցուածքը: Կարելի 
բան չէ անառողջ բան շնորհել` մեզի առողջութիւն Շնորհող բան չէ անառողջ բան շնորհել` մեզի առողջութիւն Շնորհող բան չէ անառողջ բան շնորհել` մեզի առողջութիւն Շնորհող բան չէ անառողջ բան շնորհել` մեզի առողջութիւն Շնորհող 
Արարիչին:Արարիչին:Արարիչին:Արարիչին:    

3333) ) ) ) ««««Մինչ անիկա` հակառակ կարօտեաՄինչ անիկա` հակառակ կարօտեաՄինչ անիկա` հակառակ կարօտեաՄինչ անիկա` հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր լ ըլլալուն, իր լ ըլլալուն, իր լ ըլլալուն, իր 
ամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեցամբողջ ապրուստը նետեց»:»:»:»:    Կային այրի կիներ, որոնց որոշ Կային այրի կիներ, որոնց որոշ Կային այրի կիներ, որոնց որոշ Կային այրի կիներ, որոնց որոշ 
հարստութիւն մը թողուած կ'ըլլար իրենց ամուսիններուն հարստութիւն մը թողուած կ'ըլլար իրենց ամուսիններուն հարստութիւն մը թողուած կ'ըլլար իրենց ամուսիններուն հարստութիւն մը թողուած կ'ըլլար իրենց ամուսիններուն 
կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին չէր: կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին չէր: կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին չէր: կողմէ, բայց այս այրի կինը այդպիսին չէր: Համաձայն Համաձայն Համաձայն Համաձայն 
ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկասի` անիկա աղքատ էր, իսկի` անիկա աղքատ էր, իսկի` անիկա աղքատ էր, իսկի` անիկա աղքատ էր, իսկ    համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն    ՄարկոսՄարկոսՄարկոսՄարկոսի,ի,ի,ի,    
անիկա թշուառ էր, այսինքն` թշուառ ըլլալու անիկա թշուառ էր, այսինքն` թշուառ ըլլալու անիկա թշուառ էր, այսինքն` թշուառ ըլլալու անիկա թշուառ էր, այսինքն` թշուառ ըլլալու չափ աղքատ չափ աղքատ չափ աղքատ չափ աղքատ 
((((Մարկոս 12.43): Մարկոս 12.43): Մարկոս 12.43): Մարկոս 12.43): Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր Հակառակ աղքատ ըլլալուն` տուաւ իր 
ամբողջ ունեցածը: Շատեր կամբողջ ունեցածը: Շատեր կամբողջ ունեցածը: Շատեր կամբողջ ունեցածը: Շատեր կը կարծեն թէ պէտք է հարուստ ը կարծեն թէ պէտք է հարուստ ը կարծեն թէ պէտք է հարուստ ը կարծեն թէ պէտք է հարուստ 
ըլլալըլլալըլլալըլլալ, , , , որպէսզի կարենանորպէսզի կարենանորպէսզի կարենանորպէսզի կարենանքքքք    օգնել ուրիշին: Բայց յիշեալ այրի օգնել ուրիշին: Բայց յիշեալ այրի օգնել ուրիշին: Բայց յիշեալ այրի օգնել ուրիշին: Բայց յիշեալ այրի 
կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք տալ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք տալ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք տալ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք տալ կարիքաւորին կարիքաւորին կարիքաւորին կարիքաւորին նոյնիսկ նոյնիսկ նոյնիսկ նոյնիսկ 
երբ մենք կարիքի մէջ ենք: երբ մենք կարիքի մէջ ենք: երբ մենք կարիքի մէջ ենք: երբ մենք կարիքի մէջ ենք: ԿրնաԿրնաԿրնաԿրնանք օգննք օգննք օգննք օգնել եել եել եել երբ մենք օգնութեան րբ մենք օգնութեան րբ մենք օգնութեան րբ մենք օգնութեան 
կարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինքկարիքը ունինք::::    Կրնանք անօթի մը կերակրել նոյնիսկ եթէ Կրնանք անօթի մը կերակրել նոյնիսկ եթէ Կրնանք անօթի մը կերակրել նոյնիսկ եթէ Կրնանք անօթի մը կերակրել նոյնիսկ եթէ 
երբեք երբեմն մենք կերակուրի պէտք կ'ունենանք: Արդարեւ, երբեք երբեմն մենք կերակուրի պէտք կ'ունենանք: Արդարեւ, երբեք երբեմն մենք կերակուրի պէտք կ'ունենանք: Արդարեւ, երբեք երբեմն մենք կերակուրի պէտք կ'ունենանք: Արդարեւ, 
եթէ հինգ հատ խնձոր ունինք` չե՞նք կրնար մէկ հատը տալ եթէ հինգ հատ խնձոր ունինք` չե՞նք կրնար մէկ հատը տալ եթէ հինգ հատ խնձոր ունինք` չե՞նք կրնար մէկ հատը տալ եթէ հինգ հատ խնձոր ունինք` չե՞նք կրնար մէկ հատը տալ 
բնաւ չունեցողին: Եթէ երեք հատ շապիկ ունինք` չե՞նք կրնար բնաւ չունեցողին: Եթէ երեք հատ շապիկ ունինք` չե՞նք կրնար բնաւ չունեցողին: Եթէ երեք հատ շապիկ ունինք` չե՞նք կրնար բնաւ չունեցողին: Եթէ երեք հատ շապիկ ունինք` չե՞նք կրնար 
մէկ հատը տալ բնաւ չոմէկ հատը տալ բնաւ չոմէկ հատը տալ բնաւ չոմէկ հատը տալ բնաւ չունեցողին: Եթէ շիշ մը ջուր ունինք` ւնեցողին: Եթէ շիշ մը ջուր ունինք` ւնեցողին: Եթէ շիշ մը ջուր ունինք` ւնեցողին: Եթէ շիշ մը ջուր ունինք` 
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չե՞նք կրնար անկէ գաւաթ մը տալ ծարաւ եղողին: Եթէ պզտիկ չե՞նք կրնար անկէ գաւաթ մը տալ ծարաւ եղողին: Եթէ պզտիկ չե՞նք կրնար անկէ գաւաթ մը տալ ծարաւ եղողին: Եթէ պզտիկ չե՞նք կրնար անկէ գաւաթ մը տալ ծարաւ եղողին: Եթէ պզտիկ 
տուն մը ունինք, նոյնիսկ եթէ վարձքով նստած ըլլանք անոր տուն մը ունինք, նոյնիսկ եթէ վարձքով նստած ըլլանք անոր տուն մը ունինք, նոյնիսկ եթէ վարձքով նստած ըլլանք անոր տուն մը ունինք, նոյնիսկ եթէ վարձքով նստած ըլլանք անոր 
մէջ, չե՞նք կրնար տուն չունեցող ու փողոցները մնացած անձ մէջ, չե՞նք կրնար տուն չունեցող ու փողոցները մնացած անձ մէջ, չե՞նք կրնար տուն չունեցող ու փողոցները մնացած անձ մէջ, չե՞նք կրնար տուն չունեցող ու փողոցները մնացած անձ 
մը մի քանի օրուայ համար մեր քով առնել: Պէտք է հարո՞ւստ մը մի քանի օրուայ համար մեր քով առնել: Պէտք է հարո՞ւստ մը մի քանի օրուայ համար մեր քով առնել: Պէտք է հարո՞ւստ մը մի քանի օրուայ համար մեր քով առնել: Պէտք է հարո՞ւստ 
ըլլաըլլաըլլաըլլանք որպէսզի օգնենք: Պէտք է մեր գրպանը հազա՞ր տոլար նք որպէսզի օգնենք: Պէտք է մեր գրպանը հազա՞ր տոլար նք որպէսզի օգնենք: Պէտք է մեր գրպանը հազա՞ր տոլար նք որպէսզի օգնենք: Պէտք է մեր գրպանը հազա՞ր տոլար 
ունենանք որպէսզի կարենանք տասը տոլար մը տալ կարիքի ունենանք որպէսզի կարենանք տասը տոլար մը տալ կարիքի ունենանք որպէսզի կարենանք տասը տոլար մը տալ կարիքի ունենանք որպէսզի կարենանք տասը տոլար մը տալ կարիքի 
մէջ եղողին. եթէ հարիւր տոլար ունինք` չե՞նք կրնար տասը մէջ եղողին. եթէ հարիւր տոլար ունինք` չե՞նք կրնար տասը մէջ եղողին. եթէ հարիւր տոլար ունինք` չե՞նք կրնար տասը մէջ եղողին. եթէ հարիւր տոլար ունինք` չե՞նք կրնար տասը 
տոլարը աղքատի մը տալ: Պէտք է ջրհո՞ր ունենանք որպէսզի տոլարը աղքատի մը տալ: Պէտք է ջրհո՞ր ունենանք որպէսզի տոլարը աղքատի մը տալ: Պէտք է ջրհո՞ր ունենանք որպէսզի տոլարը աղքատի մը տալ: Պէտք է ջրհո՞ր ունենանք որպէսզի 
կարենանք շիշ մը ջուր տալ մեր տունին աղբը հաւաքելկարենանք շիշ մը ջուր տալ մեր տունին աղբը հաւաքելկարենանք շիշ մը ջուր տալ մեր տունին աղբը հաւաքելկարենանք շիշ մը ջուր տալ մեր տունին աղբը հաւաքելու ու ու ու 
եկած մարդուն: Պէտք է հագուստներով լեցուն երկո՞ւ եկած մարդուն: Պէտք է հագուստներով լեցուն երկո՞ւ եկած մարդուն: Պէտք է հագուստներով լեցուն երկո՞ւ եկած մարդուն: Պէտք է հագուստներով լեցուն երկո՞ւ 
պահարաններ ունենանք որպէսզի կարենանք հագուստի պահարաններ ունենանք որպէսզի կարենանք հագուստի պահարաններ ունենանք որպէսզի կարենանք հագուստի պահարաններ ունենանք որպէսզի կարենանք հագուստի 
կտոր մը տալ անոր կարիքը ունեցողին:կտոր մը տալ անոր կարիքը ունեցողին:կտոր մը տալ անոր կարիքը ունեցողին:կտոր մը տալ անոր կարիքը ունեցողին:    

Այս այրի ու աղքատ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կԱյս այրի ու աղքատ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կԱյս այրի ու աղքատ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կԱյս այրի ու աղքատ կինը սորվեցուց մեզի, թէ կրնանք րնանք րնանք րնանք 
աղքատ աղքատ աղքատ աղքատ ու կարիքի մէջ ու կարիքի մէջ ու կարիքի մէջ ու կարիքի մէջ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մը չէ որ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մը չէ որ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մը չէ որ ըլլալ, բայց ատիկա պատճառ մը չէ որ 
չօգնենք մեզմէ աւելի աչօգնենք մեզմէ աւելի աչօգնենք մեզմէ աւելի աչօգնենք մեզմէ աւելի աղքատինղքատինղքատինղքատին    ու կարիքաւորինու կարիքաւորինու կարիքաւորինու կարիքաւորին: : : : Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք համար մեծ ուրախութիւն է տեսնել աղքատներ, որոնք 
կ'օգնեն ուրիշ աղքատնեկ'օգնեն ուրիշ աղքատնեկ'օգնեն ուրիշ աղքատնեկ'օգնեն ուրիշ աղքատներու: Քրիստոսի համար րու: Քրիստոսի համար րու: Քրիստոսի համար րու: Քրիստոսի համար մեծ մեծ մեծ մեծ 
հրճուանք է տեսնել ողորմութեան կարօտ բայց ողորմութիւն հրճուանք է տեսնել ողորմութեան կարօտ բայց ողորմութիւն հրճուանք է տեսնել ողորմութեան կարօտ բայց ողորմութիւն հրճուանք է տեսնել ողորմութեան կարօտ բայց ողորմութիւն 
տուող մարդիկ: Տիրոջտուող մարդիկ: Տիրոջտուող մարդիկ: Տիրոջտուող մարդիկ: Տիրոջ    համար յատուկ արժէք ու կարեւոհամար յատուկ արժէք ու կարեւոհամար յատուկ արժէք ու կարեւոհամար յատուկ արժէք ու կարեւորուրուրուրու----
թիւն ունի աղքատնեթիւն ունի աղքատնեթիւն ունի աղքատնեթիւն ունի աղքատներուն տորուն տորուն տորուն տուածը: Նման մարդիկ անսահմաւածը: Նման մարդիկ անսահմաւածը: Նման մարդիկ անսահմաւածը: Նման մարդիկ անսահմա----
նօրէն պիտի գնահատուին նօրէն պիտի գնահատուին նօրէն պիտի գնահատուին նօրէն պիտի գնահատուին երկրի երկրի երկրի երկրի Դատաւորին կողմէ` Դատաւորին կողմէ` Դատաւորին կողմէ` Դատաւորին կողմէ` 
երկրաւորներու երկրաւորներու երկրաւորներու երկրաւորներու դատաստանին օրը:դատաստանին օրը:դատաստանին օրը:դատաստանին օրը:    

4) 4) 4) 4) Այրի կինը տուաւ բան մը որուն կարիքը ինք ունէր: Այրի կինը տուաւ բան մը որուն կարիքը ինք ունէր: Այրի կինը տուաւ բան մը որուն կարիքը ինք ունէր: Այրի կինը տուաւ բան մը որուն կարիքը ինք ունէր: 
Կրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն կարիքը մեԿրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն կարիքը մեԿրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն կարիքը մեԿրնա՞նք ուրիշին տալ բան մը որուն կարիքը մե´́́́նք ունինք:նք ունինք:նք ունինք:նք ունինք:    
Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց համար կը պահեն այն բանը Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց համար կը պահեն այն բանը Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց համար կը պահեն այն բանը Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց համար կը պահեն այն բանը 
որորորորուն կարիքը ունին, իսկ այն բանը որուն կարիքը չունին` ուն կարիքը ունին, իսկ այն բանը որուն կարիքը չունին` ուն կարիքը ունին, իսկ այն բանը որուն կարիքը չունին` ուն կարիքը ունին, իսկ այն բանը որուն կարիքը չունին` 
անիկա է որ ուրիշներուն կու տան:անիկա է որ ուրիշներուն կու տան:անիկա է որ ուրիշներուն կու տան:անիկա է որ ուրիշներուն կու տան:    Այրի կինը սորվեցուց Այրի կինը սորվեցուց Այրի կինը սորվեցուց Այրի կինը սորվեցուց 
մեզի, ոմեզի, ոմեզի, ոմեզի, ո´́́́չ միայն տալ երբ մենք կարիքի մէջ ենք, այլեւ տալ այն չ միայն տալ երբ մենք կարիքի մէջ ենք, այլեւ տալ այն չ միայն տալ երբ մենք կարիքի մէջ ենք, այլեւ տալ այն չ միայն տալ երբ մենք կարիքի մէջ ենք, այլեւ տալ այն 
բանը որուն կարիքը ունինք մենք:բանը որուն կարիքը ունինք մենք:բանը որուն կարիքը ունինք մենք:բանը որուն կարիքը ունինք մենք:    

5)5)5)5)    ««««Հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը Հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը Հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը Հակառակ կարօտեալ ըլլալուն, իր ամբողջ ապրուստը 
նետեցնետեցնետեցնետեց»:»:»:»:    ԱսիկԱսիկԱսիկԱսիկա Յիսուսի վկայութիւնն է կնոջ մասին: ա Յիսուսի վկայութիւնն է կնոջ մասին: ա Յիսուսի վկայութիւնն է կնոջ մասին: ա Յիսուսի վկայութիւնն է կնոջ մասին: Նոր Նոր Նոր Նոր 
Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց Կտակարանին մէջ, այս այրի կինը այն քիչերէն է, որոնց 
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մասին Յիսմասին Յիսմասին Յիսմասին Յիսուս դրական վկայութիւն մը տուաւ: Ի՜նչ աւելի ուս դրական վկայութիւն մը տուաւ: Ի՜նչ աւելի ուս դրական վկայութիւն մը տուաւ: Ի՜նչ աւելի ուս դրական վկայութիւն մը տուաւ: Ի՜նչ աւելի 
գեղեցիկ բան կայ, քան վկայուիլ Տիրոջ կողմէ: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան վկայուիլ Տիրոջ կողմէ: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան վկայուիլ Տիրոջ կողմէ: Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան վկայուիլ Տիրոջ կողմէ: Ի՜նչ աւելի 
պատուական բան կայ, քան գնահատուիլ ու մեծարուիլ պատուական բան կայ, քան գնահատուիլ ու մեծարուիլ պատուական բան կայ, քան գնահատուիլ ու մեծարուիլ պատուական բան կայ, քան գնահատուիլ ու մեծարուիլ 
Արարիչին կողԱրարիչին կողԱրարիչին կողԱրարիչին կողմէ: Մենք ալ ջանանք ամէն բան ընել, միայն թէ մէ: Մենք ալ ջանանք ամէն բան ընել, միայն թէ մէ: Մենք ալ ջանանք ամէն բան ընել, միայն թէ մէ: Մենք ալ ջանանք ամէն բան ընել, միայն թէ 
արժանի ըլլանք Տիրոջ գնահատանքին:արժանի ըլլանք Տիրոջ գնահատանքին:արժանի ըլլանք Տիրոջ գնահատանքին:արժանի ըլլանք Տիրոջ գնահատանքին:    

6) 6) 6) 6) Կնոջ գնահատուիլն ու գովուիլը Յիսուսի կողմէ, եթէ Կնոջ գնահատուիլն ու գովուիլը Յիսուսի կողմէ, եթէ Կնոջ գնահատուիլն ու գովուիլը Յիսուսի կողմէ, եթէ Կնոջ գնահատուիլն ու գովուիլը Յիսուսի կողմէ, եթէ 
երբեք մէկ կողմէ ցոյց կու տայ կնոջ առաքինի ըլլալը, միւս երբեք մէկ կողմէ ցոյց կու տայ կնոջ առաքինի ըլլալը, միւս երբեք մէկ կողմէ ցոյց կու տայ կնոջ առաքինի ըլլալը, միւս երբեք մէկ կողմէ ցոյց կու տայ կնոջ առաքինի ըլլալը, միւս 
կողմէ սակայն, ցոյց կու տայ Յիսուսի ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ: Յիսուս կողմէ սակայն, ցոյց կու տայ Յիսուսի ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ: Յիսուս կողմէ սակայն, ցոյց կու տայ Յիսուսի ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ: Յիսուս կողմէ սակայն, ցոյց կու տայ Յիսուսի ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ: Յիսուս 
հակառակ իր անչափ մեծհակառակ իր անչափ մեծհակառակ իր անչափ մեծհակառակ իր անչափ մեծութեան` կրցաւ տեսնել մեծութիւնը ութեան` կրցաւ տեսնել մեծութիւնը ութեան` կրցաւ տեսնել մեծութիւնը ութեան` կրցաւ տեսնել մեծութիւնը 
այս կնոջ: Բարձրեալ էր Յիսուս, բայց տեսաւ այս խոնարհ այս կնոջ: Բարձրեալ էր Յիսուս, բայց տեսաւ այս խոնարհ այս կնոջ: Բարձրեալ էր Յիսուս, բայց տեսաւ այս խոնարհ այս կնոջ: Բարձրեալ էր Յիսուս, բայց տեսաւ այս խոնարհ 
կինը: Ամենազօր էր, բայց տեսաւ այս կինը: Ամենազօր էր, բայց տեսաւ այս կինը: Ամենազօր էր, բայց տեսաւ այս կինը: Ամենազօր էր, բայց տեսաւ այս ««««տկարտկարտկարտկար» » » » կինը: կինը: կինը: կինը: 
Անտեսանելի էր, բայց տեսաւ մարդոց կողմէ անտեսուած այս Անտեսանելի էր, բայց տեսաւ մարդոց կողմէ անտեսուած այս Անտեսանելի էր, բայց տեսաւ մարդոց կողմէ անտեսուած այս Անտեսանելի էր, բայց տեսաւ մարդոց կողմէ անտեսուած այս 
կինը: Իկինը: Իկինը: Իկինը: Ի´́́́րն էր աշխարհն ու անոր ամբողջ հարստութիւնը, րն էր աշխարհն ու անոր ամբողջ հարստութիւնը, րն էր աշխարհն ու անոր ամբողջ հարստութիւնը, րն էր աշխարհն ու անոր ամբողջ հարստութիւնը, 
բայց տեսաւ աղքատ կնոջբայց տեսաւ աղքատ կնոջբայց տեսաւ աղքատ կնոջբայց տեսաւ աղքատ կնոջ` ` ` ` աղքատ գումարը: Մենք կրնա՞նք աղքատ գումարը: Մենք կրնա՞նք աղքատ գումարը: Մենք կրնա՞նք աղքատ գումարը: Մենք կրնա՞նք 
տեսնել մարդիկը երբ բարձրանանք: Կրնա՞նք տեսնել տեսնել մարդիկը երբ բարձրանանք: Կրնա՞նք տեսնել տեսնել մարդիկը երբ բարձրանանք: Կրնա՞նք տեսնել տեսնել մարդիկը երբ բարձրանանք: Կրնա՞նք տեսնել 
աղքատը երբ հարստանանք: Կրնա՞նք տեսնել խոնարհն ու աղքատը երբ հարստանանք: Կրնա՞նք տեսնել խոնարհն ու աղքատը երբ հարստանանք: Կրնա՞նք տեսնել խոնարհն ու աղքատը երբ հարստանանք: Կրնա՞նք տեսնել խոնարհն ու 
համեստը երբ դիրքի ու գահի տիրանանք: Կրնա՞նք տեսնել համեստը երբ դիրքի ու գահի տիրանանք: Կրնա՞նք տեսնել համեստը երբ դիրքի ու գահի տիրանանք: Կրնա՞նք տեսնել համեստը երբ դիրքի ու գահի տիրանանք: Կրնա՞նք տեսնել 
անգործը երբ մեծ գործերու մէջ յաջողութիւն գտնենք:անգործը երբ մեծ գործերու մէջ յաջողութիւն գտնենք:անգործը երբ մեծ գործերու մէջ յաջողութիւն գտնենք:անգործը երբ մեծ գործերու մէջ յաջողութիւն գտնենք:    

7) 7) 7) 7) Կինը Կինը Կինը Կինը ««««իր ամբողջ ապրուստը նետիր ամբողջ ապրուստը նետիր ամբողջ ապրուստը նետիր ամբողջ ապրուստը նետեցեցեցեց», », », », եւ ասիկա ցոյց եւ ասիկա ցոյց եւ ասիկա ցոյց եւ ասիկա ցոյց 
կու տայկու տայկու տայկու տայ    թէ թէ թէ թէ ան ան ան ան անձնուրաց ու եսամոռաց էր: անձնուրաց ու եսամոռաց էր: անձնուրաց ու եսամոռաց էր: անձնուրաց ու եսամոռաց էր: Միայն իր անձը Միայն իր անձը Միայն իր անձը Միայն իր անձը 
ուրացողը եւ իր ուրացողը եւ իր ուրացողը եւ իր ուրացողը եւ իր ««««եսեսեսես»»»»ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք ը մոռցողը կրնայ օգնել երբ ինք 
օգնութեան կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն օգնութեան կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն օգնութեան կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն օգնութեան կարիքը ունի: Մենք կրնա՞նք բարեգործութիւն 
կատարել, երբ մենք կարիքը ունինք ուրիշին բարեգործուկատարել, երբ մենք կարիքը ունինք ուրիշին բարեգործուկատարել, երբ մենք կարիքը ունինք ուրիշին բարեգործուկատարել, երբ մենք կարիքը ունինք ուրիշին բարեգործու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    Կրնա՞նք մենք զմեզ մոռնալ` Կրնա՞նք մենք զմեզ մոռնալ` Կրնա՞նք մենք զմեզ մոռնալ` Կրնա՞նք մենք զմեզ մոռնալ` յիշելու համար ուրիշը: յիշելու համար ուրիշը: յիշելու համար ուրիշը: յիշելու համար ուրիշը: 
Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել` օգնած ըլլալու համար այլ Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել` օգնած ըլլալու համար այլ Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել` օգնած ըլլալու համար այլ Կրնա՞նք մենք զմեզ զրկել` օգնած ըլլալու համար այլ 
զրկեալի մը:զրկեալի մը:զրկեալի մը:զրկեալի մը:    

8888) ) ) ) Ամբողջ ապրուստը նետելը ցԱմբողջ ապրուստը նետելը ցԱմբողջ ապրուստը նետելը ցԱմբողջ ապրուստը նետելը ցոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան 
Աստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ շատ մեծ վստահուԱստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ շատ մեծ վստահուԱստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ շատ մեծ վստահուԱստուծոյ նախախնամութեան հանդէպ շատ մեծ վստահու----
թիւն ունէր: թիւն ունէր: թիւն ունէր: թիւն ունէր: Եթէ կինը չվստահէր Աստուծոյ Եթէ կինը չվստահէր Աստուծոյ Եթէ կինը չվստահէր Աստուծոյ Եթէ կինը չվստահէր Աստուծոյ հոգատարուհոգատարուհոգատարուհոգատարու----
թեանթեանթեանթեան` ` ` ` պիտի չկրնար վստահութեամբ պիտի չկրնար վստահութեամբ պիտի չկրնար վստահութեամբ պիտի չկրնար վստահութեամբ իր երկու լումաները իր երկու լումաները իր երկու լումաները իր երկու լումաները 
նետել գանձանակին մէջ: նետել գանձանակին մէջ: նետել գանձանակին մէջ: նետել գանձանակին մէջ: Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ Տալ երբ մենք չունինք` Աստուծոյ 
նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը նախախնամութեան ու հոգատարութեան վստահիլ կը 
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նշանակէ: Այսօր շատ է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք նշանակէ: Այսօր շատ է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք նշանակէ: Այսօր շատ է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք նշանակէ: Այսօր շատ է թիւը այն հաւատացեալներուն, որոնք 
կը յայտարարեն թէ կը վստահին Տիրոջ, բայց գործնապէս կը յայտարարեն թէ կը վստահին Տիրոջ, բայց գործնապէս կը յայտարարեն թէ կը վստահին Տիրոջ, բայց գործնապէս կը յայտարարեն թէ կը վստահին Տիրոջ, բայց գործնապէս 
ոչինչ կ'ընեն որ կրնայ ցոյց տալ թէ իրեոչինչ կ'ընեն որ կրնայ ցոյց տալ թէ իրեոչինչ կ'ընեն որ կրնայ ցոյց տալ թէ իրեոչինչ կ'ընեն որ կրնայ ցոյց տալ թէ իրենք կը վստահին նք կը վստահին նք կը վստահին նք կը վստահին 
Աստուծոյ:Աստուծոյ:Աստուծոյ:Աստուծոյ:    

9) 9) 9) 9) Իր Իր Իր Իր ««««ամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստը» » » » նետելը` ցնետելը` ցնետելը` ցնետելը` ցոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան ոյց կու տայ, թէ ան 
««««բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի նետեց բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի նետեց բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի նետեց բոլորէն աւելի հարուստ էր, որովհետեւ բոլորէն աւելի նետեց 
գանձանակին մէջ, Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան հաւատքոգանձանակին մէջ, Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան հաւատքոգանձանակին մէջ, Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան հաւատքոգանձանակին մէջ, Տիրոջ իսկ վկայութեամբ: Ան հաւատքո´́́́վ վ վ վ 
հարուստ էր եւ ոհարուստ էր եւ ոհարուստ էր եւ ոհարուստ 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` հչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հչ'ըսպասեր մեզմէ, այլ` հաւատքաւատքաւատքաւատք»»»» ( ( ( (Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):Ամբրոսիոս):    

10101010) ) ) ) Իր Իր Իր Իր ««««ամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստըամբողջ ապրուստը» » » » նետելը` ցնետելը` ցնետելը` ցնետելը` ցոյց կու տայ, թէ ոյց կու տայ, թէ ոյց կու տայ, թէ ոյց կու տայ, թէ 
մարդմարդմարդմարդ    կրնայ տալ կրնայ տալ կրնայ տալ կրնայ տալ նոյնիսկ իր կարելիութենէն աւելի: Ցոյց կու նոյնիսկ իր կարելիութենէն աւելի: Ցոյց կու նոյնիսկ իր կարելիութենէն աւելի: Ցոյց կու նոյնիսկ իր կարելիութենէն աւելի: Ցոյց կու 
տայ նաեւ, թէ մարդ տայ նաեւ, թէ մարդ տայ նաեւ, թէ մարդ տայ նաեւ, թէ մարդ կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն: կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն: կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն: կրնայ աղքատ ըլլալ, բայց առատաձեռն: 
Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն Պօղոս առաքեալ կը խօսի Մակեդոնիայի այն եկեղեցիներուն 
մասին, որոնք մասին, որոնք մասին, որոնք մասին, որոնք ««««հակառակ իրեհակառակ իրեհակառակ իրեհակառակ իրենց ծայր աստիճան աղքատունց ծայր աստիճան աղքատունց ծայր աստիճան աղքատունց ծայր աստիճան աղքատու----
թեան` չափազանց առատաձեռն եղանթեան` չափազանց առատաձեռն եղանթեան` չափազանց առատաձեռն եղանթեան` չափազանց առատաձեռն եղան»,»,»,»,    եւ ան խօսքը եւ ան խօսքը եւ ան խօսքը եւ ան խօսքը 
շարունակելով վկայութիւն կու տայ ու կ'ըսէ. շարունակելով վկայութիւն կու տայ ու կ'ըսէ. շարունակելով վկայութիւն կու տայ ու կ'ըսէ. շարունակելով վկայութիւն կու տայ ու կ'ըսէ. ««««Ես կը վկայեմ, Ես կը վկայեմ, Ես կը վկայեմ, Ես կը վկայեմ, 
թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին չափ եւ նոյնիսկ թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին չափ եւ նոյնիսկ թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին չափ եւ նոյնիսկ թէ կամաւոր կերպով տուին` իրենց կրցածին չափ եւ նոյնիսկ 
իրենց կարելիութենէն աւելիիրենց կարելիութենէն աւելիիրենց կարելիութենէն աւելիիրենց կարելիութենէն աւելի»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 8.2Բ.Կորնթացիս 8.2Բ.Կորնթացիս 8.2Բ.Կորնթացիս 8.2----3):3):3):3):    

11111111) ) ) ) Այրի կինը իր ամբողջ ունեցԱյրի կինը իր ամբողջ ունեցԱյրի կինը իր ամբողջ ունեցԱյրի կինը իր ամբողջ ունեցածածածածը յանձնեց Աստուծոյը յանձնեց Աստուծոյը յանձնեց Աստուծոյը յանձնեց Աստուծոյ: : : : 
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): ՍարեփթաՍարեփթաՍարեփթաՍարեփթա----
ցի որբեցի որբեցի որբեցի որբեւաւաւաւայյյյրի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ րի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ րի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ րի կինը իր ամբողջ ունեցածը` մէկ բուռի չափ 
ալիւրը եւ քիչ մը իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրուալիւրը եւ քիչ մը իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրուալիւրը եւ քիչ մը իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրուալիւրը եւ քիչ մը իւղը, դրաւ Եղիա մարգարէին տրամադրու----
թեան տակ (Գ.Թագաւորացթեան տակ (Գ.Թագաւորացթեան տակ (Գ.Թագաւորացթեան տակ (Գ.Թագաւորաց 17.12):  17.12):  17.12):  17.12): Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն, Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն, Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն, Ասոնք մեզի կը սորվեցնեն, 
որ հաւատացեալոր հաւատացեալոր հաւատացեալոր հաւատացեալներ պէտք է իրենց ամբողջ ունեցածը ներ պէտք է իրենց ամբողջ ունեցածը ներ պէտք է իրենց ամբողջ ունեցածը ներ պէտք է իրենց ամբողջ ունեցածը 
Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:Աստուծոյ տրամադրութեան ներքեւ դնեն:    

12) 12) 12) 12) Ասկէ առաջ բացատրեցինք թէ տաճարի գանձանաԱսկէ առաջ բացատրեցինք թէ տաճարի գանձանաԱսկէ առաջ բացատրեցինք թէ տաճարի գանձանաԱսկէ առաջ բացատրեցինք թէ տաճարի գանձանա----
կին մէջ նետուածը կը յատկացուէր աղքատներուն ու կին մէջ նետուածը կը յատկացուէր աղքատներուն ու կին մէջ նետուածը կը յատկացուէր աղքատներուն ու կին մէջ նետուածը կը յատկացուէր աղքատներուն ու 
կարիքաւորներուն: Տաճարի գանձանակին մէջ դրամ կարիքաւորներուն: Տաճարի գանձանակին մէջ դրամ կարիքաւորներուն: Տաճարի գանձանակին մէջ դրամ կարիքաւորներուն: Տաճարի գանձանակին մէջ դրամ 
նետողնետողնետողնետողները կ'ուզէին ողորմած ու ողորմութիւնը սիրող իբրեւ ները կ'ուզէին ողորմած ու ողորմութիւնը սիրող իբրեւ ները կ'ուզէին ողորմած ու ողորմութիւնը սիրող իբրեւ ները կ'ուզէին ողորմած ու ողորմութիւնը սիրող իբրեւ 
երեւիլ, բայց Յիսուս չհանդուրժեց անոնց այս ըրածը: Անոնք երեւիլ, բայց Յիսուս չհանդուրժեց անոնց այս ըրածը: Անոնք երեւիլ, բայց Յիսուս չհանդուրժեց անոնց այս ըրածը: Անոնք երեւիլ, բայց Յիսուս չհանդուրժեց անոնց այս ըրածը: Անոնք 
ուզեցին աղքատասէր իբրեւ հանդէս գալ, բայց Յիսուս ուզեցին աղքատասէր իբրեւ հանդէս գալ, բայց Յիսուս ուզեցին աղքատասէր իբրեւ հանդէս գալ, բայց Յիսուս ուզեցին աղքատասէր իբրեւ հանդէս գալ, բայց Յիսուս 
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անտեսեց անոնց անտեսեց անոնց անտեսեց անոնց անտեսեց անոնց ««««աղքատասիրութիւնըաղքատասիրութիւնըաղքատասիրութիւնըաղքատասիրութիւնը», », », », որովհետեւ անոնք որովհետեւ անոնք որովհետեւ անոնք որովհետեւ անոնք 
աղքատասէրներ չէին, այլ` անձնասէրներ ու փառասէրներ:աղքատասէրներ չէին, այլ` անձնասէրներ ու փառասէրներ:աղքատասէրներ չէին, այլ` անձնասէրներ ու փառասէրներ:աղքատասէրներ չէին, այլ` անձնասէրներ ու փառասէրներ:    

    
    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուսր Յիսուսր Յիսուսր Յիսուս, , , , շնորհակալ եմ որ դուն ամէն ինչ շնորհակալ եմ որ դուն ամէն ինչ շնորհակալ եմ որ դուն ամէն ինչ շնորհակալ եմ որ դուն ամէն ինչ 

գիտես ու ամէն ինչ կը տեսնես:գիտես ու ամէն ինչ կը տեսնես:գիտես ու ամէն ինչ կը տեսնես:գիտես ու ամէն ինչ կը տեսնես:    Շնորհակալ եմ որ Շնորհակալ եմ որ Շնորհակալ եմ որ Շնորհակալ եմ որ 
Քեզի համար անկարեւոր ու աննկատելի բարեՔեզի համար անկարեւոր ու աննկատելի բարեՔեզի համար անկարեւոր ու աննկատելի բարեՔեզի համար անկարեւոր ու աննկատելի բարե----
գգգգործութիւն չկայ: Շնորհակալ եմ որործութիւն չկայ: Շնորհակալ եմ որործութիւն չկայ: Շնորհակալ եմ որործութիւն չկայ: Շնորհակալ եմ որ    ԴԴԴԴուն մարդոց ուն մարդոց ուն մարդոց ուն մարդոց 
չտեսածը կը տեսնես ու մարդոց չգնահատածը կը չտեսածը կը տեսնես ու մարդոց չգնահատածը կը չտեսածը կը տեսնես ու մարդոց չգնահատածը կը չտեսածը կը տեսնես ու մարդոց չգնահատածը կը 
գնահատես: Շնորհակալ եմ որ տրուածին քանագնահատես: Շնորհակալ եմ որ տրուածին քանագնահատես: Շնորհակալ եմ որ տրուածին քանագնահատես: Շնորհակալ եմ որ տրուածին քանա----
կին չես նայիր, այլ` տուողին սրտի յօժարութեան: կին չես նայիր, այլ` տուողին սրտի յօժարութեան: կին չես նայիր, այլ` տուողին սրտի յօժարութեան: կին չես նայիր, այլ` տուողին սրտի յօժարութեան: 
Շնորհակալ եմ որ այս այրի կնոջ միջոցաւ սորվեՇնորհակալ եմ որ այս այրի կնոջ միջոցաւ սորվեՇնորհակալ եմ որ այս այրի կնոջ միջոցաւ սորվեՇնորհակալ եմ որ այս այրի կնոջ միջոցաւ սորվե----
ցուցիր մեզի, որ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ ցուցիր մեզի, որ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ ցուցիր մեզի, որ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ ցուցիր մեզի, որ կրնանք տալ նոյնիսկ երբ մմմմենք ենք ենք ենք 
կարիքի մէջ ենքկարիքի մէջ ենքկարիքի մէջ ենքկարիքի մէջ ենք: : : : Շնորհակալ եմ Շնորհակալ եմ Շնորհակալ եմ Շնորհակալ եմ որ որ որ որ սորվեցուցիր սորվեցուցիր սորվեցուցիր սորվեցուցիր 
մեզի, թէ մեզի, թէ մեզի, թէ մեզի, թէ պէտք է մեր պէտք է մեր պէտք է մեր պէտք է մեր պարտականութիւնը ընենք պարտականութիւնը ընենք պարտականութիւնը ընենք պարտականութիւնը ընենք 
ՏՏՏՏանդ հանդէպ` եթէ երբեքանդ հանդէպ` եթէ երբեքանդ հանդէպ` եթէ երբեքանդ հանդէպ` եթէ երբեք    կ'ուզենքկ'ուզենքկ'ուզենքկ'ուզենք    ՏաՏաՏաՏանտէրինտէրինտէրինտէրիդ դ դ դ 
օրհնութիւններօրհնութիւններօրհնութիւններօրհնութիւններըըըը    վայելել:վայելել:վայելել:վայելել:    
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Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջ    
((((Ղուկաս 7.36Ղուկաս 7.36Ղուկաս 7.36Ղուկաս 7.36----50)50)50)50)    

««««Փարիսեցիներէն մէկը ՅիՓարիսեցիներէն մէկը ՅիՓարիսեցիներէն մէկը ՅիՓարիսեցիներէն մէկը Յիսուսէն կը խնդրէր որ սուսէն կը խնդրէր որ սուսէն կը խնդրէր որ սուսէն կը խնդրէր որ 
միասին ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ միասին ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ միասին ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ միասին ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ 
ուտելու: Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց ուտելու: Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց ուտելու: Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց ուտելու: Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց 
թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ 
իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ. ետեւի իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ. ետեւի իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ. ետեւի իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ. ետեւի 
կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարկողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարկողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարկողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, , , , 
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը 
սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք: սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք: սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք: սրբէր, կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք: 
Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա 
տեսնելով` տեսնելով` տեսնելով` տեսնելով` ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իրեն կ'ըսէր.են կ'ըսէր.են կ'ըսէր.են կ'ըսէր.    

----    Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար 
թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´́́́ննննչչչչպիսի պիսի պիսի պիսի 
մեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի ան::::    

Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.    
----    ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, քեզի ըսելիք մը ն, քեզի ըսելիք մը ն, քեզի ըսելիք մը ն, քեզի ըսելիք մը ունիմունիմունիմունիմ::::    
----    ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ,,,,----    ըսաւ ան:ըսաւ ան:ըսաւ ան:ըսաւ ան:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.    
----    Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. 

մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն: Երբ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն: Երբ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն: Երբ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն: Երբ 
անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարանոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարանոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարանոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը տատէրը տատէրը տատէրը 
երկուքին ալ պարտքը ջնջեց: Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու երկուքին ալ պարտքը ջնջեց: Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու երկուքին ալ պարտքը ջնջեց: Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու երկուքին ալ պարտքը ջնջեց: Հիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու 
պարտապաններէն ո՞ր մէկը պարտապաններէն ո՞ր մէկը պարտապաններէն ո՞ր մէկը պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայն::::    

Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.    
----    Ինծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուի    թէ ան՝ որուն աւելի շատ թէ ան՝ որուն աւելի շատ թէ ան՝ որուն աւելի շատ թէ ան՝ որուն աւելի շատ 

շնորհեցշնորհեցշնորհեցշնորհեց::::    
----    Ճի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիր,,,,----    ըսաւ Յիսուս:ըսաւ Յիսուս:ըսաւ Յիսուս:ըսաւ Յիսուս:    
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ճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուճաշեն: Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելու»»»»    
((((Ղուկաս 7.36):Ղուկաս 7.36):Ղուկաս 7.36):Ղուկաս 7.36):    

1.1.1.1.----    Ինչո՞ւ համար Փարիսեցի Սիմոնը խնդրեց Յիսուսէն Ինչո՞ւ համար Փարիսեցի Սիմոնը խնդրեց Յիսուսէն Ինչո՞ւ համար Փարիսեցի Սիմոնը խնդրեց Յիսուսէն Ինչո՞ւ համար Փարիսեցի Սիմոնը խնդրեց Յիսուսէն 
որ միասին ճաշեն: Արդեօք ոոր միասին ճաշեն: Արդեօք ոոր միասին ճաշեն: Արդեօք ոոր միասին ճաշեն: Արդեօք որովհետեւ կը սիրէ՞ր Յիսուսը, րովհետեւ կը սիրէ՞ր Յիսուսը, րովհետեւ կը սիրէ՞ր Յիսուսը, րովհետեւ կը սիրէ՞ր Յիսուսը, 
կամ արդեօք որովհետեւ կը յարգէ՞ր զայն ու կը ճանչնար կամ արդեօք որովհետեւ կը յարգէ՞ր զայն ու կը ճանչնար կամ արդեօք որովհետեւ կը յարգէ՞ր զայն ու կը ճանչնար կամ արդեօք որովհետեւ կը յարգէ՞ր զայն ու կը ճանչնար 
անոր Տէր ըլլա՞լը: Դրուաանոր Տէր ըլլա՞լը: Դրուաանոր Տէր ըլլա՞լը: Դրուաանոր Տէր ըլլա՞լը: Դրուագը երբեք ցոյց չի տար որ Սիմոն սէր գը երբեք ցոյց չի տար որ Սիմոն սէր գը երբեք ցոյց չի տար որ Սիմոն սէր գը երբեք ցոյց չի տար որ Սիմոն սէր 
կամ յարգանք ունէր Յիսուսի հանդէպ: Արդ, դարձեալ հարց կամ յարգանք ունէր Յիսուսի հանդէպ: Արդ, դարձեալ հարց կամ յարգանք ունէր Յիսուսի հանդէպ: Արդ, դարձեալ հարց կամ յարգանք ունէր Յիսուսի հանդէպ: Արդ, դարձեալ հարց 
կու տանք, ինչո՞ւ համար խնդրեց Յիսուսէն որ միասին կու տանք, ինչո՞ւ համար խնդրեց Յիսուսէն որ միասին կու տանք, ինչո՞ւ համար խնդրեց Յիսուսէն որ միասին կու տանք, ինչո՞ւ համար խնդրեց Յիսուսէն որ միասին 
ճաշճաշճաշճաշեն: Երբ կը կարդեն: Երբ կը կարդեն: Երբ կը կարդեն: Երբ կը կարդանք սոյն հատուածինանք սոյն հատուածինանք սոյն հատուածինանք սոյն հատուածին    նախորդող նախորդող նախորդող նախորդող 

Ապա Ապա Ապա Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.    
----    Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց Սիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց 

ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր 
արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն 
բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա 
տունդ մտնելէս ի վեր չտունդ մտնելէս ի վեր չտունդ մտնելէս ի վեր չտունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: դադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: դադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: դադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: 
Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց 
անուշահոտ իւղով: Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ անուշահոտ իւղով: Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ անուշահոտ իւղով: Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ անուշահոտ իւղով: Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ 
սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը: սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը: սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը: սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը: 
Որովհետեւ անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր Որովհետեւ անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր Որովհետեւ անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր Որովհետեւ անոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր 
ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներոիչ կը ներոիչ կը ներոիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը ւի՝ աւելի քիչ կը ւի՝ աւելի քիչ կը ւի՝ աւելի քիչ կը 
սիրէսիրէսիրէսիրէ::::    

Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով՝ ըսաւ.    
----    Մեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած են::::    
Անոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք Անոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք Անոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք Անոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք 

իրենց ըսել.իրենց ըսել.իրենց ըսել.իրենց ըսել.    
----    Ո՞վ է այս մաՈ՞վ է այս մաՈ՞վ է այս մաՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէրդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէրդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէրդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ::::    
Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.    

----    ՀաւաՀաւաՀաւաՀաւատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնատքդ քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա::::    
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բաժինը, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս քննադատուեցաւ ու բաժինը, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս քննադատուեցաւ ու բաժինը, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս քննադատուեցաւ ու բաժինը, կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս քննադատուեցաւ ու 
մեղադրուեցաւ Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն մեղադրուեցաւ Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն մեղադրուեցաւ Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն մեղադրուեցաւ Փարիսեցիներուն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն 
կողմէ իբրեւ մաքսաւորներուն եւ մեղաւորներուն բարեկամ կողմէ իբրեւ մաքսաւորներուն եւ մեղաւորներուն բարեկամ կողմէ իբրեւ մաքսաւորներուն եւ մեղաւորներուն բարեկամ կողմէ իբրեւ մաքսաւորներուն եւ մեղաւորներուն բարեկամ 
((((Ղուկաս 7.34): Սիմոն Յիսուսը ճաշի հրաւիրելով, կարծէք Ղուկաս 7.34): Սիմոն Յիսուսը ճաշի հրաւիրելով, կարծէք Ղուկաս 7.34): Սիմոն Յիսուսը ճաշի հրաւիրելով, կարծէք Ղուկաս 7.34): Սիմոն Յիսուսը ճաշի հրաւիրելով, կարծէք 
ուզեց ցոյց տալ Տիուզեց ցոյց տալ Տիուզեց ցոյց տալ Տիուզեց ցոյց տալ Տիրոջ, թէ պէտք էր իրեն պէս արդարներու րոջ, թէ պէտք էր իրեն պէս արդարներու րոջ, թէ պէտք էր իրեն պէս արդարներու րոջ, թէ պէտք էր իրեն պէս արդարներու 
հետ միայն ճաշէր: Գալով մեզի, մենք եւս արդեօք չե՞նք հետ միայն ճաշէր: Գալով մեզի, մենք եւս արդեօք չե՞նք հետ միայն ճաշէր: Գալով մեզի, մենք եւս արդեօք չե՞նք հետ միայն ճաշէր: Գալով մեզի, մենք եւս արդեօք չե՞նք 
մտածեր որ մարդիկ մեղաւոր են, եւ ուստի` արժանի չեն մտածեր որ մարդիկ մեղաւոր են, եւ ուստի` արժանի չեն մտածեր որ մարդիկ մեղաւոր են, եւ ուստի` արժանի չեն մտածեր որ մարդիկ մեղաւոր են, եւ ուստի` արժանի չեն 
Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու: Մենք զմեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու: Մենք զմեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու: Մենք զմեզ Քրիստոսի հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու: Մենք զմեզ 
ուրիշէն աւելի լաւ չե՞նք սեպեր, ուրիշէն աւելի արժանաւոր ուրիշէն աւելի լաւ չե՞նք սեպեր, ուրիշէն աւելի արժանաւոր ուրիշէն աւելի լաւ չե՞նք սեպեր, ուրիշէն աւելի արժանաւոր ուրիշէն աւելի լաւ չե՞նք սեպեր, ուրիշէն աւելի արժանաւոր 
չե՞նք նկատերչե՞նք նկատերչե՞նք նկատերչե՞նք նկատեր: : : : Փարիսեցիներուն նման մենք զմեզ ուրիշներէն Փարիսեցիներուն նման մենք զմեզ ուրիշներէն Փարիսեցիներուն նման մենք զմեզ ուրիշներէն Փարիսեցիներուն նման մենք զմեզ ուրիշներէն 
աւելի մաքուր ու արդար չե՞նք սեպեր: Մենք ալ չե՞նք խորհիր աւելի մաքուր ու արդար չե՞նք սեպեր: Մենք ալ չե՞նք խորհիր աւելի մաքուր ու արդար չե՞նք սեպեր: Մենք ալ չե՞նք խորհիր աւելի մաքուր ու արդար չե՞նք սեպեր: Մենք ալ չե՞նք խորհիր 
թէ միայն մեթէ միայն մեթէ միայն մեթէ միայն մե´́́́նք իրանք իրանք իրանք իրաւունքը ունինք վայելելու Յիսուսի ւունքը ունինք վայելելու Յիսուսի ւունքը ունինք վայելելու Յիսուսի ւունքը ունինք վայելելու Յիսուսի 
ներկայութիւնը, անոր պարգեւներն ու շնորհքները, անոր ներկայութիւնը, անոր պարգեւներն ու շնորհքները, անոր ներկայութիւնը, անոր պարգեւներն ու շնորհքները, անոր ներկայութիւնը, անոր պարգեւներն ու շնորհքները, անոր 
օրհնութիւններն ու բարերարութիւնները:օրհնութիւններն ու բարերարութիւնները:օրհնութիւններն ու բարերարութիւնները:օրհնութիւններն ու բարերարութիւնները:    

Այսօր մեր կեանքին Այսօր մեր կեանքին Այսօր մեր կեանքին Այսօր մեր կեանքին մէջ շատ է թիւը Փարիսեցի մէջ շատ է թիւը Փարիսեցի մէջ շատ է թիւը Փարիսեցի մէջ շատ է թիւը Փարիսեցի 
Սիմոններուն, որոնք իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր, եւ Սիմոններուն, որոնք իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր, եւ Սիմոններուն, որոնք իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր, եւ Սիմոններուն, որոնք իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր, եւ 
ուրիշներէն գերազանց ու գերադաս կը նկատեն: Մարդիկ` ուրիշներէն գերազանց ու գերադաս կը նկատեն: Մարդիկ` ուրիշներէն գերազանց ու գերադաս կը նկատեն: Մարդիկ` ուրիշներէն գերազանց ու գերադաս կը նկատեն: Մարդիկ` 
որոնք կը բաւէ որ հոգեւոր բնոյթ ունեցող երազ մը տեսնեն որոնք կը բաւէ որ հոգեւոր բնոյթ ունեցող երազ մը տեսնեն որոնք կը բաւէ որ հոգեւոր բնոյթ ունեցող երազ մը տեսնեն որոնք կը բաւէ որ հոգեւոր բնոյթ ունեցող երազ մը տեսնեն 
կամ յայտնութիւն մը ունենան կամ պարգեւ մը առնեն, ալ կամ յայտնութիւն մը ունենան կամ պարգեւ մը առնեն, ալ կամ յայտնութիւն մը ունենան կամ պարգեւ մը առնեն, ալ կամ յայտնութիւն մը ունենան կամ պարգեւ մը առնեն, ալ 
վերջ, իրենք զիրենք ուրիվերջ, իրենք զիրենք ուրիվերջ, իրենք զիրենք ուրիվերջ, իրենք զիրենք ուրիշներէն անսահմանօրէն գերազանց շներէն անսահմանօրէն գերազանց շներէն անսահմանօրէն գերազանց շներէն անսահմանօրէն գերազանց 
ու տարբեր կը նկատեն: Կը սկսին իրենց անձերուն ու տարբեր կը նկատեն: Կը սկսին իրենց անձերուն ու տարբեր կը նկատեն: Կը սկսին իրենց անձերուն ու տարբեր կը նկատեն: Կը սկսին իրենց անձերուն 
մեծութիւնը գովերգել, փոխանակ գովերգելու Աստուծոյ մեծութիւնը գովերգել, փոխանակ գովերգելու Աստուծոյ մեծութիւնը գովերգել, փոխանակ գովերգելու Աստուծոյ մեծութիւնը գովերգել, փոխանակ գովերգելու Աստուծոյ 
մեծութիւնը: Կը սկսին իրենց անձերուն արժանիքներուն մեծութիւնը: Կը սկսին իրենց անձերուն արժանիքներուն մեծութիւնը: Կը սկսին իրենց անձերուն արժանիքներուն մեծութիւնը: Կը սկսին իրենց անձերուն արժանիքներուն 
մասին խօսիլ, փոխանակ անառակ որդիին նման իրենց մասին խօսիլ, փոխանակ անառակ որդիին նման իրենց մասին խօսիլ, փոխանակ անառակ որդիին նման իրենց մասին խօսիլ, փոխանակ անառակ որդիին նման իրենց 
անարժանաւորութիւնը յայտարարելու:անարժանաւորութիւնը յայտարարելու:անարժանաւորութիւնը յայտարարելու:անարժանաւորութիւնը յայտարարելու:    

2.2.2.2.----    Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելով, անոր Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելով, անոր Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելով, անոր Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելով, անոր 
սխալները ցոյց տուաւ անոր, երբ ըսաւ. սխալները ցոյց տուաւ անոր, երբ ըսաւ. սխալները ցոյց տուաւ անոր, երբ ըսաւ. սխալները ցոյց տուաւ անոր, երբ ըսաւ. ««««Սիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛ն…: …: …: …: Տունդ Տունդ Տունդ Տունդ 
մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրմտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրմտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրմտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր…………: : : : Դուն Դուն Դուն Դուն 
բբբբարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…………: : : : Դուն գլուխս Դուն գլուխս Դուն գլուխս Դուն գլուխս 
իւղով չօծեցիրիւղով չօծեցիրիւղով չօծեցիրիւղով չօծեցիր…»…»…»…»::::    ՍիմոնինՍիմոնինՍիմոնինՍիմոնին    սխալները յանձնելով անոր սխալները յանձնելով անոր սխալները յանձնելով անոր սխալները յանձնելով անոր 
ուշադրութուշադրութուշադրութուշադրութեան, փաստեց Սիմոնին որ իեան, փաստեց Սիմոնին որ իեան, փաստեց Սիմոնին որ իեան, փաստեց Սիմոնին որ ի´́́́նք եւս մեղաւոր մըն նք եւս մեղաւոր մըն նք եւս մեղաւոր մըն նք եւս մեղաւոր մըն 
էր բոլոր մեղաւոր մարդոց նման, եւ ուստի իէր բոլոր մեղաւոր մարդոց նման, եւ ուստի իէր բոլոր մեղաւոր մարդոց նման, եւ ուստի իէր բոլոր մեղաւոր մարդոց նման, եւ ուստի ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
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ապաշխարութեան կարիքը ունէր: Ի՞նչ կը սորվինք Յիսուսի ապաշխարութեան կարիքը ունէր: Ի՞նչ կը սորվինք Յիսուսի ապաշխարութեան կարիքը ունէր: Ի՞նչ կը սորվինք Յիսուսի ապաշխարութեան կարիքը ունէր: Ի՞նչ կը սորվինք Յիսուսի 
այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ Յիսուս կը մօտենայ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ Յիսուս կը մօտենայ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ Յիսուս կը մօտենայ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ Յիսուս կը մօտենայ 
մեզի` ոմեզի` ոմեզի` ոմեզի` ո´́́́չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ` որովհետեւ չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ` որովհետեւ չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ` որովհետեւ չ թէ որովհետեւ մաքուր ենք, այլ` որովհետեւ 
մաքրուելոմաքրուելոմաքրուելոմաքրուելու կարիքը ունինք. ու կարիքը ունինք. ու կարիքը ունինք. ու կարիքը ունինք. ո´́́́չ թէ որովհետեւ արդար ենք, չ թէ որովհետեւ արդար ենք, չ թէ որովհետեւ արդար ենք, չ թէ որովհետեւ արդար ենք, 
այլ` որովհետեւ իրմով արդարացուելու կարիքը ունինք. ոայլ` որովհետեւ իրմով արդարացուելու կարիքը ունինք. ոայլ` որովհետեւ իրմով արդարացուելու կարիքը ունինք. ոայլ` որովհետեւ իրմով արդարացուելու կարիքը ունինք. ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը չունինք, այլ թէ որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը չունինք, այլ թէ որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը չունինք, այլ թէ որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը չունինք, այլ 
ընդհակառակը` որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը ընդհակառակը` որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը ընդհակառակը` որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը ընդհակառակը` որովհետեւ ապաշխարութեան կարիքը 
ունինունինունինունինքքքք, , , , մեր հպարտութեան մեղքէն ձերբազատուելու կարիքը մեր հպարտութեան մեղքէն ձերբազատուելու կարիքը մեր հպարտութեան մեղքէն ձերբազատուելու կարիքը մեր հպարտութեան մեղքէն ձերբազատուելու կարիքը 
ունինք, մենք ունինք, մենք ունինք, մենք ունինք, մենք զմեզ ուրիշէն տարբեր նկատելու ախտէն զմեզ ուրիշէն տարբեր նկատելու ախտէն զմեզ ուրիշէն տարբեր նկատելու ախտէն զմեզ ուրիշէն տարբեր նկատելու ախտէն 
ազատագրուելու կարիքը ունինք, ուրիշը աղտոտ ու մենք ազատագրուելու կարիքը ունինք, ուրիշը աղտոտ ու մենք ազատագրուելու կարիքը ունինք, ուրիշը աղտոտ ու մենք ազատագրուելու կարիքը ունինք, ուրիշը աղտոտ ու մենք 
զմեզ մաքուր սեպելու հիւանդութենէն մաքրուելու կարիքը զմեզ մաքուր սեպելու հիւանդութենէն մաքրուելու կարիքը զմեզ մաքուր սեպելու հիւանդութենէն մաքրուելու կարիքը զմեզ մաքուր սեպելու հիւանդութենէն մաքրուելու կարիքը 
ունինք:ունինք:ունինք:ունինք:    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ անձ մը որ Յիսուսի կարիքը չէ ունեցած կամ չունի: յ անձ մը որ Յիսուսի կարիքը չէ ունեցած կամ չունի: յ անձ մը որ Յիսուսի կարիքը չէ ունեցած կամ չունի: յ անձ մը որ Յիսուսի կարիքը չէ ունեցած կամ չունի: 
ՉէՉէՉէՉէ´ ´ ´ ´ եղած սուրբ մը որ սրբութեան հասած ըլլայ առանց եղած սուրբ մը որ սրբութեան հասած ըլլայ առանց եղած սուրբ մը որ սրբութեան հասած ըլլայ առանց եղած սուրբ մը որ սրբութեան հասած ըլլայ առանց 
Յիսուսի աՅիսուսի աՅիսուսի աՅիսուսի արեան սրբացուցիչ ներգործութեան: Չէրեան սրբացուցիչ ներգործութեան: Չէրեան սրբացուցիչ ներգործութեան: Չէրեան սրբացուցիչ ներգործութեան: Չէ´ ´ ´ ´ եղած եղած եղած եղած 
արդար մը որ արդարութեան կեանք ապրած ըլլայ առանց արդար մը որ արդարութեան կեանք ապրած ըլլայ առանց արդար մը որ արդարութեան կեանք ապրած ըլլայ առանց արդար մը որ արդարութեան կեանք ապրած ըլլայ առանց 
Յիսուսի ձեռքով արդարացած ըլլալու: Յիսուս իՅիսուսի ձեռքով արդարացած ըլլալու: Յիսուս իՅիսուսի ձեռքով արդարացած ըլլալու: Յիսուս իՅիսուսի ձեռքով արդարացած ըլլալու: Յիսուս ի´́́́նքն է սուրբն նքն է սուրբն նքն է սուրբն նքն է սուրբն 
ու սրբողը, իու սրբողը, իու սրբողը, իու սրբողը, ի´́́́նքն է արդարն ու արդարացնողը, ինքն է արդարն ու արդարացնողը, ինքն է արդարն ու արդարացնողը, ինքն է արդարն ու արդարացնողը, ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
ազատն ու ազատարարը, իազատն ու ազատարարը, իազատն ու ազատարարը, իազատն ու ազատարարը, ի´́́́նքն է մաքուրն ու մաքրողը:նքն է մաքուրն ու մաքրողը:նքն է մաքուրն ու մաքրողը:նքն է մաքուրն ու մաքրողը:    

ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ մչ ոք կրնայ մչ ոք կրնայ մչ ոք կրնայ մաքուր կեանք ապրիլ առանց Յիսուսի աքուր կեանք ապրիլ առանց Յիսուսի աքուր կեանք ապրիլ առանց Յիսուսի աքուր կեանք ապրիլ առանց Յիսուսի 
օգնութեան: Ոօգնութեան: Ոօգնութեան: Ոօգնութեան: Ո´́́́չ ոք կրցած է մաքուր ապրիլ առանց Յիսուսի չ ոք կրցած է մաքուր ապրիլ առանց Յիսուսի չ ոք կրցած է մաքուր ապրիլ առանց Յիսուսի չ ոք կրցած է մաքուր ապրիլ առանց Յիսուսի 
շնորհքին: Չկաշնորհքին: Չկաշնորհքին: Չկաշնորհքին: Չկա´́́́յ անձ մը որ այնքան մաքուր ըլլայ, որ յ անձ մը որ այնքան մաքուր ըլլայ, որ յ անձ մը որ այնքան մաքուր ըլլայ, որ յ անձ մը որ այնքան մաքուր ըլլայ, որ 
Յիսուսի ձեռքով մաքրուելու կարիքը չունենայ: Մաքուր ու Յիսուսի ձեռքով մաքրուելու կարիքը չունենայ: Մաքուր ու Յիսուսի ձեռքով մաքրուելու կարիքը չունենայ: Մաքուր ու Յիսուսի ձեռքով մաքրուելու կարիքը չունենայ: Մաքուր ու 
աղտոտ մարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի աղտոտ մարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի աղտոտ մարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի աղտոտ մարդիկ հաւասարապէս պէտք ունին Յիսուսի 
սրբարար արեան: Առաքինի եսրբարար արեան: Առաքինի եսրբարար արեան: Առաքինի եսրբարար արեան: Առաքինի եւ անբարոյ կեանք ապրող ւ անբարոյ կեանք ապրող ւ անբարոյ կեանք ապրող ւ անբարոյ կեանք ապրող 
մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Խաչեալին ազատարար մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Խաչեալին ազատարար մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Խաչեալին ազատարար մարդիկ նոյնքան պէտք ունին Խաչեալին ազատարար 
արեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը խիստ կարեւոր է: արեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը խիստ կարեւոր է: արեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը խիստ կարեւոր է: արեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը խիստ կարեւոր է: 
Որովհետեւ ոչՈրովհետեւ ոչՈրովհետեւ ոչՈրովհետեւ ոչ----քրիստոնեաներուն մէջ եւս կան մարդիկ քրիստոնեաներուն մէջ եւս կան մարդիկ քրիստոնեաներուն մէջ եւս կան մարդիկ քրիստոնեաներուն մէջ եւս կան մարդիկ 
որոնք բարոյապէս մաքուր կեանք կ'ապրին, առաքինի կեանք որոնք բարոյապէս մաքուր կեանք կ'ապրին, առաքինի կեանք որոնք բարոյապէս մաքուր կեանք կ'ապրին, առաքինի կեանք որոնք բարոյապէս մաքուր կեանք կ'ապրին, առաքինի կեանք 
կ'ապրին. մարդիկ` որոնք բարեգործութիւն կ'ըկ'ապրին. մարդիկ` որոնք բարեգործութիւն կ'ըկ'ապրին. մարդիկ` որոնք բարեգործութիւն կ'ըկ'ապրին. մարդիկ` որոնք բարեգործութիւն կ'ընեն, նեն, նեն, նեն, 
ողորմութիւնողորմութիւնողորմութիւնողորմութիւն    կու տան, ուրիշին չարիք չեն հասցնկու տան, ուրիշին չարիք չեն հասցնկու տան, ուրիշին չարիք չեն հասցնկու տան, ուրիշին չարիք չեն հասցներ: Բայց այս եր: Բայց այս եր: Բայց այս եր: Բայց այս 
բոլորը չեն կրնար զիրենք արքայութիւն մտցնել: Արդարեւ, բոլորը չեն կրնար զիրենք արքայութիւն մտցնել: Արդարեւ, բոլորը չեն կրնար զիրենք արքայութիւն մտցնել: Արդարեւ, բոլորը չեն կրնար զիրենք արքայութիւն մտցնել: Արդարեւ, 
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մէկը չի կրնար արքայութիւն մտնել պարզապէս առաքինի մէկը չի կրնար արքայութիւն մտնել պարզապէս առաքինի մէկը չի կրնար արքայութիւն մտնել պարզապէս առաքինի մէկը չի կրնար արքայութիւն մտնել պարզապէս առաքինի 
ըլլալուն համար, կամ բարոյապէս մաքուր կեանք ապրած ըլլալուն համար, կամ բարոյապէս մաքուր կեանք ապրած ըլլալուն համար, կամ բարոյապէս մաքուր կեանք ապրած ըլլալուն համար, կամ բարոյապէս մաքուր կեանք ապրած 
ըլլալուն համար, ողորմութիւններ տուած կամ ըլլալուն համար, ողորմութիւններ տուած կամ ըլլալուն համար, ողորմութիւններ տուած կամ ըլլալուն համար, ողորմութիւններ տուած կամ 
բաբաբաբարեգործութիւններ կատարած ըլլալուն համար: Այս բոլոր րեգործութիւններ կատարած ըլլալուն համար: Այս բոլոր րեգործութիւններ կատարած ըլլալուն համար: Այս բոլոր րեգործութիւններ կատարած ըլլալուն համար: Այս բոլոր 
Փարիսեցի Սիմոնը իՓարիսեցի Սիմոնը իՓարիսեցի Սիմոնը իՓարիսեցի Սիմոնը ի´́́́նք եւս կ'ընէր: Աստուծոյ արքայութիւնը նք եւս կ'ընէր: Աստուծոյ արքայութիւնը նք եւս կ'ընէր: Աստուծոյ արքայութիւնը նք եւս կ'ընէր: Աստուծոյ արքայութիւնը 
մտնելու միակ միջոցը` Տէր Յիսուս Քրիստոմտնելու միակ միջոցը` Տէր Յիսուս Քրիստոմտնելու միակ միջոցը` Տէր Յիսուս Քրիստոմտնելու միակ միջոցը` Տէր Յիսուս Քրիստոսի արեամբ սի արեամբ սի արեամբ սի արեամբ 
մաքրուիլն է:մաքրուիլն է:մաքրուիլն է:մաքրուիլն է:    

Մեր կատարած ողորմութիւնները ոՄեր կատարած ողորմութիւնները ոՄեր կատարած ողորմութիւնները ոՄեր կատարած ողորմութիւնները ո´́́́չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը 
ներկայացներկայացներկայացներկայացնեն, եթէ երբեք մենք Քրիստոսի ողորմոնեն, եթէ երբեք մենք Քրիստոսի ողորմոնեն, եթէ երբեք մենք Քրիստոսի ողորմոնեն, եթէ երբեք մենք Քրիստոսի ողորմութեամբ ւթեամբ ւթեամբ ւթեամբ 
չենք սրբուած ու չենք փրկուած: Մեր ըրած բարեգործուչենք սրբուած ու չենք փրկուած: Մեր ըրած բարեգործուչենք սրբուած ու չենք փրկուած: Մեր ըրած բարեգործուչենք սրբուած ու չենք փրկուած: Մեր ըրած բարեգործու----
թիւնները ոթիւնները ոթիւնները ոթիւնները ո´́́́չ մէկ իմաստ կը ներկայացնեն, եթէ երբեք չենք չ մէկ իմաստ կը ներկայացնեն, եթէ երբեք չենք չ մէկ իմաստ կը ներկայացնեն, եթէ երբեք չենք չ մէկ իմաստ կը ներկայացնեն, եթէ երբեք չենք 
ընդունած Յիսուսը իբրեւ Տէրն ու Փրկիչը մեր անձերուն: ընդունած Յիսուսը իբրեւ Տէրն ու Փրկիչը մեր անձերուն: ընդունած Յիսուսը իբրեւ Տէրն ու Փրկիչը մեր անձերուն: ընդունած Յիսուսը իբրեւ Տէրն ու Փրկիչը մեր անձերուն: 
Փարիսեցի Սիմոնը ինք եւս բարեգործ անձնաւորութիւն մըն Փարիսեցի Սիմոնը ինք եւս բարեգործ անձնաւորութիւն մըն Փարիսեցի Սիմոնը ինք եւս բարեգործ անձնաւորութիւն մըն Փարիսեցի Սիմոնը ինք եւս բարեգործ անձնաւորութիւն մըն 
էր, բայց անոր բարեգործութիւնները ոէր, բայց անոր բարեգործութիւնները ոէր, բայց անոր բարեգործութիւնները ոէր, բայց անոր բարեգործութիւնները ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ արժէք կը արժէք կը արժէք կը արժէք կը 
ներկայացնէին, որովհետեւ չէր հաւատացած Յիսուսին, եւ ներկայացնէին, որովհետեւ չէր հաւատացած Յիսուսին, եւ ներկայացնէին, որովհետեւ չէր հաւատացած Յիսուսին, եւ ներկայացնէին, որովհետեւ չէր հաւատացած Յիսուսին, եւ 
զայն չէր ընդունած ու դաւանած իբրեւ աշխարհի խոստացեալ զայն չէր ընդունած ու դաւանած իբրեւ աշխարհի խոստացեալ զայն չէր ընդունած ու դաւանած իբրեւ աշխարհի խոստացեալ զայն չէր ընդունած ու դաւանած իբրեւ աշխարհի խոստացեալ 
Փրկիչը:Փրկիչը:Փրկիչը:Փրկիչը:    

Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը Մեր կատարած բարեգործութիւնները արժէք կը 
ստանան միայն աստանան միայն աստանան միայն աստանան միայն ա´́́́յն ատեն, երբ ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ յն ատեն, երբ ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ յն ատեն, երբ ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ յն ատեն, երբ ճանչնանք Յիսուսը իբրեւ 
մեր Տէրը: Հեթանոս աշխարհին մէջ շատ բարեգործնմեր Տէրը: Հեթանոս աշխարհին մէջ շատ բարեգործնմեր Տէրը: Հեթանոս աշխարհին մէջ շատ բարեգործնմեր Տէրը: Հեթանոս աշխարհին մէջ շատ բարեգործներ ու եր ու եր ու եր ու 
ողորմութիւն տուողներ կան: Ուստի, մէկը կրնայ բարեգործ ողորմութիւն տուողներ կան: Ուստի, մէկը կրնայ բարեգործ ողորմութիւն տուողներ կան: Ուստի, մէկը կրնայ բարեգործ ողորմութիւն տուողներ կան: Ուստի, մէկը կրնայ բարեգործ 
ըլլալ առանց Քրիստոսի հաւատացող ըլլալու: Ահա թէ ինչու, ըլլալ առանց Քրիստոսի հաւատացող ըլլալու: Ահա թէ ինչու, ըլլալ առանց Քրիստոսի հաւատացող ըլլալու: Ահա թէ ինչու, ըլլալ առանց Քրիստոսի հաւատացող ըլլալու: Ահա թէ ինչու, 
բարեգործութեան նուիրուելէ առաջ, նախ պէտք է Քրիստոսի բարեգործութեան նուիրուելէ առաջ, նախ պէտք է Քրիստոսի բարեգործութեան նուիրուելէ առաջ, նախ պէտք է Քրիստոսի բարեգործութեան նուիրուելէ առաջ, նախ պէտք է Քրիստոսի 
նուիրուիլ: Մարդոց ծառայութիւն մատուցանելէ առաջ, նախ նուիրուիլ: Մարդոց ծառայութիւն մատուցանելէ առաջ, նախ նուիրուիլ: Մարդոց ծառայութիւն մատուցանելէ առաջ, նախ նուիրուիլ: Մարդոց ծառայութիւն մատուցանելէ առաջ, նախ 
պէտք է մեր անձերը Քրիստոսի մատուցել իբրպէտք է մեր անձերը Քրիստոսի մատուցել իբրպէտք է մեր անձերը Քրիստոսի մատուցել իբրպէտք է մեր անձերը Քրիստոսի մատուցել իբրեւ ծառայ: եւ ծառայ: եւ ծառայ: եւ ծառայ: 
Ողորմութիւն տալէ առաջ, նախ պէտք է Ողորմածին տանք Ողորմութիւն տալէ առաջ, նախ պէտք է Ողորմածին տանք Ողորմութիւն տալէ առաջ, նախ պէտք է Ողորմածին տանք Ողորմութիւն տալէ առաջ, նախ պէտք է Ողորմածին տանք 
մեր կեանքն ու սիրտը: Մոգերը իրենց ընծաները տալէ առաջ մեր կեանքն ու սիրտը: Մոգերը իրենց ընծաները տալէ առաջ մեր կեանքն ու սիրտը: Մոգերը իրենց ընծաները տալէ առաջ մեր կեանքն ու սիրտը: Մոգերը իրենց ընծաները տալէ առաջ 
Յիսուս մանուկին, նախ երկրպագութեամբ իրենք զիրենք Յիսուս մանուկին, նախ երկրպագութեամբ իրենք զիրենք Յիսուս մանուկին, նախ երկրպագութեամբ իրենք զիրենք Յիսուս մանուկին, նախ երկրպագութեամբ իրենք զիրենք 
ընծայեցին անոր: ընծայեցին անոր: ընծայեցին անոր: ընծայեցին անոր:     

3.3.3.3.----    Վերեւ բացատրեցինք թէ ինչոՎերեւ բացատրեցինք թէ ինչոՎերեւ բացատրեցինք թէ ինչոՎերեւ բացատրեցինք թէ ինչո´́́́ւ Փարիսեցի Սիմոնը ւ Փարիսեցի Սիմոնը ւ Փարիսեցի Սիմոնը ւ Փարիսեցի Սիմոնը 
««««Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին Յիսուսէն կը խնդրէր որ միասին ճաշենճաշենճաշենճաշեն»:»:»:»:    Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ Վերոյիշեալ 
պատճառէն զատ, կարելի է մտածել նաեւ ուրիշ պատճառէն զատ, կարելի է մտածել նաեւ ուրիշ պատճառէն զատ, կարելի է մտածել նաեւ ուրիշ պատճառէն զատ, կարելի է մտածել նաեւ ուրիշ 
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պատճառներու մասին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար Սիմոն պատճառներու մասին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար Սիմոն պատճառներու մասին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար Սիմոն պատճառներու մասին: Այսպէս, օրինակ, հաւանաբար Սիմոն 
մտածեց որ Յիսուսի պէս մեծ հրաշագործ մը ու մեծ ուսուցիչ մտածեց որ Յիսուսի պէս մեծ հրաշագործ մը ու մեծ ուսուցիչ մտածեց որ Յիսուսի պէս մեծ հրաշագործ մը ու մեծ ուսուցիչ մտածեց որ Յիսուսի պէս մեծ հրաշագործ մը ու մեծ ուսուցիչ 
մը իր տունը ընդունիլը, անոր մը իր տունը ընդունիլը, անոր մը իր տունը ընդունիլը, անոր մը իր տունը ընդունիլը, անոր ««««սեղանակիցսեղանակիցսեղանակիցսեղանակից» » » » դառնալը եւ դառնալը եւ դառնալը եւ դառնալը եւ 
անոր հետ ճաշելը` իրեն համար մեծ պատիւ մանոր հետ ճաշելը` իրեն համար մեծ պատիւ մանոր հետ ճաշելը` իրեն համար մեծ պատիւ մանոր հետ ճաշելը` իրեն համար մեծ պատիւ մըն էր. անով, ըն էր. անով, ըն էր. անով, ըն էր. անով, 
ան կրնար մարդոց դիմաց հպարտանալ որ Յիսուս իր տունը ան կրնար մարդոց դիմաց հպարտանալ որ Յիսուս իր տունը ան կրնար մարդոց դիմաց հպարտանալ որ Յիսուս իր տունը ան կրնար մարդոց դիմաց հպարտանալ որ Յիսուս իր տունը 
եկած ու իրեն հետ նստած ու ճաշած էր: Եւ իսկութեան մէջ, եկած ու իրեն հետ նստած ու ճաշած էր: Եւ իսկութեան մէջ, եկած ու իրեն հետ նստած ու ճաշած էր: Եւ իսկութեան մէջ, եկած ու իրեն հետ նստած ու ճաշած էր: Եւ իսկութեան մէջ, 
Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելը` Յիսուսի արժէքը չէր որ Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելը` Յիսուսի արժէքը չէր որ Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելը` Յիսուսի արժէքը չէր որ Փարիսեցի Սիմոնին տունը ճաշելը` Յիսուսի արժէքը չէր որ 
պիտի բարձրացնէր, այլ` Սիմոնին արժէքը, Յիսուսի պիտի բարձրացնէր, այլ` Սիմոնին արժէքը, Յիսուսի պիտի բարձրացնէր, այլ` Սիմոնին արժէքը, Յիսուսի պիտի բարձրացնէր, այլ` Սիմոնին արժէքը, Յիսուսի 
համբաւը չէր որ պիտի մեծցնէր, այլ` Սիմոնհամբաւը չէր որ պիտի մեծցնէր, այլ` Սիմոնհամբաւը չէր որ պիտի մեծցնէր, այլ` Սիմոնհամբաւը չէր որ պիտի մեծցնէր, այլ` Սիմոնին համբաւը:ին համբաւը:ին համբաւը:ին համբաւը:    

Պատմութեան ընթացքին միշտ եղած են մարդիկ եւ Պատմութեան ընթացքին միշտ եղած են մարդիկ եւ Պատմութեան ընթացքին միշտ եղած են մարդիկ եւ Պատմութեան ընթացքին միշտ եղած են մարդիկ եւ 
այսօր ալ կան, որոնք ոայսօր ալ կան, որոնք ոայսօր ալ կան, որոնք ոայսօր ալ կան, որոնք ո´́́́չ թէ Յիսուսի անունը կ'ուզեն չ թէ Յիսուսի անունը կ'ուզեն չ թէ Յիսուսի անունը կ'ուզեն չ թէ Յիսուսի անունը կ'ուզեն 
բարձրացնել, այլ Յիսուսի միջոցաւ իրենց անուններն են որ բարձրացնել, այլ Յիսուսի միջոցաւ իրենց անուններն են որ բարձրացնել, այլ Յիսուսի միջոցաւ իրենց անուններն են որ բարձրացնել, այլ Յիսուսի միջոցաւ իրենց անուններն են որ 
կ'ուզեն բարձրացնել: Կան մարդիկ որոնք Քրիստոսի սիրոյն կ'ուզեն բարձրացնել: Կան մարդիկ որոնք Քրիստոսի սիրոյն կ'ուզեն բարձրացնել: Կան մարդիկ որոնք Քրիստոսի սիրոյն կ'ուզեն բարձրացնել: Կան մարդիկ որոնք Քրիստոսի սիրոյն 
ու փրկութեան մասին կը խօսին` ոու փրկութեան մասին կը խօսին` ոու փրկութեան մասին կը խօսին` ոու փրկութեան մասին կը խօսին` ո´́́́չ թէ որովհետեչ թէ որովհետեչ թէ որովհետեչ թէ որովհետեւ անոր ւ անոր ւ անոր ւ անոր 
փրկութիւնը կ'ուզեն տարածել, այլ որովհեփրկութիւնը կ'ուզեն տարածել, այլ որովհեփրկութիւնը կ'ուզեն տարածել, այլ որովհեփրկութիւնը կ'ուզեն տարածել, այլ որովհետեւ իրենց տեւ իրենց տեւ իրենց տեւ իրենց 
անձերուն համբաւը կ'ուզեն տարածել: Մենք ի՞նչպէս կը անձերուն համբաւը կ'ուզեն տարածել: Մենք ի՞նչպէս կը անձերուն համբաւը կ'ուզեն տարածել: Մենք ի՞նչպէս կը անձերուն համբաւը կ'ուզեն տարածել: Մենք ի՞նչպէս կը 
վերաբերինք Յիսուսի հետ: Անոր անունով կ'աշխատինք ու կը վերաբերինք Յիսուսի հետ: Անոր անունով կ'աշխատինք ու կը վերաբերինք Յիսուսի հետ: Անոր անունով կ'աշխատինք ու կը վերաբերինք Յիսուսի հետ: Անոր անունով կ'աշխատինք ու կը 
վազենք որովհետեւ անոր անուան փա՞ռքը կը փնտռենք, թէ` վազենք որովհետեւ անոր անուան փա՞ռքը կը փնտռենք, թէ` վազենք որովհետեւ անոր անուան փա՞ռքը կը փնտռենք, թէ` վազենք որովհետեւ անոր անուան փա՞ռքը կը փնտռենք, թէ` 
որովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մե´́́́ր անձերուն փառքը կը փնտռենք:ր անձերուն փառքը կը փնտռենք:ր անձերուն փառքը կը փնտռենք:ր անձերուն փառքը կը փնտռենք:    

4.4.4.4.----    Եղած են որոշ օտար քարոզիչներ, որոնք բացատրած Եղած են որոշ օտար քարոզիչներ, որոնք բացատրած Եղած են որոշ օտար քարոզիչներ, որոնք բացատրած Եղած են որոշ օտար քարոզիչներ, որոնք բացատրած 
են, թէ Սիմոն Յիսուսը իր տունը ճաշի կանչեց, որպէսզի են, թէ Սիմոն Յիսուսը իր տունը ճաշի կանչեց, որպէսզի են, թէ Սիմոն Յիսուսը իր տունը ճաշի կանչեց, որպէսզի են, թէ Սիմոն Յիսուսը իր տունը ճաշի կանչեց, որպէսզի 
սորվի անկէ ճշմարտութեան ճամբան եւ Աստուծոյ կամքը: սորվի անկէ ճշմարտութեան ճամբան եւ Աստուծոյ կամքը: սորվի անկէ ճշմարտութեան ճամբան եւ Աստուծոյ կամքը: սորվի անկէ ճշմարտութեան ճամբան եւ Աստուծոյ կամքը: 
Այս բացատրութիւնը չի կրնար ճիշդԱյս բացատրութիւնը չի կրնար ճիշդԱյս բացատրութիւնը չի կրնար ճիշդԱյս բացատրութիւնը չի կրնար ճիշդ    ըլլալ, որովհետեւ մեր ըլլալ, որովհետեւ մեր ըլլալ, որովհետեւ մեր ըլլալ, որովհետեւ մեր 
սերտած ամբողջ հատուածը (Ղուկաս 7.36սերտած ամբողջ հատուածը (Ղուկաս 7.36սերտած ամբողջ հատուածը (Ղուկաս 7.36սերտած ամբողջ հատուածը (Ղուկաս 7.36----50), 50), 50), 50), ոեւէ ձեւով ոեւէ ձեւով ոեւէ ձեւով ոեւէ ձեւով 
ցոյցոյցոյցոյց չի տար թէ Սիմոն դրական նպատակով մը ճաշի կանչեց ց չի տար թէ Սիմոն դրական նպատակով մը ճաշի կանչեց ց չի տար թէ Սիմոն դրական նպատակով մը ճաշի կանչեց ց չի տար թէ Սիմոն դրական նպատակով մը ճաշի կանչեց 
Յիսուսը, կամ նոյնիսկ Յիսուսէն ճշմարտութեան ճամբուն Յիսուսը, կամ նոյնիսկ Յիսուսէն ճշմարտութեան ճամբուն Յիսուսը, կամ նոյնիսկ Յիսուսէն ճշմարտութեան ճամբուն Յիսուսը, կամ նոյնիսկ Յիսուսէն ճշմարտութեան ճամբուն 
մասին լսելու եւ անկէ Աստուծոյ կամքը գիտնալու մասին լսելու եւ անկէ Աստուծոյ կամքը գիտնալու մասին լսելու եւ անկէ Աստուծոյ կամքը գիտնալու մասին լսելու եւ անկէ Աստուծոյ կամքը գիտնալու 
նպատակով կանչեց: Ընդհակառակը 39նպատակով կանչեց: Ընդհակառակը 39նպատակով կանչեց: Ընդհակառակը 39նպատակով կանչեց: Ընդհակառակը 39----րդ համարը ցոյց կու րդ համարը ցոյց կու րդ համարը ցոյց կու րդ համարը ցոյց կու 
տայ, թէ Սիմոն նոյնիսկ չէր ընդուներ Յիսուսը իբրեւ տայ, թէ Սիմոն նոյնիսկ չէր ընդուներ Յիսուսը իբրեւ տայ, թէ Սիմոն նոյնիսկ չէր ընդուներ Յիսուսը իբրեւ տայ, թէ Սիմոն նոյնիսկ չէր ընդուներ Յիսուսը իբրեւ 
մարգարէ: Եւմարգարէ: Եւմարգարէ: Եւմարգարէ: Եւ    եթէ չէր ընդուներ զայն իբրեւ մարգարէ, ի՞նչպէս եթէ չէր ընդուներ զայն իբրեւ մարգարէ, ի՞նչպէս եթէ չէր ընդուներ զայն իբրեւ մարգարէ, ի՞նչպէս եթէ չէր ընդուներ զայն իբրեւ մարգարէ, ի՞նչպէս 
կրնար զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը, կրնար զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը, կրնար զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը, կրնար զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը, 
Դաւիթի թագաւորական գահը վերականգնող յաւերժական Դաւիթի թագաւորական գահը վերականգնող յաւերժական Դաւիթի թագաւորական գահը վերականգնող յաւերժական Դաւիթի թագաւորական գահը վերականգնող յաւերժական 
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Թագաւորը, մարդկութիւնը մեղքի ստրկութենէն դուրս բերող Թագաւորը, մարդկութիւնը մեղքի ստրկութենէն դուրս բերող Թագաւորը, մարդկութիւնը մեղքի ստրկութենէն դուրս բերող Թագաւորը, մարդկութիւնը մեղքի ստրկութենէն դուրս բերող 
Ազատարարը: Եւ տակաւին, կարելի է մտածել, որ եթէ երբեք Ազատարարը: Եւ տակաւին, կարելի է մտածել, որ եթէ երբեք Ազատարարը: Եւ տակաւին, կարելի է մտածել, որ եթէ երբեք Ազատարարը: Եւ տակաւին, կարելի է մտածել, որ եթէ երբեք 
ՍիմՍիմՍիմՍիմոնին նպատակն ու միտումը բարի ըլլային, ինչո՞ւ համար ոնին նպատակն ու միտումը բարի ըլլային, ինչո՞ւ համար ոնին նպատակն ու միտումը բարի ըլլային, ինչո՞ւ համար ոնին նպատակն ու միտումը բարի ըլլային, ինչո՞ւ համար 
Յիսուս զայն պիտի յանդիմանէր ու ըսէր. Յիսուս զայն պիտի յանդիմանէր ու ըսէր. Յիսուս զայն պիտի յանդիմանէր ու ըսէր. Յիսուս զայն պիտի յանդիմանէր ու ըսէր. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն...: Տունդ ն...: Տունդ ն...: Տունդ ն...: Տունդ 
մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Բարի մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Բարի մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Բարի մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Բարի 
գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով 
չօծեցիր...չօծեցիր...չօծեցիր...չօծեցիր...»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44----46): 46): 46): 46): ՈՈՈՈ´́́́չ միայն Սիմոն ինչ միայն Սիմոն ինչ միայն Սիմոն ինչ միայն Սիմոն ինք չէր ք չէր ք չէր ք չէր 
ճանչնճանչնճանչնճանչնար Յիսուսը եւ անոր Փրկչական ու Մար Յիսուսը եւ անոր Փրկչական ու Մար Յիսուսը եւ անոր Փրկչական ու Մար Յիսուսը եւ անոր Փրկչական ու Մեսիական եսիական եսիական եսիական 
հանգամանքը, այլ նաեւ անոնք` որոնք միասին ճաշի նստած հանգամանքը, այլ նաեւ անոնք` որոնք միասին ճաշի նստած հանգամանքը, այլ նաեւ անոնք` որոնք միասին ճաշի նստած հանգամանքը, այլ նաեւ անոնք` որոնք միասին ճաշի նստած 
էին անոր հետ, որովհետեւ կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս էին անոր հետ, որովհետեւ կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս էին անոր հետ, որովհետեւ կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս էին անոր հետ, որովհետեւ կը տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս 
մեղաւոր կնոջ մեղքերը ներելէ ետք, անոնք մեղաւոր կնոջ մեղքերը ներելէ ետք, անոնք մեղաւոր կնոջ մեղքերը ներելէ ետք, անոնք մեղաւոր կնոջ մեղքերը ներելէ ետք, անոնք ««««սկսան իրենք սկսան իրենք սկսան իրենք սկսան իրենք 
իրենց ըսել.իրենց ըսել.իրենց ըսել.իրենց ըսել.----    ““““Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերըՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերըՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերըՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը    կը ներէկը ներէկը ներէկը ներէ””””» » » » 
((((Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):    

5.5.5.5.----    ««««Յիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց անոր տունը եւ նստաւ ուտելու»:»:»:»:    
Նկատի առէք Յիսուսի համեստութիւնն ու խոնարհութիւնը: Նկատի առէք Յիսուսի համեստութիւնն ու խոնարհութիւնը: Նկատի առէք Յիսուսի համեստութիւնն ու խոնարհութիւնը: Նկատի առէք Յիսուսի համեստութիւնն ու խոնարհութիւնը: 
Հաստատեցինք, թէ 39Հաստատեցինք, թէ 39Հաստատեցինք, թէ 39Հաստատեցինք, թէ 39----րդ համարը կը պարզէ, որ Սիմոն չէր րդ համարը կը պարզէ, որ Սիմոն չէր րդ համարը կը պարզէ, որ Սիմոն չէր րդ համարը կը պարզէ, որ Սիմոն չէր 
ընդուներ Յիսուսը իբրեւ մարընդուներ Յիսուսը իբրեւ մարընդուներ Յիսուսը իբրեւ մարընդուներ Յիսուսը իբրեւ մարգարէ, նշեցինք նաեւ թէ Սիմոն գարէ, նշեցինք նաեւ թէ Սիմոն գարէ, նշեցինք նաեւ թէ Սիմոն գարէ, նշեցինք նաեւ թէ Սիմոն 
ոոոո´́́́չ ջուր տուած էր Յիսուսիչ ջուր տուած էր Յիսուսիչ ջուր տուած էր Յիսուսիչ ջուր տուած էր Յիսուսին ոտքերը լուալու, ոն ոտքերը լուալու, ոն ոտքերը լուալու, ոն ոտքերը լուալու, ո´́́́չ բարի չ բարի չ բարի չ բարի 
գալուստի համբոյր մը տուած էր անոր եւ ոգալուստի համբոյր մը տուած էր անոր եւ ոգալուստի համբոյր մը տուած էր անոր եւ ոգալուստի համբոյր մը տուած էր անոր եւ ո´́́́չ ալ անոր գլուխը չ ալ անոր գլուխը չ ալ անոր գլուխը չ ալ անոր գլուխը 
իւղով օծած էր, հակառակ այս բոլորին, հակառակ որ Յիսուս իւղով օծած էր, հակառակ այս բոլորին, հակառակ որ Յիսուս իւղով օծած էր, հակառակ այս բոլորին, հակառակ որ Յիսուս իւղով օծած էր, հակառակ այս բոլորին, հակառակ որ Յիսուս 
սկիզբէն գիտէր որ Սիմոն նման անտարբեր ձեւով պիտի սկիզբէն գիտէր որ Սիմոն նման անտարբեր ձեւով պիտի սկիզբէն գիտէր որ Սիմոն նման անտարբեր ձեւով պիտի սկիզբէն գիտէր որ Սիմոն նման անտարբեր ձեւով պիտի 
վերաբերէր իր հետ, ան սակայն չմերժեց անոր տունը երթալ վերաբերէր իր հետ, ան սակայն չմերժեց անոր տունը երթալ վերաբերէր իր հետ, ան սակայն չմերժեց անոր տունը երթալ վերաբերէր իր հետ, ան սակայն չմերժեց անոր տունը երթալ 
եւ հետը ճաշել: Ի՞նեւ հետը ճաշել: Ի՞նեւ հետը ճաշել: Ի՞նեւ հետը ճաշել: Ի՞նչ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու չ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու չ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու չ ցոյց կու տայ այս իրողութիւնը: Ցոյց կու 
տայ, թէ Յիսուս սէր կը տածէ նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք տայ, թէ Յիսուս սէր կը տածէ նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք տայ, թէ Յիսուս սէր կը տածէ նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք տայ, թէ Յիսուս սէր կը տածէ նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք 
սէր չունին իրեն հանդէպ: Հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ սէր չունին իրեն հանդէպ: Հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ սէր չունին իրեն հանդէպ: Հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ սէր չունին իրեն հանդէպ: Հետաքրքրութիւն կը ցուցաբերէ 
նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք հետաքրքրութիւն չեն նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք հետաքրքրութիւն չեն նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք հետաքրքրութիւն չեն նոյնիսկ անոնց հանդէպ` որոնք հետաքրքրութիւն չեն 
ցուցաբերեր իրեն հանդէպ: Արժէք կու տայ նոյնիսկ անոնց` ցուցաբերեր իրեն հանդէպ: Արժէք կու տայ նոյնիսկ անոնց` ցուցաբերեր իրեն հանդէպ: Արժէք կու տայ նոյնիսկ անոնց` ցուցաբերեր իրեն հանդէպ: Արժէք կու տայ նոյնիսկ անոնց` 
որոնք չեորոնք չեորոնք չեորոնք չեն գին գին գին գիտեր իր արժէքը: Իր օրհնութիւնը կը շնորհէ տեր իր արժէքը: Իր օրհնութիւնը կը շնորհէ տեր իր արժէքը: Իր օրհնութիւնը կը շնորհէ տեր իր արժէքը: Իր օրհնութիւնը կը շնորհէ 
նոյնիսկ անոնց` որոնք արժանի չեն իր օրհնութեան: Յիսուս նոյնիսկ անոնց` որոնք արժանի չեն իր օրհնութեան: Յիսուս նոյնիսկ անոնց` որոնք արժանի չեն իր օրհնութեան: Յիսուս նոյնիսկ անոնց` որոնք արժանի չեն իր օրհնութեան: Յիսուս 
այն մեծ Աստուածն է, որ այն մեծ Աստուածն է, որ այն մեծ Աստուածն է, որ այն մեծ Աստուածն է, որ ««««իր արեւը կը ծագեցնէ թէիր արեւը կը ծագեցնէ թէիր արեւը կը ծագեցնէ թէիր արեւը կը ծագեցնէ թէ´ ´ ´ ´ չարերուն չարերուն չարերուն չարերուն 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ բարիներուն վրայ եւ իր անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ իր անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ իր անձրեւը կը տեղացնէ թէբարիներուն վրայ եւ իր անձրեւը կը տեղացնէ թէ´ ´ ´ ´ 
արդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէարդարներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայմեղաւորներուն վրայ»»»» ( ( ( (ՄատՄատՄատՄատթէոսթէոսթէոսթէոս 5.45): 5.45): 5.45): 5.45):    



 253 

6.6.6.6.----    ««««Յիսուս գնաց Սիմոնին տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց Սիմոնին տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց Սիմոնին տունը եւ նստաւ ուտելուՅիսուս գնաց Սիմոնին տունը եւ նստաւ ուտելու»,»,»,»,    
որպէսզի ցոյց տար անոր եւ բոլորին, թէ ինք խտրութիւն չի որպէսզի ցոյց տար անոր եւ բոլորին, թէ ինք խտրութիւն չի որպէսզի ցոյց տար անոր եւ բոլորին, թէ ինք խտրութիւն չի որպէսզի ցոյց տար անոր եւ բոլորին, թէ ինք խտրութիւն չի 
դներ մարդոց միջեւ, ինչպէս Սիմոնը ինք եւ ուրիշ դներ մարդոց միջեւ, ինչպէս Սիմոնը ինք եւ ուրիշ դներ մարդոց միջեւ, ինչպէս Սիմոնը ինք եւ ուրիշ դներ մարդոց միջեւ, ինչպէս Սիմոնը ինք եւ ուրիշ 
Փարիսեցիներ կը դնէին, իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր Փարիսեցիներ կը դնէին, իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր Փարիսեցիներ կը դնէին, իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր Փարիսեցիներ կը դնէին, իրենք զիրենք ուրիշներէն տարբեր 
եւ ուրիշներէն աւելի արդար ու մաքուր նկատելով:եւ ուրիշներէն աւելի արդար ու մաքուր նկատելով:եւ ուրիշներէն աւելի արդար ու մաքուր նկատելով:եւ ուրիշներէն աւելի արդար ու մաքուր նկատելով:    

Տէրը ճաշեց Սիմոնին տունը, որպէսզի ցոյց տար, թէ ինք Տէրը ճաշեց Սիմոնին տունը, որպէսզի ցոյց տար, թէ ինք Տէրը ճաշեց Սիմոնին տունը, որպէսզի ցոյց տար, թէ ինք Տէրը ճաշեց Սիմոնին տունը, որպէսզի ցոյց տար, թէ ինք 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն հետ կը նստի ու բոլորին հետ կը նստի ու բոլորին հետ կը նստի ու բոլորին հետ կը նստի ու բոլորի´́́́ն հետ կը ճաշէ, բոլորին հետ կը ճաշէ, բոլորին հետ կը ճաշէ, բոլորին հետ կը ճաշէ, բոլորի´́́́ն ն ն ն 
հետ կը խօսակցի ու բոլորիհետ կը խօսակցի ու բոլորիհետ կը խօսակցի ու բոլորիհետ կը խօսակցի ու բոլորի´́́́ն հետ ժամանակ կ'անցնէ, ն հետ ժամանակ կ'անցնէ, ն հետ ժամանակ կ'անցնէ, ն հետ ժամանակ կ'անցնէ, 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն դիմաց իր սիրտը կը բանայ ու բոլորին դիմաց իր սիրտը կը բանայ ու բոլորին դիմաց իր սիրտը կը բանայ ու բոլորին դիմաց իր սիրտը կը բանայ ու բոլորի´́́́ն կ'ուղղէ ն կ'ուղղէ ն կ'ուղղէ ն կ'ուղղէ 
փրկութեան իր հրաւէրը, բոլորիփրկութեան իր հրաւէրը, բոլորիփրկութեան իր հրաւէրը, բոլորիփրկութեան իր հրաւէրը, բոլորի´́́́ն հանդէպ հոգատարութն հանդէպ հոգատարութն հանդէպ հոգատարութն հանդէպ հոգատարութիւն իւն իւն իւն 
կը ցուցաբերէ ու բոլոկը ցուցաբերէ ու բոլոկը ցուցաբերէ ու բոլոկը ցուցաբերէ ու բոլո´́́́րը կը վայելեն իր գուրգուրանքը:րը կը վայելեն իր գուրգուրանքը:րը կը վայելեն իր գուրգուրանքը:րը կը վայելեն իր գուրգուրանքը:    

Յիսուս Սիմոնին տունը ճաշելով ուզեց բացայայտել, թէ Յիսուս Սիմոնին տունը ճաշելով ուզեց բացայայտել, թէ Յիսուս Սիմոնին տունը ճաշելով ուզեց բացայայտել, թէ Յիսուս Սիմոնին տունը ճաշելով ուզեց բացայայտել, թէ 
ինք աշխարհ եկած էր բոլոր մարդոց համար, ինչպէս անուս ինք աշխարհ եկած էր բոլոր մարդոց համար, ինչպէս անուս ինք աշխարհ եկած էր բոլոր մարդոց համար, ինչպէս անուս ինք աշխարհ եկած էր բոլոր մարդոց համար, ինչպէս անուս 
««««մեղաւորներունմեղաւորներունմեղաւորներունմեղաւորներուն» » » » համար` նոյնպէս ալ ուսեալ համար` նոյնպէս ալ ուսեալ համար` նոյնպէս ալ ուսեալ համար` նոյնպէս ալ ուսեալ 
««««արդարներունարդարներունարդարներունարդարներուն» » » » համար, ինչպէս անտեսուած աղքատներուն համար, ինչպէս անտեսուած աղքատներուն համար, ինչպէս անտեսուած աղքատներուն համար, ինչպէս անտեսուած աղքատներուն 
համար` համար` համար` համար` նոյնպէս ալ բոլորին կողմէ տեսնուիլ ուզող նոյնպէս ալ բոլորին կողմէ տեսնուիլ ուզող նոյնպէս ալ բոլորին կողմէ տեսնուիլ ուզող նոյնպէս ալ բոլորին կողմէ տեսնուիլ ուզող 
հարուստներուն համար, ինչպէս Օրէնքը չգիտցող հարուստներուն համար, ինչպէս Օրէնքը չգիտցող հարուստներուն համար, ինչպէս Օրէնքը չգիտցող հարուստներուն համար, ինչպէս Օրէնքը չգիտցող 
մաքսաւորներուն համար` նոյնպէս ալ Օրէնքը գիտցող մաքսաւորներուն համար` նոյնպէս ալ Օրէնքը գիտցող մաքսաւորներուն համար` նոյնպէս ալ Օրէնքը գիտցող մաքսաւորներուն համար` նոյնպէս ալ Օրէնքը գիտցող 
Փարիսեցիներուն համար, ինչպէս պալատականներուն Փարիսեցիներուն համար, ինչպէս պալատականներուն Փարիսեցիներուն համար, ինչպէս պալատականներուն Փարիսեցիներուն համար, ինչպէս պալատականներուն 
համար` նոյնպէս ալ պալատներուն բանտերուն մէջ համար` նոյնպէս ալ պալատներուն բանտերուն մէջ համար` նոյնպէս ալ պալատներուն բանտերուն մէջ համար` նոյնպէս ալ պալատներուն բանտերուն մէջ 
չարչարուող մարդոց համար, ինչպէս թագաւչարչարուող մարդոց համար, ինչպէս թագաւչարչարուող մարդոց համար, ինչպէս թագաւչարչարուող մարդոց համար, ինչպէս թագաւորներուն որներուն որներուն որներուն 
համար` նոյնպէս ալ անոնց ստրուկներուն համար, ինչպէս համար` նոյնպէս ալ անոնց ստրուկներուն համար, ինչպէս համար` նոյնպէս ալ անոնց ստրուկներուն համար, ինչպէս համար` նոյնպէս ալ անոնց ստրուկներուն համար, ինչպէս 
արտատէրերուն համար` նոյնպէս ալ անոնց արտերուն մէջ արտատէրերուն համար` նոյնպէս ալ անոնց արտերուն մէջ արտատէրերուն համար` նոյնպէս ալ անոնց արտերուն մէջ արտատէրերուն համար` նոյնպէս ալ անոնց արտերուն մէջ 
աշխատող գործաւորներուն համար:աշխատող գործաւորներուն համար:աշխատող գործաւորներուն համար:աշխատող գործաւորներուն համար:    

7.7.7.7.----    Սարգիս Վրդ. Կունդ, խօսելով Սարգիս Վրդ. Կունդ, խօսելով Սարգիս Վրդ. Կունդ, խօսելով Սարգիս Վրդ. Կունդ, խօսելով ««««Յիսուս գնաց Սիմոնին Յիսուս գնաց Սիմոնին Յիսուս գնաց Սիմոնին Յիսուս գնաց Սիմոնին 
տունը եւ նստաւ ուտելուտունը եւ նստաւ ուտելուտունը եւ նստաւ ուտելուտունը եւ նստաւ ուտելու»»»»    հաստատումին մասին` կ'ըսէ. հաստատումին մասին` կ'ըսէ. հաստատումին մասին` կ'ըսէ. հաստատումին մասին` կ'ըսէ. 
««««Ան` որ իր ՀօրԱն` որ իր ՀօրԱն` որ իր ՀօրԱն` որ իր Հօրը հետ նոյն փառքի աթոռին վրայ կը բազմէր, ը հետ նոյն փառքի աթոռին վրայ կը բազմէր, ը հետ նոյն փառքի աթոռին վրայ կը բազմէր, ը հետ նոյն փառքի աթոռին վրայ կը բազմէր, 
այժմ կը բազմի Փարիսեցի Սիմոնին տանը մէջ: Ան` որուն այժմ կը բազմի Փարիսեցի Սիմոնին տանը մէջ: Ան` որուն այժմ կը բազմի Փարիսեցի Սիմոնին տանը մէջ: Ան` որուն այժմ կը բազմի Փարիսեցի Սիմոնին տանը մէջ: Ան` որուն 
չէին բաւեր երկինքն ու երկիրը, այս պահուս նստած է չէին բաւեր երկինքն ու երկիրը, այս պահուս նստած է չէին բաւեր երկինքն ու երկիրը, այս պահուս նստած է չէին բաւեր երկինքն ու երկիրը, այս պահուս նստած է 
Սիմոնին տանը մէջՍիմոնին տանը մէջՍիմոնին տանը մէջՍիմոնին տանը մէջ»:»:»:»:    Որքա՜ն խոնարհ է մեր Տէրը, որքա՜ն Որքա՜ն խոնարհ է մեր Տէրը, որքա՜ն Որքա՜ն խոնարհ է մեր Տէրը, որքա՜ն Որքա՜ն խոնարհ է մեր Տէրը, որքա՜ն 
քաղցր ու գորովալից: Արարիչը երկնքի ու երկրի` մուտք կը քաղցր ու գորովալից: Արարիչը երկնքի ու երկրի` մուտք կը քաղցր ու գորովալից: Արարիչը երկնքի ու երկրի` մուտք կը քաղցր ու գորովալից: Արարիչը երկնքի ու երկրի` մուտք կը 
գործէ Սիմոգործէ Սիմոգործէ Սիմոգործէ Սիմոնին տունը: Մարդկութիւնը կշտացնող կեանքի նին տունը: Մարդկութիւնը կշտացնող կեանքի նին տունը: Մարդկութիւնը կշտացնող կեանքի նին տունը: Մարդկութիւնը կշտացնող կեանքի 
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Հացը` հաց ուտելու համար մարդուն եկաւ: Մեղքի գետինը Հացը` հաց ուտելու համար մարդուն եկաւ: Մեղքի գետինը Հացը` հաց ուտելու համար մարդուն եկաւ: Մեղքի գետինը Հացը` հաց ուտելու համար մարդուն եկաւ: Մեղքի գետինը 
ինկած մարդկութիւնը բարձրացնողը` գետին կը նստի ինկած մարդկութիւնը բարձրացնողը` գետին կը նստի ինկած մարդկութիւնը բարձրացնողը` գետին կը նստի ինկած մարդկութիւնը բարձրացնողը` գետին կը նստի 
ճաշելու:ճաշելու:ճաշելու:ճաշելու:    

8.8.8.8.----    Սիմոն Փարիսեցին նենգամիտ կամ չարամիտ մէկը Սիմոն Փարիսեցին նենգամիտ կամ չարամիտ մէկը Սիմոն Փարիսեցին նենգամիտ կամ չարամիտ մէկը Սիմոն Փարիսեցին նենգամիտ կամ չարամիտ մէկը 
չէր, ինչպէս որ էին ընդհանրապէս Փարիսեցիները: չէր, ինչպէս որ էին ընդհանրապէս Փարիսեցիները: չէր, ինչպէս որ էին ընդհանրապէս Փարիսեցիները: չէր, ինչպէս որ էին ընդհանրապէս Փարիսեցիները: 
Իգնատիոս Վրդ. ՇնորհԻգնատիոս Վրդ. ՇնորհԻգնատիոս Վրդ. ՇնորհԻգնատիոս Վրդ. Շնորհալին խօսելով Սիմոն Փարիսեցիին ալին խօսելով Սիմոն Փարիսեցիին ալին խօսելով Սիմոն Փարիսեցիին ալին խօսելով Սիմոն Փարիսեցիին 
մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. ««««Սիմոն Փարիսեցի մըն էր, բայց միւս Սիմոն Փարիսեցի մըն էր, բայց միւս Սիմոն Փարիսեցի մըն էր, բայց միւս Սիմոն Փարիսեցի մըն էր, բայց միւս 
Փարիսեցիներուն նման չարութեամբ լեցուն մէկը չէր, այս Փարիսեցիներուն նման չարութեամբ լեցուն մէկը չէր, այս Փարիսեցիներուն նման չարութեամբ լեցուն մէկը չէր, այս Փարիսեցիներուն նման չարութեամբ լեցուն մէկը չէր, այս 
իմաստով, Փարիսեցիներուն մէջ ալ կարելի էր գտնել բարի իմաստով, Փարիսեցիներուն մէջ ալ կարելի էր գտնել բարի իմաստով, Փարիսեցիներուն մէջ ալ կարելի էր գտնել բարի իմաստով, Փարիսեցիներուն մէջ ալ կարելի էր գտնել բարի 
մարդիկ. ան թէպէտ բարի անձ մըն էր բայց չէր ճանչնար մարդիկ. ան թէպէտ բարի անձ մըն էր բայց չէր ճանչնար մարդիկ. ան թէպէտ բարի անձ մըն էր բայց չէր ճանչնար մարդիկ. ան թէպէտ բարի անձ մըն էր բայց չէր ճանչնար 
Յիսուսը այնպէս ինչպէս պէՅիսուսը այնպէս ինչպէս պէՅիսուսը այնպէս ինչպէս պէՅիսուսը այնպէս ինչպէս պէտք էր որ ճանչնար...տք էր որ ճանչնար...տք էր որ ճանչնար...տք էր որ ճանչնար...»:»:»:»:    Մեր Մեր Մեր Մեր 
սերտած հատուածը ցոյց կու տայ մեզի, թէ չարամիտ ըլլալը սերտած հատուածը ցոյց կու տայ մեզի, թէ չարամիտ ըլլալը սերտած հատուածը ցոյց կու տայ մեզի, թէ չարամիտ ըլլալը սերտած հատուածը ցոյց կու տայ մեզի, թէ չարամիտ ըլլալը 
չի բաւեր, բարեմիտ ըլլալն ալ չի բաւեր: Սիմոն ինչո՞վ կրնար չի բաւեր, բարեմիտ ըլլալն ալ չի բաւեր: Սիմոն ինչո՞վ կրնար չի բաւեր, բարեմիտ ըլլալն ալ չի բաւեր: Սիմոն ինչո՞վ կրնար չի բաւեր, բարեմիտ ըլլալն ալ չի բաւեր: Սիմոն ինչո՞վ կրնար 
օգտուիլ, երբ չարութիւն չէր խորհեր Յիսուսի մասին, բայց օգտուիլ, երբ չարութիւն չէր խորհեր Յիսուսի մասին, բայց օգտուիլ, երբ չարութիւն չէր խորհեր Յիսուսի մասին, բայց օգտուիլ, երբ չարութիւն չէր խորհեր Յիսուսի մասին, բայց 
միւս կողմէ չէր ճանչնար զայն, չէր ճանչնար աշխարհի միւս կողմէ չէր ճանչնար զայն, չէր ճանչնար աշխարհի միւս կողմէ չէր ճանչնար զայն, չէր ճանչնար աշխարհի միւս կողմէ չէր ճանչնար զայն, չէր ճանչնար աշխարհի 
Փրկիչը ըլլալու անՓրկիչը ըլլալու անՓրկիչը ըլլալու անՓրկիչը ըլլալու անոր հանգամանքը: Իգնատիոս Վրդ. որ հանգամանքը: Իգնատիոս Վրդ. որ հանգամանքը: Իգնատիոս Վրդ. որ հանգամանքը: Իգնատիոս Վրդ. 
Շնորհալին իր խօսքի շարունակութեան վրայ, թէպէտ դիտել Շնորհալին իր խօսքի շարունակութեան վրայ, թէպէտ դիտել Շնորհալին իր խօսքի շարունակութեան վրայ, թէպէտ դիտել Շնորհալին իր խօսքի շարունակութեան վրայ, թէպէտ դիտել 
կու տայ որ Սիմոն կը ճանչնար Յիսուսի մարգարէ ըլլալը, կու տայ որ Սիմոն կը ճանչնար Յիսուսի մարգարէ ըլլալը, կու տայ որ Սիմոն կը ճանչնար Յիսուսի մարգարէ ըլլալը, կու տայ որ Սիմոն կը ճանչնար Յիսուսի մարգարէ ըլլալը, 
բայց իսկութեան մէջ Իգնատիոսի խօսքը կը վերաբերի բայց իսկութեան մէջ Իգնատիոսի խօսքը կը վերաբերի բայց իսկութեան մէջ Իգնատիոսի խօսքը կը վերաբերի բայց իսկութեան մէջ Իգնատիոսի խօսքը կը վերաբերի 
Սիմոնին երբ տակաւին անիկա Յիսուսը չէր կանչած ճաշի, Սիմոնին երբ տակաւին անիկա Յիսուսը չէր կանչած ճաշի, Սիմոնին երբ տակաւին անիկա Յիսուսը չէր կանչած ճաշի, Սիմոնին երբ տակաւին անիկա Յիսուսը չէր կանչած ճաշի, 
բայց ճաշի կանչելէ ետք` փոբայց ճաշի կանչելէ ետք` փոբայց ճաշի կանչելէ ետք` փոբայց ճաշի կանչելէ ետք` փոխուեցաւ անոր դիրքը. երբ խուեցաւ անոր դիրքը. երբ խուեցաւ անոր դիրքը. երբ խուեցաւ անոր դիրքը. երբ 
մեղաւոր կինը եկաւ եւ սկսաւ Յիսուսի ոտքերը իր մեղաւոր կինը եկաւ եւ սկսաւ Յիսուսի ոտքերը իր մեղաւոր կինը եկաւ եւ սկսաւ Յիսուսի ոտքերը իր մեղաւոր կինը եկաւ եւ սկսաւ Յիսուսի ոտքերը իր 
արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, եւ համբուրել ու իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, եւ համբուրել ու իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, եւ համբուրել ու իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, եւ համբուրել ու իւղով 
օծել, այն ատեն, Սիմոնին մէջ կասկած արթնցաւ Յիսուսի օծել, այն ատեն, Սիմոնին մէջ կասկած արթնցաւ Յիսուսի օծել, այն ատեն, Սիմոնին մէջ կասկած արթնցաւ Յիսուսի օծել, այն ատեն, Սիմոնին մէջ կասկած արթնցաւ Յիսուսի 
մարգարէ ըլլալուն վերաբերեալ:մարգարէ ըլլալուն վերաբերեալ:մարգարէ ըլլալուն վերաբերեալ:մարգարէ ըլլալուն վերաբերեալ:    

Հաստատեցինք թէ Սիմոն չարամիտ մէկը չէր, այլ Հաստատեցինք թէ Սիմոն չարամիտ մէկը չէր, այլ Հաստատեցինք թէ Սիմոն չարամիտ մէկը չէր, այլ Հաստատեցինք թէ Սիմոն չարամիտ մէկը չէր, այլ 
ընդհակաընդհակաընդհակաընդհակառակը, որոշ բարութիւն մը կար անոր մէջ: Բայց այդ ռակը, որոշ բարութիւն մը կար անոր մէջ: Բայց այդ ռակը, որոշ բարութիւն մը կար անոր մէջ: Բայց այդ ռակը, որոշ բարութիւն մը կար անոր մէջ: Բայց այդ 
բարութիւնը բաւարար չէր զինք փրկելու համար: Անոր բարութիւնը բաւարար չէր զինք փրկելու համար: Անոր բարութիւնը բաւարար չէր զինք փրկելու համար: Անոր բարութիւնը բաւարար չէր զինք փրկելու համար: Անոր 
կեանքին մէջ պակաս մը կար, դակեանքին մէջ պակաս մը կար, դակեանքին մէջ պակաս մը կար, դակեանքին մէջ պակաս մը կար, դատարկութիւն մը կար: տարկութիւն մը կար: տարկութիւն մը կար: տարկութիւն մը կար: 
Յիսուս եկաւ այդ պակասը ամբողջացնելու, այդ դատարկուՅիսուս եկաւ այդ պակասը ամբողջացնելու, այդ դատարկուՅիսուս եկաւ այդ պակասը ամբողջացնելու, այդ դատարկուՅիսուս եկաւ այդ պակասը ամբողջացնելու, այդ դատարկու----
թիւնը լեցնելու: Ի՞նչ կը սորվինք այս իրողութենէն: Կը սորթիւնը լեցնելու: Ի՞նչ կը սորվինք այս իրողութենէն: Կը սորթիւնը լեցնելու: Ի՞նչ կը սորվինք այս իրողութենէն: Կը սորթիւնը լեցնելու: Ի՞նչ կը սորվինք այս իրողութենէն: Կը սոր----
վինք, վինք, վինք, վինք, թէ մեր բարութիւնը չի կրնար փրկութիւն բերել մեզի, թէ մեր բարութիւնը չի կրնար փրկութիւն բերել մեզի, թէ մեր բարութիւնը չի կրնար փրկութիւն բերել մեզի, թէ մեր բարութիւնը չի կրնար փրկութիւն բերել մեզի, 
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մեր բարեմեր բարեմեր բարեմեր բարեգործութիւնները չեն կրնար ազատել մեզ Աստուծոյ գործութիւնները չեն կրնար ազատել մեզ Աստուծոյ գործութիւնները չեն կրնար ազատել մեզ Աստուծոյ գործութիւնները չեն կրնար ազատել մեզ Աստուծոյ 
դատապարտուդատապարտուդատապարտուդատապարտութենէն: Անհրաժեշտ է Յիսուսը ճանչնալ ու թենէն: Անհրաժեշտ է Յիսուսը ճանչնալ ու թենէն: Անհրաժեշտ է Յիսուսը ճանչնալ ու թենէն: Անհրաժեշտ է Յիսուսը ճանչնալ ու 
ընդունիլ: Կը ճանչնա՞նք Յիսուսը: Ի՞նչ ձեւով կամ իբրեւ ի՞նչ ընդունիլ: Կը ճանչնա՞նք Յիսուսը: Ի՞նչ ձեւով կամ իբրեւ ի՞նչ ընդունիլ: Կը ճանչնա՞նք Յիսուսը: Ի՞նչ ձեւով կամ իբրեւ ի՞նչ ընդունիլ: Կը ճանչնա՞նք Յիսուսը: Ի՞նչ ձեւով կամ իբրեւ ի՞նչ 
կը ճանչնանք զայն: Իբրեւ բարի Աստուած մը որուն կը ճանչնանք զայն: Իբրեւ բարի Աստուած մը որուն կը ճանչնանք զայն: Իբրեւ բարի Աստուած մը որուն կը ճանչնանք զայն: Իբրեւ բարի Աստուած մը որուն 
բարութենէն ու բարիքներէն կրնանք օգտուի՞լ, թէ` իբրեւ բարութենէն ու բարիքներէն կրնանք օգտուի՞լ, թէ` իբրեւ բարութենէն ու բարիքներէն կրնանք օգտուի՞լ, թէ` իբրեւ բարութենէն ու բարիքներէն կրնանք օգտուի՞լ, թէ` իբրեւ 
բարի Աստուած մը որուն բարութեամբը կ'ուզենք լեցուիլ եւ բարի Աստուած մը որուն բարութեամբը կ'ուզենք լեցուիլ եւ բարի Աստուած մը որուն բարութեամբը կ'ուզենք լեցուիլ եւ բարի Աստուած մը որուն բարութեամբը կ'ուզենք լեցուիլ եւ 
վկաները դառնալ անոր բարութեան: Զայն կը ճանչնանք մեզ վկաները դառնալ անոր բարութեան: Զայն կը ճանչնանք մեզ վկաները դառնալ անոր բարութեան: Զայն կը ճանչնանք մեզ վկաները դառնալ անոր բարութեան: Զայն կը ճանչնանք մեզ 
գեհենի կրակէն ազատող Փրկի՞չ մը իբրեւ, թէ` սիրազեղ գեհենի կրակէն ազատող Փրկի՞չ մը իբրեւ, թէ` սիրազեղ գեհենի կրակէն ազատող Փրկի՞չ մը իբրեւ, թէ` սիրազեղ գեհենի կրակէն ազատող Փրկի՞չ մը իբրեւ, թէ` սիրազեղ 
Փրկիչ մը իբրեւ: Զայն կը ճանչնանք ազատութիւն շնորՓրկիչ մը իբրեւ: Զայն կը ճանչնանք ազատութիւն շնորՓրկիչ մը իբրեւ: Զայն կը ճանչնանք ազատութիւն շնորՓրկիչ մը իբրեւ: Զայն կը ճանչնանք ազատութիւն շնորհող հող հող հող 
ա՞նձ մը իբրեւ, թէ` զայն կը ճանչնանք մեր ազատութիւնն իսկ ա՞նձ մը իբրեւ, թէ` զայն կը ճանչնանք մեր ազատութիւնն իսկ ա՞նձ մը իբրեւ, թէ` զայն կը ճանչնանք մեր ազատութիւնն իսկ ա՞նձ մը իբրեւ, թէ` զայն կը ճանչնանք մեր ազատութիւնն իսկ 
իբրեւ:իբրեւ:իբրեւ:իբրեւ:    

Ո՞վ էր Յիսուս Սիմոն Փարիսեցիին համար, եւ ո՞վ է Ո՞վ էր Յիսուս Սիմոն Փարիսեցիին համար, եւ ո՞վ է Ո՞վ էր Յիսուս Սիմոն Փարիսեցիին համար, եւ ո՞վ է Ո՞վ էր Յիսուս Սիմոն Փարիսեցիին համար, եւ ո՞վ է 
Յիսուս մեզի համար: Ի՞նչ է Սիմոնին ու մեր տարբերութիւնը: Յիսուս մեզի համար: Ի՞նչ է Սիմոնին ու մեր տարբերութիւնը: Յիսուս մեզի համար: Ի՞նչ է Սիմոնին ու մեր տարբերութիւնը: Յիսուս մեզի համար: Ի՞նչ է Սիմոնին ու մեր տարբերութիւնը: 
Սիմոն սկզբնապէս իբրեւ մարգարէ կը ճանչնար զայն, բայց Սիմոն սկզբնապէս իբրեւ մարգարէ կը ճանչնար զայն, բայց Սիմոն սկզբնապէս իբրեւ մարգարէ կը ճանչնար զայն, բայց Սիմոն սկզբնապէս իբրեւ մարգարէ կը ճանչնար զայն, բայց 
յետոյ միտքը փոխեց: Մենք սկզբնապէս յետոյ միտքը փոխեց: Մենք սկզբնապէս յետոյ միտքը փոխեց: Մենք սկզբնապէս յետոյ միտքը փոխեց: Մենք սկզբնապէս իբրեւ ի՞նչ կը իբրեւ ի՞նչ կը իբրեւ ի՞նչ կը իբրեւ ի՞նչ կը 
ճանչնայինք Յիսուսը, եւ այսօր իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնանք: Ո՞վ ճանչնայինք Յիսուսը, եւ այսօր իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնանք: Ո՞վ ճանչնայինք Յիսուսը, եւ այսօր իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնանք: Ո՞վ ճանչնայինք Յիսուսը, եւ այսօր իբրեւ ի՞նչ կը ճանչնանք: Ո՞վ 
էր Յիսուս մեզի համար երբ հաւատքի մեր առաջին քայլը էր Յիսուս մեզի համար երբ հաւատքի մեր առաջին քայլը էր Յիսուս մեզի համար երբ հաւատքի մեր առաջին քայլը էր Յիսուս մեզի համար երբ հաւատքի մեր առաջին քայլը 
առինք, եւ ո՞վ է Յիսուս մեզի համար աառինք, եւ ո՞վ է Յիսուս մեզի համար աառինք, եւ ո՞վ է Յիսուս մեզի համար աառինք, եւ ո՞վ է Յիսուս մեզի համար ա´́́́յսօր: Ո՞վ էր Յիսուս յսօր: Ո՞վ էր Յիսուս յսօր: Ո՞վ էր Յիսուս յսօր: Ո՞վ էր Յիսուս 
մեզի համար երկու տարի կամ տարի մը առաջ, եւ ո՞վ է մեզի համար երկու տարի կամ տարի մը առաջ, եւ ո՞վ է մեզի համար երկու տարի կամ տարի մը առաջ, եւ ո՞վ է մեզի համար երկու տարի կամ տարի մը առաջ, եւ ո՞վ է 
Յիսուս մեզի համար ներկայիս: ԱնՅիսուս մեզի համար ներկայիս: ԱնՅիսուս մեզի համար ներկայիս: ԱնՅիսուս մեզի համար ներկայիս: Անցնող մէկ տարուան մէջ ցնող մէկ տարուան մէջ ցնող մէկ տարուան մէջ ցնող մէկ տարուան մէջ 
աճեցա՞նք մեր Քրիստոսաճանաչողութեան մէջ, Քրիստոսի աճեցա՞նք մեր Քրիստոսաճանաչողութեան մէջ, Քրիստոսի աճեցա՞նք մեր Քրիստոսաճանաչողութեան մէջ, Քրիստոսի աճեցա՞նք մեր Քրիստոսաճանաչողութեան մէջ, Քրիստոսի 
հետ մեր մտերմութեան մէջ, մեր յարաբերութեան մէջ: հետ մեր մտերմութեան մէջ, մեր յարաբերութեան մէջ: հետ մեր մտերմութեան մէջ, մեր յարաբերութեան մէջ: հետ մեր մտերմութեան մէջ, մեր յարաբերութեան մէջ: 
Նախապէս Տէր ու Փրկի՞չ էր. իսկ այսօր դա՞րձեալ Տէր ու Նախապէս Տէր ու Փրկի՞չ էր. իսկ այսօր դա՞րձեալ Տէր ու Նախապէս Տէր ու Փրկի՞չ էր. իսկ այսօր դա՞րձեալ Տէր ու Նախապէս Տէր ու Փրկի՞չ էր. իսկ այսօր դա՞րձեալ Տէր ու 
Փրկիչ է, թէ նաեւ` մտերիմ եղբայր ու անկեղծ բարեկամ:Փրկիչ է, թէ նաեւ` մտերիմ եղբայր ու անկեղծ բարեկամ:Փրկիչ է, թէ նաեւ` մտերիմ եղբայր ու անկեղծ բարեկամ:Փրկիչ է, թէ նաեւ` մտերիմ եղբայր ու անկեղծ բարեկամ:    

««««Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար, որ երբ լսեց թէ երբ լսեց թէ երբ լսեց թէ երբ լսեց թէ 
Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը Յիսուս Փարիսեցիին տունն է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը 
առնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւառնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւառնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւառնելով` Փարիսեցիին տունը եկաւ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.37):Ղուկաս 7.37):Ղուկաս 7.37):Ղուկաս 7.37):    

1) 1) 1) 1) ««««Քաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կարՔաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կարՔաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կարՔաղաքին մէջ պոռնիկ կին մը կար»:»:»:»:    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն որ այս պոռնիկ կինը ամէն պոռնիկի պէս պարզեն որ այս պոռնիկ կինը ամէն պոռնիկի պէս պարզեն որ այս պոռնիկ կինը ամէն պոռնիկի պէս պարզեն որ այս պոռնիկ կինը ամէն պոռնիկի պէս 
սովորական պոռնիկ մը չէր, անծանօթ պոռնիկ մը չէր, ասովորական պոռնիկ մը չէր, անծանօթ պոռնիկ մը չէր, ասովորական պոռնիկ մը չէր, անծանօթ պոռնիկ մը չէր, ասովորական պոռնիկ մը չէր, անծանօթ պոռնիկ մը չէր, այլ` յլ` յլ` յլ` 
նշանաւոր եւ բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր Կափառննշանաւոր եւ բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր Կափառննշանաւոր եւ բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր Կափառննշանաւոր եւ բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր Կափառնաաաաումի ումի ումի ումի 
ամբողջ քաղաքին մէջ: Սիմոն Փարիսեցիին բառերն իսկ ցոյց ամբողջ քաղաքին մէջ: Սիմոն Փարիսեցիին բառերն իսկ ցոյց ամբողջ քաղաքին մէջ: Սիմոն Փարիսեցիին բառերն իսկ ցոյց ամբողջ քաղաքին մէջ: Սիմոն Փարիսեցիին բառերն իսկ ցոյց 
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կու տան թէ կինը բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր. կու տան թէ կինը բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր. կու տան թէ կինը բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր. կու տան թէ կինը բոլորին ծանօթ պոռնիկ մըն էր. ««««Եթէ այս Եթէ այս Եթէ այս Եթէ այս 
մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոմարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոմարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոմարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ո´́́́վ է իրեն վ է իրեն վ է իրեն վ է իրեն 
մօտեցող այս կինը, եւ թէ իմօտեցող այս կինը, եւ թէ իմօտեցող այս կինը, եւ թէ իմօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´́́́նչպիսի մեղաւոր կեանչպիսի մեղաւոր կեանչպիսի մեղաւոր կեանչպիսի մեղաւոր կեանք մը նք մը նք մը նք մը 
կ'ապրի անկ'ապրի անկ'ապրի անկ'ապրի ան»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.39): Յստակ է որ Սիմոն զինք Ղուկաս 7.39): Յստակ է որ Սիմոն զինք Ղուկաս 7.39): Յստակ է որ Սիմոն զինք Ղուկաս 7.39): Յստակ է որ Սիմոն զինք 
լաւապէս կը ճանչնար: Ահաւասիկ բոլորին ծանօթ պոռնիկ լաւապէս կը ճանչնար: Ահաւասիկ բոլորին ծանօթ պոռնիկ լաւապէս կը ճանչնար: Ահաւասիկ բոլորին ծանօթ պոռնիկ լաւապէս կը ճանչնար: Ահաւասիկ բոլորին ծանօթ պոռնիկ 
մը, օրէնքին համաձայն քարկոծման արժանի պոռնիկ մը, մը, օրէնքին համաձայն քարկոծման արժանի պոռնիկ մը, մը, օրէնքին համաձայն քարկոծման արժանի պոռնիկ մը, մը, օրէնքին համաձայն քարկոծման արժանի պոռնիկ մը, 
հրէական մտայնութեան համաձայն Աստուծոյ կողմէ հրէական մտայնութեան համաձայն Աստուծոյ կողմէ հրէական մտայնութեան համաձայն Աստուծոյ կողմէ հրէական մտայնութեան համաձայն Աստուծոյ կողմէ 
մերժուած ու Չարին կողմէ անիծուած պոռնիկ մը, մինչեւ մերժուած ու Չարին կողմէ անիծուած պոռնիկ մը, մինչեւ մերժուած ու Չարին կողմէ անիծուած պոռնիկ մը, մինչեւ մերժուած ու Չարին կողմէ անիծուած պոռնիկ մը, մինչեւ 
գլուխին գլուխին գլուխին գլուխին մազերը մեղքի ու անօրէնութեան մէջ խեղդուած մազերը մեղքի ու անօրէնութեան մէջ խեղդուած մազերը մեղքի ու անօրէնութեան մէջ խեղդուած մազերը մեղքի ու անօրէնութեան մէջ խեղդուած 
պոռնիկ մը, որ Քրիստոսի կու գայ եւ մեղքերու թողութիւն պոռնիկ մը, որ Քրիստոսի կու գայ եւ մեղքերու թողութիւն պոռնիկ մը, որ Քրիստոսի կու գայ եւ մեղքերու թողութիւն պոռնիկ մը, որ Քրիստոսի կու գայ եւ մեղքերու թողութիւն 
ձեռք կը ձգէ: Ասիկա մեծ քաջալերանք մըն է բոլորիս համար, ձեռք կը ձգէ: Ասիկա մեծ քաջալերանք մըն է բոլորիս համար, ձեռք կը ձգէ: Ասիկա մեծ քաջալերանք մըն է բոլորիս համար, ձեռք կը ձգէ: Ասիկա մեծ քաջալերանք մըն է բոլորիս համար, 
որովհետեւ իրողութիւն մըն է որ ցոյց կու տայ, թէ ամենէն որովհետեւ իրողութիւն մըն է որ ցոյց կու տայ, թէ ամենէն որովհետեւ իրողութիւն մըն է որ ցոյց կու տայ, թէ ամենէն որովհետեւ իրողութիւն մըն է որ ցոյց կու տայ, թէ ամենէն 
մեղաւոր մարդիկը անգամ կրնան Քրիստոսի գալ ու մեղքերումեղաւոր մարդիկը անգամ կրնան Քրիստոսի գալ ու մեղքերումեղաւոր մարդիկը անգամ կրնան Քրիստոսի գալ ու մեղքերումեղաւոր մարդիկը անգամ կրնան Քրիստոսի գալ ու մեղքերու    
քաւութիւն ձեռք ձգել: Մէկը չի կրնար այնքան մեղաւոր ըլլալ քաւութիւն ձեռք ձգել: Մէկը չի կրնար այնքան մեղաւոր ըլլալ քաւութիւն ձեռք ձգել: Մէկը չի կրնար այնքան մեղաւոր ըլլալ քաւութիւն ձեռք ձգել: Մէկը չի կրնար այնքան մեղաւոր ըլլալ 
եւ այնքան շատ մեղքեր ունենալ, որ չկարենայ Քրիստոսի գալ եւ այնքան շատ մեղքեր ունենալ, որ չկարենայ Քրիստոսի գալ եւ այնքան շատ մեղքեր ունենալ, որ չկարենայ Քրիստոսի գալ եւ այնքան շատ մեղքեր ունենալ, որ չկարենայ Քրիստոսի գալ 
ու ներում ստանալ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. ու ներում ստանալ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. ու ներում ստանալ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. ու ներում ստանալ: Պօղոս առաքեալը կ'ըսէ. ««««Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը Ուր որ մեղքը 
շատցաւ` այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ` այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ` այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւշատցաւ` այնտեղ Աստուծոյ շնորհքը աւելի առատացաւ»»»»    
((((Հռոմայեցիս 5.20): Անձի մը մեղքերը որքան աՀռոմայեցիս 5.20): Անձի մը մեղքերը որքան աՀռոմայեցիս 5.20): Անձի մը մեղքերը որքան աՀռոմայեցիս 5.20): Անձի մը մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան, լ շատ ըլլան, լ շատ ըլլան, լ շատ ըլլան, 
Աստուծոյ փրկարար շնորհքը աւելի մեծ առատութեամբ Աստուծոյ փրկարար շնորհքը աւելի մեծ առատութեամբ Աստուծոյ փրկարար շնորհքը աւելի մեծ առատութեամբ Աստուծոյ փրկարար շնորհքը աւելի մեծ առատութեամբ 
ինքզինք կը բացայայտէ: Հետեւաբար, մէկը չի կրնար այնքան ինքզինք կը բացայայտէ: Հետեւաբար, մէկը չի կրնար այնքան ինքզինք կը բացայայտէ: Հետեւաբար, մէկը չի կրնար այնքան ինքզինք կը բացայայտէ: Հետեւաբար, մէկը չի կրնար այնքան 
մեղաւոր ըլլալ որ մեղաւոր ըլլալ որ մեղաւոր ըլլալ որ մեղաւոր ըլլալ որ չչչչկարկարկարկարենայենայենայենայ    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի գալ եւ անոր գալ եւ անոր գալ եւ անոր գալ եւ անոր 
քաւչարար արեամբ սրբուիլքաւչարար արեամբ սրբուիլքաւչարար արեամբ սրբուիլքաւչարար արեամբ սրբուիլ, , , , եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ կրնայ այնքան սուրբ չ ալ կրնայ այնքան սուրբ չ ալ կրնայ այնքան սուրբ չ ալ կրնայ այնքան սուրբ 
ըլլալ որ կարիքը չունենայ Քրիստոսի սրբարարըլլալ որ կարիքը չունենայ Քրիստոսի սրբարարըլլալ որ կարիքը չունենայ Քրիստոսի սրբարարըլլալ որ կարիքը չունենայ Քրիստոսի սրբարար    արեան: Ասկէ արեան: Ասկէ արեան: Ասկէ արեան: Ասկէ 
առաջ ըսած եմ ու դարձեալ կը կրկնեմ, մաքուր ու աղտոտ առաջ ըսած եմ ու դարձեալ կը կրկնեմ, մաքուր ու աղտոտ առաջ ըսած եմ ու դարձեալ կը կրկնեմ, մաքուր ու աղտոտ առաջ ըսած եմ ու դարձեալ կը կրկնեմ, մաքուր ու աղտոտ 
մարդիկ, սուրբ ու պիղծ մարդիկ, արդար ու անարդար մարդիկ, սուրբ ու պիղծ մարդիկ, արդար ու անարդար մարդիկ, սուրբ ու պիղծ մարդիկ, արդար ու անարդար մարդիկ, սուրբ ու պիղծ մարդիկ, արդար ու անարդար 
մարդիկ, բարեպաշտ ու ամբարիշտ մարդիկ, նոյնքան ու մարդիկ, բարեպաշտ ու ամբարիշտ մարդիկ, նոյնքան ու մարդիկ, բարեպաշտ ու ամբարիշտ մարդիկ, նոյնքան ու մարդիկ, բարեպաշտ ու ամբարիշտ մարդիկ, նոյնքան ու 
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի քաւչարար, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի քաւչարար, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի քաւչարար, հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի քաւչարար, 
սրբարար ու փրկարար շնորհքին ու արեան:սրբարար ու փրկարար շնորհքին ու արեան:սրբարար ու փրկարար շնորհքին ու արեան:սրբարար ու փրկարար շնորհքին ու արեան:    

2) 2) 2) 2) Կասկած չկայ որԿասկած չկայ որԿասկած չկայ որԿասկած չկայ որ    այս կինը քանի մը առիթներով կամ այս կինը քանի մը առիթներով կամ այս կինը քանի մը առիթներով կամ այս կինը քանի մը առիթներով կամ 
շատ մը առիթներով լսած էր Յիսուսի սիրով լեցուն խօսքերը, շատ մը առիթներով լսած էր Յիսուսի սիրով լեցուն խօսքերը, շատ մը առիթներով լսած էր Յիսուսի սիրով լեցուն խօսքերը, շատ մը առիթներով լսած էր Յիսուսի սիրով լեցուն խօսքերը, 
քարոզներն ու պատգամները, ինչպէս նաեւ տեսած էր անոր քարոզներն ու պատգամները, ինչպէս նաեւ տեսած էր անոր քարոզներն ու պատգամները, ինչպէս նաեւ տեսած էր անոր քարոզներն ու պատգամները, ինչպէս նաեւ տեսած էր անոր 
կատարած գործերը, հրաշքներն ու բժշկութիւնները, բայց կատարած գործերը, հրաշքներն ու բժշկութիւնները, բայց կատարած գործերը, հրաշքներն ու բժշկութիւնները, բայց կատարած գործերը, հրաշքներն ու բժշկութիւնները, բայց 
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մանաւանդ, լսած էր անոր սիրոյն ու գթութեան մասին մանաւանդ, լսած էր անոր սիրոյն ու գթութեան մասին մանաւանդ, լսած էր անոր սիրոյն ու գթութեան մասին մանաւանդ, լսած էր անոր սիրոյն ու գթութեան մասին 
մեղաւորներուն հանդէմեղաւորներուն հանդէմեղաւորներուն հանդէմեղաւորներուն հանդէպ, քարկոծման արժանի եղողներուն պ, քարկոծման արժանի եղողներուն պ, քարկոծման արժանի եղողներուն պ, քարկոծման արժանի եղողներուն 
հանդէպ, ընկերութեան կեանքէն դուրս դրուելու արժանի հանդէպ, ընկերութեան կեանքէն դուրս դրուելու արժանի հանդէպ, ընկերութեան կեանքէն դուրս դրուելու արժանի հանդէպ, ընկերութեան կեանքէն դուրս դրուելու արժանի 
եղողներուն հանդէպ, տկարներուն ու կարիքի մէջ եղողներուն հանդէպ, տկարներուն ու կարիքի մէջ եղողներուն հանդէպ, տկարներուն ու կարիքի մէջ եղողներուն հանդէպ, տկարներուն ու կարիքի մէջ 
եղողներուն հանդէպ, եւ այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ եղողներուն հանդէպ, եւ այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ եղողներուն հանդէպ, եւ այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ եղողներուն հանդէպ, եւ այս բոլորը պատճառ դարձած էին որ 
սէր ու հետաքրքրութիւն արթննայ իր մէջ Յիսուսի հանդէպ, սէր ու հետաքրքրութիւն արթննայ իր մէջ Յիսուսի հանդէպ, սէր ու հետաքրքրութիւն արթննայ իր մէջ Յիսուսի հանդէպ, սէր ու հետաքրքրութիւն արթննայ իր մէջ Յիսուսի հանդէպ, 
եւ փափաք` զայն տեսնելու եւ փափաք` զայն տեսնելու եւ փափաք` զայն տեսնելու եւ փափաք` զայն տեսնելու ու իրեն հանդիպելու` անկէ իր ու իրեն հանդիպելու` անկէ իր ու իրեն հանդիպելու` անկէ իր ու իրեն հանդիպելու` անկէ իր 
սիրոյ ու գուրգուրանքի բաժինը առնելու համար: Այս սիրոյ ու գուրգուրանքի բաժինը առնելու համար: Այս սիրոյ ու գուրգուրանքի բաժինը առնելու համար: Այս սիրոյ ու գուրգուրանքի բաժինը առնելու համար: Այս 
ճշմարտութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ մարդիկ կրնան ճշմարտութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ մարդիկ կրնան ճշմարտութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ մարդիկ կրնան ճշմարտութիւնը մեզի կը յիշեցնէ, թէ մարդիկ կրնան 
ապաշխարութեամբ դարձի գալ եւ ընդգրկել Քրիստոսի ապաշխարութեամբ դարձի գալ եւ ընդգրկել Քրիստոսի ապաշխարութեամբ դարձի գալ եւ ընդգրկել Քրիստոսի ապաշխարութեամբ դարձի գալ եւ ընդգրկել Քրիստոսի 
հաւատքը եթէ երբեք քարոզիչներէն լսեն Քրիստոսի հաւատքը եթէ երբեք քարոզիչներէն լսեն Քրիստոսի հաւատքը եթէ երբեք քարոզիչներէն լսեն Քրիստոսի հաւատքը եթէ երբեք քարոզիչներէն լսեն Քրիստոսի 
խօսքերուն մասին, որովհետեւ, խօսքերուն մասին, որովհետեւ, խօսքերուն մասին, որովհետեւ, խօսքերուն մասին, որովհետեւ, ««««քարոզութիւնը քարոզութիւնը քարոզութիւնը քարոզութիւնը հաւատք հաւատք հաւատք հաւատք 
կ'արթնցնէ` երբ Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինկ'արթնցնէ` երբ Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինկ'արթնցնէ` երբ Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինկ'արթնցնէ` երբ Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»»»»    
((((Հռոմայեցիս 10.17): Տակաւին, մարդիկ կրնան դառնալ Հռոմայեցիս 10.17): Տակաւին, մարդիկ կրնան դառնալ Հռոմայեցիս 10.17): Տակաւին, մարդիկ կրնան դառնալ Հռոմայեցիս 10.17): Տակաւին, մարդիկ կրնան դառնալ 
Քրիստոսի, եթէ լսեն Քրիստոսի սիրոյն ու գորովին մասին, Քրիստոսի, եթէ լսեն Քրիստոսի սիրոյն ու գորովին մասին, Քրիստոսի, եթէ լսեն Քրիստոսի սիրոյն ու գորովին մասին, Քրիստոսի, եթէ լսեն Քրիստոսի սիրոյն ու գորովին մասին, 
գթութեան ու կարեկցութեան մասին, քաղցրութեան ու գթութեան ու կարեկցութեան մասին, քաղցրութեան ու գթութեան ու կարեկցութեան մասին, քաղցրութեան ու գթութեան ու կարեկցութեան մասին, քաղցրութեան ու 
խանդաղատանքին մասին: Շատ են այսօր դառնացած խանդաղատանքին մասին: Շատ են այսօր դառնացած խանդաղատանքին մասին: Շատ են այսօր դառնացած խանդաղատանքին մասին: Շատ են այսօր դառնացած 
կեանքկեանքկեանքկեանքերը, որոնք կը փնտռեն իրենց հանդէպ քաղցրութիւն երը, որոնք կը փնտռեն իրենց հանդէպ քաղցրութիւն երը, որոնք կը փնտռեն իրենց հանդէպ քաղցրութիւն երը, որոնք կը փնտռեն իրենց հանդէպ քաղցրութիւն 
ցուցաբերող անձ մը: Շատ են այսօր մարդոց անգթութեան ցուցաբերող անձ մը: Շատ են այսօր մարդոց անգթութեան ցուցաբերող անձ մը: Շատ են այսօր մարդոց անգթութեան ցուցաբերող անձ մը: Շատ են այսօր մարդոց անգթութեան 
հետեւանքով կոտրած սիրտերը, որոնք կը փնտռեն գթառատի հետեւանքով կոտրած սիրտերը, որոնք կը փնտռեն գթառատի հետեւանքով կոտրած սիրտերը, որոնք կը փնտռեն գթառատի հետեւանքով կոտրած սիրտերը, որոնք կը փնտռեն գթառատի 
մը ներկայութիւնը: Եկէք մեր կեանքով ու մեր վկայութեամբ մը ներկայութիւնը: Եկէք մեր կեանքով ու մեր վկայութեամբ մը ներկայութիւնը: Եկէք մեր կեանքով ու մեր վկայութեամբ մը ներկայութիւնը: Եկէք մեր կեանքով ու մեր վկայութեամբ 
ցոյց տանք այսպիսիներուն, թէ Քրիստոս իցոյց տանք այսպիսիներուն, թէ Քրիստոս իցոյց տանք այսպիսիներուն, թէ Քրիստոս իցոյց տանք այսպիսիներուն, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է իրենց նքն է իրենց նքն է իրենց նքն է իրենց 
փնտռափնտռափնտռափնտռած գորովալից անձը, իրենց հանդէպ յատուկ սէր ծ գորովալից անձը, իրենց հանդէպ յատուկ սէր ծ գորովալից անձը, իրենց հանդէպ յատուկ սէր ծ գորովալից անձը, իրենց հանդէպ յատուկ սէր 
ունեցող անձը, միաժամանակ բացայայտելով անոնց, թէ ունեցող անձը, միաժամանակ բացայայտելով անոնց, թէ ունեցող անձը, միաժամանակ բացայայտելով անոնց, թէ ունեցող անձը, միաժամանակ բացայայտելով անոնց, թէ 
աշխարհին մօտ չկաաշխարհին մօտ չկաաշխարհին մօտ չկաաշխարհին մօտ չկա´́́́յ գութ, չկայ գութ, չկայ գութ, չկայ գութ, չկա´́́́յ մաքուր սէր, չկայ մաքուր սէր, չկայ մաքուր սէր, չկայ մաքուր սէր, չկա´́́́յ յ յ յ 
գուրգուրանք: Արդարեւ, կարելի չէ գթառատ Քրիստոսի հետ գուրգուրանք: Արդարեւ, կարելի չէ գթառատ Քրիստոսի հետ գուրգուրանք: Արդարեւ, կարելի չէ գթառատ Քրիստոսի հետ գուրգուրանք: Արդարեւ, կարելի չէ գթառատ Քրիստոսի հետ 
քէնցած աշխարհէն գութ սպասել, Ողորմածին հետ քէնցած աշխարհէն գութ սպասել, Ողորմածին հետ քէնցած աշխարհէն գութ սպասել, Ողորմածին հետ քէնցած աշխարհէն գութ սպասել, Ողորմածին հետ 
առնչութիւն չունեցող մաառնչութիւն չունեցող մաառնչութիւն չունեցող մաառնչութիւն չունեցող մարդոցմէ` ողորմած վերաբերմունք րդոցմէ` ողորմած վերաբերմունք րդոցմէ` ողորմած վերաբերմունք րդոցմէ` ողորմած վերաբերմունք 
սպասել:սպասել:սպասել:սպասել:    

3) 3) 3) 3) Հաստատեցինք թէ պոռնիկ կինը Յիսուսի մօտ քալէ Հաստատեցինք թէ պոռնիկ կինը Յիսուսի մօտ քալէ Հաստատեցինք թէ պոռնիկ կինը Յիսուսի մօտ քալէ Հաստատեցինք թէ պոռնիկ կինը Յիսուսի մօտ քալէ 
առաջ, լսած էր անոր խօսքերն ու քարոզները: Ան լսած ու առաջ, լսած էր անոր խօսքերն ու քարոզները: Ան լսած ու առաջ, լսած էր անոր խօսքերն ու քարոզները: Ան լսած ու առաջ, լսած էր անոր խօսքերն ու քարոզները: Ան լսած ու 
գիտակցութեան եկած էր: Լսած ու փոխուած էր: Լսած եւ գիտակցութեան եկած էր: Լսած ու փոխուած էր: Լսած եւ գիտակցութեան եկած էր: Լսած ու փոխուած էր: Լսած եւ գիտակցութեան եկած էր: Լսած ու փոխուած էր: Լսած եւ 
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սրտի ու հոգիի նորոգութիւն ապրած էր: Եւ հիմա եկած էր իր սրտի ու հոգիի նորոգութիւն ապրած էր: Եւ հիմա եկած էր իր սրտի ու հոգիի նորոգութիւն ապրած էր: Եւ հիմա եկած էր իր սրտի ու հոգիի նորոգութիւն ապրած էր: Եւ հիմա եկած էր իր 
այդ ապրած փոփոխայդ ապրած փոփոխայդ ապրած փոփոխայդ ապրած փոփոխութեան ու նորոգութեան համար իր ութեան ու նորոգութեան համար իր ութեան ու նորոգութեան համար իր ութեան ու նորոգութեան համար իր 
շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը արտայայտելու շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը արտայայտելու շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը արտայայտելու շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը արտայայտելու 
Յիսուսի հանդէպ: Հետեւաբար, ան չեկաւ Յիսուսի քով, Յիսուսի հանդէպ: Հետեւաբար, ան չեկաւ Յիսուսի քով, Յիսուսի հանդէպ: Հետեւաբար, ան չեկաւ Յիսուսի քով, Յիսուսի հանդէպ: Հետեւաբար, ան չեկաւ Յիսուսի քով, 
որպէսզի փոխուի, այլ եկաւ` որովհետեւ արդէն իսկ փոխորպէսզի փոխուի, այլ եկաւ` որովհետեւ արդէն իսկ փոխորպէսզի փոխուի, այլ եկաւ` որովհետեւ արդէն իսկ փոխորպէսզի փոխուի, այլ եկաւ` որովհետեւ արդէն իսկ փոխ----
ուած էր: Չեկաւ որպէսզի նորոգուի, այլ եկաւ` որովհետեւ ուած էր: Չեկաւ որպէսզի նորոգուի, այլ եկաւ` որովհետեւ ուած էր: Չեկաւ որպէսզի նորոգուի, այլ եկաւ` որովհետեւ ուած էր: Չեկաւ որպէսզի նորոգուի, այլ եկաւ` որովհետեւ 
նորոգուած էր, արթնութիւնորոգուած էր, արթնութիւնորոգուած էր, արթնութիւնորոգուած էր, արթնութիւն ապրած էր: Եկաւ, իր ապրած ն ապրած էր: Եկաւ, իր ապրած ն ապրած էր: Եկաւ, իր ապրած ն ապրած էր: Եկաւ, իր ապրած 
սրտի փոփոխութեան համար իր սէրը արտայայտելու սրտի փոփոխութեան համար իր սէրը արտայայտելու սրտի փոփոխութեան համար իր սէրը արտայայտելու սրտի փոփոխութեան համար իր սէրը արտայայտելու 
Յիսուսի հանդէպ:Յիսուսի հանդէպ:Յիսուսի հանդէպ:Յիսուսի հանդէպ:    

Գալով մեզի, մենք ապրա՞ծ ենք սրտի փոփոխութիւն. եւ Գալով մեզի, մենք ապրա՞ծ ենք սրտի փոփոխութիւն. եւ Գալով մեզի, մենք ապրա՞ծ ենք սրտի փոփոխութիւն. եւ Գալով մեզի, մենք ապրա՞ծ ենք սրտի փոփոխութիւն. եւ 
եթէ ապրած ենք, ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը, մեր եթէ ապրած ենք, ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը, մեր եթէ ապրած ենք, ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը, մեր եթէ ապրած ենք, ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը, մեր 
շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը Յիսուսի շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը Յիսուսի շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը Յիսուսի շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը Յիսուսի 
հանդէպ: Չկա՞յ մեր կեանքիհանդէպ: Չկա՞յ մեր կեանքիհանդէպ: Չկա՞յ մեր կեանքիհանդէպ: Չկա՞յ մեր կեանքին մէջ մեղք մը որ մեզ գերի բռնած ն մէջ մեղք մը որ մեզ գերի բռնած ն մէջ մեղք մը որ մեզ գերի բռնած ն մէջ մեղք մը որ մեզ գերի բռնած 
էր եւ որմէ ազատագրուեցանք եւ որուն համար պէտք է էր եւ որմէ ազատագրուեցանք եւ որուն համար պէտք է էր եւ որմէ ազատագրուեցանք եւ որուն համար պէտք է էր եւ որմէ ազատագրուեցանք եւ որուն համար պէտք է 
շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ: Շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ: Շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ: Շնորհակալութիւն շնորհակալութիւն յայտնենք Տիրոջ: Շնորհակալութիւն 
յայտնելը խօսքով չ'ըլլար: Դրուագը ցոյց կու տայ որ մեղաւոր յայտնելը խօսքով չ'ըլլար: Դրուագը ցոյց կու տայ որ մեղաւոր յայտնելը խօսքով չ'ըլլար: Դրուագը ցոյց կու տայ որ մեղաւոր յայտնելը խօսքով չ'ըլլար: Դրուագը ցոյց կու տայ որ մեղաւոր 
այս կինը ոայս կինը ոայս կինը ոայս կինը ո´́́́չ մէկ բառ խօսեցաւ, ոչ մէկ բառ խօսեցաւ, ոչ մէկ բառ խօսեցաւ, ոչ մէկ բառ խօսեցաւ, ո´́́́չ մէկ արտայայտութիւն չ մէկ արտայայտութիւն չ մէկ արտայայտութիւն չ մէկ արտայայտութիւն 
ունեցաւ: Եթէ ուզէրունեցաւ: Եթէ ուզէրունեցաւ: Եթէ ուզէրունեցաւ: Եթէ ուզէր    խօսիլ` ի՞նչ պիտի ըսէր: Իր ո՞ր մէկ մեղքը խօսիլ` ի՞նչ պիտի ըսէր: Իր ո՞ր մէկ մեղքը խօսիլ` ի՞նչ պիտի ըսէր: Իր ո՞ր մէկ մեղքը խօսիլ` ի՞նչ պիտի ըսէր: Իր ո՞ր մէկ մեղքը 
պիտի խոստովանէր: Իր ըրած պոռնկութիւններէն ո՞ր մէկը պիտի խոստովանէր: Իր ըրած պոռնկութիւններէն ո՞ր մէկը պիտի խոստովանէր: Իր ըրած պոռնկութիւններէն ո՞ր մէկը պիտի խոստովանէր: Իր ըրած պոռնկութիւններէն ո՞ր մէկը 
պիտի յիշէր: Տակաւին, եթէ ուզէր թուել իր մեղքերը` արդեօ՞ք պիտի յիշէր: Տակաւին, եթէ ուզէր թուել իր մեղքերը` արդեօ՞ք պիտի յիշէր: Տակաւին, եթէ ուզէր թուել իր մեղքերը` արդեօ՞ք պիտի յիշէր: Տակաւին, եթէ ուզէր թուել իր մեղքերը` արդեօ՞ք 
պիտի կարենար թուել: Պիտի չամչնա՞ր թուելու: Երբեմն պիտի կարենար թուել: Պիտի չամչնա՞ր թուելու: Երբեմն պիտի կարենար թուել: Պիտի չամչնա՞ր թուելու: Երբեմն պիտի կարենար թուել: Պիտի չամչնա՞ր թուելու: Երբեմն 
սարսափելի ամօթը պատճառ կրնայ դառնալ որ մարդիկ սարսափելի ամօթը պատճառ կրնայ դառնալ որ մարդիկ սարսափելի ամօթը պատճառ կրնայ դառնալ որ մարդիկ սարսափելի ամօթը պատճառ կրնայ դառնալ որ մարդիկ 
չխօսին իրենչխօսին իրենչխօսին իրենչխօսին իրենց մեղքերուն մասին, այլ պարզապէս ողբան ց մեղքերուն մասին, այլ պարզապէս ողբան ց մեղքերուն մասին, այլ պարզապէս ողբան ց մեղքերուն մասին, այլ պարզապէս ողբան 
անոնց համար, սգան ու դառնագին արցունք թափեն, եւ անոնց համար, սգան ու դառնագին արցունք թափեն, եւ անոնց համար, սգան ու դառնագին արցունք թափեն, եւ անոնց համար, սգան ու դառնագին արցունք թափեն, եւ 
ասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իսկակաասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իսկակաասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իսկակաասիկա ուրիշ բան չէ եթէ ոչ իսկակա´́́́ն ապաշխարութիւն, ն ապաշխարութիւն, ն ապաշխարութիւն, ն ապաշխարութիւն, 
սրտիսրտիսրտիսրտի´ ´ ´ ´ ապաշխարութիւն, որ իր լռութեանը մէջ Տիրոջ ապաշխարութիւն, որ իր լռութեանը մէջ Տիրոջ ապաշխարութիւն, որ իր լռութեանը մէջ Տիրոջ ապաշխարութիւն, որ իր լռութեանը մէջ Տիրոջ 
քաւութիւնը ձեռք կը ձգէ: Այս մասին է որ կը խօսի Աստուած քաւութիւնը ձեռք կը ձգէ: Այս մասին է որ կը խօսի Աստուած քաւութիւնը ձեռք կը ձգէ: Այս մասին է որ կը խօսի Աստուած քաւութիւնը ձեռք կը ձգէ: Այս մասին է որ կը խօսի Աստուած 
Եզեկիէլ մարգարէին Եզեկիէլ մարգարէին Եզեկիէլ մարգարէին Եզեկիէլ մարգարէին միջոցաւ երբ կ'ըսէ. միջոցաւ երբ կ'ըսէ. միջոցաւ երբ կ'ըսէ. միջոցաւ երբ կ'ըսէ. ««««Որպէսզի յիշես ու Որպէսզի յիշես ու Որպէսզի յիշես ու Որպէսզի յիշես ու 
ամչնաս եւ ամչնալուդ պատճառով այլեւս բերանդ չբանաս: ամչնաս եւ ամչնալուդ պատճառով այլեւս բերանդ չբանաս: ամչնաս եւ ամչնալուդ պատճառով այլեւս բերանդ չբանաս: ամչնաս եւ ամչնալուդ պատճառով այլեւս բերանդ չբանաս: 
Այն ատեն ես ալ քու ըրած բոլոր գործերուդ համար քեզի Այն ատեն ես ալ քու ըրած բոլոր գործերուդ համար քեզի Այն ատեն ես ալ քու ըրած բոլոր գործերուդ համար քեզի Այն ատեն ես ալ քու ըրած բոլոր գործերուդ համար քեզի 
քաւութիւն պիտի ընեմ, կ'ըսէ Տէր Եհովանքաւութիւն պիտի ընեմ, կ'ըսէ Տէր Եհովանքաւութիւն պիտի ընեմ, կ'ըսէ Տէր Եհովանքաւութիւն պիտի ընեմ, կ'ըսէ Տէր Եհովան»»»» ( ( ( (Եզեկիէլ 16.63): Եզեկիէլ 16.63): Եզեկիէլ 16.63): Եզեկիէլ 16.63): 
Ինչպէս ըսինք, կինը բան մը չըսաւ, խօսք մը չարտասանեց, Ինչպէս ըսինք, կինը բան մը չըսաւ, խօսք մը չարտասանեց, Ինչպէս ըսինք, կինը բան մը չըսաւ, խօսք մը չարտասանեց, Ինչպէս ըսինք, կինը բան մը չըսաւ, խօսք մը չարտասանեց, 
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որովհետեորովհետեորովհետեորովհետեւ իր սրտին կսկիծն էր որ կը խօսէր իր մեղքերուն ւ իր սրտին կսկիծն էր որ կը խօսէր իր մեղքերուն ւ իր սրտին կսկիծն էր որ կը խօսէր իր մեղքերուն ւ իր սրտին կսկիծն էր որ կը խօսէր իր մեղքերուն 
մասին, իր հոգիին տագնապն էր որ կը պատմէր իր մասին, իր հոգիին տագնապն էր որ կը պատմէր իր մասին, իր հոգիին տագնապն էր որ կը պատմէր իր մասին, իր հոգիին տագնապն էր որ կը պատմէր իր 
յանցանքներուն մասին, իր աչքերուն արցունքներն էին որ կը յանցանքներուն մասին, իր աչքերուն արցունքներն էին որ կը յանցանքներուն մասին, իր աչքերուն արցունքներն էին որ կը յանցանքներուն մասին, իր աչքերուն արցունքներն էին որ կը 
վկայէին իր ապաշխարութեան ճշմարիտ ըլլալու իրողուվկայէին իր ապաշխարութեան ճշմարիտ ըլլալու իրողուվկայէին իր ապաշխարութեան ճշմարիտ ըլլալու իրողուվկայէին իր ապաշխարութեան ճշմարիտ ըլլալու իրողու----
թիւնը:թիւնը:թիւնը:թիւնը:    

Մեղաւոր կինը, հետեւաբար, ոՄեղաւոր կինը, հետեւաբար, ոՄեղաւոր կինը, հետեւաբար, ոՄեղաւոր կինը, հետեւաբար, ո´́́́չ թէ խօսքով, այլ չ թէ խօսքով, այլ չ թէ խօսքով, այլ չ թէ խօսքով, այլ 
գործնապէս արգործնապէս արգործնապէս արգործնապէս արտայայտեց իր սէրը Քրիստոսի հանդէպ: Մենք տայայտեց իր սէրը Քրիստոսի հանդէպ: Մենք տայայտեց իր սէրը Քրիստոսի հանդէպ: Մենք տայայտեց իր սէրը Քրիստոսի հանդէպ: Մենք 
եւս, միայն խօսքով չըսենք` եւս, միայն խօսքով չըսենք` եւս, միայն խօսքով չըսենք` եւս, միայն խօսքով չըսենք` ««««կը սիրենք Քրիստոսը, կը կը սիրենք Քրիստոսը, կը կը սիրենք Քրիստոսը, կը կը սիրենք Քրիստոսը, կը 
փառաբանենք Քրիստոսը, կը մեծարենք Քրիստոսըփառաբանենք Քրիստոսը, կը մեծարենք Քրիստոսըփառաբանենք Քրիստոսը, կը մեծարենք Քրիստոսըփառաբանենք Քրիստոսը, կը մեծարենք Քրիստոսը»:»:»:»:    
Շրթունքի խօսքեՇրթունքի խօսքեՇրթունքի խօսքեՇրթունքի խօսքե´́́́ր են այս բոլորը: Մեր կեանքը իր են այս բոլորը: Մեր կեանքը իր են այս բոլորը: Մեր կեանքը իր են այս բոլորը: Մեր կեանքը ի´́́́նք թող ցոյց նք թող ցոյց նք թող ցոյց նք թող ցոյց 
տայ թէ կը սիրենք, կը փառաբանենք ու կը մեծարենք տայ թէ կը սիրենք, կը փառաբանենք ու կը մեծարենք տայ թէ կը սիրենք, կը փառաբանենք ու կը մեծարենք տայ թէ կը սիրենք, կը փառաբանենք ու կը մեծարենք 
Քրիստոսը: Մենք կեանՔրիստոսը: Մենք կեանՔրիստոսը: Մենք կեանՔրիստոսը: Մենք կեանքիքիքիքի´ ´ ´ ´ մարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
շրթունքի մարդիկ, գործիշրթունքի մարդիկ, գործիշրթունքի մարդիկ, գործիշրթունքի մարդիկ, գործի´ ´ ´ ´ մարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ոմարդիկ պէտք է ըլլանք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
խօսքի մարդիկ: Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայութիւն խօսքի մարդիկ: Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայութիւն խօսքի մարդիկ: Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայութիւն խօսքի մարդիկ: Քրիստոսի մասին խօսող ու վկայութիւն 
տուողը մեր գործերը իրետուողը մեր գործերը իրետուողը մեր գործերը իրետուողը մեր գործերը իրե´́́́նք պէտք է ըլլան եւ ոնք պէտք է ըլլան եւ ոնք պէտք է ըլլան եւ ոնք պէտք է ըլլան եւ ո´́́́չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր չ թէ մեր 
շրթունքները:շրթունքները:շրթունքները:շրթունքները:    

4) 4) 4) 4) Պոռնիկ կինը գերին դարձած էր պոռնկութեան դեւին Պոռնիկ կինը գերին դարձած էր պոռնկութեան դեւին Պոռնիկ կինը գերին դարձած էր պոռնկութեան դեւին Պոռնիկ կինը գերին դարձած էր պոռնկութեան դեւին 
ուուուու    ախտին, եւ Քրիստոսի խօսքերը լսելով` ազատագրուած էր ախտին, եւ Քրիստոսի խօսքերը լսելով` ազատագրուած էր ախտին, եւ Քրիստոսի խօսքերը լսելով` ազատագրուած էր ախտին, եւ Քրիստոսի խօսքերը լսելով` ազատագրուած էր 
անոնցմէ: Մենք ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ բաներու գերի դարձած անոնցմէ: Մենք ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ բաներու գերի դարձած անոնցմէ: Մենք ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ բաներու գերի դարձած անոնցմէ: Մենք ի՞նչ բանի կամ ի՞նչ բաներու գերի դարձած 
ենք: Ի՞նչ են այն մեղքերը որոնք մեզ գերի բռնած են: Ի՞նչ են ենք: Ի՞նչ են այն մեղքերը որոնք մեզ գերի բռնած են: Ի՞նչ են ենք: Ի՞նչ են այն մեղքերը որոնք մեզ գերի բռնած են: Ի՞նչ են ենք: Ի՞նչ են այն մեղքերը որոնք մեզ գերի բռնած են: Ի՞նչ են 
այն մոլութիւնները որոնք մեզ ստրկացուցած են: Եթէ կնոջ այն մոլութիւնները որոնք մեզ ստրկացուցած են: Եթէ կնոջ այն մոլութիւնները որոնք մեզ ստրկացուցած են: Եթէ կնոջ այն մոլութիւնները որոնք մեզ ստրկացուցած են: Եթէ կնոջ 
նման մենք եւս սորվինք Քրիստոսի խօսքերուն նման մենք եւս սորվինք Քրիստոսի խօսքերուն նման մենք եւս սորվինք Քրիստոսի խօսքերուն նման մենք եւս սորվինք Քրիստոսի խօսքերուն ուշադրութիւն ուշադրութիւն ուշադրութիւն ուշադրութիւն 
դարձնել` մենք եւս կրնանք ազատագրուիլ մեր մեղքերէն ու դարձնել` մենք եւս կրնանք ազատագրուիլ մեր մեղքերէն ու դարձնել` մենք եւս կրնանք ազատագրուիլ մեր մեղքերէն ու դարձնել` մենք եւս կրնանք ազատագրուիլ մեր մեղքերէն ու 
մոլութիւններէն: Միայն Քրիստոսի ժամանակ ապրողները մոլութիւններէն: Միայն Քրիստոսի ժամանակ ապրողները մոլութիւններէն: Միայն Քրիստոսի ժամանակ ապրողները մոլութիւններէն: Միայն Քրիստոսի ժամանակ ապրողները 
չէին որ կրնային լսել անոր խօսքերը: Մեչէին որ կրնային լսել անոր խօսքերը: Մեչէին որ կրնային լսել անոր խօսքերը: Մեչէին որ կրնային լսել անոր խօսքերը: Մե´́́́նք եւս կրնանք լսել: նք եւս կրնանք լսել: նք եւս կրնանք լսել: նք եւս կրնանք լսել: 
Աստուածաշունչը Քրիստոսի խօսքերուն ու պատգամներուն, Աստուածաշունչը Քրիստոսի խօսքերուն ու պատգամներուն, Աստուածաշունչը Քրիստոսի խօսքերուն ու պատգամներուն, Աստուածաշունչը Քրիստոսի խօսքերուն ու պատգամներուն, 
Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրներուն Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրներուն Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրներուն Քրիստոսի կամքին ու ծրագիրներուն մարմնացումն է: Պէտք է մարմնացումն է: Պէտք է մարմնացումն է: Պէտք է մարմնացումն է: Պէտք է 
կարդանք ու սերտենք զայն: Քրիստոս անոր միջոցակարդանք ու սերտենք զայն: Քրիստոս անոր միջոցակարդանք ու սերտենք զայն: Քրիստոս անոր միջոցակարդանք ու սերտենք զայն: Քրիստոս անոր միջոցա´́́́ւ է որ կը ւ է որ կը ւ է որ կը ւ է որ կը 
խօսի մեզի: Պէտք է ջանանք անոր միջոցաւ ու անոր մէջ լսել խօսի մեզի: Պէտք է ջանանք անոր միջոցաւ ու անոր մէջ լսել խօսի մեզի: Պէտք է ջանանք անոր միջոցաւ ու անոր մէջ լսել խօսի մեզի: Պէտք է ջանանք անոր միջոցաւ ու անոր մէջ լսել 
ձայնը Քրիստոսի: Հաւատքի ու հոգիի ականջներով այդ ձայնը Քրիստոսի: Հաւատքի ու հոգիի ականջներով այդ ձայնը Քրիստոսի: Հաւատքի ու հոգիի ականջներով այդ ձայնը Քրիստոսի: Հաւատքի ու հոգիի ականջներով այդ 
ձայնը լսելն է որ կը փոխէ ու կը նորոգէ մեզ: Եթէ փակ են մեր ձայնը լսելն է որ կը փոխէ ու կը նորոգէ մեզ: Եթէ փակ են մեր ձայնը լսելն է որ կը փոխէ ու կը նորոգէ մեզ: Եթէ փակ են մեր ձայնը լսելն է որ կը փոխէ ու կը նորոգէ մեզ: Եթէ փակ են մեր 
հոգիի ականջները` ոհոգիի ականջները` ոհոգիի ականջները` ոհոգիի ականջները` որքան ալ Աստուածաշունչը կարդանք, րքան ալ Աստուածաշունչը կարդանք, րքան ալ Աստուածաշունչը կարդանք, րքան ալ Աստուածաշունչը կարդանք, 
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չենք կրնար լսել հոնկէ Քրիստոսի փոխակերպիչ ձայնը: չենք կրնար լսել հոնկէ Քրիստոսի փոխակերպիչ ձայնը: չենք կրնար լսել հոնկէ Քրիստոսի փոխակերպիչ ձայնը: չենք կրնար լսել հոնկէ Քրիստոսի փոխակերպիչ ձայնը: 
Կարեւոր է գիտնալ հետեւեալը. ինչպէս մարդը ունի մարմին Կարեւոր է գիտնալ հետեւեալը. ինչպէս մարդը ունի մարմին Կարեւոր է գիտնալ հետեւեալը. ինչպէս մարդը ունի մարմին Կարեւոր է գիտնալ հետեւեալը. ինչպէս մարդը ունի մարմին 
ու հոգի, նոյնպէս ալ Աստուածաշունչը ունի մարմին եւ ունի ու հոգի, նոյնպէս ալ Աստուածաշունչը ունի մարմին եւ ունի ու հոգի, նոյնպէս ալ Աստուածաշունչը ունի մարմին եւ ունի ու հոգի, նոյնպէս ալ Աստուածաշունչը ունի մարմին եւ ունի 
հոգի: Աստուածաշունչին մարմինը` անոր մէջ հոգի: Աստուածաշունչին մարմինը` անոր մէջ հոգի: Աստուածաշունչին մարմինը` անոր մէջ հոգի: Աստուածաշունչին մարմինը` անոր մէջ 
արձանագրուած տողերն են, եւ արձանագրուած տողերն են, եւ արձանագրուած տողերն են, եւ արձանագրուած տողերն են, եւ այդ տողերուն բառերն են եւ այդ տողերուն բառերն են եւ այդ տողերուն բառերն են եւ այդ տողերուն բառերն են եւ 
այդ բառերուն տառերն են: Իսկ Աստուածաշունչին հոգին` այդ բառերուն տառերն են: Իսկ Աստուածաշունչին հոգին` այդ բառերուն տառերն են: Իսկ Աստուածաշունչին հոգին` այդ բառերուն տառերն են: Իսկ Աստուածաշունչին հոգին` 
այդ տողերուն, բառերուն ու տառերուն ետին կանգնող այդ տողերուն, բառերուն ու տառերուն ետին կանգնող այդ տողերուն, բառերուն ու տառերուն ետին կանգնող այդ տողերուն, բառերուն ու տառերուն ետին կանգնող 
հոգեւոր իմաստն է, իսկ այդ հոգեւոր իմաստը` նոյնինքն հոգեւոր իմաստն է, իսկ այդ հոգեւոր իմաստը` նոյնինքն հոգեւոր իմաստն է, իսկ այդ հոգեւոր իմաստը` նոյնինքն հոգեւոր իմաստն է, իսկ այդ հոգեւոր իմաստը` նոյնինքն 
Քրիստոսի ձայնն է, զոր չենք կրնար լսել մեր մարմնաւոր Քրիստոսի ձայնն է, զոր չենք կրնար լսել մեր մարմնաւոր Քրիստոսի ձայնն է, զոր չենք կրնար լսել մեր մարմնաւոր Քրիստոսի ձայնն է, զոր չենք կրնար լսել մեր մարմնաւոր 
ականջներով, ինչպէս քիչ մը վեականջներով, ինչպէս քիչ մը վեականջներով, ինչպէս քիչ մը վեականջներով, ինչպէս քիչ մը վերեւ հաստատեցի: րեւ հաստատեցի: րեւ հաստատեցի: րեւ հաստատեցի: 
Աստուածաշունչին մարմինը, այսինքն` բառերն ու տառերը Աստուածաշունչին մարմինը, այսինքն` բառերն ու տառերը Աստուածաշունչին մարմինը, այսինքն` բառերն ու տառերը Աստուածաշունչին մարմինը, այսինքն` բառերն ու տառերը 
օգուտ մը չեն բերեր մեզի, եթէ երբեք չներթափանցենք այդ օգուտ մը չեն բերեր մեզի, եթէ երբեք չներթափանցենք այդ օգուտ մը չեն բերեր մեզի, եթէ երբեք չներթափանցենք այդ օգուտ մը չեն բերեր մեզի, եթէ երբեք չներթափանցենք այդ 
բառերուն ետին կանգնող հոգիին, հոգեւոր իմաստին ու բառերուն ետին կանգնող հոգիին, հոգեւոր իմաստին ու բառերուն ետին կանգնող հոգիին, հոգեւոր իմաստին ու բառերուն ետին կանգնող հոգիին, հոգեւոր իմաստին ու 
արժէքին:արժէքին:արժէքին:արժէքին:    

5) 5) 5) 5) Այս պոռնիկ կինը չէր նմաներ ՅովհաննԱյս պոռնիկ կինը չէր նմաներ ՅովհաննԱյս պոռնիկ կինը չէր նմաներ ՅովհաննԱյս պոռնիկ կինը չէր նմաներ Յովհաննէսիէսիէսիէսի    
Աւետարանին մէջ յիշուած այն պոռնիկ կնոջԱւետարանին մէջ յիշուած այն պոռնիկ կնոջԱւետարանին մէջ յիշուած այն պոռնիկ կնոջԱւետարանին մէջ յիշուած այն պոռնիկ կնոջ, , , , որ իր կամքէն որ իր կամքէն որ իր կամքէն որ իր կամքէն 
անկախ եւ գուցէ իր կամքին հակառակ` քաշկռտուած ու անկախ եւ գուցէ իր կամքին հակառակ` քաշկռտուած ու անկախ եւ գուցէ իր կամքին հակառակ` քաշկռտուած ու անկախ եւ գուցէ իր կամքին հակառակ` քաշկռտուած ու 
բերուած էր Յիսուսի մօտ (Յովհաննէս 8.3): Այս կինը իր բերուած էր Յիսուսի մօտ (Յովհաննէս 8.3): Այս կինը իր բերուած էր Յիսուսի մօտ (Յովհաննէս 8.3): Այս կինը իր բերուած էր Յիսուսի մօտ (Յովհաննէս 8.3): Այս կինը իր 
ազատ կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ: Մենք չսպասենք որ ազատ կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ: Մենք չսպասենք որ ազատ կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ: Մենք չսպասենք որ ազատ կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ: Մենք չսպասենք որ 
մարդիկ մեզ քաշեն տանին Յիսուսի մօտ: Չսպասենք որ մարդիկ մեզ քաշեն տանին Յիսուսի մօտ: Չսպասենք որ մարդիկ մեզ քաշեն տանին Յիսուսի մօտ: Չսպասենք որ մարդիկ մեզ քաշեն տանին Յիսուսի մօտ: Չսպասենք որ 
հիւանդութիւն մը, անակնկալ աղէտ մը կամ չսպասհիւանդութիւն մը, անակնկալ աղէտ մը կամ չսպասհիւանդութիւն մը, անակնկալ աղէտ մը կամ չսպասհիւանդութիւն մը, անակնկալ աղէտ մը կամ չսպասուած ուած ուած ուած 
պատահար մը կամ փորձանք մը մեզ Յիսուսի մօտ բերէ, այլ պատահար մը կամ փորձանք մը մեզ Յիսուսի մօտ բերէ, այլ պատահար մը կամ փորձանք մը մեզ Յիսուսի մօտ բերէ, այլ պատահար մը կամ փորձանք մը մեզ Յիսուսի մօտ բերէ, այլ 
մեր ազատ կամքով գանք Տիրոջ: Քանի մեր ազատ կամքով գանք Տիրոջ: Քանի մեր ազատ կամքով գանք Տիրոջ: Քանի մեր ազատ կամքով գանք Տիրոջ: Քանի կինը կինը կինը կինը իր ազատ իր ազատ իր ազատ իր ազատ 
կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ, Տէրը անոր հանդէպ մեծ սէր ու կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ, Տէրը անոր հանդէպ մեծ սէր ու կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ, Տէրը անոր հանդէպ մեծ սէր ու կամքով եկած էր Յիսուսի մօտ, Տէրը անոր հանդէպ մեծ սէր ու 
գուրգուրանք ցուցաբերեց, մինչդեռ իր կամքէն անկախ քովը գուրգուրանք ցուցաբերեց, մինչդեռ իր կամքէն անկախ քովը գուրգուրանք ցուցաբերեց, մինչդեռ իր կամքէն անկախ քովը գուրգուրանք ցուցաբերեց, մինչդեռ իր կամքէն անկախ քովը 
բերուած միւս պոռնիկ կնոբերուած միւս պոռնիկ կնոբերուած միւս պոռնիկ կնոբերուած միւս պոռնիկ կնոջ հանդէպ, ճիշդ է որջ հանդէպ, ճիշդ է որջ հանդէպ, ճիշդ է որջ հանդէպ, ճիշդ է որ    սսսսէր էր էր էր ու գութ ու գութ ու գութ ու գութ 
ցուցաբերեց, բայց բացայայտ է իր վերաբերմունքին ցուցաբերեց, բայց բացայայտ է իր վերաբերմունքին ցուցաբերեց, բայց բացայայտ է իր վերաբերմունքին ցուցաբերեց, բայց բացայայտ է իր վերաբերմունքին 
տարբերութիւնը: Իր կամքէն անկախ քովը բերուած պոռնիկ տարբերութիւնը: Իր կամքէն անկախ քովը բերուած պոռնիկ տարբերութիւնը: Իր կամքէն անկախ քովը բերուած պոռնիկ տարբերութիւնը: Իր կամքէն անկախ քովը բերուած պոռնիկ 
կնոջ ըսաւ. կնոջ ըսաւ. կնոջ ըսաւ. կնոջ ըսաւ. ««««Ես ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնաԵս ալ քեզ չեմ դատապարտեր. գնա´ ´ ´ ´ եւ ասկէ եւ ասկէ եւ ասկէ եւ ասկէ 
ետք միետք միետք միետք մի´ ´ ´ ´ մեղանչերմեղանչերմեղանչերմեղանչեր»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 8.11): Անոր չըսաւ` Յովհաննէս 8.11): Անոր չըսաւ` Յովհաննէս 8.11): Անոր չըսաւ` Յովհաննէս 8.11): Անոր չըսաւ` ««««մեղքերդ մեղքերդ մեղքերդ մեղքերդ 
ներուած եններուած եններուած եններուած են»»»», , , , ինչպէս պիտի ըսէր հոս յիշուաինչպէս պիտի ըսէր հոս յիշուաինչպէս պիտի ըսէր հոս յիշուաինչպէս պիտի ըսէր հոս յիշուած պոռնիկին ծ պոռնիկին ծ պոռնիկին ծ պոռնիկին 
((((Ղուկաս 7.48), ոՂուկաս 7.48), ոՂուկաս 7.48), ոՂուկաս 7.48), ո´́́́չ ալ ըսաւ` չ ալ ըսաւ` չ ալ ըսաւ` չ ալ ըսաւ` ««««Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. 
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խաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնա»,»,»,»,    ինչպէս պիտի ըսէր այս պոռնինչպէս պիտի ըսէր այս պոռնինչպէս պիտի ըսէր այս պոռնինչպէս պիտի ըսէր այս պոռնիկին իկին իկին իկին 
((((Ղուկաս 7.50): Ղուկաս 7.50): Ղուկաս 7.50): Ղուկաս 7.50): Յովհաննէսի 8Յովհաննէսի 8Յովհաննէսի 8Յովհաննէսի 8----րդ գլուխին մէջ յիշուած րդ գլուխին մէջ յիշուած րդ գլուխին մէջ յիշուած րդ գլուխին մէջ յիշուած 
պոռնիկին Յիսուս զինք չդատելու մասին խօսեցաւ միայն, պոռնիկին Յիսուս զինք չդատելու մասին խօսեցաւ միայն, պոռնիկին Յիսուս զինք չդատելու մասին խօսեցաւ միայն, պոռնիկին Յիսուս զինք չդատելու մասին խօսեցաւ միայն, 
մինչդեռ այստեղ յիշուած պոռնիկին, Յիսուս խօսեցամինչդեռ այստեղ յիշուած պոռնիկին, Յիսուս խօսեցամինչդեռ այստեղ յիշուած պոռնիկին, Յիսուս խօսեցամինչդեռ այստեղ յիշուած պոռնիկին, Յիսուս խօսեցաւ թէւ թէւ թէւ թէ´ ´ ´ ´ իր իր իր իր 
մեղքերու ներումին մասին, թէմեղքերու ներումին մասին, թէմեղքերու ներումին մասին, թէմեղքերու ներումին մասին, թէ´ ´ ´ ´ իր հաւատքին միջոցաւ` իր իր հաւատքին միջոցաւ` իր իր հաւատքին միջոցաւ` իր իր հաւատքին միջոցաւ` իր 
փրկուելուն մասին, եւ թէփրկուելուն մասին, եւ թէփրկուելուն մասին, եւ թէփրկուելուն մասին, եւ թէ´ ´ ´ ´ սրտի ու հոգիի խաղաղութեամբ սրտի ու հոգիի խաղաղութեամբ սրտի ու հոգիի խաղաղութեամբ սրտի ու հոգիի խաղաղութեամբ 
տուն վերադառնալուն մասին:տուն վերադառնալուն մասին:տուն վերադառնալուն մասին:տուն վերադառնալուն մասին:    

6) 6) 6) 6) Պոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշինննն    ժամանակ եկաւ, այլ ժամանակ եկաւ, այլ ժամանակ եկաւ, այլ ժամանակ եկաւ, այլ 
խօսքով` անոր հանգիստի ատենը, երբ դադրած էր գործելէ, խօսքով` անոր հանգիստի ատենը, երբ դադրած էր գործելէ, խօսքով` անոր հանգիստի ատենը, երբ դադրած էր գործելէ, խօսքով` անոր հանգիստի ատենը, երբ դադրած էր գործելէ, 
քարոզելէ, բժշկելէքարոզելէ, բժշկելէքարոզելէ, բժշկելէքարոզելէ, բժշկելէ, , , , շրջելէ, եւ կարծէք պահը եկած էր շրջելէ, եւ կարծէք պահը եկած էր շրջելէ, եւ կարծէք պահը եկած էր շրջելէ, եւ կարծէք պահը եկած էր 
հանգիստ կերպով ճաշ մը ուտելու: Յիսուս իր հանգիստի հանգիստ կերպով ճաշ մը ուտելու: Յիսուս իր հանգիստի հանգիստ կերպով ճաշ մը ուտելու: Յիսուս իր հանգիստի հանգիստ կերպով ճաշ մը ուտելու: Յիսուս իր հանգիստի 
պահուն իսկ գործեց: Ժամանակաւոր հանգիստը պատճառ պահուն իսկ գործեց: Ժամանակաւոր հանգիստը պատճառ պահուն իսկ գործեց: Ժամանակաւոր հանգիստը պատճառ պահուն իսկ գործեց: Ժամանակաւոր հանգիստը պատճառ 
չեղաւ որ ան մոռնար այն հոգեկան հանգիստը որուն կարիքը չեղաւ որ ան մոռնար այն հոգեկան հանգիստը որուն կարիքը չեղաւ որ ան մոռնար այն հոգեկան հանգիստը որուն կարիքը չեղաւ որ ան մոռնար այն հոգեկան հանգիստը որուն կարիքը 
ունէր մեղաւոր այս կինը: ունէր մեղաւոր այս կինը: ունէր մեղաւոր այս կինը: ունէր մեղաւոր այս կինը: Նիւթական կերակուրը պատճառ Նիւթական կերակուրը պատճառ Նիւթական կերակուրը պատճառ Նիւթական կերակուրը պատճառ 
չեղաւ որ զլանար հոգեւորչեղաւ որ զլանար հոգեւորչեղաւ որ զլանար հոգեւորչեղաւ որ զլանար հոգեւոր    սնունդ ջամբել մեղաւոր կնոջ: սնունդ ջամբել մեղաւոր կնոջ: սնունդ ջամբել մեղաւոր կնոջ: սնունդ ջամբել մեղաւոր կնոջ: 
Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչպէս կը վերաբերինք այն անձին Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչպէս կը վերաբերինք այն անձին Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչպէս կը վերաբերինք այն անձին Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչպէս կը վերաբերինք այն անձին 
հետ, որ մեր հանգիստի ժամուն մեր դուռը կը թակէ, հետ, որ մեր հանգիստի ժամուն մեր դուռը կը թակէ, հետ, որ մեր հանգիստի ժամուն մեր դուռը կը թակէ, հետ, որ մեր հանգիստի ժամուն մեր դուռը կը թակէ, 
մանաւանդ եթէ երբեք այդ անձը յիշեալ պոռնիկին նման մանաւանդ եթէ երբեք այդ անձը յիշեալ պոռնիկին նման մանաւանդ եթէ երբեք այդ անձը յիշեալ պոռնիկին նման մանաւանդ եթէ երբեք այդ անձը յիշեալ պոռնիկին նման 
բոլորին կողմէ ատուած, անարգուած, մերժուած ու բոլորին կողմէ ատուած, անարգուած, մերժուած ու բոլորին կողմէ ատուած, անարգուած, մերժուած ու բոլորին կողմէ ատուած, անարգուած, մերժուած ու 
անտեսուած մէկն է: Տակաւին, ի՞նչպանտեսուած մէկն է: Տակաւին, ի՞նչպանտեսուած մէկն է: Տակաւին, ի՞նչպանտեսուած մէկն է: Տակաւին, ի՞նչպէս կը վերաբերինք մեր էս կը վերաբերինք մեր էս կը վերաբերինք մեր էս կը վերաբերինք մեր 
հանգիստի ժամուն մեր դուռը թակողհանգիստի ժամուն մեր դուռը թակողհանգիստի ժամուն մեր դուռը թակողհանգիստի ժամուն մեր դուռը թակող    մարդուն հետ, մարդուն հետ, մարդուն հետ, մարդուն հետ, 
մանաւանդ եթէ այդ մարդը աղքատ, անտեսուած,մանաւանդ եթէ այդ մարդը աղքատ, անտեսուած,մանաւանդ եթէ այդ մարդը աղքատ, անտեսուած,մանաւանդ եթէ այդ մարդը աղքատ, անտեսուած,    անտէր ու անտէր ու անտէր ու անտէր ու 
անտիրական անձ մըն է: անտիրական անձ մըն է: անտիրական անձ մըն է: անտիրական անձ մըն է: ««««ՄանաւանդՄանաւանդՄանաւանդՄանաւանդ» » » » կ'ըսեմ, որովհետեւ կ'ըսեմ, որովհետեւ կ'ըսեմ, որովհետեւ կ'ըսեմ, որովհետեւ 
եթէ մեր դուռը թակողը հարուստ մէկը ըլլայ, շուտով դուռը կը եթէ մեր դուռը թակողը հարուստ մէկը ըլլայ, շուտով դուռը կը եթէ մեր դուռը թակողը հարուստ մէկը ըլլայ, շուտով դուռը կը եթէ մեր դուռը թակողը հարուստ մէկը ըլլայ, շուտով դուռը կը 
բանանք ու սիրով կ'ընդունինք զինքբանանք ու սիրով կ'ընդունինք զինքբանանք ու սիրով կ'ընդունինք զինքբանանք ու սիրով կ'ընդունինք զինք,,,,    բայց արդեօ՞ք նոյն ձեւով բայց արդեօ՞ք նոյն ձեւով բայց արդեօ՞ք նոյն ձեւով բայց արդեօ՞ք նոյն ձեւով 
կը վերաբերինք աղքատին հետ:կը վերաբերինք աղքատին հետ:կը վերաբերինք աղքատին հետ:կը վերաբերինք աղքատին հետ:    

««««Հոգեւորականը արձակուրդ չունիՀոգեւորականը արձակուրդ չունիՀոգեւորականը արձակուրդ չունիՀոգեւորականը արձակուրդ չունի»»»»    ըսաւ Զարեհ Արք. ըսաւ Զարեհ Արք. ըսաւ Զարեհ Արք. ըսաւ Զարեհ Արք. 
Ազնաւորեանը, որ բնաւ հանգիստի կամ արձակուրդի մասին Ազնաւորեանը, որ բնաւ հանգիստի կամ արձակուրդի մասին Ազնաւորեանը, որ բնաւ հանգիստի կամ արձակուրդի մասին Ազնաւորեանը, որ բնաւ հանգիստի կամ արձակուրդի մասին 
չխօսեցաւ օր մը: Ան այս հաստատումը կատարեց չխօսեցաւ օր մը: Ան այս հաստատումը կատարեց չխօսեցաւ օր մը: Ան այս հաստատումը կատարեց չխօսեցաւ օր մը: Ան այս հաստատումը կատարեց 
դասախօսութեան մը ընթացքին զոր կը ներկայացնէր դասախօսութեան մը ընթացքին զոր կը ներկայացնէր դասախօսութեան մը ընթացքին զոր կը ներկայացնէր դասախօսութեան մը ընթացքին զոր կը ներկայացնէր 
քահանայից համագումաքահանայից համագումաքահանայից համագումաքահանայից համագումարի մը առիթով, 2002 թուականի րի մը առիթով, 2002 թուականի րի մը առիթով, 2002 թուականի րի մը առիթով, 2002 թուականի 
Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18Սեպտեմբեր 18----ին, Դպրեվանքի մէջ:ին, Դպրեվանքի մէջ:ին, Դպրեվանքի մէջ:ին, Դպրեվանքի մէջ:    
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Ան ըսաւ. Ան ըսաւ. Ան ըսաւ. Ան ըսաւ. ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, առաքելական հոգի մը, որ կը պակսի առաքելական հոգի մը, որ կը պակսի առաքելական հոգի մը, որ կը պակսի առաքելական հոգի մը, որ կը պակսի 
ներկայ մեր ժամանակին, երբ հոգեւորականը ինքզինք ամէն ներկայ մեր ժամանակին, երբ հոգեւորականը ինքզինք ամէն ներկայ մեր ժամանակին, երբ հոգեւորականը ինքզինք ամէն ներկայ մեր ժամանակին, երբ հոգեւորականը ինքզինք ամէն 
ձեւով կը նոյնացնէ աշխարհական մարդուն հետ, եւ ճիշդ ձեւով կը նոյնացնէ աշխարհական մարդուն հետ, եւ ճիշդ ձեւով կը նոյնացնէ աշխարհական մարդուն հետ, եւ ճիշդ ձեւով կը նոյնացնէ աշխարհական մարդուն հետ, եւ ճիշդ 
անոր նման՝ իր պաշտօնին պարտաւորութեան տակ կը զանոր նման՝ իր պաշտօնին պարտաւորութեան տակ կը զանոր նման՝ իր պաշտօնին պարտաւորութեան տակ կը զանոր նման՝ իր պաշտօնին պարտաւորութեան տակ կը զգայ գայ գայ գայ 
գրասենեակային սահմանուած ժամերու ընթացքին միայն, գրասենեակային սահմանուած ժամերու ընթացքին միայն, գրասենեակային սահմանուած ժամերու ընթացքին միայն, գրասենեակային սահմանուած ժամերու ընթացքին միայն, 
իսկ անկէ անդին կիսկ անկէ անդին կիսկ անկէ անդին կիսկ անկէ անդին կ’’’’ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ըսէ՝ ««««Ես հիմա ազատ եմ. ես այս պահուն Ես հիմա ազատ եմ. ես այս պահուն Ես հիմա ազատ եմ. ես այս պահուն Ես հիմա ազատ եմ. ես այս պահուն 
քահանայ չեմ, արձակուրդի մէջ եմքահանայ չեմ, արձակուրդի մէջ եմքահանայ չեմ, արձակուրդի մէջ եմքահանայ չեմ, արձակուրդի մէջ եմ»: »: »: »: ՈՈՈՈ´́́́չ, սիրելիներ, չ, սիրելիներ, չ, սիրելիներ, չ, սիրելիներ, 
հոգեւորականը ազատ չէ. հոգեւորականը արձակուրդ չունի: հոգեւորականը ազատ չէ. հոգեւորականը արձակուրդ չունի: հոգեւորականը ազատ չէ. հոգեւորականը արձակուրդ չունի: հոգեւորականը ազատ չէ. հոգեւորականը արձակուրդ չունի: 
Այդ չէ՞ր Պօղոս առաքեալին ըսածը իր աշակերտ ՏիմոթէԱյդ չէ՞ր Պօղոս առաքեալին ըսածը իր աշակերտ ՏիմոթէԱյդ չէ՞ր Պօղոս առաքեալին ըսածը իր աշակերտ ՏիմոթէԱյդ չէ՞ր Պօղոս առաքեալին ըսածը իր աշակերտ Տիմոթէոսին, ոսին, ոսին, ոսին, 
««««Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ զայն յայտարարէ ամէն առիթով, Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ զայն յայտարարէ ամէն առիթով, Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ զայն յայտարարէ ամէն առիթով, Աստուծոյ խօսքը քարոզէ եւ զայն յայտարարէ ամէն առիթով, 
առանց պատեհութիւնը կամ անպատեհութիւնը խորհելու: առանց պատեհութիւնը կամ անպատեհութիւնը խորհելու: առանց պատեհութիւնը կամ անպատեհութիւնը խորհելու: առանց պատեհութիւնը կամ անպատեհութիւնը խորհելու: 
Դուն միշտ արթուն եղիր, նեղութիւններու համբերէ, Դուն միշտ արթուն եղիր, նեղութիւններու համբերէ, Դուն միշտ արթուն եղիր, նեղութիւններու համբերէ, Դուն միշտ արթուն եղիր, նեղութիւններու համբերէ, 
աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ ծառայութիւնդ իր աւարտին աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ ծառայութիւնդ իր աւարտին աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ ծառայութիւնդ իր աւարտին աւետարանիչի քու գործդ ըրէ եւ ծառայութիւնդ իր աւարտին 
հասցուրհասցուրհասցուրհասցուր» » » » (Բ.Տիմոթէոս 4.2, 5): Առաքելական գործը ժ(Բ.Տիմոթէոս 4.2, 5): Առաքելական գործը ժ(Բ.Տիմոթէոս 4.2, 5): Առաքելական գործը ժ(Բ.Տիմոթէոս 4.2, 5): Առաքելական գործը ժամ ու ամ ու ամ ու ամ ու 
ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ փրկութեան գործը ինք ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ փրկութեան գործը ինք ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ փրկութեան գործը ինք ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ փրկութեան գործը ինք 
ժամով ու ժամանակով չի սահմանուիր: Փրկութեան յարմար ժամով ու ժամանակով չի սահմանուիր: Փրկութեան յարմար ժամով ու ժամանակով չի սահմանուիր: Փրկութեան յարմար ժամով ու ժամանակով չի սահմանուիր: Փրկութեան յարմար 
ժամանակը, փրկութեան օրը հիմաժամանակը, փրկութեան օրը հիմաժամանակը, փրկութեան օրը հիմաժամանակը, փրկութեան օրը հիմա´ ´ ´ ´ է, կէ, կէ, կէ, կ’’’’ըսէ Պօղոս առաքեալ ըսէ Պօղոս առաքեալ ըսէ Պօղոս առաքեալ ըսէ Պօղոս առաքեալ 
((((Բ.Կորնթացիս 6.2), եւ ոեւէ պատճառով կարելի չէ յետաձգել Բ.Կորնթացիս 6.2), եւ ոեւէ պատճառով կարելի չէ յետաձգել Բ.Կորնթացիս 6.2), եւ ոեւէ պատճառով կարելի չէ յետաձգել Բ.Կորնթացիս 6.2), եւ ոեւէ պատճառով կարելի չէ յետաձգել 
հոգիներու փրկութեան գործը, որուն համար այհոգիներու փրկութեան գործը, որուն համար այհոգիներու փրկութեան գործը, որուն համար այհոգիներու փրկութեան գործը, որուն համար այսօսօսօսօ´́́́րն է րն է րն է րն է 
կարեւորը, վաղը ուշ է արդէն: Եւ յիշենք առաքեալին միւս կարեւորը, վաղը ուշ է արդէն: Եւ յիշենք առաքեալին միւս կարեւորը, վաղը ուշ է արդէն: Եւ յիշենք առաքեալին միւս կարեւորը, վաղը ուշ է արդէն: Եւ յիշենք առաքեալին միւս 
խօսքը. խօսքը. խօսքը. խօսքը. ««««Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ Անշուշտ պարծենալիք բան մը չունիմ՝ երբ 
Աւետարանը կը քարոզեմ, որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա Աւետարանը կը քարոզեմ, որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա Աւետարանը կը քարոզեմ, որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա Աւետարանը կը քարոզեմ, որովհետեւ պարտաւոր եմ ատիկա 
ընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմընելու, եւ վա՜յ ինծի՝ եթէ չքարոզեմ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 9.16):Ա.Կորնթացիս 9.16):Ա.Կորնթացիս 9.16):Ա.Կորնթացիս 9.16):    

7) 7) 7) 7) Պոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշիՊոռնիկ կինը Յիսուսի ճաշինննն    ժամանակ եկաւ աժամանակ եկաւ աժամանակ եկաւ աժամանակ եկաւ անոր նոր նոր նոր 
մօտ: Նիւթական ճաշը սակայն, պատճառ չդարձաւ որ Յիսուս մօտ: Նիւթական ճաշը սակայն, պատճառ չդարձաւ որ Յիսուս մօտ: Նիւթական ճաշը սակայն, պատճառ չդարձաւ որ Յիսուս մօտ: Նիւթական ճաշը սակայն, պատճառ չդարձաւ որ Յիսուս 
անտեսէր անտեսէր անտեսէր անտեսէր զայն կամզայն կամզայն կամզայն կամ    ուշադրութիւն չդարձնէր անորուշադրութիւն չդարձնէր անորուշադրութիւն չդարձնէր անորուշադրութիւն չդարձնէր անոր    հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր 
կարիքինկարիքինկարիքինկարիքին: : : : Ան ի՞նչպէս կրնար անտեսել մէկը որ եկած էր զինք Ան ի՞նչպէս կրնար անտեսել մէկը որ եկած էր զինք Ան ի՞նչպէս կրնար անտեսել մէկը որ եկած էր զինք Ան ի՞նչպէս կրնար անտեսել մէկը որ եկած էր զինք 
տեսնելու: Յիսուսի իսկական կերակուրը նիւթական տեսնելու: Յիսուսի իսկական կերակուրը նիւթական տեսնելու: Յիսուսի իսկական կերակուրը նիւթական տեսնելու: Յիսուսի իսկական կերակուրը նիւթական 
կերակուրը չէր, այլ` իր Հօրը կամքը կատարելը: Ան իկերակուրը չէր, այլ` իր Հօրը կամքը կատարելը: Ան իկերակուրը չէր, այլ` իր Հօրը կամքը կատարելը: Ան իկերակուրը չէր, այլ` իր Հօրը կամքը կատարելը: Ան իր Հօրը ր Հօրը ր Հօրը ր Հօրը 
կամքին կատարումով էր որ կը կշտանար: Ինքն իսկ ըսաւ.կամքին կատարումով էր որ կը կշտանար: Ինքն իսկ ըսաւ.կամքին կատարումով էր որ կը կշտանար: Ինքն իսկ ըսաւ.կամքին կատարումով էր որ կը կշտանար: Ինքն իսկ ըսաւ.    
««««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 
լրումին հասցնեմ անոր գործըլրումին հասցնեմ անոր գործըլրումին հասցնեմ անոր գործըլրումին հասցնեմ անոր գործը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 4.34): Իսկ ի՞նչ է Յովհաննէս 4.34): Իսկ ի՞նչ է Յովհաննէս 4.34): Իսկ ի՞նչ է Յովհաննէս 4.34): Իսկ ի՞նչ է 
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մեր երկնաւոր Հօրը կամքը եթէ ոչ մարդոց փրկութիւնը` մեր երկնաւոր Հօրը կամքը եթէ ոչ մարդոց փրկութիւնը` մեր երկնաւոր Հօրը կամքը եթէ ոչ մարդոց փրկութիւնը` մեր երկնաւոր Հօրը կամքը եթէ ոչ մարդոց փրկութիւնը` 
Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ցուցաբերումոՔրիստոսի հանդէպ հաւատքի ցուցաբերումոՔրիստոսի հանդէպ հաւատքի ցուցաբերումոՔրիստոսի հանդէպ հաւատքի ցուցաբերումով (Յովհաննէս վ (Յովհաննէս վ (Յովհաննէս վ (Յովհաննէս 
6.396.396.396.39----40): 40): 40): 40): Քրիստոս իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ Քրիստոս իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ Քրիստոս իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ Քրիստոս իր վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ 
պէտք չէ թոյլ տալ որ նիւթական կերակուրը պատճառ պէտք չէ թոյլ տալ որ նիւթական կերակուրը պատճառ պէտք չէ թոյլ տալ որ նիւթական կերակուրը պատճառ պէտք չէ թոյլ տալ որ նիւթական կերակուրը պատճառ 
դառնայ որ մոռնանք աննիւթական կերակուրը` որ մեր դառնայ որ մոռնանք աննիւթական կերակուրը` որ մեր դառնայ որ մոռնանք աննիւթական կերակուրը` որ մեր դառնայ որ մոռնանք աննիւթական կերակուրը` որ մեր 
երկնաւոր Հօրը կամքին կատարումն է: Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հօրը կամքին կատարումն է: Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հօրը կամքին կատարումն է: Ինչպէս Յիսուսի երկնաւոր Հօրը կամքին կատարումն է: Ինչպէս Յիսուսի 
համար ճշմարիտ կերակուրը` մեր երկնաւոր Հօրը կամհամար ճշմարիտ կերակուրը` մեր երկնաւոր Հօրը կամհամար ճշմարիտ կերակուրը` մեր երկնաւոր Հօրը կամհամար ճշմարիտ կերակուրը` մեր երկնաւոր Հօրը կամքին քին քին քին 
կատարումն էր եւ մարդոց փրկութիւնը, նոյնպէս ալ կատարումն էր եւ մարդոց փրկութիւնը, նոյնպէս ալ կատարումն էր եւ մարդոց փրկութիւնը, նոյնպէս ալ կատարումն էր եւ մարդոց փրկութիւնը, նոյնպէս ալ 
հոգեւորակհոգեւորակհոգեւորակհոգեւորականներուս ու հոգեւորներուս համար`աններուս ու հոգեւորներուս համար`աններուս ու հոգեւորներուս համար`աններուս ու հոգեւորներուս համար`    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
կամքին կատարումն ու մարդոց փրկութիւնը պէտք է ըլլայ կամքին կատարումն ու մարդոց փրկութիւնը պէտք է ըլլայ կամքին կատարումն ու մարդոց փրկութիւնը պէտք է ըլլայ կամքին կատարումն ու մարդոց փրկութիւնը պէտք է ըլլայ 
մեր կերակուրը: մեր կերակուրը: մեր կերակուրը: մեր կերակուրը:     

8) 8) 8) 8) Երբ պոռնիկ կինը Երբ պոռնիկ կինը Երբ պոռնիկ կինը Երբ պոռնիկ կինը ««««լսեց թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն լսեց թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն լսեց թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն լսեց թէ Յիսուս Փարիսեցիին տունն 
է, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը առնելէ, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը առնելէ, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը առնելէ, անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը առնելով` Փարիսեցիին ով` Փարիսեցիին ով` Փարիսեցիին ով` Փարիսեցիին 
տունը եկաւտունը եկաւտունը եկաւտունը եկաւ»:»:»:»:    Կինը կը փնտռէր Յիսուսը, եւ ահա ան լսեց Կինը կը փնտռէր Յիսուսը, եւ ահա ան լսեց Կինը կը փնտռէր Յիսուսը, եւ ահա ան լսեց Կինը կը փնտռէր Յիսուսը, եւ ահա ան լսեց 
անոր մասին եւ գիտցաւ թէ ոանոր մասին եւ գիտցաւ թէ ոանոր մասին եւ գիտցաւ թէ ոանոր մասին եւ գիտցաւ թէ ո´́́́ւր կը գտնուէր: Մէկը որ կը ւր կը գտնուէր: Մէկը որ կը ւր կը գտնուէր: Մէկը որ կը ւր կը գտնուէր: Մէկը որ կը 
փնտռէ Յիսուսը` կը գտնէ զայն: Եսայի կ'ըսէ. փնտռէ Յիսուսը` կը գտնէ զայն: Եսայի կ'ըսէ. փնտռէ Յիսուսը` կը գտնէ զայն: Եսայի կ'ըսէ. փնտռէ Յիսուսը` կը գտնէ զայն: Եսայի կ'ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́րը րը րը րը 
փնտռեցէք, քանի որ անիկա կը գտնուի: Զանիկափնտռեցէք, քանի որ անիկա կը գտնուի: Զանիկափնտռեցէք, քանի որ անիկա կը գտնուի: Զանիկափնտռեցէք, քանի որ անիկա կը գտնուի: Զանիկա´ ´ ´ ´ կանչեցէք, կանչեցէք, կանչեցէք, կանչեցէք, 
քանի որ անիկա մօտ էքանի որ անիկա մօտ էքանի որ անիկա մօտ էքանի որ անիկա մօտ է»»»» ( ( ( (Եսայի 55.6): Եսայի 55.6): Եսայի 55.6): Եսայի 55.6): Քրիստոս ինքզինք չի Քրիստոս ինքզինք չի Քրիստոս ինքզինք չի Քրիստոս ինքզինք չի 
ծածկեր` իր ներկայութիւնը փնտռող մարդոցմէ:ծածկեր` իր ներկայութիւնը փնտռող մարդոցմէ:ծածկեր` իր ներկայութիւնը փնտռող մարդոցմէ:ծածկեր` իր ներկայութիւնը փնտռող մարդոցմէ:    

9) 9) 9) 9) Կինը դատարկաձեռն չեկաւ Քրիստոսի մօտ, այլ հետը Կինը դատարկաձեռն չեկաւ Քրիստոսի մօտ, այլ հետը Կինը դատարկաձեռն չեկաւ Քրիստոսի մօտ, այլ հետը Կինը դատարկաձեռն չեկաւ Քրիստոսի մօտ, այլ հետը 
բերաւ բերաւ բերաւ բերաւ ««««անուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մըանուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մըանուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մըանուշահոտ ազնիւ իւղի շիշ մը»:»:»:»:    Անոնք որոնք Տիրոջ Անոնք որոնք Տիրոջ Անոնք որոնք Տիրոջ Անոնք որոնք Տիրոջ 
կը մօտենան` դատարկ ձեռքով պէտք չէ մօտենան: կը մօտենան` դատարկ ձեռքով պէտք չէ մօտենան: կը մօտենան` դատարկ ձեռքով պէտք չէ մօտենան: կը մօտենան` դատարկ ձեռքով պէտք չէ մօտենան: 
Հաւատքով լեցուն սիրտը` դատարկ ձեռք չի կրնար ունեՀաւատքով լեցուն սիրտը` դատարկ ձեռք չի կրնար ունեՀաւատքով լեցուն սիրտը` դատարկ ձեռք չի կրնար ունեՀաւատքով լեցուն սիրտը` դատարկ ձեռք չի կրնար ունենալ: նալ: նալ: նալ: 
Մոգերը երբ այցելեցին Յիսուսին` լեցուն ձեռքերով եկան:Մոգերը երբ այցելեցին Յիսուսին` լեցուն ձեռքերով եկան:Մոգերը երբ այցելեցին Յիսուսին` լեցուն ձեռքերով եկան:Մոգերը երբ այցելեցին Յիսուսին` լեցուն ձեռքերով եկան:    
Աստուած կը պատուիրէ որ իրեն ներկայացողը` ձեռքը Աստուած կը պատուիրէ որ իրեն ներկայացողը` ձեռքը Աստուած կը պատուիրէ որ իրեն ներկայացողը` ձեռքը Աստուած կը պատուիրէ որ իրեն ներկայացողը` ձեռքը 
դատարկ չներկայանայ (դատարկ չներկայանայ (դատարկ չներկայանայ (դատարկ չներկայանայ (Ելից 23.15: Բ.Օրինաց 16.16Ելից 23.15: Բ.Օրինաց 16.16Ելից 23.15: Բ.Օրինաց 16.16Ելից 23.15: Բ.Օրինաց 16.16))))::::    

10) 10) 10) 10) ««««Փարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւ»:»:»:»:    Սովորաբար մեղքի Սովորաբար մեղքի Սովորաբար մեղքի Սովորաբար մեղքի 
կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր կանգնիլ սուրբ մարդու մը կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր կանգնիլ սուրբ մարդու մը կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր կանգնիլ սուրբ մարդու մը կեանքը սիրող մարդիկ չեն ուզեր կանգնիլ սուրբ մարդու մը 
ներներներներկայութեան, ընդհակառակը, կը փախչին անկէ: Պոռնիկ կայութեան, ընդհակառակը, կը փախչին անկէ: Պոռնիկ կայութեան, ընդհակառակը, կը փախչին անկէ: Պոռնիկ կայութեան, ընդհակառակը, կը փախչին անկէ: Պոռնիկ 
այս կինը սակայն, իր ոտքերով այս կինը սակայն, իր ոտքերով այս կինը սակայն, իր ոտքերով այս կինը սակայն, իր ոտքերով ««««Փարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւՓարիսեցիին տունը եկաւ»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
սա կը պարզէ որ ան իսկապէս սկսած էր ատել մեղքը, երբ սա կը պարզէ որ ան իսկապէս սկսած էր ատել մեղքը, երբ սա կը պարզէ որ ան իսկապէս սկսած էր ատել մեղքը, երբ սա կը պարզէ որ ան իսկապէս սկսած էր ատել մեղքը, երբ 
տակաւին անձնապէս չէր հանդիպած Յիսուսին: Անոնք տակաւին անձնապէս չէր հանդիպած Յիսուսին: Անոնք տակաւին անձնապէս չէր հանդիպած Յիսուսին: Անոնք տակաւին անձնապէս չէր հանդիպած Յիսուսին: Անոնք 
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որոնք կը սիրեն մեղքը` կը փախչին Յիսուսի ներկայութենէն, որոնք կը սիրեն մեղքը` կը փախչին Յիսուսի ներկայութենէն, որոնք կը սիրեն մեղքը` կը փախչին Յիսուսի ներկայութենէն, որոնք կը սիրեն մեղքը` կը փախչին Յիսուսի ներկայութենէն, 
կկկկը փախչին նաեւ ներկայութենէն բոլոր այն մարդոց` որոնք ը փախչին նաեւ ներկայութենէն բոլոր այն մարդոց` որոնք ը փախչին նաեւ ներկայութենէն բոլոր այն մարդոց` որոնք ը փախչին նաեւ ներկայութենէն բոլոր այն մարդոց` որոնք 
հաւատքի կեանք կ'ապրին, մաքուր կեանք կ'ապրին: Քննեհաւատքի կեանք կ'ապրին, մաքուր կեանք կ'ապրին: Քննեհաւատքի կեանք կ'ապրին, մաքուր կեանք կ'ապրին: Քննեհաւատքի կեանք կ'ապրին, մաքուր կեանք կ'ապրին: Քննե´́́́նք նք նք նք 
մեր անձերը: Եթէ երբեք կը վախնանք Յիսուսի մեր անձերը: Եթէ երբեք կը վախնանք Յիսուսի մեր անձերը: Եթէ երբեք կը վախնանք Յիսուսի մեր անձերը: Եթէ երբեք կը վախնանք Յիսուսի 
ներկայութենէն, կը նշանակէ թէ կը սիրենք մեղքը:ներկայութենէն, կը նշանակէ թէ կը սիրենք մեղքը:ներկայութենէն, կը նշանակէ թէ կը սիրենք մեղքը:ներկայութենէն, կը նշանակէ թէ կը սիրենք մեղքը:    

11) 11) 11) 11) Վերջին կարեւոր նշում մը: Մարմնական ցաւը կամ Վերջին կարեւոր նշում մը: Մարմնական ցաւը կամ Վերջին կարեւոր նշում մը: Մարմնական ցաւը կամ Վերջին կարեւոր նշում մը: Մարմնական ցաւը կամ 
հիւանդութիւնը չէհիւանդութիւնը չէհիւանդութիւնը չէհիւանդութիւնը չէր որ պոռնիկ այս կինը բերաւ Յիսուսի մօտ, ր որ պոռնիկ այս կինը բերաւ Յիսուսի մօտ, ր որ պոռնիկ այս կինը բերաւ Յիսուսի մօտ, ր որ պոռնիկ այս կինը բերաւ Յիսուսի մօտ, 
այլ` անոր հոգեկան ցաւը, անոր սրտի ցաւը: Շատեր դիմեցին այլ` անոր հոգեկան ցաւը, անոր սրտի ցաւը: Շատեր դիմեցին այլ` անոր հոգեկան ցաւը, անոր սրտի ցաւը: Շատեր դիմեցին այլ` անոր հոգեկան ցաւը, անոր սրտի ցաւը: Շատեր դիմեցին 
Յիսուսի իրենց մարմիններու բժշկութեան համար, իսկ այս Յիսուսի իրենց մարմիններու բժշկութեան համար, իսկ այս Յիսուսի իրենց մարմիններու բժշկութեան համար, իսկ այս Յիսուսի իրենց մարմիններու բժշկութեան համար, իսկ այս 
կինը դիմեց անոր` իր սրտի ու հոգիի բժշկութեան համար, կինը դիմեց անոր` իր սրտի ու հոգիի բժշկութեան համար, կինը դիմեց անոր` իր սրտի ու հոգիի բժշկութեան համար, կինը դիմեց անոր` իր սրտի ու հոգիի բժշկութեան համար, 
սորվեցնելով մեզի, թէ միայն մեր մարմնական կարիքներուն սորվեցնելով մեզի, թէ միայն մեր մարմնական կարիքներուն սորվեցնելով մեզի, թէ միայն մեր մարմնական կարիքներուն սորվեցնելով մեզի, թէ միայն մեր մարմնական կարիքներուն 
համարհամարհամարհամար    չէ որ պէտք է Յիսուսի դիմենք, այլ նաեւ ու չէ որ պէտք է Յիսուսի դիմենք, այլ նաեւ ու չէ որ պէտք է Յիսուսի դիմենք, այլ նաեւ ու չէ որ պէտք է Յիսուսի դիմենք, այլ նաեւ ու 
մանաւանդ` մեր հոգիի կարիքներուն համար:մանաւանդ` մեր հոգիի կարիքներուն համար:մանաւանդ` մեր հոգիի կարիքներուն համար:մանաւանդ` մեր հոգիի կարիքներուն համար:    

««««Ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Ետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, 
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը սրբէր, արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը սրբէր, արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը սրբէր, արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր եւ մազերով կը սրբէր, 
կը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնքկը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնքկը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնքկը համբուրէր ոտքերը եւ իւղով կ'օծէր զանոնք»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
7.38):7.38):7.38):7.38):    

1) 1) 1) 1) Կինը Կինը Կինը Կինը ««««եեեետեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերունտեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերունտեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերունտեւի կողմէն Յիսուսի ոտքերուն»»»»    մօտեցաւ: մօտեցաւ: մօտեցաւ: մօտեցաւ: 
Ինչո՞ւ համար կինը առջեւէն չմօտեցաւ Յիսուսին: Ան չէր Ինչո՞ւ համար կինը առջեւէն չմօտեցաւ Յիսուսին: Ան չէր Ինչո՞ւ համար կինը առջեւէն չմօտեցաւ Յիսուսին: Ան չէր Ինչո՞ւ համար կինը առջեւէն չմօտեցաւ Յիսուսին: Ան չէր 
կրնար առջեւէն մօտենալ, որովհետեւ սեղանը Յիսուսի առջեւ կրնար առջեւէն մօտենալ, որովհետեւ սեղանը Յիսուսի առջեւ կրնար առջեւէն մօտենալ, որովհետեւ սեղանը Յիսուսի առջեւ կրնար առջեւէն մօտենալ, որովհետեւ սեղանը Յիսուսի առջեւ 
սփռուած էր: Աւետարանիչը կ'ըսէ, թէ կինը սփռուած էր: Աւետարանիչը կ'ըսէ, թէ կինը սփռուած էր: Աւետարանիչը կ'ըսէ, թէ կինը սփռուած էր: Աւետարանիչը կ'ըսէ, թէ կինը ««««Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարոտքերուն մօտ կեցած` կու լարոտքերուն մօտ կեցած` կու լարոտքերուն մօտ կեցած` կու լար»:»:»:»:    Ի՞նչպէս նստած էր Յիսուս, Ի՞նչպէս նստած էր Յիսուս, Ի՞նչպէս նստած էր Յիսուս, Ի՞նչպէս նստած էր Յիսուս, 
որ կինը որ կինը որ կինը որ կինը կրցաւ անոր ոտքերուն մօտենալ, զանոնք իր կրցաւ անոր ոտքերուն մօտենալ, զանոնք իր կրցաւ անոր ոտքերուն մօտենալ, զանոնք իր կրցաւ անոր ոտքերուն մօտենալ, զանոնք իր 
արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, համբուրել եւ իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, համբուրել եւ իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, համբուրել եւ իւղով արցունքներով թրջել, մազերով սրբել, համբուրել եւ իւղով 
օծել: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան այս մասին կ'ըսէ. օծել: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան այս մասին կ'ըսէ. օծել: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան այս մասին կ'ըսէ. օծել: Զարեհ Արք. Ազնաւորեան այս մասին կ'ըսէ. ««««Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի Որպէսզի 
գիտնանք թէ կինը ի՞նչպէս կրցած էր մօտենալ Յիսուսի գիտնանք թէ կինը ի՞նչպէս կրցած էր մօտենալ Յիսուսի գիտնանք թէ կինը ի՞նչպէս կրցած էր մօտենալ Յիսուսի գիտնանք թէ կինը ի՞նչպէս կրցած էր մօտենալ Յիսուսի 
ոտքերուն, պէտք է յիշել, որ անցեալին ճաշի կամ ընթրիքի ոտքերուն, պէտք է յիշել, որ անցեալին ճաշի կամ ընթրիքի ոտքերուն, պէտք է յիշել, որ անցեալին ճաշի կամ ընթրիքի ոտքերուն, պէտք է յիշել, որ անցեալին ճաշի կամ ընթրիքի 
հրաւիրեհրաւիրեհրաւիրեհրաւիրեալները սեղանի մը շուրջ ընկողմանած կը բազմէին, ալները սեղանի մը շուրջ ընկողմանած կը բազմէին, ալները սեղանի մը շուրջ ընկողմանած կը բազմէին, ալները սեղանի մը շուրջ ընկողմանած կը բազմէին, 
գլուխները դէպի սեղանը եւ ոտքերը դէպի ետգլուխները դէպի սեղանը եւ ոտքերը դէպի ետգլուխները դէպի սեղանը եւ ոտքերը դէպի ետգլուխները դէպի սեղանը եւ ոտքերը դէպի ետ»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Նախորդ կէտին մէջ ցոյց տուինք, թէ Տիրոջ ոտքերը Նախորդ կէտին մէջ ցոյց տուինք, թէ Տիրոջ ոտքերը Նախորդ կէտին մէջ ցոյց տուինք, թէ Տիրոջ ոտքերը Նախորդ կէտին մէջ ցոյց տուինք, թէ Տիրոջ ոտքերը 
դէպի ետ ըլլալով` կնոջ համար դիւրին եղաւ դէպի ետ ըլլալով` կնոջ համար դիւրին եղաւ դէպի ետ ըլլալով` կնոջ համար դիւրին եղաւ դէպի ետ ըլլալով` կնոջ համար դիւրին եղաւ ««««ետեւի կողմէնետեւի կողմէնետեւի կողմէնետեւի կողմէն» » » » 
մօտենալ անոնց: Բայց կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ նոյնիսկ մօտենալ անոնց: Բայց կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ նոյնիսկ մօտենալ անոնց: Բայց կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ նոյնիսկ մօտենալ անոնց: Բայց կարեւոր է գիտնալ նաեւ, որ նոյնիսկ 
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եթէ սեղանըեթէ սեղանըեթէ սեղանըեթէ սեղանը    չըլլար, եւ Յիսուս անոր շուրջ ընկողմանած չըլլար, եւ Յիսուս անոր շուրջ ընկողմանած չըլլար, եւ Յիսուս անոր շուրջ ընկողմանած չըլլար, եւ Յիսուս անոր շուրջ ընկողմանած 
չըլլար` ոտքերը դէպի ետ ունենալով, կինը ինքզինք չըլլար` ոտքերը դէպի ետ ունենալով, կինը ինքզինք չըլլար` ոտքերը դէպի ետ ունենալով, կինը ինքզինք չըլլար` ոտքերը դէպի ետ ունենալով, կինը ինքզինք 
անարժան պիտի համարէր ու պիտի չհամարձակէր դէմ անարժան պիտի համարէր ու պիտի չհամարձակէր դէմ անարժան պիտի համարէր ու պիտի չհամարձակէր դէմ անարժան պիտի համարէր ու պիտի չհամարձակէր դէմ 
յանդիման գալու Տիրոջ, եւ երես առ երես հանդիպելու: Մեղքը յանդիման գալու Տիրոջ, եւ երես առ երես հանդիպելու: Մեղքը յանդիման գալու Տիրոջ, եւ երես առ երես հանդիպելու: Մեղքը յանդիման գալու Տիրոջ, եւ երես առ երես հանդիպելու: Մեղքը 
կը կորսնցնէ մեր համարձակութիւնը, եւ կը խլէ մեր սրտէն կը կորսնցնէ մեր համարձակութիւնը, եւ կը խլէ մեր սրտէն կը կորսնցնէ մեր համարձակութիւնը, եւ կը խլէ մեր սրտէն կը կորսնցնէ մեր համարձակութիւնը, եւ կը խլէ մեր սրտէն 
Տիրոջ ներկայուՏիրոջ ներկայուՏիրոջ ներկայուՏիրոջ ներկայութեան կանգնելու մեր յանդգնութիւնը: Այոթեան կանգնելու մեր յանդգնութիւնը: Այոթեան կանգնելու մեր յանդգնութիւնը: Այոթեան կանգնելու մեր յանդգնութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, 
չենք կրնար մեր Արարիչին աչքերուն նայիլ, երբ գիտենք որ չենք կրնար մեր Արարիչին աչքերուն նայիլ, երբ գիտենք որ չենք կրնար մեր Արարիչին աչքերուն նայիլ, երբ գիտենք որ չենք կրնար մեր Արարիչին աչքերուն նայիլ, երբ գիտենք որ 
անոր սուրբ աչքերուն դիմաց կամովին մեղք գործած ենք:անոր սուրբ աչքերուն դիմաց կամովին մեղք գործած ենք:անոր սուրբ աչքերուն դիմաց կամովին մեղք գործած ենք:անոր սուրբ աչքերուն դիմաց կամովին մեղք գործած ենք:    

3) 3) 3) 3) Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ Մեկնիչներ դիտել կու տան, որ ««««ետեւի կողմէնետեւի կողմէնետեւի կողմէնետեւի կողմէն»»»»    անձի անձի անձի անձի 
մը մօտենալը, անցեալին մեծ յարգանքի ու ակնածանքի նշան մը մօտենալը, անցեալին մեծ յարգանքի ու ակնածանքի նշան մը մօտենալը, անցեալին մեծ յարգանքի ու ակնածանքի նշան մը մօտենալը, անցեալին մեծ յարգանքի ու ակնածանքի նշան 
էր: Այսէր: Այսէր: Այսէր: Այս    իմաստով, կինը շատ մեծ յարգանքով մօտեցաւ Տիրոջ: իմաստով, կինը շատ մեծ յարգանքով մօտեցաւ Տիրոջ: իմաստով, կինը շատ մեծ յարգանքով մօտեցաւ Տիրոջ: իմաստով, կինը շատ մեծ յարգանքով մօտեցաւ Տիրոջ: 
Այսօրուան քրիստոնեաները իրենց վերաբերմունքին մէջ Այսօրուան քրիստոնեաները իրենց վերաբերմունքին մէջ Այսօրուան քրիստոնեաները իրենց վերաբերմունքին մէջ Այսօրուան քրիստոնեաները իրենց վերաբերմունքին մէջ 
Յիսուսի հանդէպ երբեմն կը մոռնան յարգանքի բաժինը: Յիսուսի հանդէպ երբեմն կը մոռնան յարգանքի բաժինը: Յիսուսի հանդէպ երբեմն կը մոռնան յարգանքի բաժինը: Յիսուսի հանդէպ երբեմն կը մոռնան յարգանքի բաժինը: 
Երբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք կը Երբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք կը Երբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք կը Երբեմն կը հանդիպինք հաւատացեալներու, որոնք կը 
բացագանչեն. բացագանչեն. բացագանչեն. բացագանչեն. ««««Յիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբա´́́́յրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկա´́́́մն է, մեր մն է, մեր մն է, մեր մն է, մեր 
ընկեընկեընկեընկե´́́́րնրնրնրն    էէէէ»:»:»:»:    ՃիՃիՃիՃի´́́́շդ է, շդ է, շդ է, շդ է, ««««Յիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբաՅիսուս մեր եղբա´́́́յրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկայրն է, մեր բարեկա´́́́մն մն մն մն 
է, մեր ընկեէ, մեր ընկեէ, մեր ընկեէ, մեր ընկե´́́́րն էրն էրն էրն է»,»,»,»,    բայց պէտք չէ մոռնալ նաեւ որ Յիսուս մեր բայց պէտք չէ մոռնալ նաեւ որ Յիսուս մեր բայց պէտք չէ մոռնալ նաեւ որ Յիսուս մեր բայց պէտք չէ մոռնալ նաեւ որ Յիսուս մեր 
ՏէՏէՏէՏէ´́́́րն է, մեր Աստուարն է, մեր Աստուարն է, մեր Աստուարն է, մեր Աստուա´́́́ծն է, մեր անաչառ դատաւորն է: ծն է, մեր անաչառ դատաւորն է: ծն է, մեր անաչառ դատաւորն է: ծն է, մեր անաչառ դատաւորն է: 
Աբեղայութեանս առաջին տարին էր, 1994: Քարոզի մը Աբեղայութեանս առաջին տարին էր, 1994: Քարոզի մը Աբեղայութեանս առաջին տարին էր, 1994: Քարոզի մը Աբեղայութեանս առաջին տարին էր, 1994: Քարոզի մը 
ընթացքին աւելի քան 10 անգամ յիշեցի ընթացքին աւելի քան 10 անգամ յիշեցի ընթացքին աւելի քան 10 անգամ յիշեցի ընթացքին աւելի քան 10 անգամ յիշեցի ««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունըանունըանունըանունը: : : : 
Սուրբ Պատարագէն ետք երբ կէսօրին կը ճաշէինք, Զարեհ Սուրբ Պատարագէն ետք երբ կէսօրին կը ճաշէինք, Զարեհ Սուրբ Պատարագէն ետք երբ կէսօրին կը ճաշէինք, Զարեհ Սուրբ Պատարագէն ետք երբ կէսօրին կը ճաշէինք, Զարեհ 
Սրբազանը ինծի դարձաւ եւ ըսաւ. Սրբազանը ինծի դարձաւ եւ ըսաւ. Սրբազանը ինծի դարձաւ եւ ըսաւ. Սրբազանը ինծի դարձաւ եւ ըսաւ. ««««Լաւ կ'ըլլայ որ Լաւ կ'ըլլայ որ Լաւ կ'ըլլայ որ Լաւ կ'ըլլայ որ ““““ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս””””ի ի ի ի 
անունը տուած ատենդ` անոր կողքին դնես անունը տուած ատենդ` անոր կողքին դնես անունը տուած ատենդ` անոր կողքին դնես անունը տուած ատենդ` անոր կողքին դնես ““““ՏէրՏէրՏէրՏէր””””    բառը, բառը, բառը, բառը, 
որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ ““““ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս””””ը` Քրիստոսի մարդկային անունն է, իսկ ը` Քրիստոսի մարդկային անունն է, իսկ ը` Քրիստոսի մարդկային անունն է, իսկ ը` Քրիստոսի մարդկային անունն է, իսկ 
““““ՏէրՏէրՏէրՏէր””””    բառը անոր աստուածային ինքնութիւնն է որ բառը անոր աստուածային ինքնութիւնն է որ բառը անոր աստուածային ինքնութիւնն է որ բառը անոր աստուածային ինքնութիւնն է որ ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու ցոյց կու 
տայտայտայտայ»:»:»:»:    Սրբազան Հօր այս խօսքը, ամենայն յստակութեամբ կը Սրբազան Հօր այս խօսքը, ամենայն յստակութեամբ կը Սրբազան Հօր այս խօսքը, ամենայն յստակութեամբ կը Սրբազան Հօր այս խօսքը, ամենայն յստակութեամբ կը 
պարզէ, թէ պարզէ, թէ պարզէ, թէ պարզէ, թէ ան ան ան ան սիրով, բայց միաժամանակ յարգանքով լեցուն սիրով, բայց միաժամանակ յարգանքով լեցուն սիրով, բայց միաժամանակ յարգանքով լեցուն սիրով, բայց միաժամանակ յարգանքով լեցուն 
էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ: Երբ յիշենք որ Աստուծոյ էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ: Երբ յիշենք որ Աստուծոյ էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ: Երբ յիշենք որ Աստուծոյ էր Տէր Յիսուս Քրիստոսի հանդէպ: Երբ յիշենք որ Աստուծոյ 
Որդին մեզի համար մարդ դարձաւ ու Որդին մեզի համար մարդ դարձաւ ու Որդին մեզի համար մարդ դարձաւ ու Որդին մեզի համար մարդ դարձաւ ու ““““ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս””””, , , , այսինքն` այսինքն` այսինքն` այսինքն` 
““““ՓրկիչՓրկիչՓրկիչՓրկիչ””””    կոչուեցաւ, պէտք չէ մոռնանք ոկոչուեցաւ, պէտք չէ մոռնանք ոկոչուեցաւ, պէտք չէ մոռնանք ոկոչուեցաւ, պէտք չէ մոռնանք որ ան մարդեղացեալ ր ան մարդեղացեալ ր ան մարդեղացեալ ր ան մարդեղացեալ 
Տէրն ու Աստուածն է: Յիսուս ոչ միայն մեր սիրոյն արժանի է, Տէրն ու Աստուածն է: Յիսուս ոչ միայն մեր սիրոյն արժանի է, Տէրն ու Աստուածն է: Յիսուս ոչ միայն մեր սիրոյն արժանի է, Տէրն ու Աստուածն է: Յիսուս ոչ միայն մեր սիրոյն արժանի է, 
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այլ նաեւ` ամէն յարգանքի ու մեծարանքի, ամէն պատիւի ու այլ նաեւ` ամէն յարգանքի ու մեծարանքի, ամէն պատիւի ու այլ նաեւ` ամէն յարգանքի ու մեծարանքի, ամէն պատիւի ու այլ նաեւ` ամէն յարգանքի ու մեծարանքի, ամէն պատիւի ու 
բարձրացումի:բարձրացումի:բարձրացումի:բարձրացումի:    

4) 4) 4) 4) ««««Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար, 
արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրարցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրարցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրարցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»:»:»:»:    Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.Քանի մը նշումներ.----    

ա) Լալը եւ արցունքնեա) Լալը եւ արցունքնեա) Լալը եւ արցունքնեա) Լալը եւ արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջելը` րով Յիսուսի ոտքերը թրջելը` րով Յիսուսի ոտքերը թրջելը` րով Յիսուսի ոտքերը թրջելը` 
անկեղծ ապաշխարութեան արտայայտութիւն են: Ոեւէ անկեղծ ապաշխարութեան արտայայտութիւն են: Ոեւէ անկեղծ ապաշխարութեան արտայայտութիւն են: Ոեւէ անկեղծ ապաշխարութեան արտայայտութիւն են: Ոեւէ 
ապաշխարութիւն չի կրնար իսկական ապաշխարութիւն ապաշխարութիւն չի կրնար իսկական ապաշխարութիւն ապաշխարութիւն չի կրնար իսկական ապաշխարութիւն ապաշխարութիւն չի կրնար իսկական ապաշխարութիւն 
նկատուիլ, եթէ երբեք անոր չ'ընկերանար արցունքը, ճիշդ նկատուիլ, եթէ երբեք անոր չ'ընկերանար արցունքը, ճիշդ նկատուիլ, եթէ երբեք անոր չ'ընկերանար արցունքը, ճիշդ նկատուիլ, եթէ երբեք անոր չ'ընկերանար արցունքը, ճիշդ 
ինչպէս աղօթք մը իրական իմաստով աղօթք պիտի ինչպէս աղօթք մը իրական իմաստով աղօթք պիտի ինչպէս աղօթք մը իրական իմաստով աղօթք պիտի ինչպէս աղօթք մը իրական իմաստով աղօթք պիտի 
չնկատուէր առանց հաւատքի ընկերակցութեան: Ապաշխչնկատուէր առանց հաւատքի ընկերակցութեան: Ապաշխչնկատուէր առանց հաւատքի ընկերակցութեան: Ապաշխչնկատուէր առանց հաւատքի ընկերակցութեան: Ապաշխաաաա----
րութիւնը պարտէզ մըն է, ուր մտնող մարդը պէտք է րութիւնը պարտէզ մըն է, ուր մտնող մարդը պէտք է րութիւնը պարտէզ մըն է, ուր մտնող մարդը պէտք է րութիւնը պարտէզ մըն է, ուր մտնող մարդը պէտք է 
արցունքի սերմեր սերմանէ, որոնք երբ ծլին ու ծաղկին` արցունքի սերմեր սերմանէ, որոնք երբ ծլին ու ծաղկին` արցունքի սերմեր սերմանէ, որոնք երբ ծլին ու ծաղկին` արցունքի սերմեր սերմանէ, որոնք երբ ծլին ու ծաղկին` 
մարդուն հոգիի ուրախութիւն, սրտի ցնծութիւն ու մտքի մարդուն հոգիի ուրախութիւն, սրտի ցնծութիւն ու մտքի մարդուն հոգիի ուրախութիւն, սրտի ցնծութիւն ու մտքի մարդուն հոգիի ուրախութիւն, սրտի ցնծութիւն ու մտքի 
բերկրութիւն կը շնորհեն: Սաղմոսագիրն իսկ այս բերկրութիւն կը շնորհեն: Սաղմոսագիրն իսկ այս բերկրութիւն կը շնորհեն: Սաղմոսագիրն իսկ այս բերկրութիւն կը շնորհեն: Սաղմոսագիրն իսկ այս 
իրողութիւնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. իրողութիւնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. իրողութիւնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. իրողութիւնը կը հաստատէ երբ կ'ըսէ. ««««Անոնք որ արցունքով Անոնք որ արցունքով Անոնք որ արցունքով Անոնք որ արցունքով 
կը ցանեն`կը ցանեն`կը ցանեն`կը ցանեն`    ցնծութեամբ պիտի հնձեն: Ան որ լալով կ'երթայ ցնծութեամբ պիտի հնձեն: Ան որ լալով կ'երթայ ցնծութեամբ պիտի հնձեն: Ան որ լալով կ'երթայ ցնծութեամբ պիտի հնձեն: Ան որ լալով կ'երթայ 
ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծութեամբ ետ պիտի ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծութեամբ ետ պիտի ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծութեամբ ետ պիտի ցանելու սերմը տանելով, անշուշտ ցնծութեամբ ետ պիտի 
դառնայ, իր ցորենի խուրձերը բերելովդառնայ, իր ցորենի խուրձերը բերելովդառնայ, իր ցորենի խուրձերը բերելովդառնայ, իր ցորենի խուրձերը բերելով»»»» ( ( ( (Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5----6): 6): 6): 6): 
Այստեղ Սաղմոսագիրը երկու անգամ արցունքով ու լալով Այստեղ Սաղմոսագիրը երկու անգամ արցունքով ու լալով Այստեղ Սաղմոսագիրը երկու անգամ արցունքով ու լալով Այստեղ Սաղմոսագիրը երկու անգամ արցունքով ու լալով 
ցանելու մասին կը խօսի, եւ երկու անգամ` ցնծութեամբ ցանելու մասին կը խօսի, եւ երկու անգամ` ցնծութեամբ ցանելու մասին կը խօսի, եւ երկու անգամ` ցնծութեամբ ցանելու մասին կը խօսի, եւ երկու անգամ` ցնծութեամբ 
հնձելու հնձելու հնձելու հնձելու մասին: Խորքին մէջ, Սաղմոսագիրը ճշմարիտ մասին: Խորքին մէջ, Սաղմոսագիրը ճշմարիտ մասին: Խորքին մէջ, Սաղմոսագիրը ճշմարիտ մասին: Խորքին մէջ, Սաղմոսագիրը ճշմարիտ 
ապաշխարողի մը պատկերը ներկայացնելու համար, կու տայ ապաշխարողի մը պատկերը ներկայացնելու համար, կու տայ ապաշխարողի մը պատկերը ներկայացնելու համար, կու տայ ապաշխարողի մը պատկերը ներկայացնելու համար, կու տայ 
օրինակը պարտիզպանի մը, որ կը ցանէ, կը սերմանէ, կը օրինակը պարտիզպանի մը, որ կը ցանէ, կը սերմանէ, կը օրինակը պարտիզպանի մը, որ կը ցանէ, կը սերմանէ, կը օրինակը պարտիզպանի մը, որ կը ցանէ, կը սերմանէ, կը 
հնձէ եւ ցորենի խոհնձէ եւ ցորենի խոհնձէ եւ ցորենի խոհնձէ եւ ցորենի խոււււրձեր կը հաւաքէ: Ինչո՞ւ համար: րձեր կը հաւաքէ: Ինչո՞ւ համար: րձեր կը հաւաքէ: Ինչո՞ւ համար: րձեր կը հաւաքէ: Ինչո՞ւ համար: 
Սաղմոսագիրը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ ինչպէս Սաղմոսագիրը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ ինչպէս Սաղմոսագիրը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ ինչպէս Սաղմոսագիրը կ'ուզէ բացայայտել մեզի, թէ ինչպէս 
պարտիզպանը սերմ ցանած պարտիզպանը սերմ ցանած պարտիզպանը սերմ ցանած պարտիզպանը սերմ ցանած կամ ծառ տնկած ժամանակ, կամ ծառ տնկած ժամանակ, կամ ծառ տնկած ժամանակ, կամ ծառ տնկած ժամանակ, 
հողը փորած կամ հերկած ժամանակ, թէպէտ կը յոգնի ու կը հողը փորած կամ հերկած ժամանակ, թէպէտ կը յոգնի ու կը հողը փորած կամ հերկած ժամանակ, թէպէտ կը յոգնի ու կը հողը փորած կամ հերկած ժամանակ, թէպէտ կը յոգնի ու կը 
քրտնի, բայց ուրախութեամբ կ'ընէ այդ բոլորը, որովհետեւ իր քրտնի, բայց ուրախութեամբ կ'ընէ այդ բոլորը, որովհետեւ իր քրտնի, բայց ուրախութեամբ կ'ընէ այդ բոլորը, որովհետեւ իր քրտնի, բայց ուրախութեամբ կ'ընէ այդ բոլորը, որովհետեւ իր 
յոգնութեան ու թափած քրտինքին մասին չէ որ կը մտածէ, յոգնութեան ու թափած քրտինքին մասին չէ որ կը մտածէ, յոգնութեան ու թափած քրտինքին մասին չէ որ կը մտածէ, յոգնութեան ու թափած քրտինքին մասին չէ որ կը մտածէ, 
այլ` իր յոգնութեան ու թափած քրտինքին արդիւնքը ըլլալիք այլ` իր յոգնութեան ու թափած քրտինքին արդիւնքը ըլլալիք այլ` իր յոգնութեան ու թափած քրտինքին արդիւնքը ըլլալիք այլ` իր յոգնութեան ու թափած քրտինքին արդիւնքը ըլլալիք 
պտուղներուն մասին, նպտուղներուն մասին, նպտուղներուն մասին, նպտուղներուն մասին, նոյնպէս ալ, ապաշխարութեան ոյնպէս ալ, ապաշխարութեան ոյնպէս ալ, ապաշխարութեան ոյնպէս ալ, ապաշխարութեան 
ժամանակ արցունք հոսեցնող մարդը, ուրախութեամբ կ'ընէ ժամանակ արցունք հոսեցնող մարդը, ուրախութեամբ կ'ընէ ժամանակ արցունք հոսեցնող մարդը, ուրախութեամբ կ'ընէ ժամանակ արցունք հոսեցնող մարդը, ուրախութեամբ կ'ընէ 
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ատիկա, որովհետեւ գիտէ որ իր թափած արցունքներուն ատիկա, որովհետեւ գիտէ որ իր թափած արցունքներուն ատիկա, որովհետեւ գիտէ որ իր թափած արցունքներուն ատիկա, որովհետեւ գիտէ որ իր թափած արցունքներուն 
փոխարէն` մեծ վարձք ու մեծ փառք պիտի ստանայ, եւ իր փոխարէն` մեծ վարձք ու մեծ փառք պիտի ստանայ, եւ իր փոխարէն` մեծ վարձք ու մեծ փառք պիտի ստանայ, եւ իր փոխարէն` մեծ վարձք ու մեծ փառք պիտի ստանայ, եւ իր 
սիրտն ու հոգին ուրախութեամբ պիտի համակուին: սիրտն ու հոգին ուրախութեամբ պիտի համակուին: սիրտն ու հոգին ուրախութեամբ պիտի համակուին: սիրտն ու հոգին ուրախութեամբ պիտի համակուին: 
Դրուագին մէջ յիշուած պոռնիկ կինը, ճիշդԴրուագին մէջ յիշուած պոռնիկ կինը, ճիշդԴրուագին մէջ յիշուած պոռնիկ կինը, ճիշդԴրուագին մէջ յիշուած պոռնիկ կինը, ճիշդ    պարտիզպանի մը պարտիզպանի մը պարտիզպանի մը պարտիզպանի մը 
նմանութեամբ, մօտեցաւ Կենաց Ծառին` Քրիստոսի, եւ այդ նմանութեամբ, մօտեցաւ Կենաց Ծառին` Քրիստոսի, եւ այդ նմանութեամբ, մօտեցաւ Կենաց Ծառին` Քրիստոսի, եւ այդ նմանութեամբ, մօտեցաւ Կենաց Ծառին` Քրիստոսի, եւ այդ 
Կենաց Ծառին շուրջ առատ արցունք թափեց, եւ իր թափած Կենաց Ծառին շուրջ առատ արցունք թափեց, եւ իր թափած Կենաց Ծառին շուրջ առատ արցունք թափեց, եւ իր թափած Կենաց Ծառին շուրջ առատ արցունք թափեց, եւ իր թափած 
արցունքներով Կենաց Ծառէն քաղեց հիմնական երեք արցունքներով Կենաց Ծառէն քաղեց հիմնական երեք արցունքներով Կենաց Ծառէն քաղեց հիմնական երեք արցունքներով Կենաց Ծառէն քաղեց հիմնական երեք 
պտուղներ` մեղքերու թողութեան պտուղը, հոգեկան պտուղներ` մեղքերու թողութեան պտուղը, հոգեկան պտուղներ` մեղքերու թողութեան պտուղը, հոգեկան պտուղներ` մեղքերու թողութեան պտուղը, հոգեկան 
հանգստութեան պտուղը, եւ սրտի ուրախութեան պտուղը:հանգստութեան պտուղը, եւ սրտի ուրախութեան պտուղը:հանգստութեան պտուղը, եւ սրտի ուրախութեան պտուղը:հանգստութեան պտուղը, եւ սրտի ուրախութեան պտուղը:    

բբբբ) ) ) ) Ճիշդ է որ սովորաբար երբ խօսինք ապաշխարութեան Ճիշդ է որ սովորաբար երբ խօսինք ապաշխարութեան Ճիշդ է որ սովորաբար երբ խօսինք ապաշխարութեան Ճիշդ է որ սովորաբար երբ խօսինք ապաշխարութեան 
արցունքին մասին, կը բացատրենք թէ անոր արդիւնքը կ'ըլլայ արցունքին մասին, կը բացատրենք թէ անոր արդիւնքը կ'ըլլայ արցունքին մասին, կը բացատրենք թէ անոր արդիւնքը կ'ըլլայ արցունքին մասին, կը բացատրենք թէ անոր արդիւնքը կ'ըլլայ 
հոգեկան հանգստութիւնն ու սրտի ուրախութիւնը, բայց միւս հոգեկան հանգստութիւնն ու սրտի ուրախութիւնը, բայց միւս հոգեկան հանգստութիւնն ու սրտի ուրախութիւնը, բայց միւս հոգեկան հանգստութիւնն ու սրտի ուրախութիւնը, բայց միւս 
կողմէ անուրանալի իրականութիւն է, որ մարմինը իկողմէ անուրանալի իրականութիւն է, որ մարմինը իկողմէ անուրանալի իրականութիւն է, որ մարմինը իկողմէ անուրանալի իրականութիւն է, որ մարմինը ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
իր հանգիստը կը գտնէ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ: իր հանգիստը կը գտնէ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ: իր հանգիստը կը գտնէ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ: իր հանգիստը կը գտնէ ճշմարիտ ապաշխարութեամբ: 
ՓասՓասՓասՓաստօրէն, ապաշխարութեամբ պոռնիկ կնոջ մարմինը տօրէն, ապաշխարութեամբ պոռնիկ կնոջ մարմինը տօրէն, ապաշխարութեամբ պոռնիկ կնոջ մարմինը տօրէն, ապաշխարութեամբ պոռնիկ կնոջ մարմինը 
նոյնքան հանգստացաւ որքան անոր հոգին, սիրտն ու միտքը: նոյնքան հանգստացաւ որքան անոր հոգին, սիրտն ու միտքը: նոյնքան հանգստացաւ որքան անոր հոգին, սիրտն ու միտքը: նոյնքան հանգստացաւ որքան անոր հոգին, սիրտն ու միտքը: 
Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած անոր մարմինը` Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած անոր մարմինը` Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած անոր մարմինը` Աստուծոյ փառքին համար ստեղծուած անոր մարմինը` 
վերադարձաւ Աստուծոյ փառքով զարդարուելու ու զօրավերադարձաւ Աստուծոյ փառքով զարդարուելու ու զօրավերադարձաւ Աստուծոյ փառքով զարդարուելու ու զօրավերադարձաւ Աստուծոյ փառքով զարդարուելու ու զօրա----
նալու, երբ մօտեցաւ աստուածային իր փառքէն մերկնալու, երբ մօտեցաւ աստուածային իր փառքէն մերկնալու, երբ մօտեցաւ աստուածային իր փառքէն մերկնալու, երբ մօտեցաւ աստուածային իր փառքէն մերկացացացացած ած ած ած 
Աստուծոյ Որդիին, Աստուծոյ Որդիին, Աստուծոյ Որդիին, Աստուծոյ Որդիին, որ աշխարհ եկած էր մեզ Աստուծոյ որ աշխարհ եկած էր մեզ Աստուծոյ որ աշխարհ եկած էր մեզ Աստուծոյ որ աշխարհ եկած էր մեզ Աստուծոյ 
փառքով զարդարելու: Ապաշխարութեան արցունքը, հետեւափառքով զարդարելու: Ապաշխարութեան արցունքը, հետեւափառքով զարդարելու: Ապաշխարութեան արցունքը, հետեւափառքով զարդարելու: Ապաշխարութեան արցունքը, հետեւա----
բար, կը սրբէ ոբար, կը սրբէ ոբար, կը սրբէ ոբար, կը սրբէ ո´́́́չ միայն մեր սրտի աղտը, մեր հոգիի բիծը ու չ միայն մեր սրտի աղտը, մեր հոգիի բիծը ու չ միայն մեր սրտի աղտը, մեր հոգիի բիծը ու չ միայն մեր սրտի աղտը, մեր հոգիի բիծը ու 
մեր մտքի մուրը, այլ նաեւ կը սրբէ մեր մարմինը:մեր մտքի մուրը, այլ նաեւ կը սրբէ մեր մարմինը:մեր մտքի մուրը, այլ նաեւ կը սրբէ մեր մարմինը:մեր մտքի մուրը, այլ նաեւ կը սրբէ մեր մարմինը:    Մեծն Մեծն Մեծն Մեծն 
Մակարիոս կ'ըսէ.Մակարիոս կ'ըսէ.Մակարիոս կ'ըսէ.Մակարիոս կ'ըսէ.    ««««Ինչպէս եթէ անձրեւը չոր արտի վրայ Ինչպէս եթէ անձրեւը չոր արտի վրայ Ինչպէս եթէ անձրեւը չոր արտի վրայ Ինչպէս եթէ անձրեւը չոր արտի վրայ 
իջնէ, զայն պտղաբերիջնէ, զայն պտղաբերիջնէ, զայն պտղաբերիջնէ, զայն պտղաբեր    կը դարձնէ, նոյնպէս ալ, երբ կը դարձնէ, նոյնպէս ալ, երբ կը դարձնէ, նոյնպէս ալ, երբ կը դարձնէ, նոյնպէս ալ, երբ 
ապաշխարութեան արցունքը իջնէ մեղքով չորցած մեր ապաշխարութեան արցունքը իջնէ մեղքով չորցած մեր ապաշխարութեան արցունքը իջնէ մեղքով չորցած մեր ապաշխարութեան արցունքը իջնէ մեղքով չորցած մեր 
սիրտերուն վրայ` հոգեւոր պտուղներ կը բերէ, եւ հանգիստ սիրտերուն վրայ` հոգեւոր պտուղներ կը բերէ, եւ հանգիստ սիրտերուն վրայ` հոգեւոր պտուղներ կը բերէ, եւ հանգիստ սիրտերուն վրայ` հոգեւոր պտուղներ կը բերէ, եւ հանգիստ 
կը շնորհէ թէկը շնորհէ թէկը շնորհէ թէկը շնորհէ թէ´ ´ ´ ´ մեր հոգիներուն եւ թէ մեր մարմիններունմեր հոգիներուն եւ թէ մեր մարմիններունմեր հոգիներուն եւ թէ մեր մարմիններունմեր հոգիներուն եւ թէ մեր մարմիններուն»:»:»:»:    
Աստուածաշունչը կը խօսի թէԱստուածաշունչը կը խօսի թէԱստուածաշունչը կը խօսի թէԱստուածաշունչը կը խօսի թէ´ ´ ´ ´ մեր հոգիներու փրկութեան մեր հոգիներու փրկութեան մեր հոգիներու փրկութեան մեր հոգիներու փրկութեան 
մասին (Ա.Պետրոս 1.9) եւ մասին (Ա.Պետրոս 1.9) եւ մասին (Ա.Պետրոս 1.9) եւ մասին (Ա.Պետրոս 1.9) եւ թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեր մարմիններու փրկութեան մեր մարմիններու փրկութեան մեր մարմիններու փրկութեան մեր մարմիններու փրկութեան 
մասին (Հռոմայեցիս 8.23): Օգոստինոս խօսելով այն մասին (Հռոմայեցիս 8.23): Օգոստինոս խօսելով այն մասին (Հռոմայեցիս 8.23): Օգոստինոս խօսելով այն մասին (Հռոմայեցիս 8.23): Օգոստինոս խօսելով այն 
հանգիստին ու առողջութեան մասին զոր մարդուն մարմինը հանգիստին ու առողջութեան մասին զոր մարդուն մարմինը հանգիստին ու առողջութեան մասին զոր մարդուն մարմինը հանգիստին ու առողջութեան մասին զոր մարդուն մարմինը 
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ձեռք կը ձգէ ապաշխարութեան արցունքով` կ'ըսէ. ձեռք կը ձգէ ապաշխարութեան արցունքով` կ'ըսէ. ձեռք կը ձգէ ապաշխարութեան արցունքով` կ'ըսէ. ձեռք կը ձգէ ապաշխարութեան արցունքով` կ'ըսէ. ««««Թող Թող Թող Թող 
ներկայիս արցունքս ըլլայ բաժինս, որպէսզի Տիրոջ ներկայիս արցունքս ըլլայ բաժինս, որպէսզի Տիրոջ ներկայիս արցունքս ըլլայ բաժինս, որպէսզի Տիրոջ ներկայիս արցունքս ըլլայ բաժինս, որպէսզի Տիրոջ 
յայտնութեան օրը մխիթարութիւնը ըլլյայտնութեան օրը մխիթարութիւնը ըլլյայտնութեան օրը մխիթարութիւնը ըլլյայտնութեան օրը մխիթարութիւնը ըլլայ հոգիիս բաժինը եւ այ հոգիիս բաժինը եւ այ հոգիիս բաժինը եւ այ հոգիիս բաժինը եւ 
մարմինս հագնի յաւիտենական առողջութիւնըմարմինս հագնի յաւիտենական առողջութիւնըմարմինս հագնի յաւիտենական առողջութիւնըմարմինս հագնի յաւիտենական առողջութիւնը»:»:»:»:    Յովհան Յովհան Յովհան Յովհան 
Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. ««««Թող որ աչքերս արցունք հոսեցնեն ինծի Թող որ աչքերս արցունք հոսեցնեն ինծի Թող որ աչքերս արցունք հոսեցնեն ինծի Թող որ աչքերս արցունք հոսեցնեն ինծի 
համար մարդեղացած ու մարմնացած Աստուծոյ Որդիին համար մարդեղացած ու մարմնացած Աստուծոյ Որդիին համար մարդեղացած ու մարմնացած Աստուծոյ Որդիին համար մարդեղացած ու մարմնացած Աստուծոյ Որդիին 
փառքին համար, որպէսզի իմ մարմինս չկորսնցնէ Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի իմ մարմինս չկորսնցնէ Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի իմ մարմինս չկորսնցնէ Աստուծոյ փառքին համար, որպէսզի իմ մարմինս չկորսնցնէ Աստուծոյ 
Որդիին մարմինին նմանութիւնը ըլլալու Որդիին մարմինին նմանութիւնը ըլլալու Որդիին մարմինին նմանութիւնը ըլլալու Որդիին մարմինին նմանութիւնը ըլլալու փառքըփառքըփառքըփառքը»:»:»:»:    Կարելի է Կարելի է Կարելի է Կարելի է 
անթիւ խօսքեր յիշել սուրբ հայրերէն, որոնք կը խօսին թէանթիւ խօսքեր յիշել սուրբ հայրերէն, որոնք կը խօսին թէանթիւ խօսքեր յիշել սուրբ հայրերէն, որոնք կը խօսին թէանթիւ խօսքեր յիշել սուրբ հայրերէն, որոնք կը խօսին թէ´ ´ ´ ´ 
մարմինի եւ թէմարմինի եւ թէմարմինի եւ թէմարմինի եւ թէ´ ´ ´ ´ հոգիի փրկութեան մասին, բայց կը հոգիի փրկութեան մասին, բայց կը հոգիի փրկութեան մասին, բայց կը հոգիի փրկութեան մասին, բայց կը 
բաւարարուիմ այսքանով, յիշեցնելով մեր ընթերցողներուն, բաւարարուիմ այսքանով, յիշեցնելով մեր ընթերցողներուն, բաւարարուիմ այսքանով, յիշեցնելով մեր ընթերցողներուն, բաւարարուիմ այսքանով, յիշեցնելով մեր ընթերցողներուն, 
թէ Քրիստոս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց, ինչպէս մեր թէ Քրիստոս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց, ինչպէս մեր թէ Քրիստոս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց, ինչպէս մեր թէ Քրիստոս խաչին վրայ իր արիւնը թափեց, ինչպէս մեր 
հոգիներու, նոյնպէս ալ մեր մարմիններոհոգիներու, նոյնպէս ալ մեր մարմիններոհոգիներու, նոյնպէս ալ մեր մարմիններոհոգիներու, նոյնպէս ալ մեր մարմիններու փրկութեան, ւ փրկութեան, ւ փրկութեան, ւ փրկութեան, 
ազատագրութեան եւ նորոգութեան համար:ազատագրութեան եւ նորոգութեան համար:ազատագրութեան եւ նորոգութեան համար:ազատագրութեան եւ նորոգութեան համար:    

գ) Կարեւոր է նկատի առնել որ պոռնիկ կինը ոգ) Կարեւոր է նկատի առնել որ պոռնիկ կինը ոգ) Կարեւոր է նկատի առնել որ պոռնիկ կինը ոգ) Կարեւոր է նկատի առնել որ պոռնիկ կինը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
հաւատք ունէր Քրիստոսի հանդէպ, այլ նաեւ ՍԷհաւատք ունէր Քրիստոսի հանդէպ, այլ նաեւ ՍԷհաւատք ունէր Քրիստոսի հանդէպ, այլ նաեւ ՍԷհաւատք ունէր Քրիստոսի հանդէպ, այլ նաեւ ՍԷ´́́́Ր ունէր: Ր ունէր: Ր ունէր: Ր ունէր: 
Արդարեւ, արցունքներով Տիրոջ ոտքերը թրջելը, իր մազերով Արդարեւ, արցունքներով Տիրոջ ոտքերը թրջելը, իր մազերով Արդարեւ, արցունքներով Տիրոջ ոտքերը թրջելը, իր մազերով Արդարեւ, արցունքներով Տիրոջ ոտքերը թրջելը, իր մազերով 
զանոնք սրբելը, զանոնք համբուրելը եւ իւղով օծելը` զանոնք սրբելը, զանոնք համբուրելը եւ իւղով օծելը` զանոնք սրբելը, զանոնք համբուրելը եւ իւղով օծելը` զանոնք սրբելը, զանոնք համբուրելը եւ իւղով օծելը` 
բացբացբացբացարձակ ու բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էին: Այոարձակ ու բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էին: Այոարձակ ու բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էին: Այոարձակ ու բացառիկ սիրոյ արտայայտութիւն էին: Այո´, ´, ´, ´, 
ան կը սիրէր Յիսուսը, ՇԱան կը սիրէր Յիսուսը, ՇԱան կը սիրէր Յիսուսը, ՇԱան կը սիրէր Յիսուսը, ՇԱ´́́́Տ կը սիրէր, զայն կը սիրէր իր Տ կը սիրէր, զայն կը սիրէր իր Տ կը սիրէր, զայն կը սիրէր իր Տ կը սիրէր, զայն կը սիրէր իր 
ամբողջ սրտով: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց այս մասին. ամբողջ սրտով: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց այս մասին. ամբողջ սրտով: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց այս մասին. ամբողջ սրտով: Յիսուս ինքն իսկ վկայեց այս մասին. ««««Քանի Քանի Քանի Քանի 
զիս շատ սիրեց` ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըզիս շատ սիրեց` ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըզիս շատ սիրեց` ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըզիս շատ սիրեց` ներուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը»»»»    
((((Ղուկաս 7.47): Այս իրողութիւնը սքանչելիօրէն ցոյց կոՂուկաս 7.47): Այս իրողութիւնը սքանչելիօրէն ցոյց կոՂուկաս 7.47): Այս իրողութիւնը սքանչելիօրէն ցոյց կոՂուկաս 7.47): Այս իրողութիւնը սքանչելիօրէն ցոյց կու տայ, ւ տայ, ւ տայ, ւ տայ, 
թէ երբ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, եւ երբ հաւատքի թէ երբ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, եւ երբ հաւատքի թէ երբ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, եւ երբ հաւատքի թէ երբ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, եւ երբ հաւատքի 
կողքին նաեւ սէկողքին նաեւ սէկողքին նաեւ սէկողքին նաեւ սէ´́́́ր ունինք, եւ սիրոյ հետ` սիրոյ արցունք ր ունինք, եւ սիրոյ հետ` սիրոյ արցունք ր ունինք, եւ սիրոյ հետ` սիրոյ արցունք ր ունինք, եւ սիրոյ հետ` սիրոյ արցունք 
ունինք, այն ատեն կը ներուին մեր բոլոր մեղքերը: Մենք կը ունինք, այն ատեն կը ներուին մեր բոլոր մեղքերը: Մենք կը ունինք, այն ատեն կը ներուին մեր բոլոր մեղքերը: Մենք կը ունինք, այն ատեն կը ներուին մեր բոլոր մեղքերը: Մենք կը 
սիրե՞նք Յիսուսը այնքան որքան պոռնիկ կինը ինք կը սիրէր: սիրե՞նք Յիսուսը այնքան որքան պոռնիկ կինը ինք կը սիրէր: սիրե՞նք Յիսուսը այնքան որքան պոռնիկ կինը ինք կը սիրէր: սիրե՞նք Յիսուսը այնքան որքան պոռնիկ կինը ինք կը սիրէր: 
Կինը իր սէրը արտայայտեց Տէր ՅիսուԿինը իր սէրը արտայայտեց Տէր ՅիսուԿինը իր սէրը արտայայտեց Տէր ՅիսուԿինը իր սէրը արտայայտեց Տէր Յիսուսի հանդէպ` իր սի հանդէպ` իր սի հանդէպ` իր սի հանդէպ` իր 
արցունքներով անոր ոտքերը թրջելով, իր մազերով զանոնք արցունքներով անոր ոտքերը թրջելով, իր մազերով զանոնք արցունքներով անոր ոտքերը թրջելով, իր մազերով զանոնք արցունքներով անոր ոտքերը թրջելով, իր մազերով զանոնք 
սրբելով, զանոնք համբուրելով եւ իւղով օծելով. գալով մեզի, սրբելով, զանոնք համբուրելով եւ իւղով օծելով. գալով մեզի, սրբելով, զանոնք համբուրելով եւ իւղով օծելով. գալով մեզի, սրբելով, զանոնք համբուրելով եւ իւղով օծելով. գալով մեզի, 
մենք ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ: Կը մենք ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ: Կը մենք ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ: Կը մենք ի՞նչպէս կ'արտայայտենք մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ: Կը 
սգա՞նք երբ մեր մեղքերով Յիսուսը սուգի կը մատնենք: Կը սգա՞նք երբ մեր մեղքերով Յիսուսը սուգի կը մատնենք: Կը սգա՞նք երբ մեր մեղքերով Յիսուսը սուգի կը մատնենք: Կը սգա՞նք երբ մեր մեղքերով Յիսուսը սուգի կը մատնենք: Կը 
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տրտմի՞նք երբ զինք կը տրտմտրտմի՞նք երբ զինք կը տրտմտրտմի՞նք երբ զինք կը տրտմտրտմի՞նք երբ զինք կը տրտմեցնենք: Կը նեղուի՞նք երբ իր եցնենք: Կը նեղուի՞նք երբ իր եցնենք: Կը նեղուի՞նք երբ իր եցնենք: Կը նեղուի՞նք երբ իր 
կամքը չկատարելով զինք կը նեղացնենք: Կը վիրաւորուի՞ կամքը չկատարելով զինք կը նեղացնենք: Կը վիրաւորուի՞ կամքը չկատարելով զինք կը նեղացնենք: Կը վիրաւորուի՞ կամքը չկատարելով զինք կը նեղացնենք: Կը վիրաւորուի՞ 
մեր սիրտը երբ կը վիրաւորենք իր սիրտը: Ո՞վ մեր սիրտը երբ կը վիրաւորենք իր սիրտը: Ո՞վ մեր սիրտը երբ կը վիրաւորենք իր սիրտը: Ո՞վ մեր սիրտը երբ կը վիրաւորենք իր սիրտը: Ո՞վ 
չ'անհանգստանար երբ կ'անհանգստացնէ իր սիրած ու զինք չ'անհանգստանար երբ կ'անհանգստացնէ իր սիրած ու զինք չ'անհանգստանար երբ կ'անհանգստացնէ իր սիրած ու զինք չ'անհանգստանար երբ կ'անհանգստացնէ իր սիրած ու զինք 
սիրող անձը: Եթէ Յիսուս մեզի համար սիրելի ու մեզ սիրող սիրող անձը: Եթէ Յիսուս մեզի համար սիրելի ու մեզ սիրող սիրող անձը: Եթէ Յիսուս մեզի համար սիրելի ու մեզ սիրող սիրող անձը: Եթէ Յիսուս մեզի համար սիրելի ու մեզ սիրող 
անձ է, ի՞նչպէս կրնանք չցաւիլ ոանձ է, ի՞նչպէս կրնանք չցաւիլ ոանձ է, ի՞նչպէս կրնանք չցաւիլ ոանձ է, ի՞նչպէս կրնանք չցաւիլ ու չտրտմիլ երբ զինք կը ւ չտրտմիլ երբ զինք կը ւ չտրտմիլ երբ զինք կը ւ չտրտմիլ երբ զինք կը 
ցաւցնենք ու կը տրտմեցնենք:ցաւցնենք ու կը տրտմեցնենք:ցաւցնենք ու կը տրտմեցնենք:ցաւցնենք ու կը տրտմեցնենք:    

դ) Պոռնիկ կինը Աւետարաններուն մէջ միակ անձն է որ դ) Պոռնիկ կինը Աւետարաններուն մէջ միակ անձն է որ դ) Պոռնիկ կինը Աւետարաններուն մէջ միակ անձն է որ դ) Պոռնիկ կինը Աւետարաններուն մէջ միակ անձն է որ 
արցունք կը թափէ եւ կու լայ իր մեղքերուն համար: Կնոջ արցունք կը թափէ եւ կու լայ իր մեղքերուն համար: Կնոջ արցունք կը թափէ եւ կու լայ իր մեղքերուն համար: Կնոջ արցունք կը թափէ եւ կու լայ իր մեղքերուն համար: Կնոջ 
արցունք թափելը ոարցունք թափելը ոարցունք թափելը ոարցունք թափելը ո´́́́չ միայն Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ու չ միայն Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ու չ միայն Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ու չ միայն Քրիստոսի հանդէպ հաւատքի ու 
սիրոյ արտայայտութիւն էր, այլ իր մեղքերու գիտակցութեան սիրոյ արտայայտութիւն էր, այլ իր մեղքերու գիտակցութեան սիրոյ արտայայտութիւն էր, այլ իր մեղքերու գիտակցութեան սիրոյ արտայայտութիւն էր, այլ իր մեղքերու գիտակցութեան 
արդիւնքն էր նաեւ: Ոեւէ մարդ որ իր մեղքերուն արդիւնքն էր նաեւ: Ոեւէ մարդ որ իր մեղքերուն արդիւնքն էր նաեւ: Ոեւէ մարդ որ իր մեղքերուն արդիւնքն էր նաեւ: Ոեւէ մարդ որ իր մեղքերուն 
գիտակցութիւնը կ'ունենայ` չիգիտակցութիւնը կ'ունենայ` չիգիտակցութիւնը կ'ունենայ` չիգիտակցութիւնը կ'ունենայ` չի´ ´ ´ ´ կրնար արցունք չթափել, չլալ, կրնար արցունք չթափել, չլալ, կրնար արցունք չթափել, չլալ, կրնար արցունք չթափել, չլալ, 
չողբալ, չկսկծալ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, կ'անդրադառնայ, թէ չողբալ, չկսկծալ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, կ'անդրադառնայ, թէ չողբալ, չկսկծալ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, կ'անդրադառնայ, թէ չողբալ, չկսկծալ: Եւ ինչո՞ւ: Որովհետեւ, կ'անդրադառնայ, թէ 
ինք իր մեղքերով տրտմեցուցած է զինք սիրող իր երկնաւոր ինք իր մեղքերով տրտմեցուցած է զինք սիրող իր երկնաւոր ինք իր մեղքերով տրտմեցուցած է զինք սիրող իր երկնաւոր ինք իր մեղքերով տրտմեցուցած է զինք սիրող իր երկնաւոր 
Հայրը, վիրաւորած է` իր փրկութեան համար վէրք սՀայրը, վիրաւորած է` իր փրկութեան համար վէրք սՀայրը, վիրաւորած է` իր փրկութեան համար վէրք սՀայրը, վիրաւորած է` իր փրկութեան համար վէրք ստացող տացող տացող տացող 
Փրկիչը, սուգի մատնած է` իր հոգին մխիթարող Սուրբ Հոգին, Փրկիչը, սուգի մատնած է` իր հոգին մխիթարող Սուրբ Հոգին, Փրկիչը, սուգի մատնած է` իր հոգին մխիթարող Սուրբ Հոգին, Փրկիչը, սուգի մատնած է` իր հոգին մխիթարող Սուրբ Հոգին, 
եւ նաեւ` մրոտած ու պղծած է եւ նաեւ` մրոտած ու պղծած է եւ նաեւ` մրոտած ու պղծած է եւ նաեւ` մրոտած ու պղծած է ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    հոգին, սիրտը, միտքն հոգին, սիրտը, միտքն հոգին, սիրտը, միտքն հոգին, սիրտը, միտքն 
ու մարմինը: Այոու մարմինը: Այոու մարմինը: Այոու մարմինը: Այո´, ´, ´, ´, մեր գործած մեղքերով որքան կը ցաւցնենք մեր գործած մեղքերով որքան կը ցաւցնենք մեր գործած մեղքերով որքան կը ցաւցնենք մեր գործած մեղքերով որքան կը ցաւցնենք 
զԱստուած` նոյնքան ալ կը ցաւցնենք մեր հոգին, սիրտը, զԱստուած` նոյնքան ալ կը ցաւցնենք մեր հոգին, սիրտը, զԱստուած` նոյնքան ալ կը ցաւցնենք մեր հոգին, սիրտը, զԱստուած` նոյնքան ալ կը ցաւցնենք մեր հոգին, սիրտը, 
միտքն ու մարմինը: Եւ խորքին մէջ, միտքն ու մարմինը: Եւ խորքին մէջ, միտքն ու մարմինը: Եւ խորքին մէջ, միտքն ու մարմինը: Եւ խորքին մէջ, Աստուած կը տրտմի երբ Աստուած կը տրտմի երբ Աստուած կը տրտմի երբ Աստուած կը տրտմի երբ 
մեղք գործենք ոմեղք գործենք ոմեղք գործենք ոմեղք գործենք ո´́́́չ միայն որովհետեւ մեր գործած մեղքով զինք չ միայն որովհետեւ մեր գործած մեղքով զինք չ միայն որովհետեւ մեր գործած մեղքով զինք չ միայն որովհետեւ մեր գործած մեղքով զինք 
կը վիրաւորենք ու կ'անարգենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ, կը վիրաւորենք ու կ'անարգենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ, կը վիրաւորենք ու կ'անարգենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ, կը վիրաւորենք ու կ'անարգենք, այլ նաեւ ու մանաւանդ, 
որովհետեւ մեր գործած մեղքով` մեր հոգին, սիրտը, միտքն ու որովհետեւ մեր գործած մեղքով` մեր հոգին, սիրտը, միտքն ու որովհետեւ մեր գործած մեղքով` մեր հոգին, սիրտը, միտքն ու որովհետեւ մեր գործած մեղքով` մեր հոգին, սիրտը, միտքն ու 
մարմինն է որ կը վիրաւորենք, կը պղծենք, կ'անարգենք ու մարմինն է որ կը վիրաւորենք, կը պղծենք, կ'անարգենք ու մարմինն է որ կը վիրաւորենք, կը պղծենք, կ'անարգենք ու մարմինն է որ կը վիրաւորենք, կը պղծենք, կ'անարգենք ու 
կ'անպատուենք:կ'անպատուենք:կ'անպատուենք:կ'անպատուենք:    

ՀաստաՀաստաՀաստաՀաստատեցինք, թէ երբ մարդ իր մեղքերուն տեցինք, թէ երբ մարդ իր մեղքերուն տեցինք, թէ երբ մարդ իր մեղքերուն տեցինք, թէ երբ մարդ իր մեղքերուն 
գիտակցութիւնը ունենայ` անպայման արցունք կը թափէ: գիտակցութիւնը ունենայ` անպայման արցունք կը թափէ: գիտակցութիւնը ունենայ` անպայման արցունք կը թափէ: գիտակցութիւնը ունենայ` անպայման արցունք կը թափէ: 
Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. ««««Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն 
գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ 
մահիճսմահիճսմահիճսմահիճս»»»» ( ( ( (Սաղմոս 6.6): Դաւիթ այս խօսքը կ'ըսէ, որովհետեւ Սաղմոս 6.6): Դաւիթ այս խօսքը կ'ըսէ, որովհետեւ Սաղմոս 6.6): Դաւիթ այս խօսքը կ'ըսէ, որովհետեւ Սաղմոս 6.6): Դաւիթ այս խօսքը կ'ըսէ, որովհետեւ 
կ'անդրադառնակ'անդրադառնակ'անդրադառնակ'անդրադառնայ իր մեղքերուն ու տկարութեան, եւ յ իր մեղքերուն ու տկարութեան, եւ յ իր մեղքերուն ու տկարութեան, եւ յ իր մեղքերուն ու տկարութեան, եւ 
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կ'անդրադառնայ թէ ինք կարիքը ունէր Աստուծոյ կ'անդրադառնայ թէ ինք կարիքը ունէր Աստուծոյ կ'անդրադառնայ թէ ինք կարիքը ունէր Աստուծոյ կ'անդրադառնայ թէ ինք կարիքը ունէր Աստուծոյ 
ողորմութեան, որպէսզի կարենար ազատիլ ու փրկուիլ, ինչ ողորմութեան, որպէսզի կարենար ազատիլ ու փրկուիլ, ինչ ողորմութեան, որպէսզի կարենար ազատիլ ու փրկուիլ, ինչ ողորմութեան, որպէսզի կարենար ազատիլ ու փրկուիլ, ինչ 
որ ցոյց կու տայ նոյն գլխուն 4որ ցոյց կու տայ նոյն գլխուն 4որ ցոյց կու տայ նոյն գլխուն 4որ ցոյց կու տայ նոյն գլխուն 4----րդ համարը: Եզրաս քահանան րդ համարը: Եզրաս քահանան րդ համարը: Եզրաս քահանան րդ համարը: Եզրաս քահանան 
տեսնելով ժողովուրդին մեղքերը եւ կեանքի սխալ ընթացքը, տեսնելով ժողովուրդին մեղքերը եւ կեանքի սխալ ընթացքը, տեսնելով ժողովուրդին մեղքերը եւ կեանքի սխալ ընթացքը, տեսնելով ժողովուրդին մեղքերը եւ կեանքի սխալ ընթացքը, 
արցունքով կ'աղօթէ անարցունքով կ'աղօթէ անարցունքով կ'աղօթէ անարցունքով կ'աղօթէ անոնց համար (Եզրաս 10.1): Պետրոս ոնց համար (Եզրաս 10.1): Պետրոս ոնց համար (Եզրաս 10.1): Պետրոս ոնց համար (Եզրաս 10.1): Պետրոս 
առաքեալ դառնօրէն լացաւ իր ուրացութեան գործած մեղքին առաքեալ դառնօրէն լացաւ իր ուրացութեան գործած մեղքին առաքեալ դառնօրէն լացաւ իր ուրացութեան գործած մեղքին առաքեալ դառնօրէն լացաւ իր ուրացութեան գործած մեղքին 
համար (Մատթէոս 26.75): Յովսիա թագաւորը լացաւ իր համար (Մատթէոս 26.75): Յովսիա թագաւորը լացաւ իր համար (Մատթէոս 26.75): Յովսիա թագաւորը լացաւ իր համար (Մատթէոս 26.75): Յովսիա թագաւորը լացաւ իր 
ժողովուրդին օրինազանց ու պատուիրանազանց ընթացքին ժողովուրդին օրինազանց ու պատուիրանազանց ընթացքին ժողովուրդին օրինազանց ու պատուիրանազանց ընթացքին ժողովուրդին օրինազանց ու պատուիրանազանց ընթացքին 
համար (Դ.Թագաւորաց 22.19): Գերութենէ վերադառնալէ համար (Դ.Թագաւորաց 22.19): Գերութենէ վերադառնալէ համար (Դ.Թագաւորաց 22.19): Գերութենէ վերադառնալէ համար (Դ.Թագաւորաց 22.19): Գերութենէ վերադառնալէ 
որոշ ժամանակ մը ետք, Եզրաս որոշ ժամանակ մը ետք, Եզրաս որոշ ժամանակ մը ետք, Եզրաս որոշ ժամանակ մը ետք, Եզրաս քահանան Օրէնքի գիրքը քահանան Օրէնքի գիրքը քահանան Օրէնքի գիրքը քահանան Օրէնքի գիրքը 
կարդաց ամբողջ ժողովուրդին ներկայութեան. բոլորը լացին, կարդաց ամբողջ ժողովուրդին ներկայութեան. բոլորը լացին, կարդաց ամբողջ ժողովուրդին ներկայութեան. բոլորը լացին, կարդաց ամբողջ ժողովուրդին ներկայութեան. բոլորը լացին, 
քանի անդրադարձան թէ իրենք պատուիրանազանց գտնուած քանի անդրադարձան թէ իրենք պատուիրանազանց գտնուած քանի անդրադարձան թէ իրենք պատուիրանազանց գտնուած քանի անդրադարձան թէ իրենք պատուիրանազանց գտնուած 
էին Աստուծոյ հանդէպ (Նէեմիա 8.8էին Աստուծոյ հանդէպ (Նէեմիա 8.8էին Աստուծոյ հանդէպ (Նէեմիա 8.8էին Աստուծոյ հանդէպ (Նէեմիա 8.8----9): 9): 9): 9): Երեմիա մարգարէն կը Երեմիա մարգարէն կը Երեմիա մարգարէն կը Երեմիա մարգարէն կը 
հաստատէ թէ ինք ինչպէս դառնօրէն լացաւ ու պիտի հաստատէ թէ ինք ինչպէս դառնօրէն լացաւ ու պիտի հաստատէ թէ ինք ինչպէս դառնօրէն լացաւ ու պիտի հաստատէ թէ ինք ինչպէս դառնօրէն լացաւ ու պիտի 
շարունակէ լալ, մեղքին իբրեւ հետեշարունակէ լալ, մեղքին իբրեւ հետեշարունակէ լալ, մեղքին իբրեւ հետեշարունակէ լալ, մեղքին իբրեւ հետեւանք իր ժողովուրդին ւանք իր ժողովուրդին ւանք իր ժողովուրդին ւանք իր ժողովուրդին 
պատահածին համար (Երեմիա 6.26, 9.1, 13.17, պատահածին համար (Երեմիա 6.26, 9.1, 13.17, պատահածին համար (Երեմիա 6.26, 9.1, 13.17, պատահածին համար (Երեմիա 6.26, 9.1, 13.17, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն): ): ): ): 
Յովելիա մարգարէն կոչ կ'ուղղէ ժողովուրդին լալու ու Յովելիա մարգարէն կոչ կ'ուղղէ ժողովուրդին լալու ու Յովելիա մարգարէն կոչ կ'ուղղէ ժողովուրդին լալու ու Յովելիա մարգարէն կոչ կ'ուղղէ ժողովուրդին լալու ու 
ողբալու հունձքի այն աւերումին համար` որ ժողովուրդին ողբալու հունձքի այն աւերումին համար` որ ժողովուրդին ողբալու հունձքի այն աւերումին համար` որ ժողովուրդին ողբալու հունձքի այն աւերումին համար` որ ժողովուրդին 
գործած մեղքերուն հետեւանքն էր (Յովելեայ 1.5,8):գործած մեղքերուն հետեւանքն էր (Յովելեայ 1.5,8):գործած մեղքերուն հետեւանքն էր (Յովելեայ 1.5,8):գործած մեղքերուն հետեւանքն էր (Յովելեայ 1.5,8):    

Սոյն կէտը եզրակացնելով կրնանք հաստաՍոյն կէտը եզրակացնելով կրնանք հաստաՍոյն կէտը եզրակացնելով կրնանք հաստաՍոյն կէտը եզրակացնելով կրնանք հաստատապէս ըսել, տապէս ըսել, տապէս ըսել, տապէս ըսել, 
թէ մեր ապաշխարութեան իրական ըլլալու փաստը, մեր թէ մեր ապաշխարութեան իրական ըլլալու փաստը, մեր թէ մեր ապաշխարութեան իրական ըլլալու փաստը, մեր թէ մեր ապաշխարութեան իրական ըլլալու փաստը, մեր 
մեղքերուն համար` մեր աչքերէն հոսող արցունքներն են: մեղքերուն համար` մեր աչքերէն հոսող արցունքներն են: մեղքերուն համար` մեր աչքերէն հոսող արցունքներն են: մեղքերուն համար` մեր աչքերէն հոսող արցունքներն են: 
Արցունքը հոգիԱրցունքը հոգիԱրցունքը հոգիԱրցունքը հոգի´́́́ն է ապաշխարութեան: Ինչպէս մարմինը ողջ ն է ապաշխարութեան: Ինչպէս մարմինը ողջ ն է ապաշխարութեան: Ինչպէս մարմինը ողջ ն է ապաշխարութեան: Ինչպէս մարմինը ողջ 
կը նկատուի եթէ երբեք հոգին անոր մէջն է, նոյնպէս ալ կը նկատուի եթէ երբեք հոգին անոր մէջն է, նոյնպէս ալ կը նկատուի եթէ երբեք հոգին անոր մէջն է, նոյնպէս ալ կը նկատուի եթէ երբեք հոգին անոր մէջն է, նոյնպէս ալ 
ապաշխարութիւն մը իրական կը նկատուի եթէ երբեապաշխարութիւն մը իրական կը նկատուի եթէ երբեապաշխարութիւն մը իրական կը նկատուի եթէ երբեապաշխարութիւն մը իրական կը նկատուի եթէ երբեք ք ք ք 
կ'ընկերանայ իրեն իր հոգին, այսինքն` արցունքը:կ'ընկերանայ իրեն իր հոգին, այսինքն` արցունքը:կ'ընկերանայ իրեն իր հոգին, այսինքն` արցունքը:կ'ընկերանայ իրեն իր հոգին, այսինքն` արցունքը:    

ե) ե) ե) ե) ««««Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լարՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցած` կու լար»:»:»:»:    Կինը Կինը Կինը Կինը 
Յիսուսի ոտքերուն մօտ կեցաւ եւ հոՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցաւ եւ հոՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցաւ եւ հոՅիսուսի ոտքերուն մօտ կեցաւ եւ հո´́́́ն էր որ լացաւ: Ոեւէ ն էր որ լացաւ: Ոեւէ ն էր որ լացաւ: Ոեւէ ն էր որ լացաւ: Ոեւէ 
անհատ որ կ'ուզէ իր թէ ուրիշի մը համար հոգիի կամ անհատ որ կ'ուզէ իր թէ ուրիշի մը համար հոգիի կամ անհատ որ կ'ուզէ իր թէ ուրիշի մը համար հոգիի կամ անհատ որ կ'ուզէ իր թէ ուրիշի մը համար հոգիի կամ 
մարմինի բուժում ձեռք ձգել, պէտք է ինքզինք Յիսուսի մարմինի բուժում ձեռք ձգել, պէտք է ինքզինք Յիսուսի մարմինի բուժում ձեռք ձգել, պէտք է ինքզինք Յիսուսի մարմինի բուժում ձեռք ձգել, պէտք է ինքզինք Յիսուսի 
ոտքերուն քոտքերուն քոտքերուն քոտքերուն քով նետէ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ, թէ ով նետէ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ, թէ ով նետէ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ, թէ ով նետէ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը վկայէ, թէ 
ժողովուրդը, իրենց մէջ գտնուող կաղերը, կոյրերը, համրերը, ժողովուրդը, իրենց մէջ գտնուող կաղերը, կոյրերը, համրերը, ժողովուրդը, իրենց մէջ գտնուող կաղերը, կոյրերը, համրերը, ժողովուրդը, իրենց մէջ գտնուող կաղերը, կոյրերը, համրերը, 
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հաշմանդամներն ու այլ տեսակի հիւանդութիւն ունեցողները հաշմանդամներն ու այլ տեսակի հիւանդութիւն ունեցողները հաշմանդամներն ու այլ տեսակի հիւանդութիւն ունեցողները հաշմանդամներն ու այլ տեսակի հիւանդութիւն ունեցողները 
««««բերին եւ դրին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ Յիսուս բժշկեց բերին եւ դրին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ Յիսուս բժշկեց բերին եւ դրին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ Յիսուս բժշկեց բերին եւ դրին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ Յիսուս բժշկեց 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 15.30): Յայրոս ժողովրդապետը ինկաւՄատթէոս 15.30): Յայրոս ժողովրդապետը ինկաւՄատթէոս 15.30): Յայրոս ժողովրդապետը ինկաւՄատթէոս 15.30): Յայրոս ժողովրդապետը ինկաւ    
Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի ««««ոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւոտքերուն առջեւ» » » » եւ աղաչեց իր մահամերձ աղջկան եւ աղաչեց իր մահամերձ աղջկան եւ աղաչեց իր մահամերձ աղջկան եւ աղաչեց իր մահամերձ աղջկան 
բժշկութեան համար եւ ստացաւ իր սրտի խնդրանքը բժշկութեան համար եւ ստացաւ իր սրտի խնդրանքը բժշկութեան համար եւ ստացաւ իր սրտի խնդրանքը բժշկութեան համար եւ ստացաւ իր սրտի խնդրանքը 
((((Մարկոս 5.22Մարկոս 5.22Մարկոս 5.22Մարկոս 5.22----23,4123,4123,4123,41----42):42):42):42):    

ՈՈՈՈ´́́́չ միայն բժշկութիւն ստանալու համար պէտք է չ միայն բժշկութիւն ստանալու համար պէտք է չ միայն բժշկութիւն ստանալու համար պէտք է չ միայն բժշկութիւն ստանալու համար պէտք է 
փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, այլ նաեւ պէտք է փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, այլ նաեւ պէտք է փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, այլ նաեւ պէտք է փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, այլ նաեւ պէտք է 
փռուինք` բժշկութիւն ստանալէ ետք: Տասը բորոփռուինք` բժշկութիւն ստանալէ ետք: Տասը բորոփռուինք` բժշկութիւն ստանալէ ետք: Տասը բորոփռուինք` բժշկութիւն ստանալէ ետք: Տասը բորոտներուն տներուն տներուն տներուն 
դրուագին մէջ կը կարդանք, թէ բորոտներէն մին որ դրուագին մէջ կը կարդանք, թէ բորոտներէն մին որ դրուագին մէջ կը կարդանք, թէ բորոտներէն մին որ դրուագին մէջ կը կարդանք, թէ բորոտներէն մին որ 
Սամարացի էր, երբ տեսաւ թէ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ եւ Սամարացի էր, երբ տեսաւ թէ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ եւ Սամարացի էր, երբ տեսաւ թէ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ եւ Սամարացի էր, երբ տեսաւ թէ բժշկուեցաւ, վերադարձաւ եւ 
««««երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ եւ 
շնորհակալութիւն կը յայտնէր անորշնորհակալութիւն կը յայտնէր անորշնորհակալութիւն կը յայտնէր անորշնորհակալութիւն կը յայտնէր անոր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 17.15Ղուկաս 17.15Ղուկաս 17.15Ղուկաս 17.15----16): 16): 16): 16): 
Բժշկուած բորոտին նման մենք եւս պատճառ մը չուԲժշկուած բորոտին նման մենք եւս պատճառ մը չուԲժշկուած բորոտին նման մենք եւս պատճառ մը չուԲժշկուած բորոտին նման մենք եւս պատճառ մը չունի՞նք նի՞նք նի՞նք նի՞նք 
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռուելու: Քրիստոս մեզ ալ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռուելու: Քրիստոս մեզ ալ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռուելու: Քրիստոս մեզ ալ Յիսուսի ոտքերուն առջեւ փռուելու: Քրիստոս մեզ ալ 
բորոտութենէ չէ՞ բժշկած: Իսկական բորոտութիւնը` մարմինի բորոտութենէ չէ՞ բժշկած: Իսկական բորոտութիւնը` մարմինի բորոտութենէ չէ՞ բժշկած: Իսկական բորոտութիւնը` մարմինի բորոտութենէ չէ՞ բժշկած: Իսկական բորոտութիւնը` մարմինի 
բորոտութիւնը չէ, այլ` հոգիի, սրտի եւ մտքի բորոտութիւնը: բորոտութիւնը չէ, այլ` հոգիի, սրտի եւ մտքի բորոտութիւնը: բորոտութիւնը չէ, այլ` հոգիի, սրտի եւ մտքի բորոտութիւնը: բորոտութիւնը չէ, այլ` հոգիի, սրտի եւ մտքի բորոտութիւնը: 
Մեղքն է որ կը բորոտացնէ մեր հոգին, սիրտն ու միտքը: Եթէ Մեղքն է որ կը բորոտացնէ մեր հոգին, սիրտն ու միտքը: Եթէ Մեղքն է որ կը բորոտացնէ մեր հոգին, սիրտն ու միտքը: Եթէ Մեղքն է որ կը բորոտացնէ մեր հոգին, սիրտն ու միտքը: Եթէ 
Յիսուս իր արիւնով քաւած է մեր մեղքերըՅիսուս իր արիւնով քաւած է մեր մեղքերըՅիսուս իր արիւնով քաւած է մեր մեղքերըՅիսուս իր արիւնով քաւած է մեր մեղքերը, , , , եւ հետեւաբար` եւ հետեւաբար` եւ հետեւաբար` եւ հետեւաբար` 
բուժած է մեր հոգին, սիրտն ու միտքը, մենք եւս պէտք է բուժած է մեր հոգին, սիրտն ու միտքը, մենք եւս պէտք է բուժած է մեր հոգին, սիրտն ու միտքը, մենք եւս պէտք է բուժած է մեր հոգին, սիրտն ու միտքը, մենք եւս պէտք է 
բորոտ մարդուն նման փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ բորոտ մարդուն նման փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ բորոտ մարդուն նման փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ բորոտ մարդուն նման փռուինք Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, եւ 
մեղաւոր կնոջ նման մեր արցունքներով լուանք զանոնք:մեղաւոր կնոջ նման մեր արցունքներով լուանք զանոնք:մեղաւոր կնոջ նման մեր արցունքներով լուանք զանոնք:մեղաւոր կնոջ նման մեր արցունքներով լուանք զանոնք:    

Տակաւին, Յիսուսի ոտքերուն քով պէտք է նստին անոնք` Տակաւին, Յիսուսի ոտքերուն քով պէտք է նստին անոնք` Տակաւին, Յիսուսի ոտքերուն քով պէտք է նստին անոնք` Տակաւին, Յիսուսի ոտքերուն քով պէտք է նստին անոնք` 
որոնք կը սիրեն Յիսուսը, եւ ուստի` որոնք կը սիրեն Յիսուսը, եւ ուստի` որոնք կը սիրեն Յիսուսը, եւ ուստի` որոնք կը սիրեն Յիսուսը, եւ ուստի` կը սիրեն անոր հետ կը սիրեն անոր հետ կը սիրեն անոր հետ կը սիրեն անոր հետ 
ժամանակ անցնել, որպէսզի սորվին անկէ ու զօրանան անով: ժամանակ անցնել, որպէսզի սորվին անկէ ու զօրանան անով: ժամանակ անցնել, որպէսզի սորվին անկէ ու զօրանան անով: ժամանակ անցնել, որպէսզի սորվին անկէ ու զօրանան անով: 
Մարթային քրոջ` Մարիամին համար կ'ըսուի, որ Մարթային քրոջ` Մարիամին համար կ'ըսուի, որ Մարթային քրոջ` Մարիամին համար կ'ըսուի, որ Մարթային քրոջ` Մարիամին համար կ'ըսուի, որ ««««եկաւ եւ եկաւ եւ եկաւ եւ եկաւ եւ 
Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ Տիրոջ ոտքերուն քով նստելով` սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ 
ընելընելընելընել»»»» ( ( ( (Ղուկաս 10.39): Ան այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ ոտքերուն Ղուկաս 10.39): Ան այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ ոտքերուն Ղուկաս 10.39): Ան այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ ոտքերուն Ղուկաս 10.39): Ան այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ ոտքերուն 
քով նստած` կը մխիթարուի:քով նստած` կը մխիթարուի:քով նստած` կը մխիթարուի:քով նստած` կը մխիթարուի:    Նոյն այս Մարիամը երկրորդ Նոյն այս Մարիամը երկրորդ Նոյն այս Մարիամը երկրորդ Նոյն այս Մարիամը երկրորդ 
անգամ ըլլալով դարձեալ Յիսուսի ոտքերուն դիմաց պիտի անգամ ըլլալով դարձեալ Յիսուսի ոտքերուն դիմաց պիտի անգամ ըլլալով դարձեալ Յիսուսի ոտքերուն դիմաց պիտի անգամ ըլլալով դարձեալ Յիսուսի ոտքերուն դիմաց պիտի 
իյնար, երբ իր եղբայրը` Ղազարոսը պիտի մեռնէր իյնար, երբ իր եղբայրը` Ղազարոսը պիտի մեռնէր իյնար, երբ իր եղբայրը` Ղազարոսը պիտի մեռնէր իյնար, երբ իր եղբայրը` Ղազարոսը պիտի մեռնէր 
((((Յովհաննէս 11.32):Յովհաննէս 11.32):Յովհաննէս 11.32):Յովհաննէս 11.32):    
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ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, ոեւէ անձ որ կ'ուզէ Քրիստոսի ր, ոեւէ անձ որ կ'ուզէ Քրիստոսի ր, ոեւէ անձ որ կ'ուզէ Քրիստոսի ր, ոեւէ անձ որ կ'ուզէ Քրիստոսի 
արքայութեան մէջ` Քրիստոսի ոտքերուն մօտ տեղ ունենալ, արքայութեան մէջ` Քրիստոսի ոտքերուն մօտ տեղ ունենալ, արքայութեան մէջ` Քրիստոսի ոտքերուն մօտ տեղ ունենալ, արքայութեան մէջ` Քրիստոսի ոտքերուն մօտ տեղ ունենալ, 
երկրի վրայ եղած ժամանակ, երկրի վրայ եղած ժամանակ, երկրի վրայ եղած ժամանակ, երկրի վրայ եղած ժամանակ, պէտք է տեղ ապահովէ պէտք է տեղ ապահովէ պէտք է տեղ ապահովէ պէտք է տեղ ապահովէ ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    
համար Քրիստոսի ոտքերուն մօտ: Ինչպէս երբ մէկը պիտի համար Քրիստոսի ոտքերուն մօտ: Ինչպէս երբ մէկը պիտի համար Քրիստոսի ոտքերուն մօտ: Ինչպէս երբ մէկը պիտի համար Քրիստոսի ոտքերուն մօտ: Ինչպէս երբ մէկը պիտի 
երթայ թագաւորի մը կամ նախագահի մը հանդիպելու երթայ թագաւորի մը կամ նախագահի մը հանդիպելու երթայ թագաւորի մը կամ նախագահի մը հանդիպելու երթայ թագաւորի մը կամ նախագահի մը հանդիպելու 
տտտտարբեր երկրի մը մէջ, սկիզբէն պանդարբեր երկրի մը մէջ, սկիզբէն պանդարբեր երկրի մը մէջ, սկիզբէն պանդարբեր երկրի մը մէջ, սկիզբէն պանդոկի մը մէջ տեղ ոկի մը մէջ տեղ ոկի մը մէջ տեղ ոկի մը մէջ տեղ 
կ'ապահովէ կ'ապահովէ կ'ապահովէ կ'ապահովէ ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    համար, նոյնպէս ալ, որպէսզի համար, նոյնպէս ալ, որպէսզի համար, նոյնպէս ալ, որպէսզի համար, նոյնպէս ալ, որպէսզի 
կարենանք երկինքի մէջ հանդիպիլ թագաւորներոկարենանք երկինքի մէջ հանդիպիլ թագաւորներոկարենանք երկինքի մէջ հանդիպիլ թագաւորներոկարենանք երկինքի մէջ հանդիպիլ թագաւորներու ւ ւ ւ 
Թագաւորին` Քրիստոսի, պէտք է այժմէն իսկ մենք մեզի Թագաւորին` Քրիստոսի, պէտք է այժմէն իսկ մենք մեզի Թագաւորին` Քրիստոսի, պէտք է այժմէն իսկ մենք մեզի Թագաւորին` Քրիստոսի, պէտք է այժմէն իսկ մենք մեզի 
համար տեղ ապահովենք Յիսուսի ոտքերուն քով:համար տեղ ապահովենք Յիսուսի ոտքերուն քով:համար տեղ ապահովենք Յիսուսի ոտքերուն քով:համար տեղ ապահովենք Յիսուսի ոտքերուն քով:    

Վերջապէս, պէտք է այստեղ յիշել, թէ անոնք որոնք Վերջապէս, պէտք է այստեղ յիշել, թէ անոնք որոնք Վերջապէս, պէտք է այստեղ յիշել, թէ անոնք որոնք Վերջապէս, պէտք է այստեղ յիշել, թէ անոնք որոնք 
կամովին, այլ խօսքով` իրենց ազատ կամքով չեն խոնարհիր կամովին, այլ խօսքով` իրենց ազատ կամքով չեն խոնարհիր կամովին, այլ խօսքով` իրենց ազատ կամքով չեն խոնարհիր կամովին, այլ խօսքով` իրենց ազատ կամքով չեն խոնարհիր 
Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, օր պիտի գայ երբ իրենց կամքին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, օր պիտի գայ երբ իրենց կամքին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, օր պիտի գայ երբ իրենց կամքին Յիսուսի ոտքերուն առջեւ, օր պիտի գայ երբ իրենց կամքին 
հակառակ պիտիհակառակ պիտիհակառակ պիտիհակառակ պիտի    խոնարհին: Այսպիսիներուն համար է որ խոնարհին: Այսպիսիներուն համար է որ խոնարհին: Այսպիսիներուն համար է որ խոնարհին: Այսպիսիներուն համար է որ 
Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ անոնք Տիրոջ ոտքերուն Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ անոնք Տիրոջ ոտքերուն Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ անոնք Տիրոջ ոտքերուն Աստուածաշունչը կը հաստատէ, թէ անոնք Տիրոջ ոտքերուն 
տակ պիտի դրուին որպէս պատուանդան: Հետաքրքրական է տակ պիտի դրուին որպէս պատուանդան: Հետաքրքրական է տակ պիտի դրուին որպէս պատուանդան: Հետաքրքրական է տակ պիտի դրուին որպէս պատուանդան: Հետաքրքրական է 
որ այս խօսքը բազմաթիւ անգամներ կը կրկնուի որ այս խօսքը բազմաթիւ անգամներ կը կրկնուի որ այս խօսքը բազմաթիւ անգամներ կը կրկնուի որ այս խօսքը բազմաթիւ անգամներ կը կրկնուի 
Աստուածաշունչին մէջ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Աստուածաշունչին մէջ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Աստուածաշունչին մէջ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Աստուածաշունչին մէջ (Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: 
Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Կորնթացիս 15.25: Եբրայեցիս Կորնթացիս 15.25: Եբրայեցիս Կորնթացիս 15.25: Եբրայեցիս Կորնթացիս 15.25: Եբրայեցիս 
1.13, 10.13: 1.13, 10.13: 1.13, 10.13: 1.13, 10.13: Սաղմոս 110.1):Սաղմոս 110.1):Սաղմոս 110.1):Սաղմոս 110.1):    

զ) զ) զ) զ) ««««Արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»:»:»:»:    Անցեալին Անցեալին Անցեալին Անցեալին 
տան սպասաւորը կամ աղախինը իր տիրոջ ոտքերը կը տան սպասաւորը կամ աղախինը իր տիրոջ ոտքերը կը տան սպասաւորը կամ աղախինը իր տիրոջ ոտքերը կը տան սպասաւորը կամ աղախինը իր տիրոջ ոտքերը կը 
լուար: Մեղաւոր այս կինը Յիսուսի ոտքերը լուալով` լուար: Մեղաւոր այս կինը Յիսուսի ոտքերը լուալով` լուար: Մեղաւոր այս կինը Յիսուսի ոտքերը լուալով` լուար: Մեղաւոր այս կինը Յիսուսի ոտքերը լուալով` 
ընդունած եղաւ Յիսուսը իբրեւ իր անձին Տէրը, իսկ ինքզինք` ընդունած եղաւ Յիսուսը իբրեւ իր անձին Տէրը, իսկ ինքզինք` ընդունած եղաւ Յիսուսը իբրեւ իր անձին Տէրը, իսկ ինքզինք` ընդունած եղաւ Յիսուսը իբրեւ իր անձին Տէրը, իսկ ինքզինք` 
իբրիբրիբրիբրեւ անոր աղախինը: (Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն եւ անոր աղախինը: (Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն եւ անոր աղախինը: (Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն եւ անոր աղախինը: (Այս մասին աւելի մանրամասնօրէն 
խօսած եմ 44խօսած եմ 44խօսած եմ 44խօսած եմ 44----րդ համարի բացատրութեան ժամանակ):րդ համարի բացատրութեան ժամանակ):րդ համարի բացատրութեան ժամանակ):րդ համարի բացատրութեան ժամանակ):    

է) է) է) է) ««««Արցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէրԱրցունքներով անոր ոտքերը կը թրջէր»: »: »: »: Պոռնիկ կինը Պոռնիկ կինը Պոռնիկ կինը Պոռնիկ կինը 
իր արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջեց, որովհետեւ չէր իր արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջեց, որովհետեւ չէր իր արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջեց, որովհետեւ չէր իր արցունքներով Յիսուսի ոտքերը թրջեց, որովհետեւ չէր 
հետեւած այդ ոտքերու քայլերուն: Մենք եւս, պէտք է մեր հետեւած այդ ոտքերու քայլերուն: Մենք եւս, պէտք է մեր հետեւած այդ ոտքերու քայլերուն: Մենք եւս, պէտք է մեր հետեւած այդ ոտքերու քայլերուն: Մենք եւս, պէտք է մեր 
արցունքարցունքարցունքարցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, որովհետեւ մեներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, որովհետեւ մեներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, որովհետեւ մեներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, որովհետեւ մե´́́́նք նք նք նք 
եւս անհաւատարիմ հետեւորդներ եղանք Տիրոջ ոտքի եւս անհաւատարիմ հետեւորդներ եղանք Տիրոջ ոտքի եւս անհաւատարիմ հետեւորդներ եղանք Տիրոջ ոտքի եւս անհաւատարիմ հետեւորդներ եղանք Տիրոջ ոտքի 
քայլերուքայլերուքայլերուքայլերունննն::::    
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Մենք եւս, պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի Մենք եւս, պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի Մենք եւս, պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի Մենք եւս, պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի 
ոտքերը, որովհետեւ մեոտքերը, որովհետեւ մեոտքերը, որովհետեւ մեոտքերը, որովհետեւ մե´́́́նք է որ պատճառ դարձանք որ նք է որ պատճառ դարձանք որ նք է որ պատճառ դարձանք որ նք է որ պատճառ դարձանք որ 
անոնք ծակուին:անոնք ծակուին:անոնք ծակուին:անոնք ծակուին:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերՊէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերՊէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերՊէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, ը, ը, ը, 
որպէսզի մեղմենք անոնց վէրքերուն ցաւը:որպէսզի մեղմենք անոնց վէրքերուն ցաւը:որպէսզի մեղմենք անոնց վէրքերուն ցաւը:որպէսզի մեղմենք անոնց վէրքերուն ցաւը:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որպէսզի հաճի հաստատ պահել մեր ոտքերուն քայլերը որպէսզի հաճի հաստատ պահել մեր ոտքերուն քայլերը որպէսզի հաճի հաստատ պահել մեր ոտքերուն քայլերը որպէսզի հաճի հաստատ պահել մեր ոտքերուն քայլերը 
կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:կեանքի փոթորիկներուն դիմաց:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որովհետեւ անոնք մերկացուեցան` որպէսզի մենք հագորովհետեւ անոնք մերկացուեցան` որպէսզի մենք հագորովհետեւ անոնք մերկացուեցան` որպէսզի մենք հագորովհետեւ անոնք մերկացուեցան` որպէսզի մենք հագնինք նինք նինք նինք 
նոր կօշիկ (Ղուկաս 15.22):նոր կօշիկ (Ղուկաս 15.22):նոր կօշիկ (Ղուկաս 15.22):նոր կօշիկ (Ղուկաս 15.22):    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որպէսզի դատաստանի օրը իբրեւ թշնամի, իր ոտքերուն տակ որպէսզի դատաստանի օրը իբրեւ թշնամի, իր ոտքերուն տակ որպէսզի դատաստանի օրը իբրեւ թշնամի, իր ոտքերուն տակ որպէսզի դատաստանի օրը իբրեւ թշնամի, իր ոտքերուն տակ 
իբրեւ պատուանդան դրուելու փոխարէն` իբրեւ որդի ու իբրեւ պատուանդան դրուելու փոխարէն` իբրեւ որդի ու իբրեւ պատուանդան դրուելու փոխարէն` իբրեւ որդի ու իբրեւ պատուանդան դրուելու փոխարէն` իբրեւ որդի ու 
աղջիկ իր գիրկը դրուինք:աղջիկ իր գիրկը դրուինք:աղջիկ իր գիրկը դրուինք:աղջիկ իր գիրկը դրուինք:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որպէսզորպէսզորպէսզորպէսզի անոնք ճանապարհորդակից ըլլան մեզի կեանքի ի անոնք ճանապարհորդակից ըլլան մեզի կեանքի ի անոնք ճանապարհորդակից ըլլան մեզի կեանքի ի անոնք ճանապարհորդակից ըլլան մեզի կեանքի 
այս փշալից ու թակարդալից ճամբաներուն վրայ:այս փշալից ու թակարդալից ճամբաներուն վրայ:այս փշալից ու թակարդալից ճամբաներուն վրայ:այս փշալից ու թակարդալից ճամբաներուն վրայ:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որպէսզի անոնք մեզ առաջնորդեն ճշմարտութեամբ ու դէպի որպէսզի անոնք մեզ առաջնորդեն ճշմարտութեամբ ու դէպի որպէսզի անոնք մեզ առաջնորդեն ճշմարտութեամբ ու դէպի որպէսզի անոնք մեզ առաջնորդեն ճշմարտութեամբ ու դէպի 
ճշմարտութիւնը, սրբութեամբ ու դէպի սրբութիւնը, դէպի ճշմարտութիւնը, սրբութեամբ ու դէպի սրբութիւնը, դէպի ճշմարտութիւնը, սրբութեամբ ու դէպի սրբութիւնը, դէպի ճշմարտութիւնը, սրբութեամբ ու դէպի սրբութիւնը, դէպի 
յաղթանակ ու դէպի երկինյաղթանակ ու դէպի երկինյաղթանակ ու դէպի երկինյաղթանակ ու դէպի երկինք:ք:ք:ք:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որովհետեւ եթէ խոնարհութեամբ չխոնարհինք անոր որովհետեւ եթէ խոնարհութեամբ չխոնարհինք անոր որովհետեւ եթէ խոնարհութեամբ չխոնարհինք անոր որովհետեւ եթէ խոնարհութեամբ չխոնարհինք անոր 
ոտքերուն դիմաց` պիտի չկրնանք կենալ անոր երեսին դիմաց ոտքերուն դիմաց` պիտի չկրնանք կենալ անոր երեսին դիմաց ոտքերուն դիմաց` պիտի չկրնանք կենալ անոր երեսին դիմաց ոտքերուն դիմաց` պիտի չկրնանք կենալ անոր երեսին դիմաց 
երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:երկինքի մէջ:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը ու Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը ու Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը ու Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը ու 
անոր գթութիւնը հայցենք ընդդէմ մեր փրկութեան անոր գթութիւնը հայցենք ընդդէմ մեր փրկութեան անոր գթութիւնը հայցենք ընդդէմ մեր փրկութեան անոր գթութիւնը հայցենք ընդդէմ մեր փրկութեան 
թշնթշնթշնթշնամիին` Սատանային, որպէսզի անիկա չկարենայ ամիին` Սատանային, որպէսզի անիկա չկարենայ ամիին` Սատանային, որպէսզի անիկա չկարենայ ամիին` Սատանային, որպէսզի անիկա չկարենայ 
կանգնիլ մեր առջեւ:կանգնիլ մեր առջեւ:կանգնիլ մեր առջեւ:կանգնիլ մեր առջեւ:    
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Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը, 
որպէսզի զանոնք թրջելով` մեղքով չորցած մեր սրտի որպէսզի զանոնք թրջելով` մեղքով չորցած մեր սրտի որպէսզի զանոնք թրջելով` մեղքով չորցած մեր սրտի որպէսզի զանոնք թրջելով` մեղքով չորցած մեր սրտի 
արտերը թրջարտերը թրջարտերը թրջարտերը թրջուուուուին ու ծնունդ տան առաքինութիւններու:ին ու ծնունդ տան առաքինութիւններու:ին ու ծնունդ տան առաքինութիւններու:ին ու ծնունդ տան առաքինութիւններու:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն 
ոտքոտքոտքոտքերը` որոնք ոտնակոխ ըրին չար ոգիները եւ մեզ երը` որոնք ոտնակոխ ըրին չար ոգիները եւ մեզ երը` որոնք ոտնակոխ ըրին չար ոգիները եւ մեզ երը` որոնք ոտնակոխ ըրին չար ոգիները եւ մեզ 
զօրացուցին անոնց դէմ:զօրացուցին անոնց դէմ:զօրացուցին անոնց դէմ:զօրացուցին անոնց դէմ:    

Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն Պէտք է մեր արցունքներով թրջենք Յիսուսի ոտքերը. այն 
ոտքերը` որոնք արժանի են ամէն երկրպագութեան ու ոտքերը` որոնք արժանի են ամէն երկրպագութեան ու ոտքերը` որոնք արժանի են ամէն երկրպագութեան ու ոտքերը` որոնք արժանի են ամէն երկրպագութեան ու 
պաշտամունքի. այն ոտքերը` որոնց դիմաց օր մը երկինք ու պաշտամունքի. այն ոտքերը` որոնց դիմաց օր մը երկինք ու պաշտամունքի. այն ոտքերը` որոնց դիմաց օր մը երկինք ու պաշտամունքի. այն ոտքերը` որոնց դիմաց օր մը երկինք ու 
երկիր, երկնայիններ ու երկրայիններ ծունկ պերկիր, երկնայիններ ու երկրայիններ ծունկ պերկիր, երկնայիններ ու երկրայիններ ծունկ պերկիր, երկնայիններ ու երկրայիններ ծունկ պիտի ծռեն ու իտի ծռեն ու իտի ծռեն ու իտի ծռեն ու 
պաշտեն:պաշտեն:պաշտեն:պաշտեն:    

Վերջապէս, եթէ երբեք Յիսուս ջուրով լուաց մեր ոտքերը` Վերջապէս, եթէ երբեք Յիսուս ջուրով լուաց մեր ոտքերը` Վերջապէս, եթէ երբեք Յիսուս ջուրով լուաց մեր ոտքերը` Վերջապէս, եթէ երբեք Յիսուս ջուրով լուաց մեր ոտքերը` 
մենք պէտք չէ՞ մեր արցունքներով թրջենք իր ոտքերը: մենք պէտք չէ՞ մեր արցունքներով թրջենք իր ոտքերը: մենք պէտք չէ՞ մեր արցունքներով թրջենք իր ոտքերը: մենք պէտք չէ՞ մեր արցունքներով թրջենք իր ոտքերը: 
Արդարեւ, Զատիկի տօնին նախօրեակին, ընթրիքի պահուն, Արդարեւ, Զատիկի տօնին նախօրեակին, ընթրիքի պահուն, Արդարեւ, Զատիկի տօնին նախօրեակին, ընթրիքի պահուն, Արդարեւ, Զատիկի տօնին նախօրեակին, ընթրիքի պահուն, 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««ելաւ սեղանէն` մէկ կողմ դրաւ իր վրայի հագուստը ելաւ սեղանէն` մէկ կողմ դրաւ իր վրայի հագուստը ելաւ սեղանէն` մէկ կողմ դրաւ իր վրայի հագուստը ելաւ սեղանէն` մէկ կողմ դրաւ իր վրայի հագուստը 
եւ ղենջակ մը առնելով` մէջքին կաեւ ղենջակ մը առնելով` մէջքին կաեւ ղենջակ մը առնելով` մէջքին կաեւ ղենջակ մը առնելով` մէջքին կապեց: Ապա ջուր առնելով` պեց: Ապա ջուր առնելով` պեց: Ապա ջուր առնելով` պեց: Ապա ջուր առնելով` 
լեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերլեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերլեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերլեցուց կոնքին մէջ եւ սկսաւ աշակերտներուն ոտքերը լուալ եւ ը լուալ եւ ը լուալ եւ ը լուալ եւ 
մէջքին կապած ղենջակովմէջքին կապած ղենջակովմէջքին կապած ղենջակովմէջքին կապած ղենջակով    սրբելսրբելսրբելսրբել»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 13.4Յովհաննէս 13.4Յովհաննէս 13.4Յովհաննէս 13.4----5): 5): 5): 5): Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Յիսուս մարդոցս ոտքերը լուաց եւ իր մէջքին կապած Յիսուս մարդոցս ոտքերը լուաց եւ իր մէջքին կապած Յիսուս մարդոցս ոտքերը լուաց եւ իր մէջքին կապած Յիսուս մարդոցս ոտքերը լուաց եւ իր մէջքին կապած 
ղենջակով սրբեց, շա՞տ պիտի ըլլայ արդեօք, եթէ մենք ղենջակով սրբեց, շա՞տ պիտի ըլլայ արդեօք, եթէ մենք ղենջակով սրբեց, շա՞տ պիտի ըլլայ արդեօք, եթէ մենք ղենջակով սրբեց, շա՞տ պիտի ըլլայ արդեօք, եթէ մենք 
խոնարհինք իր ոտքերուն դիմացխոնարհինք իր ոտքերուն դիմացխոնարհինք իր ոտքերուն դիմացխոնարհինք իր ոտքերուն դիմաց    եւ զանոնք լուանք մեր եւ զանոնք լուանք մեր եւ զանոնք լուանք մեր եւ զանոնք լուանք մեր 
արցունքներով ու սրբենք մեր մազերով: Եթէ մեր Արարիչ արցունքներով ու սրբենք մեր մազերով: Եթէ մեր Արարիչ արցունքներով ու սրբենք մեր մազերով: Եթէ մեր Արարիչ արցունքներով ու սրբենք մեր մազերով: Եթէ մեր Արարիչ 
Աստուածը սիրայօժար կերպով կը լուայ մեղքով Աստուածը սիրայօժար կերպով կը լուայ մեղքով Աստուածը սիրայօժար կերպով կը լուայ մեղքով Աստուածը սիրայօժար կերպով կը լուայ մեղքով 
պղծուածներուս ոտքերը, հապա մենք ինչո՞ւ մեր պղծուածներուս ոտքերը, հապա մենք ինչո՞ւ մեր պղծուածներուս ոտքերը, հապա մենք ինչո՞ւ մեր պղծուածներուս ոտքերը, հապա մենք ինչո՞ւ մեր 
արցունքներով չլուանք անոր սուրբ ոտքերը: Եթէ երբեք արցունքներով չլուանք անոր սուրբ ոտքերը: Եթէ երբեք արցունքներով չլուանք անոր սուրբ ոտքերը: Եթէ երբեք արցունքներով չլուանք անոր սուրբ ոտքերը: Եթէ երբեք 
Յիսուս աշակերտներուն ոտքերը լուաց, որպէսզի զանոնՅիսուս աշակերտներուն ոտքերը լուաց, որպէսզի զանոնՅիսուս աշակերտներուն ոտքերը լուաց, որպէսզի զանոնՅիսուս աշակերտներուն ոտքերը լուաց, որպէսզի զանոնք ք ք ք 
մաքրէր ու սրբէր, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք մաքրուիլ եթէ մաքրէր ու սրբէր, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք մաքրուիլ եթէ մաքրէր ու սրբէր, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք մաքրուիլ եթէ մաքրէր ու սրբէր, որքա՜ն աւելի մենք կրնանք մաքրուիլ եթէ 
մեր արցունքներով լուանք ու մեր շրթներով համբուրենք մեր արցունքներով լուանք ու մեր շրթներով համբուրենք մեր արցունքներով լուանք ու մեր շրթներով համբուրենք մեր արցունքներով լուանք ու մեր շրթներով համբուրենք 
անոր ոտքերը:անոր ոտքերը:անոր ոտքերը:անոր ոտքերը:    

5) 5) 5) 5) ««««Մազերով կը սրբէրՄազերով կը սրբէրՄազերով կը սրբէրՄազերով կը սրբէր»:»:»:»:    Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.Չորս նշումներ.----    
ա) Ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր, մազը կնոջ ա) Ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր, մազը կնոջ ա) Ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր, մազը կնոջ ա) Ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր, մազը կնոջ 

փառքը կը նշանակէ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ փառքը կը նշանակէ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ փառքը կը նշանակէ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ փառքը կը նշանակէ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ 
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««««կնոջ համար երկար մազերը փառք ենկնոջ համար երկար մազերը փառք ենկնոջ համար երկար մազերը փառք ենկնոջ համար երկար մազերը փառք են»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս 
11.15): 11.15): 11.15): 11.15): Արդ, պոռնիկ կինը իր մազերով Յիսուսի ոտքերը Արդ, պոռնիկ կինը իր մազերով Յիսուսի ոտքերը Արդ, պոռնիկ կինը իր մազերով Յիսուսի ոտքերը Արդ, պոռնիկ կինը իր մազերով Յիսուսի ոտքերը 
սրբելով, խորքին մէջ ըսել ուզեց անոր. սրբելով, խորքին մէջ ըսել ուզեց անոր. սրբելով, խորքին մէջ ըսել ուզեց անոր. սրբելով, խորքին մէջ ըսել ուզեց անոր. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, ինծի չիվ Տէր, ինծի չիվ Տէր, ինծի չիվ Տէր, ինծի չի´ ´ ´ ´ 
վայելեր փառքը, որովհետեւ ես տէր չկեցայ փառքիս, այլ վայելեր փառքը, որովհետեւ ես տէր չկեցայ փառքիս, այլ վայելեր փառքը, որովհետեւ ես տէր չկեցայ փառքիս, այլ վայելեր փառքը, որովհետեւ ես տէր չկեցայ փառքիս, այլ 
մեղքերովս ինքզինքս պղծեցի: Տէմեղքերովս ինքզինքս պղծեցի: Տէմեղքերովս ինքզինքս պղծեցի: Տէմեղքերովս ինքզինքս պղծեցի: Տէ´́́́ր Յիսուս, ահա մազերովսր Յիսուս, ահա մազերովսր Յիսուս, ահա մազերովսր Յիսուս, ահա մազերովս    
կը սրբեմ ոտքերդ, եւ այս ընելով, ես խոստովանած կ'ըլլամ թէ կը սրբեմ ոտքերդ, եւ այս ընելով, ես խոստովանած կ'ըլլամ թէ կը սրբեմ ոտքերդ, եւ այս ընելով, ես խոստովանած կ'ըլլամ թէ կը սրբեմ ոտքերդ, եւ այս ընելով, ես խոստովանած կ'ըլլամ թէ 
ամէն փառք ու փառաբանութիւն միայն քեզիամէն փառք ու փառաբանութիւն միայն քեզիամէն փառք ու փառաբանութիւն միայն քեզիամէն փառք ու փառաբանութիւն միայն քեզի´ ´ ´ ´ կը վայելէ, կը վայելէ, կը վայելէ, կը վայելէ, 
ամէն պատիւ ու պաշտամունք միայն քեզի համար էամէն պատիւ ու պաշտամունք միայն քեզի համար էամէն պատիւ ու պաշտամունք միայն քեզի համար էամէն պատիւ ու պաշտամունք միայն քեզի համար է»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
կնոջ նման մենք եւս պէտք է մեր ունեցած մազերն ու մեզի կնոջ նման մենք եւս պէտք է մեր ունեցած մազերն ու մեզի կնոջ նման մենք եւս պէտք է մեր ունեցած մազերն ու մեզի կնոջ նման մենք եւս պէտք է մեր ունեցած մազերն ու մեզի 
տրուած մազերը, այլ խօսքով` մեր ունեցած փառքն տրուած մազերը, այլ խօսքով` մեր ունեցած փառքն տրուած մազերը, այլ խօսքով` մեր ունեցած փառքն տրուած մազերը, այլ խօսքով` մեր ունեցած փառքն ու մեզի ու մեզի ու մեզի ու մեզի 
տրուած փառքը Տիրոտրուած փառքը Տիրոտրուած փառքը Տիրոտրուած փառքը Տիրո´́́́ջ տանք, Տիրոջ տանք, Տիրոջ տանք, Տիրոջ տանք, Տիրո´́́́ջ յատկացնենք, Տիրոջ յատկացնենք, Տիրոջ յատկացնենք, Տիրոջ յատկացնենք, Տիրո´́́́ջ ջ ջ ջ 
վերառաքենք: Ովերառաքենք: Ովերառաքենք: Ովերառաքենք: Ո´́́́չ ոք իրաւունք ունի մազ, այլ խօսքով` փառք չ ոք իրաւունք ունի մազ, այլ խօսքով` փառք չ ոք իրաւունք ունի մազ, այլ խօսքով` փառք չ ոք իրաւունք ունի մազ, այլ խօսքով` փառք 
փնտռելու: Փառքը միայն Տիրոփնտռելու: Փառքը միայն Տիրոփնտռելու: Փառքը միայն Տիրոփնտռելու: Փառքը միայն Տիրո´́́́ջ կը վայելէ, իսկ մեզի` ջ կը վայելէ, իսկ մեզի` ջ կը վայելէ, իսկ մեզի` ջ կը վայելէ, իսկ մեզի` 
մարդոցս` միայն նախատինք: Փառք փնտռող մարդը` պիտի մարդոցս` միայն նախատինք: Փառք փնտռող մարդը` պիտի մարդոցս` միայն նախատինք: Փառք փնտռող մարդը` պիտի մարդոցս` միայն նախատինք: Փառք փնտռող մարդը` պիտի 
չտեսնէ փառքը Աստուծոյ: Փառաւորուիլ ուզող մչտեսնէ փառքը Աստուծոյ: Փառաւորուիլ ուզող մչտեսնէ փառքը Աստուծոյ: Փառաւորուիլ ուզող մչտեսնէ փառքը Աստուծոյ: Փառաւորուիլ ուզող մարդը` պիտի արդը` պիտի արդը` պիտի արդը` պիտի 
չկրնայ փառաւորել զԱստուած ու փառաւորուիլ Աստուծմէ:չկրնայ փառաւորել զԱստուած ու փառաւորուիլ Աստուծմէ:չկրնայ փառաւորել զԱստուած ու փառաւորուիլ Աստուծմէ:չկրնայ փառաւորել զԱստուած ու փառաւորուիլ Աստուծմէ:    

բ) Պոռնիկ կինը իբ) Պոռնիկ կինը իբ) Պոռնիկ կինը իբ) Պոռնիկ կինը ի´́́́նքն էր որ կը սրբուէր երբ կը սրբէր նքն էր որ կը սրբուէր երբ կը սրբէր նքն էր որ կը սրբուէր երբ կը սրբէր նքն էր որ կը սրբուէր երբ կը սրբէր 
Յիսուսի ոտքերը իր մազերով: ԱյոՅիսուսի ոտքերը իր մազերով: ԱյոՅիսուսի ոտքերը իր մազերով: ԱյոՅիսուսի ոտքերը իր մազերով: Այո´, ´, ´, ´, իիիի´́́́նքն էր որ կը սրբուէր նքն էր որ կը սրբուէր նքն էր որ կը սրբուէր նքն էր որ կը սրբուէր 
ու կը մաքրուէր իր մեղքերէն` Սուրբին ոտքերը սրբելով: ու կը մաքրուէր իր մեղքերէն` Սուրբին ոտքերը սրբելով: ու կը մաքրուէր իր մեղքերէն` Սուրբին ոտքերը սրբելով: ու կը մաքրուէր իր մեղքերէն` Սուրբին ոտքերը սրբելով: 
ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ կը բուժուէր երբ Յիսուսինքն էր որ կը բուժուէր երբ Յիսուսինքն էր որ կը բուժուէր երբ Յիսուսինքն էր որ կը բուժուէր երբ Յիսուսի    ոտքերը կը համբուրէր: ոտքերը կը համբուրէր: ոտքերը կը համբուրէր: ոտքերը կը համբուրէր: 
ԻԻԻԻ´́́́նքն էր որ կ'օծուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կ'օծէր: Արդարեւ, նքն էր որ կ'օծուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կ'օծէր: Արդարեւ, նքն էր որ կ'օծուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կ'օծէր: Արդարեւ, նքն էր որ կ'օծուէր երբ Յիսուսի ոտքերը կ'օծէր: Արդարեւ, 
թող ոթող ոթող ոթող ո´́́́չ ոք խորհի, թէ պատիւ մը կ'ընէ Տիրոջ երբ զայն կը չ ոք խորհի, թէ պատիւ մը կ'ընէ Տիրոջ երբ զայն կը չ ոք խորհի, թէ պատիւ մը կ'ընէ Տիրոջ երբ զայն կը չ ոք խորհի, թէ պատիւ մը կ'ընէ Տիրոջ երբ զայն կը 
պատուէ, կամ բարիք մը կ'ընէ անոր երբ զայն կը փառաբանէ: պատուէ, կամ բարիք մը կ'ընէ անոր երբ զայն կը փառաբանէ: պատուէ, կամ բարիք մը կ'ընէ անոր երբ զայն կը փառաբանէ: պատուէ, կամ բարիք մը կ'ընէ անոր երբ զայն կը փառաբանէ: 
ՈՈՈՈ´́́́չ: Պատիւն ու բարիքը մեզիչ: Պատիւն ու բարիքը մեզիչ: Պատիւն ու բարիքը մեզիչ: Պատիւն ու բարիքը մեզի´ ´ ´ ´ է որ եղած կ'ըլլան. որովհետեւ է որ եղած կ'ըլլան. որովհետեւ է որ եղած կ'ըլլան. որովհետեւ է որ եղած կ'ըլլան. որովհետեւ 
երբ կը պատուերբ կը պատուերբ կը պատուերբ կը պատուենք Տէրը` մեենք Տէրը` մեենք Տէրը` մեենք Տէրը` մե´́́́նք է որ կը պատուըուինք: Երբ նք է որ կը պատուըուինք: Երբ նք է որ կը պատուըուինք: Երբ նք է որ կը պատուըուինք: Երբ 
Տիրոջ անունը կը սրբաբանենք` մեՏիրոջ անունը կը սրբաբանենք` մեՏիրոջ անունը կը սրբաբանենք` մեՏիրոջ անունը կը սրբաբանենք` մե´́́́նք է որ կը սրբուինք: Երբ նք է որ կը սրբուինք: Երբ նք է որ կը սրբուինք: Երբ նք է որ կը սրբուինք: Երբ 
Տիրոջ անունը կը բարձրացնենք` մեՏիրոջ անունը կը բարձրացնենք` մեՏիրոջ անունը կը բարձրացնենք` մեՏիրոջ անունը կը բարձրացնենք` մե´́́́նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը 
բարձրանանք: Երբ Քրիստոսը կը մեծարենք` մեբարձրանանք: Երբ Քրիստոսը կը մեծարենք` մեբարձրանանք: Երբ Քրիստոսը կը մեծարենք` մեբարձրանանք: Երբ Քրիստոսը կը մեծարենք` մե´́́́նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը նք է որ կը 
մեծնանք ու կը մեծարուինք: Մեմեծնանք ու կը մեծարուինք: Մեմեծնանք ու կը մեծարուինք: Մեմեծնանք ու կը մեծարուինք: Մե´́́́ծ է Տէրը ու փառաւոր, ծ է Տէրը ու փառաւոր, ծ է Տէրը ու փառաւոր, ծ է Տէրը ու փառաւոր, 
կամենանք թէ ոչկամենանք թէ ոչկամենանք թէ ոչկամենանք թէ ոչ, , , , զինք մեծարենք ու փառաւորենք թէ ոչ: զինք մեծարենք ու փառաւորենք թէ ոչ: զինք մեծարենք ու փառաւորենք թէ ոչ: զինք մեծարենք ու փառաւորենք թէ ոչ: 
Տիրոջ փառքը չ'աւելնար երբ զինք փառաւորենք. ոՏիրոջ փառքը չ'աւելնար երբ զինք փառաւորենք. ոՏիրոջ փառքը չ'աւելնար երբ զինք փառաւորենք. ոՏիրոջ փառքը չ'աւելնար երբ զինք փառաւորենք. ո´́́́չ ալ անոր չ ալ անոր չ ալ անոր չ ալ անոր 
փառքէն բան մը կը պակսի երբ զինք չենք փառաւորեր: Մեփառքէն բան մը կը պակսի երբ զինք չենք փառաւորեր: Մեփառքէն բան մը կը պակսի երբ զինք չենք փառաւորեր: Մեփառքէն բան մը կը պակսի երբ զինք չենք փառաւորեր: Մե´́́́նք նք նք նք 



 276 

է որ կը փառաւորուինք երբ կը փառաբանենք Տէրը: է որ կը փառաւորուինք երբ կը փառաբանենք Տէրը: է որ կը փառաւորուինք երբ կը փառաբանենք Տէրը: է որ կը փառաւորուինք երբ կը փառաբանենք Տէրը: 
Փաստօրէն, անցեալին բոլոր անոնք որոնք կը փառաբանէին Փաստօրէն, անցեալին բոլոր անոնք որոնք կը փառաբանէին Փաստօրէն, անցեալին բոլոր անոնք որոնք կը փառաբանէին Փաստօրէն, անցեալին բոլոր անոնք որոնք կը փառաբանէին 
թագաւորներն ութագաւորներն ութագաւորներն ութագաւորներն ու    կայսրերը` իրեկայսրերը` իրեկայսրերը` իրեկայսրերը` իրե´́́́նց կարգին յատուկ փառքի նց կարգին յատուկ փառքի նց կարգին յատուկ փառքի նց կարգին յատուկ փառքի 
կ'արժանանային, մինչդեռ անոնք որոնք կը մերժէին կ'արժանանային, մինչդեռ անոնք որոնք կը մերժէին կ'արժանանային, մինչդեռ անոնք որոնք կը մերժէին կ'արժանանային, մինչդեռ անոնք որոնք կը մերժէին 
փառաբանել թագաւորներն ու կայսրերը, որոնք արդէն փառաբանել թագաւորներն ու կայսրերը, որոնք արդէն փառաբանել թագաւորներն ու կայսրերը, որոնք արդէն փառաբանել թագաւորներն ու կայսրերը, որոնք արդէն 
փառքի մէջ էին եւ փառաբանուելու կարիքը չունէին` ամէն փառքի մէջ էին եւ փառաբանուելու կարիքը չունէին` ամէն փառքի մէջ էին եւ փառաբանուելու կարիքը չունէին` ամէն փառքի մէջ էին եւ փառաբանուելու կարիքը չունէին` ամէն 
տեսակի անարգանքի ու պատիժի կ'ենթարկուէին: Նոյնն է տեսակի անարգանքի ու պատիժի կ'ենթարկուէին: Նոյնն է տեսակի անարգանքի ու պատիժի կ'ենթարկուէին: Նոյնն է տեսակի անարգանքի ու պատիժի կ'ենթարկուէին: Նոյնն է 
Աստուծոյ պարագան: ԱստուԱստուծոյ պարագան: ԱստուԱստուծոյ պարագան: ԱստուԱստուծոյ պարագան: Աստուած պիտի փառաւորէ` զինք ած պիտի փառաւորէ` զինք ած պիտի փառաւորէ` զինք ած պիտի փառաւորէ` զինք 
փառաւորողները, պիտի պատուէ` զինք պատուողները, փառաւորողները, պիտի պատուէ` զինք պատուողները, փառաւորողները, պիտի պատուէ` զինք պատուողները, փառաւորողները, պիտի պատուէ` զինք պատուողները, 
պիտի մեծարէ` զինք մեծարողները, իսկ զինք անարգողպիտի մեծարէ` զինք մեծարողները, իսկ զինք անարգողպիտի մեծարէ` զինք մեծարողները, իսկ զինք անարգողպիտի մեծարէ` զինք մեծարողները, իսկ զինք անարգող----
ներուն` պիտի անարգէ, զինք արհամարհողներուն` պիտի ներուն` պիտի անարգէ, զինք արհամարհողներուն` պիտի ներուն` պիտի անարգէ, զինք արհամարհողներուն` պիտի ներուն` պիտի անարգէ, զինք արհամարհողներուն` պիտի 
արհամարհէ: Աստուած ինքն իսկ հաստատեց ասիկա. արհամարհէ: Աստուած ինքն իսկ հաստատեց ասիկա. արհամարհէ: Աստուած ինքն իսկ հաստատեց ասիկա. արհամարհէ: Աստուած ինքն իսկ հաստատեց ասիկա. ««««Ես Ես Ես Ես 
զիս փառաւորողները պիտի փառաւորեմ ու զիս արզիս փառաւորողները պիտի փառաւորեմ ու զիս արզիս փառաւորողները պիտի փառաւորեմ ու զիս արզիս փառաւորողները պիտի փառաւորեմ ու զիս արհամարհամարհամարհամար----
հողները պիտի անարգուինհողները պիտի անարգուինհողները պիտի անարգուինհողները պիտի անարգուին»»»» ( ( ( (Ա.Թագաւորաց 2.30):Ա.Թագաւորաց 2.30):Ա.Թագաւորաց 2.30):Ա.Թագաւորաց 2.30):    

գ) Մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը խոնարհութեան գ) Մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը խոնարհութեան գ) Մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը խոնարհութեան գ) Մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը խոնարհութեան 
արտայայտութիւն էր: Խոնարհ էր, կամ աւելի ճիշդը` արտայայտութիւն էր: Խոնարհ էր, կամ աւելի ճիշդը` արտայայտութիւն էր: Խոնարհ էր, կամ աւելի ճիշդը` արտայայտութիւն էր: Խոնարհ էր, կամ աւելի ճիշդը` 
խոնարհած էր սիրտը այս պոռնիկ կնոջ, որովհետեւ կոտրած խոնարհած էր սիրտը այս պոռնիկ կնոջ, որովհետեւ կոտրած խոնարհած էր սիրտը այս պոռնիկ կնոջ, որովհետեւ կոտրած խոնարհած էր սիրտը այս պոռնիկ կնոջ, որովհետեւ կոտրած 
էր անոր սիրտը մեղքի հարուածներուն ներքեւ. կոտրած էր ու էր անոր սիրտը մեղքի հարուածներուն ներքեւ. կոտրած էր ու էր անոր սիրտը մեղքի հարուածներուն ներքեւ. կոտրած էր ու էր անոր սիրտը մեղքի հարուածներուն ներքեւ. կոտրած էր ու 
բուժուբուժուբուժուբուժում կը փնտռէր: Ոեւէ սիրտ որ կը կոտրի մեղքի մ կը փնտռէր: Ոեւէ սիրտ որ կը կոտրի մեղքի մ կը փնտռէր: Ոեւէ սիրտ որ կը կոտրի մեղքի մ կը փնտռէր: Ոեւէ սիրտ որ կը կոտրի մեղքի 
հարուածներուն ներքեւ` կը խոնարհի: Չկոտրող սիրտը չի հարուածներուն ներքեւ` կը խոնարհի: Չկոտրող սիրտը չի հարուածներուն ներքեւ` կը խոնարհի: Չկոտրող սիրտը չի հարուածներուն ներքեւ` կը խոնարհի: Չկոտրող սիրտը չի 
կրնար խոնարհիլ: Իր մեղքերուն գիտակցութիւնը չունեցող կրնար խոնարհիլ: Իր մեղքերուն գիտակցութիւնը չունեցող կրնար խոնարհիլ: Իր մեղքերուն գիտակցութիւնը չունեցող կրնար խոնարհիլ: Իր մեղքերուն գիտակցութիւնը չունեցող 
մարդը եւ իր մեղքերուն կործանարար ազդեցութեան մարդը եւ իր մեղքերուն կործանարար ազդեցութեան մարդը եւ իր մեղքերուն կործանարար ազդեցութեան մարդը եւ իր մեղքերուն կործանարար ազդեցութեան 
չանդրադարձող մարդը չի կրնար կոտրած սիրտ ու հոգի չանդրադարձող մարդը չի կրնար կոտրած սիրտ ու հոգի չանդրադարձող մարդը չի կրնար կոտրած սիրտ ու հոգի չանդրադարձող մարդը չի կրնար կոտրած սիրտ ու հոգի 
ունենալ, իսկ կոտրածունենալ, իսկ կոտրածունենալ, իսկ կոտրածունենալ, իսկ կոտրած    սիրտ ու հոգի չունեցող մարդը` չի սիրտ ու հոգի չունեցող մարդը` չի սիրտ ու հոգի չունեցող մարդը` չի սիրտ ու հոգի չունեցող մարդը` չի 
կրնար խոնարհիլ, իսկ չխոնարհող մարդը` չի կրնար կրնար խոնարհիլ, իսկ չխոնարհող մարդը` չի կրնար կրնար խոնարհիլ, իսկ չխոնարհող մարդը` չի կրնար կրնար խոնարհիլ, իսկ չխոնարհող մարդը` չի կրնար 
ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ ընդունուիլ Աստուծոյ կողմէ: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ 
««««Աստուծոյ զոհը կոտրած հոգին էԱստուծոյ զոհը կոտրած հոգին էԱստուծոյ զոհը կոտրած հոգին էԱստուծոյ զոհը կոտրած հոգին է»,»,»,»,    եւ թէ` Աստուած եւ թէ` Աստուած եւ թէ` Աստուած եւ թէ` Աստուած 
չ'անարգեր չ'անարգեր չ'անարգեր չ'անարգեր ««««կոտրած ու խոնարհ սիրտըկոտրած ու խոնարհ սիրտըկոտրած ու խոնարհ սիրտըկոտրած ու խոնարհ սիրտը» » » » (Սաղմոս 51.17): (Սաղմոս 51.17): (Սաղմոս 51.17): (Սաղմոս 51.17): 
Դաւիթ մարգարէին այս վկայԴաւիթ մարգարէին այս վկայԴաւիթ մարգարէին այս վկայԴաւիթ մարգարէին այս վկայութիւնը յստակօրէն կը պարզէ, ութիւնը յստակօրէն կը պարզէ, ութիւնը յստակօրէն կը պարզէ, ութիւնը յստակօրէն կը պարզէ, 
թէ կոտրած սիրտը` խոնարհ սիրտն է, իսկ խոնարհ սիրտը` թէ կոտրած սիրտը` խոնարհ սիրտն է, իսկ խոնարհ սիրտը` թէ կոտրած սիրտը` խոնարհ սիրտն է, իսկ խոնարհ սիրտը` թէ կոտրած սիրտը` խոնարհ սիրտն է, իսկ խոնարհ սիրտը` 
Աստուծոյ կողմէ ընդունուած սիրտն է:Աստուծոյ կողմէ ընդունուած սիրտն է:Աստուծոյ կողմէ ընդունուած սիրտն է:Աստուծոյ կողմէ ընդունուած սիրտն է:    
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Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը յայտարարէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը յայտարարէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը յայտարարէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը յայտարարէ, թէ 
անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն պատճառով հոգեպէս անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն պատճառով հոգեպէս անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն պատճառով հոգեպէս անոնք որոնք իրենց գործած մեղքերուն պատճառով հոգեպէս 
մեռած են, եւ ուստի` կոտրած ու խոնարհ հոգիմեռած են, եւ ուստի` կոտրած ու խոնարհ հոգիմեռած են, եւ ուստի` կոտրած ու խոնարհ հոգիմեռած են, եւ ուստի` կոտրած ու խոնարհ հոգի    ունին` կրնայ ունին` կրնայ ունին` կրնայ ունին` կրնայ 
զիրենք կենդանացնել ու նորոգել. զիրենք կենդանացնել ու նորոգել. զիրենք կենդանացնել ու նորոգել. զիրենք կենդանացնել ու նորոգել. ««««Ես բարձր ու սուրբ տեղը Ես բարձր ու սուրբ տեղը Ես բարձր ու սուրբ տեղը Ես բարձր ու սուրբ տեղը 
կը բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին հետ կը բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին հետ կը բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին հետ կը բնակիմ, բայց կոտրած ու խոնարհ հոգի ունեցողին հետ 
եմ, որպէսզի խոնարհներուն հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած եմ, որպէսզի խոնարհներուն հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած եմ, որպէսզի խոնարհներուն հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած եմ, որպէսզի խոնարհներուն հոգին կենդանացնեմ եւ կոտրած 
սիրտերը ապրեցնեմսիրտերը ապրեցնեմսիրտերը ապրեցնեմսիրտերը ապրեցնեմ»»»» ( ( ( (Եսայի 57.15): Եսայի 57.15): Եսայի 57.15): Եսայի 57.15): ««««ԿենդանացնեմԿենդանացնեմԿենդանացնեմԿենդանացնեմ» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««ապրեցնեմապրեցնեմապրեցնեմապրեցնեմ» » » » բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, թէ խօսքը մեղքով ու թէ խօսքը մեղքով ու թէ խօսքը մեղքով ու թէ խօսքը մեղքով ու 
մեղքի մէջ մեռած մարդոց մասին է, որոնք գիտակցութեան մեղքի մէջ մեռած մարդոց մասին է, որոնք գիտակցութեան մեղքի մէջ մեռած մարդոց մասին է, որոնք գիտակցութեան մեղքի մէջ մեռած մարդոց մասին է, որոնք գիտակցութեան 
կու գան եւ իրենց մեղքերէն հրաժարիլ կ'ուզեն: Պոռնիկ կնոջ կու գան եւ իրենց մեղքերէն հրաժարիլ կ'ուզեն: Պոռնիկ կնոջ կու գան եւ իրենց մեղքերէն հրաժարիլ կ'ուզեն: Պոռնիկ կնոջ կու գան եւ իրենց մեղքերէն հրաժարիլ կ'ուզեն: Պոռնիկ կնոջ 
հոգին մեռած էր իր մեղքերուն պատճառով, եւ անոր սիրտը հոգին մեռած էր իր մեղքերուն պատճառով, եւ անոր սիրտը հոգին մեռած էր իր մեղքերուն պատճառով, եւ անոր սիրտը հոգին մեռած էր իր մեղքերուն պատճառով, եւ անոր սիրտը 
կեանքով չէր բաբախեր: Կոտրած ու խոնարհած էր անոր կեանքով չէր բաբախեր: Կոտրած ու խոնարհած էր անոր կեանքով չէր բաբախեր: Կոտրած ու խոնարհած էր անոր կեանքով չէր բաբախեր: Կոտրած ու խոնարհած էր անոր 
հոգին: Եւ ահա իր բարձր ու սուրհոգին: Եւ ահա իր բարձր ու սուրհոգին: Եւ ահա իր բարձր ու սուրհոգին: Եւ ահա իր բարձր ու սուրբ տեղէն դէպի երկիր բ տեղէն դէպի երկիր բ տեղէն դէպի երկիր բ տեղէն դէպի երկիր 
խոնարհած Տէրը, տեսաւ կոտրած ու բուժում փնտռող անոր խոնարհած Տէրը, տեսաւ կոտրած ու բուժում փնտռող անոր խոնարհած Տէրը, տեսաւ կոտրած ու բուժում փնտռող անոր խոնարհած Տէրը, տեսաւ կոտրած ու բուժում փնտռող անոր 
սիրտը, տեսաւ մեռած ու կեանք աղերսող անոր հոգին, եւ սիրտը, տեսաւ մեռած ու կեանք աղերսող անոր հոգին, եւ սիրտը, տեսաւ մեռած ու կեանք աղերսող անոր հոգին, եւ սիրտը, տեսաւ մեռած ու կեանք աղերսող անոր հոգին, եւ 
բուժեց բուժումի կարօտ անոր սիրտը, կենդանացուց կեանքի բուժեց բուժումի կարօտ անոր սիրտը, կենդանացուց կեանքի բուժեց բուժումի կարօտ անոր սիրտը, կենդանացուց կեանքի բուժեց բուժումի կարօտ անոր սիրտը, կենդանացուց կեանքի 
կարօտ անոր հոգին:կարօտ անոր հոգին:կարօտ անոր հոգին:կարօտ անոր հոգին:    

դ) Հաստատեցինք, թէ մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը դ) Հաստատեցինք, թէ մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը դ) Հաստատեցինք, թէ մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը դ) Հաստատեցինք, թէ մազերով Յիսուսի ոտքերը սրբելը 
խոնարհութեան արխոնարհութեան արխոնարհութեան արխոնարհութեան արտայայտութիւն էր, բայց ոտայայտութիւն էր, բայց ոտայայտութիւն էր, բայց ոտայայտութիւն էր, բայց ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
խոնարհութեան արտայայտութիւն էր, այլ նաեւ` խոնարհ խոնարհութեան արտայայտութիւն էր, այլ նաեւ` խոնարհ խոնարհութեան արտայայտութիւն էր, այլ նաեւ` խոնարհ խոնարհութեան արտայայտութիւն էր, այլ նաեւ` խոնարհ 
գործերը կատարելու պատրաստակամութեան արտայայտուգործերը կատարելու պատրաստակամութեան արտայայտուգործերը կատարելու պատրաստակամութեան արտայայտուգործերը կատարելու պատրաստակամութեան արտայայտու----
թիւն: Կինը իր մազերով Տիրոջ ոտքերը սրբելով, ուզեց ցոյց թիւն: Կինը իր մազերով Տիրոջ ոտքերը սրբելով, ուզեց ցոյց թիւն: Կինը իր մազերով Տիրոջ ոտքերը սրբելով, ուզեց ցոյց թիւն: Կինը իր մազերով Տիրոջ ոտքերը սրբելով, ուզեց ցոյց 
տալ Տիրոջ եւ անոր շուրջը գտնուող Փարիսեցիներուն, թէ ինք տալ Տիրոջ եւ անոր շուրջը գտնուող Փարիսեցիներուն, թէ ինք տալ Տիրոջ եւ անոր շուրջը գտնուող Փարիսեցիներուն, թէ ինք տալ Տիրոջ եւ անոր շուրջը գտնուող Փարիսեցիներուն, թէ ինք 
պատրաստ էր ամենէնպատրաստ էր ամենէնպատրաստ էր ամենէնպատրաստ էր ամենէն    խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ, ամենէն խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ, ամենէն խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ, ամենէն խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ, ամենէն 
համեստ ու համեստացուցիչ գործերը անգամ կատարելու: համեստ ու համեստացուցիչ գործերը անգամ կատարելու: համեստ ու համեստացուցիչ գործերը անգամ կատարելու: համեստ ու համեստացուցիչ գործերը անգամ կատարելու: 
Եթէ այս կնոջ նման մենք եւս խոնարհած ենք Տիրոջ ոտքերուն Եթէ այս կնոջ նման մենք եւս խոնարհած ենք Տիրոջ ոտքերուն Եթէ այս կնոջ նման մենք եւս խոնարհած ենք Տիրոջ ոտքերուն Եթէ այս կնոջ նման մենք եւս խոնարհած ենք Տիրոջ ոտքերուն 
առջեւ ու մեր մեղքերուն համար թողութիւն գտած ենք, առջեւ ու մեր մեղքերուն համար թողութիւն գտած ենք, առջեւ ու մեր մեղքերուն համար թողութիւն գտած ենք, առջեւ ու մեր մեղքերուն համար թողութիւն գտած ենք, 
արդեօք սիրով կ'ընե՞նք խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ գործերը, արդեօք սիրով կ'ընե՞նք խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ գործերը, արդեօք սիրով կ'ընե՞նք խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ գործերը, արդեօք սիրով կ'ընե՞նք խոնարհ ու խոնարհեցուցիչ գործերը, 
ուրախութեամբ կըուրախութեամբ կըուրախութեամբ կըուրախութեամբ կը    կատարե՞նք համեստ ու համեստացուցիչ կատարե՞նք համեստ ու համեստացուցիչ կատարե՞նք համեստ ու համեստացուցիչ կատարե՞նք համեստ ու համեստացուցիչ 
արարքները, թէ` կը փնտռենք այնպիսիարարքները, թէ` կը փնտռենք այնպիսիարարքները, թէ` կը փնտռենք այնպիսիարարքները, թէ` կը փնտռենք այնպիսի´ ´ ´ ´ գործեր որոնք գործեր որոնք գործեր որոնք գործեր որոնք 
կրնան մեզ մարդոց ուշադրութեան ու ծափահարութեան կրնան մեզ մարդոց ուշադրութեան ու ծափահարութեան կրնան մեզ մարդոց ուշադրութեան ու ծափահարութեան կրնան մեզ մարդոց ուշադրութեան ու ծափահարութեան 
առարկան դարձնել:առարկան դարձնել:առարկան դարձնել:առարկան դարձնել:    
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6) 6) 6) 6) ««««Կը համբուրէր ոտքերըԿը համբուրէր ոտքերըԿը համբուրէր ոտքերըԿը համբուրէր ոտքերը»:»:»:»:    
Կինը կը գիտակցէր թէ Յիսուս սովորական անձ մը չէր, Կինը կը գիտակցէր թէ Յիսուս սովորական անձ մը չէր, Կինը կը գիտակցէր թէ Յիսուս սովորական անձ մը չէր, Կինը կը գիտակցէր թէ Յիսուս սովորական անձ մը չէր, 

լոկ մարգարէ մը չէր, այլ` նոյնինքն լոկ մարգարէ մը չէր, այլ` նոյնինքն լոկ մարգարէ մը չէր, այլ` նոյնինքն լոկ մարգարէ մը չէր, այլ` նոյնինքն Աստուած, Տէրը Աստուած, Տէրը Աստուած, Տէրը Աստուած, Տէրը 
մարդկութեան ու տիեզերքին: Ան այս համոզումով ու այս մարդկութեան ու տիեզերքին: Ան այս համոզումով ու այս մարդկութեան ու տիեզերքին: Ան այս համոզումով ու այս մարդկութեան ու տիեզերքին: Ան այս համոզումով ու այս 
հաւատքով մօտեցաւ անոր, կ'ըսէ Սարգիս Վրդ. Կունդը: Հին հաւատքով մօտեցաւ անոր, կ'ըսէ Սարգիս Վրդ. Կունդը: Հին հաւատքով մօտեցաւ անոր, կ'ըսէ Սարգիս Վրդ. Կունդը: Հին հաւատքով մօտեցաւ անոր, կ'ըսէ Սարգիս Վրդ. Կունդը: Հին 
Կտակարանեան ժամանակներուն երբեք չէր եղած եւ ոչ մէկ Կտակարանեան ժամանակներուն երբեք չէր եղած եւ ոչ մէկ Կտակարանեան ժամանակներուն երբեք չէր եղած եւ ոչ մէկ Կտակարանեան ժամանակներուն երբեք չէր եղած եւ ոչ մէկ 
ատեն եղած է, որ անձ մը, մարդու մը ոտքերը համբուրէ, իր ատեն եղած է, որ անձ մը, մարդու մը ոտքերը համբուրէ, իր ատեն եղած է, որ անձ մը, մարդու մը ոտքերը համբուրէ, իր ատեն եղած է, որ անձ մը, մարդու մը ոտքերը համբուրէ, իր 
ացունքներովը զանոնք թրջէ ու մազերացունքներովը զանոնք թրջէ ու մազերացունքներովը զանոնք թրջէ ու մազերացունքներովը զանոնք թրջէ ու մազերովը սրբէ` իր մեղքերու ովը սրբէ` իր մեղքերու ովը սրբէ` իր մեղքերու ովը սրբէ` իր մեղքերու 
ներումին համար:ներումին համար:ներումին համար:ներումին համար:    

Երանի՜ մեղաւոր այս կնոջ որ առիթը ունեցաւ համբուԵրանի՜ մեղաւոր այս կնոջ որ առիթը ունեցաւ համբուԵրանի՜ մեղաւոր այս կնոջ որ առիթը ունեցաւ համբուԵրանի՜ մեղաւոր այս կնոջ որ առիթը ունեցաւ համբու----
րելու իր Արարիչ Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերը, րելու իր Արարիչ Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերը, րելու իր Արարիչ Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերը, րելու իր Արարիչ Աստուծոյն` Տէր Յիսուս Քրիստոսի ոտքերը, 
զորս ցանկացին համբուրել պատմութեան բոլոր սուրբերը:զորս ցանկացին համբուրել պատմութեան բոլոր սուրբերը:զորս ցանկացին համբուրել պատմութեան բոլոր սուրբերը:զորս ցանկացին համբուրել պատմութեան բոլոր սուրբերը:    

Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր նիւթեղէն շրթներով Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր նիւթեղէն շրթներով Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր նիւթեղէն շրթներով Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր նիւթեղէն շրթներով 
համբուրեց նիւթեղէն ահամբուրեց նիւթեղէն ահամբուրեց նիւթեղէն ահամբուրեց նիւթեղէն արարածի պատկերով յայտնուած րարածի պատկերով յայտնուած րարածի պատկերով յայտնուած րարածի պատկերով յայտնուած 
մարդեղացեալ Աստուածորդին, որ եկած էր զինք յաղթող մարդեղացեալ Աստուածորդին, որ եկած էր զինք յաղթող մարդեղացեալ Աստուածորդին, որ եկած էր զինք յաղթող մարդեղացեալ Աստուածորդին, որ եկած էր զինք յաղթող 
դարձնելու իր նիւթեղէն բնութեան դէմ:դարձնելու իր նիւթեղէն բնութեան դէմ:դարձնելու իր նիւթեղէն բնութեան դէմ:դարձնելու իր նիւթեղէն բնութեան դէմ:    

Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր մեղաւոր շրթունքները Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր մեղաւոր շրթունքները Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր մեղաւոր շրթունքները Երանի՜ անոր, որովհետեւ իր մեղաւոր շրթունքները 
դպցնելով իր Փրկիչ Աստուծոյն ոտքերուն` բուժուեցան ու դպցնելով իր Փրկիչ Աստուծոյն ոտքերուն` բուժուեցան ու դպցնելով իր Փրկիչ Աստուծոյն ոտքերուն` բուժուեցան ու դպցնելով իր Փրկիչ Աստուծոյն ոտքերուն` բուժուեցան ու 
մաքրուեցան իր շրթները, ճիշդ ինչպէս կրակի կայծը մաքրուեցան իր շրթները, ճիշդ ինչպէս կրակի կայծը մաքրուեցան իր շրթները, ճիշդ ինչպէս կրակի կայծը մաքրուեցան իր շրթները, ճիշդ ինչպէս կրակի կայծը երբ երբ երբ երբ 
դպցուեցաւ Եսայի մարգարէին շրթունքներուն` անոնք դպցուեցաւ Եսայի մարգարէին շրթունքներուն` անոնք դպցուեցաւ Եսայի մարգարէին շրթունքներուն` անոնք դպցուեցաւ Եսայի մարգարէին շրթունքներուն` անոնք 
բուժուեցան ու մաքրուեցան:բուժուեցան ու մաքրուեցան:բուժուեցան ու մաքրուեցան:բուժուեցան ու մաքրուեցան:    

Երանի՜ անոր, որովհետեւ մահուան գործիք դարձած Երանի՜ անոր, որովհետեւ մահուան գործիք դարձած Երանի՜ անոր, որովհետեւ մահուան գործիք դարձած Երանի՜ անոր, որովհետեւ մահուան գործիք դարձած 
անոր բերանն ու շրթունքները երբ համբուրեցին ու ճաշաանոր բերանն ու շրթունքները երբ համբուրեցին ու ճաշաանոր բերանն ու շրթունքները երբ համբուրեցին ու ճաշաանոր բերանն ու շրթունքները երբ համբուրեցին ու ճաշա----
կեցին Կենաց Հացը` դարձան կենսատու խօսքեր կեցին Կենաց Հացը` դարձան կենսատու խօսքեր կեցին Կենաց Հացը` դարձան կենսատու խօսքեր կեցին Կենաց Հացը` դարձան կենսատու խօսքեր 
արտաբերող կեանքի գործիք:արտաբերող կեանքի գործիք:արտաբերող կեանքի գործիք:արտաբերող կեանքի գործիք:    

Երանի՜ անոր, որովԵրանի՜ անոր, որովԵրանի՜ անոր, որովԵրանի՜ անոր, որովհետեւ զԱստուած անարգող անոր հետեւ զԱստուած անարգող անոր հետեւ զԱստուած անարգող անոր հետեւ զԱստուած անարգող անոր 
բերանն ու շրթունքները երբ հպեցան Փառաւորին ոտքերուն, բերանն ու շրթունքները երբ հպեցան Փառաւորին ոտքերուն, բերանն ու շրթունքները երբ հպեցան Փառաւորին ոտքերուն, բերանն ու շրթունքները երբ հպեցան Փառաւորին ոտքերուն, 
զԱստուած փառաւորող քնարի վերածուեցան:զԱստուած փառաւորող քնարի վերածուեցան:զԱստուած փառաւորող քնարի վերածուեցան:զԱստուած փառաւորող քնարի վերածուեցան:    

Երանի՜ անոր, որովհետեւ մեղքով քոսոտացած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ մեղքով քոսոտացած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ մեղքով քոսոտացած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ մեղքով քոսոտացած անոր 
բերանն ու շրթունքները երբ հանգչեցան Տիրոջ ոտքերուն բերանն ու շրթունքները երբ հանգչեցան Տիրոջ ոտքերուն բերանն ու շրթունքները երբ հանգչեցան Տիրոջ ոտքերուն բերանն ու շրթունքները երբ հանգչեցան Տիրոջ ոտքերուն 
վրայ, գոհաբանական երգեր առ Աստուած առաքողվրայ, գոհաբանական երգեր առ Աստուած առաքողվրայ, գոհաբանական երգեր առ Աստուած առաքողվրայ, գոհաբանական երգեր առ Աստուած առաքող    ծնծղանեծնծղանեծնծղանեծնծղանե----
րու փոխակերպուեցան:րու փոխակերպուեցան:րու փոխակերպուեցան:րու փոխակերպուեցան:    
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Երանի՜ անոր, որովհետեւ դաշտի խոտին ու փուշին պէս Երանի՜ անոր, որովհետեւ դաշտի խոտին ու փուշին պէս Երանի՜ անոր, որովհետեւ դաշտի խոտին ու փուշին պէս Երանի՜ անոր, որովհետեւ դաշտի խոտին ու փուշին պէս 
շուտով հողի վերածուելիք անոր բերանն ու շրթունքները երբ շուտով հողի վերածուելիք անոր բերանն ու շրթունքները երբ շուտով հողի վերածուելիք անոր բերանն ու շրթունքները երբ շուտով հողի վերածուելիք անոր բերանն ու շրթունքները երբ 
դպան Կենաց Ծառի բունին` Քրիստոսի ոտքերուն, դպան Կենաց Ծառի բունին` Քրիստոսի ոտքերուն, դպան Կենաց Ծառի բունին` Քրիստոսի ոտքերուն, դպան Կենաց Ծառի բունին` Քրիստոսի ոտքերուն, 
արքայութեան ծաղիկի վերածուեցան:արքայութեան ծաղիկի վերածուեցան:արքայութեան ծաղիկի վերածուեցան:արքայութեան ծաղիկի վերածուեցան:    

Երանի՜ անոր, որովհետեւ Չարին կողմէ կապուած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ Չարին կողմէ կապուած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ Չարին կողմէ կապուած անոր Երանի՜ անոր, որովհետեւ Չարին կողմէ կապուած անոր 
բերանն ու շրթունքները երբ փարեցան պաշտելի Ազատարաբերանն ու շրթունքները երբ փարեցան պաշտելի Ազատարաբերանն ու շրթունքները երբ փարեցան պաշտելի Ազատարաբերանն ու շրթունքները երբ փարեցան պաշտելի Ազատարա----
րին ոտքերուն, ազատ արձակուեցան իրենց կապանքներէն:րին ոտքերուն, ազատ արձակուեցան իրենց կապանքներէն:րին ոտքերուն, ազատ արձակուեցան իրենց կապանքներէն:րին ոտքերուն, ազատ արձակուեցան իրենց կապանքներէն:    

Երանի՜ անոր, Երանի՜ անոր, Երանի՜ անոր, Երանի՜ անոր, բիբիբիբի´́́́ւր երանի, ւր երանի, ւր երանի, ւր երանի, որովհետեւ առաջին անձն որովհետեւ առաջին անձն որովհետեւ առաջին անձն որովհետեւ առաջին անձն 
էր որ կը համբուրէր Յիսուսի ոտքերը: Իրմէ ետք ալ մէկը էր որ կը համբուրէր Յիսուսի ոտքերը: Իրմէ ետք ալ մէկը էր որ կը համբուրէր Յիսուսի ոտքերը: Իրմէ ետք ալ մէկը էր որ կը համբուրէր Յիսուսի ոտքերը: Իրմէ ետք ալ մէկը 
չհամբուրեց, գէթ Աւետարաններուն համաձայն: Անոր չհամբուրեց, գէթ Աւետարաններուն համաձայն: Անոր չհամբուրեց, գէթ Աւետարաններուն համաձայն: Անոր չհամբուրեց, գէթ Աւետարաններուն համաձայն: Անոր 
համբոյրը` համբոյրը` համբոյրը` համբոյրը` Յիսուսի հանդէպ սուրբ սիրոյ համբոյր էր, Յիսուսի հանդէպ սուրբ սիրոյ համբոյր էր, Յիսուսի հանդէպ սուրբ սիրոյ համբոյր էր, Յիսուսի հանդէպ սուրբ սիրոյ համբոյր էր, 
պաշտամունքի համբոյր էր, երկրպագութեան համբոյր էր, պաշտամունքի համբոյր էր, երկրպագութեան համբոյր էր, պաշտամունքի համբոյր էր, երկրպագութեան համբոյր էր, պաշտամունքի համբոյր էր, երկրպագութեան համբոյր էր, 
գորովալից համբոյր էր, շնորհակալութեան համբոյր էր, գորովալից համբոյր էր, շնորհակալութեան համբոյր էր, գորովալից համբոյր էր, շնորհակալութեան համբոյր էր, գորովալից համբոյր էր, շնորհակալութեան համբոյր էր, 
երախտագիտութեան համբոյր էր:երախտագիտութեան համբոյր էր:երախտագիտութեան համբոյր էր:երախտագիտութեան համբոյր էր:    

7) 7) 7) 7) ««««Եւ իւղով կ'օծէր զանոնքԵւ իւղով կ'օծէր զանոնքԵւ իւղով կ'օծէր զանոնքԵւ իւղով կ'օծէր զանոնք»:»:»:»:    Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ 
երկու անձեր միայն իւղով օծեցին Յիսուսի ոտերկու անձեր միայն իւղով օծեցին Յիսուսի ոտերկու անձեր միայն իւղով օծեցին Յիսուսի ոտերկու անձեր միայն իւղով օծեցին Յիսուսի ոտքերը եւ իրենց քերը եւ իրենց քերը եւ իրենց քերը եւ իրենց 
մազերով սրբեցին զանոնք. այս պոռնիկ կինը, եւ Ղազարոսի մազերով սրբեցին զանոնք. այս պոռնիկ կինը, եւ Ղազարոսի մազերով սրբեցին զանոնք. այս պոռնիկ կինը, եւ Ղազարոսի մազերով սրբեցին զանոնք. այս պոռնիկ կինը, եւ Ղազարոսի 
քոյրը` Մարիամ (Յովհաննէս 11.2, 12.3): Քանի մը նշումներ.քոյրը` Մարիամ (Յովհաննէս 11.2, 12.3): Քանի մը նշումներ.քոյրը` Մարիամ (Յովհաննէս 11.2, 12.3): Քանի մը նշումներ.քոյրը` Մարիամ (Յովհաննէս 11.2, 12.3): Քանի մը նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » բառը Յունարէն լեզուէն առնուած բառ է եւ բառը Յունարէն լեզուէն առնուած բառ է եւ բառը Յունարէն լեզուէն առնուած բառ է եւ բառը Յունարէն լեզուէն առնուած բառ է եւ 
կը նշանակէ` Օծեալ: Պոռնիկ կինը իւղով օծելով Քրիստոսի կը նշանակէ` Օծեալ: Պոռնիկ կինը իւղով օծելով Քրիստոսի կը նշանակէ` Օծեալ: Պոռնիկ կինը իւղով օծելով Քրիստոսի կը նշանակէ` Օծեալ: Պոռնիկ կինը իւղով օծելով Քրիստոսի 
ոտքերը, փաստեց թէ ինք կ'ընդոտքերը, փաստեց թէ ինք կ'ընդոտքերը, փաստեց թէ ինք կ'ընդոտքերը, փաստեց թէ ինք կ'ընդունէր Յիսուսը իբրեւ ունէր Յիսուսը իբրեւ ունէր Յիսուսը իբրեւ ունէր Յիսուսը իբրեւ 
խոստացեալ Մեսիան, այսինքն` Օծեալը: Կնոջ համար խոստացեալ Մեսիան, այսինքն` Օծեալը: Կնոջ համար խոստացեալ Մեսիան, այսինքն` Օծեալը: Կնոջ համար խոստացեալ Մեսիան, այսինքն` Օծեալը: Կնոջ համար 
Յիսուս Հին Կտակարանի մարգարէներուն նման մարգարէ մը Յիսուս Հին Կտակարանի մարգարէներուն նման մարգարէ մը Յիսուս Հին Կտակարանի մարգարէներուն նման մարգարէ մը Յիսուս Հին Կտակարանի մարգարէներուն նման մարգարէ մը 
չէր, այլ խոստացեալ Մարգարէն էր (Բ.Օրինաց 18.18), չէր, այլ խոստացեալ Մարգարէն էր (Բ.Օրինաց 18.18), չէր, այլ խոստացեալ Մարգարէն էր (Բ.Օրինաց 18.18), չէր, այլ խոստացեալ Մարգարէն էր (Բ.Օրինաց 18.18), 
խոստացեալ Փրկիչն ու Թագաւորը: Երբ մենք մօտենանք խոստացեալ Փրկիչն ու Թագաւորը: Երբ մենք մօտենանք խոստացեալ Փրկիչն ու Թագաւորը: Երբ մենք մօտենանք խոստացեալ Փրկիչն ու Թագաւորը: Երբ մենք մօտենանք 
Յիսուսի` այս գիտակցութեամբ է որ պէտք է մօտՅիսուսի` այս գիտակցութեամբ է որ պէտք է մօտՅիսուսի` այս գիտակցութեամբ է որ պէտք է մօտՅիսուսի` այս գիտակցութեամբ է որ պէտք է մօտենանք:ենանք:ենանք:ենանք:    

բ) Քրիստոս որ գլուխն է եկեղեցիին, թոյլ տուաւ որ բ) Քրիստոս որ գլուխն է եկեղեցիին, թոյլ տուաւ որ բ) Քրիստոս որ գլուխն է եկեղեցիին, թոյլ տուաւ որ բ) Քրիստոս որ գլուխն է եկեղեցիին, թոյլ տուաւ որ 
մեղաւոր այս կինը իր ոտքերը իւղով օծէ: Այդ ընելով, կինը մեղաւոր այս կինը իր ոտքերը իւղով օծէ: Այդ ընելով, կինը մեղաւոր այս կինը իր ոտքերը իւղով օծէ: Այդ ընելով, կինը մեղաւոր այս կինը իր ոտքերը իւղով օծէ: Այդ ընելով, կինը 
լռելեայն կերպով, գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, մեզի լռելեայն կերպով, գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, մեզի լռելեայն կերպով, գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, մեզի լռելեայն կերպով, գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար, մեզի 
ցոյց տուաւ, թէ Քրիստոս իցոյց տուաւ, թէ Քրիստոս իցոյց տուաւ, թէ Քրիստոս իցոյց տուաւ, թէ Քրիստոս ի´́́́նքն է գլուխը եկեղեցւոյ, եւ ինքն է գլուխը եկեղեցւոյ, եւ ինքն է գլուխը եկեղեցւոյ, եւ ինքն է գլուխը եկեղեցւոյ, եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
որ հետագային իր հիմնելիք եկեղեցիին պոր հետագային իր հիմնելիք եկեղեցիին պոր հետագային իր հիմնելիք եկեղեցիին պոր հետագային իր հիմնելիք եկեղեցիին պիտի շնորհէ Սուրբ իտի շնորհէ Սուրբ իտի շնորհէ Սուրբ իտի շնորհէ Սուրբ 
Հոգիին օծութիւնը: Հոգիին օծութիւնը: Հոգիին օծութիւնը: Հոգիին օծութիւնը: ««««Սուրբ Հոգիի օծութիւնՍուրբ Հոգիի օծութիւնՍուրբ Հոգիի օծութիւնՍուրբ Հոգիի օծութիւն» » » » ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը ըսելով, կը 
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հասկնանք, Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած յատուկ պարգեւներ հասկնանք, Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած յատուկ պարգեւներ հասկնանք, Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած յատուկ պարգեւներ հասկնանք, Սուրբ Հոգիին կողմէ տրուած յատուկ պարգեւներ 
ու շնորհքներ` յատուկ նպատակներու իրագործման համար, ու շնորհքներ` յատուկ նպատակներու իրագործման համար, ու շնորհքներ` յատուկ նպատակներու իրագործման համար, ու շնորհքներ` յատուկ նպատակներու իրագործման համար, 
յատուկ գործեր կամ պարտականութիւններ իրագործելու յատուկ գործեր կամ պարտականութիւններ իրագործելու յատուկ գործեր կամ պարտականութիւններ իրագործելու յատուկ գործեր կամ պարտականութիւններ իրագործելու 
համար, կամ յատուկ առաքելութիւն մը յհամար, կամ յատուկ առաքելութիւն մը յհամար, կամ յատուկ առաքելութիւն մը յհամար, կամ յատուկ առաքելութիւն մը յաջողցնելու համար:աջողցնելու համար:աջողցնելու համար:աջողցնելու համար:    

գ) Հին Կտակարանեան ժամանակներուն իւղով գ) Հին Կտակարանեան ժամանակներուն իւղով գ) Հին Կտակարանեան ժամանակներուն իւղով գ) Հին Կտակարանեան ժամանակներուն իւղով 
կկկկ’’’’օծուէին թագաւորները: Հետեւաբար, կինը Քրիստոսի օծուէին թագաւորները: Հետեւաբար, կինը Քրիստոսի օծուէին թագաւորները: Հետեւաբար, կինը Քրիստոսի օծուէին թագաւորները: Հետեւաբար, կինը Քրիստոսի 
ոտքերը իւղով օծելով մեզի ցոյց տուաւ թէ Քրիստոս թագաւոր ոտքերը իւղով օծելով մեզի ցոյց տուաւ թէ Քրիստոս թագաւոր ոտքերը իւղով օծելով մեզի ցոյց տուաւ թէ Քրիստոս թագաւոր ոտքերը իւղով օծելով մեզի ցոյց տուաւ թէ Քրիստոս թագաւոր 
է: Յիշենք որ Սամուէլ իւղի շիշ մը առաւ ու թափեց Սաւուղի է: Յիշենք որ Սամուէլ իւղի շիշ մը առաւ ու թափեց Սաւուղի է: Յիշենք որ Սամուէլ իւղի շիշ մը առաւ ու թափեց Սաւուղի է: Յիշենք որ Սամուէլ իւղի շիշ մը առաւ ու թափեց Սաւուղի 
գլխուն վրայ ու զայն թագաւոր օծեց (Ա.Թագաւգլխուն վրայ ու զայն թագաւոր օծեց (Ա.Թագաւգլխուն վրայ ու զայն թագաւոր օծեց (Ա.Թագաւգլխուն վրայ ու զայն թագաւոր օծեց (Ա.Թագաւորաց 10.1): որաց 10.1): որաց 10.1): որաց 10.1): 
Սամուէլ իւղի եղջիւրով օծեց նաեւ Դաւիթը (Ա.Թագաւորաց Սամուէլ իւղի եղջիւրով օծեց նաեւ Դաւիթը (Ա.Թագաւորաց Սամուէլ իւղի եղջիւրով օծեց նաեւ Դաւիթը (Ա.Թագաւորաց Սամուէլ իւղի եղջիւրով օծեց նաեւ Դաւիթը (Ա.Թագաւորաց 
16.13: 16.13: 16.13: 16.13: Բ.Թագաւորաց 2.4,7, 5.3, Բ.Թագաւորաց 2.4,7, 5.3, Բ.Թագաւորաց 2.4,7, 5.3, Բ.Թագաւորաց 2.4,7, 5.3, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն): ): ): ): Սադովկ քահանան Սադովկ քահանան Սադովկ քահանան Սադովկ քահանան 
իւղի եղջիւրով օծեց Սողոմոնը (Գ.Թագաւորաց 1.39): Յիշենք իւղի եղջիւրով օծեց Սողոմոնը (Գ.Թագաւորաց 1.39): Յիշենք իւղի եղջիւրով օծեց Սողոմոնը (Գ.Թագաւորաց 1.39): Յիշենք իւղի եղջիւրով օծեց Սողոմոնը (Գ.Թագաւորաց 1.39): Յիշենք 
որ Սաղմոսներու գիրքին մէջ Յիսուս արդէն օծուած թագաւոր որ Սաղմոսներու գիրքին մէջ Յիսուս արդէն օծուած թագաւոր որ Սաղմոսներու գիրքին մէջ Յիսուս արդէն օծուած թագաւոր որ Սաղմոսներու գիրքին մէջ Յիսուս արդէն օծուած թագաւոր 
իբրեւ կը ներկայանայ: Սաղմոսնիբրեւ կը ներկայանայ: Սաղմոսնիբրեւ կը ներկայանայ: Սաղմոսնիբրեւ կը ներկայանայ: Սաղմոսներու 2երու 2երու 2երու 2----րդ գլուխը ամբողրդ գլուխը ամբողրդ գլուխը ամբողրդ գլուխը ամբող----
ջութեամբ կը խօսի Աստուծոյ ընտրած թագաւորին մասին, որ ջութեամբ կը խօսի Աստուծոյ ընտրած թագաւորին մասին, որ ջութեամբ կը խօսի Աստուծոյ ընտրած թագաւորին մասին, որ ջութեամբ կը խօսի Աստուծոյ ընտրած թագաւորին մասին, որ 
Քրիստոս ինքն է: Անոր 6Քրիստոս ինքն է: Անոր 6Քրիստոս ինքն է: Անոր 6Քրիստոս ինքն է: Անոր 6----րդ համարին մէջ Քրիստոս կը րդ համարին մէջ Քրիստոս կը րդ համարին մէջ Քրիստոս կը րդ համարին մէջ Քրիստոս կը 
ներկայանայ Հայր Աստուծոյ կողմէ օծուած Թագաւոր իբրեւ: ներկայանայ Հայր Աստուծոյ կողմէ օծուած Թագաւոր իբրեւ: ներկայանայ Հայր Աստուծոյ կողմէ օծուած Թագաւոր իբրեւ: ներկայանայ Հայր Աստուծոյ կողմէ օծուած Թագաւոր իբրեւ: 
Գործք Առաքելոցի 4.27Գործք Առաքելոցի 4.27Գործք Առաքելոցի 4.27Գործք Առաքելոցի 4.27----ին մէջ նաեւ կը կարդանք Հօրը կողմէ ին մէջ նաեւ կը կարդանք Հօրը կողմէ ին մէջ նաեւ կը կարդանք Հօրը կողմէ ին մէջ նաեւ կը կարդանք Հօրը կողմէ 
Որդիին օծութեան մասին: Որդիին օծութեան մասին: Որդիին օծութեան մասին: Որդիին օծութեան մասին: Թէեւ տուալ համարներուն մէջ Թէեւ տուալ համարներուն մէջ Թէեւ տուալ համարներուն մէջ Թէեւ տուալ համարներուն մէջ 
նիւթական իւղով օծուած ըլլալու մասին խօսք չկայ, եւ նիւթական իւղով օծուած ըլլալու մասին խօսք չկայ, եւ նիւթական իւղով օծուած ըլլալու մասին խօսք չկայ, եւ նիւթական իւղով օծուած ըլլալու մասին խօսք չկայ, եւ 
սակայն, կայ ակնարկութիւն իսկական օծութեան` որ Սուրբ սակայն, կայ ակնարկութիւն իսկական օծութեան` որ Սուրբ սակայն, կայ ակնարկութիւն իսկական օծութեան` որ Սուրբ սակայն, կայ ակնարկութիւն իսկական օծութեան` որ Սուրբ 
Հոգիով օծուիլն է, որով օծուած էր Քրիստոս (Ղուկաս 4.18: Հոգիով օծուիլն է, որով օծուած էր Քրիստոս (Ղուկաս 4.18: Հոգիով օծուիլն է, որով օծուած էր Քրիստոս (Ղուկաս 4.18: Հոգիով օծուիլն է, որով օծուած էր Քրիստոս (Ղուկաս 4.18: 
Եսայի 61.1: Գործք 10.38):Եսայի 61.1: Գործք 10.38):Եսայի 61.1: Գործք 10.38):Եսայի 61.1: Գործք 10.38):    

դ) Հին Կտակարանի մէջ իւղով կդ) Հին Կտակարանի մէջ իւղով կդ) Հին Կտակարանի մէջ իւղով կդ) Հին Կտակարանի մէջ իւղով կ’’’’օծուէին նաեւ օծուէին նաեւ օծուէին նաեւ օծուէին նաեւ 
քահաքահաքահաքահանաները: Ուստի կնոջ ձեռքով Քրիստոսի ոտքերուն նաները: Ուստի կնոջ ձեռքով Քրիստոսի ոտքերուն նաները: Ուստի կնոջ ձեռքով Քրիստոսի ոտքերուն նաները: Ուստի կնոջ ձեռքով Քրիստոսի ոտքերուն 
օծումը, Քրիստոսի Քահանայապետական պաշտօնի բացաօծումը, Քրիստոսի Քահանայապետական պաշտօնի բացաօծումը, Քրիստոսի Քահանայապետական պաշտօնի բացաօծումը, Քրիստոսի Քահանայապետական պաշտօնի բացա----
յայտումն է: Ելից գիրքին մէջ Աստուած պատուէր կու տայ յայտումն է: Ելից գիրքին մէջ Աստուած պատուէր կու տայ յայտումն է: Ելից գիրքին մէջ Աստուած պատուէր կու տայ յայտումն է: Ելից գիրքին մէջ Աստուած պատուէր կու տայ 
Մովսէս մարգարէին, որ քահանայութեան համար իւղով օծէ Մովսէս մարգարէին, որ քահանայութեան համար իւղով օծէ Մովսէս մարգարէին, որ քահանայութեան համար իւղով օծէ Մովսէս մարգարէին, որ քահանայութեան համար իւղով օծէ 
Ահարոնն ու անոր որդիները (Ելից 40.13Ահարոնն ու անոր որդիները (Ելից 40.13Ահարոնն ու անոր որդիները (Ելից 40.13Ահարոնն ու անոր որդիները (Ելից 40.13----15: 15: 15: 15: ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` Ելից ս նաեւ` Ելից ս նաեւ` Ելից ս նաեւ` Ելից 
28.41,28.41,28.41,28.41, 30.30:  30.30:  30.30:  30.30: Ղեւտացւոց 7.36):Ղեւտացւոց 7.36):Ղեւտացւոց 7.36):Ղեւտացւոց 7.36):    

ե) Տակաւին, Հին Կտակարանիե) Տակաւին, Հին Կտակարանիե) Տակաւին, Հին Կտակարանիե) Տակաւին, Հին Կտակարանինննն    մէջ իւղով կմէջ իւղով կմէջ իւղով կմէջ իւղով կ’’’’օծուէին օծուէին օծուէին օծուէին 
մարգարէները: Կը կարդանք թէ ինչպէս Աստուած Եղիա մարգարէները: Կը կարդանք թէ ինչպէս Աստուած Եղիա մարգարէները: Կը կարդանք թէ ինչպէս Աստուած Եղիա մարգարէները: Կը կարդանք թէ ինչպէս Աստուած Եղիա 
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մարգարէն կը ղրկէ, որպէսզի Եղիսէն մարգարէ օծէ իր տեղ մարգարէն կը ղրկէ, որպէսզի Եղիսէն մարգարէ օծէ իր տեղ մարգարէն կը ղրկէ, որպէսզի Եղիսէն մարգարէ օծէ իր տեղ մարգարէն կը ղրկէ, որպէսզի Եղիսէն մարգարէ օծէ իր տեղ 
((((Գ.Թագաւորաց 19.16: ՏեԳ.Թագաւորաց 19.16: ՏեԳ.Թագաւորաց 19.16: ՏեԳ.Թագաւորաց 19.16: Տե´́́́ս նաեւ` Ա.Մնացորդաց 16.22: ս նաեւ` Ա.Մնացորդաց 16.22: ս նաեւ` Ա.Մնացորդաց 16.22: ս նաեւ` Ա.Մնացորդաց 16.22: 
Սաղմոս 105.15): Սիմոն Փարիսեցին չէրՍաղմոս 105.15): Սիմոն Փարիսեցին չէրՍաղմոս 105.15): Սիմոն Փարիսեցին չէրՍաղմոս 105.15): Սիմոն Փարիսեցին չէր    ընդուներ որ Յիսուս ընդուներ որ Յիսուս ընդուներ որ Յիսուս ընդուներ որ Յիսուս 
մարգարէ է, եւ ահա այս կինը անոր ոտքերը օծելով` ցոյց մարգարէ է, եւ ահա այս կինը անոր ոտքերը օծելով` ցոյց մարգարէ է, եւ ահա այս կինը անոր ոտքերը օծելով` ցոյց մարգարէ է, եւ ահա այս կինը անոր ոտքերը օծելով` ցոյց 
տուաւ Սիմոնին ու Սիմոնի տանը մէջ հաւաքուած բոլոր տուաւ Սիմոնին ու Սիմոնի տանը մէջ հաւաքուած բոլոր տուաւ Սիմոնին ու Սիմոնի տանը մէջ հաւաքուած բոլոր տուաւ Սիմոնին ու Սիմոնի տանը մէջ հաւաքուած բոլոր 
Փարիսեցիներուն, թէ Յիսուս ոՓարիսեցիներուն, թէ Յիսուս ոՓարիսեցիներուն, թէ Յիսուս ոՓարիսեցիներուն, թէ Յիսուս ո´́́́չ թէ մարգարէ մըն է, այլ` չ թէ մարգարէ մըն է, այլ` չ թէ մարգարէ մըն է, այլ` չ թէ մարգարէ մըն է, այլ` 
Մարգարէն, խոստացուած մարգարէն ու Փրկիչը:Մարգարէն, խոստացուած մարգարէն ու Փրկիչը:Մարգարէն, խոստացուած մարգարէն ու Փրկիչը:Մարգարէն, խոստացուած մարգարէն ու Փրկիչը:    

զ) Անցեալին հրեաներ իրենց մեռելները օծելոզ) Անցեալին հրեաներ իրենց մեռելները օծելոզ) Անցեալին հրեաներ իրենց մեռելները օծելոզ) Անցեալին հրեաներ իրենց մեռելները օծելու ւ ւ ւ 
սովորութիւն ունէին: Այս իմաստով, կինը Յիսուսի ոտքերը սովորութիւն ունէին: Այս իմաստով, կինը Յիսուսի ոտքերը սովորութիւն ունէին: Այս իմաստով, կինը Յիսուսի ոտքերը սովորութիւն ունէին: Այս իմաստով, կինը Յիսուսի ոտքերը 
օծելով, Յիսուսի մաօծելով, Յիսուսի մաօծելով, Յիսուսի մաօծելով, Յիսուսի մա´́́́հն է որ պատմեց, եւ լռելեայն կերպով հն է որ պատմեց, եւ լռելեայն կերպով հն է որ պատմեց, եւ լռելեայն կերպով հն է որ պատմեց, եւ լռելեայն կերպով 
ցոյց տուաւ թէ Յիսուս շուտով պիտի մեռնէր մեր փրկութեան ցոյց տուաւ թէ Յիսուս շուտով պիտի մեռնէր մեր փրկութեան ցոյց տուաւ թէ Յիսուս շուտով պիտի մեռնէր մեր փրկութեան ցոյց տուաւ թէ Յիսուս շուտով պիտի մեռնէր մեր փրկութեան 
համար: Յիշենք որ երբ առիթով մը Յիսուս կնոջ մը կողմէ համար: Յիշենք որ երբ առիթով մը Յիսուս կնոջ մը կողմէ համար: Յիշենք որ երբ առիթով մը Յիսուս կնոջ մը կողմէ համար: Յիշենք որ երբ առիթով մը Յիսուս կնոջ մը կողմէ 
օծուեցաւ` այդ օծումը իր թաղումին որպէս նշօծուեցաւ` այդ օծումը իր թաղումին որպէս նշօծուեցաւ` այդ օծումը իր թաղումին որպէս նշօծուեցաւ` այդ օծումը իր թաղումին որպէս նշան ընդունեց: ան ընդունեց: ան ընդունեց: ան ընդունեց: 
Յիշենք դրուագը: Երբ Յիսուս կը գտնուէր բորոտ Սիմոնի Յիշենք դրուագը: Երբ Յիսուս կը գտնուէր բորոտ Սիմոնի Յիշենք դրուագը: Երբ Յիսուս կը գտնուէր բորոտ Սիմոնի Յիշենք դրուագը: Երբ Յիսուս կը գտնուէր բորոտ Սիմոնի 
տանը մէջ, տանը մէջ, տանը մէջ, տանը մէջ, ««««կին մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ նարդոս իւղի շիշ կին մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ նարդոս իւղի շիշ կին մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ նարդոս իւղի շիշ կին մը եկաւ, որ ազնիւ եւ սուղ նարդոս իւղի շիշ 
մը ունէր, եւ շիշը կոտրելով` իւղը թափեց Յիսուսի գլխունմը ունէր, եւ շիշը կոտրելով` իւղը թափեց Յիսուսի գլխունմը ունէր, եւ շիշը կոտրելով` իւղը թափեց Յիսուսի գլխունմը ունէր, եւ շիշը կոտրելով` իւղը թափեց Յիսուսի գլխուն»:»:»:»:    
Այս տեսնելով, աշակերտներէն ոմանք առարկեցին թէ Այս տեսնելով, աշակերտներէն ոմանք առարկեցին թէ Այս տեսնելով, աշակերտներէն ոմանք առարկեցին թէ Այս տեսնելով, աշակերտներէն ոմանք առարկեցին թէ 
պատահածը վատնում էր, եւ թէ կարելիպատահածը վատնում էր, եւ թէ կարելիպատահածը վատնում էր, եւ թէ կարելիպատահածը վատնում էր, եւ թէ կարելի    էր իւղը ծախել եւ էր իւղը ծախել եւ էր իւղը ծախել եւ էր իւղը ծախել եւ 
աղքատներուն օգնել: Այսպէս ըսողներուն Յիսուս աղքատներուն օգնել: Այսպէս ըսողներուն Յիսուս աղքատներուն օգնել: Այսպէս ըսողներուն Յիսուս աղքատներուն օգնել: Այսպէս ըսողներուն Յիսուս 
պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. պատասխանեց. ««««Այս կինըԱյս կինըԱյս կինըԱյս կինը… … … … իմ մարմինս սկիզբէն օծեց իմ մարմինս սկիզբէն օծեց իմ մարմինս սկիզբէն օծեց իմ մարմինս սկիզբէն օծեց 
թաղումիս որպէս նշանթաղումիս որպէս նշանթաղումիս որպէս նշանթաղումիս որպէս նշան»»»» ( ( ( (Մարկոս 14.3Մարկոս 14.3Մարկոս 14.3Մարկոս 14.3----8):8):8):8):    

է) Կնոջ գործածած իւղը հասարակ եւ աժան իւղ մը չէր, է) Կնոջ գործածած իւղը հասարակ եւ աժան իւղ մը չէր, է) Կնոջ գործածած իւղը հասարակ եւ աժան իւղ մը չէր, է) Կնոջ գործածած իւղը հասարակ եւ աժան իւղ մը չէր, 
այլ, ինչպէս 37այլ, ինչպէս 37այլ, ինչպէս 37այլ, ինչպէս 37----րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, րդ համարը ցոյց կու տայ, ««««անուշահոտ ազնիւ անուշահոտ ազնիւ անուշահոտ ազնիւ անուշահոտ ազնիւ 
իւղիւղիւղիւղի շիշի շիշի շիշի շիշ» » » » մըն էր: Կինը իր լաւագոյնը ընծայեց Տիրոջ: Իր մըն էր: Կինը իր լաւագոյնը ընծայեց Տիրոջ: Իր մըն էր: Կինը իր լաւագոյնը ընծայեց Տիրոջ: Իր մըն էր: Կինը իր լաւագոյնը ընծայեց Տիրոջ: Իր 
ամենէն թանկագինը զոհեց Տիրոջ ոտքերուն առջեւ: Սորվինք ամենէն թանկագինը զոհեց Տիրոջ ոտքերուն առջեւ: Սորվինք ամենէն թանկագինը զոհեց Տիրոջ ոտքերուն առջեւ: Սորվինք ամենէն թանկագինը զոհեց Տիրոջ ոտքերուն առջեւ: Սորվինք 
իրմէ մեր լաւագոյնը տալ Տիրոջ, մեր գեղեցկագոյնը ու մեր իրմէ մեր լաւագոյնը տալ Տիրոջ, մեր գեղեցկագոյնը ու մեր իրմէ մեր լաւագոյնը տալ Տիրոջ, մեր գեղեցկագոյնը ու մեր իրմէ մեր լաւագոյնը տալ Տիրոջ, մեր գեղեցկագոյնը ու մեր 
ամենէն թանկագինը ընծայել անոր: Չտաամենէն թանկագինը ընծայել անոր: Չտաամենէն թանկագինը ընծայել անոր: Չտաամենէն թանկագինը ընծայել անոր: Չտա´́́́նք խոտելի բան` նք խոտելի բան` նք խոտելի բան` նք խոտելի բան` 
մեզ խոտելի դարձնող մեր մեղքերէն մեզ ազատող Տիրոջմեզ խոտելի դարձնող մեր մեղքերէն մեզ ազատող Տիրոջմեզ խոտելի դարձնող մեր մեղքերէն մեզ ազատող Տիրոջմեզ խոտելի դարձնող մեր մեղքերէն մեզ ազատող Տիրոջ: : : : 
ՉտաՉտաՉտաՉտա´́́́նք անկատար բան` Կատարեալին ու մեզ նք անկատար բան` Կատարեալին ու մեզ նք անկատար բան` Կատարեալին ու մեզ նք անկատար բան` Կատարեալին ու մեզ 
կատարելութեան Առաջնորդողին: Չտակատարելութեան Առաջնորդողին: Չտակատարելութեան Առաջնորդողին: Չտակատարելութեան Առաջնորդողին: Չտա´́́́նք արհամարհելի նք արհամարհելի նք արհամարհելի նք արհամարհելի 
բան` Փառաւորին ու մեզ իր փառքով զարդարել Ուզողին: բան` Փառաւորին ու մեզ իր փառքով զարդարել Ուզողին: բան` Փառաւորին ու մեզ իր փառքով զարդարել Ուզողին: բան` Փառաւորին ու մեզ իր փառքով զարդարել Ուզողին: 
ՉտաՉտաՉտաՉտա´́́́նք մեր սեղաններէն ինկած փշրանքներէն` երբ գիտենք նք մեր սեղաններէն ինկած փշրանքներէն` երբ գիտենք նք մեր սեղաններէն ինկած փշրանքներէն` երբ գիտենք նք մեր սեղաններէն ինկած փշրանքներէն` երբ գիտենք 
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որ Տէրը իր սեղանի փշրանքներով անգամ կրնայ կերակրել որ Տէրը իր սեղանի փշրանքներով անգամ կրնայ կերակրել որ Տէրը իր սեղանի փշրանքներով անգամ կրնայ կերակրել որ Տէրը իր սեղանի փշրանքներով անգամ կրնայ կերակրել 
համայն մարդկութիհամայն մարդկութիհամայն մարդկութիհամայն մարդկութիւնը: Չտաւնը: Չտաւնը: Չտաւնը: Չտա´́́́նք մեր աւելորդէն Անոր` որուն նք մեր աւելորդէն Անոր` որուն նք մեր աւելորդէն Անոր` որուն նք մեր աւելորդէն Անոր` որուն 
աւելորդը կը բաւարարէ ու կը գոհացնէ մարդկային սերունդի աւելորդը կը բաւարարէ ու կը գոհացնէ մարդկային սերունդի աւելորդը կը բաւարարէ ու կը գոհացնէ մարդկային սերունդի աւելորդը կը բաւարարէ ու կը գոհացնէ մարդկային սերունդի 
բոլոր կարիքները: Հաւանաբար մտածէք` բոլոր կարիքները: Հաւանաբար մտածէք` բոլոր կարիքները: Հաւանաբար մտածէք` բոլոր կարիքները: Հաւանաբար մտածէք` ««««մեզմէ ո՞վ իր մեզմէ ո՞վ իր մեզմէ ո՞վ իր մեզմէ ո՞վ իր 
աւելորդէն կու տայ Տիրոջաւելորդէն կու տայ Տիրոջաւելորդէն կու տայ Տիրոջաւելորդէն կու տայ Տիրոջ»:»:»:»:    Իսկ ես կը հարցնեմ` Իսկ ես կը հարցնեմ` Իսկ ես կը հարցնեմ` Իսկ ես կը հարցնեմ` ««««մեզմէ ո՞վ մեզմէ ո՞վ մեզմէ ո՞վ մեզմէ ո՞վ 
իր աւելորդէն չի տար Տիրոջիր աւելորդէն չի տար Տիրոջիր աւելորդէն չի տար Տիրոջիր աւելորդէն չի տար Տիրոջ»:»:»:»:    Հաւանաբար ձեր մտածումը Հաւանաբար ձեր մտածումը Հաւանաբար ձեր մտածումը Հաւանաբար ձեր մտածումը 
աւելի ճիաւելի ճիաւելի ճիաւելի ճիշդ ու տեղին է քան իմ հարցումս: Բայց տուեալ շդ ու տեղին է քան իմ հարցումս: Բայց տուեալ շդ ու տեղին է քան իմ հարցումս: Բայց տուեալ շդ ու տեղին է քան իմ հարցումս: Բայց տուեալ 
մտածումը ես կը հասկնամ տարբեր ձեւով: Ճիմտածումը ես կը հասկնամ տարբեր ձեւով: Ճիմտածումը ես կը հասկնամ տարբեր ձեւով: Ճիմտածումը ես կը հասկնամ տարբեր ձեւով: Ճի´́́́շդ էք` շդ էք` շդ էք` շդ էք` ««««մեզմէ մեզմէ մեզմէ մեզմէ 
ո՞վ իր աւելորդէն կու տայ Տիրոջո՞վ իր աւելորդէն կու տայ Տիրոջո՞վ իր աւելորդէն կու տայ Տիրոջո՞վ իր աւելորդէն կու տայ Տիրոջ»:»:»:»:    Մարդիկ իրենց աւելորդէն Մարդիկ իրենց աւելորդէն Մարդիկ իրենց աւելորդէն Մարդիկ իրենց աւելորդէն 
անգամ չեն տար Տիրոջ: Անոնք որոնք շաբթուան մէջ դրամ կը անգամ չեն տար Տիրոջ: Անոնք որոնք շաբթուան մէջ դրամ կը անգամ չեն տար Տիրոջ: Անոնք որոնք շաբթուան մէջ դրամ կը անգամ չեն տար Տիրոջ: Անոնք որոնք շաբթուան մէջ դրամ կը 
շահին ու անկէ բաժին չեն հաներ աղքատին ու զրկեալինշահին ու անկէ բաժին չեն հաներ աղքատին ու զրկեալինշահին ու անկէ բաժին չեն հաներ աղքատին ու զրկեալինշահին ու անկէ բաժին չեն հաներ աղքատին ու զրկեալին` ` ` ` 
անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չտուողներ կը անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չտուողներ կը անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չտուողներ կը անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չտուողներ կը 
նկատուին: Անոնք որոնք իրենց սիրած Քրիստոսին գիրքը` նկատուին: Անոնք որոնք իրենց սիրած Քրիստոսին գիրքը` նկատուին: Անոնք որոնք իրենց սիրած Քրիստոսին գիրքը` նկատուին: Անոնք որոնք իրենց սիրած Քրիստոսին գիրքը` 
Աստուածաշունչը չեն կարդար, եւ կ'առարկեն թէ ժամանակ Աստուածաշունչը չեն կարդար, եւ կ'առարկեն թէ ժամանակ Աստուածաշունչը չեն կարդար, եւ կ'առարկեն թէ ժամանակ Աստուածաշունչը չեն կարդար, եւ կ'առարկեն թէ ժամանակ 
չունին` կը նշանակէ թէ անոնք իրենց աւելորդէն անգամ չունին` կը նշանակէ թէ անոնք իրենց աւելորդէն անգամ չունին` կը նշանակէ թէ անոնք իրենց աւելորդէն անգամ չունին` կը նշանակէ թէ անոնք իրենց աւելորդէն անգամ 
Տիրոջ չեն տար: Անոնք որոնք Կիրակի օրը եկեղեցի չեն գար, Տիրոջ չեն տար: Անոնք որոնք Կիրակի օրը եկեղեցի չեն գար, Տիրոջ չեն տար: Անոնք որոնք Կիրակի օրը եկեղեցի չեն գար, Տիրոջ չեն տար: Անոնք որոնք Կիրակի օրը եկեղեցի չեն գար, 
սուրբ Պատարագին ներկայ չեն ըլլար ու իրենց սուրբ Պատարագին ներկայ չեն ըլլար ու իրենց սուրբ Պատարագին ներկայ չեն ըլլար ու իրենց սուրբ Պատարագին ներկայ չեն ըլլար ու իրենց 
մասնակցութիւնը չեն բերեր` դարձեալ, կը նշանակէ թէ մասնակցութիւնը չեն բերեր` դարձեալ, կը նշանակէ թէ մասնակցութիւնը չեն բերեր` դարձեալ, կը նշանակէ թէ մասնակցութիւնը չեն բերեր` դարձեալ, կը նշանակէ թէ 
անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չեն յատկացներ:անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չեն յատկացներ:անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չեն յատկացներ:անոնք իրենց աւելորդէն անգամ Տիրոջ չեն յատկացներ:    

Ի՞նչ են կեանքիդ Ի՞նչ են կեանքիդ Ի՞նչ են կեանքիդ Ի՞նչ են կեանքիդ ««««անուշահոտ ազնիւ իւղի այն շիշերըանուշահոտ ազնիւ իւղի այն շիշերըանուշահոտ ազնիւ իւղի այն շիշերըանուշահոտ ազնիւ իւղի այն շիշերը», », », », 
զորս չես ուզեր Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ դնել: Ի՞նչ են քեզի զորս չես ուզեր Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ դնել: Ի՞նչ են քեզի զորս չես ուզեր Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ դնել: Ի՞նչ են քեզի զորս չես ուզեր Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ դնել: Ի՞նչ են քեզի 
համար ահամար ահամար ահամար այն արժէքները, այն գանձերն ու հարստութիւնները յն արժէքները, այն գանձերն ու հարստութիւնները յն արժէքները, այն գանձերն ու հարստութիւնները յն արժէքները, այն գանձերն ու հարստութիւնները 
զոր կը դժուարանաս Տիրոջ ոտքերուն առջեւ դնելու: Կա՞յ բան զոր կը դժուարանաս Տիրոջ ոտքերուն առջեւ դնելու: Կա՞յ բան զոր կը դժուարանաս Տիրոջ ոտքերուն առջեւ դնելու: Կա՞յ բան զոր կը դժուարանաս Տիրոջ ոտքերուն առջեւ դնելու: Կա՞յ բան 
մը որ Աստուծմէ չես առած: Իսկ եթէ ամէն բան մը որ Աստուծմէ չես առած: Իսկ եթէ ամէն բան մը որ Աստուծմէ չես առած: Իսկ եթէ ամէն բան մը որ Աստուծմէ չես առած: Իսկ եթէ ամէն բան ««««Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ Աստուծմէ 
առած ես` ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս` որ կը խորհի առած ես` ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս` որ կը խորհի առած ես` ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս` որ կը խորհի առած ես` ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս` որ կը խորհի 
թէ Աստուծմէ բան առած չէթէ Աստուծմէ բան առած չէթէ Աստուծմէ բան առած չէթէ Աստուծմէ բան առած չէ»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 4.7), եւ իԱ.Կորնթացիս 4.7), եւ իԱ.Կորնթացիս 4.7), եւ իԱ.Կորնթացիս 4.7), եւ ինչո՞ւ կը նչո՞ւ կը նչո՞ւ կը նչո՞ւ կը 
դժուարանաս ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար դժուարանաս ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար դժուարանաս ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար դժուարանաս ամէն բան Աստուծոյ փառքին համար 
յատկացնելու: Աստուծմէ առածդ` Աստուծոյ փառքին համար յատկացնելու: Աստուծմէ առածդ` Աստուծոյ փառքին համար յատկացնելու: Աստուծմէ առածդ` Աստուծոյ փառքին համար յատկացնելու: Աստուծմէ առածդ` Աստուծոյ փառքին համար 
պէտք չէ՞ գործածես:պէտք չէ՞ գործածես:պէտք չէ՞ գործածես:պէտք չէ՞ գործածես:    

ը) Կինը յատուկ նպատակով մը եկաւ Յիսուսի մօտ, եւ ը) Կինը յատուկ նպատակով մը եկաւ Յիսուսի մօտ, եւ ը) Կինը յատուկ նպատակով մը եկաւ Յիսուսի մօտ, եւ ը) Կինը յատուկ նպատակով մը եկաւ Յիսուսի մօտ, եւ 
այդ նպատակն էր` ողբալ Տիրոջ ոտքերուն մօտ իր մեղքերուն այդ նպատակն էր` ողբալ Տիրոջ ոտքերուն մօտ իր մեղքերուն այդ նպատակն էր` ողբալ Տիրոջ ոտքերուն մօտ իր մեղքերուն այդ նպատակն էր` ողբալ Տիրոջ ոտքերուն մօտ իր մեղքերուն 
համար, եւ օծել անոր ոտքերը: Եթէ ահամար, եւ օծել անոր ոտքերը: Եթէ ահամար, եւ օծել անոր ոտքերը: Եթէ ահամար, եւ օծել անոր ոտքերը: Եթէ այս նպատակով եկած յս նպատակով եկած յս նպատակով եկած յս նպատակով եկած 
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չըլլար` հետը իւղի շիշ մը բերած պիտի չըլլար, եւ ոչըլլար` հետը իւղի շիշ մը բերած պիտի չըլլար, եւ ոչըլլար` հետը իւղի շիշ մը բերած պիտի չըլլար, եւ ոչըլլար` հետը իւղի շիշ մը բերած պիտի չըլլար, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Տիրոջ ոտքերը արցունքներով թրջելէ, զանոնք իր մազերով Տիրոջ ոտքերը արցունքներով թրջելէ, զանոնք իր մազերով Տիրոջ ոտքերը արցունքներով թրջելէ, զանոնք իր մազերով Տիրոջ ոտքերը արցունքներով թրջելէ, զանոնք իր մազերով 
սրբելէ, համբուրելէ ու օծելէ ետք` Տիրոջ կողմէ մեղքերու սրբելէ, համբուրելէ ու օծելէ ետք` Տիրոջ կողմէ մեղքերու սրբելէ, համբուրելէ ու օծելէ ետք` Տիրոջ կողմէ մեղքերու սրբելէ, համբուրելէ ու օծելէ ետք` Տիրոջ կողմէ մեղքերու 
թողութիւն պիտի ստանար, կամ քաջալերական խօսք մը թողութիւն պիտի ստանար, կամ քաջալերական խօսք մը թողութիւն պիտի ստանար, կամ քաջալերական խօսք մը թողութիւն պիտի ստանար, կամ քաջալերական խօսք մը 
պիտի լսէր: Յիսուս կը ճանչնայ մարպիտի լսէր: Յիսուս կը ճանչնայ մարպիտի լսէր: Յիսուս կը ճանչնայ մարպիտի լսէր: Յիսուս կը ճանչնայ մարդոց սիրտերը ու կը քննէ դոց սիրտերը ու կը քննէ դոց սիրտերը ու կը քննէ դոց սիրտերը ու կը քննէ 
անոնց ամենէն խորունկ մտածումները: Եթէ մեղքերու անոնց ամենէն խորունկ մտածումները: Եթէ մեղքերու անոնց ամենէն խորունկ մտածումները: Եթէ մեղքերու անոնց ամենէն խորունկ մտածումները: Եթէ մեղքերու 
թողութիւն ձեռք ձգելու նպատակով եկած չըլլար` Տէրը թողութիւն ձեռք ձգելու նպատակով եկած չըլլար` Տէրը թողութիւն ձեռք ձգելու նպատակով եկած չըլլար` Տէրը թողութիւն ձեռք ձգելու նպատակով եկած չըլլար` Տէրը 
թողութիւն պիտի չշնորհէր իրեն: Գալով մեզի, երբ մենք կը թողութիւն պիտի չշնորհէր իրեն: Գալով մեզի, երբ մենք կը թողութիւն պիտի չշնորհէր իրեն: Գալով մեզի, երբ մենք կը թողութիւն պիտի չշնորհէր իրեն: Գալով մեզի, երբ մենք կը 
մօտենանք Տիրոջ` ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք: Երբ մօտենանք Տիրոջ` ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք: Երբ մօտենանք Տիրոջ` ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք: Երբ մօտենանք Տիրոջ` ի՞նչ նպատակով կը մօտենանք: Երբ 
կ'աղօթենք` ի՞նչ նպատակով կ'աղօթենք: կ'աղօթենք` ի՞նչ նպատակով կ'աղօթենք: կ'աղօթենք` ի՞նչ նպատակով կ'աղօթենք: կ'աղօթենք` ի՞նչ նպատակով կ'աղօթենք: Երբ եկեղեցի կու Երբ եկեղեցի կու Երբ եկեղեցի կու Երբ եկեղեցի կու 
գանք` ի՞նչ նպատակով կու գանք: Երբ Աստուածաշունչ կը գանք` ի՞նչ նպատակով կու գանք: Երբ Աստուածաշունչ կը գանք` ի՞նչ նպատակով կու գանք: Երբ Աստուածաշունչ կը գանք` ի՞նչ նպատակով կու գանք: Երբ Աստուածաշունչ կը 
կարդանք` ի՞նչ նպատակով կը կարդանք: Երբ բարեգորկարդանք` ի՞նչ նպատակով կը կարդանք: Երբ բարեգորկարդանք` ի՞նչ նպատակով կը կարդանք: Երբ բարեգորկարդանք` ի՞նչ նպատակով կը կարդանք: Երբ բարեգոր----
ծութիւն մը կ'ընենք` ի՞նչ նպատակով կ'ընենք: Ինչ որ ծութիւն մը կ'ընենք` ի՞նչ նպատակով կ'ընենք: Ինչ որ ծութիւն մը կ'ընենք` ի՞նչ նպատակով կ'ընենք: Ինչ որ ծութիւն մը կ'ընենք` ի՞նչ նպատակով կ'ընենք: Ինչ որ 
կ'ընենք` պէտք է յատուկ նպատակով մը ընենք: Աննպատակ կ'ընենք` պէտք է յատուկ նպատակով մը ընենք: Աննպատակ կ'ընենք` պէտք է յատուկ նպատակով մը ընենք: Աննպատակ կ'ընենք` պէտք է յատուկ նպատակով մը ընենք: Աննպատակ 
արարք մը` չի կրնար արդիւնք տալ: Եթէ կ'աղօարարք մը` չի կրնար արդիւնք տալ: Եթէ կ'աղօարարք մը` չի կրնար արդիւնք տալ: Եթէ կ'աղօարարք մը` չի կրնար արդիւնք տալ: Եթէ կ'աղօթենք առանց թենք առանց թենք առանց թենք առանց 
Տիրոջ ներկայութեամբ լեցուելու նպատակ ունենալու` երբեք Տիրոջ ներկայութեամբ լեցուելու նպատակ ունենալու` երբեք Տիրոջ ներկայութեամբ լեցուելու նպատակ ունենալու` երբեք Տիրոջ ներկայութեամբ լեցուելու նպատակ ունենալու` երբեք 
ալ Տէրը մեզ իր ներկայութեամբ պիտի չլեցնէ: Եթէ եկեղեցի ալ Տէրը մեզ իր ներկայութեամբ պիտի չլեցնէ: Եթէ եկեղեցի ալ Տէրը մեզ իր ներկայութեամբ պիտի չլեցնէ: Եթէ եկեղեցի ալ Տէրը մեզ իր ներկայութեամբ պիտի չլեցնէ: Եթէ եկեղեցի 
կու գանք առանց Աստուծոյ հանդիպելու նպատակ կու գանք առանց Աստուծոյ հանդիպելու նպատակ կու գանք առանց Աստուծոյ հանդիպելու նպատակ կու գանք առանց Աստուծոյ հանդիպելու նպատակ 
ունենալու` երբեք ալ Աստուած պիտի չհանդիպի մեզի եւ ունենալու` երբեք ալ Աստուած պիտի չհանդիպի մեզի եւ ունենալու` երբեք ալ Աստուած պիտի չհանդիպի մեզի եւ ունենալու` երբեք ալ Աստուած պիտի չհանդիպի մեզի եւ 
ինքզինք պիտի չյայտնէ մեզի: Եթէ Աստուածաշունչ ինքզինք պիտի չյայտնէ մեզի: Եթէ Աստուածաշունչ ինքզինք պիտի չյայտնէ մեզի: Եթէ Աստուածաշունչ ինքզինք պիտի չյայտնէ մեզի: Եթէ Աստուածաշունչ կը կը կը կը 
կարդանք առանց Սուրբ Հոգիին ձայնը հոնկէ լսելու կարդանք առանց Սուրբ Հոգիին ձայնը հոնկէ լսելու կարդանք առանց Սուրբ Հոգիին ձայնը հոնկէ լսելու կարդանք առանց Սուրբ Հոգիին ձայնը հոնկէ լսելու 
նպատակը ունենալու` երբեք ալ Սուրբ Հոգին պիտի չխօսի նպատակը ունենալու` երբեք ալ Սուրբ Հոգին պիտի չխօսի նպատակը ունենալու` երբեք ալ Սուրբ Հոգին պիտի չխօսի նպատակը ունենալու` երբեք ալ Սուրբ Հոգին պիտի չխօսի 
մեզի Աստուածաշունչին ընդմէջէն: Աստուած ինչ որ ըրաւ մեզի Աստուածաշունչին ընդմէջէն: Աստուած ինչ որ ըրաւ մեզի Աստուածաշունչին ընդմէջէն: Աստուած ինչ որ ըրաւ մեզի Աստուածաշունչին ընդմէջէն: Աստուած ինչ որ ըրաւ 
անցեալին, ինչ որ կ'ընէ այսօր եւ ինչ որ պիտի ընէ անցեալին, ինչ որ կ'ընէ այսօր եւ ինչ որ պիտի ընէ անցեալին, ինչ որ կ'ընէ այսօր եւ ինչ որ պիտի ընէ անցեալին, ինչ որ կ'ընէ այսօր եւ ինչ որ պիտի ընէ 
ապագային` միշտ յատուկ նպատակով մը, յատուկ ծրագիրով ապագային` միշտ յատուկ նպատակով մը, յատուկ ծրագիրով ապագային` միշտ յատուկ նպատակով մը, յատուկ ծրագիրով ապագային` միշտ յատուկ նպատակով մը, յատուկ ծրագիրով 
մը եւ մը եւ մը եւ մը եւ յատուկ առաջադրութեամբ մը ըրաւ, կ'ընէ ու պիտի ընէ: յատուկ առաջադրութեամբ մը ըրաւ, կ'ընէ ու պիտի ընէ: յատուկ առաջադրութեամբ մը ըրաւ, կ'ընէ ու պիտի ընէ: յատուկ առաջադրութեամբ մը ըրաւ, կ'ընէ ու պիտի ընէ: 
Մենք եւս, նպՄենք եւս, նպՄենք եւս, նպՄենք եւս, նպաաաատակաւոր կերպով աշխատող Աստուծոյ մը տակաւոր կերպով աշխատող Աստուծոյ մը տակաւոր կերպով աշխատող Աստուծոյ մը տակաւոր կերպով աշխատող Աստուծոյ մը 
հետեւորդները իբրեւ, պէտք է մեր կեանքին մէջ ունենանք հետեւորդները իբրեւ, պէտք է մեր կեանքին մէջ ունենանք հետեւորդները իբրեւ, պէտք է մեր կեանքին մէջ ունենանք հետեւորդները իբրեւ, պէտք է մեր կեանքին մէջ ունենանք 
նպատակ, եւ մեր կեանքին առաջին ու հիմնական նպատակը նպատակ, եւ մեր կեանքին առաջին ու հիմնական նպատակը նպատակ, եւ մեր կեանքին առաջին ու հիմնական նպատակը նպատակ, եւ մեր կեանքին առաջին ու հիմնական նպատակը 
պէտք է ըլլայ նոյնինքն Կեանքը` Քրիստոս ինք: Եթէ Քրիստոս պէտք է ըլլայ նոյնինքն Կեանքը` Քրիստոս ինք: Եթէ Քրիստոս պէտք է ըլլայ նոյնինքն Կեանքը` Քրիստոս ինք: Եթէ Քրիստոս պէտք է ըլլայ նոյնինքն Կեանքը` Քրիստոս ինք: Եթէ Քրիստոս 
իիիինք չէ նպատակը մեր կեանքին, կը նշանակէ թէ ոնք չէ նպատակը մեր կեանքին, կը նշանակէ թէ ոնք չէ նպատակը մեր կեանքին, կը նշանակէ թէ ոնք չէ նպատակը մեր կեանքին, կը նշանակէ թէ ո´́́́չ նպատակ չ նպատակ չ նպատակ չ նպատակ 
ունինք եւ ոունինք եւ ոունինք եւ ոունինք եւ ո´́́́չ ալ կեանք:չ ալ կեանք:չ ալ կեանք:չ ալ կեանք:    
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««««Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա Փարիսեցին, որ հրաւիրած էր Յիսուսը, ասիկա 
տեսնելով` տեսնելով` տեսնելով` տեսնելով` ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իրեն կեն կեն կեն կ’’’’ըսէր.ըսէր.ըսէր.ըսէր.----    ““““Եթէ այս մարդը մարգարէ Եթէ այս մարդը մարգարէ Եթէ այս մարդը մարգարէ Եթէ այս մարդը մարգարէ 
ըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոըլլար, պէտք է գիտնար թէ ոըլլար, պէտք է գիտնար թէ ո´́́́վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ 
թէ իթէ իթէ իթէ ի´́́́նչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կ’’’’ապրի անապրի անապրի անապրի ան””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.39):Ղուկաս 7.39):Ղուկաս 7.39):Ղուկաս 7.39):    

1) 1) 1) 1) Սիմոն հարցականի տակ առաւ Յիսուսի մարգարէ Սիմոն հարցականի տակ առաւ Յիսուսի մարգարէ Սիմոն հարցականի տակ առաւ Յիսուսի մարգարէ Սիմոն հարցականի տակ առաւ Յիսուսի մարգարէ 
ըլլալու իրողութիւնը: Ասիկա ժխտական մտածում մըն էր ըլլալու իրողութիւնը: Ասիկա ժխտական մտածում մըն էր ըլլալու իրողութիւնը: Ասիկա ժխտական մտածում մըն էր ըլլալու իրողութիւնը: Ասիկա ժխտական մտածում մըն էր 
Յիսուսի մասին: Սիմոն ժխտական բան մտածելով Յիսուսի Յիսուսի մասին: Սիմոն ժխտական բան մտածելով Յիսուսի Յիսուսի մասին: Սիմոն ժխտական բան մտածելով Յիսուսի Յիսուսի մասին: Սիմոն ժխտական բան մտածելով Յիսուսի 
մասին` ոտնակոխ ըրած եղաւ իր հայրերուն աւանդութիւնը. մասին` ոտնակոխ ըրած եղաւ իր հայրերուն աւանդութիւնը. մասին` ոտնակոխ ըրած եղաւ իր հայրերուն աւանդութիւնը. մասին` ոտնակոխ ըրած եղաւ իր հայրերուն աւանդութիւնը. 
որովհետեւ աւանդաբար սորված էին, որորովհետեւ աւանդաբար սորված էին, որորովհետեւ աւանդաբար սորված էին, որորովհետեւ աւանդաբար սորված էին, որ    բացարձակ բացարձակ բացարձակ բացարձակ 
յարգանքով ու սիրով պէտք էր վերաբերէին իրենց տունը յարգանքով ու սիրով պէտք էր վերաբերէին իրենց տունը յարգանքով ու սիրով պէտք էր վերաբերէին իրենց տունը յարգանքով ու սիրով պէտք էր վերաբերէին իրենց տունը 
եկող կամ այցելող ոեւէ անհատի հետ: Ոեւէ հրեայ եկող կամ այցելող ոեւէ անհատի հետ: Ոեւէ հրեայ եկող կամ այցելող ոեւէ անհատի հետ: Ոեւէ հրեայ եկող կամ այցելող ոեւէ անհատի հետ: Ոեւէ հրեայ 
պարտաւոր էր յարգանքով վարուիլ քովը եկող հիւրին հետ, պարտաւոր էր յարգանքով վարուիլ քովը եկող հիւրին հետ, պարտաւոր էր յարգանքով վարուիլ քովը եկող հիւրին հետ, պարտաւոր էր յարգանքով վարուիլ քովը եկող հիւրին հետ, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ արտաքնապէս եւ թէարտաքնապէս եւ թէարտաքնապէս եւ թէարտաքնապէս եւ թէ´ ´ ´ ´ ներքնապէս:ներքնապէս:ներքնապէս:ներքնապէս:    

««««Արտաքին յարգանքԱրտաքին յարգանքԱրտաքին յարգանքԱրտաքին յարգանք» » » » ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին 
ոտքերը լուալը, անոր բոտքերը լուալը, անոր բոտքերը լուալը, անոր բոտքերը լուալը, անոր բարի գալուստի համբոյր մը տալը, արի գալուստի համբոյր մը տալը, արի գալուստի համբոյր մը տալը, արի գալուստի համբոյր մը տալը, 
նստելու համար անոր հանգստաւէտ տեղ մը տրամադրելը, նստելու համար անոր հանգստաւէտ տեղ մը տրամադրելը, նստելու համար անոր հանգստաւէտ տեղ մը տրամադրելը, նստելու համար անոր հանգստաւէտ տեղ մը տրամադրելը, 
դիմացը առատ ճաշ դնելը, դիմացը առատ ճաշ դնելը, դիմացը առատ ճաշ դնելը, դիմացը առատ ճաշ դնելը, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

Իսկ Իսկ Իսկ Իսկ ««««ներքին յարգանքներքին յարգանքներքին յարգանքներքին յարգանք» » » » ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին ըսելով կը հասկնանք` հիւրին 
մասին ժխտական բան չմտածելն ու չխորհիլը, անոր մասին ժխտական բան չմտածելն ու չխորհիլը, անոր մասին ժխտական բան չմտածելն ու չխորհիլը, անոր մասին ժխտական բան չմտածելն ու չխորհիլը, անոր 
կապուած վատ ծրագիրներ մեր մտքին մէջ չսնուցանելը, կապուած վատ ծրագիրներ մեր մտքին մէջ չսնուցանելը, կապուած վատ ծրագիրներ մեր մտքին մէջ չսնուցանելը, կապուած վատ ծրագիրներ մեր մտքին մէջ չսնուցանելը, 
անորանորանորանոր    կամքին չհակադրուիլը, անոր հետ վէճի չմտնելը, կամքին չհակադրուիլը, անոր հետ վէճի չմտնելը, կամքին չհակադրուիլը, անոր հետ վէճի չմտնելը, կամքին չհակադրուիլը, անոր հետ վէճի չմտնելը, 
ծուղակի մէջ ձգելու համար անոր հարցում չհարցնելը, ծուղակի մէջ ձգելու համար անոր հարցում չհարցնելը, ծուղակի մէջ ձգելու համար անոր հարցում չհարցնելը, ծուղակի մէջ ձգելու համար անոր հարցում չհարցնելը, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

Սիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ո´́́́չ արտաքնապէս յարգեց Յիսուսը եւ ոչ արտաքնապէս յարգեց Յիսուսը եւ ոչ արտաքնապէս յարգեց Յիսուսը եւ ոչ արտաքնապէս յարգեց Յիսուսը եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ներքնապէս: Արտաքնապէս չյարգեց, որովհետեւ, ան ոչ ներքնապէս: Արտաքնապէս չյարգեց, որովհետեւ, ան ոչ ներքնապէս: Արտաքնապէս չյարգեց, որովհետեւ, ան ոչ ներքնապէս: Արտաքնապէս չյարգեց, որովհետեւ, ան ոչ 
ոտքերը լուալու համար ջուր տուաւ Յիսուսի, ոոտքերը լուալու համար ջուր տուաւ Յիսուսի, ոոտքերը լուալու համար ջուր տուաւ Յիսուսի, ոոտքերը լուալու համար ջուր տուաւ Յիսուսի, ո´́́́չ բարի չ բարի չ բարի չ բարի 
գալուստի հգալուստի հգալուստի հգալուստի համբոյր մը տուաւ անոր, եւ ոամբոյր մը տուաւ անոր, եւ ոամբոյր մը տուաւ անոր, եւ ոամբոյր մը տուաւ անոր, եւ ո´́́́չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով 
օծեց (Ղուկաս 7.44օծեց (Ղուկաս 7.44օծեց (Ղուկաս 7.44օծեց (Ղուկաս 7.44----46). 46). 46). 46). նոյնիսկ չենք կարդար թէ Յիսուս ճաշ նոյնիսկ չենք կարդար թէ Յիսուս ճաշ նոյնիսկ չենք կարդար թէ Յիսուս ճաշ նոյնիսկ չենք կարդար թէ Յիսուս ճաշ 
կերաւ: Ներքնապէս ալ չյարգեց, որովհետեւ երբ մտածեց կերաւ: Ներքնապէս ալ չյարգեց, որովհետեւ երբ մտածեց կերաւ: Ներքնապէս ալ չյարգեց, որովհետեւ երբ մտածեց կերաւ: Ներքնապէս ալ չյարգեց, որովհետեւ երբ մտածեց ինքն ինքն ինքն ինքն 
իրիրիրիրեն, որ են, որ են, որ են, որ եթէ Յիսուս եթէ Յիսուս եթէ Յիսուս եթէ Յիսուս ««««մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ 
ոոոո´́́́վ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինը»,»,»,»,    կը նշանակէ թէ անկը նշանակէ թէ անկը նշանակէ թէ անկը նշանակէ թէ ան    
ժխտական բաներ մտածեց Յիսուսի ինքնութեան, առաքելուժխտական բաներ մտածեց Յիսուսի ինքնութեան, առաքելուժխտական բաներ մտածեց Յիսուսի ինքնութեան, առաքելուժխտական բաներ մտածեց Յիսուսի ինքնութեան, առաքելու----
թեան, կարողութեան, եւ փրկչական պաշտօնին մասին:թեան, կարողութեան, եւ փրկչական պաշտօնին մասին:թեան, կարողութեան, եւ փրկչական պաշտօնին մասին:թեան, կարողութեան, եւ փրկչական պաշտօնին մասին:    
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Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մենք թէԽօսինք մեր անձերուն մասին: Մենք թէԽօսինք մեր անձերուն մասին: Մենք թէԽօսինք մեր անձերուն մասին: Մենք թէ´ ´ ´ ´ արտաքնապէս արտաքնապէս արտաքնապէս արտաքնապէս 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ ներքնապէս կը յարգե՞նք մեր տունը եկող հիւրերը: ներքնապէս կը յարգե՞նք մեր տունը եկող հիւրերը: ներքնապէս կը յարգե՞նք մեր տունը եկող հիւրերը: ներքնապէս կը յարգե՞նք մեր տունը եկող հիւրերը: 
Նախ անդրադառնանք արտաքնապէս յարգելու մասին: Նախ անդրադառնանք արտաքնապէս յարգելու մասին: Նախ անդրադառնանք արտաքնապէս յարգելու մասին: Նախ անդրադառնանք արտաքնապէս յարգելու մասին: 
Արտաքնապէս յարԱրտաքնապէս յարԱրտաքնապէս յարԱրտաքնապէս յարգած կգած կգած կգած կ’’’’ըլլանք մեր հիւրերը, երբ ամենէն ըլլանք մեր հիւրերը, երբ ամենէն ըլլանք մեր հիւրերը, երբ ամենէն ըլլանք մեր հիւրերը, երբ ամենէն 
հանգստաւէտ տեղը մեր տան մէջ` իրենց կը տրամադրենք, հանգստաւէտ տեղը մեր տան մէջ` իրենց կը տրամադրենք, հանգստաւէտ տեղը մեր տան մէջ` իրենց կը տրամադրենք, հանգստաւէտ տեղը մեր տան մէջ` իրենց կը տրամադրենք, 
երբ մեզի համար թանկագին կամ համով եղածը սառնաերբ մեզի համար թանկագին կամ համով եղածը սառնաերբ մեզի համար թանկագին կամ համով եղածը սառնաերբ մեզի համար թանկագին կամ համով եղածը սառնա----
րանին մէկ անկիւնը չենք պահեր, այլ զայն կը դնենք անոնց րանին մէկ անկիւնը չենք պահեր, այլ զայն կը դնենք անոնց րանին մէկ անկիւնը չենք պահեր, այլ զայն կը դնենք անոնց րանին մէկ անկիւնը չենք պահեր, այլ զայն կը դնենք անոնց 
դիմաց, երբ պտուղին լաւագոյնը, այլ խօսքով հասունցածը կը դիմաց, երբ պտուղին լաւագոյնը, այլ խօսքով հասունցածը կը դիմաց, երբ պտուղին լաւագոյնը, այլ խօսքով հասունցածը կը դիմաց, երբ պտուղին լաւագոյնը, այլ խօսքով հասունցածը կը 
դնենք անոնց դիդնենք անոնց դիդնենք անոնց դիդնենք անոնց դիմաց, երբ անուշեղէնին ամենէն համեղը կը մաց, երբ անուշեղէնին ամենէն համեղը կը մաց, երբ անուշեղէնին ամենէն համեղը կը մաց, երբ անուշեղէնին ամենէն համեղը կը 
հրամցնենք անոնց եւ ոհրամցնենք անոնց եւ ոհրամցնենք անոնց եւ ոհրամցնենք անոնց եւ ո´́́́չ թէ աժան տեսակը: Պէտք է մեր քով չ թէ աժան տեսակը: Պէտք է մեր քով չ թէ աժան տեսակը: Պէտք է մեր քով չ թէ աժան տեսակը: Պէտք է մեր քով 
եկող հիւրերուն հետ վարուինք այնպէս` ինչպէս պիտի եկող հիւրերուն հետ վարուինք այնպէս` ինչպէս պիտի եկող հիւրերուն հետ վարուինք այնպէս` ինչպէս պիտի եկող հիւրերուն հետ վարուինք այնպէս` ինչպէս պիտի 
ուզէինք որ անոնք կամ ուրիշներ մեզի հետ վարուէին երբ ուզէինք որ անոնք կամ ուրիշներ մեզի հետ վարուէին երբ ուզէինք որ անոնք կամ ուրիշներ մեզի հետ վարուէին երբ ուզէինք որ անոնք կամ ուրիշներ մեզի հետ վարուէին երբ 
հիւրութեան երթայինք անոնց. եւ ասիկա Տէրունական հիւրութեան երթայինք անոնց. եւ ասիկա Տէրունական հիւրութեան երթայինք անոնց. եւ ասիկա Տէրունական հիւրութեան երթայինք անոնց. եւ ասիկա Տէրունական 
պատուէր է. պատուէր է. պատուէր է. պատուէր է. ««««Ինչ ոԻնչ ոԻնչ ոԻնչ որ կր կր կր կ’’’’ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք ուզէք որ մարդիկ ընեն ձեզի, նոյնը ըրէք 
դուք անոնցդուք անոնցդուք անոնցդուք անոնց»»»» ( ( ( (Մատթէոս 7.12): Գալով մեր նմանը կամ մեր քով Մատթէոս 7.12): Գալով մեր նմանը կամ մեր քով Մատթէոս 7.12): Գալով մեր նմանը կամ մեր քով Մատթէոս 7.12): Գալով մեր նմանը կամ մեր քով 
եկող հիւրը ներքնապէս յարգելու մասին: Առաջին հերթին, եկող հիւրը ներքնապէս յարգելու մասին: Առաջին հերթին, եկող հիւրը ներքնապէս յարգելու մասին: Առաջին հերթին, եկող հիւրը ներքնապէս յարգելու մասին: Առաջին հերթին, 
ներքնապէս յարգելը` մարդոց հետ անկեղծ ըլլալ կը ներքնապէս յարգելը` մարդոց հետ անկեղծ ըլլալ կը ներքնապէս յարգելը` մարդոց հետ անկեղծ ըլլալ կը ներքնապէս յարգելը` մարդոց հետ անկեղծ ըլլալ կը 
նշանակէ: Պէտք է անկեղծ ըլլանք նախ մեր ժպիտին մէջ: Այլ նշանակէ: Պէտք է անկեղծ ըլլանք նախ մեր ժպիտին մէջ: Այլ նշանակէ: Պէտք է անկեղծ ըլլանք նախ մեր ժպիտին մէջ: Այլ նշանակէ: Պէտք է անկեղծ ըլլանք նախ մեր ժպիտին մէջ: Այլ 
խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով, , , , երբ մարդոց կը ժպտանք` միայն մեր երեսը չէ որ երբ մարդոց կը ժպտանք` միայն մեր երեսը չէ որ երբ մարդոց կը ժպտանք` միայն մեր երեսը չէ որ երբ մարդոց կը ժպտանք` միայն մեր երեսը չէ որ 
պէտք է ժպտայ, այլ նաեւ մեր սիրտն ու հոգին: Ժպտալ երբ պէտք է ժպտայ, այլ նաեւ մեր սիրտն ու հոգին: Ժպտալ երբ պէտք է ժպտայ, այլ նաեւ մեր սիրտն ու հոգին: Ժպտալ երբ պէտք է ժպտայ, այլ նաեւ մեր սիրտն ու հոգին: Ժպտալ երբ 
մեր սիրտը չմեր սիրտը չմեր սիրտը չմեր սիրտը չ’’’’ուզեր ժպտալ` մեզ կեղծաւորներու շարքին կը ուզեր ժպտալ` մեզ կեղծաւորներու շարքին կը ուզեր ժպտալ` մեզ կեղծաւորներու շարքին կը ուզեր ժպտալ` մեզ կեղծաւորներու շարքին կը 
դասէ: Երկրորդ, պէտք է անկեղծ ըլլանք մեր խօսքերուն ու դասէ: Երկրորդ, պէտք է անկեղծ ըլլանք մեր խօսքերուն ու դասէ: Երկրորդ, պէտք է անկեղծ ըլլանք մեր խօսքերուն ու դասէ: Երկրորդ, պէտք է անկեղծ ըլլանք մեր խօսքերուն ու 
արտայայտութեանց մէջ: Օրինակ, շրթներով յաջողութիւն արտայայտութեանց մէջ: Օրինակ, շրթներով յաջողութիւն արտայայտութեանց մէջ: Օրինակ, շրթներով յաջողութիւն արտայայտութեանց մէջ: Օրինակ, շրթներով յաջողութիւն 
մմմմաղթել մեր նմանին, երբ չենք ուզեր անոր յաջողութիւնը ու աղթել մեր նմանին, երբ չենք ուզեր անոր յաջողութիւնը ու աղթել մեր նմանին, երբ չենք ուզեր անոր յաջողութիւնը ու աղթել մեր նմանին, երբ չենք ուզեր անոր յաջողութիւնը ու 
չենք ուրախանար անոր յաջողութեան համար` դարձեալ, մեզ չենք ուրախանար անոր յաջողութեան համար` դարձեալ, մեզ չենք ուրախանար անոր յաջողութեան համար` դարձեալ, մեզ չենք ուրախանար անոր յաջողութեան համար` դարձեալ, մեզ 
կեղծաւորներու շարքին կը դասէ: Բարին ցանկալ մեր կեղծաւորներու շարքին կը դասէ: Բարին ցանկալ մեր կեղծաւորներու շարքին կը դասէ: Բարին ցանկալ մեր կեղծաւորներու շարքին կը դասէ: Բարին ցանկալ մեր 
դիմացինին, երբ չենք ուզեր անոր բարիքը` կեղծաւորութիւն դիմացինին, երբ չենք ուզեր անոր բարիքը` կեղծաւորութիւն դիմացինին, երբ չենք ուզեր անոր բարիքը` կեղծաւորութիւն դիմացինին, երբ չենք ուզեր անոր բարիքը` կեղծաւորութիւն 
է:է:է:է:    

2) 2) 2) 2) ««««Փարիսեցին... Փարիսեցին... Փարիսեցին... Փարիսեցին... ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իրեն կ'ըսէրեն կ'ըսէրեն կ'ըսէրեն կ'ըսէր»:»:»:»:    Սիմոն իր մՍիմոն իր մՍիմոն իր մՍիմոն իր մտքին մէջ տքին մէջ տքին մէջ տքին մէջ 
կը մտածէր, բայց ամենագէտն Աստուածորդին գիտցաւ անոր կը մտածէր, բայց ամենագէտն Աստուածորդին գիտցաւ անոր կը մտածէր, բայց ամենագէտն Աստուածորդին գիտցաւ անոր կը մտածէր, բայց ամենագէտն Աստուածորդին գիտցաւ անոր 
միտքն ու մտքի մտածումը: Աւետարանները ցոյց կու տան, թէ միտքն ու մտքի մտածումը: Աւետարանները ցոյց կու տան, թէ միտքն ու մտքի մտածումը: Աւետարանները ցոյց կու տան, թէ միտքն ու մտքի մտածումը: Աւետարանները ցոյց կու տան, թէ 
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Յիսուս կը թափանցէ մարդոց միտքերուն մէջ ու գիտէ անոնց Յիսուս կը թափանցէ մարդոց միտքերուն մէջ ու գիտէ անոնց Յիսուս կը թափանցէ մարդոց միտքերուն մէջ ու գիտէ անոնց Յիսուս կը թափանցէ մարդոց միտքերուն մէջ ու գիտէ անոնց 
մտածումները: Այսպէս, օրինակ.մտածումները: Այսպէս, օրինակ.մտածումները: Այսպէս, օրինակ.մտածումները: Այսպէս, օրինակ.----    

Երբ Յիսուս անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, Օրէնքի Երբ Յիսուս անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, Օրէնքի Երբ Յիսուս անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, Օրէնքի Երբ Յիսուս անդամալոյծի մը մեղքերը ներեց, Օրէնքի 
ուսուցիչներուսուցիչներուսուցիչներուսուցիչներէն ոմանք մտածեցին որ իր ըրածը հայհոյութիւն էն ոմանք մտածեցին որ իր ըրածը հայհոյութիւն էն ոմանք մտածեցին որ իր ըրածը հայհոյութիւն էն ոմանք մտածեցին որ իր ըրածը հայհոյութիւն 
էր. էր. էր. էր. ««««Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 9.4: Մատթէոս 9.4: Մատթէոս 9.4: Մատթէոս 9.4: 
Մարկոս 2.8: Ղուկաս 5.22):Մարկոս 2.8: Ղուկաս 5.22):Մարկոս 2.8: Ղուկաս 5.22):Մարկոս 2.8: Ղուկաս 5.22):    

Երբ Յիսուս զգուշացուց իր աշակերտները ՍադուկեցինեԵրբ Յիսուս զգուշացուց իր աշակերտները ՍադուկեցինեԵրբ Յիսուս զգուշացուց իր աշակերտները ՍադուկեցինեԵրբ Յիսուս զգուշացուց իր աշակերտները Սադուկեցինե----
րու եւ Փարիսեցիներու խմորէն, անոնք սկսան մտածել թէ րու եւ Փարիսեցիներու խմորէն, անոնք սկսան մտածել թէ րու եւ Փարիսեցիներու խմորէն, անոնք սկսան մտածել թէ րու եւ Փարիսեցիներու խմորէն, անոնք սկսան մտածել թէ 
Յիսուս այդպէս ըսաւ, որովհետեւ մոռցած էՅիսուս այդպէս ըսաւ, որովհետեւ մոռցած էՅիսուս այդպէս ըսաւ, որովհետեւ մոռցած էՅիսուս այդպէս ըսաւ, որովհետեւ մոռցած էին իրենց հետ հաց ին իրենց հետ հաց ին իրենց հետ հաց ին իրենց հետ հաց 
առնել. առնել. առնել. առնել. ««««Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 16.8: Մատթէոս 16.8: Մատթէոս 16.8: Մատթէոս 16.8: 
Մարկոս 8.17):Մարկոս 8.17):Մարկոս 8.17):Մարկոս 8.17):    

Երբ Փարիսեցիները չարամտութեամբ հարցուցին Երբ Փարիսեցիները չարամտութեամբ հարցուցին Երբ Փարիսեցիները չարամտութեամբ հարցուցին Երբ Փարիսեցիները չարամտութեամբ հարցուցին 
Յիսուսի, թէ արդեօք պէ՞տք էր որ կայսրին տուրք տային թէ Յիսուսի, թէ արդեօք պէ՞տք էր որ կայսրին տուրք տային թէ Յիսուսի, թէ արդեօք պէ՞տք էր որ կայսրին տուրք տային թէ Յիսուսի, թէ արդեօք պէ՞տք էր որ կայսրին տուրք տային թէ 
ոչ. ոչ. ոչ. ոչ. ««««Յիսուս հասկցաւ անոնց չարամտութիւնըՅիսուս հասկցաւ անոնց չարամտութիւնըՅիսուս հասկցաւ անոնց չարամտութիւնըՅիսուս հասկցաւ անոնց չարամտութիւնը»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
22.18). 22.18). 22.18). 22.18). ««««հասկցաւ անոնց կեղծհասկցաւ անոնց կեղծհասկցաւ անոնց կեղծհասկցաւ անոնց կեղծաւորութիւնըաւորութիւնըաւորութիւնըաւորութիւնը»»»» ( ( ( (Մարկոս 12.15). Մարկոս 12.15). Մարկոս 12.15). Մարկոս 12.15). 
««««հասկցաւ անոնց խորամանկութիւնըհասկցաւ անոնց խորամանկութիւնըհասկցաւ անոնց խորամանկութիւնըհասկցաւ անոնց խորամանկութիւնը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 20.22):Ղուկաս 20.22):Ղուկաս 20.22):Ղուկաս 20.22):    

Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները կը սպասէին, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները կը սպասէին, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները կը սպասէին, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները կը սպասէին, 
տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուս Շաբաթ օրով պիտի տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուս Շաբաթ օրով պիտի տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուս Շաբաթ օրով պիտի տեսնելու համար թէ արդեօք Յիսուս Շաբաթ օրով պիտի 
բժշկէ՞ր գօսացած ձեռքով մարդը, որպէսզի ամբաստանէին բժշկէ՞ր գօսացած ձեռքով մարդը, որպէսզի ամբաստանէին բժշկէ՞ր գօսացած ձեռքով մարդը, որպէսզի ամբաստանէին բժշկէ՞ր գօսացած ձեռքով մարդը, որպէսզի ամբաստանէին 
զայն. զայն. զայն. զայն. ««««Յիսուս գիտցաւ անոնց մտածուՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածուՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածուՅիսուս գիտցաւ անոնց մտածումըմըմըմը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 6.8):Ղուկաս 6.8):Ղուկաս 6.8):Ղուկաս 6.8):    

Երբ մարդիկ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու համար Երբ մարդիկ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու համար Երբ մարդիկ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու համար Երբ մարդիկ Յիսուսը ծուղակի մէջ ձգելու համար 
ուզեցին իրմէ որ հրաշք մը գործէ, ուզեցին իրմէ որ հրաշք մը գործէ, ուզեցին իրմէ որ հրաշք մը գործէ, ուզեցին իրմէ որ հրաշք մը գործէ, ««««Յիսուս գիտցաւ անոնց Յիսուս գիտցաւ անոնց Յիսուս գիտցաւ անոնց Յիսուս գիտցաւ անոնց 
մտածումըմտածումըմտածումըմտածումը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 11.17):Ղուկաս 11.17):Ղուկաս 11.17):Ղուկաս 11.17):    

Երբ երրորդ անգամ Յիսուս հարցուց Պետրոսի` Երբ երրորդ անգամ Յիսուս հարցուց Պետրոսի` Երբ երրորդ անգամ Յիսուս հարցուց Պետրոսի` Երբ երրորդ անգամ Յիսուս հարցուց Պետրոսի` ««««կը կը կը կը 
սիրե՞ս զիսսիրե՞ս զիսսիրե՞ս զիսսիրե՞ս զիս»,»,»,»,    Պետրոս պատասխանեց. Պետրոս պատասխանեց. Պետրոս պատասխանեց. Պետրոս պատասխանեց. ««««ՏԷՏԷՏԷՏԷ´́́́Ր, ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ Ր, ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ Ր, ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ Ր, ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ 
ԻՆՉ ԳԻՏԵՍ, եւ գիտես թԻՆՉ ԳԻՏԵՍ, եւ գիտես թԻՆՉ ԳԻՏԵՍ, եւ գիտես թԻՆՉ ԳԻՏԵՍ, եւ գիտես թէ կը սիրեմ քեզէ կը սիրեմ քեզէ կը սիրեմ քեզէ կը սիրեմ քեզ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 21.17): Յովհաննէս 21.17): Յովհաննէս 21.17): Յովհաննէս 21.17): 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Յիսուս ամէն ինչ գիտէր. գիտէր թէ Պետրոս զինք կը Յիսուս ամէն ինչ գիտէր. գիտէր թէ Պետրոս զինք կը Յիսուս ամէն ինչ գիտէր. գիտէր թէ Պետրոս զինք կը Յիսուս ամէն ինչ գիտէր. գիտէր թէ Պետրոս զինք կը 
սիրէր: Գիտէր Պետրոսի սիրտը, եւ գիտէր որ անոր սիրէր: Գիտէր Պետրոսի սիրտը, եւ գիտէր որ անոր սիրէր: Գիտէր Պետրոսի սիրտը, եւ գիտէր որ անոր սիրէր: Գիտէր Պետրոսի սիրտը, եւ գիտէր որ անոր 
ուրացումները տկարութեան ու վախի հետեւանք էին, եւ ոուրացումները տկարութեան ու վախի հետեւանք էին, եւ ոուրացումները տկարութեան ու վախի հետեւանք էին, եւ ոուրացումները տկարութեան ու վախի հետեւանք էին, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ դաւաճանութեան: Պետրոս առաքեալին խօսքը` թէ դաւաճանութեան: Պետրոս առաքեալին խօսքը` թէ դաւաճանութեան: Պետրոս առաքեալին խօսքը` թէ դաւաճանութեան: Պետրոս առաքեալին խօսքը` ««««ՏԷՏԷՏԷՏԷ´́́́Ր, Ր, Ր, Ր, 
ԴՈՒՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԳԻՏԵՍԴՈՒՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԳԻՏԵՍԴՈՒՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԳԻՏԵՍԴՈՒՆ ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԳԻՏԵՍ»,»,»,»,    զօրեղապէս կը վկայեն, թէ զօրեղապէս կը վկայեն, թէ զօրեղապէս կը վկայեն, թէ զօրեղապէս կը վկայեն, թէ 
Յիսուս լաւապէս ու խորապէս կը ճանչնայ մարդոց սիրտն ու Յիսուս լաւապէս ու խորապէս կը ճանչնայ մարդոց սիրտն ու Յիսուս լաւապէս ու խորապէս կը ճանչնայ մարդոց սիրտն ու Յիսուս լաւապէս ու խորապէս կը ճանչնայ մարդոց սիրտն ու 
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սրտի խորհուրդները, միտքն ու մտքի մտածումները, հոգին սրտի խորհուրդները, միտքն ու մտքի մտածումները, հոգին սրտի խորհուրդները, միտքն ու մտքի մտածումները, հոգին սրտի խորհուրդները, միտքն ու մտքի մտածումները, հոգին 
ու հոգիի ծածկաբանութիւնները: Յիսուս ոչ միայն մեր ու հոգիի ծածկաբանութիւնները: Յիսուս ոչ միայն մեր ու հոգիի ծածկաբանութիւնները: Յիսուս ոչ միայն մեր ու հոգիի ծածկաբանութիւնները: Յիսուս ոչ միայն մեր 
մտածածները գիտէ, այլ նաեւ` հետագային մեր մտածելիքմտածածները գիտէ, այլ նաեւ` հետագային մեր մտածելիքմտածածները գիտէ, այլ նաեւ` հետագային մեր մտածելիքմտածածները գիտէ, այլ նաեւ` հետագային մեր մտածելիք----
ները:ները:ները:ները:    

Պօղոս առաքեալ կը հաստՊօղոս առաքեալ կը հաստՊօղոս առաքեալ կը հաստՊօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ատէ, թէ ատէ, թէ ատէ, թէ ««««Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը Աստուծոյ խօսքը 
կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ երկսայրի սուր, կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ երկսայրի սուր, կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ երկսայրի սուր, կենդանի է եւ ազդու, աւելի հատու՝ քան ոեւէ երկսայրի սուր, 
եւ կը թափանցէ մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ, մինչեւ ողն եւ կը թափանցէ մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ, մինչեւ ողն եւ կը թափանցէ մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ, մինչեւ ողն եւ կը թափանցէ մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ, մինչեւ ողն 
ու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդներըու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդներըու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդներըու ծուծը, եւ կը քննէ մտածումներն ու սրտին խորհուրդները»»»»    
((((Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):    Եթէ երբեք Աստուծոյ Խօսքը Եթէ երբեք Աստուծոյ Խօսքը Եթէ երբեք Աստուծոյ Խօսքը Եթէ երբեք Աստուծոյ Խօսքը ««««կը թափանցէ կը թափանցէ կը թափանցէ կը թափանցէ 
մարդուս մարդուս մարդուս մարդուս հոգիին ու շունչին մէջ... եւ կը քննէ մտածումներն ու հոգիին ու շունչին մէջ... եւ կը քննէ մտածումներն ու հոգիին ու շունչին մէջ... եւ կը քննէ մտածումներն ու հոգիին ու շունչին մէջ... եւ կը քննէ մտածումներն ու 
սրտին խորհուրդներըսրտին խորհուրդներըսրտին խորհուրդներըսրտին խորհուրդները»,»,»,»,    որքա՜ն աւելի Աստուած իորքա՜ն աւելի Աստուած իորքա՜ն աւելի Աստուած իորքա՜ն աւելի Աստուած ի´́́́նք կ'ընէ նք կ'ընէ նք կ'ընէ նք կ'ընէ 
նոյն գործը:նոյն գործը:նոյն գործը:նոյն գործը:    

Վերջապէս, յիշենք Յիսուսի հետեւեալ նշանաւոր խօսքը. Վերջապէս, յիշենք Յիսուսի հետեւեալ նշանաւոր խօսքը. Վերջապէս, յիշենք Յիսուսի հետեւեալ նշանաւոր խօսքը. Վերջապէս, յիշենք Յիսուսի հետեւեալ նշանաւոր խօսքը. 
««««Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ ոչ ալ գաղտնի բան` որ Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ ոչ ալ գաղտնի բան` որ Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ ոչ ալ գաղտնի բան` որ Չկայ ծածուկ բան մը որ չյայտնուի եւ ոչ ալ գաղտնի բան` որ 
չգիտցուիչգիտցուիչգիտցուիչգիտցուի»»»» ( ( ( (Ղուկաս 12.2: Մատթէոս 1Ղուկաս 12.2: Մատթէոս 1Ղուկաս 12.2: Մատթէոս 1Ղուկաս 12.2: Մատթէոս 10.26): 0.26): 0.26): 0.26): Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
այն անձը որուն համար ծածուկ կամ գաղտնի բան չկայ: այն անձը որուն համար ծածուկ կամ գաղտնի բան չկայ: այն անձը որուն համար ծածուկ կամ գաղտնի բան չկայ: այն անձը որուն համար ծածուկ կամ գաղտնի բան չկայ: 
Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նքն է որ ծածուկ բաները պիտի յայտնէ եւ գաղտնի նքն է որ ծածուկ բաները պիտի յայտնէ եւ գաղտնի նքն է որ ծածուկ բաները պիտի յայտնէ եւ գաղտնի նքն է որ ծածուկ բաները պիտի յայտնէ եւ գաղտնի 
բաները պիտի գիտցնէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ ծածուկ բաները բաները պիտի գիտցնէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ ծածուկ բաները բաները պիտի գիտցնէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ ծածուկ բաները բաները պիտի գիտցնէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ ծածուկ բաները 
յայտնել կամ գաղտնի բաները գիտցնել, եթէ երբեք անոնք յայտնել կամ գաղտնի բաները գիտցնել, եթէ երբեք անոնք յայտնել կամ գաղտնի բաները գիտցնել, եթէ երբեք անոնք յայտնել կամ գաղտնի բաները գիտցնել, եթէ երբեք անոնք 
իրեն համար յայտնի ու յստակ չեիրեն համար յայտնի ու յստակ չեիրեն համար յայտնի ու յստակ չեիրեն համար յայտնի ու յստակ չեն:ն:ն:ն:    

3) 3) 3) 3) ««««Պէտք է գիտնար թէ... իՊէտք է գիտնար թէ... իՊէտք է գիտնար թէ... իՊէտք է գիտնար թէ... ի´́́́նչպիսի մեղաւոր կեանք մը նչպիսի մեղաւոր կեանք մը նչպիսի մեղաւոր կեանք մը նչպիսի մեղաւոր կեանք մը 
կկկկ’’’’ապրի անապրի անապրի անապրի ան»:»:»:»:    Սիմոն Փարիսեցիին համար պոռնիկ կինը լոկ Սիմոն Փարիսեցիին համար պոռնիկ կինը լոկ Սիմոն Փարիսեցիին համար պոռնիկ կինը լոկ Սիմոն Փարիսեցիին համար պոռնիկ կինը լոկ 
մեղաւոր մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` փրկութեան մեղաւոր մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` փրկութեան մեղաւոր մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` փրկութեան մեղաւոր մըն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` փրկութեան 
կարօտ հոգի մըն էր անիկա: Սիմոնի համար պոռնիկ կինը կարօտ հոգի մըն էր անիկա: Սիմոնի համար պոռնիկ կինը կարօտ հոգի մըն էր անիկա: Սիմոնի համար պոռնիկ կինը կարօտ հոգի մըն էր անիկա: Սիմոնի համար պոռնիկ կինը 
քարկոծման արժանի մէկն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` քարկոծման արժանի մէկն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` քարկոծման արժանի մէկն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` քարկոծման արժանի մէկն էր, մինչդեռ Յիսուսի համար` 
դեւեդեւեդեւեդեւերու քարկոծումէն ազատելու կարիքը ունեցող անձ մը: րու քարկոծումէն ազատելու կարիքը ունեցող անձ մը: րու քարկոծումէն ազատելու կարիքը ունեցող անձ մը: րու քարկոծումէն ազատելու կարիքը ունեցող անձ մը: 
Սիմոնի համար կինը մահուան արժանի մէկն էր, մինչդեռ Սիմոնի համար կինը մահուան արժանի մէկն էր, մինչդեռ Սիմոնի համար կինը մահուան արժանի մէկն էր, մինչդեռ Սիմոնի համար կինը մահուան արժանի մէկն էր, մինչդեռ 
Յիսուսի համար` նոՅիսուսի համար` նոՅիսուսի համար` նոՅիսուսի համար` նո´́́́ր կեանքի կարօտ մէկը: Գալով մեզի, ո՞վ ր կեանքի կարօտ մէկը: Գալով մեզի, ո՞վ ր կեանքի կարօտ մէկը: Գալով մեզի, ո՞վ ր կեանքի կարօտ մէկը: Գալով մեզի, ո՞վ 
են մարդիկ մեզի համար: Ո՞վ են մանաւանդ մեր են մարդիկ մեզի համար: Ո՞վ են մանաւանդ մեր են մարդիկ մեզի համար: Ո՞վ են մանաւանդ մեր են մարդիկ մեզի համար: Ո՞վ են մանաւանդ մեր 
հակառակորդները մեզի համար. լոկ մարդիկ որ պէտք է հակառակորդները մեզի համար. լոկ մարդիկ որ պէտք է հակառակորդները մեզի համար. լոկ մարդիկ որ պէտք է հակառակորդները մեզի համար. լոկ մարդիկ որ պէտք է 
մեռցուի՞ն. մամեռցուի՞ն. մամեռցուի՞ն. մամեռցուի՞ն. մարդիկ որ պէտք է պատժուի՞ն. մարդիկ որ պէտք րդիկ որ պէտք է պատժուի՞ն. մարդիկ որ պէտք րդիկ որ պէտք է պատժուի՞ն. մարդիկ որ պէտք րդիկ որ պէտք է պատժուի՞ն. մարդիկ որ պէտք 
է Աստուծոյ կողմէ հարուածուի՞ն: Եթէ մեր սիրտերը է Աստուծոյ կողմէ հարուածուի՞ն: Եթէ մեր սիրտերը է Աստուծոյ կողմէ հարուածուի՞ն: Եթէ մեր սիրտերը է Աստուծոյ կողմէ հարուածուի՞ն: Եթէ մեր սիրտերը 
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նորոգուած են Քրիստոսով, անոնք պէտք է Քրիստոսի սրտին նորոգուած են Քրիստոսով, անոնք պէտք է Քրիստոսի սրտին նորոգուած են Քրիստոսով, անոնք պէտք է Քրիստոսի սրտին նորոգուած են Քրիստոսով, անոնք պէտք է Քրիստոսի սրտին 
նմանութիւնը ըլլան. բնաւ պէտք չէ չարիք ցանկան ուրիշին նմանութիւնը ըլլան. բնաւ պէտք չէ չարիք ցանկան ուրիշին նմանութիւնը ըլլան. բնաւ պէտք չէ չարիք ցանկան ուրիշին նմանութիւնը ըլլան. բնաւ պէտք չէ չարիք ցանկան ուրիշին 
համար: Սիրտ մը որ չարիք կը ցանկայ իր նմանին համար` համար: Սիրտ մը որ չարիք կը ցանկայ իր նմանին համար` համար: Սիրտ մը որ չարիք կը ցանկայ իր նմանին համար` համար: Սիրտ մը որ չարիք կը ցանկայ իր նմանին համար` 
չաչաչաչա´́́́ր սիրտ է:ր սիրտ է:ր սիրտ է:ր սիրտ է:    

4) 4) 4) 4) Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսաւ. իսկ Յիսուս ոՍիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսաւ. իսկ Յիսուս ոՍիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսաւ. իսկ Յիսուս ոՍիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսաւ. իսկ Յիսուս ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր մեղքերը, այլ` իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր անոր մեղքերը, այլ` իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր անոր մեղքերը, այլ` իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր անոր մեղքերը, այլ` իր մեղքերէն ձերբազատելու անոր 
փափաքը տեսաւ: Մենք եւս, երբ կը դիտենք մարդոց կեանքը, փափաքը տեսաւ: Մենք եւս, երբ կը դիտենք մարդոց կեանքը, փափաքը տեսաւ: Մենք եւս, երբ կը դիտենք մարդոց կեանքը, փափաքը տեսաւ: Մենք եւս, երբ կը դիտենք մարդոց կեանքը, 
հոն միայն մեղքին ներկայութիւնը չտեսնենք, միայն անոնց հոն միայն մեղքին ներկայութիւնը չտեսնենք, միայն անոնց հոն միայն մեղքին ներկայութիւնը չտեսնենք, միայն անոնց հոն միայն մեղքին ներկայութիւնը չտեսնենք, միայն անոնց 
տկարութիւններն ու խեղճութիւնները չտեսնենք, այլ`տկարութիւններն ու խեղճութիւնները չտեսնենք, այլ`տկարութիւններն ու խեղճութիւնները չտեսնենք, այլ`տկարութիւններն ու խեղճութիւնները չտեսնենք, այլ`    մեղքէն մեղքէն մեղքէն մեղքէն 
եւ իրենց տկարութիւններէն ու խեղճութիւններէն ձերբազաեւ իրենց տկարութիւններէն ու խեղճութիւններէն ձերբազաեւ իրենց տկարութիւններէն ու խեղճութիւններէն ձերբազաեւ իրենց տկարութիւններէն ու խեղճութիւններէն ձերբազա----
տելու անոնց փափաքը տեսնենք, իսկ եթէ նման փափաք տելու անոնց փափաքը տեսնենք, իսկ եթէ նման փափաք տելու անոնց փափաքը տեսնենք, իսկ եթէ նման փափաք տելու անոնց փափաքը տեսնենք, իսկ եթէ նման փափաք 
չունին, աղօթենք որ Աստուած իչունին, աղօթենք որ Աստուած իչունին, աղօթենք որ Աստուած իչունին, աղօթենք որ Աստուած ի´́́́նք անոնց մէջ մեղքէն նք անոնց մէջ մեղքէն նք անոնց մէջ մեղքէն նք անոնց մէջ մեղքէն 
ձերբազատելու փափաք դնէ:ձերբազատելու փափաք դնէ:ձերբազատելու փափաք դնէ:ձերբազատելու փափաք դնէ:    

5) 5) 5) 5) Սիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ո´́́́չ Յիսուսի գթառատ սիրտը տեսաւ, եւ ոչ Յիսուսի գթառատ սիրտը տեսաւ, եւ ոչ Յիսուսի գթառատ սիրտը տեսաւ, եւ ոչ Յիսուսի գթառատ սիրտը տեսաւ, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
գթառատութեան կարօտ կնոջ սգթառատութեան կարօտ կնոջ սգթառատութեան կարօտ կնոջ սգթառատութեան կարօտ կնոջ սիրտը: Քրիստոս սակայն, իրտը: Քրիստոս սակայն, իրտը: Քրիստոս սակայն, իրտը: Քրիստոս սակայն, 
տեսատեսատեսատեսա´́́́ւ կնոջ գթառատութեան կարօտ սիրտը, տեսաւ կնոջ գթառատութեան կարօտ սիրտը, տեսաւ կնոջ գթառատութեան կարօտ սիրտը, տեսաւ կնոջ գթառատութեան կարօտ սիրտը, տեսա´́́́ւ անոր ւ անոր ւ անոր ւ անոր 
զղջումնալից հոգին, տեսազղջումնալից հոգին, տեսազղջումնալից հոգին, տեսազղջումնալից հոգին, տեսա´́́́ւ անոր ապաշխարութեան ւ անոր ապաշխարութեան ւ անոր ապաշխարութեան ւ անոր ապաշխարութեան 
արցուարցուարցուարցուննննքները: Քրիստոս Սիմոնին չտեսածը տեսաւ: Այոքները: Քրիստոս Սիմոնին չտեսածը տեսաւ: Այոքները: Քրիստոս Սիմոնին չտեսածը տեսաւ: Այոքները: Քրիստոս Սիմոնին չտեսածը տեսաւ: Այո´, ´, ´, ´, 
Քրիստոս մարդոց չտեսածը կը տեսնէ. մարդոց չնշմարածը կը Քրիստոս մարդոց չտեսածը կը տեսնէ. մարդոց չնշմարածը կը Քրիստոս մարդոց չտեսածը կը տեսնէ. մարդոց չնշմարածը կը Քրիստոս մարդոց չտեսածը կը տեսնէ. մարդոց չնշմարածը կը 
նշմարէ: Մեզի համար աներեւելին` Քրիստնշմարէ: Մեզի համար աներեւելին` Քրիստնշմարէ: Մեզի համար աներեւելին` Քրիստնշմարէ: Մեզի համար աներեւելին` Քրիստոսի համար ոսի համար ոսի համար ոսի համար 
երեւելի է, եւ անորոշը` որոշ: Անտեսանելին Աստուած չի երեւելի է, եւ անորոշը` որոշ: Անտեսանելին Աստուած չի երեւելի է, եւ անորոշը` որոշ: Անտեսանելին Աստուած չի երեւելի է, եւ անորոշը` որոշ: Անտեսանելին Աստուած չի 
կրնար չտեսնել անտեսանելին: Մարդոց սրտին մէջ բնակիլ կրնար չտեսնել անտեսանելին: Մարդոց սրտին մէջ բնակիլ կրնար չտեսնել անտեսանելին: Մարդոց սրտին մէջ բնակիլ կրնար չտեսնել անտեսանելին: Մարդոց սրտին մէջ բնակիլ 
ուզող Արարիչը` չի կրնար չգիտնալ մարդոց սրտի խորհուրդուզող Արարիչը` չի կրնար չգիտնալ մարդոց սրտի խորհուրդուզող Արարիչը` չի կրնար չգիտնալ մարդոց սրտի խորհուրդուզող Արարիչը` չի կրնար չգիտնալ մարդոց սրտի խորհուրդ----
ները:ները:ները:ները:    

Մարդիկ երեւոյթին կը նային, Քրիստոս սակայն սրտին Մարդիկ երեւոյթին կը նային, Քրիստոս սակայն սրտին Մարդիկ երեւոյթին կը նային, Քրիստոս սակայն սրտին Մարդիկ երեւոյթին կը նային, Քրիստոս սակայն սրտին 
կը նայի: Մարդիկ մարդոց բերանէն ելած կը նայի: Մարդիկ մարդոց բերանէն ելած կը նայի: Մարդիկ մարդոց բերանէն ելած կը նայի: Մարդիկ մարդոց բերանէն ելած խօսքերուն կը խօսքերուն կը խօսքերուն կը խօսքերուն կը 
նային, Քրիստոս սակայն անոնց սրտի խորհուրդներուն կը նային, Քրիստոս սակայն անոնց սրտի խորհուրդներուն կը նային, Քրիստոս սակայն անոնց սրտի խորհուրդներուն կը նային, Քրիստոս սակայն անոնց սրտի խորհուրդներուն կը 
նայի: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Աստուած գիտէ նայի: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Աստուած գիտէ նայի: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Աստուած գիտէ նայի: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Աստուած գիտէ 
մարդոց մտածումներն ու սրտի խորհուրդները. ան նաեւ կը մարդոց մտածումներն ու սրտի խորհուրդները. ան նաեւ կը մարդոց մտածումներն ու սրտի խորհուրդները. ան նաեւ կը մարդոց մտածումներն ու սրտի խորհուրդները. ան նաեւ կը 
վկայէ, թէ վկայէ, թէ վկայէ, թէ վկայէ, թէ ««««չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն չկայ արարած մը որ Աստուծոյ տեսողութենէն 
վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն վրիպի: Անիկա պարզ ու յստակ կը տեսնէ ամէն ինչ, իրենց ինչ, իրենց ինչ, իրենց ինչ, իրենց 
ամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբամբողջ մերկութեամբ»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.12Եբրայեցիս 4.12Եբրայեցիս 4.12Եբրայեցիս 4.12----13): 13): 13): 13): Բազմաթիւ են Բազմաթիւ են Բազմաթիւ են Բազմաթիւ են 
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այն համարները որոնք ցոյց կու տան, թէ Աստուած կը այն համարները որոնք ցոյց կու տան, թէ Աստուած կը այն համարները որոնք ցոյց կու տան, թէ Աստուած կը այն համարները որոնք ցոյց կու տան, թէ Աստուած կը 
ճանչնայ մարդոց սիրտերը: Յիշեմ լոկ մի քանին: Իրենք ճանչնայ մարդոց սիրտերը: Յիշեմ լոկ մի քանին: Իրենք ճանչնայ մարդոց սիրտերը: Յիշեմ լոկ մի քանին: Իրենք ճանչնայ մարդոց սիրտերը: Յիշեմ լոկ մի քանին: Իրենք 
զիրենք մարդոց արդար ցոյց տուող Փարիսեցիներուն` զիրենք մարդոց արդար ցոյց տուող Փարիսեցիներուն` զիրենք մարդոց արդար ցոյց տուող Փարիսեցիներուն` զիրենք մարդոց արդար ցոյց տուող Փարիսեցիներուն` 
Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. Քրիստոս ըսաւ. ««««Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց կու տաք, կու տաք, կու տաք, կու տաք, 
սակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերըսակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերըսակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերըսակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 16.15): Ղուկաս 16.15): Ղուկաս 16.15): Ղուկաս 16.15): 
Առաքեալները Յուդան փոխարինող անձ մը ընտրելու Առաքեալները Յուդան փոխարինող անձ մը ընտրելու Առաքեալները Յուդան փոխարինող անձ մը ընտրելու Առաքեալները Յուդան փոխարինող անձ մը ընտրելու 
համար, հետեւեալ աղօթքը ըրին. համար, հետեւեալ աղօթքը ըրին. համար, հետեւեալ աղօթքը ըրին. համար, հետեւեալ աղօթքը ըրին. ««««Դուն, ՏէԴուն, ՏէԴուն, ՏէԴուն, Տէ´́́́ր, որ կը ճանչնաս ր, որ կը ճանչնաս ր, որ կը ճանչնաս ր, որ կը ճանչնաս 
բոլոր մարդոց սիրտերըբոլոր մարդոց սիրտերըբոլոր մարդոց սիրտերըբոլոր մարդոց սիրտերը…»…»…»…» ( ( ( (Գործք 1.24): Պօղոս առաքեալ Գործք 1.24): Պօղոս առաքեալ Գործք 1.24): Պօղոս առաքեալ Գործք 1.24): Պօղոս առաքեալ 
մէջբերելով Սաղմոսներու գիրքէն, կը հաստատէ, թէ`մէջբերելով Սաղմոսներու գիրքէն, կը հաստատէ, թէ`մէջբերելով Սաղմոսներու գիրքէն, կը հաստատէ, թէ`մէջբերելով Սաղմոսներու գիրքէն, կը հաստատէ, թէ`    ««««Տէրը Տէրը Տէրը Տէրը 
գիտէ իմաստուններու խորհուրդներըգիտէ իմաստուններու խորհուրդներըգիտէ իմաստուններու խորհուրդներըգիտէ իմաստուններու խորհուրդները…»…»…»…» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 3.20: Ա.Կորնթացիս 3.20: Ա.Կորնթացիս 3.20: Ա.Կորնթացիս 3.20: 
Սաղմոս 94.11): Դաւիթ մարգարէն խօսքը ուղղելով իր Սաղմոս 94.11): Դաւիթ մարգարէն խօսքը ուղղելով իր Սաղմոս 94.11): Դաւիթ մարգարէն խօսքը ուղղելով իր Սաղմոս 94.11): Դաւիթ մարգարէն խօսքը ուղղելով իր 
որդիին` Սողոմոնին` կորդիին` Սողոմոնին` կորդիին` Սողոմոնին` կորդիին` Սողոմոնին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա´́́́կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ կ իմ Սողոմոն, քու հօրդ 
Աստուածը ճանչցիԱստուածը ճանչցիԱստուածը ճանչցիԱստուածը ճանչցի´́́́ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար ր ու անոր կատարեալ սրտով ու յօժար 
կամքով ծառայութիւն ըրէկամքով ծառայութիւն ըրէկամքով ծառայութիւն ըրէկամքով ծառայութիւն ըրէ´. ´. ´. ´. քանզի Տէրը սիրտերքանզի Տէրը սիրտերքանզի Տէրը սիրտերքանզի Տէրը սիրտերը կը քննէ ու ը կը քննէ ու ը կը քննէ ու ը կը քննէ ու 
ամէն միտքերու խորհուրդները կը ճանչնայամէն միտքերու խորհուրդները կը ճանչնայամէն միտքերու խորհուրդները կը ճանչնայամէն միտքերու խորհուրդները կը ճանչնայ»»»» ( ( ( (Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց 
28.9):28.9):28.9):28.9):    

6) 6) 6) 6) Սիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ոՍիմոն ո´́́́չ Յիսուսի գորովալից սիրտը ունէր, եւ ոչ Յիսուսի գորովալից սիրտը ունէր, եւ ոչ Յիսուսի գորովալից սիրտը ունէր, եւ ոչ Յիսուսի գորովալից սիրտը ունէր, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
կնոջ զղջումնալից սիրտը: Ան չգթաց գթութեան կարօտ կնոջ: կնոջ զղջումնալից սիրտը: Ան չգթաց գթութեան կարօտ կնոջ: կնոջ զղջումնալից սիրտը: Ան չգթաց գթութեան կարօտ կնոջ: կնոջ զղջումնալից սիրտը: Ան չգթաց գթութեան կարօտ կնոջ: 
Գթալ կրնան միայն անոնք` որոնք Յիսուսի գորովալից Գթալ կրնան միայն անոնք` որոնք Յիսուսի գորովալից Գթալ կրնան միայն անոնք` որոնք Յիսուսի գորովալից Գթալ կրնան միայն անոնք` որոնք Յիսուսի գորովալից 
սրտին նման սիրտ ունին:սրտին նման սիրտ ունին:սրտին նման սիրտ ունին:սրտին նման սիրտ ունին:    

7) 7) 7) 7) ««««ԵԵԵԵթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ թէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ թէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ թէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար թէ 
ոոոո´́́́վ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինըվ է իրեն մօտեցող այս կինը»:»:»:»:    Քիչ մը վերեւ այս տողը յիշած Քիչ մը վերեւ այս տողը յիշած Քիչ մը վերեւ այս տողը յիշած Քիչ մը վերեւ այս տողը յիշած 
ատեն ըսինք, թէ Սիմոն իր այս խօսքով կատեն ըսինք, թէ Սիմոն իր այս խօսքով կատեն ըսինք, թէ Սիմոն իր այս խօսքով կատեն ըսինք, թէ Սիմոն իր այս խօսքով կ’’’’ուրանար Յիսուսի ուրանար Յիսուսի ուրանար Յիսուսի ուրանար Յիսուսի 
անձին ինքնութիւնը, առաքելութիւնը, կարողութիւնը, եւ անձին ինքնութիւնը, առաքելութիւնը, կարողութիւնը, եւ անձին ինքնութիւնը, առաքելութիւնը, կարողութիւնը, եւ անձին ինքնութիւնը, առաքելութիւնը, կարողութիւնը, եւ 
փրկչական պաշտօնը: Ասոնք պատահականօրէն ընտրուած փրկչական պաշտօնը: Ասոնք պատահականօրէն ընտրուած փրկչական պաշտօնը: Ասոնք պատահականօրէն ընտրուած փրկչական պաշտօնը: Ասոնք պատահականօրէն ընտրուած 
բաբաբաբառեր չեն, այլ` յատուկ միտումով մը:ռեր չեն, այլ` յատուկ միտումով մը:ռեր չեն, այլ` յատուկ միտումով մը:ռեր չեն, այլ` յատուկ միտումով մը:    

ա) Կա) Կա) Կա) Կ’’’’ուրանար Յիսուսի իուրանար Յիսուսի իուրանար Յիսուսի իուրանար Յիսուսի ինքնութիւնը, որովհետեւ ոչ նքնութիւնը, որովհետեւ ոչ նքնութիւնը, որովհետեւ ոչ նքնութիւնը, որովհետեւ ոչ 
միայն միայն միայն միայն չէր ընդուներ որ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր, ոչէր ընդուներ որ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր, ոչէր ընդուներ որ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր, ոչէր ընդուներ որ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին էր, ո´́́́չ չ չ չ 
միայն չէր ընդուներ որ անիկա խոստացուած Փրկիչն էր, այլ միայն չէր ընդուներ որ անիկա խոստացուած Փրկիչն էր, այլ միայն չէր ընդուներ որ անիկա խոստացուած Փրկիչն էր, այլ միայն չէր ընդուներ որ անիկա խոստացուած Փրկիչն էր, այլ 
նոյնիսկ չէր ընդուներ որ անիկա մարգարէ էր:նոյնիսկ չէր ընդուներ որ անիկա մարգարէ էր:նոյնիսկ չէր ընդուներ որ անիկա մարգարէ էր:նոյնիսկ չէր ընդուներ որ անիկա մարգարէ էր:    

բ) Կբ) Կբ) Կբ) Կ’’’’ուրանար Յիսուսի առաքեուրանար Յիսուսի առաքեուրանար Յիսուսի առաքեուրանար Յիսուսի առաքելութիւնը, որովհետեւ կը լութիւնը, որովհետեւ կը լութիւնը, որովհետեւ կը լութիւնը, որովհետեւ կը 
մերժէր որ անիկա Աստուծոյ կողմէ առաքուած, այլ խօսքով` մերժէր որ անիկա Աստուծոյ կողմէ առաքուած, այլ խօսքով` մերժէր որ անիկա Աստուծոյ կողմէ առաքուած, այլ խօսքով` մերժէր որ անիկա Աստուծոյ կողմէ առաքուած, այլ խօսքով` 
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ղրկուած մէկն էր: Կը մերժէր անոր խօսքերուն ու գործերուն ղրկուած մէկն էր: Կը մերժէր անոր խօսքերուն ու գործերուն ղրկուած մէկն էր: Կը մերժէր անոր խօսքերուն ու գործերուն ղրկուած մէկն էր: Կը մերժէր անոր խօսքերուն ու գործերուն 
մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնել ու կարդալ:մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնել ու կարդալ:մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնել ու կարդալ:մէջ Աստուծոյ ներկայութիւնը տեսնել ու կարդալ:    

գ) Կգ) Կգ) Կգ) Կ’’’’ուրանար Յիսուսի կարողութիւնը, որովհետեւ կը ուրանար Յիսուսի կարողութիւնը, որովհետեւ կը ուրանար Յիսուսի կարողութիւնը, որովհետեւ կը ուրանար Յիսուսի կարողութիւնը, որովհետեւ կը 
խորհէր թէ Յիսուս կարող չէր գիտնախորհէր թէ Յիսուս կարող չէր գիտնախորհէր թէ Յիսուս կարող չէր գիտնախորհէր թէ Յիսուս կարող չէր գիտնալ լ լ լ ««««թէ ոթէ ոթէ ոթէ ո´́́́վ է իրեն վ է իրեն վ է իրեն վ է իրեն 
մօտեցող այս կինըմօտեցող այս կինըմօտեցող այս կինըմօտեցող այս կինը»:»:»:»:    Ան ամենակարող Տիրոջ կարողութիւնը Ան ամենակարող Տիրոջ կարողութիւնը Ան ամենակարող Տիրոջ կարողութիւնը Ան ամենակարող Տիրոջ կարողութիւնը 
սահմանափակ կը տեսնէր:սահմանափակ կը տեսնէր:սահմանափակ կը տեսնէր:սահմանափակ կը տեսնէր:    

դ) դ) դ) դ) ԿԿԿԿ’’’’ուրանար Յիսուսի փրկչական պաշտօնը, որովհետեւ ուրանար Յիսուսի փրկչական պաշտօնը, որովհետեւ ուրանար Յիսուսի փրկչական պաշտօնը, որովհետեւ ուրանար Յիսուսի փրկչական պաշտօնը, որովհետեւ 
չէր անդրադառնար որ Յիսուս աշխարհ եկած էր այս մեղաւոր չէր անդրադառնար որ Յիսուս աշխարհ եկած էր այս մեղաւոր չէր անդրադառնար որ Յիսուս աշխարհ եկած էր այս մեղաւոր չէր անդրադառնար որ Յիսուս աշխարհ եկած էր այս մեղաւոր 
կնոջ նման մարդիկը փրկելու պաշտօնով:կնոջ նման մարդիկը փրկելու պաշտօնով:կնոջ նման մարդիկը փրկելու պաշտօնով:կնոջ նման մարդիկը փրկելու պաշտօնով:    

8) 8) 8) 8) ««««Պէտք է գիտնար թէ ոՊէտք է գիտնար թէ ոՊէտք է գիտնար թէ ոՊէտք է գիտնար թէ ո´́́́վ է վ է վ է վ է իրեն մօտեցող այս կինըիրեն մօտեցող այս կինըիրեն մօտեցող այս կինըիրեն մօտեցող այս կինը»:»:»:»:    
Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցէք Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցէք Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցէք Ձեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցէք ««««մօտեցողմօտեցողմօտեցողմօտեցող» » » » բառին վրայ: բառին վրայ: բառին վրայ: բառին վրայ: 
Հրեաներ, յատուկ կերպով Օրէնքի ուսուցիչներն ու Հրեաներ, յատուկ կերպով Օրէնքի ուսուցիչներն ու Հրեաներ, յատուկ կերպով Օրէնքի ուսուցիչներն ու Հրեաներ, յատուկ կերպով Օրէնքի ուսուցիչներն ու 
Փարիսեցիները, կը հաւատային որ կրնային պղծուիլ ու Փարիսեցիները, կը հաւատային որ կրնային պղծուիլ ու Փարիսեցիները, կը հաւատային որ կրնային պղծուիլ ու Փարիսեցիները, կը հաւատային որ կրնային պղծուիլ ու 
««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » սեպուիլ, եթէ երբեք մօտենային կամ դպնային սեպուիլ, եթէ երբեք մօտենային կամ դպնային սեպուիլ, եթէ երբեք մօտենային կամ դպնային սեպուիլ, եթէ երբեք մօտենային կամ դպնային 
մեռելի մը մարմինին, բորոտի մը մմեռելի մը մարմինին, բորոտի մը մմեռելի մը մարմինին, բորոտի մը մմեռելի մը մարմինին, բորոտի մը մարմինին, եւ կամ պոռնիկի արմինին, եւ կամ պոռնիկի արմինին, եւ կամ պոռնիկի արմինին, եւ կամ պոռնիկի 
մը մարմինին: Սիմոն գայթակղեցաւ երբ տեսաւ որ յիշեալ մը մարմինին: Սիմոն գայթակղեցաւ երբ տեսաւ որ յիշեալ մը մարմինին: Սիմոն գայթակղեցաւ երբ տեսաւ որ յիշեալ մը մարմինին: Սիմոն գայթակղեցաւ երբ տեսաւ որ յիշեալ 
պոռնիկ կինը մօտեցաւ Յիսուսի ու դպաւ անոր ոտքերուն, իր պոռնիկ կինը մօտեցաւ Յիսուսի ու դպաւ անոր ոտքերուն, իր պոռնիկ կինը մօտեցաւ Յիսուսի ու դպաւ անոր ոտքերուն, իր պոռնիկ կինը մօտեցաւ Յիսուսի ու դպաւ անոր ոտքերուն, իր 
մազերովը զանոնք սրբեց, համբուրեց զանոնք ու իւղով օծեց: մազերովը զանոնք սրբեց, համբուրեց զանոնք ու իւղով օծեց: մազերովը զանոնք սրբեց, համբուրեց զանոնք ու իւղով օծեց: մազերովը զանոնք սրբեց, համբուրեց զանոնք ու իւղով օծեց: 
Սիմոն այս տեսնելով, խորհեցաւ թէ Յիսուս արդէն Սիմոն այս տեսնելով, խորհեցաւ թէ Յիսուս արդէն Սիմոն այս տեսնելով, խորհեցաւ թէ Յիսուս արդէն Սիմոն այս տեսնելով, խորհեցաւ թէ Յիսուս արդէն 
««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » դարձած էր. մտածեդարձած էր. մտածեդարձած էր. մտածեդարձած էր. մտածեց որ անիկա արդէն պղծուած ց որ անիկա արդէն պղծուած ց որ անիկա արդէն պղծուած ց որ անիկա արդէն պղծուած 
էր: Սիմոն չէր անդրադառնար որ դիմացը կեցողը սրբութեան էր: Սիմոն չէր անդրադառնար որ դիմացը կեցողը սրբութեան էր: Սիմոն չէր անդրադառնար որ դիմացը կեցողը սրբութեան էր: Սիմոն չէր անդրադառնար որ դիմացը կեցողը սրբութեան 
ու սուրբ Աստուածն էր, որ աշխարհ եկած էր սրբելու մարդ ու սուրբ Աստուածն էր, որ աշխարհ եկած էր սրբելու մարդ ու սուրբ Աստուածն էր, որ աշխարհ եկած էր սրբելու մարդ ու սուրբ Աստուածն էր, որ աշխարհ եկած էր սրբելու մարդ 
արարածը զինք պղծող մեղքերէն: Ան ի՞նչպէս կրնար պղծուիլ արարածը զինք պղծող մեղքերէն: Ան ի՞նչպէս կրնար պղծուիլ արարածը զինք պղծող մեղքերէն: Ան ի՞նչպէս կրնար պղծուիլ արարածը զինք պղծող մեղքերէն: Ան ի՞նչպէս կրնար պղծուիլ 
մարդոց մեղքերով, երբ աշխարհ եկած էր մաքրելու մարդիկը մարդոց մեղքերով, երբ աշխարհ եկած էր մաքրելու մարդիկը մարդոց մեղքերով, երբ աշխարհ եկած էր մաքրելու մարդիկը մարդոց մեղքերով, երբ աշխարհ եկած էր մաքրելու մարդիկը 
մեղքի պղծութենէն: մեղքի պղծութենէն: մեղքի պղծութենէն: մեղքի պղծութենէն: Կամ ի՞նչպէս կրնար Կամ ի՞նչպէս կրնար Կամ ի՞նչպէս կրնար Կամ ի՞նչպէս կրնար ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » 
դառնալ, երբ անօրէնութեամբ կեղտոտած մարդիկը մաքրող դառնալ, երբ անօրէնութեամբ կեղտոտած մարդիկը մաքրող դառնալ, երբ անօրէնութեամբ կեղտոտած մարդիկը մաքրող դառնալ, երբ անօրէնութեամբ կեղտոտած մարդիկը մաքրող 
Արարիչն էր: Արդ, մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման ըլլալ: Արարիչն էր: Արդ, մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման ըլլալ: Արարիչն էր: Արդ, մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման ըլլալ: Արարիչն էր: Արդ, մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման ըլլալ: 
Կրնա՞նք այս Կրնա՞նք այս Կրնա՞նք այս Կրնա՞նք այս ««««անմաքուրանմաքուրանմաքուրանմաքուր» » » » աշխարհին մէջ պահել մեր հոգիի աշխարհին մէջ պահել մեր հոգիի աշխարհին մէջ պահել մեր հոգիի աշխարհին մէջ պահել մեր հոգիի 
մաքրութիւնը: Կրնա՞նք այս պղծալից աշխարհին մէջ պահել մաքրութիւնը: Կրնա՞նք այս պղծալից աշխարհին մէջ պահել մաքրութիւնը: Կրնա՞նք այս պղծալից աշխարհին մէջ պահել մաքրութիւնը: Կրնա՞նք այս պղծալից աշխարհին մէջ պահել 
մեր սրտի սրբութիւնը: Կրմեր սրտի սրբութիւնը: Կրմեր սրտի սրբութիւնը: Կրմեր սրտի սրբութիւնը: Կրնա՞նք խռովալից մեր շրջապատին նա՞նք խռովալից մեր շրջապատին նա՞նք խռովալից մեր շրջապատին նա՞նք խռովալից մեր շրջապատին 
մէջ պահել մեր խաղաղութիւնը: Ադամանդը չի կորսնցներ իր մէջ պահել մեր խաղաղութիւնը: Ադամանդը չի կորսնցներ իր մէջ պահել մեր խաղաղութիւնը: Ադամանդը չի կորսնցներ իր մէջ պահել մեր խաղաղութիւնը: Ադամանդը չի կորսնցներ իր 
արժէքը երբ ցեխին մէջ կը նետուի: Մենք կրնա՞նք նմանիլ արժէքը երբ ցեխին մէջ կը նետուի: Մենք կրնա՞նք նմանիլ արժէքը երբ ցեխին մէջ կը նետուի: Մենք կրնա՞նք նմանիլ արժէքը երբ ցեխին մէջ կը նետուի: Մենք կրնա՞նք նմանիլ 
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ցեխին մէջ նետուած ադամանդին, որ երբեք իր արժէքը չի ցեխին մէջ նետուած ադամանդին, որ երբեք իր արժէքը չի ցեխին մէջ նետուած ադամանդին, որ երբեք իր արժէքը չի ցեխին մէջ նետուած ադամանդին, որ երբեք իր արժէքը չի 
կորսնցներ: Արդարեւ, ցեխ մըն է մեղքը, որ կը կորսնցնէ կորսնցներ: Արդարեւ, ցեխ մըն է մեղքը, որ կը կորսնցնէ կորսնցներ: Արդարեւ, ցեխ մըն է մեղքը, որ կը կորսնցնէ կորսնցներ: Արդարեւ, ցեխ մըն է մեղքը, որ կը կորսնցնէ 
մարդոց գեղեցկութիւնմարդոց գեղեցկութիւնմարդոց գեղեցկութիւնմարդոց գեղեցկութիւնն ու մաքրութիւնը: Ներկայ աշխարհին ն ու մաքրութիւնը: Ներկայ աշխարհին ն ու մաքրութիւնը: Ներկայ աշխարհին ն ու մաքրութիւնը: Ներկայ աշխարհին 
մէջ այդ ցեխէն խուսափիլը անկարելի է, որովհետեւ ամէն մէջ այդ ցեխէն խուսափիլը անկարելի է, որովհետեւ ամէն մէջ այդ ցեխէն խուսափիլը անկարելի է, որովհետեւ ամէն մէջ այդ ցեխէն խուսափիլը անկարելի է, որովհետեւ ամէն 
տեղ է անիկա, եւ ամէն անձի ու ամէն երեւոյթի միջոցաւ տեղ է անիկա, եւ ամէն անձի ու ամէն երեւոյթի միջոցաւ տեղ է անիկա, եւ ամէն անձի ու ամէն երեւոյթի միջոցաւ տեղ է անիկա, եւ ամէն անձի ու ամէն երեւոյթի միջոցաւ 
կրնայ իր յարձակումը գործել մեր վրայ, բայց մենք, հաստատ կրնայ իր յարձակումը գործել մեր վրայ, բայց մենք, հաստատ կրնայ իր յարձակումը գործել մեր վրայ, բայց մենք, հաստատ կրնայ իր յարձակումը գործել մեր վրայ, բայց մենք, հաստատ 
կենանք Յիսուսի ափերուն մէջ: Դուրս չգանք հոնկէ, որպէսզի կենանք Յիսուսի ափերուն մէջ: Դուրս չգանք հոնկէ, որպէսզի կենանք Յիսուսի ափերուն մէջ: Դուրս չգանք հոնկէ, որպէսզի կենանք Յիսուսի ափերուն մէջ: Դուրս չգանք հոնկէ, որպէսզի 
մեղքի ցեխըմեղքի ցեխըմեղքի ցեխըմեղքի ցեխը    մեզ ալ չլափէ:մեզ ալ չլափէ:մեզ ալ չլափէ:մեզ ալ չլափէ:    

9) 9) 9) 9) ««««Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնարԵթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնարԵթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնարԵթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է գիտնար»:»:»:»:    
Հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ անձ մը Աստուծոյ կողմէ Հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ անձ մը Աստուծոյ կողմէ Հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ անձ մը Աստուծոյ կողմէ Հրեաներ կը հաւատային, որ եթէ անձ մը Աստուծոյ կողմէ 
ղրկուած մարգարէ ըլլար, պէտք էր կարող ըլլար ճանչնալ ղրկուած մարգարէ ըլլար, պէտք էր կարող ըլլար ճանչնալ ղրկուած մարգարէ ըլլար, պէտք էր կարող ըլլար ճանչնալ ղրկուած մարգարէ ըլլար, պէտք էր կարող ըլլար ճանչնալ 
մարդիկը, գիտնալ անոնց ներքին մտածումները, միտումներն մարդիկը, գիտնալ անոնց ներքին մտածումները, միտումներն մարդիկը, գիտնալ անոնց ներքին մտածումները, միտումներն մարդիկը, գիտնալ անոնց ներքին մտածումները, միտումներն 
ու խորհուրդները. եւ այս բոլորը, Աստուու խորհուրդները. եւ այս բոլորը, Աստուու խորհուրդները. եւ այս բոլորը, Աստուու խորհուրդները. եւ այս բոլորը, Աստուած իած իած իած ի´́́́նքն էր որ կը նքն էր որ կը նքն էր որ կը նքն էր որ կը 
յայտնէր իր մարգարէներուն: Տակաւին, հրեաներ կը յայտնէր իր մարգարէներուն: Տակաւին, հրեաներ կը յայտնէր իր մարգարէներուն: Տակաւին, հրեաներ կը յայտնէր իր մարգարէներուն: Տակաւին, հրեաներ կը 
հաւատային որ Աստուած իր մարգարէներուն սկիզբէն կը հաւատային որ Աստուած իր մարգարէներուն սկիզբէն կը հաւատային որ Աստուած իր մարգարէներուն սկիզբէն կը հաւատային որ Աստուած իր մարգարէներուն սկիզբէն կը 
յայտնէր իր ծրագիրը, իր ընելիքը: Եւ այս հաւատքը իրենց յայտնէր իր ծրագիրը, իր ընելիքը: Եւ այս հաւատքը իրենց յայտնէր իր ծրագիրը, իր ընելիքը: Եւ այս հաւատքը իրենց յայտնէր իր ծրագիրը, իր ընելիքը: Եւ այս հաւատքը իրենց 
եկած էր նոյնինքն Աստուածաշունչէն: Այսպէս, օրինակ, երբ եկած էր նոյնինքն Աստուածաշունչէն: Այսպէս, օրինակ, երբ եկած էր նոյնինքն Աստուածաշունչէն: Այսպէս, օրինակ, երբ եկած էր նոյնինքն Աստուածաշունչէն: Այսպէս, օրինակ, երբ 
Աստուած ծրագրեց ու որոշեց Սոդոմն ու Աստուած ծրագրեց ու որոշեց Սոդոմն ու Աստուած ծրագրեց ու որոշեց Սոդոմն ու Աստուած ծրագրեց ու որոշեց Սոդոմն ու Գոմորը կործանել` Գոմորը կործանել` Գոմորը կործանել` Գոմորը կործանել` 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Միթէ Աբրահամէն պիտի պահե՞մ ինչ որ պիտի ընեմՄիթէ Աբրահամէն պիտի պահե՞մ ինչ որ պիտի ընեմՄիթէ Աբրահամէն պիտի պահե՞մ ինչ որ պիտի ընեմՄիթէ Աբրահամէն պիտի պահե՞մ ինչ որ պիտի ընեմ»»»»    
((((Ծննդոց 18.17): Աստուած խօսելով Ամովսայ մարգարէին Ծննդոց 18.17): Աստուած խօսելով Ամովսայ մարգարէին Ծննդոց 18.17): Աստուած խօսելով Ամովսայ մարգարէին Ծննդոց 18.17): Աստուած խօսելով Ամովսայ մարգարէին 
միջոցաւ` կ'ըսէ. միջոցաւ` կ'ըսէ. միջոցաւ` կ'ըսէ. միջոցաւ` կ'ըսէ. ««««Յիրաւի Տէր Եհովան բան մը չ'ըներ, մինչեւ Յիրաւի Տէր Եհովան բան մը չ'ըներ, մինչեւ Յիրաւի Տէր Եհովան բան մը չ'ըներ, մինչեւ Յիրաւի Տէր Եհովան բան մը չ'ըներ, մինչեւ 
որ իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` մարգարէներուն չյայտնէոր իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` մարգարէներուն չյայտնէոր իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` մարգարէներուն չյայտնէոր իր գաղտնիքը իր ծառաներուն` մարգարէներուն չյայտնէ»»»»    
((((Ամովսայ 3.7): Ասորիներու թԱմովսայ 3.7): Ասորիներու թԱմովսայ 3.7): Ասորիներու թԱմովսայ 3.7): Ասորիներու թագաւորը բազմաթիւ անգամներ ագաւորը բազմաթիւ անգամներ ագաւորը բազմաթիւ անգամներ ագաւորը բազմաթիւ անգամներ 
ծրագրեց սպաննել Իսրայէլի թագաւորը, բայց չյաջողեցաւ, ծրագրեց սպաննել Իսրայէլի թագաւորը, բայց չյաջողեցաւ, ծրագրեց սպաննել Իսրայէլի թագաւորը, բայց չյաջողեցաւ, ծրագրեց սպաննել Իսրայէլի թագաւորը, բայց չյաջողեցաւ, 
որովհետեւ Աստուած Եղիսէ մարգարէին կը յայտնէր որովհետեւ Աստուած Եղիսէ մարգարէին կը յայտնէր որովհետեւ Աստուած Եղիսէ մարգարէին կը յայտնէր որովհետեւ Աստուած Եղիսէ մարգարէին կը յայտնէր 
Ասորիներու թագաւորին չար ծրագիրը, եւ Եղիսէ իր կարգին Ասորիներու թագաւորին չար ծրագիրը, եւ Եղիսէ իր կարգին Ասորիներու թագաւորին չար ծրագիրը, եւ Եղիսէ իր կարգին Ասորիներու թագաւորին չար ծրագիրը, եւ Եղիսէ իր կարգին 
տեղեակ կը պահէր եւ կը զգուշացնէր Իսրայէլի թագաւորը տեղեակ կը պահէր եւ կը զգուշացնէր Իսրայէլի թագաւորը տեղեակ կը պահէր եւ կը զգուշացնէր Իսրայէլի թագաւորը տեղեակ կը պահէր եւ կը զգուշացնէր Իսրայէլի թագաւորը 
((((Դ.Թագաւորաց 6.8Դ.Թագաւորաց 6.8Դ.Թագաւորաց 6.8Դ.Թագաւորաց 6.8----12): 12): 12): 12): ՆաբուգոՆաբուգոՆաբուգոՆաբուգոդոնոսոր երազ մը տեսաւ ու դոնոսոր երազ մը տեսաւ ու դոնոսոր երազ մը տեսաւ ու դոնոսոր երազ մը տեսաւ ու 
մոռցաւ իր երազը. Աստուած Դանիէլ մարգարէին յայտնեց մոռցաւ իր երազը. Աստուած Դանիէլ մարգարէին յայտնեց մոռցաւ իր երազը. Աստուած Դանիէլ մարգարէին յայտնեց մոռցաւ իր երազը. Աստուած Դանիէլ մարգարէին յայտնեց 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ երազը եւ թէերազը եւ թէերազը եւ թէերազը եւ թէ´ ´ ´ ´ երազին նշանակութիւնը (Դանիէլ 2.19,22): երազին նշանակութիւնը (Դանիէլ 2.19,22): երազին նշանակութիւնը (Դանիէլ 2.19,22): երազին նշանակութիւնը (Դանիէլ 2.19,22): 
Հետագային ըլլալիքը` Աստուած սկիզբէն յայտնեց Հետագային ըլլալիքը` Աստուած սկիզբէն յայտնեց Հետագային ըլլալիքը` Աստուած սկիզբէն յայտնեց Հետագային ըլլալիքը` Աստուած սկիզբէն յայտնեց 
Նաբուգոդոնոսորին` Դանիէլի միջոցաւ (Դանիէլ 2.28Նաբուգոդոնոսորին` Դանիէլի միջոցաւ (Դանիէլ 2.28Նաբուգոդոնոսորին` Դանիէլի միջոցաւ (Դանիէլ 2.28Նաբուգոդոնոսորին` Դանիէլի միջոցաւ (Դանիէլ 2.28----29): 29): 29): 29): 
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Նաբուգոդոնոսոր երկրորդ երազ մՆաբուգոդոնոսոր երկրորդ երազ մՆաբուգոդոնոսոր երկրորդ երազ մՆաբուգոդոնոսոր երկրորդ երազ մը տեսաւ ու պատմեց ը տեսաւ ու պատմեց ը տեսաւ ու պատմեց ը տեսաւ ու պատմեց 
Դանիէլին: Երկրորդ այս երազին միջոցաւ, Աստուած Դանիէլ Դանիէլին: Երկրորդ այս երազին միջոցաւ, Աստուած Դանիէլ Դանիէլին: Երկրորդ այս երազին միջոցաւ, Աստուած Դանիէլ Դանիէլին: Երկրորդ այս երազին միջոցաւ, Աստուած Դանիէլ 
մարգարէին յայտնեց, թէ Նաբուգոդոնոսոր շուտով պիտի մարգարէին յայտնեց, թէ Նաբուգոդոնոսոր շուտով պիտի մարգարէին յայտնեց, թէ Նաբուգոդոնոսոր շուտով պիտի մարգարէին յայտնեց, թէ Նաբուգոդոնոսոր շուտով պիտի 
կորսնցնէր իր թագաւորական գահը, մինչեւ որ ճանչնար կորսնցնէր իր թագաւորական գահը, մինչեւ որ ճանչնար կորսնցնէր իր թագաւորական գահը, մինչեւ որ ճանչնար կորսնցնէր իր թագաւորական գահը, մինչեւ որ ճանչնար 
երկնաւոր իշխանութիւնը, որմէ ետք պիտի երկնաւոր իշխանութիւնը, որմէ ետք պիտի երկնաւոր իշխանութիւնը, որմէ ետք պիտի երկնաւոր իշխանութիւնը, որմէ ետք պիտի 
վերահաստատուէր իր թագաւորութիւնը (Դանիէլ 4.26): վերահաստատուէր իր թագաւորութիւնը (Դանիէլ 4.26): վերահաստատուէր իր թագաւորութիւնը (Դանիէլ 4.26): վերահաստատուէր իր թագաւորութիւնը (Դանիէլ 4.26): 
ԱսԱսԱսԱստուած հրեայ գերիներուն կեանքին մէջ ըլլալիքը սկիզբէն տուած հրեայ գերիներուն կեանքին մէջ ըլլալիքը սկիզբէն տուած հրեայ գերիներուն կեանքին մէջ ըլլալիքը սկիզբէն տուած հրեայ գերիներուն կեանքին մէջ ըլլալիքը սկիզբէն 
յայտնեց Եզեկիէլ մարգարէին (Եզեկիէլ 11.25): Պետրոս յայտնեց Եզեկիէլ մարգարէին (Եզեկիէլ 11.25): Պետրոս յայտնեց Եզեկիէլ մարգարէին (Եզեկիէլ 11.25): Պետրոս յայտնեց Եզեկիէլ մարգարէին (Եզեկիէլ 11.25): Պետրոս 
առաքեալ Սողոմոնի բակին մէջ իր փոխանցած պատգամի առաքեալ Սողոմոնի բակին մէջ իր փոխանցած պատգամի առաքեալ Սողոմոնի բակին մէջ իր փոխանցած պատգամի առաքեալ Սողոմոնի բակին մէջ իր փոխանցած պատգամի 
ընթացքին կը հաստատէ, թէ բոլոր այն բաները զորս ընթացքին կը հաստատէ, թէ բոլոր այն բաները զորս ընթացքին կը հաստատէ, թէ բոլոր այն բաները զորս ընթացքին կը հաստատէ, թէ բոլոր այն բաները զորս 
պատահեցան Քրիստոսի կեանքին մէջ` պատահեցան Քրիստոսի կեանքին մէջ` պատահեցան Քրիստոսի կեանքին մէջ` պատահեցան Քրիստոսի կեանքին մէջ` ««««Աստուած կանուխէն Աստուած կանուխէն Աստուած կանուխէն Աստուած կանուխէն 
յայտնած էր յայտնած էր յայտնած էր յայտնած էր բոլոր մարգարէներուն բերնովբոլոր մարգարէներուն բերնովբոլոր մարգարէներուն բերնովբոլոր մարգարէներուն բերնով»»»» ( ( ( (Գործք 3.18): Գործք 3.18): Գործք 3.18): Գործք 3.18): 
Յիշեալ բոլոր վկայակոչութիւնները եւ ասոնց նմանները, Յիշեալ բոլոր վկայակոչութիւնները եւ ասոնց նմանները, Յիշեալ բոլոր վկայակոչութիւնները եւ ասոնց նմանները, Յիշեալ բոլոր վկայակոչութիւնները եւ ասոնց նմանները, 
յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ Աստուած իր մարգարէներուն եւ յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ Աստուած իր մարգարէներուն եւ յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ Աստուած իր մարգարէներուն եւ յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ Աստուած իր մարգարէներուն եւ 
կամ անոնց միջոցաւ կրնայ յայտնել մարդոց կամ իր իսկ կամ անոնց միջոցաւ կրնայ յայտնել մարդոց կամ իր իսկ կամ անոնց միջոցաւ կրնայ յայտնել մարդոց կամ իր իսկ կամ անոնց միջոցաւ կրնայ յայտնել մարդոց կամ իր իսկ 
խորհուրդները, մարդոց կամ իր իսկ կամքն ու ծրագիրները: խորհուրդները, մարդոց կամ իր իսկ կամքն ու ծրագիրները: խորհուրդները, մարդոց կամ իր իսկ կամքն ու ծրագիրները: խորհուրդները, մարդոց կամ իր իսկ կամքն ու ծրագիրները: 
ՏուեաՏուեաՏուեաՏուեալ բոլոր համարները կը պարզեն, թէ Աստուած իր լ բոլոր համարները կը պարզեն, թէ Աստուած իր լ բոլոր համարները կը պարզեն, թէ Աստուած իր լ բոլոր համարները կը պարզեն, թէ Աստուած իր 
մարգարէներուն միջոցաւ, չպատահածը կրնայ ցուցնել մարգարէներուն միջոցաւ, չպատահածը կրնայ ցուցնել մարգարէներուն միջոցաւ, չպատահածը կրնայ ցուցնել մարգարէներուն միջոցաւ, չպատահածը կրնայ ցուցնել 
պատահածի պէս. գալիքը` եկածի պէս. չեղածը` եղածի պէս:պատահածի պէս. գալիքը` եկածի պէս. չեղածը` եղածի պէս:պատահածի պէս. գալիքը` եկածի պէս. չեղածը` եղածի պէս:պատահածի պէս. գալիքը` եկածի պէս. չեղածը` եղածի պէս:    

Սիրելիներ, Հին Կտակարանեան ժամանակներուն, Սիրելիներ, Հին Կտակարանեան ժամանակներուն, Սիրելիներ, Հին Կտակարանեան ժամանակներուն, Սիրելիներ, Հին Կտակարանեան ժամանակներուն, 
Աստուած միայն իր մարգարէներուն միջոցաւ յայտնութիւնԱստուած միայն իր մարգարէներուն միջոցաւ յայտնութիւնԱստուած միայն իր մարգարէներուն միջոցաւ յայտնութիւնԱստուած միայն իր մարգարէներուն միջոցաւ յայտնութիւն----
ներ կը կատարէր, բայց ներ կը կատարէր, բայց ներ կը կատարէր, բայց ներ կը կատարէր, բայց իր Որդիին մահէն ու յարութենէն ետք, իր Որդիին մահէն ու յարութենէն ետք, իր Որդիին մահէն ու յարութենէն ետք, իր Որդիին մահէն ու յարութենէն ետք, 
Աստուծոյ կողմէ յայտնութիւն կամ բացայայտում ունենալու Աստուծոյ կողմէ յայտնութիւն կամ բացայայտում ունենալու Աստուծոյ կողմէ յայտնութիւն կամ բացայայտում ունենալու Աստուծոյ կողմէ յայտնութիւն կամ բացայայտում ունենալու 
շնորհքը եւ առիթը դարձաւ սեփականութիւնը բոլոր շնորհքը եւ առիթը դարձաւ սեփականութիւնը բոլոր շնորհքը եւ առիթը դարձաւ սեփականութիւնը բոլոր շնորհքը եւ առիթը դարձաւ սեփականութիւնը բոլոր 
հաւատացեալներուն: Եթէ մնայուն կերպով աղօթող մարդիկ հաւատացեալներուն: Եթէ մնայուն կերպով աղօթող մարդիկ հաւատացեալներուն: Եթէ մնայուն կերպով աղօթող մարդիկ հաւատացեալներուն: Եթէ մնայուն կերպով աղօթող մարդիկ 
ենք, Տիրոջ ներկայութեան մէջ կեցող ու անոր ներկայութեան ենք, Տիրոջ ներկայութեան մէջ կեցող ու անոր ներկայութեան ենք, Տիրոջ ներկայութեան մէջ կեցող ու անոր ներկայութեան ենք, Տիրոջ ներկայութեան մէջ կեցող ու անոր ներկայութեան 
դիմաց խոնարհող մադիմաց խոնարհող մադիմաց խոնարհող մադիմաց խոնարհող մարդիկ ենք, Տէրը կրնայ որոշ բաներ րդիկ ենք, Տէրը կրնայ որոշ բաներ րդիկ ենք, Տէրը կրնայ որոշ բաներ րդիկ ենք, Տէրը կրնայ որոշ բաներ 
յայտնել մեզի մեր նմանին մասին, անոր մտածումներուն կամ յայտնել մեզի մեր նմանին մասին, անոր մտածումներուն կամ յայտնել մեզի մեր նմանին մասին, անոր մտածումներուն կամ յայտնել մեզի մեր նմանին մասին, անոր մտածումներուն կամ 
խորհուրդներուն մասին, կամ իր իսկ ծրագիրին եւ ընելիքին խորհուրդներուն մասին, կամ իր իսկ ծրագիրին եւ ընելիքին խորհուրդներուն մասին, կամ իր իսկ ծրագիրին եւ ընելիքին խորհուրդներուն մասին, կամ իր իսկ ծրագիրին եւ ընելիքին 
մասին:մասին:մասին:մասին:    

10) 10) 10) 10) ««««Եւ թէ իԵւ թէ իԵւ թէ իԵւ թէ ի´́́́նչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կնչպիսի մեղաւոր կեանք մը կ’’’’ապրի անապրի անապրի անապրի ան»:»:»:»:    
Սիմոն գիտէր որ այս կինը մեղաւոր կեանք մը կ'ապրէր, բայց Սիմոն գիտէր որ այս կինը մեղաւոր կեանք մը կ'ապրէր, բայց Սիմոն գիտէր որ այս կինը մեղաւոր կեանք մը կ'ապրէր, բայց Սիմոն գիտէր որ այս կինը մեղաւոր կեանք մը կ'ապրէր, բայց 
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չէր կչէր կչէր կչէր կրնար օգտակար դառնալ անոր: Եւ ի՞նչպէս կրնար րնար օգտակար դառնալ անոր: Եւ ի՞նչպէս կրնար րնար օգտակար դառնալ անոր: Եւ ի՞նչպէս կրնար րնար օգտակար դառնալ անոր: Եւ ի՞նչպէս կրնար 
օգտակար դառնալ, երբ չէր ուզեր հետը խօսիլ ու չէր օգտակար դառնալ, երբ չէր ուզեր հետը խօսիլ ու չէր օգտակար դառնալ, երբ չէր ուզեր հետը խօսիլ ու չէր օգտակար դառնալ, երբ չէր ուզեր հետը խօսիլ ու չէր 
հհհհանդուրժեր անոր ներկայութիւնըանդուրժեր անոր ներկայութիւնըանդուրժեր անոր ներկայութիւնըանդուրժեր անոր ներկայութիւնը: : : : Ի՞նչպէս կրնար օգնել Ի՞նչպէս կրնար օգնել Ի՞նչպէս կրնար օգնել Ի՞նչպէս կրնար օգնել 
անոր հրաժարելու իր մեղքէն` երբ զինք մահուան ու անոր հրաժարելու իր մեղքէն` երբ զինք մահուան ու անոր հրաժարելու իր մեղքէն` երբ զինք մահուան ու անոր հրաժարելու իր մեղքէն` երբ զինք մահուան ու 
դատապարտութեան արժանի կը նկատէր: Արդեօք Յիսուս դատապարտութեան արժանի կը նկատէր: Արդեօք Յիսուս դատապարտութեան արժանի կը նկատէր: Արդեօք Յիսուս դատապարտութեան արժանի կը նկատէր: Արդեօք Յիսուս 
պիտի կարենա՞ր օգնել պիտի կարենա՞ր օգնել պիտի կարենա՞ր օգնել պիտի կարենա՞ր օգնել կնոջ, եթէ երբեք գարշէր անկէ: Պիտի կնոջ, եթէ երբեք գարշէր անկէ: Պիտի կնոջ, եթէ երբեք գարշէր անկէ: Պիտի կնոջ, եթէ երբեք գարշէր անկէ: Պիտի 
կարենա՞ր ներել անոր մեղքերը, եթէ երբեք զինք աններելի կարենա՞ր ներել անոր մեղքերը, եթէ երբեք զինք աններելի կարենա՞ր ներել անոր մեղքերը, եթէ երբեք զինք աններելի կարենա՞ր ներել անոր մեղքերը, եթէ երբեք զինք աններելի 
նկատէր, ինչպէս Սիմոն ինք կը նկատէր: Եւ տակաւին, նկատէր, ինչպէս Սիմոն ինք կը նկատէր: Եւ տակաւին, նկատէր, ինչպէս Սիմոն ինք կը նկատէր: Եւ տակաւին, նկատէր, ինչպէս Սիմոն ինք կը նկատէր: Եւ տակաւին, 
Յիսուս կրնա՞յ օգնել մեզի եթէ թոյլ չտայ որ մօտենանք իրեն: Յիսուս կրնա՞յ օգնել մեզի եթէ թոյլ չտայ որ մօտենանք իրեն: Յիսուս կրնա՞յ օգնել մեզի եթէ թոյլ չտայ որ մօտենանք իրեն: Յիսուս կրնա՞յ օգնել մեզի եթէ թոյլ չտայ որ մօտենանք իրեն: 
Կրնա՞յ սրբել մեր մեղքերը եթէ կը զզուի մեզմէ: ՈԿրնա՞յ սրբել մեր մեղքերը եթէ կը զզուի մեզմէ: ՈԿրնա՞յ սրբել մեր մեղքերը եթէ կը զզուի մեզմէ: ՈԿրնա՞յ սրբել մեր մեղքերը եթէ կը զզուի մեզմէ: Ո´́́́չ: Նոյնպէս, չ: Նոյնպէս, չ: Նոյնպէս, չ: Նոյնպէս, 
մենք մենք մենք մենք եւս չենք կրնար օգտակար դառնալ մեր նմաններուն, եւս չենք կրնար օգտակար դառնալ մեր նմաններուն, եւս չենք կրնար օգտակար դառնալ մեր նմաններուն, եւս չենք կրնար օգտակար դառնալ մեր նմաններուն, 
եթէ երբեք գարշինք անոնցմէ, եւ եթէ չուզենք անոնց մօտենալ եթէ երբեք գարշինք անոնցմէ, եւ եթէ չուզենք անոնց մօտենալ եթէ երբեք գարշինք անոնցմէ, եւ եթէ չուզենք անոնց մօտենալ եթէ երբեք գարշինք անոնցմէ, եւ եթէ չուզենք անոնց մօտենալ 
կամ չուզենք որ անոնք մեզի մօտենան: Իրաւունք ունի՞նք կամ չուզենք որ անոնք մեզի մօտենան: Իրաւունք ունի՞նք կամ չուզենք որ անոնք մեզի մօտենան: Իրաւունք ունի՞նք կամ չուզենք որ անոնք մեզի մօտենան: Իրաւունք ունի՞նք 
գարշելու մեր նմանէն. մենք ինչո՞վ կը տարբերինք մեր գարշելու մեր նմանէն. մենք ինչո՞վ կը տարբերինք մեր գարշելու մեր նմանէն. մենք ինչո՞վ կը տարբերինք մեր գարշելու մեր նմանէն. մենք ինչո՞վ կը տարբերինք մեր 
նմանէն: Աւելի՞ մաքուր ենք քան մեր նմանը: Ոնմանէն: Աւելի՞ մաքուր ենք քան մեր նմանը: Ոնմանէն: Աւելի՞ մաքուր ենք քան մեր նմանը: Ոնմանէն: Աւելի՞ մաքուր ենք քան մեր նմանը: Ո´́́́չ: Բայց չ: Բայց չ: Բայց չ: Բայց 
ննննոյնիսկ եթէ աւելի մաքուր ենք քան մեր նմանը, հարց կու ոյնիսկ եթէ աւելի մաքուր ենք քան մեր նմանը, հարց կու ոյնիսկ եթէ աւելի մաքուր ենք քան մեր նմանը, հարց կու ոյնիսկ եթէ աւելի մաքուր ենք քան մեր նմանը, հարց կու 
տամ.տամ.տամ.տամ.----    Ո՞վ մաքրեց մեզ: Քրիստոս ինք չէ՞ որ մեզ մաքրեց: Ո՞վ մաքրեց մեզ: Քրիստոս ինք չէ՞ որ մեզ մաքրեց: Ո՞վ մաքրեց մեզ: Քրիստոս ինք չէ՞ որ մեզ մաքրեց: Ո՞վ մաքրեց մեզ: Քրիստոս ինք չէ՞ որ մեզ մաքրեց: 
Բայց Քրիստոս պիտի կարենա՞ր կամ պիտի ուզէ՞ր մեզ Բայց Քրիստոս պիտի կարենա՞ր կամ պիտի ուզէ՞ր մեզ Բայց Քրիստոս պիտի կարենա՞ր կամ պիտի ուզէ՞ր մեզ Բայց Քրիստոս պիտի կարենա՞ր կամ պիտի ուզէ՞ր մեզ 
մաքրել եթէ երբեք գարշէր ու զզուէր մեզմէ, եւ չմօտենար մեզի մաքրել եթէ երբեք գարշէր ու զզուէր մեզմէ, եւ չմօտենար մեզի մաքրել եթէ երբեք գարշէր ու զզուէր մեզմէ, եւ չմօտենար մեզի մաքրել եթէ երբեք գարշէր ու զզուէր մեզմէ, եւ չմօտենար մեզի 
ու թոյլ չտար որ մօտենայինք իրեն:ու թոյլ չտար որ մօտենայինք իրեն:ու թոյլ չտար որ մօտենայինք իրեն:ու թոյլ չտար որ մօտենայինք իրեն:    

Սիմոն կ'ակնկաՍիմոն կ'ակնկաՍիմոն կ'ակնկաՍիմոն կ'ակնկալէր որ Յիսուս իրեն պէս ըլլար. մէկը` որ լէր որ Յիսուս իրեն պէս ըլլար. մէկը` որ լէր որ Յիսուս իրեն պէս ըլլար. մէկը` որ լէր որ Յիսուս իրեն պէս ըլլար. մէկը` որ 
թոյլ չտար որ մեղաւոր մարդը մօտենար իրեն. մէկը` որ թոյլ չտար որ մեղաւոր մարդը մօտենար իրեն. մէկը` որ թոյլ չտար որ մեղաւոր մարդը մօտենար իրեն. մէկը` որ թոյլ չտար որ մեղաւոր մարդը մօտենար իրեն. մէկը` որ 
ինքզինք հեռու պահէր մեղաւորէն: Եթէ այս պոռնիկ կինը ինքզինք հեռու պահէր մեղաւորէն: Եթէ այս պոռնիկ կինը ինքզինք հեռու պահէր մեղաւորէն: Եթէ այս պոռնիկ կինը ինքզինք հեռու պահէր մեղաւորէն: Եթէ այս պոռնիկ կինը 
Սիմոնին մօտենար, գուցէ Սիմոն անոր ըսէր. Սիմոնին մօտենար, գուցէ Սիմոն անոր ըսէր. Սիմոնին մօտենար, գուցէ Սիմոն անոր ըսէր. Սիմոնին մօտենար, գուցէ Սիմոն անոր ըսէր. ««««ՄէկդիՄէկդիՄէկդիՄէկդի´ ´ ´ ´ կեցիր, կեցիր, կեցիր, կեցիր, 
ինծի միինծի միինծի միինծի մի´ ´ ´ ´ դպչիր, որովհետեւ ես քեզմէ սուրբ եմդպչիր, որովհետեւ ես քեզմէ սուրբ եմդպչիր, որովհետեւ ես քեզմէ սուրբ եմդպչիր, որովհետեւ ես քեզմէ սուրբ եմ»»»» ( ( ( (Եսայի 65.5): Եսայի 65.5): Եսայի 65.5): Եսայի 65.5): 
Ո՜Ո՜Ո՜Ո՜հ, մենք ո՞վ ենք, որ համարձակինք Աստուծոյ պատկերով հ, մենք ո՞վ ենք, որ համարձակինք Աստուծոյ պատկերով հ, մենք ո՞վ ենք, որ համարձակինք Աստուծոյ պատկերով հ, մենք ո՞վ ենք, որ համարձակինք Աստուծոյ պատկերով 
ստեղծուած մարդը վտարել մեր ներկայութենէստեղծուած մարդը վտարել մեր ներկայութենէստեղծուած մարդը վտարել մեր ներկայութենէստեղծուած մարդը վտարել մեր ներկայութենէն: Մենք պիտի ն: Մենք պիտի ն: Մենք պիտի ն: Մենք պիտի 
ուզէի՞նք ուզէի՞նք ուզէի՞նք ուզէի՞նք որ Աստուած մեր մեղքերուն համար` մեզ վտարէր որ Աստուած մեր մեղքերուն համար` մեզ վտարէր որ Աստուած մեր մեղքերուն համար` մեզ վտարէր որ Աստուած մեր մեղքերուն համար` մեզ վտարէր 
իր սուրբ ներկայութենէն: Մենք ուրիշէն տարբեր չենք, կ'ըսէ իր սուրբ ներկայութենէն: Մենք ուրիշէն տարբեր չենք, կ'ըսէ իր սուրբ ներկայութենէն: Մենք ուրիշէն տարբեր չենք, կ'ըսէ իր սուրբ ներկայութենէն: Մենք ուրիշէն տարբեր չենք, կ'ըսէ 
Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 4.7): Բոլորին նման Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 4.7): Բոլորին նման Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 4.7): Բոլորին նման Պօղոս առաքեալ (Ա.Կորնթացիս 4.7): Բոլորին նման մեմեմեմե´́́́նք ալ նք ալ նք ալ նք ալ 
մեղաւոր ենք: Պոռնիկ կնոջ նման մենք ալ յանցաւոր ենք եւ մեղաւոր ենք: Պոռնիկ կնոջ նման մենք ալ յանցաւոր ենք եւ մեղաւոր ենք: Պոռնիկ կնոջ նման մենք ալ յանցաւոր ենք եւ մեղաւոր ենք: Պոռնիկ կնոջ նման մենք ալ յանցաւոր ենք եւ 
փրկութեան կարիքը ունինք:փրկութեան կարիքը ունինք:փրկութեան կարիքը ունինք:փրկութեան կարիքը ունինք:    
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Շնորհակալ ըլլանք Տիրոջ որ տարբեր է մարդոցմէ: Շնորհակալ ըլլանք Տիրոջ որ տարբեր է մարդոցմէ: Շնորհակալ ըլլանք Տիրոջ որ տարբեր է մարդոցմէ: Շնորհակալ ըլլանք Տիրոջ որ տարբեր է մարդոցմէ: 
Մարդիկ կրնան փախչիլ մեզմէ, զզուիլ մեզմէ, ձանձրանալ Մարդիկ կրնան փախչիլ մեզմէ, զզուիլ մեզմէ, ձանձրանալ Մարդիկ կրնան փախչիլ մեզմէ, զզուիլ մեզմէ, ձանձրանալ Մարդիկ կրնան փախչիլ մեզմէ, զզուիլ մեզմէ, ձանձրանալ 
մեզմէ, տեղի տալ մեր յամառութեան դիմաց, մեր մեզմէ, տեղի տալ մեր յամառութեան դիմաց, մեր մեզմէ, տեղի տալ մեր յամառութեան դիմաց, մեր մեզմէ, տեղի տալ մեր յամառութեան դիմաց, մեր 
անտարբերութեան դիմաց: Բայց այանտարբերութեան դիմաց: Բայց այանտարբերութեան դիմաց: Բայց այանտարբերութեան դիմաց: Բայց այդպիսին չէ Յիսուս: Ան դպիսին չէ Յիսուս: Ան դպիսին չէ Յիսուս: Ան դպիսին չէ Յիսուս: Ան 
թէպէտ սոթէպէտ սոթէպէտ սոթէպէտ սո´́́́ւրբ է, բայց ոչ միայն չի զզուիր մեղաւորէն, այլ կը ւրբ է, բայց ոչ միայն չի զզուիր մեղաւորէն, այլ կը ւրբ է, բայց ոչ միայն չի զզուիր մեղաւորէն, այլ կը ւրբ է, բայց ոչ միայն չի զզուիր մեղաւորէն, այլ կը 
սիրէ զայն: Թէպէտ Բարձրեալ է, բայց կը տեսնէ վար ինկածը սիրէ զայն: Թէպէտ Բարձրեալ է, բայց կը տեսնէ վար ինկածը սիրէ զայն: Թէպէտ Բարձրեալ է, բայց կը տեսնէ վար ինկածը սիրէ զայն: Թէպէտ Բարձրեալ է, բայց կը տեսնէ վար ինկածը 
ու կը կանգնէ զայն: Թէպէտ երկինքի ու երկրի թագաւորն է, ու կը կանգնէ զայն: Թէպէտ երկինքի ու երկրի թագաւորն է, ու կը կանգնէ զայն: Թէպէտ երկինքի ու երկրի թագաւորն է, ու կը կանգնէ զայն: Թէպէտ երկինքի ու երկրի թագաւորն է, 
բայց կը տեսնէ մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ու բայց կը տեսնէ մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ու բայց կը տեսնէ մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ու բայց կը տեսնէ մեղքի ստրուկ դարձած մարդը ու 
կ'ազատագրէ զայն:կ'ազատագրէ զայն:կ'ազատագրէ զայն:կ'ազատագրէ զայն:    

11) 11) 11) 11) ՍիմոնՍիմոնՍիմոնՍիմոնի խօսքը շատ հաւանական է նաեւ, որ ի խօսքը շատ հաւանական է նաեւ, որ ի խօսքը շատ հաւանական է նաեւ, որ ի խօսքը շատ հաւանական է նաեւ, որ 
նախանձի հետեւանք եղած ըլլայ. որովհետեւ ան կնոջ ըրածն նախանձի հետեւանք եղած ըլլայ. որովհետեւ ան կնոջ ըրածն նախանձի հետեւանք եղած ըլլայ. որովհետեւ ան կնոջ ըրածն նախանձի հետեւանք եղած ըլլայ. որովհետեւ ան կնոջ ըրածն 
ու ցուցաբերած սէրը տեսնելով, վստահաբար մտածեց, թէ ինք ու ցուցաբերած սէրը տեսնելով, վստահաբար մտածեց, թէ ինք ու ցուցաբերած սէրը տեսնելով, վստահաբար մտածեց, թէ ինք ու ցուցաբերած սէրը տեսնելով, վստահաբար մտածեց, թէ ինք 
չէր կրնար կնոջ նման սիրել, յարգել ու պատուել Յիսուսը, եւ չէր կրնար կնոջ նման սիրել, յարգել ու պատուել Յիսուսը, եւ չէր կրնար կնոջ նման սիրել, յարգել ու պատուել Յիսուսը, եւ չէր կրնար կնոջ նման սիրել, յարգել ու պատուել Յիսուսը, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ կրնար այնպիսի մէկը ըլլալ, որ կարենար սիրուիլ, չ ալ կրնար այնպիսի մէկը ըլլալ, որ կարենար սիրուիլ, չ ալ կրնար այնպիսի մէկը ըլլալ, որ կարենար սիրուիլ, չ ալ կրնար այնպիսի մէկը ըլլալ, որ կարենար սիրուիլ, 
յարգույարգույարգույարգուիլ ու պատուըուիլ Յիսուսի նման: Այլ խօսքով, ոիլ ու պատուըուիլ Յիսուսի նման: Այլ խօսքով, ոիլ ու պատուըուիլ Յիսուսի նման: Այլ խօսքով, ոիլ ու պատուըուիլ Յիսուսի նման: Այլ խօսքով, ո´́́́չ չ չ չ 
կրնար կնոջ պէս սիրել, եւ ոկրնար կնոջ պէս սիրել, եւ ոկրնար կնոջ պէս սիրել, եւ ոկրնար կնոջ պէս սիրել, եւ ո´́́́չ ալ կրնար Յիսուսի պէս չ ալ կրնար Յիսուսի պէս չ ալ կրնար Յիսուսի պէս չ ալ կրնար Յիսուսի պէս 
սիրուիլ: Սիմոն ոսիրուիլ: Սիմոն ոսիրուիլ: Սիմոն ոսիրուիլ: Սիմոն ո´́́́չ Յիսուսը սիրող մեղաւոր կնոջ սիրտը չ Յիսուսը սիրող մեղաւոր կնոջ սիրտը չ Յիսուսը սիրող մեղաւոր կնոջ սիրտը չ Յիսուսը սիրող մեղաւոր կնոջ սիրտը 
ունէր, եւ ոունէր, եւ ոունէր, եւ ոունէր, եւ ո´́́́չ ալ մեղաւոր կինը սիրող Յիսուսի սիրտը: Ահա չ ալ մեղաւոր կինը սիրող Յիսուսի սիրտը: Ահա չ ալ մեղաւոր կինը սիրող Յիսուսի սիրտը: Ահա չ ալ մեղաւոր կինը սիրող Յիսուսի սիրտը: Ահա 
թէ իթէ իթէ իթէ ինչու, չկրցաւ հանդուրժել պատահածիննչու, չկրցաւ հանդուրժել պատահածիննչու, չկրցաւ հանդուրժել պատահածիննչու, չկրցաւ հանդուրժել պատահածին: : : : Կնոջ ըրածը եւԿնոջ ըրածը եւԿնոջ ըրածը եւԿնոջ ըրածը եւ    
Քրիստոսի հանդէպ անոր վերաբերմունքը յանդիմանութիւն Քրիստոսի հանդէպ անոր վերաբերմունքը յանդիմանութիւն Քրիստոսի հանդէպ անոր վերաբերմունքը յանդիմանութիւն Քրիստոսի հանդէպ անոր վերաբերմունքը յանդիմանութիւն 
էր Սիմոնին համար. ան չկրցաւ հանդուրժել նման յանդիմաէր Սիմոնին համար. ան չկրցաւ հանդուրժել նման յանդիմաէր Սիմոնին համար. ան չկրցաւ հանդուրժել նման յանդիմաէր Սիմոնին համար. ան չկրցաւ հանդուրժել նման յանդիմա----
նութեան: նութեան: նութեան: նութեան: Գալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կԳալով մեզի, ի՞նչ կ’’’’ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ ըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ 
երբեք հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք յատուկ սէր երբեք հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք յատուկ սէր երբեք հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք յատուկ սէր երբեք հանդիպինք այնպիսի մարդոց, որոնք յատուկ սէր 
ունին Յիսուսի հանդէպ, ունին Յիսուսի հանդէպ, ունին Յիսուսի հանդէպ, ունին Յիսուսի հանդէպ, եւեւեւեւ    որոնք կը վայելեն Յիսուսորոնք կը վայելեն Յիսուսորոնք կը վայելեն Յիսուսորոնք կը վայելեն Յիսուսի սէրը: ի սէրը: ի սէրը: ի սէրը: 
Կը նախանձի՞նք: Կամ Սիմոնի նման կը մեղադրենք մեր Կը նախանձի՞նք: Կամ Սիմոնի նման կը մեղադրենք մեր Կը նախանձի՞նք: Կամ Սիմոնի նման կը մեղադրենք մեր Կը նախանձի՞նք: Կամ Սիմոնի նման կը մեղադրենք մեր 
նմանն ու Աննմա՞նը, նմանն ու Աննմա՞նը, նմանն ու Աննմա՞նը, նմանն ու Աննմա՞նը, արարածն ու Արարի՞չըարարածն ու Արարի՞չըարարածն ու Արարի՞չըարարածն ու Արարի՞չը: : : : Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, 
Սիմոն մեղադրեց թէՍիմոն մեղադրեց թէՍիմոն մեղադրեց թէՍիմոն մեղադրեց թէ´ ´ ´ ´ Քրիստոսը եւ թէՔրիստոսը եւ թէՔրիստոսը եւ թէՔրիստոսը եւ թէ´ ´ ´ ´ պոռնիկ կինը: Չըլլայ պոռնիկ կինը: Չըլլայ պոռնիկ կինը: Չըլլայ պոռնիկ կինը: Չըլլայ 
որ մենք եւս նոյնը ընենք, երբ տեսնենք մեր նմանին սէրը որ մենք եւս նոյնը ընենք, երբ տեսնենք մեր նմանին սէրը որ մենք եւս նոյնը ընենք, երբ տեսնենք մեր նմանին սէրը որ մենք եւս նոյնը ընենք, երբ տեսնենք մեր նմանին սէրը 
Աստուծոյ հանդէպ, եւ կամ Աստուծոյ սէրը` մեր Աստուծոյ հանդէպ, եւ կամ Աստուծոյ սէրը` մեր Աստուծոյ հանդէպ, եւ կամ Աստուծոյ սէրը` մեր Աստուծոյ հանդէպ, եւ կամ Աստուծոյ սէրը` մեր նմանին նմանին նմանին նմանին 
հանդէպ: Եթէ տեսնենք զԱստուած սիրող ու Աստուծոյ սէրը հանդէպ: Եթէ տեսնենք զԱստուած սիրող ու Աստուծոյ սէրը հանդէպ: Եթէ տեսնենք զԱստուած սիրող ու Աստուծոյ սէրը հանդէպ: Եթէ տեսնենք զԱստուած սիրող ու Աստուծոյ սէրը 
վայելող մարդիկ, փոխանակ նախանձինք ու դառնութեամբ վայելող մարդիկ, փոխանակ նախանձինք ու դառնութեամբ վայելող մարդիկ, փոխանակ նախանձինք ու դառնութեամբ վայելող մարդիկ, փոխանակ նախանձինք ու դառնութեամբ 
լեցուինքլեցուինքլեցուինքլեցուինք    անոնց հանդէպանոնց հանդէպանոնց հանդէպանոնց հանդէպ, , , , ինչ որ դիւային յարձակում ինչ որ դիւային յարձակում ինչ որ դիւային յարձակում ինչ որ դիւային յարձակում ու ու ու ու 
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արարք արարք արարք արարք է, ընդհակառակը, խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեզի ալ է, ընդհակառակը, խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեզի ալ է, ընդհակառակը, խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեզի ալ է, ընդհակառակը, խնդրենք Սուրբ Հոգիէն որ մեզի ալ 
սորվեցնէ սիրել զԱստուած ու վայելել Աստուծոյսորվեցնէ սիրել զԱստուած ու վայելել Աստուծոյսորվեցնէ սիրել զԱստուած ու վայելել Աստուծոյսորվեցնէ սիրել զԱստուած ու վայելել Աստուծոյ    սէրը:սէրը:սէրը:սէրը:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
հանդիպինք մաքրակենցաղ մարդոցհանդիպինք մաքրակենցաղ մարդոցհանդիպինք մաքրակենցաղ մարդոցհանդիպինք մաքրակենցաղ մարդոց    ու դառնութեամբ ու դառնութեամբ ու դառնութեամբ ու դառնութեամբ 
լեցուինք անոնց հանդէպ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքը լեցուինք անոնց հանդէպ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքը լեցուինք անոնց հանդէպ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքը լեցուինք անոնց հանդէպ, կը նշանակէ թէ մեր կեանքը 
մաքուր չէ, մեր սիրտն ու հոգին մաքուր չեն: Մաքուր մարդիկ մաքուր չէ, մեր սիրտն ու հոգին մաքուր չեն: Մաքուր մարդիկ մաքուր չէ, մեր սիրտն ու հոգին մաքուր չեն: Մաքուր մարդիկ մաքուր չէ, մեր սիրտն ու հոգին մաքուր չեն: Մաքուր մարդիկ 
կը սիրեն ու պէկը սիրեն ու պէկը սիրեն ու պէկը սիրեն ու պէ´́́́տք է սիրեն իրար: Ուստի, եթէ երբեք մենք տք է սիրեն իրար: Ուստի, եթէ երբեք մենք տք է սիրեն իրար: Ուստի, եթէ երբեք մենք տք է սիրեն իրար: Ուստի, եթէ երբեք մենք 
զմեզ փոքր կը զգանք մաքուրներու դիմաց, եւ եթզմեզ փոքր կը զգանք մաքուրներու դիմաց, եւ եթզմեզ փոքր կը զգանք մաքուրներու դիմաց, եւ եթզմեզ փոքր կը զգանք մաքուրներու դիմաց, եւ եթէ երբեք մենք է երբեք մենք է երբեք մենք է երբեք մենք 
զմեզ յանդիմանուած կը զգանք Աստուածապաշտ կեանք զմեզ յանդիմանուած կը զգանք Աստուածապաշտ կեանք զմեզ յանդիմանուած կը զգանք Աստուածապաշտ կեանք զմեզ յանդիմանուած կը զգանք Աստուածապաշտ կեանք 
ապրող մարդոց ներկայութեան, փոխանակ նախանձինք եւ ապրող մարդոց ներկայութեան, փոխանակ նախանձինք եւ ապրող մարդոց ներկայութեան, փոխանակ նախանձինք եւ ապրող մարդոց ներկայութեան, փոխանակ նախանձինք եւ 
փոխանակ թոյլ տանք որ ատելութեան զգացումներ յառաջ փոխանակ թոյլ տանք որ ատելութեան զգացումներ յառաջ փոխանակ թոյլ տանք որ ատելութեան զգացումներ յառաջ փոխանակ թոյլ տանք որ ատելութեան զգացումներ յառաջ 
գան մեր ներսիդին անոնց նկատմամբ, ընդահակառակը, մեր գան մեր ներսիդին անոնց նկատմամբ, ընդահակառակը, մեր գան մեր ներսիդին անոնց նկատմամբ, ընդահակառակը, մեր գան մեր ներսիդին անոնց նկատմամբ, ընդահակառակը, մեր 
սիրտը ընծայենք Տիրոջ եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեսիրտը ընծայենք Տիրոջ եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեսիրտը ընծայենք Տիրոջ եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեսիրտը ընծայենք Տիրոջ եւ Սուրբ Հոգիին առաջնորդութեամբ ամբ ամբ ամբ 
ջանանք տիպար ու Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ:ջանանք տիպար ու Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ:ջանանք տիպար ու Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ:ջանանք տիպար ու Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ:    

12) 12) 12) 12) Դրուագը, յատկապէս 44Դրուագը, յատկապէս 44Դրուագը, յատկապէս 44Դրուագը, յատկապէս 44----46 46 46 46 համարները, ցոյց կու համարները, ցոյց կու համարները, ցոյց կու համարները, ցոյց կու 
տան, թէ բազմաթիւ էին Սիմոնին մեղքերը կամ սխալները: տան, թէ բազմաթիւ էին Սիմոնին մեղքերը կամ սխալները: տան, թէ բազմաթիւ էին Սիմոնին մեղքերը կամ սխալները: տան, թէ բազմաթիւ էին Սիմոնին մեղքերը կամ սխալները: 
Սիմոնին մեղքերէն մին էր` Սիմոնին մեղքերէն մին էր` Սիմոնին մեղքերէն մին էր` Սիմոնին մեղքերէն մին էր` ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    գործած մեղքերը գործած մեղքերը գործած մեղքերը գործած մեղքերը 
չտեսնելը. իսկ պատճա՞ռը. երկու պատճառ կայ.չտեսնելը. իսկ պատճա՞ռը. երկու պատճառ կայ.չտեսնելը. իսկ պատճա՞ռը. երկու պատճառ կայ.չտեսնելը. իսկ պատճա՞ռը. երկու պատճառ կայ.----    

ա) Սիմոն ինքզինքա) Սիմոն ինքզինքա) Սիմոն ինքզինքա) Սիմոն ինքզինք    արդար կը նկատէր, ահա թէ ինչու չէր արդար կը նկատէր, ահա թէ ինչու չէր արդար կը նկատէր, ահա թէ ինչու չէր արդար կը նկատէր, ահա թէ ինչու չէր 
կրնար կրնար կրնար կրնար ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    մեղքերը կամ սխալները տեսնել: Ոեւէ մէկը մեղքերը կամ սխալները տեսնել: Ոեւէ մէկը մեղքերը կամ սխալները տեսնել: Ոեւէ մէկը մեղքերը կամ սխալները տեսնել: Ոեւէ մէկը 
որ ինքզինք արդար կը նկատէ` չի կրնար որ ինքզինք արդար կը նկատէ` չի կրնար որ ինքզինք արդար կը նկատէ` չի կրնար որ ինքզինք արդար կը նկատէ` չի կրնար ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    մեղքերը մեղքերը մեղքերը մեղքերը 
կամ սխալները տեսնել:կամ սխալները տեսնել:կամ սխալները տեսնել:կամ սխալները տեսնել:    

բ) Սիմոն բ) Սիմոն բ) Սիմոն բ) Սիմոն ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    գործած մեղքերը չէր տեսներ, գործած մեղքերը չէր տեսներ, գործած մեղքերը չէր տեսներ, գործած մեղքերը չէր տեսներ, 
որովհետեւ իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր որովհետեւ իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր որովհետեւ իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր որովհետեւ իր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էր 
կնոջ մեղքերուն վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, որ եթէ մեր կնոջ մեղքերուն վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, որ եթէ մեր կնոջ մեղքերուն վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, որ եթէ մեր կնոջ մեղքերուն վրայ: Հոսկէ կը սորվինք, որ եթէ մեր 
ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք ուրիշներու գործած ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք ուրիշներու գործած ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք ուրիշներու գործած ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք ուրիշներու գործած 
մեղքերուն վրայ, չենք կրնար մեր մեղքերը տեսնել:մեղքերուն վրայ, չենք կրնար մեր մեղքերը տեսնել:մեղքերուն վրայ, չենք կրնար մեր մեղքերը տեսնել:մեղքերուն վրայ, չենք կրնար մեր մեղքերը տեսնել:    

««««Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.Յիսուս Փարիսեցիին ըսաւ.----    
““““ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմ””””::::    
““““ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ””””,,,,----    ըսաւ անըսաւ անըսաւ անըսաւ ան»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.40):Ղուկաս 7.40):Ղուկաս 7.40):Ղուկաս 7.40):    
1) 1) 1) 1) Սիմոնին պէՍիմոնին պէՍիմոնին պէՍիմոնին պէս մէկը որ ուսեալ անձ մըն էր, եւ որուն ս մէկը որ ուսեալ անձ մըն էր, եւ որուն ս մէկը որ ուսեալ անձ մըն էր, եւ որուն ս մէկը որ ուսեալ անձ մըն էր, եւ որուն 

պարտականութիւնն էր ճանչնալ խոստացեալ Մեսիային պարտականութիւնն էր ճանչնալ խոստացեալ Մեսիային պարտականութիւնն էր ճանչնալ խոստացեալ Մեսիային պարտականութիւնն էր ճանչնալ խոստացեալ Մեսիային 
ինքնութիւնը ու զայն բացայայտել մարդոց, արդեօք իրաւունք ինքնութիւնը ու զայն բացայայտել մարդոց, արդեօք իրաւունք ինքնութիւնը ու զայն բացայայտել մարդոց, արդեօք իրաւունք ինքնութիւնը ու զայն բացայայտել մարդոց, արդեօք իրաւունք 
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ունէ՞ր մտածելու թէ Յիսուս սխալ գործեց, եւ թէ Յիսուս ունէ՞ր մտածելու թէ Յիսուս սխալ գործեց, եւ թէ Յիսուս ունէ՞ր մտածելու թէ Յիսուս սխալ գործեց, եւ թէ Յիսուս ունէ՞ր մտածելու թէ Յիսուս սխալ գործեց, եւ թէ Յիսուս 
մարգարէ չէր, եւ ուստի` չէր կրնար մարդիկը ճանչնալ, եւ մարգարէ չէր, եւ ուստի` չէր կրնար մարդիկը ճանչնալ, եւ մարգարէ չէր, եւ ուստի` չէր կրնար մարդիկը ճանչնալ, եւ մարգարէ չէր, եւ ուստի` չէր կրնար մարդիկը ճանչնալ, եւ 
հետեւաբար` չհետեւաբար` չհետեւաբար` չհետեւաբար` չէր կրնար գիտնալ որ իրեն մօտեցող այս կինը էր կրնար գիտնալ որ իրեն մօտեցող այս կինը էր կրնար գիտնալ որ իրեն մօտեցող այս կինը էր կրնար գիտնալ որ իրեն մօտեցող այս կինը 
մեղաւոր մըն էր: Ոմեղաւոր մըն էր: Ոմեղաւոր մըն էր: Ոմեղաւոր մըն էր: Ո´́́́չ, Սիմոն իրաւունք չունէր նման բաներ չ, Սիմոն իրաւունք չունէր նման բաներ չ, Սիմոն իրաւունք չունէր նման բաներ չ, Սիմոն իրաւունք չունէր նման բաներ 
մտածելու: Ահա թէ ինչու, Յիսուս անոր ըսաւ. մտածելու: Ահա թէ ինչու, Յիսուս անոր ըսաւ. մտածելու: Ահա թէ ինչու, Յիսուս անոր ըսաւ. մտածելու: Ահա թէ ինչու, Յիսուս անոր ըսաւ. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, քեզի ն, քեզի ն, քեզի ն, քեզի 
ըսելիք մը ունիմըսելիք մը ունիմըսելիք մը ունիմըսելիք մը ունիմ»: »: »: »: Յիսուս կարիքը զգաց խօսելու եւ բան մը Յիսուս կարիքը զգաց խօսելու եւ բան մը Յիսուս կարիքը զգաց խօսելու եւ բան մը Յիսուս կարիքը զգաց խօսելու եւ բան մը 
ըսելու կամ հարցնելու, ոըսելու կամ հարցնելու, ոըսելու կամ հարցնելու, ոըսելու կամ հարցնելու, ո´́́́չ թէ ինքզինք պաշտպանելու չ թէ ինքզինք պաշտպանելու չ թէ ինքզինք պաշտպանելու չ թէ ինքզինք պաշտպանելու 
հհհհամար, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ ինք սխալ բան կը ամար, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ ինք սխալ բան կը ամար, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ ինք սխալ բան կը ամար, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ ինք սխալ բան կը 
մտածէր, ճշմարտութիւնը չէր որ կը խորհէր: Սիմոն սխալ մտածէր, ճշմարտութիւնը չէր որ կը խորհէր: Սիմոն սխալ մտածէր, ճշմարտութիւնը չէր որ կը խորհէր: Սիմոն սխալ մտածէր, ճշմարտութիւնը չէր որ կը խորհէր: Սիմոն սխալ 
կարծիք ունեցաւ Յիսուսի մասին, երբ տեսաւ որ մեղաւոր կարծիք ունեցաւ Յիսուսի մասին, երբ տեսաւ որ մեղաւոր կարծիք ունեցաւ Յիսուսի մասին, երբ տեսաւ որ մեղաւոր կարծիք ունեցաւ Յիսուսի մասին, երբ տեսաւ որ մեղաւոր 
կինը մօտեցաւ անոր: Յիսուս ինքզինք չպաշտպանեց, այլ կինը մօտեցաւ անոր: Յիսուս ինքզինք չպաշտպանեց, այլ կինը մօտեցաւ անոր: Յիսուս ինքզինք չպաշտպանեց, այլ կինը մօտեցաւ անոր: Յիսուս ինքզինք չպաշտպանեց, այլ 
պարզապէս ուզեց բացայայտել անոր ճշմարտութիւնը: Ի՞նչպարզապէս ուզեց բացայայտել անոր ճշմարտութիւնը: Ի՞նչպարզապէս ուզեց բացայայտել անոր ճշմարտութիւնը: Ի՞նչպարզապէս ուզեց բացայայտել անոր ճշմարտութիւնը: Ի՞նչ    
կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, 
հետեւեալը.հետեւեալը.հետեւեալը.հետեւեալը.----    Երբ մարդիկ վատ բան կը մտածեն ու կը խօսին Երբ մարդիկ վատ բան կը մտածեն ու կը խօսին Երբ մարդիկ վատ բան կը մտածեն ու կը խօսին Երբ մարդիկ վատ բան կը մտածեն ու կը խօսին 
մեր մասին, կամ երբ վատութիւն կմեր մասին, կամ երբ վատութիւն կմեր մասին, կամ երբ վատութիւն կմեր մասին, կամ երբ վատութիւն կ’’’’ընեն մեզի, մեր ճիգը պէտք ընեն մեզի, մեր ճիգը պէտք ընեն մեզի, մեր ճիգը պէտք ընեն մեզի, մեր ճիգը պէտք 
է ըլլայ ոէ ըլլայ ոէ ըլլայ ոէ ըլլայ ո´́́́չ թէ ինքնապաշտպանութիւնը, այլ` ճշմարտութեան չ թէ ինքնապաշտպանութիւնը, այլ` ճշմարտութեան չ թէ ինքնապաշտպանութիւնը, այլ` ճշմարտութեան չ թէ ինքնապաշտպանութիւնը, այլ` ճշմարտութեան 
բացայայտումը: Այսինքն, մեղադրուելու պարագայբացայայտումը: Այսինքն, մեղադրուելու պարագայբացայայտումը: Այսինքն, մեղադրուելու պարագայբացայայտումը: Այսինքն, մեղադրուելու պարագային, պէտք է ին, պէտք է ին, պէտք է ին, պէտք է 
աշխատինք ճշմարտութիւնը ցոյց տալ մեզ մեղադրող աշխատինք ճշմարտութիւնը ցոյց տալ մեզ մեղադրող աշխատինք ճշմարտութիւնը ցոյց տալ մեզ մեղադրող աշխատինք ճշմարտութիւնը ցոյց տալ մեզ մեղադրող 
մարդոց, եւ ոմարդոց, եւ ոմարդոց, եւ ոմարդոց, եւ ո´́́́չ թէ ցոյց տալ թէ մենք ճիշդ ենք եւ իրենք` սխալ: չ թէ ցոյց տալ թէ մենք ճիշդ ենք եւ իրենք` սխալ: չ թէ ցոյց տալ թէ մենք ճիշդ ենք եւ իրենք` սխալ: չ թէ ցոյց տալ թէ մենք ճիշդ ենք եւ իրենք` սխալ: 
Ճիշդ է որ Յիսուս ցոյց տուաւ Սիմոնին թէ իր մտածածը սխալ Ճիշդ է որ Յիսուս ցոյց տուաւ Սիմոնին թէ իր մտածածը սխալ Ճիշդ է որ Յիսուս ցոյց տուաւ Սիմոնին թէ իր մտածածը սխալ Ճիշդ է որ Յիսուս ցոյց տուաւ Սիմոնին թէ իր մտածածը սխալ 
էր, բայց Յիսուսի նպատակը, Սիմոնին լոկ իր սխալը ցոյց էր, բայց Յիսուսի նպատակը, Սիմոնին լոկ իր սխալը ցոյց էր, բայց Յիսուսի նպատակը, Սիմոնին լոկ իր սխալը ցոյց էր, բայց Յիսուսի նպատակը, Սիմոնին լոկ իր սխալը ցոյց 
տալը չէր, այլ զանիկա ճշմարտութեանտալը չէր, այլ զանիկա ճշմարտութեանտալը չէր, այլ զանիկա ճշմարտութեանտալը չէր, այլ զանիկա ճշմարտութեան    առաջնորդելը:առաջնորդելը:առաջնորդելը:առաջնորդելը:    

2) 2) 2) 2) Սիմոն չէր կրնար վկայել Յիսուսի մասին, քանի Սիմոն չէր կրնար վկայել Յիսուսի մասին, քանի Սիմոն չէր կրնար վկայել Յիսուսի մասին, քանի Սիմոն չէր կրնար վկայել Յիսուսի մասին, քանի 
տակաւին ինք չէր հաւատար անոր: Չէր կրնար ներկայացնել տակաւին ինք չէր հաւատար անոր: Չէր կրնար ներկայացնել տակաւին ինք չէր հաւատար անոր: Չէր կրնար ներկայացնել տակաւին ինք չէր հաւատար անոր: Չէր կրնար ներկայացնել 
Յիսուսը իբրեւ խոստացուած Փրկիչը, քանի ինք չէր Յիսուսը իբրեւ խոստացուած Փրկիչը, քանի ինք չէր Յիսուսը իբրեւ խոստացուած Փրկիչը, քանի ինք չէր Յիսուսը իբրեւ խոստացուած Փրկիչը, քանի ինք չէր 
համոզուած որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է: Չէր կրնար համոզուած որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է: Չէր կրնար համոզուած որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է: Չէր կրնար համոզուած որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն է: Չէր կրնար 
վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, քանի չէր յաջողած Յվկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, քանի չէր յաջողած Յվկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, քանի չէր յաջողած Յվկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, քանի չէր յաջողած Յիսուսի իսուսի իսուսի իսուսի 
հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Այս ճշմարտութիւնը հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Այս ճշմարտութիւնը հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Այս ճշմարտութիւնը հետ սիրալիր յարաբերութեան մէջ ըլլալ: Այս ճշմարտութիւնը 
բացայայտելու համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. բացայայտելու համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. բացայայտելու համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. բացայայտելու համար էր որ Յիսուս անոր ըսաւ. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ն, ն, ն, 
քեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմ»,»,»,»,    եւ անոր համաձայնութիւնը առնելէ եւ անոր համաձայնութիւնը առնելէ եւ անոր համաձայնութիւնը առնելէ եւ անոր համաձայնութիւնը առնելէ 
ետք` Յիսուս դրուագ մը պատմեց եւ ապա իր հարցումը ետք` Յիսուս դրուագ մը պատմեց եւ ապա իր հարցումը ետք` Յիսուս դրուագ մը պատմեց եւ ապա իր հարցումը ետք` Յիսուս դրուագ մը պատմեց եւ ապա իր հարցումը 
ուղղեց անոր: Սիմոնի նման, մենք եւս չենք ուղղեց անոր: Սիմոնի նման, մենք եւս չենք ուղղեց անոր: Սիմոնի նման, մենք եւս չենք ուղղեց անոր: Սիմոնի նման, մենք եւս չենք կրնար Տիրոջ կրնար Տիրոջ կրնար Տիրոջ կրնար Տիրոջ 



 297 

վկաները ըլլալ եթէ երբեք չենք հաւատար անոր: Չենք կրնար վկաները ըլլալ եթէ երբեք չենք հաւատար անոր: Չենք կրնար վկաները ըլլալ եթէ երբեք չենք հաւատար անոր: Չենք կրնար վկաները ըլլալ եթէ երբեք չենք հաւատար անոր: Չենք կրնար 
վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, եթէ երբեք չենք ըմբոշխնած վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, եթէ երբեք չենք ըմբոշխնած վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, եթէ երբեք չենք ըմբոշխնած վկայել Յիսուսի սիրոյն մասին, եթէ երբեք չենք ըմբոշխնած 
Յիսուսի սէրը: Չենք կրնար վկայել անոր քաղցրութեան Յիսուսի սէրը: Չենք կրնար վկայել անոր քաղցրութեան Յիսուսի սէրը: Չենք կրնար վկայել անոր քաղցրութեան Յիսուսի սէրը: Չենք կրնար վկայել անոր քաղցրութեան 
մասին, եթէ երբեք չենք ճաշակած անոր քաղցրութիւնը: մասին, եթէ երբեք չենք ճաշակած անոր քաղցրութիւնը: մասին, եթէ երբեք չենք ճաշակած անոր քաղցրութիւնը: մասին, եթէ երբեք չենք ճաշակած անոր քաղցրութիւնը: 
Կրնաք պահ մը մտածել, թէ արդեօք բոլոր աԿրնաք պահ մը մտածել, թէ արդեօք բոլոր աԿրնաք պահ մը մտածել, թէ արդեօք բոլոր աԿրնաք պահ մը մտածել, թէ արդեօք բոլոր անոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք նոնք որոնք 
այսօր կը խօսին Յիսուսի սիրոյն մասին` կը նշանակէ՞ թէ այսօր կը խօսին Յիսուսի սիրոյն մասին` կը նշանակէ՞ թէ այսօր կը խօսին Յիսուսի սիրոյն մասին` կը նշանակէ՞ թէ այսօր կը խօսին Յիսուսի սիրոյն մասին` կը նշանակէ՞ թէ 
ճաշակած են Յիսուսի սէրը: Ոճաշակած են Յիսուսի սէրը: Ոճաշակած են Յիսուսի սէրը: Ոճաշակած են Յիսուսի սէրը: Ո´́́́չ: Եւ սակայն, տարբերութիւնը չ: Եւ սակայն, տարբերութիւնը չ: Եւ սակայն, տարբերութիւնը չ: Եւ սակայն, տարբերութիւնը 
յստակ է Յիսուսը ճանչցող ու սիրող եւ Յիսուսը չճանչցող ու յստակ է Յիսուսը ճանչցող ու սիրող եւ Յիսուսը չճանչցող ու յստակ է Յիսուսը ճանչցող ու սիրող եւ Յիսուսը չճանչցող ու յստակ է Յիսուսը ճանչցող ու սիրող եւ Յիսուսը չճանչցող ու 
չսիրող մարդոց քարոզներուն ու տուած վկայութեանց միջեւ: չսիրող մարդոց քարոզներուն ու տուած վկայութեանց միջեւ: չսիրող մարդոց քարոզներուն ու տուած վկայութեանց միջեւ: չսիրող մարդոց քարոզներուն ու տուած վկայութեանց միջեւ: 
Մէկը որ անձնական փորձառութեաՄէկը որ անձնական փորձառութեաՄէկը որ անձնական փորձառութեաՄէկը որ անձնական փորձառութեամբ կը ճանչնայ Յիսուսը մբ կը ճանչնայ Յիսուսը մբ կը ճանչնայ Յիսուսը մբ կը ճանչնայ Յիսուսը 
եւ սիրալիր յարաբերութեան մէջ է անոր հետ, անոր եւ սիրալիր յարաբերութեան մէջ է անոր հետ, անոր եւ սիրալիր յարաբերութեան մէջ է անոր հետ, անոր եւ սիրալիր յարաբերութեան մէջ է անոր հետ, անոր 
քարոզներն ու պատգամները, անոր խօսքերն ու քարոզներն ու պատգամները, անոր խօսքերն ու քարոզներն ու պատգամները, անոր խօսքերն ու քարոզներն ու պատգամները, անոր խօսքերն ու 
վկայութիւնները` աղով համեմուած ու կեանքով բաբախուն վկայութիւնները` աղով համեմուած ու կեանքով բաբախուն վկայութիւնները` աղով համեմուած ու կեանքով բաբախուն վկայութիւնները` աղով համեմուած ու կեանքով բաբախուն 
կկկկ’’’’ըլլան, եւ Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը կըլլան, եւ Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը կըլլան, եւ Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը կըլլան, եւ Յիսուսի սէրն ու քաղցրութիւնը կ’’’’արտացոլացնեն. արտացոլացնեն. արտացոլացնեն. արտացոլացնեն. 
մինչդեռ անոնք որոնք կը խօսին ու կը քարոմինչդեռ անոնք որոնք կը խօսին ու կը քարոմինչդեռ անոնք որոնք կը խօսին ու կը քարոմինչդեռ անոնք որոնք կը խօսին ու կը քարոզեն Յիսուսի զեն Յիսուսի զեն Յիսուսի զեն Յիսուսի 
մասին, կը պատգամեն ու վկայեն անոր մասին, անոնց խօսքն մասին, կը պատգամեն ու վկայեն անոր մասին, անոնց խօսքն մասին, կը պատգամեն ու վկայեն անոր մասին, անոնց խօսքն մասին, կը պատգամեն ու վկայեն անոր մասին, անոնց խօսքն 
ու քարոզը, պատգամն ու վկայութիւնը` կեանքէ ու խինդէ ու քարոզը, պատգամն ու վկայութիւնը` կեանքէ ու խինդէ ու քարոզը, պատգամն ու վկայութիւնը` կեանքէ ու խինդէ ու քարոզը, պատգամն ու վկայութիւնը` կեանքէ ու խինդէ 
պարպուած, զօրութենէ մերկացած ու լոյսէ անջատուած պարպուած, զօրութենէ մերկացած ու լոյսէ անջատուած պարպուած, զօրութենէ մերկացած ու լոյսէ անջատուած պարպուած, զօրութենէ մերկացած ու լոյսէ անջատուած 
կկկկ’’’’ըլլան: Այսպիսիներուն խօսքն ու քարոզը չեն կրնար ըլլան: Այսպիսիներուն խօսքն ու քարոզը չեն կրնար ըլլան: Այսպիսիներուն խօսքն ու քարոզը չեն կրնար ըլլան: Այսպիսիներուն խօսքն ու քարոզը չեն կրնար 
թափանցել մարդուն սրտին մէջ. չեն կրնար մարդոթափանցել մարդուն սրտին մէջ. չեն կրնար մարդոթափանցել մարդուն սրտին մէջ. չեն կրնար մարդոթափանցել մարդուն սրտին մէջ. չեն կրնար մարդոց կեանքին ց կեանքին ց կեանքին ց կեանքին 
մէջ փոփոխութիւն յառաջացնել. եւ չեն կրնար մարդոց մէջ փոփոխութիւն յառաջացնել. եւ չեն կրնար մարդոց մէջ փոփոխութիւն յառաջացնել. եւ չեն կրնար մարդոց մէջ փոփոխութիւն յառաջացնել. եւ չեն կրնար մարդոց 
հոգիին մէջ Քրիստոսի դառնալու փափաք արթնցնել:հոգիին մէջ Քրիստոսի դառնալու փափաք արթնցնել:հոգիին մէջ Քրիստոսի դառնալու փափաք արթնցնել:հոգիին մէջ Քրիստոսի դառնալու փափաք արթնցնել:    

3) 3) 3) 3) ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմն, քեզի ըսելիք մը ունիմ»:»:»:»:    Յիսուս Փարիսեցին Յիսուս Փարիսեցին Յիսուս Փարիսեցին Յիսուս Փարիսեցին 
կը կանչէ իր անունով: Ինչո՞ւ համար արդեօք. որպէսզի գրաւէ կը կանչէ իր անունով: Ինչո՞ւ համար արդեօք. որպէսզի գրաւէ կը կանչէ իր անունով: Ինչո՞ւ համար արդեօք. որպէսզի գրաւէ կը կանչէ իր անունով: Ինչո՞ւ համար արդեօք. որպէսզի գրաւէ 
անոր ամբողջ ուշադրութիւնը, այլ խօսքով` որպէսզանոր ամբողջ ուշադրութիւնը, այլ խօսքով` որպէսզանոր ամբողջ ուշադրութիւնը, այլ խօսքով` որպէսզանոր ամբողջ ուշադրութիւնը, այլ խօսքով` որպէսզի ի ի ի 
հրաւիրած ըլլայ զայն կատարեալ ուշադրութեամբ ականջ հրաւիրած ըլլայ զայն կատարեալ ուշադրութեամբ ականջ հրաւիրած ըլլայ զայն կատարեալ ուշադրութեամբ ականջ հրաւիրած ըլլայ զայն կատարեալ ուշադրութեամբ ականջ 
տալու իր ըսելիքին եւ փորձել հասկնալու զինք ու իր ըսելիքը: տալու իր ըսելիքին եւ փորձել հասկնալու զինք ու իր ըսելիքը: տալու իր ըսելիքին եւ փորձել հասկնալու զինք ու իր ըսելիքը: տալու իր ըսելիքին եւ փորձել հասկնալու զինք ու իր ըսելիքը: 
Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ նկատի առնենք Յիսուսի Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ նկատի առնենք Յիսուսի Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ նկատի առնենք Յիսուսի Ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ նկատի առնենք Յիսուսի 
խօսքը` խօսքը` խօսքը` խօսքը` ««««քեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմքեզի ըսելիք մը ունիմ»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Յիսուս ըսելիք ունէր Յիսուս ըսելիք ունէր Յիսուս ըսելիք ունէր Յիսուս ըսելիք ունէր 
Սիմոնին, եւ կՍիմոնին, եւ կՍիմոնին, եւ կՍիմոնին, եւ կ’’’’ուզէր որ Սիմոն լաւ ուշադրութիուզէր որ Սիմոն լաւ ուշադրութիուզէր որ Սիմոն լաւ ուշադրութիուզէր որ Սիմոն լաւ ուշադրութիւն դարձնէր իր ւն դարձնէր իր ւն դարձնէր իր ւն դարձնէր իր 
ըսելիքին:ըսելիքին:ըսելիքին:ըսելիքին:    
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Ինչպէս Յիսուս Սիմոնը կանչեց իր անունով` որպէսզի Ինչպէս Յիսուս Սիմոնը կանչեց իր անունով` որպէսզի Ինչպէս Յիսուս Սիմոնը կանչեց իր անունով` որպէսզի Ինչպէս Յիսուս Սիմոնը կանչեց իր անունով` որպէսզի 
անոր ուշադրութիւնը գրաւէր, այնպէս ալ, ան այսօր ու այս անոր ուշադրութիւնը գրաւէր, այնպէս ալ, ան այսօր ու այս անոր ուշադրութիւնը գրաւէր, այնպէս ալ, ան այսօր ու այս անոր ուշադրութիւնը գրաւէր, այնպէս ալ, ան այսօր ու այս 
պահուս, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը կանչէ իր անունով` պահուս, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը կանչէ իր անունով` պահուս, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը կանչէ իր անունով` պահուս, մեզմէ իւրաքանչիւրը կը կանչէ իր անունով` 
որպէսզի մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, քանի ըսելիք ունի մեզի: որպէսզի մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, քանի ըսելիք ունի մեզի: որպէսզի մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, քանի ըսելիք ունի մեզի: որպէսզի մեր ուշադրութիւնը գրաւէ, քանի ըսելիք ունի մեզի: 
Շատ բան կայ սրբագրուելիք մՇատ բան կայ սրբագրուելիք մՇատ բան կայ սրբագրուելիք մՇատ բան կայ սրբագրուելիք մեր կեանքին մէջ, ուստի` շատ եր կեանքին մէջ, ուստի` շատ եր կեանքին մէջ, ուստի` շատ եր կեանքին մէջ, ուստի` շատ 
բան ունի ըսելիք մեզի մեր Տէրը` Յիսուս:բան ունի ըսելիք մեզի մեր Տէրը` Յիսուս:բան ունի ըսելիք մեզի մեր Տէրը` Յիսուս:բան ունի ըսելիք մեզի մեր Տէրը` Յիսուս:    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք չեն ճանչնար Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք չեն ճանչնար Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք չեն ճանչնար Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք չեն ճանչնար 
զինք, ինչպէս Սիմոն ինք չէր ճանչնար. զինք, ինչպէս Սիմոն ինք չէր ճանչնար. զինք, ինչպէս Սիմոն ինք չէր ճանչնար. զինք, ինչպէս Սիմոն ինք չէր ճանչնար. ««««Կը ճանչնամ Կը ճանչնամ Կը ճանչնամ Կը ճանչնամ 
ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնանոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնանոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնանոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնան»»»» ( ( ( (Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
10.14):10.14):10.14):10.14):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Յուդայի նման նք Յուդայի նման նք Յուդայի նման նք Յուդայի նման 
կկկկ’’’’ուրանան զինք. ուրանան զինք. ուրանան զինք. ուրանան զինք. ««««Վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով մարդու Վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով մարդու Վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով մարդու Վա՜յ այն մարդուն, որուն ձեռքով մարդու 
Որդին պիտի մատնուի: ԵրանիՈրդին պիտի մատնուի: ԵրանիՈրդին պիտի մատնուի: ԵրանիՈրդին պիտի մատնուի: Երանի´ ´ ´ ´ անիկա ծնած չըլլարանիկա ծնած չըլլարանիկա ծնած չըլլարանիկա ծնած չըլլար»»»»    
((((Մատթէոս 26.24):Մատթէոս 26.24):Մատթէոս 26.24):Մատթէոս 26.24):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու 
նման չեն հաւատար իրեն. նման չեն հաւատար իրեն. նման չեն հաւատար իրեն. նման չեն հաւատար իրեն. ««««Սատանան գալով անոնց սիրտէն Սատանան գալով անոնց սիրտէն Սատանան գալով անոնց սիրտէն Սատանան գալով անոնց սիրտէն 
կը հանէ Աստուծոյ խօսքը,կը հանէ Աստուծոյ խօսքը,կը հանէ Աստուծոյ խօսքը,կը հանէ Աստուծոյ խօսքը,    որպէսզի չհաւատան եւ չփրկուինորպէսզի չհաւատան եւ չփրկուինորպէսզի չհաւատան եւ չփրկուինորպէսզի չհաւատան եւ չփրկուին»»»»    
((((Ղուկաս 8.12):Ղուկաս 8.12):Ղուկաս 8.12):Ղուկաս 8.12):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք կը շարունակեն Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք կը շարունակեն Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք կը շարունակեն Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք կը շարունակեն 
իրենց սրտի դուռը փակ պահել անոր դիմաց. իրենց սրտի դուռը փակ պահել անոր դիմաց. իրենց սրտի դուռը փակ պահել անոր դիմաց. իրենց սրտի դուռը փակ պահել անոր դիմաց. ««««Ահա ես դրան Ահա ես դրան Ահա ես դրան Ահա ես դրան 
առջեւ եմ ու կը բաղխեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը առջեւ եմ ու կը բաղխեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը առջեւ եմ ու կը բաղխեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը առջեւ եմ ու կը բաղխեմ: Եթէ մէկը իմ ձայնս լսէ եւ դուռը 
բանայ` ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան բանայ` ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան բանայ` ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան բանայ` ներս պիտի մտնեմ եւ անոր հետ պիտի ընթրեմ, ան 
աաաալ` ինծի հետլ` ինծի հետլ` ինծի հետլ` ինծի հետ»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 3.20):Յայտնութիւն 3.20):Յայտնութիւն 3.20):Յայտնութիւն 3.20):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Պետրոսի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Պետրոսի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Պետրոսի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Պետրոսի նման 
տակաւին կասկածամտութիւններ ունին. տակաւին կասկածամտութիւններ ունին. տակաւին կասկածամտութիւններ ունին. տակաւին կասկածամտութիւններ ունին. ««««ԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւաԹերահաւա´́́́տ, տ, տ, տ, 
ինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցարինչո՞ւ կասկածեցար»»»» ( ( ( (Մատթէոս 14.31):Մատթէոս 14.31):Մատթէոս 14.31):Մատթէոս 14.31):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Թովմասի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Թովմասի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Թովմասի նման Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Թովմասի նման 
միայն իրենց տեսածին կը հաւատան. միայն իրենց տեսածին կը հաւատան. միայն իրենց տեսածին կը հաւատան. միայն իրենց տեսածին կը հաւատան. ««««ԵրանիԵրանիԵրանիԵրանի՜ անոնց` որոնք ՜ անոնց` որոնք ՜ անոնց` որոնք ՜ անոնց` որոնք 
առանց զիս տեսնելու կը հաւատանառանց զիս տեսնելու կը հաւատանառանց զիս տեսնելու կը հաւատանառանց զիս տեսնելու կը հաւատան»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 20.29):Յովհաննէս 20.29):Յովհաննէս 20.29):Յովհաննէս 20.29):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք հրեաներու 
նման զինք լքելու մասին կը մտածեն. նման զինք լքելու մասին կը մտածեն. նման զինք լքելու մասին կը մտածեն. նման զինք լքելու մասին կը մտածեն. ««««Միթէ դո՞ւք ալ կՄիթէ դո՞ւք ալ կՄիթէ դո՞ւք ալ կՄիթէ դո՞ւք ալ կ’’’’ուզէք ուզէք ուզէք ուզէք 
երթալերթալերթալերթալ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.67):Յովհաննէս 6.67):Յովհաննէս 6.67):Յովհաննէս 6.67):    
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Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Աստուծոյ Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Աստուծոյ Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Աստուծոյ Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Աստուծոյ 
օրհնութիւնը կըօրհնութիւնը կըօրհնութիւնը կըօրհնութիւնը կը    խնդրեն աղքատներուն համար. խնդրեն աղքատներուն համար. խնդրեն աղքատներուն համար. խնդրեն աղքատներուն համար. ««««Դուք տուէք Դուք տուէք Դուք տուէք Դուք տուէք 
անոնց ուտելիքըանոնց ուտելիքըանոնց ուտելիքըանոնց ուտելիքը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 14.16):Մատթէոս 14.16):Մատթէոս 14.16):Մատթէոս 14.16):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք նիւթական Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք նիւթական Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք նիւթական Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք նիւթական 
կարիքներու համար մնայուն կերպով կը դիմեն իրեն կարիքներու համար մնայուն կերպով կը դիմեն իրեն կարիքներու համար մնայուն կերպով կը դիմեն իրեն կարիքներու համար մնայուն կերպով կը դիմեն իրեն ««««Դուք Դուք Դուք Դուք 
նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ արքայութիւնը գայ եւ 
աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստուած աաշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստուած աաշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստուած աաշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ Աստուած այդ բոլորը յդ բոլորը յդ բոլորը յդ բոլորը 
աւելիով պիտի տայ ձեզիաւելիով պիտի տայ ձեզիաւելիով պիտի տայ ձեզիաւելիով պիտի տայ ձեզի»»»» (  (  (  ( Մատթէոս 6.33):Մատթէոս 6.33):Մատթէոս 6.33):Մատթէոս 6.33):    

Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք գայթակղուՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք գայթակղուՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք գայթակղուՅիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք գայթակղու----
թեան պատճառ կը դառնան իրենց հաւատքի առաջին թեան պատճառ կը դառնան իրենց հաւատքի առաջին թեան պատճառ կը դառնան իրենց հաւատքի առաջին թեան պատճառ կը դառնան իրենց հաւատքի առաջին 
քայլերը առած անձերուն. քայլերը առած անձերուն. քայլերը առած անձերուն. քայլերը առած անձերուն. ««««Ով որ ինծի հաւատացող այս Ով որ ինծի հաւատացող այս Ով որ ինծի հաւատացող այս Ով որ ինծի հաւատացող այս 
փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կփոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կփոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կփոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէ, աւելի լաւ կ’’’’ըլլայ, որ ըլլայ, որ ըլլայ, որ ըլլայ, որ 
գայթակղեցնողինգայթակղեցնողինգայթակղեցնողինգայթակղեցնողին    վիզին մեծ երկանաքար անցուի եւ ծովուն վիզին մեծ երկանաքար անցուի եւ ծովուն վիզին մեծ երկանաքար անցուի եւ ծովուն վիզին մեծ երկանաքար անցուի եւ ծովուն 
խորքը ձգուի` ընկղմելու համարխորքը ձգուի` ընկղմելու համարխորքը ձգուի` ընկղմելու համարխորքը ձգուի` ընկղմելու համար»»»» ( ( ( (Մատթէոս 18.6):Մատթէոս 18.6):Մատթէոս 18.6):Մատթէոս 18.6):    

Տակաւին, Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Տակաւին, Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Տակաւին, Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք Տակաւին, Յիսուս ըսելիք ունի բոլոր անոնց` որոնք 
Դեմասի նման իրենց առաքելութիւնը կը լքեն (Բ.Տիմոթէոս Դեմասի նման իրենց առաքելութիւնը կը լքեն (Բ.Տիմոթէոս Դեմասի նման իրենց առաքելութիւնը կը լքեն (Բ.Տիմոթէոս Դեմասի նման իրենց առաքելութիւնը կը լքեն (Բ.Տիմոթէոս 
4.10), 4.10), 4.10), 4.10), Սաւուղի նման իրենց տուած խոստումը կը դրժեն Սաւուղի նման իրենց տուած խոստումը կը դրժեն Սաւուղի նման իրենց տուած խոստումը կը դրժեն Սաւուղի նման իրենց տուած խոստումը կը դրժեն 
((((Ա.Թագաւորաց 15.1Ա.Թագաւորաց 15.1Ա.Թագաւորաց 15.1Ա.Թագաւորաց 15.1----2,9,22,9,22,9,22,9,22222----23), 23), 23), 23), Կայէնի նման իրենց եղբօր Կայէնի նման իրենց եղբօր Կայէնի նման իրենց եղբօր Կայէնի նման իրենց եղբօր 
վնաս կը հասցնեն (Ծննդոց 4.8), Յեզաբէլի նման Տիրոջ վնաս կը հասցնեն (Ծննդոց 4.8), Յեզաբէլի նման Տիրոջ վնաս կը հասցնեն (Ծննդոց 4.8), Յեզաբէլի նման Տիրոջ վնաս կը հասցնեն (Ծննդոց 4.8), Յեզաբէլի նման Տիրոջ 
մարդիկը կը հալածեն ու կը սպաննեն (Գ.Թագաւորաց 18.13), մարդիկը կը հալածեն ու կը սպաննեն (Գ.Թագաւորաց 18.13), մարդիկը կը հալածեն ու կը սպաննեն (Գ.Թագաւորաց 18.13), մարդիկը կը հալածեն ու կը սպաննեն (Գ.Թագաւորաց 18.13), 
Դալիլայի նման Դալիլայի նման Դալիլայի նման Դալիլայի նման Աստուծոյ զաւակներըԱստուծոյ զաւակներըԱստուծոյ զաւակներըԱստուծոյ զաւակները    խաբել կխաբել կխաբել կխաբել կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
((((Դատաւորաց 16.6,10,13,15), Դեմետիոսի նման դրամի սիրոյն Դատաւորաց 16.6,10,13,15), Դեմետիոսի նման դրամի սիրոյն Դատաւորաց 16.6,10,13,15), Դեմետիոսի նման դրամի սիրոյն Դատաւորաց 16.6,10,13,15), Դեմետիոսի նման դրամի սիրոյն 
Աստուծոյ խօսքի քարոԱստուծոյ խօսքի քարոԱստուծոյ խօսքի քարոԱստուծոյ խօսքի քարոզիչները լռեցնել կզիչները լռեցնել կզիչները լռեցնել կզիչները լռեցնել կ’’’’ուզեն (Գործք 19.23ուզեն (Գործք 19.23ուզեն (Գործք 19.23ուզեն (Գործք 19.23----
27), 27), 27), 27), Եսաւի նման Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պատիւին Եսաւի նման Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պատիւին Եսաւի նման Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պատիւին Եսաւի նման Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պատիւին 
ու պարգեւին արժէքը չեն գիտեր (Ծննդոց 25.29ու պարգեւին արժէքը չեն գիտեր (Ծննդոց 25.29ու պարգեւին արժէքը չեն գիտեր (Ծննդոց 25.29ու պարգեւին արժէքը չեն գիտեր (Ծննդոց 25.29----34: 34: 34: 34: 
Եբրայեցիս 12.16), Համանի նման Աստուծոյ ծրագիրին դէմ կը Եբրայեցիս 12.16), Համանի նման Աստուծոյ ծրագիրին դէմ կը Եբրայեցիս 12.16), Համանի նման Աստուծոյ ծրագիրին դէմ կը Եբրայեցիս 12.16), Համանի նման Աստուծոյ ծրագիրին դէմ կը 
պայքարին (Եսթեր 3.8), Փենանայի նման սիրտը կոտրած պայքարին (Եսթեր 3.8), Փենանայի նման սիրտը կոտրած պայքարին (Եսթեր 3.8), Փենանայի նման սիրտը կոտրած պայքարին (Եսթեր 3.8), Փենանայի նման սիրտը կոտրած 
մարդուն սիրտը ամարդուն սիրտը ամարդուն սիրտը ամարդուն սիրտը ա´́́́լ աւելի կը կոտրեն (Ա.Թագաւորաց 1.5լ աւելի կը կոտրեն (Ա.Թագաւորաց 1.5լ աւելի կը կոտրեն (Ա.Թագաւորաց 1.5լ աւելի կը կոտրեն (Ա.Թագաւորաց 1.5----8): 8): 8): 8): 
Եւալն:Եւալն:Եւալն:Եւալն:    

4) 4) 4) 4) ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն...ն...ն...ն...»:»:»:»:    Անցեալի հասկացողութեամբ, անձի մը Անցեալի հասկացողութեամբ, անձի մը Անցեալի հասկացողութեամբ, անձի մը Անցեալի հասկացողութեամբ, անձի մը 
անունը տալը` զայն ճանչնալ եւ ընդունիլ կը նշանակէր: Իսկ անունը տալը` զայն ճանչնալ եւ ընդունիլ կը նշանակէր: Իսկ անունը տալը` զայն ճանչնալ եւ ընդունիլ կը նշանակէր: Իսկ անունը տալը` զայն ճանչնալ եւ ընդունիլ կը նշանակէր: Իսկ 
զայն ճանչնալը կամ ընդունիլը` խորքին մէջ անոր հետ զայն ճանչնալը կամ ընդունիլը` խորքին մէջ անոր հետ զայն ճանչնալը կամ ընդունիլը` խորքին մէջ անոր հետ զայն ճանչնալը կամ ընդունիլը` խորքին մէջ անոր հետ 
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յարաբերութիւն, հաղորդակցութիւն ու մտերմութւն մշակել յարաբերութիւն, հաղորդակցութիւն ու մտերմութւն մշակել յարաբերութիւն, հաղորդակցութիւն ու մտերմութւն մշակել յարաբերութիւն, հաղորդակցութիւն ու մտերմութւն մշակել 
կը նշկը նշկը նշկը նշանակէր: Այս իմաստով, Յիսուս Սիմոնին անունը անակէր: Այս իմաստով, Յիսուս Սիմոնին անունը անակէր: Այս իմաստով, Յիսուս Սիմոնին անունը անակէր: Այս իմաստով, Յիսուս Սիմոնին անունը 
տալով` զինք կը հրաւիրէր իր սիրտը բանալու ճշմարտուտալով` զինք կը հրաւիրէր իր սիրտը բանալու ճշմարտուտալով` զինք կը հրաւիրէր իր սիրտը բանալու ճշմարտուտալով` զինք կը հրաւիրէր իր սիրտը բանալու ճշմարտու----
թեան դիմաց, ճանչնալու ու ընդգրկելու ճշմարտութիւնը: թեան դիմաց, ճանչնալու ու ընդգրկելու ճշմարտութիւնը: թեան դիմաց, ճանչնալու ու ընդգրկելու ճշմարտութիւնը: թեան դիմաց, ճանչնալու ու ընդգրկելու ճշմարտութիւնը: 
Յիսուս Սիմոնին հետ անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուս Սիմոնին հետ անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուս Սիմոնին հետ անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ մտնել Յիսուս Սիմոնին հետ անկեղծ հաղորդակցութեան մէջ մտնել 
կկկկ’’’’ուզէր, բայց Սիմոն կարծէք պատրաստ չէր ուզէր, բայց Սիմոն կարծէք պատրաստ չէր ուզէր, բայց Սիմոն կարծէք պատրաստ չէր ուզէր, բայց Սիմոն կարծէք պատրաստ չէր ««««տակաւինտակաւինտակաւինտակաւին»: »: »: »: 
Այսօր, մեԱյսօր, մեԱյսօր, մեԱյսօր, մե´́́́ր ալ հետ Յիսուս կր ալ հետ Յիսուս կր ալ հետ Յիսուս կր ալ հետ Յիսուս կ’’’’ուզէ հաղորդակցութեան մէջ ուզէ հաղորդակցութեան մէջ ուզէ հաղորդակցութեան մէջ ուզէ հաղորդակցութեան մէջ 
մտնել: Մենք կմտնել: Մենք կմտնել: Մենք կմտնել: Մենք կ’’’’ուզե՞նք կամ կը փափաքի՞նք նման ուզե՞նք կամ կը փափաքի՞նք նման ուզե՞նք կամ կը փափաքի՞նք նման ուզե՞նք կամ կը փափաքի՞նք նման 
հաղորդակցութիւն մը: Պատրա՞ստ ենք Տիրոջ հետ սիրալիր հաղորդակցութիւն մը: Պատրա՞ստ ենք Տիրոջ հետ սիրալիր հաղորդակցութիւն մը: Պատրա՞ստ ենք Տիրոջ հետ սիրալիր հաղորդակցութիւն մը: Պատրա՞ստ ենք Տիրոջ հետ սիրալիր 
յարաբերութեան մէջ մտնելու: Եւ ինչո՞ւ չմտնենք, երբ մենք յարաբերութեան մէջ մտնելու: Եւ ինչո՞ւ չմտնենք, երբ մենք յարաբերութեան մէջ մտնելու: Եւ ինչո՞ւ չմտնենք, երբ մենք յարաբերութեան մէջ մտնելու: Եւ ինչո՞ւ չմտնենք, երբ մենք 
այդ յարաբերութեան մէջ մտնելու համար է որ ստեղծուած այդ յարաբերութեան մէջ մտնելու համար է որ ստեղծուած այդ յարաբերութեան մէջ մտնելու համար է որ ստեղծուած այդ յարաբերութեան մէջ մտնելու համար է որ ստեղծուած 
ենք: Ծնողներենք: Ծնողներենք: Ծնողներենք: Ծնողներ    ինչո՞ւ համար զաւակ կը բերեն: Անոնց հետ ինչո՞ւ համար զաւակ կը բերեն: Անոնց հետ ինչո՞ւ համար զաւակ կը բերեն: Անոնց հետ ինչո՞ւ համար զաւակ կը բերեն: Անոնց հետ 
հաղորդակցելու համար չէ՞ որ կը բերեն. զանոնք սիրելու ու հաղորդակցելու համար չէ՞ որ կը բերեն. զանոնք սիրելու ու հաղորդակցելու համար չէ՞ որ կը բերեն. զանոնք սիրելու ու հաղորդակցելու համար չէ՞ որ կը բերեն. զանոնք սիրելու ու 
անոնց սէրը վայելելու համար չէ՞ որ կը բերեն: Մեր հոգեւոր անոնց սէրը վայելելու համար չէ՞ որ կը բերեն: Մեր հոգեւոր անոնց սէրը վայելելու համար չէ՞ որ կը բերեն: Մեր հոգեւոր անոնց սէրը վայելելու համար չէ՞ որ կը բերեն: Մեր հոգեւոր 
ծնողը` Աստուած ինք նաեւ, մեզ լոյս աշխարհ կը բերէ, ծնողը` Աստուած ինք նաեւ, մեզ լոյս աշխարհ կը բերէ, ծնողը` Աստուած ինք նաեւ, մեզ լոյս աշխարհ կը բերէ, ծնողը` Աստուած ինք նաեւ, մեզ լոյս աշխարհ կը բերէ, 
որպէսզի հաղորդակցութիւն ու սիրալիր յարաբերութիւն որպէսզի հաղորդակցութիւն ու սիրալիր յարաբերութիւն որպէսզի հաղորդակցութիւն ու սիրալիր յարաբերութիւն որպէսզի հաղորդակցութիւն ու սիրալիր յարաբերութիւն 
մշակէ մշակէ մշակէ մշակէ մեր հետ: Ինչպէս մայր մը կամ հայր մը կմեր հետ: Ինչպէս մայր մը կամ հայր մը կմեր հետ: Ինչպէս մայր մը կամ հայր մը կմեր հետ: Ինչպէս մայր մը կամ հայր մը կ’’’’ուզէ իր ուզէ իր ուզէ իր ուզէ իր 
զաւակին հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, նոյնպէս զաւակին հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, նոյնպէս զաւակին հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, նոյնպէս զաւակին հետ մտերիմ յարաբերութեան մէջ ըլլալ, նոյնպէս 
ալ, մեր երկնաւոր Ծնողը ինք, կը փափաքի յարաբերութեան ալ, մեր երկնաւոր Ծնողը ինք, կը փափաքի յարաբերութեան ալ, մեր երկնաւոր Ծնողը ինք, կը փափաքի յարաբերութեան ալ, մեր երկնաւոր Ծնողը ինք, կը փափաքի յարաբերութեան 
մէջ ըլլալ իր բոլոր արարածներուն հետ` որոնք իր սիրասուն մէջ ըլլալ իր բոլոր արարածներուն հետ` որոնք իր սիրասուն մէջ ըլլալ իր բոլոր արարածներուն հետ` որոնք իր սիրասուն մէջ ըլլալ իր բոլոր արարածներուն հետ` որոնք իր սիրասուն 
զաւակներն են:զաւակներն են:զաւակներն են:զաւակներն են:    

5) 5) 5) 5) ««««““““ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ””””,,,,----    ըսաւ անըսաւ անըսաւ անըսաւ ան»:»:»:»:    ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմոն պատրաստ ն պատրաստ ն պատրաստ ն պատրաստ 
էր լսելու թէ ինչ պիտի ըսէր Յիսուս: Լսեց բայց չսորվեցաւ էր լսելու թէ ինչ պիտի ըսէր Յիսուս: Լսեց բայց չսորվեցաւ էր լսելու թէ ինչ պիտի ըսէր Յիսուս: Լսեց բայց չսորվեցաւ էր լսելու թէ ինչ պիտի ըսէր Յիսուս: Լսեց բայց չսորվեցաւ 
ճշմարտութիւնը: Լսեց բայց չգիտցաւ ճշմարտութիւնը: Գէթ ճշմարտութիւնը: Լսեց բայց չգիտցաւ ճշմարտութիւնը: Գէթ ճշմարտութիւնը: Լսեց բայց չգիտցաւ ճշմարտութիւնը: Գէթ ճշմարտութիւնը: Լսեց բայց չգիտցաւ ճշմարտութիւնը: Գէթ 
աւետարանական հատուածը ցոյց չի տար մեզի, որ Սիմոն աւետարանական հատուածը ցոյց չի տար մեզի, որ Սիմոն աւետարանական հատուածը ցոյց չի տար մեզի, որ Սիմոն աւետարանական հատուածը ցոյց չի տար մեզի, որ Սիմոն 
գիտցաւ ճշմարտութիւնը Յիսուսի անձին մասին ու ընդգրկեց գիտցաւ ճշմարտութիւնը Յիսուսի անձին մասին ու ընդգրկեց գիտցաւ ճշմարտութիւնը Յիսուսի անձին մասին ու ընդգրկեց գիտցաւ ճշմարտութիւնը Յիսուսի անձին մասին ու ընդգրկեց 
զայն: Դժբախտութիւն է լսել Տիրոջ խօսքըզայն: Դժբախտութիւն է լսել Տիրոջ խօսքըզայն: Դժբախտութիւն է լսել Տիրոջ խօսքըզայն: Դժբախտութիւն է լսել Տիրոջ խօսքը, , , , բայց չգտնել բայց չգտնել բայց չգտնել բայց չգտնել 
ճշմարտութիւնը անոր մէջ ու անոր միջոցաւ: Ինչպէս ամէն ճշմարտութիւնը անոր մէջ ու անոր միջոցաւ: Ինչպէս ամէն ճշմարտութիւնը անոր մէջ ու անոր միջոցաւ: Ինչպէս ամէն ճշմարտութիւնը անոր մէջ ու անոր միջոցաւ: Ինչպէս ամէն 
ժամանակ, նոյնպէս ալ այսօր, պատմութիւնը ինքզինք է որ կը ժամանակ, նոյնպէս ալ այսօր, պատմութիւնը ինքզինք է որ կը ժամանակ, նոյնպէս ալ այսօր, պատմութիւնը ինքզինք է որ կը ժամանակ, նոյնպէս ալ այսօր, պատմութիւնը ինքզինք է որ կը 
կրկնէ: Այսօր ալ մարդիկ կը լսեն Քրիստոսի ձայնը Աստուակրկնէ: Այսօր ալ մարդիկ կը լսեն Քրիստոսի ձայնը Աստուակրկնէ: Այսօր ալ մարդիկ կը լսեն Քրիստոսի ձայնը Աստուակրկնէ: Այսօր ալ մարդիկ կը լսեն Քրիստոսի ձայնը Աստուա----
ծաշունչին եւ Աստուածաշունչի քարոզիչներուն բերնով, բայց ծաշունչին եւ Աստուածաշունչի քարոզիչներուն բերնով, բայց ծաշունչին եւ Աստուածաշունչի քարոզիչներուն բերնով, բայց ծաշունչին եւ Աստուածաշունչի քարոզիչներուն բերնով, բայց 
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չեչեչեչե´́́́ն գտներ ճշմարտութիւնը, չն գտներ ճշմարտութիւնը, չն գտներ ճշմարտութիւնը, չն գտներ ճշմարտութիւնը, չեեեե´́́́ն տեսներ ճշմարտութիւնը, ն տեսներ ճշմարտութիւնը, ն տեսներ ճշմարտութիւնը, ն տեսներ ճշմարտութիւնը, 
չեչեչեչե´́́́ն ընդունիր ու չեն ընդունիր ու չեն ընդունիր ու չեն ընդունիր ու չե´́́́ն գրկեր ճշմարտութիւնը:ն գրկեր ճշմարտութիւնը:ն գրկեր ճշմարտութիւնը:ն գրկեր ճշմարտութիւնը:    

Քրիստոսի խօսքերը կամ անոր խօսքերուն քարոզուՔրիստոսի խօսքերը կամ անոր խօսքերուն քարոզուՔրիստոսի խօսքերը կամ անոր խօսքերուն քարոզուՔրիստոսի խօսքերը կամ անոր խօսքերուն քարոզու----
թիւնը լսելը օգուտ չի բերեր մեզի ու փոփոխութիւն չեն թիւնը լսելը օգուտ չի բերեր մեզի ու փոփոխութիւն չեն թիւնը լսելը օգուտ չի բերեր մեզի ու փոփոխութիւն չեն թիւնը լսելը օգուտ չի բերեր մեզի ու փոփոխութիւն չեն 
յառաջացներ մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք լոկ մեր նիւթական յառաջացներ մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք լոկ մեր նիւթական յառաջացներ մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք լոկ մեր նիւթական յառաջացներ մեր կեանքին մէջ, եթէ երբեք լոկ մեր նիւթական 
ականջներով է որ կը լսենք զանոնք: Երկոականջներով է որ կը լսենք զանոնք: Երկոականջներով է որ կը լսենք զանոնք: Երկոականջներով է որ կը լսենք զանոնք: Երկու իմաստով կը ւ իմաստով կը ւ իմաստով կը ւ իմաստով կը 
հասկնանք հասկնանք հասկնանք հասկնանք ««««լսելլսելլսելլսել» » » » բառը: Կարելի է լսել Քրիստոսի խօսքերը եւ բառը: Կարելի է լսել Քրիստոսի խօսքերը եւ բառը: Կարելի է լսել Քրիստոսի խօսքերը եւ բառը: Կարելի է լսել Քրիստոսի խօսքերը եւ 
գործադրել զանոնք, եւ կարելի է նաեւ լսել Քրիստոսի գործադրել զանոնք, եւ կարելի է նաեւ լսել Քրիստոսի գործադրել զանոնք, եւ կարելի է նաեւ լսել Քրիստոսի գործադրել զանոնք, եւ կարելի է նաեւ լսել Քրիստոսի 
խօսքերը եւ չգործադրել զանոնք: Քրիստոս այս երկու խօսքերը եւ չգործադրել զանոնք: Քրիստոս այս երկու խօսքերը եւ չգործադրել զանոնք: Քրիստոս այս երկու խօսքերը եւ չգործադրել զանոնք: Քրիստոս այս երկու 
իմաստներուն ալ մասին խօսեցաւ: Ան կ'ըսէ.իմաստներուն ալ մասին խօսեցաւ: Ան կ'ըսէ.իմաստներուն ալ մասին խօսեցաւ: Ան կ'ըսէ.իմաստներուն ալ մասին խօսեցաւ: Ան կ'ըսէ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ եւ կը գործադրէ Ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ եւ կը գործադրէ Ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ եւ կը գործադրէ Ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ եւ կը գործադրէ 
զազազազանոնք, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը նոնք, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը նոնք, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը նոնք, պիտի նմանի այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը 
ժայռի վրայ կը շինէժայռի վրայ կը շինէժայռի վրայ կը շինէժայռի վրայ կը շինէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 7.24):Մատթէոս 7.24):Մատթէոս 7.24):Մատթէոս 7.24):    

բ) բ) բ) բ) ««««Իսկ ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ բայց չի Իսկ ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ բայց չի Իսկ ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ բայց չի Իսկ ով որ իմ այս խօսքերս կը ԼՍԷ բայց չի 
գործադրեր զանոնք, պիտի նմանի այն յիմար մարդուն, որ իր գործադրեր զանոնք, պիտի նմանի այն յիմար մարդուն, որ իր գործադրեր զանոնք, պիտի նմանի այն յիմար մարդուն, որ իր գործադրեր զանոնք, պիտի նմանի այն յիմար մարդուն, որ իր 
տունը աւազի վրայ կը շինէտունը աւազի վրայ կը շինէտունը աւազի վրայ կը շինէտունը աւազի վրայ կը շինէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 7.26):Մատթէոս 7.26):Մատթէոս 7.26):Մատթէոս 7.26):    

Առաջինին մէջ Քրիստոս կը խօսի Առաջինին մէջ Քրիստոս կը խօսի Առաջինին մէջ Քրիստոս կը խօսի Առաջինին մէջ Քրիստոս կը խօսի իր խօսքերը լսող ու իր խօսքերը լսող ու իր խօսքերը լսող ու իր խօսքերը լսող ու 
գործադրող մարդոց մասին, իսկ երկրորդին մէջ` իր խօսքերը գործադրող մարդոց մասին, իսկ երկրորդին մէջ` իր խօսքերը գործադրող մարդոց մասին, իսկ երկրորդին մէջ` իր խօսքերը գործադրող մարդոց մասին, իսկ երկրորդին մէջ` իր խօսքերը 
լսող բայց չգործադրող մարդոց մասին: Յստակ է, լսող բայց չգործադրող մարդոց մասին: Յստակ է, լսող բայց չգործադրող մարդոց մասին: Յստակ է, լսող բայց չգործադրող մարդոց մասին: Յստակ է, 
հետեւաբար, որ Քրիստոսի խօսքերը լսելը կամ գիտնալը հետեւաբար, որ Քրիստոսի խօսքերը լսելը կամ գիտնալը հետեւաբար, որ Քրիստոսի խօսքերը լսելը կամ գիտնալը հետեւաբար, որ Քրիստոսի խօսքերը լսելը կամ գիտնալը 
օգուտ չի բերեր մեզի, եթէ երբեք զանոնք կեանքով օգուտ չի բերեր մեզի, եթէ երբեք զանոնք կեանքով օգուտ չի բերեր մեզի, եթէ երբեք զանոնք կեանքով օգուտ չի բերեր մեզի, եթէ երբեք զանոնք կեանքով 
չթարգմանենք: Սիմոն լոկ իր նիւթական ականջներոչթարգմանենք: Սիմոն լոկ իր նիւթական ականջներոչթարգմանենք: Սիմոն լոկ իր նիւթական ականջներոչթարգմանենք: Սիմոն լոկ իր նիւթական ականջներով լսեց վ լսեց վ լսեց վ լսեց 
Քրիստոսի խօսքը. ահա թէ ինչու Քրիստոսի խօսքը Քրիստոսի խօսքը. ահա թէ ինչու Քրիստոսի խօսքը Քրիստոսի խօսքը. ահա թէ ինչու Քրիստոսի խօսքը Քրիստոսի խօսքը. ահա թէ ինչու Քրիստոսի խօսքը 
չթափանցեց անոր չթափանցեց անոր չթափանցեց անոր չթափանցեց անոր ««««շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու շունչին ու հոգիին մէջ, մինչեւ ողն ու 
ծուծըծուծըծուծըծուծը»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):Եբրայեցիս 4.12):    

6) 6) 6) 6) Ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, Սիմոն ուրացաւ թէ Ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, Սիմոն ուրացաւ թէ Ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, Սիմոն ուրացաւ թէ Ինչպէս վերեւ հաստատեցինք, Սիմոն ուրացաւ թէ 
Քրիստոս կրնար մարգարէ ըլլալ: Յիսուս ուզեց Քրիստոս կրնար մարգարէ ըլլալ: Յիսուս ուզեց Քրիստոս կրնար մարգարէ ըլլալ: Յիսուս ուզեց Քրիստոս կրնար մարգարէ ըլլալ: Յիսուս ուզեց 
երկխօսութեան մէջ մտնել Սիմոնի հետ` Սիմոերկխօսութեան մէջ մտնել Սիմոնի հետ` Սիմոերկխօսութեան մէջ մտնել Սիմոնի հետ` Սիմոերկխօսութեան մէջ մտնել Սիմոնի հետ` Սիմոնի իսկ նի իսկ նի իսկ նի իսկ 
կամքով, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք ոչ միայն մարգարէ կամքով, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք ոչ միայն մարգարէ կամքով, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք ոչ միայն մարգարէ կամքով, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք ոչ միայն մարգարէ 
էր, այլ աւելի մեծ քան մարգարէ մը. մէկը` որ երկրի վրայ էր, այլ աւելի մեծ քան մարգարէ մը. մէկը` որ երկրի վրայ էր, այլ աւելի մեծ քան մարգարէ մը. մէկը` որ երկրի վրայ էր, այլ աւելի մեծ քան մարգարէ մը. մէկը` որ երկրի վրայ 
մարդոց մեղքերը ներելու իրաւունք ու իշխանութիւն ունէր մարդոց մեղքերը ներելու իրաւունք ու իշխանութիւն ունէր մարդոց մեղքերը ներելու իրաւունք ու իշխանութիւն ունէր մարդոց մեղքերը ներելու իրաւունք ու իշխանութիւն ունէր 
((((Ղուկաս 7.49: Մատթէոս 9.6: Մարկոս 2.10: Ղուկաս 5.24): Երբ Ղուկաս 7.49: Մատթէոս 9.6: Մարկոս 2.10: Ղուկաս 5.24): Երբ Ղուկաս 7.49: Մատթէոս 9.6: Մարկոս 2.10: Ղուկաս 5.24): Երբ Ղուկաս 7.49: Մատթէոս 9.6: Մարկոս 2.10: Ղուկաս 5.24): Երբ 
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Յիսուս երկխօսութեան մէջ մտնէ մՅիսուս երկխօսութեան մէջ մտնէ մՅիսուս երկխօսութեան մէջ մտնէ մՅիսուս երկխօսութեան մէջ մտնէ մեր հետ, մեզ կ'առաջնորդէ եր հետ, մեզ կ'առաջնորդէ եր հետ, մեզ կ'առաջնորդէ եր հետ, մեզ կ'առաջնորդէ 
ամբողջական ճշմարտութեան: Եթէ տակաւին փնտռտուքի ամբողջական ճշմարտութեան: Եթէ տակաւին փնտռտուքի ամբողջական ճշմարտութեան: Եթէ տակաւին փնտռտուքի ամբողջական ճշմարտութեան: Եթէ տակաւին փնտռտուքի 
մէջ ենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ մէջ ենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ մէջ ենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ մէջ ենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ 
հարցեր ունինք որոնց համար լուծում կը փնտռենք, կամ հարցեր ունինք որոնց համար լուծում կը փնտռենք, կամ հարցեր ունինք որոնց համար լուծում կը փնտռենք, կամ հարցեր ունինք որոնց համար լուծում կը փնտռենք, կամ 
հարցումներ` որոնց համար պատասխան կ'ուզենք` հարցումներ` որոնց համար պատասխան կ'ուզենք` հարցումներ` որոնց համար պատասխան կ'ուզենք` հարցումներ` որոնց համար պատասխան կ'ուզենք` 
երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ վերկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ վերկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ վերկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի հետ: Եթէ վէրքեր ունինք էրքեր ունինք էրքեր ունինք էրքեր ունինք 
որոնց համար բալասան կ'որոնենք, կամ ցաւ` որուն համար որոնց համար բալասան կ'որոնենք, կամ ցաւ` որուն համար որոնց համար բալասան կ'որոնենք, կամ ցաւ` որուն համար որոնց համար բալասան կ'որոնենք, կամ ցաւ` որուն համար 
սփոփանք կ'ուզենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի սփոփանք կ'ուզենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի սփոփանք կ'ուզենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի սփոփանք կ'ուզենք` երկխօսութեան մէջ մտնենք Յիսուսի 
հետ: Տիրոջ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելը, լուծում կը բերէ հետ: Տիրոջ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելը, լուծում կը բերէ հետ: Տիրոջ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելը, լուծում կը բերէ հետ: Տիրոջ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելը, լուծում կը բերէ 
ամէն հարցի ու հարցումի, ամէն խնդիրի ու խնդրանքի:ամէն հարցի ու հարցումի, ամէն խնդիրի ու խնդրանքի:ամէն հարցի ու հարցումի, ամէն խնդիրի ու խնդրանքի:ամէն հարցի ու հարցումի, ամէն խնդիրի ու խնդրանքի:    

7) 7) 7) 7) ««««ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»:»:»:»:    Սիմոն չէր ընդուՍիմոն չէր ընդուՍիմոն չէր ընդուՍիմոն չէր ընդուներ որ Քրիստոս ներ որ Քրիստոս ներ որ Քրիստոս ներ որ Քրիստոս 
մարգարէ էր, մարգարէ էր, մարգարէ էր, մարգարէ էր, եւ եւ եւ եւ կամ կասկածեցաւ որ մարգարէ էր, բայց գոնէ կամ կասկածեցաւ որ մարգարէ էր, բայց գոնէ կամ կասկածեցաւ որ մարգարէ էր, բայց գոնէ կամ կասկածեցաւ որ մարգարէ էր, բայց գոնէ 
զայն կ'ընդունէր իբրեւ Վարդապետ, իբրեւ Ուսուցիչ, իբրեւ զայն կ'ընդունէր իբրեւ Վարդապետ, իբրեւ Ուսուցիչ, իբրեւ զայն կ'ընդունէր իբրեւ Վարդապետ, իբրեւ Ուսուցիչ, իբրեւ զայն կ'ընդունէր իբրեւ Վարդապետ, իբրեւ Ուսուցիչ, իբրեւ 
Քարոզիչ: Դարերու ընթացքին, շատե՜ր ընդունած ու Քարոզիչ: Դարերու ընթացքին, շատե՜ր ընդունած ու Քարոզիչ: Դարերու ընթացքին, շատե՜ր ընդունած ու Քարոզիչ: Դարերու ընթացքին, շատե՜ր ընդունած ու 
խոստովանած են, որ Քրիստոս եղած է պատմութեան խոստովանած են, որ Քրիստոս եղած է պատմութեան խոստովանած են, որ Քրիստոս եղած է պատմութեան խոստովանած են, որ Քրիստոս եղած է պատմութեան 
մեծագոյն ուսուցիչը, բայց ասիկա օգուտ մը չէմեծագոյն ուսուցիչը, բայց ասիկա օգուտ մը չէմեծագոյն ուսուցիչը, բայց ասիկա օգուտ մը չէմեծագոյն ուսուցիչը, բայց ասիկա օգուտ մը չէ    բերած անոնց, բերած անոնց, բերած անոնց, բերած անոնց, 
մանաւանդ եթէ չեն ընդունած զայն պատմութեան Փրկիչն ու մանաւանդ եթէ չեն ընդունած զայն պատմութեան Փրկիչն ու մանաւանդ եթէ չեն ընդունած զայն պատմութեան Փրկիչն ու մանաւանդ եթէ չեն ընդունած զայն պատմութեան Փրկիչն ու 
Աստուածը իբրեւ, Ղեկավարն ու Առաջնորդը իբրեւ: Աստուածը իբրեւ, Ղեկավարն ու Առաջնորդը իբրեւ: Աստուածը իբրեւ, Ղեկավարն ու Առաջնորդը իբրեւ: Աստուածը իբրեւ, Ղեկավարն ու Առաջնորդը իբրեւ: 
Արդարեւ, ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Արդարեւ, ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Արդարեւ, ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս Արդարեւ, ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ Յիսուս 
մեծագոյն ուսուցիչն է պատմութեան, բայց չենք հետեւիր իր մեծագոյն ուսուցիչն է պատմութեան, բայց չենք հետեւիր իր մեծագոյն ուսուցիչն է պատմութեան, բայց չենք հետեւիր իր մեծագոյն ուսուցիչն է պատմութեան, բայց չենք հետեւիր իր 
ուսուցումներուն: Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտեուսուցումներուն: Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտեուսուցումներուն: Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտեուսուցումներուն: Ինչո՞վ կ'օգտուինք երբ գիտենք որ ան նք որ ան նք որ ան նք որ ան 
բացարձակ ճշմարտութեան քարոզիչն է, բայց մենք մեր բացարձակ ճշմարտութեան քարոզիչն է, բայց մենք մեր բացարձակ ճշմարտութեան քարոզիչն է, բայց մենք մեր բացարձակ ճշմարտութեան քարոզիչն է, բայց մենք մեր 
կեանքով չենք ակեանքով չենք ակեանքով չենք ակեանքով չենք արտացոլացներ այդ ճշմարտութիւնը:րտացոլացներ այդ ճշմարտութիւնը:րտացոլացներ այդ ճշմարտութիւնը:րտացոլացներ այդ ճշմարտութիւնը:    

««««Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.----    ““““Երկու հոգիներ փոխատուի մը Երկու հոգիներ փոխատուի մը Երկու հոգիներ փոխատուի մը Երկու հոգիներ փոխատուի մը 
պարտական էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ պարտական էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ պարտական էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ պարտական էին. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ 
յիսունյիսունյիսունյիսուն””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.41):Ղուկաս 7.41):Ղուկաս 7.41):Ղուկաս 7.41):    

1) 1) 1) 1) Այս խօսքին ընդհանուր իմաստին անդրադԱյս խօսքին ընդհանուր իմաստին անդրադԱյս խօսքին ընդհանուր իմաստին անդրադԱյս խօսքին ընդհանուր իմաստին անդրադառնալէ առնալէ առնալէ առնալէ 
առաջ, նախ պէտք է զայն դիտել նոյնինքն բնագիրին մէջ` իր առաջ, նախ պէտք է զայն դիտել նոյնինքն բնագիրին մէջ` իր առաջ, նախ պէտք է զայն դիտել նոյնինքն բնագիրին մէջ` իր առաջ, նախ պէտք է զայն դիտել նոյնինքն բնագիրին մէջ` իր 
սեղմ շրջագիծին մէջ, այլ խօսքով` դրուագին մէջ յիշուած սեղմ շրջագիծին մէջ, այլ խօսքով` դրուագին մէջ յիշուած սեղմ շրջագիծին մէջ, այլ խօսքով` դրուագին մէջ յիշուած սեղմ շրջագիծին մէջ, այլ խօսքով` դրուագին մէջ յիշուած 
անձերուն յարաբերաբար: Դրուագին մէջ յատուկ կերպով կը անձերուն յարաբերաբար: Դրուագին մէջ յատուկ կերպով կը անձերուն յարաբերաբար: Դրուագին մէջ յատուկ կերպով կը անձերուն յարաբերաբար: Դրուագին մէջ յատուկ կերպով կը 
յիշուին երկու անձեր` Փարիսեցի Սիմոնը եւ պոռնիկ կինը: յիշուին երկու անձեր` Փարիսեցի Սիմոնը եւ պոռնիկ կինը: յիշուին երկու անձեր` Փարիսեցի Սիմոնը եւ պոռնիկ կինը: յիշուին երկու անձեր` Փարիսեցի Սիմոնը եւ պոռնիկ կինը: 
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Շատ յստակ է որ Քրիստոսի խօսքը առաջին Շատ յստակ է որ Քրիստոսի խօսքը առաջին Շատ յստակ է որ Քրիստոսի խօսքը առաջին Շատ յստակ է որ Քրիստոսի խօսքը առաջին հերթին այս հերթին այս հերթին այս հերթին այս 
երկուքին կը վերաբերի:երկուքին կը վերաբերի:երկուքին կը վերաբերի:երկուքին կը վերաբերի:    

Կարգ մը մեկնիչներու համաձայն, հոս յիշուած Կարգ մը մեկնիչներու համաձայն, հոս յիշուած Կարգ մը մեկնիչներու համաձայն, հոս յիշուած Կարգ մը մեկնիչներու համաձայն, հոս յիշուած ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը կը ներկապարտք ունեցող անձը կը ներկապարտք ունեցող անձը կը ներկապարտք ունեցող անձը կը ներկա----
յացնէ` պոռնիկ կինը որուն մեղքերը բազմաթիւ էին, ինչպէս յացնէ` պոռնիկ կինը որուն մեղքերը բազմաթիւ էին, ինչպէս յացնէ` պոռնիկ կինը որուն մեղքերը բազմաթիւ էին, ինչպէս յացնէ` պոռնիկ կինը որուն մեղքերը բազմաթիւ էին, ինչպէս 
47474747----րդ համարը ցոյց կու տայ, իսկ րդ համարը ցոյց կու տայ, իսկ րդ համարը ցոյց կու տայ, իսկ րդ համարը ցոյց կու տայ, իսկ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցող անձը կը նպարտք ունեցող անձը կը նպարտք ունեցող անձը կը նպարտք ունեցող անձը կը ներկայացնէ` Փարիսեցի Սիմոնը, երկայացնէ` Փարիսեցի Սիմոնը, երկայացնէ` Փարիսեցի Սիմոնը, երկայացնէ` Փարիսեցի Սիմոնը, 
որուն մեղքերը որուն մեղքերը որուն մեղքերը որուն մեղքերը ««««աւելի նուազ էինաւելի նուազ էինաւելի նուազ էինաւելի նուազ էին» » » » համեմատաբար պոռնիկ համեմատաբար պոռնիկ համեմատաբար պոռնիկ համեմատաբար պոռնիկ 
կնոջ: Եւ սակայն, ես չեմ կարծեր թէ Յիսուսի նպատակն էր կնոջ: Եւ սակայն, ես չեմ կարծեր թէ Յիսուսի նպատակն էր կնոջ: Եւ սակայն, ես չեմ կարծեր թէ Յիսուսի նպատակն էր կնոջ: Եւ սակայն, ես չեմ կարծեր թէ Յիսուսի նպատակն էր 
Սիմոնին հասկցնել, թէ Սիմոնին հասկցնել, թէ Սիմոնին հասկցնել, թէ Սիմոնին հասկցնել, թէ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցող անձը ինքն էր, իսկ ունեցող անձը ինքն էր, իսկ ունեցող անձը ինքն էր, իսկ ունեցող անձը ինքն էր, իսկ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցող անձը` միայն պարտք ունեցող անձը` միայն պարտք ունեցող անձը` միայն պարտք ունեցող անձը` միայն պոռնիկ կինը: Ես կը պոռնիկ կինը: Ես կը պոռնիկ կինը: Ես կը պոռնիկ կինը: Ես կը 
հաւատամ, թէ հաւատամ, թէ հաւատամ, թէ հաւատամ, թէ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող պարտք ունեցող պարտք ունեցող պարտք ունեցող 
անձը կը ներկայացնէ թէանձը կը ներկայացնէ թէանձը կը ներկայացնէ թէանձը կը ներկայացնէ թէ´ ´ ´ ´ պոռնիկ կինը եւ թէպոռնիկ կինը եւ թէպոռնիկ կինը եւ թէպոռնիկ կինը եւ թէ´ ´ ´ ´ Սիմոն Սիմոն Սիմոն Սիմոն 
Փարիսեցին: Սիմոն մեծ պարտական մըն էր Տիրոջ, Փարիսեցին: Սիմոն մեծ պարտական մըն էր Տիրոջ, Փարիսեցին: Սիմոն մեծ պարտական մըն էր Տիրոջ, Փարիսեցին: Սիմոն մեծ պարտական մըն էր Տիրոջ, 
որովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մեորովհետեւ մե´́́́ծ պաշտօն, մեծ պաշտօն, մեծ պաշտօն, մեծ պաշտօն, մե´́́́ծ դիրք ու մեծ դիրք ու մեծ դիրք ու մեծ դիրք ու մե´́́́ծ առաքելութիւն ծ առաքելութիւն ծ առաքելութիւն ծ առաքելութիւն 
ստացած էր Տիրոջմէ, որոնց մասին քիչ ետք պստացած էր Տիրոջմէ, որոնց մասին քիչ ետք պստացած էր Տիրոջմէ, որոնց մասին քիչ ետք պստացած էր Տիրոջմէ, որոնց մասին քիչ ետք պիտի խօսինք:իտի խօսինք:իտի խօսինք:իտի խօսինք:    

Հետեւաբար, Յիսուս կը խօսի Հետեւաբար, Յիսուս կը խօսի Հետեւաբար, Յիսուս կը խօսի Հետեւաբար, Յիսուս կը խօսի ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցող անձի մը մասին, ոպարտք ունեցող անձի մը մասին, ոպարտք ունեցող անձի մը մասին, ոպարտք ունեցող անձի մը մասին, ո´́́́չ թէ ցոյց տալու համար չ թէ ցոյց տալու համար չ թէ ցոյց տալու համար չ թէ ցոյց տալու համար 
Սիմոնին թէ իր մեղքերը քիչ էին, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ իր մեղքերը քիչ էին, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ իր մեղքերը քիչ էին, այլ ցոյց տալու համար Սիմոնին թէ իր մեղքերը քիչ էին, այլ ցոյց տալու համար 
անոր, թէ իր սէրը քիչ էր իրեն հանդէպ: Կինը շատ սիրեց անոր, թէ իր սէրը քիչ էր իրեն հանդէպ: Կինը շատ սիրեց անոր, թէ իր սէրը քիչ էր իրեն հանդէպ: Կինը շատ սիրեց անոր, թէ իր սէրը քիչ էր իրեն հանդէպ: Կինը շատ սիրեց 
Յիսուսը, որովհետեւ կՅիսուսը, որովհետեւ կՅիսուսը, որովհետեւ կՅիսուսը, որովհետեւ կ’’’’անդրադառնար թէ իր մեանդրադառնար թէ իր մեանդրադառնար թէ իր մեանդրադառնար թէ իր մեղքերը շատ ղքերը շատ ղքերը շատ ղքերը շատ 
էին: Մինչդեռ Սիմոն, շատ քիչ սիրեց, որովհետեւ կը խորհէր էին: Մինչդեռ Սիմոն, շատ քիչ սիրեց, որովհետեւ կը խորհէր էին: Մինչդեռ Սիմոն, շատ քիչ սիրեց, որովհետեւ կը խորհէր էին: Մինչդեռ Սիմոն, շատ քիչ սիրեց, որովհետեւ կը խորհէր 
թէ իր մեղքերը շատ քիչ էին: Հետեւաբար, Սիմոն իթէ իր մեղքերը շատ քիչ էին: Հետեւաբար, Սիմոն իթէ իր մեղքերը շատ քիչ էին: Հետեւաբար, Սիմոն իթէ իր մեղքերը շատ քիչ էին: Հետեւաբար, Սիմոն ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ 
կը խորհէր թէ իր պարտքը քիչ էր եւ ոկը խորհէր թէ իր պարտքը քիչ էր եւ ոկը խորհէր թէ իր պարտքը քիչ էր եւ ոկը խորհէր թէ իր պարտքը քիչ էր եւ ո´́́́չ թէ Յիսուս. Սիմոն չ թէ Յիսուս. Սիմոն չ թէ Յիսուս. Սիմոն չ թէ Յիսուս. Սիմոն 
իիիի´́́́նքն էր որ կը մտածէր նքն էր որ կը մտածէր նքն էր որ կը մտածէր նքն էր որ կը մտածէր թէ թէ թէ թէ իր մեղքերը քիչ էին եւ ոիր մեղքերը քիչ էին եւ ոիր մեղքերը քիչ էին եւ ոիր մեղքերը քիչ էին եւ ո´́́́չ թէ Տէրը: չ թէ Տէրը: չ թէ Տէրը: չ թէ Տէրը: 
ԿԿԿԿ’’’’եզրակացնենք ըսելով.եզրակացնենք ըսելով.եզրակացնենք ըսելով.եզրակացնենք ըսելով.----    Յիսուսի նպատակն էր ցոյց տալ թէ Յիսուսի նպատակն էր ցոյց տալ թէ Յիսուսի նպատակն էր ցոյց տալ թէ Յիսուսի նպատակն էր ցոյց տալ թէ 
պոռնիկ կինը պոռնիկ կինը պոռնիկ կինը պոռնիկ կինը ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող պարտք ունեցող պարտք ունեցող պարտք ունեցող 
անձ մըն էր, բայց իր նպատակը երբեք չէր` ցոյց տալ թէ անձ մըն էր, բայց իր նպատակը երբեք չէր` ցոյց տալ թէ անձ մըն էր, բայց իր նպատակը երբեք չէր` ցոյց տալ թէ անձ մըն էր, բայց իր նպատակը երբեք չէր` ցոյց տալ թէ 
Սիմոն լոկ Սիմոն լոկ Սիմոն լոկ Սիմոն լոկ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձ մըն պարտք ունեցող անձ մըն պարտք ունեցող անձ մըն պարտք ունեցող անձ մըն 
էր:էր:էր:էր:    
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Փարիսեցի Սիմոնը, ինչպէս ըսի, շատ բան պարտական Փարիսեցի Սիմոնը, ինչպէս ըսի, շատ բան պարտական Փարիսեցի Սիմոնը, ինչպէս ըսի, շատ բան պարտական Փարիսեցի Սիմոնը, ինչպէս ըսի, շատ բան պարտական 
էր Աստուծոյ, որովհեէր Աստուծոյ, որովհեէր Աստուծոյ, որովհեէր Աստուծոյ, որովհետեւ շատ բան ստացած էր Աստուծմէ: տեւ շատ բան ստացած էր Աստուծմէ: տեւ շատ բան ստացած էր Աստուծմէ: տեւ շատ բան ստացած էր Աստուծմէ: 
Սիմոն ի՞նչպէս կրնար Սիմոն ի՞նչպէս կրնար Սիմոն ի՞նչպէս կրնար Սիմոն ի՞նչպէս կրնար ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ ուսեալ ու գիտուն Փարիսեցի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ ուսեալ ու գիտուն Փարիսեցի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ ուսեալ ու գիտուն Փարիսեցի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ ուսեալ ու գիտուն Փարիսեցի 
մըն էր եւ ունէր Մովսիսական Օրէնքին ամբողջական մըն էր եւ ունէր Մովսիսական Օրէնքին ամբողջական մըն էր եւ ունէր Մովսիսական Օրէնքին ամբողջական մըն էր եւ ունէր Մովսիսական Օրէնքին ամբողջական 
գիտութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար գիտութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար գիտութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար գիտութիւնը: Ի՞նչպէս կրնար ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցող անձ մը նկատուիլ, ունեցող անձ մը նկատուիլ, ունեցող անձ մը նկատուիլ, ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ իր պարտականութիւնն էր երբ իր պարտականութիւնն էր երբ իր պարտականութիւնն էր երբ իր պարտականութիւնն էր 
ճանչնալ Քրիստոսը ու զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ ճանչնալ Քրիստոսը ու զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ ճանչնալ Քրիստոսը ու զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ ճանչնալ Քրիստոսը ու զայն ընդունիլ իբրեւ խոստացեալ 
Փրկիչը, բայց ահա ինք կՓրկիչը, բայց ահա ինք կՓրկիչը, բայց ահա ինք կՓրկիչը, բայց ահա ինք կ’’’’ուրանար նոյնիսկ անոր մարգարէ ուրանար նոյնիսկ անոր մարգարէ ուրանար նոյնիսկ անոր մարգարէ ուրանար նոյնիսկ անոր մարգարէ 
ըլլալը: Ի՞նչպէս կրնար ըլլալը: Ի՞նչպէս կրնար ըլլալը: Ի՞նչպէս կրնար ըլլալը: Ի՞նչպէս կրնար ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ մեղաւորները Քրիստոսի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ մեղաւորները Քրիստոսի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ մեղաւորները Քրիստոսի ունեցող անձ մը նկատուիլ, երբ մեղաւորները Քրիստոսի 
առաջնորդելու պարտականութիւնը ոառաջնորդելու պարտականութիւնը ոառաջնորդելու պարտականութիւնը ոառաջնորդելու պարտականութիւնը ունէր, բայց ահա կը ւնէր, բայց ահա կը ւնէր, բայց ահա կը ւնէր, բայց ահա կը 
քննադատէր թէքննադատէր թէքննադատէր թէքննադատէր թէ´ ´ ´ ´ Յիսուսի մօտեցող մեղաւոր կինը եւ թէՅիսուսի մօտեցող մեղաւոր կինը եւ թէՅիսուսի մօտեցող մեղաւոր կինը եւ թէՅիսուսի մօտեցող մեղաւոր կինը եւ թէ´ ´ ´ ´ 
Յիսուսը որ թոյլ տուած էր որ անիկա մօտենար իրեն:Յիսուսը որ թոյլ տուած էր որ անիկա մօտենար իրեն:Յիսուսը որ թոյլ տուած էր որ անիկա մօտենար իրեն:Յիսուսը որ թոյլ տուած էր որ անիկա մօտենար իրեն:    

2) 2) 2) 2) Աւելի ընդհանուր ձեւով մը կրնանք ըսել, թէ Աւելի ընդհանուր ձեւով մը կրնանք ըսել, թէ Աւելի ընդհանուր ձեւով մը կրնանք ըսել, թէ Աւելի ընդհանուր ձեւով մը կրնանք ըսել, թէ ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձեր կը պարտք ունեցող անձեր կը պարտք ունեցող անձեր կը պարտք ունեցող անձեր կը 
նկատուէին բոլոր Փարիսեցիները, քահանաները, Օրէնքինկատուէին բոլոր Փարիսեցիները, քահանաները, Օրէնքինկատուէին բոլոր Փարիսեցիները, քահանաները, Օրէնքինկատուէին բոլոր Փարիսեցիները, քահանաները, Օրէնքի    
ուսուցիչները եւ հրեայ ազգի բոլոր ղեկավարները: Անոնք ուսուցիչները եւ հրեայ ազգի բոլոր ղեկավարները: Անոնք ուսուցիչները եւ հրեայ ազգի բոլոր ղեկավարները: Անոնք ուսուցիչները եւ հրեայ ազգի բոլոր ղեկավարները: Անոնք 
պարտական էին Աստուծոյ: Այոպարտական էին Աստուծոյ: Այոպարտական էին Աստուծոյ: Այոպարտական էին Աստուծոյ: Այո´, ´, ´, ´, պարտական էին, պարտական էին, պարտական էին, պարտական էին, 
որովհետեւ շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, ինչպէս, որովհետեւ շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, ինչպէս, որովհետեւ շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, ինչպէս, որովհետեւ շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, ինչպէս, 
օրինակ, Մովսէսի միջոցաւ տրուած Օրէնքը, Ուխտին օրինակ, Մովսէսի միջոցաւ տրուած Օրէնքը, Ուխտին օրինակ, Մովսէսի միջոցաւ տրուած Օրէնքը, Ուխտին օրինակ, Մովսէսի միջոցաւ տրուած Օրէնքը, Ուխտին 
գիրքերը, ազգին ղեկավարները ըլլալու կոչումը, Աստուծոյ գիրքերը, ազգին ղեկավարները ըլլալու կոչումը, Աստուծոյ գիրքերը, ազգին ղեկավարները ըլլալու կոչումը, Աստուծոյ գիրքերը, ազգին ղեկավարները ըլլալու կոչումը, Աստուծոյ 
պատգամներուն բպատգամներուն բպատգամներուն բպատգամներուն բացայայտիչը ըլլալու առաքելութիւնը, ացայայտիչը ըլլալու առաքելութիւնը, ացայայտիչը ըլլալու առաքելութիւնը, ացայայտիչը ըլլալու առաքելութիւնը, 
ժողովուրդը Աստուծոյ փառաբանութեան առաջնորդելու ժողովուրդը Աստուծոյ փառաբանութեան առաջնորդելու ժողովուրդը Աստուծոյ փառաբանութեան առաջնորդելու ժողովուրդը Աստուծոյ փառաբանութեան առաջնորդելու 
պարտականութիւնը, Աստուծոյ ծառայելու ու մարդիկը պարտականութիւնը, Աստուծոյ ծառայելու ու մարդիկը պարտականութիւնը, Աստուծոյ ծառայելու ու մարդիկը պարտականութիւնը, Աստուծոյ ծառայելու ու մարդիկը 
Աստուծոյ ծառայութեան հրաւիրելու փառքը, Աստուծոյ ծառայութեան հրաւիրելու փառքը, Աստուծոյ ծառայութեան հրաւիրելու փառքը, Աստուծոյ ծառայութեան հրաւիրելու փառքը, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : Նման Նման Նման Նման 
շատ վսեմ առանձնաշնորհումներ ստացած էին Տիրոջմէ, եւ շատ վսեմ առանձնաշնորհումներ ստացած էին Տիրոջմէ, եւ շատ վսեմ առանձնաշնորհումներ ստացած էին Տիրոջմէ, եւ շատ վսեմ առանձնաշնորհումներ ստացած էին Տիրոջմէ, եւ 
ուստի` Տէրը իրաւունք ունէուստի` Տէրը իրաւունք ունէուստի` Տէրը իրաւունք ունէուստի` Տէրը իրաւունք ունէր ըսելու, թէ իրենք ր ըսելու, թէ իրենք ր ըսելու, թէ իրենք ր ըսելու, թէ իրենք ««««հհհհինգ հարիւր ինգ հարիւր ինգ հարիւր ինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ»»»»    եւ շատ աւելին պարտական էին փոխատուին, եւ շատ աւելին պարտական էին փոխատուին, եւ շատ աւելին պարտական էին փոխատուին, եւ շատ աւելին պարտական էին փոխատուին, 
այսինքն` իրեն:այսինքն` իրեն:այսինքն` իրեն:այսինքն` իրեն:    

Հրեայ ժողովուրդին հոգեւոր ղեկավարները Աստուծմէ Հրեայ ժողովուրդին հոգեւոր ղեկավարները Աստուծմէ Հրեայ ժողովուրդին հոգեւոր ղեկավարները Աստուծմէ Հրեայ ժողովուրդին հոգեւոր ղեկավարները Աստուծմէ 
իրենց այս ստացածներուն համար պատասխան պիտի իրենց այս ստացածներուն համար պատասխան պիտի իրենց այս ստացածներուն համար պատասխան պիտի իրենց այս ստացածներուն համար պատասխան պիտի 
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տային ամենակտային ամենակտային ամենակտային ամենակալ Տիրոջ. արդեօք քանի՞ հոգիներալ Տիրոջ. արդեօք քանի՞ հոգիներալ Տիրոջ. արդեօք քանի՞ հոգիներալ Տիրոջ. արդեօք քանի՞ հոգիներ    կրցած էին կրցած էին կրցած էին կրցած էին 
մօտեցնել Աստուծոմօտեցնել Աստուծոմօտեցնել Աստուծոմօտեցնել Աստուծոյ, քանի՞ հոգիներու կրցած էին փոխանցել յ, քանի՞ հոգիներու կրցած էին փոխանցել յ, քանի՞ հոգիներու կրցած էին փոխանցել յ, քանի՞ հոգիներու կրցած էին փոխանցել 
այն հոգեւոր դաստիարակութիւնը որ Աստուած ինք կը այն հոգեւոր դաստիարակութիւնը որ Աստուած ինք կը այն հոգեւոր դաստիարակութիւնը որ Աստուած ինք կը այն հոգեւոր դաստիարակութիւնը որ Աստուած ինք կը 
կամենար: Հսկա՞ծ էին տաճարի սրբութեան, հսկա՞ծ էին կամենար: Հսկա՞ծ էին տաճարի սրբութեան, հսկա՞ծ էին կամենար: Հսկա՞ծ էին տաճարի սրբութեան, հսկա՞ծ էին կամենար: Հսկա՞ծ էին տաճարի սրբութեան, հսկա՞ծ էին 
Օրէնքի պահպանութեան, եւ իրենք իրենց կարգին պահա՞ծ Օրէնքի պահպանութեան, եւ իրենք իրենց կարգին պահա՞ծ Օրէնքի պահպանութեան, եւ իրենք իրենց կարգին պահա՞ծ Օրէնքի պահպանութեան, եւ իրենք իրենց կարգին պահա՞ծ 
էին Օրէնքը: Տէր կանգնա՞ծ էին աղքատներուն: Դէմ դրա՞ծ էին էին Օրէնքը: Տէր կանգնա՞ծ էին աղքատներուն: Դէմ դրա՞ծ էին էին Օրէնքը: Տէր կանգնա՞ծ էին աղքատներուն: Դէմ դրա՞ծ էին էին Օրէնքը: Տէր կանգնա՞ծ էին աղքատներուն: Դէմ դրա՞ծ էին 
անարդարութեան: Պանարդարութեան: Պանարդարութեան: Պանարդարութեան: Պաշտպանա՞ծ էին հարստահարուած այաշտպանա՞ծ էին հարստահարուած այաշտպանա՞ծ էին հարստահարուած այաշտպանա՞ծ էին հարստահարուած այ----
րիները, թէ իրենք էին որ կը հարստահարէին զանոնք: Մովրիները, թէ իրենք էին որ կը հարստահարէին զանոնք: Մովրիները, թէ իրենք էին որ կը հարստահարէին զանոնք: Մովրիները, թէ իրենք էին որ կը հարստահարէին զանոնք: Մով----
սէս մարգարէն բազմաթիւ անգամներ խօսած է աղքատսէս մարգարէն բազմաթիւ անգամներ խօսած է աղքատսէս մարգարէն բազմաթիւ անգամներ խօսած է աղքատսէս մարգարէն բազմաթիւ անգամներ խօսած է աղքատնենենենե----
րուն, որբերուն, այրիներուն, լքուածներուն, հարստահարրուն, որբերուն, այրիներուն, լքուածներուն, հարստահարրուն, որբերուն, այրիներուն, լքուածներուն, հարստահարրուն, որբերուն, այրիներուն, լքուածներուն, հարստահար----
ուածներուն, զրկուածներուն, անիրաւուածներուն, եւ անտեսուածներուն, զրկուածներուն, անիրաւուածներուն, եւ անտեսուածներուն, զրկուածներուն, անիրաւուածներուն, եւ անտեսուածներուն, զրկուածներուն, անիրաւուածներուն, եւ անտես----
ուած ու տկար դասակաուած ու տկար դասակաուած ու տկար դասակաուած ու տկար դասակարգի բոլոր մարդոց տէր ու պաշտպան րգի բոլոր մարդոց տէր ու պաշտպան րգի բոլոր մարդոց տէր ու պաշտպան րգի բոլոր մարդոց տէր ու պաշտպան 
կենալու մասին: Փարիսեցի Սիմոնը եւ բոլոր Փարիսեցիները, կենալու մասին: Փարիսեցի Սիմոնը եւ բոլոր Փարիսեցիները, կենալու մասին: Փարիսեցի Սիմոնը եւ բոլոր Փարիսեցիները, կենալու մասին: Փարիսեցի Սիմոնը եւ բոլոր Փարիսեցիները, 
քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները ըրա՞ծ էին ու կքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները ըրա՞ծ էին ու կքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները ըրա՞ծ էին ու կքահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները ըրա՞ծ էին ու կ’’’’ընէի՞ն ընէի՞ն ընէի՞ն ընէի՞ն 
այս բոլորը: Ոայս բոլորը: Ոայս բոլորը: Ոայս բոլորը: Ո´́́́չ, չէին ըրած ու չէին ըներ. ուստի չ, չէին ըրած ու չէին ըներ. ուստի չ, չէին ըրած ու չէին ըներ. ուստի չ, չէին ըրած ու չէին ըներ. ուստի ««««հհհհինգ հարիւր ինգ հարիւր ինգ հարիւր ինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ»»»»    եւ շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ եւ շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ եւ շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ եւ շատ աւելին պարտական էին Աստուծոյ 
մարդեղմարդեղմարդեղմարդեղացեալ Որդիին:ացեալ Որդիին:ացեալ Որդիին:ացեալ Որդիին:    

3) 3) 3) 3) Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծոյ Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծոյ Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծոյ Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ Աստուծոյ 
««««հհհհինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամ»»»»    պարտական եղողները կը ներպարտական եղողները կը ներպարտական եղողները կը ներպարտական եղողները կը ներ----
կայացնեն հրեայ ազգին հոգեւոր ղեկավարները` քահանանեկայացնեն հրեայ ազգին հոգեւոր ղեկավարները` քահանանեկայացնեն հրեայ ազգին հոգեւոր ղեկավարները` քահանանեկայացնեն հրեայ ազգին հոգեւոր ղեկավարները` քահանանե----
րը, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները, որովհետեւ րը, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները, որովհետեւ րը, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները, որովհետեւ րը, Օրէնքի ուսուցիչները եւ Փարիսեցիները, որովհետեւ 
անոնք շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, եւ ուստի` անոնք շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, եւ ուստի` անոնք շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, եւ ուստի` անոնք շատ բան ստացած էին Աստուծմէ, եւ ուստի` շատ բան շատ բան շատ բան շատ բան 
ունէին տալիք ժողովուրդին: Բայց եթէ ուզենք քիչ մը աւելի ունէին տալիք ժողովուրդին: Բայց եթէ ուզենք քիչ մը աւելի ունէին տալիք ժողովուրդին: Բայց եթէ ուզենք քիչ մը աւելի ունէին տալիք ժողովուրդին: Բայց եթէ ուզենք քիչ մը աւելի 
ընդհանուր ձեւով մը դիտել համարը, կրնանք ըսել որ ամբողջ ընդհանուր ձեւով մը դիտել համարը, կրնանք ըսել որ ամբողջ ընդհանուր ձեւով մը դիտել համարը, կրնանք ըսել որ ամբողջ ընդհանուր ձեւով մը դիտել համարը, կրնանք ըսել որ ամբողջ 
Իսրայէլի ժողովուրդը Իսրայէլի ժողովուրդը Իսրայէլի ժողովուրդը Իսրայէլի ժողովուրդը ««««հհհհինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամ»»»»    պարտապարտապարտապարտա----
կան էկան էկան էկան էրրրր    Աստուծոյ, աւելի քան ոեւէ ազգ, որովհետեւ Աստուծոյ, աւելի քան ոեւէ ազգ, որովհետեւ Աստուծոյ, աւելի քան ոեւէ ազգ, որովհետեւ Աստուծոյ, աւելի քան ոեւէ ազգ, որովհետեւ իրենցն իրենցն իրենցն իրենցն 
էին` էին` էին` էին` ««««թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ որդիները ըլլաԱստուծոյ որդիները ըլլաԱստուծոյ որդիները ըլլաԱստուծոյ որդիները ըլլալու փառքը, թէլու փառքը, թէլու փառքը, թէլու փառքը, թէ´ ´ ´ ´ Ուխտին Ուխտին Ուխտին Ուխտին 
գիրքերը, թէգիրքերը, թէգիրքերը, թէգիրքերը, թէ´ ´ ´ ´ օրէնսդրութիւնը, թէօրէնսդրութիւնը, թէօրէնսդրութիւնը, թէօրէնսդրութիւնը, թէ´ ´ ´ ´ պաշտամունքը եւ թէպաշտամունքը եւ թէպաշտամունքը եւ թէպաշտամունքը եւ թէ´ ´ ´ ´ 
խոստումները: Իրենցն են նաեւ նահախոստումները: Իրենցն են նաեւ նահախոստումները: Իրենցն են նաեւ նահախոստումները: Իրենցն են նաեւ նահապետները, եւ իրենցմէ պետները, եւ իրենցմէ պետները, եւ իրենցմէ պետները, եւ իրենցմէ 
էր որ մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող էր որ մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող էր որ մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող էր որ մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող 
յաւէտ օրհնեալ Աստուած է: Ամէնյաւէտ օրհնեալ Աստուած է: Ամէնյաւէտ օրհնեալ Աստուած է: Ամէնյաւէտ օրհնեալ Աստուած է: Ամէն»»»»    ((((Հռոմայեցիս 9.4Հռոմայեցիս 9.4Հռոմայեցիս 9.4Հռոմայեցիս 9.4----5): 5): 5): 5): Այս Այս Այս Այս 
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բոլոր առանձնաշնորհուբոլոր առանձնաշնորհուբոլոր առանձնաշնորհուբոլոր առանձնաշնորհումները ունեցող ժողովուրդ մը, մները ունեցող ժողովուրդ մը, մները ունեցող ժողովուրդ մը, մները ունեցող ժողովուրդ մը, 
անշոանշոանշոանշո´́́́ւշտ որ պարտական կւշտ որ պարտական կւշտ որ պարտական կւշտ որ պարտական կ’’’’ըլլայ Աստուծոյ:ըլլայ Աստուծոյ:ըլլայ Աստուծոյ:ըլլայ Աստուծոյ:    

Ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրեՈեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրեՈեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրեՈեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրե´́́́նք պարտական նք պարտական նք պարտական նք պարտական 
էին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրեէին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրեէին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրեէին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրե´́́́նց յայտնուած ու նց յայտնուած ու նց յայտնուած ու նց յայտնուած ու 
առաջնորդած էր, իրեառաջնորդած էր, իրեառաջնորդած էր, իրեառաջնորդած էր, իրե´́́́նց տուած էր Օրէնքն ու Ուխտին նց տուած էր Օրէնքն ու Ուխտին նց տուած էր Օրէնքն ու Ուխտին նց տուած էր Օրէնքն ու Ուխտին 
Տապանակը, իրեՏապանակը, իրեՏապանակը, իրեՏապանակը, իրե´́́́նց տուած էր Վկայութեան Խորաննց տուած էր Վկայութեան Խորաննց տուած էր Վկայութեան Խորաննց տուած էր Վկայութեան Խորանն ու ն ու ն ու ն ու 
Տաճարը, իրեՏաճարը, իրեՏաճարը, իրեՏաճարը, իրե´́́́նց համար հաստատած էր կարգ ու կանոն, նց համար հաստատած էր կարգ ու կանոն, նց համար հաստատած էր կարգ ու կանոն, նց համար հաստատած էր կարգ ու կանոն, 
իրեիրեիրեիրե´́́́նց տուած էր պատուէր ու պատուիրան, իրենց տուած էր պատուէր ու պատուիրան, իրենց տուած էր պատուէր ու պատուիրան, իրենց տուած էր պատուէր ու պատուիրան, իրե´́́́նց տուած նց տուած նց տուած նց տուած 
էր նահապետներ ու մարգարէներ, իրեէր նահապետներ ու մարգարէներ, իրեէր նահապետներ ու մարգարէներ, իրեէր նահապետներ ու մարգարէներ, իրե´́́́նց տուած էր նց տուած էր նց տուած էր նց տուած էր 
թագաւորներ ու առաջնորդներ:թագաւորներ ու առաջնորդներ:թագաւորներ ու առաջնորդներ:թագաւորներ ու առաջնորդներ:    

Տակաւին, ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրենք Տակաւին, ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրենք Տակաւին, ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրենք Տակաւին, ոեւէ ազգէ աւելի Իսրայէլացիները իրենք 
պարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Ապարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Ապարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Ապարտական էին Աստուծոյ, որովհետեւ Աստուած իրենց ստուած իրենց ստուած իրենց ստուած իրենց 
կեանքին մէջ հրաշքներ գործած ու նշաններ կատարած էր, կեանքին մէջ հրաշքներ գործած ու նշաններ կատարած էր, կեանքին մէջ հրաշքներ գործած ու նշաններ կատարած էր, կեանքին մէջ հրաշքներ գործած ու նշաններ կատարած էր, 
իրենց ոտքերուն դիմաց ծովուն մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր իրենց ոտքերուն դիմաց ծովուն մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր իրենց ոտքերուն դիմաց ծովուն մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր իրենց ոտքերուն դիմաց ծովուն մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր 
((((Ելից 14.21Ելից 14.21Ելից 14.21Ելից 14.21----22), 22), 22), 22), իրենց ծարաւը յագեցնելու համար լեղի իրենց ծարաւը յագեցնելու համար լեղի իրենց ծարաւը յագեցնելու համար լեղի իրենց ծարաւը յագեցնելու համար լեղի 
ջուրեր քաղցրացուցած ու ապառաժներէն ջուր բղխեցուցած ջուրեր քաղցրացուցած ու ապառաժներէն ջուր բղխեցուցած ջուրեր քաղցրացուցած ու ապառաժներէն ջուր բղխեցուցած ջուրեր քաղցրացուցած ու ապառաժներէն ջուր բղխեցուցած 
էր (Ելից 15.25, 17.6: Թուոց 20.11),էր (Ելից 15.25, 17.6: Թուոց 20.11),էր (Ելից 15.25, 17.6: Թուոց 20.11),էր (Ելից 15.25, 17.6: Թուոց 20.11),    զիրենք կերակրելու համար զիրենք կերակրելու համար զիրենք կերակրելու համար զիրենք կերակրելու համար 
երկինքէն հաց ու միս իջեցուցած էր (Ելից 16.13երկինքէն հաց ու միս իջեցուցած էր (Ելից 16.13երկինքէն հաց ու միս իջեցուցած էր (Ելից 16.13երկինքէն հաց ու միս իջեցուցած էր (Ելից 16.13----15), 15), 15), 15), զիրենք զիրենք զիրենք զիրենք 
բժշկելու համար ձողի մը վրայ պղինձէ օձ կանգնեցնել տուած բժշկելու համար ձողի մը վրայ պղինձէ օձ կանգնեցնել տուած բժշկելու համար ձողի մը վրայ պղինձէ օձ կանգնեցնել տուած բժշկելու համար ձողի մը վրայ պղինձէ օձ կանգնեցնել տուած 
էր (Ելից 21.5էր (Ելից 21.5էր (Ելից 21.5էր (Ելից 21.5----6), 6), 6), 6), իրենց ոտքերուն դիմաց Յորդանան գետին իրենց ոտքերուն դիմաց Յորդանան գետին իրենց ոտքերուն դիմաց Յորդանան գետին իրենց ոտքերուն դիմաց Յորդանան գետին 
մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր (Յեսու 3.14մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր (Յեսու 3.14մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր (Յեսու 3.14մէջ ցամաք ճամբայ բացած էր (Յեսու 3.14----17), 17), 17), 17), իրենց դիմաց իրենց դիմաց իրենց դիմաց իրենց դիմաց 
քաղաքներուքաղաքներուքաղաքներուքաղաքներու    պարիսպներ փուլ բերած էր (Յեսու 6.20), իրենց պարիսպներ փուլ բերած էր (Յեսու 6.20), իրենց պարիսպներ փուլ բերած էր (Յեսու 6.20), իրենց պարիսպներ փուլ բերած էր (Յեսու 6.20), իրենց 
դիմաց երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափած էր դիմաց երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափած էր դիմաց երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափած էր դիմաց երկինքէն կարկուտի նման քարեր թափած էր 
թշնամիներուն գլխուն (Յեսու 10.11), իրենց ազատութեան թշնամիներուն գլխուն (Յեսու 10.11), իրենց ազատութեան թշնամիներուն գլխուն (Յեսու 10.11), իրենց ազատութեան թշնամիներուն գլխուն (Յեսու 10.11), իրենց ազատութեան 
համար լման օր մը թոյլ չէր տուած որ արեւը մար մտնէ համար լման օր մը թոյլ չէր տուած որ արեւը մար մտնէ համար լման օր մը թոյլ չէր տուած որ արեւը մար մտնէ համար լման օր մը թոյլ չէր տուած որ արեւը մար մտնէ 
((((Յեսու 10.12Յեսու 10.12Յեսու 10.12Յեսու 10.12----13): 13): 13): 13): Եւ տակաւին չենք խօսիր հետագայ Եւ տակաւին չենք խօսիր հետագայ Եւ տակաւին չենք խօսիր հետագայ Եւ տակաւին չենք խօսիր հետագայ 
մարգարէներուն ու մարգարէներուն ու մարգարէներուն ու մարգարէներուն ու թագաւորներուն կեանքին մէջ Աստուծոյ թագաւորներուն կեանքին մէջ Աստուծոյ թագաւորներուն կեանքին մէջ Աստուծոյ թագաւորներուն կեանքին մէջ Աստուծոյ 
գործած մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն մասին: Այս գործած մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն մասին: Այս գործած մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն մասին: Այս գործած մեծամեծ հրաշքներուն ու նշաններուն մասին: Այս 
բոլորը անխուսափելիօէն եւ անառարկելիօրէն Իսրայէլի բոլորը անխուսափելիօէն եւ անառարկելիօրէն Իսրայէլի բոլորը անխուսափելիօէն եւ անառարկելիօրէն Իսրայէլի բոլորը անխուսափելիօէն եւ անառարկելիօրէն Իսրայէլի 
ամբողջ ժողովուրդը պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:ամբողջ ժողովուրդը պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:ամբողջ ժողովուրդը պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:ամբողջ ժողովուրդը պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները ««««հհհհինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամինգ հարիւր արծաթ դրամ»»»»    եւ եւ եւ եւ 
շատ աւելին պարտական էինշատ աւելին պարտական էինշատ աւելին պարտական էինշատ աւելին պարտական էին    Աստուծոյ, որովհետեւ Օրէնքը Աստուծոյ, որովհետեւ Օրէնքը Աստուծոյ, որովհետեւ Օրէնքը Աստուծոյ, որովհետեւ Օրէնքը 
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ստացան Աստուծոյ կամքը կատարելու համար, բայց ստացան Աստուծոյ կամքը կատարելու համար, բայց ստացան Աստուծոյ կամքը կատարելու համար, բայց ստացան Աստուծոյ կամքը կատարելու համար, բայց 
օրէնքներու գործադրութօրէնքներու գործադրութօրէնքներու գործադրութօրէնքներու գործադրութեամբ Աստուծոյ կամքը կատարելու եամբ Աստուծոյ կամքը կատարելու եամբ Աստուծոյ կամքը կատարելու եամբ Աստուծոյ կամքը կատարելու 
փոփոփոփոխարէն` իրենց օրինազանցութեամբ Աստուծոյ կամքը խարէն` իրենց օրինազանցութեամբ Աստուծոյ կամքը խարէն` իրենց օրինազանցութեամբ Աստուծոյ կամքը խարէն` իրենց օրինազանցութեամբ Աստուծոյ կամքը 
ոտնակոխ ըրին: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կանգնելու ոտնակոխ ըրին: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կանգնելու ոտնակոխ ըրին: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կանգնելու ոտնակոխ ըրին: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կանգնելու 
համար Վկայութեան Խորանը ստացան, բայցհամար Վկայութեան Խորանը ստացան, բայցհամար Վկայութեան Խորանը ստացան, բայցհամար Վկայութեան Խորանը ստացան, բայց    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ներկայութիւնը փնտռելու փոխարէն` Աստուծոյ ներկայուներկայութիւնը փնտռելու փոխարէն` Աստուծոյ ներկայուներկայութիւնը փնտռելու փոխարէն` Աստուծոյ ներկայուներկայութիւնը փնտռելու փոխարէն` Աստուծոյ ներկայու----
թիւնը հալածեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թիւնը հալածեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թիւնը հալածեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թիւնը հալածեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը 
դարձնէր Աստուծոյ: Հեթանոսներուն քաղաքները տարուեդարձնէր Աստուծոյ: Հեթանոսներուն քաղաքները տարուեդարձնէր Աստուծոյ: Հեթանոսներուն քաղաքները տարուեդարձնէր Աստուծոյ: Հեթանոսներուն քաղաքները տարուե----
ցան որպէսզի անոնց մէջ միաստուածութեան հաւատքը ցան որպէսզի անոնց մէջ միաստուածութեան հաւատքը ցան որպէսզի անոնց մէջ միաստուածութեան հաւատքը ցան որպէսզի անոնց մէջ միաստուածութեան հաւատքը 
տարածէին, բայց միաստուածութեան հաւատքը տարածելու տարածէին, բայց միաստուածութեան հաւատքը տարածելու տարածէին, բայց միաստուածութեան հաւատքը տարածելու տարածէին, բայց միաստուածութեան հաւատքը տարածելու 
փոխարէնփոխարէնփոխարէնփոխարէն` ` ` ` իրեիրեիրեիրե´́́́նք հեթանոսներու պէս ապրեցան, եւ ասիկա նք հեթանոսներու պէս ապրեցան, եւ ասիկա նք հեթանոսներու պէս ապրեցան, եւ ասիկա նք հեթանոսներու պէս ապրեցան, եւ ասիկա 
զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: Իրենց բնակած զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: Իրենց բնակած զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: Իրենց բնակած զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: Իրենց բնակած 
հեթանոսական քաղաքներուհեթանոսական քաղաքներուհեթանոսական քաղաքներուհեթանոսական քաղաքներունննն    մէջ կռապաշտութիւնը մէջ կռապաշտութիւնը մէջ կռապաշտութիւնը մէջ կռապաշտութիւնը 
մերժելու ու հերքելու փոխարէն` իրեմերժելու ու հերքելու փոխարէն` իրեմերժելու ու հերքելու փոխարէն` իրեմերժելու ու հերքելու փոխարէն` իրե´́́́նք կռապաշտ դարձան, նք կռապաշտ դարձան, նք կռապաշտ դարձան, նք կռապաշտ դարձան, 
եւ ասիկա զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: եւ ասիկա զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: եւ ասիկա զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: եւ ասիկա զիրենք պարտական կը դարձնէր Աստուծոյ: 
ԶԱստուած իբրեւ իրենցԶԱստուած իբրեւ իրենցԶԱստուած իբրեւ իրենցԶԱստուած իբրեւ իրենց    թագաւորը ունենալու փառքը թագաւորը ունենալու փառքը թագաւորը ունենալու փառքը թագաւորը ունենալու փառքը 
պահելու փոխարէն` ուրիշ ազգերու նման իրեպահելու փոխարէն` ուրիշ ազգերու նման իրեպահելու փոխարէն` ուրիշ ազգերու նման իրեպահելու փոխարէն` ուրիշ ազգերու նման իրե´́́́նք ալ նք ալ նք ալ նք ալ 
թագաւոր պահանջեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թագաւոր պահանջեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թագաւոր պահանջեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը թագաւոր պահանջեցին, եւ ասիկա զիրենք պարտական կը 
դարձնէր Աստուծոյ. Սամուէլ Տիրոջ աղաղակեց ու Տէրը դարձնէր Աստուծոյ. Սամուէլ Տիրոջ աղաղակեց ու Տէրը դարձնէր Աստուծոյ. Սամուէլ Տիրոջ աղաղակեց ու Տէրը դարձնէր Աստուծոյ. Սամուէլ Տիրոջ աղաղակեց ու Տէրը 
««««որոտում ու անձրեւ տուաւորոտում ու անձրեւ տուաւորոտում ու անձրեւ տուաւորոտում ու անձրեւ տուաւ», », », », որպէսզի ժողովուրդը գիտնար որպէսզի ժողովուրդը գիտնար որպէսզի ժողովուրդը գիտնար որպէսզի ժողովուրդը գիտնար 
թէ իրենք Աստուծոյ կամքին հակառակ գթէ իրենք Աստուծոյ կամքին հակառակ գթէ իրենք Աստուծոյ կամքին հակառակ գթէ իրենք Աստուծոյ կամքին հակառակ գործած էին թագաւոր ործած էին թագաւոր ործած էին թագաւոր ործած էին թագաւոր 
պահանջելով (Ա.Թագաւորաց 12.17պահանջելով (Ա.Թագաւորաց 12.17պահանջելով (Ա.Թագաւորաց 12.17պահանջելով (Ա.Թագաւորաց 12.17----18):18):18):18):    

Եւ դեռ, անոնք պարտական են մեծ փոխատուին` Եւ դեռ, անոնք պարտական են մեծ փոխատուին` Եւ դեռ, անոնք պարտական են մեծ փոխատուին` Եւ դեռ, անոնք պարտական են մեծ փոխատուին` 
Քրիստոսի, որովհետեւ Քրիստոսի, որովհետեւ Քրիստոսի, որովհետեւ Քրիստոսի, որովհետեւ ««««իրենցմէ էր որ մարմնաւորապէս իրենցմէ էր որ մարմնաւորապէս իրենցմէ էր որ մարմնաւորապէս իրենցմէ էր որ մարմնաւորապէս 
ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ ծնաւ Քրիստոս, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ 
Աստուած է: ԱմէնԱստուած է: ԱմէնԱստուած է: ԱմէնԱստուած է: Ամէն»»»»    ((((Հռոմայեցիս 9.5): Պարտական են Հռոմայեցիս 9.5): Պարտական են Հռոմայեցիս 9.5): Պարտական են Հռոմայեցիս 9.5): Պարտական են 
Քրիստոսի, որովհետեՔրիստոսի, որովհետեՔրիստոսի, որովհետեՔրիստոսի, որովհետեւ անոնք ականատես եղան Քրիստոսի ւ անոնք ականատես եղան Քրիստոսի ւ անոնք ականատես եղան Քրիստոսի ւ անոնք ականատես եղան Քրիստոսի 
գործած հրաշքներուն եւ իրենց ժամանակին մէջ ապրեցան գործած հրաշքներուն եւ իրենց ժամանակին մէջ ապրեցան գործած հրաշքներուն եւ իրենց ժամանակին մէջ ապրեցան գործած հրաշքներուն եւ իրենց ժամանակին մէջ ապրեցան 
Հին Կտակարանի հրաշքները. անոնք տեսան թէ ինչպէս Հին Կտակարանի հրաշքները. անոնք տեսան թէ ինչպէս Հին Կտակարանի հրաշքները. անոնք տեսան թէ ինչպէս Հին Կտակարանի հրաշքները. անոնք տեսան թէ ինչպէս 
մեռելներ յարութիւն կմեռելներ յարութիւն կմեռելներ յարութիւն կմեռելներ յարութիւն կ’’’’առնեն, անդամալոյծներ կը քալեն, առնեն, անդամալոյծներ կը քալեն, առնեն, անդամալոյծներ կը քալեն, առնեն, անդամալոյծներ կը քալեն, 
կոյրեր կը տեսնեն, խուլեր կը լսեն, հաշմանդամներ կը կոյրեր կը տեսնեն, խուլեր կը լսեն, հաշմանդամներ կը կոյրեր կը տեսնեն, խուլեր կը լսեն, հաշմանդամներ կը կոյրեր կը տեսնեն, խուլեր կը լսեն, հաշմանդամներ կը 
բժշկուին: Պարտական են Քրիսբժշկուին: Պարտական են Քրիսբժշկուին: Պարտական են Քրիսբժշկուին: Պարտական են Քրիստոսի, որովհետեւ իրենց տոսի, որովհետեւ իրենց տոսի, որովհետեւ իրենց տոսի, որովհետեւ իրենց 
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ականջներովը լսեցին բազմահազար կենդանարար պատականջներովը լսեցին բազմահազար կենդանարար պատականջներովը լսեցին բազմահազար կենդանարար պատականջներովը լսեցին բազմահազար կենդանարար պատ----
գամներ, սննդարար քարոզութիւններ, կենսատու խօսքեր, գամներ, սննդարար քարոզութիւններ, կենսատու խօսքեր, գամներ, սննդարար քարոզութիւններ, կենսատու խօսքեր, գամներ, սննդարար քարոզութիւններ, կենսատու խօսքեր, 
քաջալերական յորդորներ, մխիթարական խրատներ: Այս քաջալերական յորդորներ, մխիթարական խրատներ: Այս քաջալերական յորդորներ, մխիթարական խրատներ: Այս քաջալերական յորդորներ, մխիթարական խրատներ: Այս բոբոբոբո----
լորը զիրենք պարտական կը դարձնենլորը զիրենք պարտական կը դարձնենլորը զիրենք պարտական կը դարձնենլորը զիրենք պարտական կը դարձնեն    Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:    

4) 4) 4) 4) ««««Երկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. մէկԵրկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. մէկԵրկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. մէկԵրկու հոգիներ փոխատուի մը պարտական էին. մէկը ը ը ը 
հինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսունհինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսունհինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսունհինգ հարիւր արծաթ դրամ, միւսը՝ յիսուն»:»:»:»:    Եկէք ընդհանուր Եկէք ընդհանուր Եկէք ընդհանուր Եկէք ընդհանուր 
ձեւով մը խօսինք այս համարին մասին: Արդէն յստակ եղաւ ձեւով մը խօսինք այս համարին մասին: Արդէն յստակ եղաւ ձեւով մը խօսինք այս համարին մասին: Արդէն յստակ եղաւ ձեւով մը խօսինք այս համարին մասին: Արդէն յստակ եղաւ 
թէ փոխատուն` Քրիստոս ինքն է: Ան կը խօսի երկու թէ փոխատուն` Քրիստոս ինքն է: Ան կը խօսի երկու թէ փոխատուն` Քրիստոս ինքն է: Ան կը խօսի երկու թէ փոխատուն` Քրիստոս ինքն է: Ան կը խօսի երկու 
հոգիներու մասին, որոնցմէ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ հոգիներու մասին, որոնցմէ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ հոգիներու մասին, որոնցմէ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ հոգիներու մասին, որոնցմէ մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ 
պարտական է փոխատուին, իսկ միւսը` յիսուն: Ինչո՞ւ պարտական է փոխատուին, իսկ միւսը` յիսուն: Ինչո՞ւ պարտական է փոխատուին, իսկ միւսը` յիսուն: Ինչո՞ւ պարտական է փոխատուին, իսկ միւսը` յիսուն: Ինչո՞ւ հահահահա----
մար Քրիստոս ինքզինք փոխատու կը կոչէ կամ փոխատուի մար Քրիստոս ինքզինք փոխատու կը կոչէ կամ փոխատուի մար Քրիստոս ինքզինք փոխատու կը կոչէ կամ փոխատուի մար Քրիստոս ինքզինք փոխատու կը կոչէ կամ փոխատուի 
պատկերով կը ներկայացնէ: Նախ ո՞վ է փոխատոպատկերով կը ներկայացնէ: Նախ ո՞վ է փոխատոպատկերով կը ներկայացնէ: Նախ ո՞վ է փոխատոպատկերով կը ներկայացնէ: Նախ ո՞վ է փոխատուն: ւն: ւն: ւն: 
Փոխատուն այն մարդն է, որՓոխատուն այն մարդն է, որՓոխատուն այն մարդն է, որՓոխատուն այն մարդն է, որ    բան մը բան մը բան մը բան մը փոխ փոխ փոխ փոխ կու տայ ուրիշին, կու տայ ուրիշին, կու տայ ուրիշին, կու տայ ուրիշին, 
պայմանով որ զայն վերադարձնէ իրեն ճիշդ ատենին: պայմանով որ զայն վերադարձնէ իրեն ճիշդ ատենին: պայմանով որ զայն վերադարձնէ իրեն ճիշդ ատենին: պայմանով որ զայն վերադարձնէ իրեն ճիշդ ատենին: 
Քրիստոս ինքզինք փոխատուի պատկերով կը ներկայացնէ, Քրիստոս ինքզինք փոխատուի պատկերով կը ներկայացնէ, Քրիստոս ինքզինք փոխատուի պատկերով կը ներկայացնէ, Քրիստոս ինքզինք փոխատուի պատկերով կը ներկայացնէ, 
ցոյց տալու հցոյց տալու հցոյց տալու հցոյց տալու համար մեզի, թէ ինչ որ ունինք` իամար մեզի, թէ ինչ որ ունինք` իամար մեզի, թէ ինչ որ ունինք` իամար մեզի, թէ ինչ որ ունինք` ի´́́́նք տուած է նք տուած է նք տուած է նք տուած է 
մեզի: Արդ, ի՞նչ են այն արծաթ դրամները զոր Քրիստոս մեզի: Արդ, ի՞նչ են այն արծաթ դրամները զոր Քրիստոս մեզի: Արդ, ի՞նչ են այն արծաթ դրամները զոր Քրիստոս մեզի: Արդ, ի՞նչ են այն արծաթ դրամները զոր Քրիստոս 
տուած է մեզի: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են անոնք: տուած է մեզի: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են անոնք: տուած է մեզի: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են անոնք: տուած է մեզի: Բազմաթիւ ու բազմատեսակ են անոնք: 
Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.----    

Մեր ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները, ձիրքերն ու Մեր ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները, ձիրքերն ու Մեր ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները, ձիրքերն ու Մեր ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները, ձիրքերն ու 
կարողութիւնները, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ կարողութիւնները, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ կարողութիւնները, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ կարողութիւնները, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ 
դդդդրամներ են: Զանոնք վատնելը, Աստուծոյ փառքին ու մեր րամներ են: Զանոնք վատնելը, Աստուծոյ փառքին ու մեր րամներ են: Զանոնք վատնելը, Աստուծոյ փառքին ու մեր րամներ են: Զանոնք վատնելը, Աստուծոյ փառքին ու մեր 
նմանին բարիքին համար չգործածելը` մեզնմանին բարիքին համար չգործածելը` մեզնմանին բարիքին համար չգործածելը` մեզնմանին բարիքին համար չգործածելը` մեզ    պարտապան ու պարտապան ու պարտապան ու պարտապան ու 
հաշուետու կը դարձնենհաշուետու կը դարձնենհաշուետու կը դարձնենհաշուետու կը դարձնեն    Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:Քրիստոսի հանդէպ:    

Եթէ նիւթական հարստութիւն ունինք` ատիկա Եթէ նիւթական հարստութիւն ունինք` ատիկա Եթէ նիւթական հարստութիւն ունինք` ատիկա Եթէ նիւթական հարստութիւն ունինք` ատիկա 
Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած պարգեւ մըն է, եւ մենք Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած պարգեւ մըն է, եւ մենք Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած պարգեւ մըն է, եւ մենք Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած պարգեւ մըն է, եւ մենք 
իրաւունք չունինք զայն գործածելոիրաւունք չունինք զայն գործածելոիրաւունք չունինք զայն գործածելոիրաւունք չունինք զայն գործածելու Քրիստոսի կամքէն ւ Քրիստոսի կամքէն ւ Քրիստոսի կամքէն ւ Քրիստոսի կամքէն 
անկախ կամ Քրիստոսի կամքին հակառակ. բան մը` որ մեզ անկախ կամ Քրիստոսի կամքին հակառակ. բան մը` որ մեզ անկախ կամ Քրիստոսի կամքին հակառակ. բան մը` որ մեզ անկախ կամ Քրիստոսի կամքին հակառակ. բան մը` որ մեզ 
պարտապան ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:    

Եթէ դիրքի մը վրայ կը գտնուինք` պէտք է գիտնանք որ Եթէ դիրքի մը վրայ կը գտնուինք` պէտք է գիտնանք որ Եթէ դիրքի մը վրայ կը գտնուինք` պէտք է գիտնանք որ Եթէ դիրքի մը վրայ կը գտնուինք` պէտք է գիտնանք որ 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք մեզ հասցուցած է այդ դիրքին, եւ ուստի, նք մեզ հասցուցած է այդ դիրքին, եւ ուստի, նք մեզ հասցուցած է այդ դիրքին, եւ ուստի, նք մեզ հասցուցած է այդ դիրքին, եւ ուստի, 
իրաւունք չունինք մեր դիրքը` մեր անձնակաիրաւունք չունինք մեր դիրքը` մեր անձնակաիրաւունք չունինք մեր դիրքը` մեր անձնակաիրաւունք չունինք մեր դիրքը` մեր անձնական հանգիստին ու ն հանգիստին ու ն հանգիստին ու ն հանգիստին ու 
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հաճոյքին համար գործածելու. բան մը` որ մեզ պարտապան հաճոյքին համար գործածելու. բան մը` որ մեզ պարտապան հաճոյքին համար գործածելու. բան մը` որ մեզ պարտապան հաճոյքին համար գործածելու. բան մը` որ մեզ պարտապան 
ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:ու հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի հանդէպ:    

Եթէ եկեղեցական կարգ ունինք` ատիկա Քրիստոսի Եթէ եկեղեցական կարգ ունինք` ատիկա Քրիստոսի Եթէ եկեղեցական կարգ ունինք` ատիկա Քրիստոսի Եթէ եկեղեցական կարգ ունինք` ատիկա Քրիստոսի 
կողմէ մեզի շնորհուած աստուածային փառք ու պատիւ է, կողմէ մեզի շնորհուած աստուածային փառք ու պատիւ է, կողմէ մեզի շնորհուած աստուածային փառք ու պատիւ է, կողմէ մեզի շնորհուած աստուածային փառք ու պատիւ է, 
ուստի պէտք է արժէքը գիտնալ այդ փառքին ու պատիւին, ուստի պէտք է արժէքը գիտնալ այդ փառքին ու պատիւին, ուստի պէտք է արժէքը գիտնալ այդ փառքին ու պատիւին, ուստի պէտք է արժէքը գիտնալ այդ փառքին ու պատիւին, 
առանց սառանց սառանց սառանց սակայն փառք ու պատիւ փնտռելու. եկեղեցականին ակայն փառք ու պատիւ փնտռելու. եկեղեցականին ակայն փառք ու պատիւ փնտռելու. եկեղեցականին ակայն փառք ու պատիւ փնտռելու. եկեղեցականին 
կոչումը կորսուած հոգիները փնտռելն ու գտնելն է եւ զանոնք կոչումը կորսուած հոգիները փնտռելն ու գտնելն է եւ զանոնք կոչումը կորսուած հոգիները փնտռելն ու գտնելն է եւ զանոնք կոչումը կորսուած հոգիները փնտռելն ու գտնելն է եւ զանոնք 
Քրիստոսի վերադարձնելն է, եւ ոՔրիստոսի վերադարձնելն է, եւ ոՔրիստոսի վերադարձնելն է, եւ ոՔրիստոսի վերադարձնելն է, եւ ո´́́́չ թէ փառք փնտռելը: Փառք չ թէ փառք փնտռելը: Փառք չ թէ փառք փնտռելը: Փառք չ թէ փառք փնտռելը: Փառք 
փնտռելը` մեզ թշնամի կը դարձնէ փառքի Աստուծոյն, եւ փնտռելը` մեզ թշնամի կը դարձնէ փառքի Աստուծոյն, եւ փնտռելը` մեզ թշնամի կը դարձնէ փառքի Աստուծոյն, եւ փնտռելը` մեզ թշնամի կը դարձնէ փառքի Աստուծոյն, եւ 
պարտապան ու հաշուետու` Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու` Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու` Քրիստոսի հանդէպ:պարտապան ու հաշուետու` Քրիստոսի հանդէպ:    

Ինչ գործ, պաշԻնչ գործ, պաշԻնչ գործ, պաշԻնչ գործ, պաշտօն ու հանգամանք որ ունինք, Քրիստոսի տօն ու հանգամանք որ ունինք, Քրիստոսի տօն ու հանգամանք որ ունինք, Քրիստոսի տօն ու հանգամանք որ ունինք, Քրիստոսի 
կողմէ մեզի շնորհուած արծաթներ են, եւ ուստի, միայն կողմէ մեզի շնորհուած արծաթներ են, եւ ուստի, միայն կողմէ մեզի շնորհուած արծաթներ են, եւ ուստի, միայն կողմէ մեզի շնորհուած արծաթներ են, եւ ուստի, միայն 
Քրիստոսի կամքին համաձայն պէտք է գործածուին, այլաՔրիստոսի կամքին համաձայն պէտք է գործածուին, այլաՔրիստոսի կամքին համաձայն պէտք է գործածուին, այլաՔրիստոսի կամքին համաձայն պէտք է գործածուին, այլա----
պէս, պարտապան ու հաշուետու կը դառնանք Քրիստոսի պէս, պարտապան ու հաշուետու կը դառնանք Քրիստոսի պէս, պարտապան ու հաշուետու կը դառնանք Քրիստոսի պէս, պարտապան ու հաշուետու կը դառնանք Քրիստոսի 
հանդէպ:հանդէպ:հանդէպ:հանդէպ:    

Համաձայն մեր սերտած համարին, այս բոլորը որ յիշեցի Համաձայն մեր սերտած համարին, այս բոլորը որ յիշեցի Համաձայն մեր սերտած համարին, այս բոլորը որ յիշեցի Համաձայն մեր սերտած համարին, այս բոլորը որ յիշեցի 
((((պարգեւներ, շնոպարգեւներ, շնոպարգեւներ, շնոպարգեւներ, շնորհքներ, ձիրքեր, կարողութիւններ, րհքներ, ձիրքեր, կարողութիւններ, րհքներ, ձիրքեր, կարողութիւններ, րհքներ, ձիրքեր, կարողութիւններ, 
նիւթական հարստութիւն, դիրք, կարգ, գործ, պաշտօն, նիւթական հարստութիւն, դիրք, կարգ, գործ, պաշտօն, նիւթական հարստութիւն, դիրք, կարգ, գործ, պաշտօն, նիւթական հարստութիւն, դիրք, կարգ, գործ, պաշտօն, 
հանգամանք), Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ հանգամանք), Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ հանգամանք), Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ հանգամանք), Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ 
դրամներ են: Անոնք Քրիստոսի կը պատկանին եւ պէտք է դրամներ են: Անոնք Քրիստոսի կը պատկանին եւ պէտք է դրամներ են: Անոնք Քրիստոսի կը պատկանին եւ պէտք է դրամներ են: Անոնք Քրիստոսի կը պատկանին եւ պէտք է 
Քրիստոսի վերադարձուին: Զանոնք Քրիստոսի Քրիստոսի վերադարձուին: Զանոնք Քրիստոսի Քրիստոսի վերադարձուին: Զանոնք Քրիստոսի Քրիստոսի վերադարձուին: Զանոնք Քրիստոսի 
վերադարձնելը, կը հասկնանք` զանոնք Քրիստոսի վերադարձնելը, կը հասկնանք` զանոնք Քրիստոսի վերադարձնելը, կը հասկնանք` զանոնք Քրիստոսի վերադարձնելը, կը հասկնանք` զանոնք Քրիստոսի անուան անուան անուան անուան 
փառքին համար գործածել իմաստով: Եթէ զանոնք Քրիստոսի փառքին համար գործածել իմաստով: Եթէ զանոնք Քրիստոսի փառքին համար գործածել իմաստով: Եթէ զանոնք Քրիստոսի փառքին համար գործածել իմաստով: Եթէ զանոնք Քրիստոսի 
փառքին համար չենք գործածած ու չենք գործածեր, կը փառքին համար չենք գործածած ու չենք գործածեր, կը փառքին համար չենք գործածած ու չենք գործածեր, կը փառքին համար չենք գործածած ու չենք գործածեր, կը 
նշանակէ թէ պարտականներ ու պարտազանցներ ենք, եւ նշանակէ թէ պարտականներ ու պարտազանցներ ենք, եւ նշանակէ թէ պարտականներ ու պարտազանցներ ենք, եւ նշանակէ թէ պարտականներ ու պարտազանցներ ենք, եւ 
ուստի` հաշուետուներ Քրիստոսի դիմաց:ուստի` հաշուետուներ Քրիստոսի դիմաց:ուստի` հաշուետուներ Քրիստոսի դիմաց:ուստի` հաշուետուներ Քրիստոսի դիմաց:    

Տակաւին, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ դրամ Տակաւին, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ դրամ Տակաւին, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ դրամ Տակաւին, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթ դրամ 
մըն է կեանքը: Տէր կըմըն է կեանքը: Տէր կըմըն է կեանքը: Տէր կըմըն է կեանքը: Տէր կը    կենա՞նք Քրիստոսապարգեւ այս կենա՞նք Քրիստոսապարգեւ այս կենա՞նք Քրիստոսապարգեւ այս կենա՞նք Քրիստոսապարգեւ այս 
կեանքին: Եթէ մեր կեանքը Քրիստոսակեդրոն կեանք մը չէ, կեանքին: Եթէ մեր կեանքը Քրիստոսակեդրոն կեանք մը չէ, կեանքին: Եթէ մեր կեանքը Քրիստոսակեդրոն կեանք մը չէ, կեանքին: Եթէ մեր կեանքը Քրիստոսակեդրոն կեանք մը չէ, 
եթէ մեր կեանքը արդար ու մաքուր չէ, եթէ մեր կեանքը եթէ մեր կեանքը արդար ու մաքուր չէ, եթէ մեր կեանքը եթէ մեր կեանքը արդար ու մաքուր չէ, եթէ մեր կեանքը եթէ մեր կեանքը արդար ու մաքուր չէ, եթէ մեր կեանքը 
աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան արտացոլացումը աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան արտացոլացումը աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան արտացոլացումը աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան արտացոլացումը 
չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուածաշունչին ցոյց տուած ճամբայէն չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուածաշունչին ցոյց տուած ճամբայէն չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուածաշունչին ցոյց տուած ճամբայէն չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուածաշունչին ցոյց տուած ճամբայէն 
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քալող կեանքը չէ, եթէ մքալող կեանքը չէ, եթէ մքալող կեանքը չէ, եթէ մքալող կեանքը չէ, եթէ մեր կեանքը Աստուծոյ կամքին եր կեանքը Աստուծոյ կամքին եր կեանքը Աստուծոյ կամքին եր կեանքը Աստուծոյ կամքին 
համաձայն ապրուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ մենք համաձայն ապրուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ մենք համաձայն ապրուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ մենք համաձայն ապրուած կեանքը չէ, կը նշանակէ թէ մենք 
կորսնցուցած, վատնած ու մրոտած ենք Քրիստոսապարգեւ կորսնցուցած, վատնած ու մրոտած ենք Քրիստոսապարգեւ կորսնցուցած, վատնած ու մրոտած ենք Քրիստոսապարգեւ կորսնցուցած, վատնած ու մրոտած ենք Քրիստոսապարգեւ 
արծաթանման այս կեանքը, եւ ասիկա մեզ պարտապան կը արծաթանման այս կեանքը, եւ ասիկա մեզ պարտապան կը արծաթանման այս կեանքը, եւ ասիկա մեզ պարտապան կը արծաթանման այս կեանքը, եւ ասիկա մեզ պարտապան կը 
դարձնէ Քրիստոսի, եւ Քրիստոս իրաւունք ունի հաշիւ դարձնէ Քրիստոսի, եւ Քրիստոս իրաւունք ունի հաշիւ դարձնէ Քրիստոսի, եւ Քրիստոս իրաւունք ունի հաշիւ դարձնէ Քրիստոսի, եւ Քրիստոս իրաւունք ունի հաշիւ 
պահանջելու մեզմէ:պահանջելու մեզմէ:պահանջելու մեզմէ:պահանջելու մեզմէ:    

Քրիստոսի կողմէ մեզի Քրիստոսի կողմէ մեզի Քրիստոսի կողմէ մեզի Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած սքանչելի արծաթ մըն է տրուած սքանչելի արծաթ մըն է տրուած սքանչելի արծաթ մըն է տրուած սքանչելի արծաթ մըն է 
մեր սիրտը, զոր կոչուած ենմեր սիրտը, զոր կոչուած ենմեր սիրտը, զոր կոչուած ենմեր սիրտը, զոր կոչուած ենքքքք    դարձնելու փառաբանարան դարձնելու փառաբանարան դարձնելու փառաբանարան դարձնելու փառաբանարան 
ամենասուրբ Երրորդութեան, բայց մենք զայն դարձուցած ենք ամենասուրբ Երրորդութեան, բայց մենք զայն դարձուցած ենք ամենասուրբ Երրորդութեան, բայց մենք զայն դարձուցած ենք ամենասուրբ Երրորդութեան, բայց մենք զայն դարձուցած ենք 
չար ոգիներու ու չար խորհուրդներու թատերաբեմ: Սա մեզ չար ոգիներու ու չար խորհուրդներու թատերաբեմ: Սա մեզ չար ոգիներու ու չար խորհուրդներու թատերաբեմ: Սա մեզ չար ոգիներու ու չար խորհուրդներու թատերաբեմ: Սա մեզ 
պարտական չի՞ դարձներ Քրիստոսի:պարտական չի՞ դարձներ Քրիստոսի:պարտական չի՞ դարձներ Քրիստոսի:պարտական չի՞ դարձներ Քրիստոսի:    

Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած հոյակապ արծաթնեՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած հոյակապ արծաթնեՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած հոյակապ արծաթնեՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած հոյակապ արծաթներ են ր են ր են ր են 
մեր միտքն ու մտքի կարողութիւնը: Մեզմէ ո՞վ չունի մեր միտքն ու մտքի կարողութիւնը: Մեզմէ ո՞վ չունի մեր միտքն ու մտքի կարողութիւնը: Մեզմէ ո՞վ չունի մեր միտքն ու մտքի կարողութիւնը: Մեզմէ ո՞վ չունի 
կարողութիւնը իր միտքը կեդրոնացնելու երկնային կարողութիւնը իր միտքը կեդրոնացնելու երկնային կարողութիւնը իր միտքը կեդրոնացնելու երկնային կարողութիւնը իր միտքը կեդրոնացնելու երկնային 
ճշմարտութեանց վրայ, եւ սակայն, քանինե՞ր իսկապէս իրենց ճշմարտութեանց վրայ, եւ սակայն, քանինե՞ր իսկապէս իրենց ճշմարտութեանց վրայ, եւ սակայն, քանինե՞ր իսկապէս իրենց ճշմարտութեանց վրայ, եւ սակայն, քանինե՞ր իսկապէս իրենց 
միտքը կեդրոնացուցած են աստուածային ճշմարտութեանց միտքը կեդրոնացուցած են աստուածային ճշմարտութեանց միտքը կեդրոնացուցած են աստուածային ճշմարտութեանց միտքը կեդրոնացուցած են աստուածային ճշմարտութեանց 
վրայ: Քրիստոս մարդուն տուած է այնպիսիվրայ: Քրիստոս մարդուն տուած է այնպիսիվրայ: Քրիստոս մարդուն տուած է այնպիսիվրայ: Քրիստոս մարդուն տուած է այնպիսի´ ´ ´ ´ միտք մը, որ միտք մը, որ միտք մը, որ միտք մը, որ 
կարոկարոկարոկարողութիւնն ու շնորհքը ունի խոկալու իր սիրոյն մասին ու ղութիւնն ու շնորհքը ունի խոկալու իր սիրոյն մասին ու ղութիւնն ու շնորհքը ունի խոկալու իր սիրոյն մասին ու ղութիւնն ու շնորհքը ունի խոկալու իր սիրոյն մասին ու 
ցնծալու անով, եւ սակայն, մարդիկ իրենց ազատ կամքով թոյլ ցնծալու անով, եւ սակայն, մարդիկ իրենց ազատ կամքով թոյլ ցնծալու անով, եւ սակայն, մարդիկ իրենց ազատ կամքով թոյլ ցնծալու անով, եւ սակայն, մարդիկ իրենց ազատ կամքով թոյլ 
կու տան որ վաւաշոտ ու պոռնկական խորհուրդները իրեկու տան որ վաւաշոտ ու պոռնկական խորհուրդները իրեկու տան որ վաւաշոտ ու պոռնկական խորհուրդները իրեկու տան որ վաւաշոտ ու պոռնկական խորհուրդները իրե´́́́նք նք նք նք 
շրջապատեն իրենց միտքը: Սաշրջապատեն իրենց միտքը: Սաշրջապատեն իրենց միտքը: Սաշրջապատեն իրենց միտքը: Սա,,,,    մարդիկը պարտական ու մարդիկը պարտական ու մարդիկը պարտական ու մարդիկը պարտական ու 
հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի առջեւ:հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի առջեւ:հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի առջեւ:հաշուետու կը դարձնէ Քրիստոսի առջեւ:    

Քրիստոսի կողմէՔրիստոսի կողմէՔրիստոսի կողմէՔրիստոսի կողմէ    մեզի տրուած ձիւնափայլ արծաթ մըն է մեզի տրուած ձիւնափայլ արծաթ մըն է մեզի տրուած ձիւնափայլ արծաթ մըն է մեզի տրուած ձիւնափայլ արծաթ մըն է 
մեր հոգին, որ ստեղծուած է բնակուելու Աստուծոյ մեր հոգին, որ ստեղծուած է բնակուելու Աստուծոյ մեր հոգին, որ ստեղծուած է բնակուելու Աստուծոյ մեր հոգին, որ ստեղծուած է բնակուելու Աստուծոյ 
ներկայութեամբ, երգելու ու աճելու Աստուծոյ ներկայութեան ներկայութեամբ, երգելու ու աճելու Աստուծոյ ներկայութեան ներկայութեամբ, երգելու ու աճելու Աստուծոյ ներկայութեան ներկայութեամբ, երգելու ու աճելու Աստուծոյ ներկայութեան 
մէջ, համակուելու Աստուծոյ քաղցրութեամբ ու սրբութեամբ: մէջ, համակուելու Աստուծոյ քաղցրութեամբ ու սրբութեամբ: մէջ, համակուելու Աստուծոյ քաղցրութեամբ ու սրբութեամբ: մէջ, համակուելու Աստուծոյ քաղցրութեամբ ու սրբութեամբ: 
Ո՞վ Աստուծոյ ներկայութեան համար ստեղծուած իր հոգին` Ո՞վ Աստուծոյ ներկայութեան համար ստեղծուած իր հոգին` Ո՞վ Աստուծոյ ներկայութեան համար ստեղծուած իր հոգին` Ո՞վ Աստուծոյ ներկայութեան համար ստեղծուած իր հոգին` 
աշխարհի ներկայաշխարհի ներկայաշխարհի ներկայաշխարհի ներկայութեամբ չէ արբեցուցած: Ո՞վ փայլուն ութեամբ չէ արբեցուցած: Ո՞վ փայլուն ութեամբ չէ արբեցուցած: Ո՞վ փայլուն ութեամբ չէ արբեցուցած: Ո՞վ փայլուն 
շնորշնորշնորշնորհքհքհքհքներ չէ առած ու զանոնք չէ ժանգոտեցուցած: Ո՞վ ներ չէ առած ու զանոնք չէ ժանգոտեցուցած: Ո՞վ ներ չէ առած ու զանոնք չէ ժանգոտեցուցած: Ո՞վ ներ չէ առած ու զանոնք չէ ժանգոտեցուցած: Ո՞վ 
մաքրամաքուր սիրտ չէ ստացած Տիրոջմէ ու հետագային մաքրամաքուր սիրտ չէ ստացած Տիրոջմէ ու հետագային մաքրամաքուր սիրտ չէ ստացած Տիրոջմէ ու հետագային մաքրամաքուր սիրտ չէ ստացած Տիրոջմէ ու հետագային 
զայն չէ պղծած մեղքերով: Այս բոլորը ընելնուս համար, մենք զայն չէ պղծած մեղքերով: Այս բոլորը ընելնուս համար, մենք զայն չէ պղծած մեղքերով: Այս բոլորը ընելնուս համար, մենք զայն չէ պղծած մեղքերով: Այս բոլորը ընելնուս համար, մենք 
պարտական չե՞նք դառնար Քրիստոսի:պարտական չե՞նք դառնար Քրիստոսի:պարտական չե՞նք դառնար Քրիստոսի:պարտական չե՞նք դառնար Քրիստոսի:    
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Եւ դեռ, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած Եւ դեռ, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած Եւ դեռ, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած Եւ դեռ, Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են արծաթներ են արծաթներ են արծաթներ են 
մեր բերանները, որոնք կոչումը ունին ճշմարտութիւնը մեր բերանները, որոնք կոչումը ունին ճշմարտութիւնը մեր բերանները, որոնք կոչումը ունին ճշմարտութիւնը մեր բերանները, որոնք կոչումը ունին ճշմարտութիւնը 
պատմելու: Եթէ ստութիւնը պատմեն` մենք պարտական կը պատմելու: Եթէ ստութիւնը պատմեն` մենք պարտական կը պատմելու: Եթէ ստութիւնը պատմեն` մենք պարտական կը պատմելու: Եթէ ստութիւնը պատմեն` մենք պարտական կը 
դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:    

Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր 
լեզուները, որոնք կոչումը ունին մխիթարական խօսքերով լեզուները, որոնք կոչումը ունին մխիթարական խօսքերով լեզուները, որոնք կոչումը ունին մխիթարական խօսքերով լեզուները, որոնք կոչումը ունին մխիթարական խօսքերով 
բժշկելու կոտրած սիրտերը: Եթէ կոտրաբժշկելու կոտրած սիրտերը: Եթէ կոտրաբժշկելու կոտրած սիրտերը: Եթէ կոտրաբժշկելու կոտրած սիրտերը: Եթէ կոտրած սիրտերը բժշկելու ծ սիրտերը բժշկելու ծ սիրտերը բժշկելու ծ սիրտերը բժշկելու 
փոխարէն` իրեփոխարէն` իրեփոխարէն` իրեփոխարէն` իրե´́́́նք սիրտեր կոտրեն` մենք պարտական կը նք սիրտեր կոտրեն` մենք պարտական կը նք սիրտեր կոտրեն` մենք պարտական կը նք սիրտեր կոտրեն` մենք պարտական կը 
դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:դառնանք Քրիստոսի:    

Քրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր ձեռՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր ձեռՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր ձեռՔրիստոսի կողմէ մեզի տրուած արծաթներ են մեր ձեռ----
քերը, որոնք կոչուած են զօրացնելու ու զօրավիգ կանգնելու, քերը, որոնք կոչուած են զօրացնելու ու զօրավիգ կանգնելու, քերը, որոնք կոչուած են զօրացնելու ու զօրավիգ կանգնելու, քերը, որոնք կոչուած են զօրացնելու ու զօրավիգ կանգնելու, 
օգնութեան համար շարժելու, օրհնատուուչութեան համար օգնութեան համար շարժելու, օրհնատուուչութեան համար օգնութեան համար շարժելու, օրհնատուուչութեան համար օգնութեան համար շարժելու, օրհնատուուչութեան համար 
բարձրանալու, աղօթքբարձրանալու, աղօթքբարձրանալու, աղօթքբարձրանալու, աղօթքի համար միանալու. ձեռքեր, որոնք ի համար միանալու. ձեռքեր, որոնք ի համար միանալու. ձեռքեր, որոնք ի համար միանալու. ձեռքեր, որոնք 
կոչուած են պաշտպանելու անպաշտպանը, պահպանելու կոչուած են պաշտպանելու անպաշտպանը, պահպանելու կոչուած են պաշտպանելու անպաշտպանը, պահպանելու կոչուած են պաշտպանելու անպաշտպանը, պահպանելու 
անտերունչը, խնամելու լքուածը, փաթթելու վէրքը վիրաանտերունչը, խնամելու լքուածը, փաթթելու վէրքը վիրաանտերունչը, խնամելու լքուածը, փաթթելու վէրքը վիրաանտերունչը, խնամելու լքուածը, փաթթելու վէրքը վիրա----
ւորին, մեղմելու ցաւը խոցուածին, եւ սրբելու արտասուքը ւորին, մեղմելու ցաւը խոցուածին, եւ սրբելու արտասուքը ւորին, մեղմելու ցաւը խոցուածին, եւ սրբելու արտասուքը ւորին, մեղմելու ցաւը խոցուածին, եւ սրբելու արտասուքը 
լացողին: Այս բոլորը չընող ձեռքերը պարտական են լացողին: Այս բոլորը չընող ձեռքերը պարտական են լացողին: Այս բոլորը չընող ձեռքերը պարտական են լացողին: Այս բոլորը չընող ձեռքերը պարտական են 
Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:Քրիստոսի:    

5) 5) 5) 5) Նախորդ չորս կէտեՆախորդ չորս կէտեՆախորդ չորս կէտեՆախորդ չորս կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն րուն մէջ մանրամասնօրէն րուն մէջ մանրամասնօրէն րուն մէջ մանրամասնօրէն 
բացատրեցի, թէ որո՞նք են բացատրեցի, թէ որո՞նք են բացատրեցի, թէ որո՞նք են բացատրեցի, թէ որո՞նք են ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցողները, եւ ըսի, որ առաջին հերթին անիկա պարտք ունեցողները, եւ ըսի, որ առաջին հերթին անիկա պարտք ունեցողները, եւ ըսի, որ առաջին հերթին անիկա պարտք ունեցողները, եւ ըսի, որ առաջին հերթին անիկա 
Սիմոն Փարիսեցին է: Երկրորդ, անոնք քահանաներն ու Սիմոն Փարիսեցին է: Երկրորդ, անոնք քահանաներն ու Սիմոն Փարիսեցին է: Երկրորդ, անոնք քահանաներն ու Սիմոն Փարիսեցին է: Երկրորդ, անոնք քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն ու հրեայ ազգի Օրէնքի ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն ու հրեայ ազգի Օրէնքի ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն ու հրեայ ազգի Օրէնքի ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն ու հրեայ ազգի 
բոլոր ղեկավարներն էին: Երրորդ, Իսրբոլոր ղեկավարներն էին: Երրորդ, Իսրբոլոր ղեկավարներն էին: Երրորդ, Իսրբոլոր ղեկավարներն էին: Երրորդ, Իսրայէլի ժողովուրդն է: Եւ այէլի ժողովուրդն է: Եւ այէլի ժողովուրդն է: Եւ այէլի ժողովուրդն է: Եւ 
չորրորդ, ըսի նաեւ, թէ անոնք դիրք, դրամ, պաշտօն, չորրորդ, ըսի նաեւ, թէ անոնք դիրք, դրամ, պաշտօն, չորրորդ, ըսի նաեւ, թէ անոնք դիրք, դրամ, պաշտօն, չորրորդ, ըսի նաեւ, թէ անոնք դիրք, դրամ, պաշտօն, 
հանգամանք, շնորհք, պարգեւ, ձիրք կամ այլ կարողութիւնհանգամանք, շնորհք, պարգեւ, ձիրք կամ այլ կարողութիւնհանգամանք, շնորհք, պարգեւ, ձիրք կամ այլ կարողութիւնհանգամանք, շնորհք, պարգեւ, ձիրք կամ այլ կարողութիւն----
ներ ունեցող մարդիկն են:ներ ունեցող մարդիկն են:ներ ունեցող մարդիկն են:ներ ունեցող մարդիկն են:    

Եկէք անգամ մը եւս հարց տանք, թէ որո՞նք են Եկէք անգամ մը եւս հարց տանք, թէ որո՞նք են Եկէք անգամ մը եւս հարց տանք, թէ որո՞նք են Եկէք անգամ մը եւս հարց տանք, թէ որո՞նք են ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները այսօր: Սուրբ պարտք ունեցողները այսօր: Սուրբ պարտք ունեցողները այսօր: Սուրբ պարտք ունեցողները այսօր: Սուրբ 
Գրային հասկԳրային հասկԳրային հասկԳրային հասկացողութեամբ եւ հոգեւոր իմաստով, ացողութեամբ եւ հոգեւոր իմաստով, ացողութեամբ եւ հոգեւոր իմաստով, ացողութեամբ եւ հոգեւոր իմաստով, ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողներ կը համարուին պարտք ունեցողներ կը համարուին պարտք ունեցողներ կը համարուին պարտք ունեցողներ կը համարուին 
հետեւեալները.հետեւեալները.հետեւեալները.հետեւեալները.----    
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Անոնք որոնք կոչուած են Աստուծոյ խօսքին քարոզիչԱնոնք որոնք կոչուած են Աստուծոյ խօսքին քարոզիչԱնոնք որոնք կոչուած են Աստուծոյ խօսքին քարոզիչԱնոնք որոնք կոչուած են Աստուծոյ խօսքին քարոզիչ----
ները ըլլալու, եւ սակայն չեն կարդար ու չեն սերտեր ները ըլլալու, եւ սակայն չեն կարդար ու չեն սերտեր ները ըլլալու, եւ սակայն չեն կարդար ու չեն սերտեր ները ըլլալու, եւ սակայն չեն կարդար ու չեն սերտեր 
Աստուածաշունչը, եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւնԱստուածաշունչը, եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւնԱստուածաշունչը, եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւնԱստուածաշունչը, եւ Աստուածաշնչական ճշմարտութիւն----
ները իրենցները իրենցները իրենցները իրենց    ամբողջութեանը մէջ չեն պատգամեր ու չեն ամբողջութեանը մէջ չեն պատգամեր ու չեն ամբողջութեանը մէջ չեն պատգամեր ու չեն ամբողջութեանը մէջ չեն պատգամեր ու չեն 
բացայայտեր` անոնք բացայայտեր` անոնք բացայայտեր` անոնք բացայայտեր` անոնք ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողներ կը նկատուին:ունեցողներ կը նկատուին:ունեցողներ կը նկատուին:ունեցողներ կը նկատուին:    

Անոնք որոնք Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը Անոնք որոնք Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը Անոնք որոնք Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը Անոնք որոնք Քրիստոսի փրկութեան աւետարանը 
տարածելու կոչուած են եւ սակայն չեն տարածեր, մարդիկը տարածելու կոչուած են եւ սակայն չեն տարածեր, մարդիկը տարածելու կոչուած են եւ սակայն չեն տարածեր, մարդիկը տարածելու կոչուած են եւ սակայն չեն տարածեր, մարդիկը 
կորուստէն փրկութեան բերելու կոչուած են եւ սակայն չեկորուստէն փրկութեան բերելու կոչուած են եւ սակայն չեկորուստէն փրկութեան բերելու կոչուած են եւ սակայն չեկորուստէն փրկութեան բերելու կոչուած են եւ սակայն չեն ն ն ն 
բերեր, մարդիկը դժոխքէն զգուշացնելու պարտականութիւնը բերեր, մարդիկը դժոխքէն զգուշացնելու պարտականութիւնը բերեր, մարդիկը դժոխքէն զգուշացնելու պարտականութիւնը բերեր, մարդիկը դժոխքէն զգուշացնելու պարտականութիւնը 
ունին եւ սակայն չեն ըներ` անոնք ունին եւ սակայն չեն ըներ` անոնք ունին եւ սակայն չեն ըներ` անոնք ունին եւ սակայն չեն ըներ` անոնք ««««հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:    

Անոնք որոնք կոչուած են ապաշխարութիւն քարոզելու, Անոնք որոնք կոչուած են ապաշխարութիւն քարոզելու, Անոնք որոնք կոչուած են ապաշխարութիւն քարոզելու, Անոնք որոնք կոչուած են ապաշխարութիւն քարոզելու, 
եւ սակայն ոեւ սակայն ոեւ սակայն ոեւ սակայն ո´́́́չ իրենք կչ իրենք կչ իրենք կչ իրենք կ’’’’ապաշխարեն եւ ոապաշխարեն եւ ոապաշխարեն եւ ոապաշխարեն եւ ո´́́́չ ալ ուրիշները չ ալ ուրիշները չ ալ ուրիշները չ ալ ուրիշները 
ապաշխարութեան կապաշխարութեան կապաշխարութեան կապաշխարութեան կը հրաւիրեն` անոնք ը հրաւիրեն` անոնք ը հրաւիրեն` անոնք ը հրաւիրեն` անոնք ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:պարտք ունեցողներ կը նկատուին:    

Աւելի հասկնալի ըլլալու համար, միտքս բացատրեմ Աւելի հասկնալի ըլլալու համար, միտքս բացատրեմ Աւելի հասկնալի ըլլալու համար, միտքս բացատրեմ Աւելի հասկնալի ըլլալու համար, միտքս բացատրեմ 
տարբեր ձեւով մը: Անցեալին տարբեր ձեւով մը: Անցեալին տարբեր ձեւով մը: Անցեալին տարբեր ձեւով մը: Անցեալին ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցողները քահանաներն էին, Օրէնքի պարտք ունեցողները քահանաներն էին, Օրէնքի պարտք ունեցողները քահանաներն էին, Օրէնքի պարտք ունեցողները քահանաներն էին, Օրէնքի 
ուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն էին, իսկ այսօրոուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն էին, իսկ այսօրոուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն էին, իսկ այսօրոուսուցիչներն էին, Փարիսեցիներն էին, իսկ այսօրուան ւան ւան ւան 
հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, հասկացողութեամբ, ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողները` եկեղեցականներն են, հովիւներն ու ունեցողները` եկեղեցականներն են, հովիւներն ու ունեցողները` եկեղեցականներն են, հովիւներն ու ունեցողները` եկեղեցականներն են, հովիւներն ու 
առաջնորդներն են, աւետարանիչներն ու Աստուծոյ խօսքի առաջնորդներն են, աւետարանիչներն ու Աստուծոյ խօսքի առաջնորդներն են, աւետարանիչներն ու Աստուծոյ խօսքի առաջնորդներն են, աւետարանիչներն ու Աստուծոյ խօսքի 
քարոզիչներն են, Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու քարոզիչներն են, Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու քարոզիչներն են, Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու քարոզիչներն են, Քրիստոսի փրկութիւնը տարածելու 
կոչուածներն են: Չկակոչուածներն են: Չկակոչուածներն են: Չկակոչուածներն են: Չկա´́́́յ աւելի մեծ կոչում քան եկեղեցական յ աւելի մեծ կոչում քան եկեղեցական յ աւելի մեծ կոչում քան եկեղեցական յ աւելի մեծ կոչում քան եկեղեցական 
ըլլալը, հըլլալը, հըլլալը, հըլլալը, հովիւ ու առաջնորդ ըլլալը, աւետարանիչ ու ովիւ ու առաջնորդ ըլլալը, աւետարանիչ ու ովիւ ու առաջնորդ ըլլալը, աւետարանիչ ու ովիւ ու առաջնորդ ըլլալը, աւետարանիչ ու 
Աստուծոյ խօսքի քարոզիչ ըլլալը, Քրիստոսի փրկութեան Աստուծոյ խօսքի քարոզիչ ըլլալը, Քրիստոսի փրկութեան Աստուծոյ խօսքի քարոզիչ ըլլալը, Քրիստոսի փրկութեան Աստուծոյ խօսքի քարոզիչ ըլլալը, Քրիստոսի փրկութեան 
տարածիչ ըլլալը, ահա թէ ինչոտարածիչ ըլլալը, ահա թէ ինչոտարածիչ ըլլալը, ահա թէ ինչոտարածիչ ըլլալը, ահա թէ ինչո´́́́ւ, այս բոլորը Քրիստոսի ւ, այս բոլորը Քրիստոսի ւ, այս բոլորը Քրիստոսի ւ, այս բոլորը Քրիստոսի 
կողմէ մեզի տրուած կողմէ մեզի տրուած կողմէ մեզի տրուած կողմէ մեզի տրուած ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » կը կը կը կը 
նկատուին, որ այն օրերու հասկացողութեամբ շատ մեծ նկատուին, որ այն օրերու հասկացողութեամբ շատ մեծ նկատուին, որ այն օրերու հասկացողութեամբ շատ մեծ նկատուին, որ այն օրերու հասկացողութեամբ շատ մեծ 
գումար մըն էր, եւ հետեգումար մըն էր, եւ հետեգումար մըն էր, եւ հետեգումար մըն էր, եւ հետեւաբար, Քրիստոսի կողմէ մեզի ւաբար, Քրիստոսի կողմէ մեզի ւաբար, Քրիստոսի կողմէ մեզի ւաբար, Քրիստոսի կողմէ մեզի 
տրուած կոչումին մեծութիւնն է որ կը պարզէ:տրուած կոչումին մեծութիւնն է որ կը պարզէ:տրուած կոչումին մեծութիւնն է որ կը պարզէ:տրուած կոչումին մեծութիւնն է որ կը պարզէ:    
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6) 6) 6) 6) Նախորդ կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն բացատրեցի, Նախորդ կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն բացատրեցի, Նախորդ կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն բացատրեցի, Նախորդ կէտերուն մէջ մանրամասնօրէն բացատրեցի, 
թէ որո՞նք են թէ որո՞նք են թէ որո՞նք են թէ որո՞նք են ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողները: Գանք հիմա ունեցողները: Գանք հիմա ունեցողները: Գանք հիմա ունեցողները: Գանք հիմա ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողներուն: Որո՞նք են ասոնք: Անցեալի հասկացունեցողներուն: Որո՞նք են ասոնք: Անցեալի հասկացունեցողներուն: Որո՞նք են ասոնք: Անցեալի հասկացունեցողներուն: Որո՞նք են ասոնք: Անցեալի հասկացոոոո----
ղութեամբ, ղութեամբ, ղութեամբ, ղութեամբ, ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները` պարտք ունեցողները` պարտք ունեցողները` պարտք ունեցողները` 
Մովսէսի Օրէնքը լաւապէս չգիտցողներն էին, Մովսէսի Մովսէսի Օրէնքը լաւապէս չգիտցողներն էին, Մովսէսի Մովսէսի Օրէնքը լաւապէս չգիտցողներն էին, Մովսէսի Մովսէսի Օրէնքը լաւապէս չգիտցողներն էին, Մովսէսի 
Օրէնքը բացատրելու պարտականութիւնը չունեցողներն էին, Օրէնքը բացատրելու պարտականութիւնը չունեցողներն էին, Օրէնքը բացատրելու պարտականութիւնը չունեցողներն էին, Օրէնքը բացատրելու պարտականութիւնը չունեցողներն էին, 
ուսուցանելու չկանչուածներն էին, ուրիշներուն հովիւ ու ուսուցանելու չկանչուածներն էին, ուրիշներուն հովիւ ու ուսուցանելու չկանչուածներն էին, ուրիշներուն հովիւ ու ուսուցանելու չկանչուածներն էին, ուրիշներուն հովիւ ու 
առաջնորդ ըլլալու առաքելութիւնը չունառաջնորդ ըլլալու առաքելութիւնը չունառաջնորդ ըլլալու առաքելութիւնը չունառաջնորդ ըլլալու առաքելութիւնը չունեեեեցողներն էին, այլցողներն էին, այլցողներն էին, այլցողներն էին, այլ    
խօսքով` անոնք պարզ ու հասարակ խաւի մարդիկն էին. խօսքով` անոնք պարզ ու հասարակ խաւի մարդիկն էին. խօսքով` անոնք պարզ ու հասարակ խաւի մարդիկն էին. խօսքով` անոնք պարզ ու հասարակ խաւի մարդիկն էին. 
մարդիկ` որոնք հետեւողներ էին եւ ոմարդիկ` որոնք հետեւողներ էին եւ ոմարդիկ` որոնք հետեւողներ էին եւ ոմարդիկ` որոնք հետեւողներ էին եւ ո´́́́չ թէ առաջնորդներ, չ թէ առաջնորդներ, չ թէ առաջնորդներ, չ թէ առաջնորդներ, 
Աստուծոյ պատգամները լսողներ էին եւ ոԱստուծոյ պատգամները լսողներ էին եւ ոԱստուծոյ պատգամները լսողներ էին եւ ոԱստուծոյ պատգամները լսողներ էին եւ ո´́́́չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ չ թէ Աստուծոյ 
պատգամները փոխանցողներ, տրուած պատուիրաններուն պատգամները փոխանցողներ, տրուած պատուիրաններուն պատգամները փոխանցողներ, տրուած պատուիրաններուն պատգամները փոխանցողներ, տրուած պատուիրաններուն 
հնազանդողներ էին եւ ոհնազանդողներ էին եւ ոհնազանդողներ էին եւ ոհնազանդողներ էին եւ ո´́́́չ թէ պատուէրներ տուողներ: Մէկ չ թէ պատուէրներ տուողներ: Մէկ չ թէ պատուէրներ տուողներ: Մէկ չ թէ պատուէրներ տուողներ: Մէկ 
խօսքոխօսքոխօսքոխօսքով, վ, վ, վ, ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները, պարտք ունեցողները, պարտք ունեցողները, պարտք ունեցողները, 
Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ առաքելութիւն Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ առաքելութիւն Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ առաքելութիւն Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ առաքելութիւն 
չստացողներն էին: Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ չստացողներն էին: Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ չստացողներն էին: Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ չստացողներն էին: Աստուծոյ կողմէ մասնաւոր կոչում կամ 
առաքելութիւն ստացողները` քահանաներն էին, Օրէնքի առաքելութիւն ստացողները` քահանաներն էին, Օրէնքի առաքելութիւն ստացողները` քահանաներն էին, Օրէնքի առաքելութիւն ստացողները` քահանաներն էին, Օրէնքի 
մեկնաբաններն ու ուսուցիչներն էին, Աստուծոյ ու հայրերու մեկնաբաններն ու ուսուցիչներն էին, Աստուծոյ ու հայրերու մեկնաբաններն ու ուսուցիչներն էին, Աստուծոյ ու հայրերու մեկնաբաններն ու ուսուցիչներն էին, Աստուծոյ ու հայրերու 
խօսքերուն խօսքերուն խօսքերուն խօսքերուն ««««պահապանպահապանպահապանպահապան» » » » Փարիսեցիներն էին, Աստուծոյ Փարիսեցիներն էին, Աստուծոյ Փարիսեցիներն էին, Աստուծոյ Փարիսեցիներն էին, Աստուծոյ 
կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած մարգարէներն կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած մարգարէներն կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած մարգարէներն կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած մարգարէներն 
էին: Որպէսզի աւելի դիպուկ ըլլայ բացատրութիւնը, կարելի է էին: Որպէսզի աւելի դիպուկ ըլլայ բացատրութիւնը, կարելի է էին: Որպէսզի աւելի դիպուկ ըլլայ բացատրութիւնը, կարելի է էին: Որպէսզի աւելի դիպուկ ըլլայ բացատրութիւնը, կարելի է 
զայն ներկայացնել հետեւեալ համեմատականը կատարելով.զայն ներկայացնել հետեւեալ համեմատականը կատարելով.զայն ներկայացնել հետեւեալ համեմատականը կատարելով.զայն ներկայացնել հետեւեալ համեմատականը կատարելով.----    

Մովսիսական Օրէնքը ուսուցանելու կոչուած ուսուցիչՄովսիսական Օրէնքը ուսուցանելու կոչուած ուսուցիչՄովսիսական Օրէնքը ուսուցանելու կոչուած ուսուցիչՄովսիսական Օրէնքը ուսուցանելու կոչուած ուսուցիչ----
ները` ները` ները` ները` ««««հինգ հահինգ հահինգ հահինգ հարիւր արծաթ դրամրիւր արծաթ դրամրիւր արծաթ դրամրիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները կը պարտք ունեցողները կը պարտք ունեցողները կը պարտք ունեցողները կը 
համարուէին, իսկ այդ ուսուցումներուն հետեւելու համարուէին, իսկ այդ ուսուցումներուն հետեւելու համարուէին, իսկ այդ ուսուցումներուն հետեւելու համարուէին, իսկ այդ ուսուցումներուն հետեւելու 
կոչուածները` կոչուածները` կոչուածները` կոչուածները` ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:    

ԺողովուրդիԺողովուրդիԺողովուրդիԺողովուրդինննն    մեղքերու քաւութեան համար զոհ ու մեղքերու քաւութեան համար զոհ ու մեղքերու քաւութեան համար զոհ ու մեղքերու քաւութեան համար զոհ ու 
աղօթք մատուցանելու կոչուած քահանաները` աղօթք մատուցանելու կոչուած քահանաները` աղօթք մատուցանելու կոչուած քահանաները` աղօթք մատուցանելու կոչուած քահանաները` ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցոպարտք ունեցոպարտք ունեցոպարտք ունեցողները կը համարուէին, իսկ ղները կը համարուէին, իսկ ղները կը համարուէին, իսկ ղները կը համարուէին, իսկ 
իրենց մեղքերու քաւութեան համար քահանաներուն իրենց մեղքերու քաւութեան համար քահանաներուն իրենց մեղքերու քաւութեան համար քահանաներուն իրենց մեղքերու քաւութեան համար քահանաներուն 
դիմողները` դիմողները` դիմողները` դիմողները` ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:    
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Աստուծոյ կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած Աստուծոյ կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած Աստուծոյ կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած Աստուծոյ կամքը ժողովուրդին բացայայտելու կոչուած 
մարգարէները` մարգարէները` մարգարէները` մարգարէները` ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողները կը համարուէին, իսկ աստուածային այունեցողները կը համարուէին, իսկ աստուածային այունեցողները կը համարուէին, իսկ աստուածային այունեցողները կը համարուէին, իսկ աստուածային այդ դ դ դ 
կամքին կատարման նուիրուելու կոչուած հասարակ կամքին կատարման նուիրուելու կոչուած հասարակ կամքին կատարման նուիրուելու կոչուած հասարակ կամքին կատարման նուիրուելու կոչուած հասարակ 
մարդիկը` մարդիկը` մարդիկը` մարդիկը` ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:պարտք ունեցողները:    

7) 7) 7) 7) Մեր սերտած համարը կը խօսի Մեր սերտած համարը կը խօսի Մեր սերտած համարը կը խօսի Մեր սերտած համարը կը խօսի ««««հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտք ունեցողի մը մասին, եւ պարտք ունեցողի մը մասին, եւ պարտք ունեցողի մը մասին, եւ պարտք ունեցողի մը մասին, եւ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցողի մը մասին: Առաջին կէտին մէջ հպանցիկ պարտք ունեցողի մը մասին: Առաջին կէտին մէջ հպանցիկ պարտք ունեցողի մը մասին: Առաջին կէտին մէջ հպանցիկ պարտք ունեցողի մը մասին: Առաջին կէտին մէջ հպանցիկ 
կերպով ըսիկերպով ըսիկերպով ըսիկերպով ըսինք, թէ նք, թէ նք, թէ նք, թէ ««««պարտքպարտքպարտքպարտք»»»»ը` մեղքն է: Այս իմաստով, ը` մեղքն է: Այս իմաստով, ը` մեղքն է: Այս իմաստով, ը` մեղքն է: Այս իմաստով, ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւրհարիւրհարիւրհարիւր» » » » եւ եւ եւ եւ ««««յիսունյիսունյիսունյիսուն» » » » բառերը ցոյց կու տան, թէ ոմանց մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ ոմանց մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ ոմանց մեղքը բառերը ցոյց կու տան, թէ ոմանց մեղքը 
շատ է, եւ ոմանցը` քիչ:շատ է, եւ ոմանցը` քիչ:շատ է, եւ ոմանցը` քիչ:շատ է, եւ ոմանցը` քիչ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ոմանց մեղքի պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ է: ոմանց մեղքի պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ է: ոմանց մեղքի պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ է: ոմանց մեղքի պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ է: 
Մեր պարտքը աւելի շատ կՄեր պարտքը աւելի շատ կՄեր պարտքը աւելի շատ կՄեր պարտքը աւելի շատ կ’’’’ըլլայ երբ պաշտօնի վրայ կը ըլլայ երբ պաշտօնի վրայ կը ըլլայ երբ պաշտօնի վրայ կը ըլլայ երբ պաշտօնի վրայ կը 
գտնուինք եւ սակայն չենք կատարեր մեգտնուինք եւ սակայն չենք կատարեր մեգտնուինք եւ սակայն չենք կատարեր մեգտնուինք եւ սակայն չենք կատարեր մեր պաշտօնը: Այսպէս, ր պաշտօնը: Այսպէս, ր պաշտօնը: Այսպէս, ր պաշտօնը: Այսպէս, 
օրինակ, մեղքի մեր պարտքը շատ կօրինակ, մեղքի մեր պարտքը շատ կօրինակ, մեղքի մեր պարտքը շատ կօրինակ, մեղքի մեր պարտքը շատ կ’’’’ըլլայ, եթէ երբեք ըլլայ, եթէ երբեք ըլլայ, եթէ երբեք ըլլայ, եթէ երբեք 
Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը տարածելու կոչումը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը տարածելու կոչումը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը տարածելու կոչումը Քրիստոսի փրկութեան Աւետարանը տարածելու կոչումը 
ունինք եւ սակայն չենք տարածեր, եթէ ճշմարտութիւնը ունինք եւ սակայն չենք տարածեր, եթէ ճշմարտութիւնը ունինք եւ սակայն չենք տարածեր, եթէ ճշմարտութիւնը ունինք եւ սակայն չենք տարածեր, եթէ ճշմարտութիւնը 
բացայայտելու պարտականութիւնը ունինք եւ սակայն չենք բացայայտելու պարտականութիւնը ունինք եւ սակայն չենք բացայայտելու պարտականութիւնը ունինք եւ սակայն չենք բացայայտելու պարտականութիւնը ունինք եւ սակայն չենք 
բացայայտեր, եթէ մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնբացայայտեր, եթէ մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնբացայայտեր, եթէ մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնբացայայտեր, եթէ մարդիկը իրարու հետ հաշտեցնելու ելու ելու ելու 
պարգեւը ունինք եւ սակայն չենպարգեւը ունինք եւ սակայն չենպարգեւը ունինք եւ սակայն չենպարգեւը ունինք եւ սակայն չենքքքք    գործածեր մեր այդ գործածեր մեր այդ գործածեր մեր այդ գործածեր մեր այդ 
պարգեւը: Մէկ խօսքով, մեր պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ պարգեւը: Մէկ խօսքով, մեր պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ պարգեւը: Մէկ խօսքով, մեր պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ պարգեւը: Մէկ խօսքով, մեր պարտքը ուրիշներէն աւելի շատ 
կկկկ’’’’ըլլայ, երբ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ ու ըլլայ, երբ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ ու ըլլայ, երբ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ ու ըլլայ, երբ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւներ ու 
շնորհքներ ունինք, դիրք ու դրամ ունինք, պաշտօն ու շնորհքներ ունինք, դիրք ու դրամ ունինք, պաշտօն ու շնորհքներ ունինք, դիրք ու դրամ ունինք, պաշտօն ու շնորհքներ ունինք, դիրք ու դրամ ունինք, պաշտօն ու 
հանգամանք ունինք, ձիրք ու կարողութիւն ունինք, եւ հանգամանք ունինք, ձիրք ու կարողութիւն ունինք, եւ հանգամանք ունինք, ձիրք ու կարողութիւն ունինք, եւ հանգամանք ունինք, ձիրք ու կարողութիւն ունինք, եւ այդ այդ այդ այդ 
բոլորը չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բոլորը չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բոլորը չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բոլորը չենք գործածեր Աստուծոյ փառքին ու մարդոց 
բարիքին համար: Եթէ Աստուած նման բաներ տուած է մեզի` բարիքին համար: Եթէ Աստուած նման բաներ տուած է մեզի` բարիքին համար: Եթէ Աստուած նման բաներ տուած է մեզի` բարիքին համար: Եթէ Աստուած նման բաներ տուած է մեզի` 
անոնց փոխարէն մեծ պահանջելիք ունի մեզմէ: Յիսուս անոնց փոխարէն մեծ պահանջելիք ունի մեզմէ: Յիսուս անոնց փոխարէն մեծ պահանջելիք ունի մեզմէ: Յիսուս անոնց փոխարէն մեծ պահանջելիք ունի մեզմէ: Յիսուս 
հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. ««««Որուն որ շատ Որուն որ շատ Որուն որ շատ Որուն որ շատ 
տրուած է` շատ պիտի պահանջուի, իսկ որուն որ աւելի շատ տրուած է` շատ պիտի պահանջուի, իսկ որուն որ աւելի շատ տրուած է` շատ պիտի պահանջուի, իսկ որուն որ աւելի շատ տրուած է` շատ պիտի պահանջուի, իսկ որուն որ աւելի շատ 
տրոտրոտրոտրուած է` շատ աւելի պիտի պահանջուիւած է` շատ աւելի պիտի պահանջուիւած է` շատ աւելի պիտի պահանջուիւած է` շատ աւելի պիտի պահանջուի»»»» ( ( ( (Ղուկաս 12.48):Ղուկաս 12.48):Ղուկաս 12.48):Ղուկաս 12.48):    

Հաւանաբար մէկը հետեւեալը մտածէ.Հաւանաբար մէկը հետեւեալը մտածէ.Հաւանաբար մէկը հետեւեալը մտածէ.Հաւանաբար մէկը հետեւեալը մտածէ.----    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտքի պարտքի պարտքի պարտքի 
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տուողը Քրիստոս ինքն է, եւ եթէ տուողը Քրիստոս ինքն է, եւ եթէ տուողը Քրիստոս ինքն է, եւ եթէ տուողը Քրիստոս ինքն է, եւ եթէ ««««պարտքպարտքպարտքպարտք»»»»ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ ը կը ներկայացնէ 
մեղքը, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ Քրիստոս մեղք է որ մեղքը, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ Քրիստոս մեղք է որ մեղքը, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ Քրիստոս մեղք է որ մեղքը, արդեօ՞ք ասիկա կը նշանակէ թէ Քրիստոս մեղք է որ 
կու տայ մկու տայ մկու տայ մկու տայ մարդոց, կամ մեղքի է որ կը մղէ մարդիկը: Ոարդոց, կամ մեղքի է որ կը մղէ մարդիկը: Ոարդոց, կամ մեղքի է որ կը մղէ մարդիկը: Ոարդոց, կամ մեղքի է որ կը մղէ մարդիկը: Ո´́́́չ: չ: չ: չ: 
Ուշադրութիւն դարձնենք բնագիրին: Մեզի կ'ըսուի թէ մէկը Ուշադրութիւն դարձնենք բնագիրին: Մեզի կ'ըսուի թէ մէկը Ուշադրութիւն դարձնենք բնագիրին: Մեզի կ'ըսուի թէ մէկը Ուշադրութիւն դարձնենք բնագիրին: Մեզի կ'ըսուի թէ մէկը 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` 
««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ»: «»: «»: «»: «Արծաթ դրամԱրծաթ դրամԱրծաթ դրամԱրծաթ դրամ» » » » բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, բառերը ցոյց կու տան, 
թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուածը թանկագին բան է, թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուածը թանկագին բան է, թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուածը թանկագին բան է, թէ Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուածը թանկագին բան է, 
արժէքաւորարժէքաւորարժէքաւորարժէքաւոր    բան է, մաքուր բան է, պիտանի բան է: Աստուծոյ բան է, մաքուր բան է, պիտանի բան է: Աստուծոյ բան է, մաքուր բան է, պիտանի բան է: Աստուծոյ բան է, մաքուր բան է, պիտանի բան է: Աստուծոյ 
կողմէ մեզի տրուած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները` կողմէ մեզի տրուած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները` կողմէ մեզի տրուած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները` կողմէ մեզի տրուած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները` 
մէյմէկ թանկագին արծաթներ են, բայց եթէ երբեք թոյլ տանք մէյմէկ թանկագին արծաթներ են, բայց եթէ երբեք թոյլ տանք մէյմէկ թանկագին արծաթներ են, բայց եթէ երբեք թոյլ տանք մէյմէկ թանկագին արծաթներ են, բայց եթէ երբեք թոյլ տանք 
որ անոնք փճանան, կորսուին կամ փոշի բռնեն` մեոր անոնք փճանան, կորսուին կամ փոշի բռնեն` մեոր անոնք փճանան, կորսուին կամ փոշի բռնեն` մեոր անոնք փճանան, կորսուին կամ փոշի բռնեն` մե´́́́ղք է որ ղք է որ ղք է որ ղք է որ 
գործած կգործած կգործած կգործած կ’’’’ըլլանք, եւ ուստի մեր գործած մեղքին պարտքն է ոըլլանք, եւ ուստի մեր գործած մեղքին պարտքն է ոըլլանք, եւ ուստի մեր գործած մեղքին պարտքն է ոըլլանք, եւ ուստի մեր գործած մեղքին պարտքն է որ ր ր ր 
պիտի վճարենք: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն բան պիտի վճարենք: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն բան պիտի վճարենք: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն բան պիտի վճարենք: Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած ամէն բան 
մաքուր է, բայց եթէ զայն աղտոտենք ու Աստուծոյ դարձնենք` մաքուր է, բայց եթէ զայն աղտոտենք ու Աստուծոյ դարձնենք` մաքուր է, բայց եթէ զայն աղտոտենք ու Աստուծոյ դարձնենք` մաքուր է, բայց եթէ զայն աղտոտենք ու Աստուծոյ դարձնենք` 
պարտական կպարտական կպարտական կպարտական կ’’’’ըլլանք Աստուծոյ հանդէպ: Աստուած մեզի ըլլանք Աստուծոյ հանդէպ: Աստուած մեզի ըլլանք Աստուծոյ հանդէպ: Աստուած մեզի ըլլանք Աստուծոյ հանդէպ: Աստուած մեզի 
արծաթի նման մաքուր սիրտ տուած է. եթէ մենք մեր սիրտը արծաթի նման մաքուր սիրտ տուած է. եթէ մենք մեր սիրտը արծաթի նման մաքուր սիրտ տուած է. եթէ մենք մեր սիրտը արծաթի նման մաքուր սիրտ տուած է. եթէ մենք մեր սիրտը 
տեսակտեսակտեսակտեսակ----տեսակ մեղքերու ցեխով լեցնենք ու վերադարձնենտեսակ մեղքերու ցեխով լեցնենք ու վերադարձնենտեսակ մեղքերու ցեխով լեցնենք ու վերադարձնենտեսակ մեղքերու ցեխով լեցնենք ու վերադարձնենք ք ք ք 
Աստուծոյ` պարտական պիտի չըլլա՞նք անոր, եւ հաշիւ Աստուծոյ` պարտական պիտի չըլլա՞նք անոր, եւ հաշիւ Աստուծոյ` պարտական պիտի չըլլա՞նք անոր, եւ հաշիւ Աստուծոյ` պարտական պիտի չըլլա՞նք անոր, եւ հաշիւ 
պիտի չպահանջէ՞ մեզմէ: Հետեւաբար, պիտի չպահանջէ՞ մեզմէ: Հետեւաբար, պիտի չպահանջէ՞ մեզմէ: Հետեւաբար, պիտի չպահանջէ՞ մեզմէ: Հետեւաբար, ««««հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ»»»»ը եւ ը եւ ը եւ ը եւ ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ»»»»ը, այլ խօսքով` Աստուծոյ ը, այլ խօսքով` Աստուծոյ ը, այլ խօսքով` Աստուծոյ ը, այլ խօսքով` Աստուծոյ 
կողմէ մեզի տրուած պարգեւները, մեզի համար կը դառնան կողմէ մեզի տրուած պարգեւները, մեզի համար կը դառնան կողմէ մեզի տրուած պարգեւները, մեզի համար կը դառնան կողմէ մեզի տրուած պարգեւները, մեզի համար կը դառնան 
Տիրոջ կողմէ վարձք ու փառք ստանալու առիթներ, եւ կամՏիրոջ կողմէ վարձք ու փառք ստանալու առիթներ, եւ կամՏիրոջ կողմէ վարձք ու փառք ստանալու առիթներ, եւ կամՏիրոջ կողմէ վարձք ու փառք ստանալու առիթներ, եւ կամ` ` ` ` 
պարտք վճարելու ու պատիժ ստանալու առիթներ, նայած թէ պարտք վճարելու ու պատիժ ստանալու առիթներ, նայած թէ պարտք վճարելու ու պատիժ ստանալու առիթներ, նայած թէ պարտք վճարելու ու պատիժ ստանալու առիթներ, նայած թէ 
իիիի´́́́նչպէս վերաբերած ենք մեզի տրուած պարգեւներուն հետ:նչպէս վերաբերած ենք մեզի տրուած պարգեւներուն հետ:նչպէս վերաբերած ենք մեզի տրուած պարգեւներուն հետ:նչպէս վերաբերած ենք մեզի տրուած պարգեւներուն հետ:    

8) 8) 8) 8) Երբ կը հաստատուի թէ մէկը Երբ կը հաստատուի թէ մէկը Երբ կը հաստատուի թէ մէկը Երբ կը հաստատուի թէ մէկը ««««հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ հինգ հարիւր արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` պարտական էր, իսկ միւսը` ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ», », », », սա սա սա սա 
ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ ցոյց կու տայ, թէ բբբբոլոր մեղքերը նոյն ծանրութիւնը չոոլոր մեղքերը նոյն ծանրութիւնը չոոլոր մեղքերը նոյն ծանրութիւնը չոոլոր մեղքերը նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ ւնին, եւ ւնին, եւ ւնին, եւ 
միաժամանակ կը յիշեցնէ մեզի, թէ դատաստանի օրը, միաժամանակ կը յիշեցնէ մեզի, թէ դատաստանի օրը, միաժամանակ կը յիշեցնէ մեզի, թէ դատաստանի օրը, միաժամանակ կը յիշեցնէ մեզի, թէ դատաստանի օրը, 
իւրաքանչիւրը իր կատարած գործերուն ու իր գործած իւրաքանչիւրը իր կատարած գործերուն ու իր գործած իւրաքանչիւրը իր կատարած գործերուն ու իր գործած իւրաքանչիւրը իր կատարած գործերուն ու իր գործած 
մեղքերուն համաձայն հաշիւ պիտի տայ ու հատուցում պիտի մեղքերուն համաձայն հաշիւ պիտի տայ ու հատուցում պիտի մեղքերուն համաձայն հաշիւ պիտի տայ ու հատուցում պիտի մեղքերուն համաձայն հաշիւ պիտի տայ ու հատուցում պիտի 
ստանայ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէստանայ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէստանայ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէստանայ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ    ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
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իւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ անոր գործերուն իւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ անոր գործերուն իւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ անոր գործերուն իւրաքանչիւրին պիտի հատուցանէ անոր գործերուն 
համաձայնհամաձայնհամաձայնհամաձայն»»»» ( ( ( (ՀՀՀՀռոմայեցիս 2.6):ռոմայեցիս 2.6):ռոմայեցիս 2.6):ռոմայեցիս 2.6):    

««««Հինգ հարիւրՀինգ հարիւրՀինգ հարիւրՀինգ հարիւր» » » » եւ եւ եւ եւ ««««յիսունյիսունյիսունյիսուն»: »: »: »: Թիւերու տարբերութիւնը ոչ Թիւերու տարբերութիւնը ոչ Թիւերու տարբերութիւնը ոչ Թիւերու տարբերութիւնը ոչ 
միայն ցոյց կու տայ, թէ ոմանց մեղքերը շատ են, եւ ոմանցը` միայն ցոյց կու տայ, թէ ոմանց մեղքերը շատ են, եւ ոմանցը` միայն ցոյց կու տայ, թէ ոմանց մեղքերը շատ են, եւ ոմանցը` միայն ցոյց կու տայ, թէ ոմանց մեղքերը շատ են, եւ ոմանցը` 
քիչ, այլ, ինչպէս ըսի, կը պարզէ քիչ, այլ, ինչպէս ըսի, կը պարզէ քիչ, այլ, ինչպէս ըսի, կը պարզէ քիչ, այլ, ինչպէս ըսի, կը պարզէ թէ թէ թէ թէ բբբբոլոր մեղքերը նոյն ոլոր մեղքերը նոյն ոլոր մեղքերը նոյն ոլոր մեղքերը նոյն 
ծանրութիւնը չունին: Այսպէս, օրինակ, մեծ պաշտօնի վրայ ծանրութիւնը չունին: Այսպէս, օրինակ, մեծ պաշտօնի վրայ ծանրութիւնը չունին: Այսպէս, օրինակ, մեծ պաշտօնի վրայ ծանրութիւնը չունին: Այսպէս, օրինակ, մեծ պաշտօնի վրայ 
գտնուող մարդու մը մեղքը եւգտնուող մարդու մը մեղքը եւգտնուող մարդու մը մեղքը եւգտնուող մարդու մը մեղքը եւ    պաշտօնի վրայ չգտնուող պաշտօնի վրայ չգտնուող պաշտօնի վրայ չգտնուող պաշտօնի վրայ չգտնուող 
մարդու մը մեղքը, նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ հետեւաբար` մարդու մը մեղքը, նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ հետեւաբար` մարդու մը մեղքը, նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ հետեւաբար` մարդու մը մեղքը, նոյն ծանրութիւնը չունին, եւ հետեւաբար` 
նոյն պատիժն ալ պիտի չունենան: Եթէ սովորական մարդ մը նոյն պատիժն ալ պիտի չունենան: Եթէ սովորական մարդ մը նոյն պատիժն ալ պիտի չունենան: Եթէ սովորական մարդ մը նոյն պատիժն ալ պիտի չունենան: Եթէ սովորական մարդ մը 
գողութիւն ընէ եւ նախագահ մը գողութիւն ընէ, բնականօրէն գողութիւն ընէ եւ նախագահ մը գողութիւն ընէ, բնականօրէն գողութիւն ընէ եւ նախագահ մը գողութիւն ընէ, բնականօրէն գողութիւն ընէ եւ նախագահ մը գողութիւն ընէ, բնականօրէն 
նախագահին պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ: Եթէ նախագահին պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ: Եթէ նախագահին պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ: Եթէ նախագահին պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ: Եթէ 
եկեղեցական մը Աւետարանըեկեղեցական մը Աւետարանըեկեղեցական մը Աւետարանըեկեղեցական մը Աւետարանը    քարոզելու պարտականուքարոզելու պարտականուքարոզելու պարտականուքարոզելու պարտականու----
թիւնը ունի եւ սակայն չի քարոզեր, անոր պատիժը շատ թիւնը ունի եւ սակայն չի քարոզեր, անոր պատիժը շատ թիւնը ունի եւ սակայն չի քարոզեր, անոր պատիժը շատ թիւնը ունի եւ սակայն չի քարոզեր, անոր պատիժը շատ 
աւելի խիստ պիտի ըլլայ քան պատիժը այն հաւատացեալին, աւելի խիստ պիտի ըլլայ քան պատիժը այն հաւատացեալին, աւելի խիստ պիտի ըլլայ քան պատիժը այն հաւատացեալին, աւելի խիստ պիտի ըլլայ քան պատիժը այն հաւատացեալին, 
որ Աւետարանին վկան ըլլալու կոչումը ունի եւ սակայն որ Աւետարանին վկան ըլլալու կոչումը ունի եւ սակայն որ Աւետարանին վկան ըլլալու կոչումը ունի եւ սակայն որ Աւետարանին վկան ըլլալու կոչումը ունի եւ սակայն 
չչչչ’’’’ըլլար: Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ անբարոյ կեանք ապրող ըլլար: Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ անբարոյ կեանք ապրող ըլլար: Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ անբարոյ կեանք ապրող ըլլար: Ամերիկայի ու Եւրոպայի մէջ անբարոյ կեանք ապրող 
սովորական մարդոց թիւը անհաշիւսովորական մարդոց թիւը անհաշիւսովորական մարդոց թիւը անհաշիւսովորական մարդոց թիւը անհաշիւ    է, եւ սակայն ոէ, եւ սակայն ոէ, եւ սակայն ոէ, եւ սակայն ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
անոնց մասին կը խօսի. իսկ երբ նախագահ մը, նախարար մը անոնց մասին կը խօսի. իսկ երբ նախագահ մը, նախարար մը անոնց մասին կը խօսի. իսկ երբ նախագահ մը, նախարար մը անոնց մասին կը խօսի. իսկ երբ նախագահ մը, նախարար մը 
կամ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւն մը կամ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւն մը կամ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւն մը կամ այլ բարձրաստիճան անձնաւորութիւն մը 
անբարոյութիւն մը գործէ` ամբողջ աշխարհը այդ մասին կը անբարոյութիւն մը գործէ` ամբողջ աշխարհը այդ մասին կը անբարոյութիւն մը գործէ` ամբողջ աշխարհը այդ մասին կը անբարոյութիւն մը գործէ` ամբողջ աշխարհը այդ մասին կը 
լսէ հեռատեսիլներէն: լսէ հեռատեսիլներէն: լսէ հեռատեսիլներէն: լսէ հեռատեսիլներէն: ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն: : : : Եթէ երբեք անարդար այս Եթէ երբեք անարդար այս Եթէ երբեք անարդար այս Եթէ երբեք անարդար այս 
աշխարհը մարդիկը կը դատէ իրենց ունեցած դիրքաշխարհը մարդիկը կը դատէ իրենց ունեցած դիրքաշխարհը մարդիկը կը դատէ իրենց ունեցած դիրքաշխարհը մարդիկը կը դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու ին ու ին ու ին ու 
պաշտօնին համաձայն, որքա՜ն աւելի Աստուած ինք, պաշտօնին համաձայն, որքա՜ն աւելի Աստուած ինք, պաշտօնին համաձայն, որքա՜ն աւելի Աստուած ինք, պաշտօնին համաձայն, որքա՜ն աւելի Աստուած ինք, 
մարդիկը պիտի դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու պաշտօնին մարդիկը պիտի դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու պաշտօնին մարդիկը պիտի դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու պաշտօնին մարդիկը պիտի դատէ իրենց ունեցած դիրքին ու պաշտօնին 
համաձայն, եւ իրենց տրուած պարգեւներուն, շնորհքներուն համաձայն, եւ իրենց տրուած պարգեւներուն, շնորհքներուն համաձայն, եւ իրենց տրուած պարգեւներուն, շնորհքներուն համաձայն, եւ իրենց տրուած պարգեւներուն, շնորհքներուն 
ու կարողութիւններուն համաձայն: Հետեւաբար, մեղքին ու կարողութիւններուն համաձայն: Հետեւաբար, մեղքին ու կարողութիւններուն համաձայն: Հետեւաբար, մեղքին ու կարողութիւններուն համաձայն: Հետեւաբար, մեղքին 
պատիժը` մեղքին ծանրութեան համաձայն պիտի ըլլայ:պատիժը` մեղքին ծանրութեան համաձայն պիտի ըլլայ:պատիժը` մեղքին ծանրութեան համաձայն պիտի ըլլայ:պատիժը` մեղքին ծանրութեան համաձայն պիտի ըլլայ:    

««««ԵԵԵԵրբ րբ րբ րբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել, պարտատէրը 
երկուքին ալ պարտքը ջնջեցերկուքին ալ պարտքը ջնջեցերկուքին ալ պարտքը ջնջեցերկուքին ալ պարտքը ջնջեց»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):    

1) 1) 1) 1) ««««ԱԱԱԱնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:»:»:»:    Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը Այս բառերը 
յսյսյսյստակօրէն կը պարզեն, թէ ոեւէ մարդտակօրէն կը պարզեն, թէ ոեւէ մարդտակօրէն կը պարզեն, թէ ոեւէ մարդտակօրէն կը պարզեն, թէ ոեւէ մարդ    չի կրնար իր գործած չի կրնար իր գործած չի կրնար իր գործած չի կրնար իր գործած 
մեղքերուն պարտքը վճարել: Արդարեւ, ո՞ր արարածը կրնայ մեղքերուն պարտքը վճարել: Արդարեւ, ո՞ր արարածը կրնայ մեղքերուն պարտքը վճարել: Արդարեւ, ո՞ր արարածը կրնայ մեղքերուն պարտքը վճարել: Արդարեւ, ո՞ր արարածը կրնայ 
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իր գործած մեղքերուն իր գործած մեղքերուն իր գործած մեղքերուն իր գործած մեղքերուն պարտքը վճարել Արարիչ Աստուծոյն: պարտքը վճարել Արարիչ Աստուծոյն: պարտքը վճարել Արարիչ Աստուծոյն: պարտքը վճարել Արարիչ Աստուծոյն: 
Ո՞ր սահմանաւոր էակը անսահման Աստուծոյ դէմ իր գործած Ո՞ր սահմանաւոր էակը անսահման Աստուծոյ դէմ իր գործած Ո՞ր սահմանաւոր էակը անսահման Աստուծոյ դէմ իր գործած Ո՞ր սահմանաւոր էակը անսահման Աստուծոյ դէմ իր գործած 
մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր մարդը իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր մարդը իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր մարդը իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր մարդը իր 
անկարողութեան հետեւանքը եղող եւ Ամենակարողին դէմ անկարողութեան հետեւանքը եղող եւ Ամենակարողին դէմ անկարողութեան հետեւանքը եղող եւ Ամենակարողին դէմ անկարողութեան հետեւանքը եղող եւ Ամենակարողին դէմ 
գործուած իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր պիղծը գործուած իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր պիղծը գործուած իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր պիղծը գործուած իր մեղքերուն պարտքը կրնայ վճարել: Ո՞ր պիղծը 
կրնայ Սուրբին դէմ մեղանչելկրնայ Սուրբին դէմ մեղանչելկրնայ Սուրբին դէմ մեղանչելկրնայ Սուրբին դէմ մեղանչել    ու իր մեղանչումին պարտքը ու իր մեղանչումին պարտքը ու իր մեղանչումին պարտքը ու իր մեղանչումին պարտքը 
վճարել: Ո՞ր զինուորը կրնայ ապստամբիլ երկնաւոր վճարել: Ո՞ր զինուորը կրնայ ապստամբիլ երկնաւոր վճարել: Ո՞ր զինուորը կրնայ ապստամբիլ երկնաւոր վճարել: Ո՞ր զինուորը կրնայ ապստամբիլ երկնաւոր 
Զօրութեան դէմ ու իր ամպստամբութեան պարտքը վճարել: Զօրութեան դէմ ու իր ամպստամբութեան պարտքը վճարել: Զօրութեան դէմ ու իր ամպստամբութեան պարտքը վճարել: Զօրութեան դէմ ու իր ամպստամբութեան պարտքը վճարել: 
Մեղքին պարտքը ոՄեղքին պարտքը ոՄեղքին պարտքը ոՄեղքին պարտքը ո´́́́չ ոք կրցաւ ու ոչ ոք կրցաւ ու ոչ ոք կրցաւ ու ոչ ոք կրցաւ ու ո´́́́չ ոք կրնայ վճարել, բացի չ ոք կրնայ վճարել, բացի չ ոք կրնայ վճարել, բացի չ ոք կրնայ վճարել, բացի 
Անմեղէն, բացի աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ Անմեղէն, բացի աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ Անմեղէն, բացի աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ Անմեղէն, բացի աշխարհի մեղքը վերցնող Աստուծոյ 
Գառնուկէն (Յովհաննէս 1.29): ՔրիստԳառնուկէն (Յովհաննէս 1.29): ՔրիստԳառնուկէն (Յովհաննէս 1.29): ՔրիստԳառնուկէն (Յովհաննէս 1.29): Քրիստոս իոս իոս իոս ի´́́́նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ նքն էր որ ««««իր իր իր իր 
իշխանութեամբ ջնջեց մեր օրինազանցութեան համար մեզի իշխանութեամբ ջնջեց մեր օրինազանցութեան համար մեզի իշխանութեամբ ջնջեց մեր օրինազանցութեան համար մեզի իշխանութեամբ ջնջեց մեր օրինազանցութեան համար մեզի 
դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն դէմ արձակուած դատապարտութեան վճիռը, զայն 
խաչափայտին գամելովխաչափայտին գամելովխաչափայտին գամելովխաչափայտին գամելով»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 2.14): ՈԿողոսացիս 2.14): ՈԿողոսացիս 2.14): ՈԿողոսացիս 2.14): Ո´́́́չ ոք կրնար չ ոք կրնար չ ոք կրնար չ ոք կրնար 
««««մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած մեր օրինազանցութեան համար մեզի դէմ արձակուած 
դատապարտութեան վճիռըդատապարտութեան վճիռըդատապարտութեան վճիռըդատապարտութեան վճիռը»»»»    ջնջել, եթէ ոչ միայն Յիսուս`ջնջել, եթէ ոչ միայն Յիսուս`ջնջել, եթէ ոչ միայն Յիսուս`ջնջել, եթէ ոչ միայն Յիսուս`    որ որ որ որ 
մեզ Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն ազատելու համար մեզ Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն ազատելու համար մեզ Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն ազատելու համար մեզ Օրէնքի ու մեղքի անէծքէն ազատելու համար ««««ինք մեր ինք մեր ինք մեր ինք մեր 
տեղը անէծքի առարկայ դարձաւտեղը անէծքի առարկայ դարձաւտեղը անէծքի առարկայ դարձաւտեղը անէծքի առարկայ դարձաւ»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 3.13):Գաղատացիս 3.13):Գաղատացիս 3.13):Գաղատացիս 3.13):    

2) 2) 2) 2) ««««ԵԵԵԵրբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնելրբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնելրբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնելրբ անոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:»:»:»:    Շատ Շատ Շատ Շատ 
հետաքրքրական հաստատում մըն է ասիկա, մանաւանդ եթէ հետաքրքրական հաստատում մըն է ասիկա, մանաւանդ եթէ հետաքրքրական հաստատում մըն է ասիկա, մանաւանդ եթէ հետաքրքրական հաստատում մըն է ասիկա, մանաւանդ եթէ 
երբեք զայն դիտենք վերեւ տրուած բացատրութեանց լոյսին երբեք զայն դիտենք վերեւ տրուած բացատրութեանց լոյսին երբեք զայն դիտենք վերեւ տրուած բացատրութեանց լոյսին երբեք զայն դիտենք վերեւ տրուած բացատրութեանց լոյսին 
տակ: Ոտակ: Ոտակ: Ոտակ: Ո´́́́չչչչ « « « «հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողը պարտք ունեցողը պարտք ունեցողը պարտք ունեցողը 
կրցաւ իր պարտքը վերադարձնել եւ ոկրցաւ իր պարտքը վերադարձնել եւ ոկրցաւ իր պարտքը վերադարձնել եւ ոկրցաւ իր պարտքը վերադարձնել եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ ««««յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտք ունեցողը: Այլ խօսքով, ոպարտք ունեցողը: Այլ խօսքով, ոպարտք ունեցողը: Այլ խօսքով, ոպարտք ունեցողը: Այլ խօսքով, ո´́́́չ քահանաները չ քահանաները չ քահանաները չ քահանաները 
կրցան իրենց կոչումը կատարել կատարեալ ձեւով` կրցան իրենց կոչումը կատարել կատարեալ ձեւով` կրցան իրենց կոչումը կատարել կատարեալ ձեւով` կրցան իրենց կոչումը կատարել կատարեալ ձեւով` 
ժողովուրդը Աստուծոյ մօտեցնելով, եւ ոժողովուրդը Աստուծոյ մօտեցնելով, եւ ոժողովուրդը Աստուծոյ մօտեցնելով, եւ ոժողովուրդը Աստուծոյ մօտեցնելով, եւ ո´́́́չ ալ ժողովուրդը չ ալ ժողովուրդը չ ալ ժողովուրդը չ ալ ժողովուրդը 
ականջ տուաւ քահանականջ տուաւ քահանականջ տուաւ քահանականջ տուաւ քահանաներուն խօսքերուն ու կրցաւ մօտենալ աներուն խօսքերուն ու կրցաւ մօտենալ աներուն խօսքերուն ու կրցաւ մօտենալ աներուն խօսքերուն ու կրցաւ մօտենալ 
Աստուծոյ: ՈԱստուծոյ: ՈԱստուծոյ: ՈԱստուծոյ: Ո´́́́չ Օրէնքի ուսուցիչները կրցան անհրաժեշտ չ Օրէնքի ուսուցիչները կրցան անհրաժեշտ չ Օրէնքի ուսուցիչները կրցան անհրաժեշտ չ Օրէնքի ուսուցիչները կրցան անհրաժեշտ 
ձեւով ուսուցանել ու գործադրել Օրէնքը, եւ ոձեւով ուսուցանել ու գործադրել Օրէնքը, եւ ոձեւով ուսուցանել ու գործադրել Օրէնքը, եւ ոձեւով ուսուցանել ու գործադրել Օրէնքը, եւ ո´́́́չ ալ Օրէնքի չ ալ Օրէնքի չ ալ Օրէնքի չ ալ Օրէնքի 
ուսուցումները լսողները կրցան գործադրել զանոնք: Ոուսուցումները լսողները կրցան գործադրել զանոնք: Ոուսուցումները լսողները կրցան գործադրել զանոնք: Ոուսուցումները լսողները կրցան գործադրել զանոնք: Ո´́́́չ չ չ չ 
Փարիսեցիները կրցան ուղղափառ հաւատքի մէջ մնալ, եւ ոՓարիսեցիները կրցան ուղղափառ հաւատքի մէջ մնալ, եւ ոՓարիսեցիները կրցան ուղղափառ հաւատքի մէջ մնալ, եւ ոՓարիսեցիները կրցան ուղղափառ հաւատքի մէջ մնալ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ անոնց ակաալ անոնց ակաալ անոնց ակաալ անոնց ականջ տուողները կրցան չշեղիլ: Ոնջ տուողները կրցան չշեղիլ: Ոնջ տուողները կրցան չշեղիլ: Ոնջ տուողները կրցան չշեղիլ: Ո´́́́չ տաճարի չ տաճարի չ տաճարի չ տաճարի 
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մաքրութեան հսկելու կոչուած Ղեւտացիները կրցան հսկել մաքրութեան հսկելու կոչուած Ղեւտացիները կրցան հսկել մաքրութեան հսկելու կոչուած Ղեւտացիները կրցան հսկել մաքրութեան հսկելու կոչուած Ղեւտացիները կրցան հսկել 
անոր մաքրութեան, եւ ոանոր մաքրութեան, եւ ոանոր մաքրութեան, եւ ոանոր մաքրութեան, եւ ո´́́́չ ալ պարզ ժողովուրդը կրցաւ սրտի չ ալ պարզ ժողովուրդը կրցաւ սրտի չ ալ պարզ ժողովուրդը կրցաւ սրտի չ ալ պարզ ժողովուրդը կրցաւ սրտի 
մաքրութեամբ մօտենալ տաճարին: Այլ խօսքով, թերի ու մաքրութեամբ մօտենալ տաճարին: Այլ խօսքով, թերի ու մաքրութեամբ մօտենալ տաճարին: Այլ խօսքով, թերի ու մաքրութեամբ մօտենալ տաճարին: Այլ խօսքով, թերի ու 
սխալ ընթացքի մէջ գտնուեցան թէսխալ ընթացքի մէջ գտնուեցան թէսխալ ընթացքի մէջ գտնուեցան թէսխալ ընթացքի մէջ գտնուեցան թէ´ ´ ´ ´ հոգեւոր առաջնորդները հոգեւոր առաջնորդները հոգեւոր առաջնորդները հոգեւոր առաջնորդները 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ այդ աայդ աայդ աայդ առաջնորդներուն հետեւելու կանչուած հրեաները, ռաջնորդներուն հետեւելու կանչուած հրեաները, ռաջնորդներուն հետեւելու կանչուած հրեաները, ռաջնորդներուն հետեւելու կանչուած հրեաները, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեղքերու քաւութիւն բերելու կոչուած քահանաները եւ մեղքերու քաւութիւն բերելու կոչուած քահանաները եւ մեղքերու քաւութիւն բերելու կոչուած քահանաները եւ մեղքերու քաւութիւն բերելու կոչուած քահանաները եւ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ մեղքերէն հեռու մնալու կոչուած հասարակ ժողովուրդը, մեղքերէն հեռու մնալու կոչուած հասարակ ժողովուրդը, մեղքերէն հեռու մնալու կոչուած հասարակ ժողովուրդը, մեղքերէն հեռու մնալու կոչուած հասարակ ժողովուրդը, 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ Օրէնքի ուսուցիչները եւ թէՕրէնքի ուսուցիչները եւ թէՕրէնքի ուսուցիչները եւ թէՕրէնքի ուսուցիչները եւ թէ´ ´ ´ ´ Օրէնքի աշակերտները: ՈՕրէնքի աշակերտները: ՈՕրէնքի աշակերտները: ՈՕրէնքի աշակերտները: Ո´́́́չ չ չ չ 
Օրէնքի ուսուցիչները կրցան լաւ ու օրինակելի ուսուցիչՕրէնքի ուսուցիչները կրցան լաւ ու օրինակելի ուսուցիչՕրէնքի ուսուցիչները կրցան լաւ ու օրինակելի ուսուցիչՕրէնքի ուսուցիչները կրցան լաւ ու օրինակելի ուսուցիչներ ներ ներ ներ 
ըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ոըլլալ, եւ ո´́́́չ ալ Օրէնքի աշակերտները կրցան լաւ ու չ ալ Օրէնքի աշակերտները կրցան լաւ ու չ ալ Օրէնքի աշակերտները կրցան լաւ ու չ ալ Օրէնքի աշակերտները կրցան լաւ ու 
աշխատասէր աշակերտներ ըլլալ, որովհետեւ, ոաշխատասէր աշակերտներ ըլլալ, որովհետեւ, ոաշխատասէր աշակերտներ ըլլալ, որովհետեւ, ոաշխատասէր աշակերտներ ըլլալ, որովհետեւ, ո´́́́չ Օրէնքի չ Օրէնքի չ Օրէնքի չ Օրէնքի 
ուսուցիչը ճշմարտութիւնը կուսուցիչը ճշմարտութիւնը կուսուցիչը ճշմարտութիւնը կուսուցիչը ճշմարտութիւնը կ’’’’ուսուցանէր, եւ ոուսուցանէր, եւ ոուսուցանէր, եւ ոուսուցանէր, եւ ո´́́́չ ալ Օրէնքը չ ալ Օրէնքը չ ալ Օրէնքը չ ալ Օրէնքը 
գործադրելու կանչուածները հետամուտ էին ճշմարտութեան: գործադրելու կանչուածները հետամուտ էին ճշմարտութեան: գործադրելու կանչուածները հետամուտ էին ճշմարտութեան: գործադրելու կանչուածները հետամուտ էին ճշմարտութեան: 
Քրիստոս խօսելով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ անոնցՔրիստոս խօսելով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ անոնցՔրիստոս խօսելով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ անոնցՔրիստոս խօսելով Օրէնքի ուսուցիչներուն եւ անոնց    
հետեւորդներուն մասին` ըսաւ. հետեւորդներուն մասին` ըսաւ. հետեւորդներուն մասին` ըսաւ. հետեւորդներուն մասին` ըսաւ. ««««Կոյրեր են` կոյրերու Կոյրեր են` կոյրերու Կոյրեր են` կոյրերու Կոյրեր են` կոյրերու 
առաջնորդ: Երբ կոյրը ուրիշ կոյր մը կառաջնորդ: Երբ կոյրը ուրիշ կոյր մը կառաջնորդ: Երբ կոյրը ուրիշ կոյր մը կառաջնորդ: Երբ կոյրը ուրիշ կոյր մը կ’’’’առաջնորդէ` երկուքն առաջնորդէ` երկուքն առաջնորդէ` երկուքն առաջնորդէ` երկուքն 
ալ փոսը կալ փոսը կալ փոսը կալ փոսը կ’’’’իյնանիյնանիյնանիյնան»»»» ( ( ( (Մատթէոս 15.14):Մատթէոս 15.14):Մատթէոս 15.14):Մատթէոս 15.14):    

3) 3) 3) 3) ««««ԱԱԱԱնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:»:»:»:    Ամբողջ հրեայ Ամբողջ հրեայ Ամբողջ հրեայ Ամբողջ հրեայ 
ժողովուրդը պարտական էր փոխատուին` Քրիստոսի, ժողովուրդը պարտական էր փոխատուին` Քրիստոսի, ժողովուրդը պարտական էր փոխատուին` Քրիստոսի, ժողովուրդը պարտական էր փոխատուին` Քրիստոսի, 
ոմանք` ոմանք` ոմանք` ոմանք` ««««հինգ հարիւր արծհինգ հարիւր արծհինգ հարիւր արծհինգ հարիւր արծաթ դրամաթ դրամաթ դրամաթ դրամ», », », », իսկ ուրիշներ իսկ ուրիշներ իսկ ուրիշներ իսկ ուրիշներ ««««յիսուն յիսուն յիսուն յիսուն 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ», », », », եւ եւ եւ եւ ««««աաաանոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:»:»:»:    
Անոնք ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ Անմահ Անոնք ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ Անմահ Անոնք ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ Անմահ Անոնք ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ Անմահ 
Փրկիչին մահը պահանջեցին, եւ Կենսապարգեւ Աստուծոյն Փրկիչին մահը պահանջեցին, եւ Կենսապարգեւ Աստուծոյն Փրկիչին մահը պահանջեցին, եւ Կենսապարգեւ Աստուծոյն Փրկիչին մահը պահանջեցին, եւ Կենսապարգեւ Աստուծոյն 
կեանքը խլեցին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, կեանքը խլեցին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, կեանքը խլեցին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, կեանքը խլեցին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, 
երբ լսեցին ճշմարտութերբ լսեցին ճշմարտութերբ լսեցին ճշմարտութերբ լսեցին ճշմարտութիւնը ու մերժեցին զանիկա, եւ տեսան իւնը ու մերժեցին զանիկա, եւ տեսան իւնը ու մերժեցին զանիկա, եւ տեսան իւնը ու մերժեցին զանիկա, եւ տեսան 
Ճշմարտութիւնը ու հալածեցին զանիկա: Ի՞նչպէս կրնային Ճշմարտութիւնը ու հալածեցին զանիկա: Ի՞նչպէս կրնային Ճշմարտութիւնը ու հալածեցին զանիկա: Ի՞նչպէս կրնային Ճշմարտութիւնը ու հալածեցին զանիկա: Ի՞նչպէս կրնային 
իրենց պարտքը վճարել, երբ զիրենք ու մեզ իր արիւնով իրենց պարտքը վճարել, երբ զիրենք ու մեզ իր արիւնով իրենց պարտքը վճարել, երբ զիրենք ու մեզ իր արիւնով իրենց պարտքը վճարել, երբ զիրենք ու մեզ իր արիւնով 
գնելու եկած Մեսիան արծաթով ծախեցին (Մատթէոս 26.15): գնելու եկած Մեսիան արծաթով ծախեցին (Մատթէոս 26.15): գնելու եկած Մեսիան արծաթով ծախեցին (Մատթէոս 26.15): գնելու եկած Մեսիան արծաթով ծախեցին (Մատթէոս 26.15): 
Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ ուզեցին երկրի Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ ուզեցին երկրի Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ ուզեցին երկրի Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ ուզեցին երկրի 
երեսէն վերցնելերեսէն վերցնելերեսէն վերցնելերեսէն վերցնել` ` ` ` երկրի երեսը նորոգելու եկած երկրի երեսը նորոգելու եկած երկրի երեսը նորոգելու եկած երկրի երեսը նորոգելու եկած 
Աստուածորդին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, Աստուածորդին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, Աստուածորդին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, Աստուածորդին: Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, 
երբ փառաւոր ու փառաւորեալ Աստուածը` փառաբանական երբ փառաւոր ու փառաւորեալ Աստուածը` փառաբանական երբ փառաւոր ու փառաւորեալ Աստուածը` փառաբանական երբ փառաւոր ու փառաւորեալ Աստուածը` փառաբանական 
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բացագանչութիւններով դիմաւորելու փոխարէն` սուրերով ու բացագանչութիւններով դիմաւորելու փոխարէն` սուրերով ու բացագանչութիւններով դիմաւորելու փոխարէն` սուրերով ու բացագանչութիւններով դիմաւորելու փոխարէն` սուրերով ու 
բիրերով դիմաւորեցին (Ղուկաս 22.52): Ի՞նչպէս կրնային բիրերով դիմաւորեցին (Ղուկաս 22.52): Ի՞նչպէս կրնային բիրերով դիմաւորեցին (Ղուկաս 22.52): Ի՞նչպէս կրնային բիրերով դիմաւորեցին (Ղուկաս 22.52): Ի՞նչպէս կրնային 
իրենց պարտքը վճարել, երիրենց պարտքը վճարել, երիրենց պարտքը վճարել, երիրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց բարիք ընելու եկած բ իրենց բարիք ընելու եկած բ իրենց բարիք ընելու եկած բ իրենց բարիք ընելու եկած 
Բարերարը` չարագործ կոչեցին (Յովհաննէս 18.30): Ի՞նչպէս Բարերարը` չարագործ կոչեցին (Յովհաննէս 18.30): Ի՞նչպէս Բարերարը` չարագործ կոչեցին (Յովհաննէս 18.30): Ի՞նչպէս Բարերարը` չարագործ կոչեցին (Յովհաննէս 18.30): Ի՞նչպէս 
կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց ու աշխարհի կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց ու աշխարհի կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց ու աշխարհի կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ իրենց ու աշխարհի 
Ազատարարին` Ազատարարին` Ազատարարին` Ազատարարին` ««««Դուն քեզ ազատէԴուն քեզ ազատէԴուն քեզ ազատէԴուն քեզ ազատէ» » » » ըսին (Մատթէոս 27.40): ըսին (Մատթէոս 27.40): ըսին (Մատթէոս 27.40): ըսին (Մատթէոս 27.40): 
Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ պատճառ Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ պատճառ Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ պատճառ Ի՞նչպէս կրնային իրենց պարտքը վճարել, երբ պատճառ 
դարձան որ հռոմայեցի զինուորդարձան որ հռոմայեցի զինուորդարձան որ հռոմայեցի զինուորդարձան որ հռոմայեցի զինուորներ մերկացնեն Յիսուսը որ ներ մերկացնեն Յիսուսը որ ներ մերկացնեն Յիսուսը որ ներ մերկացնեն Յիսուսը որ 
եկած էր իր սիրով ծածկելու մարդիկը, պատճառ դարձան որ եկած էր իր սիրով ծածկելու մարդիկը, պատճառ դարձան որ եկած էր իր սիրով ծածկելու մարդիկը, պատճառ դարձան որ եկած էր իր սիրով ծածկելու մարդիկը, պատճառ դարձան որ 
անոնք թագաւորներու Թագաւորին գլխուն փշեպսակ անոնք թագաւորներու Թագաւորին գլխուն փշեպսակ անոնք թագաւորներու Թագաւորին գլխուն փշեպսակ անոնք թագաւորներու Թագաւորին գլխուն փշեպսակ 
զետեղեն, պատճառ դարձան որ թքնէին անոր լուսափայլ զետեղեն, պատճառ դարձան որ թքնէին անոր լուսափայլ զետեղեն, պատճառ դարձան որ թքնէին անոր լուսափայլ զետեղեն, պատճառ դարձան որ թքնէին անոր լուսափայլ 
երեսին, պատճառ դարձան որ եղէգը ձեռքէն առնելով` անոր երեսին, պատճառ դարձան որ եղէգը ձեռքէն առնելով` անոր երեսին, պատճառ դարձան որ եղէգը ձեռքէն առնելով` անոր երեսին, պատճառ դարձան որ եղէգը ձեռքէն առնելով` անոր 
գլխուն զարնէին (Մատթէոս 27.28գլխուն զարնէին (Մատթէոս 27.28գլխուն զարնէին (Մատթէոս 27.28գլխուն զարնէին (Մատթէոս 27.28----30):30):30):30):    

4) 4) 4) 4) ««««ԱԱԱԱնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնելնոնք չկրցան դրամը վերադարձնել»:»:»:»:    Այս խօսքը միԱյս խօսքը միԱյս խօսքը միԱյս խօսքը մի----
այն հրեաներուն չի վերաբերիր, այլ նաեւ մեզի ու բոլոր քրիսայն հրեաներուն չի վերաբերիր, այլ նաեւ մեզի ու բոլոր քրիսայն հրեաներուն չի վերաբերիր, այլ նաեւ մեզի ու բոլոր քրիսայն հրեաներուն չի վերաբերիր, այլ նաեւ մեզի ու բոլոր քրիս----
տոնեաներուն: Քահանայ մը որ կոչուած է կորսուածները տոնեաներուն: Քահանայ մը որ կոչուած է կորսուածները տոնեաներուն: Քահանայ մը որ կոչուած է կորսուածները տոնեաներուն: Քահանայ մը որ կոչուած է կորսուածները 
Քրիստոսի բերելՔրիստոսի բերելՔրիստոսի բերելՔրիստոսի բերելուուուու    ու չի բերեր, պարտական չու չի բերեր, պարտական չու չի բերեր, պարտական չու չի բերեր, պարտական չ’’’’ը՞լլար ը՞լլար ը՞լլար ը՞լլար 
Քրիստոսի. ան ի՞նչպէս կրնայ իր այս պարտքը վճարել: Քրիստոսի. ան ի՞նչպէս կրնայ իր այս պարտքը վճարել: Քրիստոսի. ան ի՞նչպէս կրնայ իր այս պարտքը վճարել: Քրիստոսի. ան ի՞նչպէս կրնայ իր այս պարտքը վճարել: 
ԱռԱռԱռԱռաջնորդ մը որուն առաքելութիւնն է իր հօտի անդամները աջնորդ մը որուն առաքելութիւնն է իր հօտի անդամները աջնորդ մը որուն առաքելութիւնն է իր հօտի անդամները աջնորդ մը որուն առաքելութիւնն է իր հօտի անդամները 
Աստուծոյ արքայութիւն առաջնորդել եւ չԱստուծոյ արքայութիւն առաջնորդել եւ չԱստուծոյ արքայութիւն առաջնորդել եւ չԱստուծոյ արքայութիւն առաջնորդել եւ չ’’’’առաջնորդեր, առաջնորդեր, առաջնորդեր, առաջնորդեր, 
պարտական չպարտական չպարտական չպարտական չ’’’’ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր այս պարտքը ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր այս պարտքը ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր այս պարտքը ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր այս պարտքը 
վճարել: Հովիւ մը որուն պարտականութիւնն է Աստուծոյ վճարել: Հովիւ մը որուն պարտականութիւնն է Աստուծոյ վճարել: Հովիւ մը որուն պարտականութիւնն է Աստուծոյ վճարել: Հովիւ մը որուն պարտականութիւնն է Աստուծոյ 
խօսքին կաթով սնուցանել իր բանաւոր ոչխարները բայց չի խօսքին կաթով սնուցանել իր բանաւոր ոչխարները բայց չի խօսքին կաթով սնուցանել իր բանաւոր ոչխարները բայց չի խօսքին կաթով սնուցանել իր բանաւոր ոչխարները բայց չի 
սնոսնոսնոսնուցաներ, պարտական չւցաներ, պարտական չւցաներ, պարտական չւցաներ, պարտական չ’’’’ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր ը՞լլար Քրիստոսի. ան կրնա՞յ իր 
այս պարտքը վճարել: Աւետարանիչ մը որուն առաքելութիւնն այս պարտքը վճարել: Աւետարանիչ մը որուն առաքելութիւնն այս պարտքը վճարել: Աւետարանիչ մը որուն առաքելութիւնն այս պարտքը վճարել: Աւետարանիչ մը որուն առաքելութիւնն 
է աւետարանել ու Քրիստոսի փրկութիւնը տարածել եւ է աւետարանել ու Քրիստոսի փրկութիւնը տարածել եւ է աւետարանել ու Քրիստոսի փրկութիւնը տարածել եւ է աւետարանել ու Քրիստոսի փրկութիւնը տարածել եւ 
սակայն չսակայն չսակայն չսակայն չ’’’’ըներ, պարտական չըներ, պարտական չըներ, պարտական չըներ, պարտական չ’’’’ը՞լլար Քրիստոսի. եւ ոեւէ ը՞լլար Քրիստոսի. եւ ոեւէ ը՞լլար Քրիստոսի. եւ ոեւէ ը՞լլար Քրիստոսի. եւ ոեւէ 
ձեւով, կրնա՞յ իր այս պարտքը վճարել:ձեւով, կրնա՞յ իր այս պարտքը վճարել:ձեւով, կրնա՞յ իր այս պարտքը վճարել:ձեւով, կրնա՞յ իր այս պարտքը վճարել:    

Եւ տակաւին, մենք որ Եւ տակաւին, մենք որ Եւ տակաւին, մենք որ Եւ տակաւին, մենք որ կոչուած ենք մաքուր կեանք կոչուած ենք մաքուր կեանք կոչուած ենք մաքուր կեանք կոչուած ենք մաքուր կեանք 
ապրելու բայց չենք ապրիր, պարտական չե՞նք ըլլար ապրելու բայց չենք ապրիր, պարտական չե՞նք ըլլար ապրելու բայց չենք ապրիր, պարտական չե՞նք ըլլար ապրելու բայց չենք ապրիր, պարտական չե՞նք ըլլար 
Քրիստոսի: Մենք որ կոչուած ենք սուրբ սիրտ ունենալու բայց Քրիստոսի: Մենք որ կոչուած ենք սուրբ սիրտ ունենալու բայց Քրիստոսի: Մենք որ կոչուած ենք սուրբ սիրտ ունենալու բայց Քրիստոսի: Մենք որ կոչուած ենք սուրբ սիրտ ունենալու բայց 
չունինք, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ ո՞վ չունինք, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ ո՞վ չունինք, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ ո՞վ չունինք, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ ո՞վ 
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կրնայ իր այս պարտքերը վճարել Քրիստոսի. այլ խօսքով` ո՞վ կրնայ իր այս պարտքերը վճարել Քրիստոսի. այլ խօսքով` ո՞վ կրնայ իր այս պարտքերը վճարել Քրիստոսի. այլ խօսքով` ո՞վ կրնայ իր այս պարտքերը վճարել Քրիստոսի. այլ խօսքով` ո՞վ 
կրնայ մաքուր կեանք ապրիլկրնայ մաքուր կեանք ապրիլկրնայ մաքուր կեանք ապրիլկրնայ մաքուր կեանք ապրիլ. . . . ո՞վ կրնայ իր սիրտը սրբել ու ո՞վ կրնայ իր սիրտը սրբել ու ո՞վ կրնայ իր սիրտը սրբել ու ո՞վ կրնայ իր սիրտը սրբել ու 
համարձակիլ ըսելու թէ սուրբ սիրտ ունի:համարձակիլ ըսելու թէ սուրբ սիրտ ունի:համարձակիլ ըսելու թէ սուրբ սիրտ ունի:համարձակիլ ըսելու թէ սուրբ սիրտ ունի:    

Մենք որ կոչուած ենք Քրիստոսի կամքը կատարելու բայց Մենք որ կոչուած ենք Քրիստոսի կամքը կատարելու բայց Մենք որ կոչուած ենք Քրիստոսի կամքը կատարելու բայց Մենք որ կոչուած ենք Քրիստոսի կամքը կատարելու բայց 
չենք կատարեր, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ չենք կատարեր, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ չենք կատարեր, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ չենք կատարեր, պարտական չե՞նք ըլլար Քրիստոսի: Մեզմէ 
ո՞վ կրնայ իր անհնազանդութեան պարտքը վճարել ո՞վ կրնայ իր անհնազանդութեան պարտքը վճարել ո՞վ կրնայ իր անհնազանդութեան պարտքը վճարել ո՞վ կրնայ իր անհնազանդութեան պարտքը վճարել 
Աստուծոյ: Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար Աստուծոյ Աստուծոյ: Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար Աստուծոյ Աստուծոյ: Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար Աստուծոյ Աստուծոյ: Մեզմէ ոեւէ մէկը չի կրնար Աստուծոյ կամքը կամքը կամքը կամքը 
կատարել կատարեալ ձեւով, եւ ուստի` ոեւէ մէկը չի կրնար կատարել կատարեալ ձեւով, եւ ուստի` ոեւէ մէկը չի կրնար կատարել կատարեալ ձեւով, եւ ուստի` ոեւէ մէկը չի կրնար կատարել կատարեալ ձեւով, եւ ուստի` ոեւէ մէկը չի կրնար 
իր այս պարտքը վճարել Քրիստոսի:իր այս պարտքը վճարել Քրիստոսի:իր այս պարտքը վճարել Քրիստոսի:իր այս պարտքը վճարել Քրիստոսի:    

Տակաւին, եթէ քրիստոնեաները կոչուած են սիրելու Տակաւին, եթէ քրիստոնեաները կոչուած են սիրելու Տակաւին, եթէ քրիստոնեաները կոչուած են սիրելու Տակաւին, եթէ քրիստոնեաները կոչուած են սիրելու 
իրենց թշնամիները բայց չեն սիրեր, ներելու զիրենք իրենց թշնամիները բայց չեն սիրեր, ներելու զիրենք իրենց թշնամիները բայց չեն սիրեր, ներելու զիրենք իրենց թշնամիները բայց չեն սիրեր, ներելու զիրենք 
վիրաւորողներուն բայց չեն ներեր, աղօթելու զիրենք վիրաւորողներուն բայց չեն ներեր, աղօթելու զիրենք վիրաւորողներուն բայց չեն ներեր, աղօթելու զիրենք վիրաւորողներուն բայց չեն ներեր, աղօթելու զիրենք 
չարչարողներուն համար բայչարչարողներուն համար բայչարչարողներուն համար բայչարչարողներուն համար բայց չեն աղօթեր, պարտական չե՞ն ց չեն աղօթեր, պարտական չե՞ն ց չեն աղօթեր, պարտական չե՞ն ց չեն աղօթեր, պարտական չե՞ն 
ըլլար Քրիստոսի. կրնա՞ն իրենց այս պարտքը վճարել: Եւ ըլլար Քրիստոսի. կրնա՞ն իրենց այս պարտքը վճարել: Եւ ըլլար Քրիստոսի. կրնա՞ն իրենց այս պարտքը վճարել: Եւ ըլլար Քրիստոսի. կրնա՞ն իրենց այս պարտքը վճարել: Եւ 
ի՞նչպէս կրնան վճարել, երբ կը սիրուին Տիրոջ կողմէ բայց չեն ի՞նչպէս կրնան վճարել, երբ կը սիրուին Տիրոջ կողմէ բայց չեն ի՞նչպէս կրնան վճարել, երբ կը սիրուին Տիրոջ կողմէ բայց չեն ի՞նչպէս կրնան վճարել, երբ կը սիրուին Տիրոջ կողմէ բայց չեն 
սիրեր Տիրոջմով: Ի՞նչպէս կրնան իրենց պարտքը վճարել, երբ սիրեր Տիրոջմով: Ի՞նչպէս կրնան իրենց պարտքը վճարել, երբ սիրեր Տիրոջմով: Ի՞նչպէս կրնան իրենց պարտքը վճարել, երբ սիրեր Տիրոջմով: Ի՞նչպէս կրնան իրենց պարտքը վճարել, երբ 
ամենօրեայ դրութեամբ կը վայելեն Տիրոջ ներումն ու ամենօրեայ դրութեամբ կը վայելեն Տիրոջ ներումն ու ամենօրեայ դրութեամբ կը վայելեն Տիրոջ ներումն ու ամենօրեայ դրութեամբ կը վայելեն Տիրոջ ներումն ու 
համբերութիւնը իրհամբերութիւնը իրհամբերութիւնը իրհամբերութիւնը իրենց արձանագրած ամէն մէկ տկարութեան ենց արձանագրած ամէն մէկ տկարութեան ենց արձանագրած ամէն մէկ տկարութեան ենց արձանագրած ամէն մէկ տկարութեան 
դիմաց, բայց իրենք չեն ներեր ուրիշներուն անոնց դիմաց, բայց իրենք չեն ներեր ուրիշներուն անոնց դիմաց, բայց իրենք չեն ներեր ուրիշներուն անոնց դիմաց, բայց իրենք չեն ներեր ուրիշներուն անոնց 
արձանագրած տկարութեանց համար: Ի՞նչպէս կրնան իրենց արձանագրած տկարութեանց համար: Ի՞նչպէս կրնան իրենց արձանագրած տկարութեանց համար: Ի՞նչպէս կրնան իրենց արձանագրած տկարութեանց համար: Ի՞նչպէս կրնան իրենց 
պարտքը վճարել, երբ կը վայելեն Տիրոջ աղօթքն ու պարտքը վճարել, երբ կը վայելեն Տիրոջ աղօթքն ու պարտքը վճարել, երբ կը վայելեն Տիրոջ աղօթքն ու պարտքը վճարել, երբ կը վայելեն Տիրոջ աղօթքն ու 
բարեխօսութիւնը, բայց իրենք չեն աղօթեր ու չեն բարեխօսեր բարեխօսութիւնը, բայց իրենք չեն աղօթեր ու չեն բարեխօսեր բարեխօսութիւնը, բայց իրենք չեն աղօթեր ու չեն բարեխօսեր բարեխօսութիւնը, բայց իրենք չեն աղօթեր ու չեն բարեխօսեր 
զիրենք չարչարողներուն հազիրենք չարչարողներուն հազիրենք չարչարողներուն հազիրենք չարչարողներուն համար:մար:մար:մար:    

Եւ դեռ, եթէ չենք օգներ աղքատին, մենք որ Աստուծոյ Եւ դեռ, եթէ չենք օգներ աղքատին, մենք որ Աստուծոյ Եւ դեռ, եթէ չենք օգներ աղքատին, մենք որ Աստուծոյ Եւ դեռ, եթէ չենք օգներ աղքատին, մենք որ Աստուծոյ 
օգնութեան կարիքը ունինք, պարտակաօգնութեան կարիքը ունինք, պարտակաօգնութեան կարիքը ունինք, պարտակաօգնութեան կարիքը ունինք, պարտակա´́́́ն ենք Քրիստոսի: ն ենք Քրիստոսի: ն ենք Քրիստոսի: ն ենք Քրիստոսի: 
Եթէ քաղցրօրէն չենք վերաբերիր մեր նմանին հետ, մենք որ Եթէ քաղցրօրէն չենք վերաբերիր մեր նմանին հետ, մենք որ Եթէ քաղցրօրէն չենք վերաբերիր մեր նմանին հետ, մենք որ Եթէ քաղցրօրէն չենք վերաբերիր մեր նմանին հետ, մենք որ 
Քրիստոսի քաղցրութիւնը կը վայելենք, պարտակաՔրիստոսի քաղցրութիւնը կը վայելենք, պարտակաՔրիստոսի քաղցրութիւնը կը վայելենք, պարտակաՔրիստոսի քաղցրութիւնը կը վայելենք, պարտակա´́́́ն ենք ն ենք ն ենք ն ենք 
Քրիստոսի: Եթէ չենք համբերեր փորձութեանց ու Քրիստոսի: Եթէ չենք համբերեր փորձութեանց ու Քրիստոսի: Եթէ չենք համբերեր փորձութեանց ու Քրիստոսի: Եթէ չենք համբերեր փորձութեանց ու 
նեղութեանեղութեանեղութեանեղութեանց Քրիստոսի սիրոյն, պարտականց Քրիստոսի սիրոյն, պարտականց Քրիստոսի սիրոյն, պարտականց Քրիստոսի սիրոյն, պարտակա´́́́ն ենք Քրիստոսի, ն ենք Քրիստոսի, ն ենք Քրիստոսի, ն ենք Քրիստոսի, 
որովհետեւ Քրիստոս մեր սիրոյն համար համբերեց ամէն որովհետեւ Քրիստոս մեր սիրոյն համար համբերեց ամէն որովհետեւ Քրիստոս մեր սիրոյն համար համբերեց ամէն որովհետեւ Քրիստոս մեր սիրոյն համար համբերեց ամէն 
տեսակի փորձութեանց ու նեղութեանց:տեսակի փորձութեանց ու նեղութեանց:տեսակի փորձութեանց ու նեղութեանց:տեսակի փորձութեանց ու նեղութեանց:    
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5) 5) 5) 5) ««««ՊՊՊՊարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:»:»:»:    ՈՈՈՈ´́́́չ չ չ չ ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողը կրցաւ իր պարտքը պարտք ունեցողը կրցաւ իր պարտքը պարտք ունեցողը կրցաւ իր պարտքը պարտք ունեցողը կրցաւ իր պարտքը 
վճարել, եւ ովճարել, եւ ովճարել, եւ ովճարել, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ ««««յիսուն արյիսուն արյիսուն արյիսուն արծաթ դրամծաթ դրամծաթ դրամծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողը, պարտք ունեցողը, պարտք ունեցողը, պարտք ունեցողը, 
ահա թէ ինչու ահա թէ ինչու ահա թէ ինչու ահա թէ ինչու ««««պպպպարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:»:»:»:    
Արդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ոԱրդարեւ, ո´́́́չ քահանաները որոնք պէտք էր Մեսիան չ քահանաները որոնք պէտք էր Մեսիան չ քահանաները որոնք պէտք էր Մեսիան չ քահանաները որոնք պէտք էր Մեսիան 
ճանչնային ու յայտարարէին` ճանչցան ու յայտարարեցին, եւ ճանչնային ու յայտարարէին` ճանչցան ու յայտարարեցին, եւ ճանչնային ու յայտարարէին` ճանչցան ու յայտարարեցին, եւ ճանչնային ու յայտարարէին` ճանչցան ու յայտարարեցին, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ հասարակ ժողովուրդը որ պէտք էր հետեւէր չ ալ հասարակ ժողովուրդը որ պէտք էր հետեւէր չ ալ հասարակ ժողովուրդը որ պէտք էր հետեւէր չ ալ հասարակ ժողովուրդը որ պէտք էր հետեւէր 
Քրիստոսի` հետեւեցաւ: ՈՔրիստոսի` հետեւեցաւ: ՈՔրիստոսի` հետեւեցաւ: ՈՔրիստոսի` հետեւեցաւ: Ո´́́́չ Օրէնքի ուսչ Օրէնքի ուսչ Օրէնքի ուսչ Օրէնքի ուսուցիչները որոնք ուցիչները որոնք ուցիչները որոնք ուցիչները որոնք 
պէտք էր Օրէնքին միջոցաւ բացայայտէին թէ Քրիստոս ինքն պէտք էր Օրէնքին միջոցաւ բացայայտէին թէ Քրիստոս ինքն պէտք էր Օրէնքին միջոցաւ բացայայտէին թէ Քրիստոս ինքն պէտք էր Օրէնքին միջոցաւ բացայայտէին թէ Քրիստոս ինքն 
էր խոստացեալ Փրկիչը` բացայայտեցին, եւ ոէր խոստացեալ Փրկիչը` բացայայտեցին, եւ ոէր խոստացեալ Փրկիչը` բացայայտեցին, եւ ոէր խոստացեալ Փրկիչը` բացայայտեցին, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
ժողովուրդը ինք Օրէնքին միջոցաւ կրցաւ ճանչնալ ժողովուրդը ինք Օրէնքին միջոցաւ կրցաւ ճանչնալ ժողովուրդը ինք Օրէնքին միջոցաւ կրցաւ ճանչնալ ժողովուրդը ինք Օրէնքին միջոցաւ կրցաւ ճանչնալ 
Քրիստոսի ինքնութիւնը: ՈՔրիստոսի ինքնութիւնը: ՈՔրիստոսի ինքնութիւնը: ՈՔրիստոսի ինքնութիւնը: Ո´́́́չ Փարիսեցիները հետեւեցան չ Փարիսեցիները հետեւեցան չ Փարիսեցիները հետեւեցան չ Փարիսեցիները հետեւեցան 
Քրիստոսի, եւ ոՔրիստոսի, եւ ոՔրիստոսի, եւ ոՔրիստոսի, եւ ո´́́́չ ալ հետեւիլ ուզողներուն ձգեցին որչ ալ հետեւիլ ուզողներուն ձգեցին որչ ալ հետեւիլ ուզողներուն ձգեցին որչ ալ հետեւիլ ուզողներուն ձգեցին որ    
հետեւին: Ոհետեւին: Ոհետեւին: Ոհետեւին: Ո´́́́չ իրենք մտան արքայութիւն, եւ ոչ իրենք մտան արքայութիւն, եւ ոչ իրենք մտան արքայութիւն, եւ ոչ իրենք մտան արքայութիւն, եւ ո´́́́չ ալ մտնել չ ալ մտնել չ ալ մտնել չ ալ մտնել 
ուզողներուն թոյլ տուին որ մտնեն (Մատթէոս 23.13):ուզողներուն թոյլ տուին որ մտնեն (Մատթէոս 23.13):ուզողներուն թոյլ տուին որ մտնեն (Մատթէոս 23.13):ուզողներուն թոյլ տուին որ մտնեն (Մատթէոս 23.13):    

6) 6) 6) 6) ««««ՊՊՊՊարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
հաստատումը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ներողամիտ ու հաստատումը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ներողամիտ ու հաստատումը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ներողամիտ ու հաստատումը ցոյց կու տայ Քրիստոսի ներողամիտ ու 
համբերատար կեցուածքը` բոլոր մարդոց արձանագրած համբերատար կեցուածքը` բոլոր մարդոց արձանագրած համբերատար կեցուածքը` բոլոր մարդոց արձանագրած համբերատար կեցուածքը` բոլոր մարդոց արձանագրած 
բոլոր տկարութեանբոլոր տկարութեանբոլոր տկարութեանբոլոր տկարութեանց, թերութեանց ու խեղճութեանց հանդէպ: ց, թերութեանց ու խեղճութեանց հանդէպ: ց, թերութեանց ու խեղճութեանց հանդէպ: ց, թերութեանց ու խեղճութեանց հանդէպ: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն հանդէպ: Առաջնորդ ու առաջնորդուող ն հանդէպ: Առաջնորդ ու առաջնորդուող ն հանդէպ: Առաջնորդ ու առաջնորդուող ն հանդէպ: Առաջնորդ ու առաջնորդուող 
հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի ներողամիտ հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի ներողամիտ հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի ներողամիտ հաւասարապէս պէտք ունին Քրիստոսի ներողամիտ 
կեցուածքին: Հովիւ ու հօտ նոյնքան պէտք ունին Քրիստոսի կեցուածքին: Հովիւ ու հօտ նոյնքան պէտք ունին Քրիստոսի կեցուածքին: Հովիւ ու հօտ նոյնքան պէտք ունին Քրիստոսի կեցուածքին: Հովիւ ու հօտ նոյնքան պէտք ունին Քրիստոսի 
համբերատար կեցուածքին: Օրէնքի ուսուցիչ ու օրինազանց համբերատար կեցուածքին: Օրէնքի ուսուցիչ ու օրինազանց համբերատար կեցուածքին: Օրէնքի ուսուցիչ ու օրինազանց համբերատար կեցուածքին: Օրէնքի ուսուցիչ ու օրինազանց 
աշակերտ հաւասարաչափ կերպաշակերտ հաւասարաչափ կերպաշակերտ հաւասարաչափ կերպաշակերտ հաւասարաչափ կերպով կարիքը ունին Քրիստոսի ով կարիքը ունին Քրիստոսի ով կարիքը ունին Քրիստոսի ով կարիքը ունին Քրիստոսի 
համբերատար կեցուածքին:համբերատար կեցուածքին:համբերատար կեցուածքին:համբերատար կեցուածքին:    

Արդարեւ, իր այս հաստատումով, Քրիստոս լռելեայն Արդարեւ, իր այս հաստատումով, Քրիստոս լռելեայն Արդարեւ, իր այս հաստատումով, Քրիստոս լռելեայն Արդարեւ, իր այս հաստատումով, Քրիստոս լռելեայն 
կերպով ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու անոր ընդկերպով ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու անոր ընդկերպով ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու անոր ընդկերպով ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու անոր ընդմէմէմէմէ----
ջէն բոլոր Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ու Օրէնքի ջէն բոլոր Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ու Օրէնքի ջէն բոլոր Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ու Օրէնքի ջէն բոլոր Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ու Օրէնքի 
ուսուցիչներուն, թէ ինք աշխարհ եկած էր ջնջելու իրենց ուսուցիչներուն, թէ ինք աշխարհ եկած էր ջնջելու իրենց ուսուցիչներուն, թէ ինք աշխարհ եկած էր ջնջելու իրենց ուսուցիչներուն, թէ ինք աշխարհ եկած էր ջնջելու իրենց 
««««հինգ հհինգ հհինգ հհինգ հարիւր արծաթ դրամարիւր արծաթ դրամարիւր արծաթ դրամարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտքը, ինչպէս նաեւ իրենց պարտքը, ինչպէս նաեւ իրենց պարտքը, ինչպէս նաեւ իրենց պարտքը, ինչպէս նաեւ իրենց 
խնամքին ու առաջնորդութեան յանձնուած խնամքին ու առաջնորդութեան յանձնուած խնամքին ու առաջնորդութեան յանձնուած խնամքին ու առաջնորդութեան յանձնուած ««««յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտք ունեցողներուն պարտքը: Փարիսեցիները, պարտք ունեցողներուն պարտքը: Փարիսեցիները, պարտք ունեցողներուն պարտքը: Փարիսեցիները, պարտք ունեցողներուն պարտքը: Փարիսեցիները, 
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քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները պարտական էին քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները պարտական էին քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները պարտական էին քահանաներն ու Օրէնքի ուսուցիչները պարտական էին 
Քրիստոսի, որովհետեւ ձախոՔրիստոսի, որովհետեւ ձախոՔրիստոսի, որովհետեւ ձախոՔրիստոսի, որովհետեւ ձախողած էին ժողովուրդը ներկայացղած էին ժողովուրդը ներկայացղած էին ժողովուրդը ներկայացղած էին ժողովուրդը ներկայաց----
նելնելնելնել    ՔրիՔրիՔրիՔրիստոսի, եստոսի, եստոսի, եստոսի, եւ Քրիստոսը ներկայացնելւ Քրիստոսը ներկայացնելւ Քրիստոսը ներկայացնելւ Քրիստոսը ներկայացնել    ժողովուրդին: ժողովուրդին: ժողովուրդին: ժողովուրդին: 
Ժողովուրդը ինքն ալ պարտական էր Քրիստոսի, որովհետեւ Ժողովուրդը ինքն ալ պարտական էր Քրիստոսի, որովհետեւ Ժողովուրդը ինքն ալ պարտական էր Քրիստոսի, որովհետեւ Ժողովուրդը ինքն ալ պարտական էր Քրիստոսի, որովհետեւ 
ձախողած էր դէմ դնելու Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ձախողած էր դէմ դնելու Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ձախողած էր դէմ դնելու Փարիսեցիներուն, քահանաներուն ձախողած էր դէմ դնելու Փարիսեցիներուն, քահանաներուն 
ու Օրէնքի ուսուցիչներուն կեղծաւորութեան եւ քաջօրէն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն կեղծաւորութեան եւ քաջօրէն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն կեղծաւորութեան եւ քաջօրէն ու Օրէնքի ուսուցիչներուն կեղծաւորութեան եւ քաջօրէն 
հետեւելու Քրիստոսի:հետեւելու Քրիստոսի:հետեւելու Քրիստոսի:հետեւելու Քրիստոսի:    

7) 7) 7) 7) ««««ՊՊՊՊարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
բաբաբաբառերով, Քրիստոս ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու ռերով, Քրիստոս ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու ռերով, Քրիստոս ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու ռերով, Քրիստոս ուզեց ցոյց տալ Փարիսեցի Սիմոնին ու 
անոր տունը հաւաքուած բոլոր Փարիսեցիներուն, թէ ինք անոր տունը հաւաքուած բոլոր Փարիսեցիներուն, թէ ինք անոր տունը հաւաքուած բոլոր Փարիսեցիներուն, թէ ինք անոր տունը հաւաքուած բոլոր Փարիսեցիներուն, թէ ինք 
ներեց ու շուտով պիտի ներէր իրենց պարտքը, պայմանաւ ներեց ու շուտով պիտի ներէր իրենց պարտքը, պայմանաւ ներեց ու շուտով պիտի ներէր իրենց պարտքը, պայմանաւ ներեց ու շուտով պիտի ներէր իրենց պարտքը, պայմանաւ 
սակայն, որ ճանչնային եւ ընդունէին զինք, ինչպէս ճանչցաւ սակայն, որ ճանչնային եւ ընդունէին զինք, ինչպէս ճանչցաւ սակայն, որ ճանչնային եւ ընդունէին զինք, ինչպէս ճանչցաւ սակայն, որ ճանչնային եւ ընդունէին զինք, ինչպէս ճանչցաւ 
եւ ընդունեց պոռնիկ կինը ինք:եւ ընդունեց պոռնիկ կինը ինք:եւ ընդունեց պոռնիկ կինը ինք:եւ ընդունեց պոռնիկ կինը ինք:    

8) 8) 8) 8) ՊՊՊՊարտատէրը երկուքին արտատէրը երկուքին արտատէրը երկուքին արտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցալ պարտքը ջնջեցալ պարտքը ջնջեցալ պարտքը ջնջեց    առանց առանց առանց առանց 
պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Քրիստոս ինք եւս մեր պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Քրիստոս ինք եւս մեր պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Քրիստոս ինք եւս մեր պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Քրիստոս ինք եւս մեր 
մեղքերուն պարտքը կը ջնջէ առանց պայմանի ու առանց մեղքերուն պարտքը կը ջնջէ առանց պայմանի ու առանց մեղքերուն պարտքը կը ջնջէ առանց պայմանի ու առանց մեղքերուն պարտքը կը ջնջէ առանց պայմանի ու առանց 
ակնկալութեան: Քրիստոս մեզակնկալութեան: Քրիստոս մեզակնկալութեան: Քրիստոս մեզակնկալութեան: Քրիստոս մեզիիիի    ներելու համար պայման չի ներելու համար պայման չի ներելու համար պայման չի ներելու համար պայման չի 
դներ: Այսպէս, օրինակ, ան չդներ: Այսպէս, օրինակ, ան չդներ: Այսպէս, օրինակ, ան չդներ: Այսպէս, օրինակ, ան չ’’’’ըսեր. ըսեր. ըսեր. ըսեր. ««««Կը ներեմ քեզի, Կը ներեմ քեզի, Կը ներեմ քեզի, Կը ներեմ քեզի, 
պայմանաւ որ այլեւս մեղք չգործեսպայմանաւ որ այլեւս մեղք չգործեսպայմանաւ որ այլեւս մեղք չգործեսպայմանաւ որ այլեւս մեղք չգործես»:»:»:»:    ՈՈՈՈ´́́́չ: Չչ: Չչ: Չչ: Չ’’’’ըսեր նման բան: ըսեր նման բան: ըսեր նման բան: ըսեր նման բան: 
ՍիրոՍիրոՍիրոՍիրո´́́́վ կը ներէ մեզ, գիտնալով հանդերձ որ դարձեալ մեղք վ կը ներէ մեզ, գիտնալով հանդերձ որ դարձեալ մեղք վ կը ներէ մեզ, գիտնալով հանդերձ որ դարձեալ մեղք վ կը ներէ մեզ, գիտնալով հանդերձ որ դարձեալ մեղք 
պիտի գործենք: Մարդիկ այսպէս չեն: Մարդիկ կրնան չներել պիտի գործենք: Մարդիկ այսպէս չեն: Մարդիկ կրնան չներել պիտի գործենք: Մարդիկ այսպէս չեն: Մարդիկ կրնան չներել պիտի գործենք: Մարդիկ այսպէս չեն: Մարդիկ կրնան չներել 
մեզի եթէ մեղք գործենք իրենց դէմ: Կամ կրնան ներել, մեզի եթէ մեղք գործենք իրենց դէմ: Կամ կրնան ներել, մեզի եթէ մեղք գործենք իրենց դէմ: Կամ կրնան ներել, մեզի եթէ մեղք գործենք իրենց դէմ: Կամ կրնան ներել, 
սակայն պայմաններ դնելով: Կրնան ներել, բայց թոյլ չտալ որ սակայն պայմաններ դնելով: Կրնան ներել, բայց թոյլ չտալ որ սակայն պայմաններ դնելով: Կրնան ներել, բայց թոյլ չտալ որ սակայն պայմաններ դնելով: Կրնան ներել, բայց թոյլ չտալ որ 
վերականգնի այն մտերմութվերականգնի այն մտերմութվերականգնի այն մտերմութվերականգնի այն մտերմութիւնը որ կար մեր եւ անոնց միջեւ: իւնը որ կար մեր եւ անոնց միջեւ: իւնը որ կար մեր եւ անոնց միջեւ: իւնը որ կար մեր եւ անոնց միջեւ: 
Եթէ գործաւոր մը անհաւատարիմ գտնուի իր գործին մէջ ու Եթէ գործաւոր մը անհաւատարիմ գտնուի իր գործին մէջ ու Եթէ գործաւոր մը անհաւատարիմ գտնուի իր գործին մէջ ու Եթէ գործաւոր մը անհաւատարիմ գտնուի իր գործին մէջ ու 
խոստովանի իր անհաւատարմութիւնը, վարպետը կրնայ խոստովանի իր անհաւատարմութիւնը, վարպետը կրնայ խոստովանի իր անհաւատարմութիւնը, վարպետը կրնայ խոստովանի իր անհաւատարմութիւնը, վարպետը կրնայ 
ներել անոր, բայց այլեւս գործ չի վստահիր անոր: Եթէ մէկը ներել անոր, բայց այլեւս գործ չի վստահիր անոր: Եթէ մէկը ներել անոր, բայց այլեւս գործ չի վստահիր անոր: Եթէ մէկը ներել անոր, բայց այլեւս գործ չի վստահիր անոր: Եթէ մէկը 
սուտ մը խօսի ու իր ընկերոջ վնաս հասցնէ ու ապա սուտ մը խօսի ու իր ընկերոջ վնաս հասցնէ ու ապա սուտ մը խօսի ու իր ընկերոջ վնաս հասցնէ ու ապա սուտ մը խօսի ու իր ընկերոջ վնաս հասցնէ ու ապա 
խոստովանի իր ընկերոջ, ընկխոստովանի իր ընկերոջ, ընկխոստովանի իր ընկերոջ, ընկխոստովանի իր ընկերոջ, ընկերը կրնայ ներել անոր, բայց ալ երը կրնայ ներել անոր, բայց ալ երը կրնայ ներել անոր, բայց ալ երը կրնայ ներել անոր, բայց ալ 
չի վստահիր իր խօսքերուն: Եթէ զաւակ մը հարցի մը գծով չի վստահիր իր խօսքերուն: Եթէ զաւակ մը հարցի մը գծով չի վստահիր իր խօսքերուն: Եթէ զաւակ մը հարցի մը գծով չի վստահիր իր խօսքերուն: Եթէ զաւակ մը հարցի մը գծով 
մէկմէկմէկմէկ----երկոերկոերկոերկու անգամ խաբէ իր մայրը եւ անգամ խաբէ իր մայրը եւ անգամ խաբէ իր մայրը եւ անգամ խաբէ իր մայրը եւ խոստովանի ու ւ խոստովանի ու ւ խոստովանի ու ւ խոստովանի ու 
ներողութիւն խնդրէ, մայրը սիրով կը ներէ, բայց ալ միշտ ներողութիւն խնդրէ, մայրը սիրով կը ներէ, բայց ալ միշտ ներողութիւն խնդրէ, մայրը սիրով կը ներէ, բայց ալ միշտ ներողութիւն խնդրէ, մայրը սիրով կը ներէ, բայց ալ միշտ 
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կասկածանքով կը նայի անոր: Յիսուս սակայն, որուն սէրը կասկածանքով կը նայի անոր: Յիսուս սակայն, որուն սէրը կասկածանքով կը նայի անոր: Յիսուս սակայն, որուն սէրը կասկածանքով կը նայի անոր: Յիսուս սակայն, որուն սէրը 
մեզի հանդէպ աւելի է քանմեզի հանդէպ աւելի է քանմեզի հանդէպ աւելի է քանմեզի հանդէպ աւելի է քան    սէրը մեր մայրերուն (Եսայի 49.15), սէրը մեր մայրերուն (Եսայի 49.15), սէրը մեր մայրերուն (Եսայի 49.15), սէրը մեր մայրերուն (Եսայի 49.15), 
ոոոո´́́́չ միայն կը ներէ երբ խոստովանինք մեր մեղքերը չ միայն կը ներէ երբ խոստովանինք մեր մեղքերը չ միայն կը ներէ երբ խոստովանինք մեր մեղքերը չ միայն կը ներէ երբ խոստովանինք մեր մեղքերը 
((((Ա.Յովհաննէս 2.1Ա.Յովհաննէս 2.1Ա.Յովհաննէս 2.1Ա.Յովհաննէս 2.1----2), 2), 2), 2), այլեւ կը վերականգնէ այն յարաբերուայլեւ կը վերականգնէ այն յարաբերուայլեւ կը վերականգնէ այն յարաբերուայլեւ կը վերականգնէ այն յարաբերու----
թիւնը որ կար մեր ու իր միջեւ, ու զայն աւելի խոր ու ջերմ կը թիւնը որ կար մեր ու իր միջեւ, ու զայն աւելի խոր ու ջերմ կը թիւնը որ կար մեր ու իր միջեւ, ու զայն աւելի խոր ու ջերմ կը թիւնը որ կար մեր ու իր միջեւ, ու զայն աւելի խոր ու ջերմ կը 
դարձնէ:դարձնէ:դարձնէ:դարձնէ:    

9) 9) 9) 9) Պարտատէրը իր պարտապանները օրէնքին չյանձնեց, Պարտատէրը իր պարտապանները օրէնքին չյանձնեց, Պարտատէրը իր պարտապանները օրէնքին չյանձնեց, Պարտատէրը իր պարտապանները օրէնքին չյանձնեց, 
կամ օրկամ օրկամ օրկամ օրէնքին համաձայն դատել չուզեց: Քրիստոս աշխարհ էնքին համաձայն դատել չուզեց: Քրիստոս աշխարհ էնքին համաձայն դատել չուզեց: Քրիստոս աշխարհ էնքին համաձայն դատել չուզեց: Քրիստոս աշխարհ 
չեկաւ մեզ դատելու Մովսիսական Օրէնքին համաձայն, չեկաւ մեզ դատելու Մովսիսական Օրէնքին համաձայն, չեկաւ մեզ դատելու Մովսիսական Օրէնքին համաձայն, չեկաւ մեզ դատելու Մովսիսական Օրէնքին համաձայն, 
ընդհակառակը, եկաւ մեզ ազատագրելու Օրէնքի ընդհակառակը, եկաւ մեզ ազատագրելու Օրէնքի ընդհակառակը, եկաւ մեզ ազատագրելու Օրէնքի ընդհակառակը, եկաւ մեզ ազատագրելու Օրէնքի 
դատապարտութենէն:դատապարտութենէն:դատապարտութենէն:դատապարտութենէն:    

10) 10) 10) 10) Մեր մեղքերը քիչ ըլլան թէ շատ, երկու պարագաՄեր մեղքերը քիչ ըլլան թէ շատ, երկու պարագաՄեր մեղքերը քիչ ըլլան թէ շատ, երկու պարագաՄեր մեղքերը քիչ ըլլան թէ շատ, երկու պարագա----
ներուն ալ չենք կրնար անոնց պարտքը վճարել արդար ներուն ալ չենք կրնար անոնց պարտքը վճարել արդար ներուն ալ չենք կրնար անոնց պարտքը վճարել արդար ներուն ալ չենք կրնար անոնց պարտքը վճարել արդար 
Աստուծոյ: Ի՞նԱստուծոյ: Ի՞նԱստուծոյ: Ի՞նԱստուծոյ: Ի՞նչպէս կրնանք վճարել: Դրա՞մ պիտի տանք չպէս կրնանք վճարել: Դրա՞մ պիտի տանք չպէս կրնանք վճարել: Դրա՞մ պիտի տանք չպէս կրնանք վճարել: Դրա՞մ պիտի տանք 
Աստուծոյ, զո՞հ պիտի մատուցանենք, բարեգործութիւննե՞ր Աստուծոյ, զո՞հ պիտի մատուցանենք, բարեգործութիւննե՞ր Աստուծոյ, զո՞հ պիտի մատուցանենք, բարեգործութիւննե՞ր Աստուծոյ, զո՞հ պիտի մատուցանենք, բարեգործութիւննե՞ր 
պիտի ընենք: Այս բոլորը կրնանք ընել, բայց այս բոլորը պիտի ընենք: Այս բոլորը կրնանք ընել, բայց այս բոլորը պիտի ընենք: Այս բոլորը կրնանք ընել, բայց այս բոլորը պիտի ընենք: Այս բոլորը կրնանք ընել, բայց այս բոլորը 
ընելով մենք մեր մեղքերուն պարտքը չենք կրնար վճարել: ընելով մենք մեր մեղքերուն պարտքը չենք կրնար վճարել: ընելով մենք մեր մեղքերուն պարտքը չենք կրնար վճարել: ընելով մենք մեր մեղքերուն պարտքը չենք կրնար վճարել: 
Մեր մեղքերուն պարտքը վճարելու համար, պէտք է բանալ Մեր մեղքերուն պարտքը վճարելու համար, պէտք է բանալ Մեր մեղքերուն պարտքը վճարելու համար, պէտք է բանալ Մեր մեղքերուն պարտքը վճարելու համար, պէտք է բանալ 
մեր սիրտը Գողգմեր սիրտը Գողգմեր սիրտը Գողգմեր սիրտը Գողգոթայի խաչէն կաթկթող արեան ոթայի խաչէն կաթկթող արեան ոթայի խաչէն կաթկթող արեան ոթայի խաչէն կաթկթող արեան 
կաթիլներուն դիմաց:կաթիլներուն դիմաց:կաթիլներուն դիմաց:կաթիլներուն դիմաց:    

11) 11) 11) 11) ««««ՊՊՊՊարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեցարտատէրը երկուքին ալ պարտքը ջնջեց»:»:»:»:    Ձեր Ձեր Ձեր Ձեր 
ձայնը միացուցէք ինծի եւ ըսէք. ձայնը միացուցէք ինծի եւ ըսէք. ձայնը միացուցէք ինծի եւ ըսէք. ձայնը միացուցէք ինծի եւ ըսէք. ««««Մեր ալ պարտքը ջնջէ Տէր: Մեր ալ պարտքը ջնջէ Տէր: Մեր ալ պարտքը ջնջէ Տէր: Մեր ալ պարտքը ջնջէ Տէր: 
Ջնջէ պարտքը եկեղեցականներուս եւ աշխարհականներուն: Ջնջէ պարտքը եկեղեցականներուս եւ աշխարհականներուն: Ջնջէ պարտքը եկեղեցականներուս եւ աշխարհականներուն: Ջնջէ պարտքը եկեղեցականներուս եւ աշխարհականներուն: 
Ջնջէ պարտքը հաւատքի պատգամաբերներուս եւ հաւատքի Ջնջէ պարտքը հաւատքի պատգամաբերներուս եւ հաւատքի Ջնջէ պարտքը հաւատքի պատգամաբերներուս եւ հաւատքի Ջնջէ պարտքը հաւատքի պատգամաբերներուս եւ հաւատքի 
պատգամներ լսպատգամներ լսպատգամներ լսպատգամներ լսողներուն: Ջնջէ հովիւներուս ողներուն: Ջնջէ հովիւներուս ողներուն: Ջնջէ հովիւներուս ողներուն: Ջնջէ հովիւներուս ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտքը, եւ ջնջէ մեր խնամքին վստահուած պարտքը, եւ ջնջէ մեր խնամքին վստահուած պարտքը, եւ ջնջէ մեր խնամքին վստահուած պարտքը, եւ ջնջէ մեր խնամքին վստահուած 
հօտի անդամներուն հօտի անդամներուն հօտի անդամներուն հօտի անդամներուն ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտքը: Ջնջէ պարտքը: Ջնջէ պարտքը: Ջնջէ պարտքը: Ջնջէ 
ապաշխարութիւն քարոզողներուս եւ չապաշխարողներուս ապաշխարութիւն քարոզողներուս եւ չապաշխարողներուս ապաշխարութիւն քարոզողներուս եւ չապաշխարողներուս ապաշխարութիւն քարոզողներուս եւ չապաշխարողներուս 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտքը, եւ ջնջէ պարտքը, եւ ջնջէ պարտքը, եւ ջնջէ պարտքը, եւ ջնջէ 
ապաշխարութեան մասին լսող ուապաշխարութեան մասին լսող ուապաշխարութեան մասին լսող ուապաշխարութեան մասին լսող ու    չապաշխարողներուն չապաշխարողներուն չապաշխարողներուն չապաշխարողներուն 
««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտքը: Ջնջէ աւետարանիչներուս պարտքը: Ջնջէ աւետարանիչներուս պարտքը: Ջնջէ աւետարանիչներուս պարտքը: Ջնջէ աւետարանիչներուս 
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««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտքը, եւ ջնջէ աւետապարտքը, եւ ջնջէ աւետապարտքը, եւ ջնջէ աւետապարտքը, եւ ջնջէ աւետա----
րանուածներուն րանուածներուն րանուածներուն րանուածներուն ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ» » » » պարտքը:պարտքը:պարտքը:պարտքը:    

Եւ տակաւին, ՏէԵւ տակաւին, ՏէԵւ տակաւին, ՏէԵւ տակաւին, Տէ´́́́ր Յիսուս, ջնջէ մեր տկարութեան ր Յիսուս, ջնջէ մեր տկարութեան ր Յիսուս, ջնջէ մեր տկարութեան ր Յիսուս, ջնջէ մեր տկարութեան 
արդիւնքը եղող մեր մեղքերը. ջնջէ մեր յամառութեան արդիւնքը եղող մեր մեղքերը. ջնջէ մեր յամառութեան արդիւնքը եղող մեր մեղքերը. ջնջէ մեր յամառութեան արդիւնքը եղող մեր մեղքերը. ջնջէ մեր յամառութեան 
մեղքերմեղքերմեղքերմեղքերը. ջնջէ մեր ապերախտութեան ու երախտամոռաը. ջնջէ մեր ապերախտութեան ու երախտամոռաը. ջնջէ մեր ապերախտութեան ու երախտամոռաը. ջնջէ մեր ապերախտութեան ու երախտամոռա----
ցութեան յանցանքները. ջնջէ մեր ըմբոստութեան սխալները. ցութեան յանցանքները. ջնջէ մեր ըմբոստութեան սխալները. ցութեան յանցանքները. ջնջէ մեր ըմբոստութեան սխալները. ցութեան յանցանքները. ջնջէ մեր ըմբոստութեան սխալները. 
ջնջէ մեր մանկութեան ու պատանութեան մեղքերը. ջնջէ մեր ջնջէ մեր մանկութեան ու պատանութեան մեղքերը. ջնջէ մեր ջնջէ մեր մանկութեան ու պատանութեան մեղքերը. ջնջէ մեր ջնջէ մեր մանկութեան ու պատանութեան մեղքերը. ջնջէ մեր 
երիտասարդութեան ու չափահասութեան անօրէնութիւննեերիտասարդութեան ու չափահասութեան անօրէնութիւննեերիտասարդութեան ու չափահասութեան անօրէնութիւննեերիտասարդութեան ու չափահասութեան անօրէնութիւննե----
րը:րը:րը:րը:    

ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստո´́́́ս, ջնջէ մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք չենք ս, ջնջէ մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք չենք ս, ջնջէ մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք չենք ս, ջնջէ մեր պարտքերը, որովհետեւ մենք չենք 
կրնար զանկրնար զանկրնար զանկրնար զանոնք վճարել: Մենք պարտական ենք կատարեալ ոնք վճարել: Մենք պարտական ենք կատարեալ ոնք վճարել: Մենք պարտական ենք կատարեալ ոնք վճարել: Մենք պարտական ենք կատարեալ 
ըլլալու, բայց չեըլլալու, բայց չեըլլալու, բայց չեըլլալու, բայց չե´́́́նք ու չենք ու չենք ու չենք ու չե´́́́նք կրնար ըլլալ, ջնջէ մեր այս նք կրնար ըլլալ, ջնջէ մեր այս նք կրնար ըլլալ, ջնջէ մեր այս նք կրնար ըլլալ, ջնջէ մեր այս 
պարտքը: Մենք պարտական ենք սուրբ կեանք ապրելու, բայց պարտքը: Մենք պարտական ենք սուրբ կեանք ապրելու, բայց պարտքը: Մենք պարտական ենք սուրբ կեանք ապրելու, բայց պարտքը: Մենք պարտական ենք սուրբ կեանք ապրելու, բայց 
չեչեչեչե´́́́նք ապրիր ու չենք ապրիր ու չենք ապրիր ու չենք ապրիր ու չե´́́́նք կրնար ապրիլ, ջնջէ մեր այս պարտքը: նք կրնար ապրիլ, ջնջէ մեր այս պարտքը: նք կրնար ապրիլ, ջնջէ մեր այս պարտքը: նք կրնար ապրիլ, ջնջէ մեր այս պարտքը: 
Մենք պարտական ենք միշտ ու միայն քու կամքդ Մենք պարտական ենք միշտ ու միայն քու կամքդ Մենք պարտական ենք միշտ ու միայն քու կամքդ Մենք պարտական ենք միշտ ու միայն քու կամքդ 
կատարելու, բակատարելու, բակատարելու, բակատարելու, բայց չեյց չեյց չեյց չե´́́́նք կատարեր ու չենք կատարեր ու չենք կատարեր ու չենք կատարեր ու չե´́́́նք կրնար կատարել, նք կրնար կատարել, նք կրնար կատարել, նք կրնար կատարել, 
ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք բոլորին ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք բոլորին ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք բոլորին ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք բոլորին 
վկայելու քու մասիդ, բայց չեվկայելու քու մասիդ, բայց չեվկայելու քու մասիդ, բայց չեվկայելու քու մասիդ, բայց չե´́́́նք վկայեր, ջնջէ մեր այս նք վկայեր, ջնջէ մեր այս նք վկայեր, ջնջէ մեր այս նք վկայեր, ջնջէ մեր այս 
պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր բոլոր շնորհքներն ու պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր բոլոր շնորհքներն ու պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր բոլոր շնորհքներն ու պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր բոլոր շնորհքներն ու 
պարգեւները գործածելու քու փառքիդ համար, բայց չեպարգեւները գործածելու քու փառքիդ համար, բայց չեպարգեւները գործածելու քու փառքիդ համար, բայց չեպարգեւները գործածելու քու փառքիդ համար, բայց չե´́́́նք նք նք նք 
գործածեր, ջնջէ գործածեր, ջնջէ գործածեր, ջնջէ գործածեր, ջնջէ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք 
սիրելու ու ներելու քեզի պէս, բայց չեսիրելու ու ներելու քեզի պէս, բայց չեսիրելու ու ներելու քեզի պէս, բայց չեսիրելու ու ներելու քեզի պէս, բայց չե´́́́նք սիրեր ու ներեր, ջնջէ նք սիրեր ու ներեր, ջնջէ նք սիրեր ու ներեր, ջնջէ նք սիրեր ու ներեր, ջնջէ 
մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք քաղցրութեանդ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք քաղցրութեանդ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք քաղցրութեանդ մեր այս պարտքը: Մենք պարտական ենք քաղցրութեանդ 
արտացոլացումը ըլլալու, բայց չենք, ջնջէ մեր այս պարտքը: արտացոլացումը ըլլալու, բայց չենք, ջնջէ մեր այս պարտքը: արտացոլացումը ըլլալու, բայց չենք, ջնջէ մեր այս պարտքը: արտացոլացումը ըլլալու, բայց չենք, ջնջէ մեր այս պարտքը: 
Մեր պարտքը ըլլայ Մեր պարտքը ըլլայ Մեր պարտքը ըլլայ Մեր պարտքը ըլլայ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ», », », », ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
««««յիսուն արյիսուն արյիսուն արյիսուն արծաթ դրամծաթ դրամծաթ դրամծաթ դրամ», », », », ջնջէ զանոնք քու անուանդ փառքին ջնջէ զանոնք քու անուանդ փառքին ջնջէ զանոնք քու անուանդ փառքին ջնջէ զանոնք քու անուանդ փառքին 
համարհամարհամարհամար»:»:»:»:    

««««ՀՀՀՀիմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը իմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը իմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը իմա դո՛ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը 
աւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայնաւելի պիտի սիրէ զայն»»»»    ((((Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):Ղուկաս 7.42):    

Յիսուս ուզեց որ Սիմոն իՅիսուս ուզեց որ Սիմոն իՅիսուս ուզեց որ Սիմոն իՅիսուս ուզեց որ Սիմոն ի´́́́նք ըսէր, թէ արդեօք ո՞վ պէտք նք ըսէր, թէ արդեօք ո՞վ պէտք նք ըսէր, թէ արդեօք ո՞վ պէտք նք ըսէր, թէ արդեօք ո՞վ պէտք 
էր աւելի սիրէր պարտատէրը, ան` որուն էր աւելի սիրէր պարտատէրը, ան` որուն էր աւելի սիրէր պարտատէրը, ան` որուն էր աւելի սիրէր պարտատէրը, ան` որուն ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ»»»»ի պա՞րտի պա՞րտի պա՞րտի պա՞րտքը շնորհուեցաւ, թէ ան` որուն քը շնորհուեցաւ, թէ ան` որուն քը շնորհուեցաւ, թէ ան` որուն քը շնորհուեցաւ, թէ ան` որուն ««««յիսուն յիսուն յիսուն յիսուն 
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արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ»»»»ի պարտքը շնորհուեցաւ: Ինչո՞ւ համար ի պարտքը շնորհուեցաւ: Ինչո՞ւ համար ի պարտքը շնորհուեցաւ: Ինչո՞ւ համար ի պարտքը շնորհուեցաւ: Ինչո՞ւ համար 
արդեօք Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ինք ըսէր թէ ոարդեօք Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ինք ըսէր թէ ոարդեօք Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ինք ըսէր թէ ոարդեօք Յիսուս ուզեց որ Սիմոն ինք ըսէր թէ ո´́́́վ պէտք էր վ պէտք էր վ պէտք էր վ պէտք էր 
աւելի սիրէր պարտատէրը. որպէսզի իր իսկ խօսքով զայն աւելի սիրէր պարտատէրը. որպէսզի իր իսկ խօսքով զայն աւելի սիրէր պարտատէրը. որպէսզի իր իսկ խօսքով զայն աւելի սիրէր պարտատէրը. որպէսզի իր իսկ խօսքով զայն 
դատէր: Եւ ալ այդպէս եղաւ:դատէր: Եւ ալ այդպէս եղաւ:դատէր: Եւ ալ այդպէս եղաւ:դատէր: Եւ ալ այդպէս եղաւ:    Երբ Սիմոն ըսաւ, թէ որուն Երբ Սիմոն ըսաւ, թէ որուն Երբ Սիմոն ըսաւ, թէ որուն Երբ Սիմոն ըսաւ, թէ որուն որ որ որ որ 
աւելի շատ շնորհեաւելի շատ շնորհեաւելի շատ շնորհեաւելի շատ շնորհեց` անիկա աւելի պէտք է սիրէ, Յիսուս ց` անիկա աւելի պէտք է սիրէ, Յիսուս ց` անիկա աւելի պէտք է սիրէ, Յիսուս ց` անիկա աւելի պէտք է սիրէ, Յիսուս 
անմիջապէս պատասխանեց. անմիջապէս պատասխանեց. անմիջապէս պատասխանեց. անմիջապէս պատասխանեց. ««««Սիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛ն…: …: …: …: Տունդ մտայ, բայց Տունդ մտայ, բայց Տունդ մտայ, բայց Տունդ մտայ, բայց 
ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրոտքերս լուալու համար ջուր չտուիրոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր…………: : : : Դուն բԴուն բԴուն բԴուն բարի գալուստի արի գալուստի արի գալուստի արի գալուստի 
համբոյր մը չտուիր ինծիհամբոյր մը չտուիր ինծիհամբոյր մը չտուիր ինծիհամբոյր մը չտուիր ինծի…………: : : : Դուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիր…»…»…»…»::::    
Յիսուս իր այս յանդիմանական խօսքով, բացայայտեց Յիսուս իր այս յանդիմանական խօսքով, բացայայտեց Յիսուս իր այս յանդիմանական խօսքով, բացայայտեց Յիսուս իր այս յանդիմանական խօսքով, բացայայտեց 
Սիմոնին թէ ոչ միայՍիմոնին թէ ոչ միայՍիմոնին թէ ոչ միայՍիմոնին թէ ոչ միայն կինը, այլ ին կինը, այլ ին կինը, այլ ին կինը, այլ ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող մըն էր, եւ ուստի իպարտք ունեցող մըն էր, եւ ուստի իպարտք ունեցող մըն էր, եւ ուստի իպարտք ունեցող մըն էր, եւ ուստի ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
պարտէր սէր ու յարգանք ցոյց տալ իրեն հանդէպ, ինչ որ պարտէր սէր ու յարգանք ցոյց տալ իրեն հանդէպ, ինչ որ պարտէր սէր ու յարգանք ցոյց տալ իրեն հանդէպ, ինչ որ պարտէր սէր ու յարգանք ցոյց տալ իրեն հանդէպ, ինչ որ 
չըրաւ: Այոչըրաւ: Այոչըրաւ: Այոչըրաւ: Այո´, ´, ´, ´, Սիմոն իՍիմոն իՍիմոն իՍիմոն ի´́́́նք եւս պէտք էր Յիսուսի ոտքերը նք եւս պէտք էր Յիսուսի ոտքերը նք եւս պէտք էր Յիսուսի ոտքերը նք եւս պէտք էր Յիսուսի ոտքերը 
լուար, իլուար, իլուար, իլուար, ի´́́́նք եւս պէտք էր իր արցունքներով անոր ոտքերը նք եւս պէտք էր իր արցունքներով անոր ոտքերը նք եւս պէտք էր իր արցունքներով անոր ոտքերը նք եւս պէտք էր իր արցունքներով անոր ոտքերը 
թրջէր, իթրջէր, իթրջէր, իթրջէր, ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս պէտք էր զանոնք համբուրէր ու անուշահոտ պէտք էր զանոնք համբուրէր ու անուշահոտ պէտք էր զանոնք համբուրէր ու անուշահոտ պէտք էր զանոնք համբուրէր ու անուշահոտ 
իւղով օծէր, որպէսզի ներուէին Յիսուսի ինքնութիւնն ու իւղով օծէր, որպէսզի ներուէին Յիսուսի ինքնութիւնն ու իւղով օծէր, որպէսզի ներուէին Յիսուսի ինքնութիւնն ու իւղով օծէր, որպէսզի ներուէին Յիսուսի ինքնութիւնն ու 
իշխանութիւնը չճանչնալու իր մեղքերը, եւ միւս բազմաթիւ իշխանութիւնը չճանչնալու իր մեղքերը, եւ միւս բազմաթիւ իշխանութիւնը չճանչնալու իր մեղքերը, եւ միւս բազմաթիւ իշխանութիւնը չճանչնալու իր մեղքերը, եւ միւս բազմաթիւ 
մեղքերը, ինչպէս կնոջ բազմաթիւ մեղքերը ներուեցան: մեղքերը, ինչպէս կնոջ բազմաթիւ մեղքերը ներուեցան: մեղքերը, ինչպէս կնոջ բազմաթիւ մեղքերը ներուեցան: մեղքերը, ինչպէս կնոջ բազմաթիւ մեղքերը ներուեցան: 
Յիսուս Սիմոնին խօսքով դատեց Սիմոնը: ԶգոՅիսուս Սիմոնին խօսքով դատեց Սիմոնը: ԶգոՅիսուս Սիմոնին խօսքով դատեց Սիմոնը: ԶգոՅիսուս Սիմոնին խօսքով դատեց Սիմոնը: Զգո´́́́յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ յշ ըլլանք թէ 
իիիի´́́́նչ կը խօսնչ կը խօսնչ կը խօսնչ կը խօսինք ու իինք ու իինք ու իինք ու ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսենք, որովհետեւ մեր բերանէն ըսենք, որովհետեւ մեր բերանէն ըսենք, որովհետեւ մեր բերանէն ըսենք, որովհետեւ մեր բերանէն 
ելած բառերով ու բառերուն համաձայն է որ պիտի դատուինք, ելած բառերով ու բառերուն համաձայն է որ պիտի դատուինք, ելած բառերով ու բառերուն համաձայն է որ պիտի դատուինք, ելած բառերով ու բառերուն համաձայն է որ պիտի դատուինք, 
ինչպէս մեր Տէրը ինք բացայայտեց երբ ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրը ինք բացայայտեց երբ ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրը ինք բացայայտեց երբ ըսաւ. ինչպէս մեր Տէրը ինք բացայայտեց երբ ըսաւ. ««««Քու խօսքովդ Քու խօսքովդ Քու խօսքովդ Քու խօսքովդ 
քեզ պիտի դատեմքեզ պիտի դատեմքեզ պիտի դատեմքեզ պիտի դատեմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):    

««««Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.Սիմոն պատասխանեց.----    
““““Ինծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեցԻնծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեցԻնծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեցԻնծի այնպէս կը թուի թէ ան՝ որուն աւելի շատ շնորհեց”:”:”:”:    
““““Ճի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիր”,”,”,”,----    ըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուս»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.43):Ղուկաս 7.43):Ղուկաս 7.43):Ղուկաս 7.43):    
1) 1) 1) 1) Չենք գիտեր եթէ երբեք Սիմոն Փարիսեցին հասկցաւ Չենք գիտեր եթէ երբեք Սիմոն Փարիսեցին հասկցաւ Չենք գիտեր եթէ երբեք Սիմոն Փարիսեցին հասկցաւ Չենք գիտեր եթէ երբեք Սիմոն Փարիսեցին հասկցաւ 

41414141----42 42 42 42 համարներուն մէջ Յիսուսի տուած օրինակին իմաստը համարներուն մէջ Յիսուսի տուած օրինակին իմաստը համարներուն մէջ Յիսուսի տուած օրինակին իմաստը համարներուն մէջ Յիսուսի տուած օրինակին իմաստը 
թէ ոչ: Եթէ հասկցաւ, չենք գիտեր սակայն, թէ իր մտքին մէջ թէ ոչ: Եթէ հասկցաւ, չենք գիտեր սակայն, թէ իր մտքին մէջ թէ ոչ: Եթէ հասկցաւ, չենք գիտեր սակայն, թէ իր մտքին մէջ թէ ոչ: Եթէ հասկցաւ, չենք գիտեր սակայն, թէ իր մտքին մէջ 
ո՞վ էր ո՞վ էր ո՞վ էր ո՞վ էր ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը. պարտք ունեցող անձը. պարտք ունեցող անձը. պարտք ունեցող անձը. 
միմիմիմիայն պոռնիկ կի՞նը, թէ` ինք նաեւ: Հաւանական է որ ան այն պոռնիկ կի՞նը, թէ` ինք նաեւ: Հաւանական է որ ան այն պոռնիկ կի՞նը, թէ` ինք նաեւ: Հաւանական է որ ան այն պոռնիկ կի՞նը, թէ` ինք նաեւ: Հաւանական է որ ան 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը պոռնիկ պարտք ունեցող անձը պոռնիկ պարտք ունեցող անձը պոռնիկ պարտք ունեցող անձը պոռնիկ 
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կինը նկատեց միայն, եւ ուստի, իր հասկացողութեամբ, կինը կինը նկատեց միայն, եւ ուստի, իր հասկացողութեամբ, կինը կինը նկատեց միայն, եւ ուստի, իր հասկացողութեամբ, կինը կինը նկատեց միայն, եւ ուստի, իր հասկացողութեամբ, կինը 
իիիի´́́́նք պարտաւոր էր աւելի սէր ցոյց տալ Յիսուսի հանդէպ եւ նք պարտաւոր էր աւելի սէր ցոյց տալ Յիսուսի հանդէպ եւ նք պարտաւոր էր աւելի սէր ցոյց տալ Յիսուսի հանդէպ եւ նք պարտաւոր էր աւելի սէր ցոյց տալ Յիսուսի հանդէպ եւ 
ոչ թէ ինք: Ճիշդ է որ իրողական գետնի վրայ Սիմոնէոչ թէ ինք: Ճիշդ է որ իրողական գետնի վրայ Սիմոնէոչ թէ ինք: Ճիշդ է որ իրողական գետնի վրայ Սիմոնէոչ թէ ինք: Ճիշդ է որ իրողական գետնի վրայ Սիմոնէն աւելի ն աւելի ն աւելի ն աւելի 
կինը իկինը իկինը իկինը ի´́́́նքն էր որնքն էր որնքն էր որնքն էր որ    առատ սէր ցոյց տուաւ Յիսուսի հանդէպ, առատ սէր ցոյց տուաւ Յիսուսի հանդէպ, առատ սէր ցոյց տուաւ Յիսուսի հանդէպ, առատ սէր ցոյց տուաւ Յիսուսի հանդէպ, 
որովհետեւ իր արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր որովհետեւ իր արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր որովհետեւ իր արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր որովհետեւ իր արցունքներով անոր ոտքերը թրջեց, իր 
մազերով զանոնք սրբեց, համբուրեց եւ իւղով օծեց, եւ մազերով զանոնք սրբեց, համբուրեց եւ իւղով օծեց, եւ մազերով զանոնք սրբեց, համբուրեց եւ իւղով օծեց, եւ մազերով զանոնք սրբեց, համբուրեց եւ իւղով օծեց, եւ 
սակայն, միայն կինը ինք չէր սակայն, միայն կինը ինք չէր սակայն, միայն կինը ինք չէր սակայն, միայն կինը ինք չէր ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցողը.պարտք ունեցողը.պարտք ունեցողը.պարտք ունեցողը.    խորքին մէջ Փարիսեցի Սիմոնը իխորքին մէջ Փարիսեցի Սիմոնը իխորքին մէջ Փարիսեցի Սիմոնը իխորքին մէջ Փարիսեցի Սիմոնը ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձ կը պարտք ունեցող անձ կը պարտք ունեցող անձ կը պարտք ունեցող անձ կը 
նկատուի, որովհետեւ սիրոյ կամ յարգանքի ոնկատուի, որովհետեւ սիրոյ կամ յարգանքի ոնկատուի, որովհետեւ սիրոյ կամ յարգանքի ոնկատուի, որովհետեւ սիրոյ կամ յարգանքի ո´́́́չ մէկ արարք չ մէկ արարք չ մէկ արարք չ մէկ արարք 
ցուցաբերեց Քրիստոսի հանդէպ, ինչ որ Քրիստոսի ցուցաբերեց Քրիստոսի հանդէպ, ինչ որ Քրիստոսի ցուցաբերեց Քրիստոսի հանդէպ, ինչ որ Քրիստոսի ցուցաբերեց Քրիստոսի հանդէպ, ինչ որ Քրիստոսի 
յանդիմանողական բառերն իսկ ցոյց կու տան. յանդիմանողական բառերն իսկ ցոյց կու տան. յանդիմանողական բառերն իսկ ցոյց կու տան. յանդիմանողական բառերն իսկ ցոյց կու տան. ««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն...: ն...: ն...: ն...: 
Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր չտուիր...: 
ԲԲԲԲարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով արի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով արի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով արի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի...: Գլուխս իւղով 
չօծեցիր...չօծեցիր...չօծեցիր...չօծեցիր...»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44----46):46):46):46):    Սիմոն Սուրբ Գիրքերը լաւապէս Սիմոն Սուրբ Գիրքերը լաւապէս Սիմոն Սուրբ Գիրքերը լաւապէս Սիմոն Սուրբ Գիրքերը լաւապէս 
գիտցող եւ Մովսիսական Օրէնքը սերտած ու անոր մէջ գիտցող եւ Մովսիսական Օրէնքը սերտած ու անոր մէջ գիտցող եւ Մովսիսական Օրէնքը սերտած ու անոր մէջ գիտցող եւ Մովսիսական Օրէնքը սերտած ու անոր մէջ 
հմտացած անձ մըն էր, ուստի ինք չէր կրնար հմտացած անձ մըն էր, ուստի ինք չէր կրնար հմտացած անձ մըն էր, ուստի ինք չէր կրնար հմտացած անձ մըն էր, ուստի ինք չէր կրնար ««««յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ յիսուն արծաթ 
դրամդրամդրամդրամ» » » » պարտք ունեցող անձ մը նկատուիլ:պարտք ունեցող անձ մը նկատուիլ:պարտք ունեցող անձ մը նկատուիլ:պարտք ունեցող անձ մը նկատուիլ:    

2) 2) 2) 2) Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ Սիմոնին մտքին մէջ Սիմոնին մտքին մէջ Սիմոնին մտքին մէջ Սիմոնին մտքին մէջ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » 
պարտք ունեցող անձը միայն կինն էր, սա կը նշանակէ թէ ան պարտք ունեցող անձը միայն կինն էր, սա կը նշանակէ թէ ան պարտք ունեցող անձը միայն կինն էր, սա կը նշանակէ թէ ան պարտք ունեցող անձը միայն կինն էր, սա կը նշանակէ թէ ան 
ուրիշը աւելի պարտական կը նկատէր քան ինքզինք: Ինչ կը ուրիշը աւելի պարտական կը նկատէր քան ինքզինք: Ինչ կը ուրիշը աւելի պարտական կը նկատէր քան ինքզինք: Ինչ կը ուրիշը աւելի պարտական կը նկատէր քան ինքզինք: Ինչ կը 
վերաբերի մեզի, մենք ո՞վ աւելի պարտական կը նկատենք, վերաբերի մեզի, մենք ո՞վ աւելի պարտական կը նկատենք, վերաբերի մեզի, մենք ո՞վ աւելի պարտական կը նկատենք, վերաբերի մեզի, մենք ո՞վ աւելի պարտական կը նկատենք, 
մենք զմե՞զ, թէ` ուրիշը: Մարդկային բնութեան ու մենք զմե՞զ, թէ` ուրիշը: Մարդկային բնութեան ու մենք զմե՞զ, թէ` ուրիշը: Մարդկային բնութեան ու մենք զմե՞զ, թէ` ուրիշը: Մարդկային բնութեան ու 
բնաւորութեբնաւորութեբնաւորութեբնաւորութեան մաս կը կազմէ դժբախտաբար, ուրիշը աւելի ան մաս կը կազմէ դժբախտաբար, ուրիշը աւելի ան մաս կը կազմէ դժբախտաբար, ուրիշը աւելի ան մաս կը կազմէ դժբախտաբար, ուրիշը աւելի 
յանցաւոր նկատելը, ուրիշը աւելի մեղադրելի ու յանցաւոր նկատելը, ուրիշը աւելի մեղադրելի ու յանցաւոր նկատելը, ուրիշը աւելի մեղադրելի ու յանցաւոր նկատելը, ուրիշը աւելի մեղադրելի ու 
պարտապան նկատելը: Մարդուն համար միշտ ուրիշն է պարտապան նկատելը: Մարդուն համար միշտ ուրիշն է պարտապան նկատելը: Մարդուն համար միշտ ուրիշն է պարտապան նկատելը: Մարդուն համար միշտ ուրիշն է 
մեղաւորը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է մեղաւորը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է մեղաւորը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է մեղաւորը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, միշտ ուրիշն է 
այպանելին ու խոտելին: Ադամին համար` Եւան էր այպանելին ու խոտելին: Ադամին համար` Եւան էր այպանելին ու խոտելին: Ադամին համար` Եւան էր այպանելին ու խոտելին: Ադամին համար` Եւան էր 
մեղադրելին: Եւային համար` օձն էրմեղադրելին: Եւային համար` օձն էրմեղադրելին: Եւային համար` օձն էրմեղադրելին: Եւային համար` օձն էր    մեղադրելին: Այն անձը մեղադրելին: Այն անձը մեղադրելին: Այն անձը մեղադրելին: Այն անձը 
որ Յիսուսին գալով ըսաւ. որ Յիսուսին գալով ըսաւ. որ Յիսուսին գալով ըսաւ. որ Յիսուսին գալով ըսաւ. ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, ըսէտ, ըսէտ, ըսէտ, ըսէ´ ´ ´ ´ եղբօրս, որ մեր եղբօրս, որ մեր եղբօրս, որ մեր եղբօրս, որ մեր 
հօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծիհօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծիհօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծիհօր ձգած ժառանգութենէն իմ բաժինս տայ ինծի»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
12.13), 12.13), 12.13), 12.13), իրեն համար իր եղբայրն էր յանցաւորը, իրաւազրկողը, իրեն համար իր եղբայրն էր յանցաւորը, իրաւազրկողը, իրեն համար իր եղբայրն էր յանցաւորը, իրաւազրկողը, իրեն համար իր եղբայրն էր յանցաւորը, իրաւազրկողը, 



 327 

անիրաւողը: Աքաաբին համար` Եղիան էր յանցաւորը: անիրաւողը: Աքաաբին համար` Եղիան էր յանցաւորը: անիրաւողը: Աքաաբին համար` Եղիան էր յանցաւորը: անիրաւողը: Աքաաբին համար` Եղիան էր յանցաւորը: 
Սաւուղին համար` Դաւիթն էՍաւուղին համար` Դաւիթն էՍաւուղին համար` Դաւիթն էՍաւուղին համար` Դաւիթն էր յանցաւորը: Սինայի ր յանցաւորը: Սինայի ր յանցաւորը: Սինայի ր յանցաւորը: Սինայի 
անապատին մէջ անօթութիւն քաշող հրեայ ժողովուրդին անապատին մէջ անօթութիւն քաշող հրեայ ժողովուրդին անապատին մէջ անօթութիւն քաշող հրեայ ժողովուրդին անապատին մէջ անօթութիւն քաշող հրեայ ժողովուրդին 
համար` Մովսէսն էր յանցաւորը: Յոբի երեք բարեկամներուն համար` Մովսէսն էր յանցաւորը: Յոբի երեք բարեկամներուն համար` Մովսէսն էր յանցաւորը: Յոբի երեք բարեկամներուն համար` Մովսէսն էր յանցաւորը: Յոբի երեք բարեկամներուն 
համար` Յոբն էր յանցաւորը: համար` Յոբն էր յանցաւորը: համար` Յոբն էր յանցաւորը: համար` Յոբն էր յանցաւորը: ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն: : : : Արդեօք մեզի համա՞ր ալ Արդեօք մեզի համա՞ր ալ Արդեօք մեզի համա՞ր ալ Արդեօք մեզի համա՞ր ալ 
միշտ ուրիշն է յանցաւորը, մեղադրելին, պարտականը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, մեղադրելին, պարտականը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, մեղադրելին, պարտականը, միշտ ուրիշն է յանցաւորը, մեղադրելին, պարտականը, 
պարտազանցը: Ո՞վ չի գիտեր որ առապարտազանցը: Ո՞վ չի գիտեր որ առապարտազանցը: Ո՞վ չի գիտեր որ առապարտազանցը: Ո՞վ չի գիտեր որ առաքինի մարդը, ուրիշին քինի մարդը, ուրիշին քինի մարդը, ուրիշին քինի մարդը, ուրիշին 
մեղքերը ծածկող ու մեղքերը ծածկող ու մեղքերը ծածկող ու մեղքերը ծածկող ու ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    մեղքերը հրապարակող մարդն է: մեղքերը հրապարակող մարդն է: մեղքերը հրապարակող մարդն է: մեղքերը հրապարակող մարդն է: 
Մենք կՄենք կՄենք կՄենք կ’’’’ընե՞նք ասիկա, թէ` հակառակը կընե՞նք ասիկա, թէ` հակառակը կընե՞նք ասիկա, թէ` հակառակը կընե՞նք ասիկա, թէ` հակառակը կ’’’’ընենք:ընենք:ընենք:ընենք:    

Ան որ կը կարծէ թէ իր մեղքերը շիւղի նման թեթեւ են, Ան որ կը կարծէ թէ իր մեղքերը շիւղի նման թեթեւ են, Ան որ կը կարծէ թէ իր մեղքերը շիւղի նման թեթեւ են, Ան որ կը կարծէ թէ իր մեղքերը շիւղի նման թեթեւ են, 
իսկ իր եղբօր կամ բարեկամին մեղքերը` գերանի նման ծանր, իսկ իր եղբօր կամ բարեկամին մեղքերը` գերանի նման ծանր, իսկ իր եղբօր կամ բարեկամին մեղքերը` գերանի նման ծանր, իսկ իր եղբօր կամ բարեկամին մեղքերը` գերանի նման ծանր, 
Յիսուս իրեն կՅիսուս իրեն կՅիսուս իրեն կՅիսուս իրեն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ինչո՞ւ եղբօրդ աԻնչո՞ւ եղբօրդ աԻնչո՞ւ եղբօրդ աԻնչո՞ւ եղբօրդ աչքին մէջ եղած շիւղը կը չքին մէջ եղած շիւղը կը չքին մէջ եղած շիւղը կը չքին մէջ եղած շիւղը կը 
տեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայտեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայտեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայտեսնես եւ չես անդրադառնար թէ աչքիդ մէջ գերան կայ»»»»    
((((Մատթէոս 7.3): Սիմոն Փարիսեցիին համար, պոռնիկ կինը Մատթէոս 7.3): Սիմոն Փարիսեցիին համար, պոռնիկ կինը Մատթէոս 7.3): Սիմոն Փարիսեցիին համար, պոռնիկ կինը Մատթէոս 7.3): Սիմոն Փարիսեցիին համար, պոռնիկ կինը 
ոոոո´́́́չ թէ մեղքի լոկ գերան մը ունէր, այլ` բազմաթիւ գերաններ, չ թէ մեղքի լոկ գերան մը ունէր, այլ` բազմաթիւ գերաններ, չ թէ մեղքի լոկ գերան մը ունէր, այլ` բազմաթիւ գերաններ, չ թէ մեղքի լոկ գերան մը ունէր, այլ` բազմաթիւ գերաններ, 
իսկ իսկ իսկ իսկ ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    հայեացքով` ինք մեղքի շիւղ անգամ չունէր:հայեացքով` ինք մեղքի շիւղ անգամ չունէր:հայեացքով` ինք մեղքի շիւղ անգամ չունէր:հայեացքով` ինք մեղքի շիւղ անգամ չունէր:    

Սուրբ Հոգիով առաջնորդուՍուրբ Հոգիով առաջնորդուՍուրբ Հոգիով առաջնորդուՍուրբ Հոգիով առաջնորդուող մարդը ոող մարդը ոող մարդը ոող մարդը ո´́́́չ թէ կը չ թէ կը չ թէ կը չ թէ կը 
քննադատէ յանցաւորը, այլ ընդհակառակը, կքննադատէ յանցաւորը, այլ ընդհակառակը, կքննադատէ յանցաւորը, այլ ընդհակառակը, կքննադատէ յանցաւորը, այլ ընդհակառակը, կ’’’’օգնէ անոր օգնէ անոր օգնէ անոր օգնէ անոր 
ձերբազատելու իր սխալ ընթացքէն, ինչպէս Պօղոս ձերբազատելու իր սխալ ընթացքէն, ինչպէս Պօղոս ձերբազատելու իր սխալ ընթացքէն, ինչպէս Պօղոս ձերբազատելու իր սխալ ընթացքէն, ինչպէս Պօղոս 
առաքեալը ինք կառաքեալը ինք կառաքեալը ինք կառաքեալը ինք կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնեԵղբայրնե´́́́ր, եթէ պատահի որ մէկը ր, եթէ պատահի որ մէկը ր, եթէ պատահի որ մէկը ր, եթէ պատահի որ մէկը 
ոեւէ յանցանքի վրայ բռնուի, դուք` որ Սուրբ Հոգիով ոեւէ յանցանքի վրայ բռնուի, դուք` որ Սուրբ Հոգիով ոեւէ յանցանքի վրայ բռնուի, դուք` որ Սուրբ Հոգիով ոեւէ յանցանքի վրայ բռնուի, դուք` որ Սուրբ Հոգիով 
կկկկ’’’’առաջնորդուիք` պէտք է հեզութեամբ զայն ուղիառաջնորդուիք` պէտք է հեզութեամբ զայն ուղիառաջնորդուիք` պէտք է հեզութեամբ զայն ուղիառաջնորդուիք` պէտք է հեզութեամբ զայն ուղիղ ճամբու ղ ճամբու ղ ճամբու ղ ճամբու 
բերէքբերէքբերէքբերէք»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 6.1):Գաղատացիս 6.1):Գաղատացիս 6.1):Գաղատացիս 6.1):    

Սիմոն Փարիսեցին չէր կրնար մեղաւոր կինը դարձի Սիմոն Փարիսեցին չէր կրնար մեղաւոր կինը դարձի Սիմոն Փարիսեցին չէր կրնար մեղաւոր կինը դարձի Սիմոն Փարիսեցին չէր կրնար մեղաւոր կինը դարձի 
բերել, քանի չունէր անհրաժեշտ հեզութիւնը, մինչդեռ բերել, քանի չունէր անհրաժեշտ հեզութիւնը, մինչդեռ բերել, քանի չունէր անհրաժեշտ հեզութիւնը, մինչդեռ բերել, քանի չունէր անհրաժեշտ հեզութիւնը, մինչդեռ 
Քրիստոս իր հեզութեամբ էր որ դարձի բերաւ կինը: Հպարտ Քրիստոս իր հեզութեամբ էր որ դարձի բերաւ կինը: Հպարտ Քրիստոս իր հեզութեամբ էր որ դարձի բերաւ կինը: Հպարտ Քրիստոս իր հեզութեամբ էր որ դարձի բերաւ կինը: Հպարտ 
մարդը չի կրնար օգնել ուրիշին որ դարձի գայ: Հպարտ մարդը մարդը չի կրնար օգնել ուրիշին որ դարձի գայ: Հպարտ մարդը մարդը չի կրնար օգնել ուրիշին որ դարձի գայ: Հպարտ մարդը մարդը չի կրնար օգնել ուրիշին որ դարձի գայ: Հպարտ մարդը 
երբ փորձէ ուրիշը դարձիերբ փորձէ ուրիշը դարձիերբ փորձէ ուրիշը դարձիերբ փորձէ ուրիշը դարձի    բերել` ոբերել` ոբերել` ոբերել` ո´́́́չ միայն չի կրնար, այլ չ միայն չի կրնար, այլ չ միայն չի կրնար, այլ չ միայն չի կրնար, այլ 
ինքն ալ կը տապալի, ահա թէ ինչոինքն ալ կը տապալի, ահա թէ ինչոինքն ալ կը տապալի, ահա թէ ինչոինքն ալ կը տապալի, ահա թէ ինչո´́́́ւ Պօղոս առաքեալ ւ Պօղոս առաքեալ ւ Պօղոս առաքեալ ւ Պօղոս առաքեալ 
պատուիրելէ ետք որ յանցանքի վրայ բռնուողը` հեզութեամբ պատուիրելէ ետք որ յանցանքի վրայ բռնուողը` հեզութեամբ պատուիրելէ ետք որ յանցանքի վրայ բռնուողը` հեզութեամբ պատուիրելէ ետք որ յանցանքի վրայ բռնուողը` հեզութեամբ 
ուղիղ ճամբու բերենք, անմիջապէս կուղիղ ճամբու բերենք, անմիջապէս կուղիղ ճամբու բերենք, անմիջապէս կուղիղ ճամբու բերենք, անմիջապէս կ’’’’աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. ««««Նաեւ Նաեւ Նաեւ Նաեւ 
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զգոյշ եղէք դուք ձեզի, որպէսզի չըլլայ որ դուք ալ զգոյշ եղէք դուք ձեզի, որպէսզի չըլլայ որ դուք ալ զգոյշ եղէք դուք ձեզի, որպէսզի չըլլայ որ դուք ալ զգոյշ եղէք դուք ձեզի, որպէսզի չըլլայ որ դուք ալ 
փորձութեան մէջ իյնաքփորձութեան մէջ իյնաքփորձութեան մէջ իյնաքփորձութեան մէջ իյնաք»»»»::::    

Տակաւին, ինքզինք ուրիշէն տարբեր կարծող մարդն ալ չի Տակաւին, ինքզինք ուրիշէն տարբեր կարծող մարդն ալ չի Տակաւին, ինքզինք ուրիշէն տարբեր կարծող մարդն ալ չի Տակաւին, ինքզինք ուրիշէն տարբեր կարծող մարդն ալ չի 
կրնար իր նմանին դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնալ, կրնար իր նմանին դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնալ, կրնար իր նմանին դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնալ, կրնար իր նմանին դարձին ու փրկութեան պատճառ դառնալ, 
որովհետեւ, դարձեալ, առաքեալը խօսելէ ետք ուրիշը որովհետեւ, դարձեալ, առաքեալը խօսելէ ետք ուրիշը որովհետեւ, դարձեալ, առաքեալը խօսելէ ետք ուրիշը որովհետեւ, դարձեալ, առաքեալը խօսելէ ետք ուրիշը 
հեզութեամբ ճամբու բերելու մասին` խօսքի շարունակուհեզութեամբ ճամբու բերելու մասին` խօսքի շարունակուհեզութեամբ ճամբու բերելու մասին` խօսքի շարունակուհեզութեամբ ճամբու բերելու մասին` խօսքի շարունակու----
թեան վրայ` կթեան վրայ` կթեան վրայ` կթեան վրայ` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ կը խորհի թէ ուրիշներէն տարբեր Ով որ կը խորհի թէ ուրիշներէն տարբեր Ով որ կը խորհի թէ ուրիշներէն տարբեր Ով որ կը խորհի թէ ուրիշներէն տարբեր 
է` այնպիսին ինքզինք կը խաբէ, որովհետեւ բնաւ ալ տարբեր է` այնպիսին ինքզինք կը խաբէ, որովհետեւ բնաւ ալ տարբեր է` այնպիսին ինքզինք կը խաբէ, որովհետեւ բնաւ ալ տարբեր է` այնպիսին ինքզինք կը խաբէ, որովհետեւ բնաւ ալ տարբեր 
չէչէչէչէ»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 6.3): ՈԳաղատացիս 6.3): ՈԳաղատացիս 6.3): ՈԳաղատացիս 6.3): Ո´́́́չ ոք ուրիշէն բանով մը աւելի է: Եթէ չ ոք ուրիշէն բանով մը աւելի է: Եթէ չ ոք ուրիշէն բանով մը աւելի է: Եթէ չ ոք ուրիշէն բանով մը աւելի է: Եթէ 
կայ մէկը որ ինքզինք բանով մը աւելի կը նկատէ քան ուրիշը, կայ մէկը որ ինքզինք բանով մը աւելի կը նկատէ քան ուրիշը, կայ մէկը որ ինքզինք բանով մը աւելի կը նկատէ քան ուրիշը, կայ մէկը որ ինքզինք բանով մը աւելի կը նկատէ քան ուրիշը, 
կրնանք ըսել որ միակ բանը որով աւելի է քան ուրիշը` իր կրնանք ըսել որ միակ բանը որով աւելի է քան ուրիշը` իր կրնանք ըսել որ միակ բանը որով աւելի է քան ուրիշը` իր կրնանք ըսել որ միակ բանը որով աւելի է քան ուրիշը` իր 
մեղքերն են:մեղքերն են:մեղքերն են:մեղքերն են:    

3) 3) 3) 3) Ինչո՞ւ համար Սիմոն իԻնչո՞ւ համար Սիմոն իԻնչո՞ւ համար Սիմոն իԻնչո՞ւ համար Սիմոն ինքզինք պարտական չէր նքզինք պարտական չէր նքզինք պարտական չէր նքզինք պարտական չէր 
նկատեր. որովհետեւ Փարիսեցի մըն էր, եւ բոլոր Փարինկատեր. որովհետեւ Փարիսեցի մըն էր, եւ բոլոր Փարինկատեր. որովհետեւ Փարիսեցի մըն էր, եւ բոլոր Փարինկատեր. որովհետեւ Փարիսեցի մըն էր, եւ բոլոր Փարի----
սեցիները իրենք զիրենք արդար ու փրկութեան արժանի կը սեցիները իրենք զիրենք արդար ու փրկութեան արժանի կը սեցիները իրենք զիրենք արդար ու փրկութեան արժանի կը սեցիները իրենք զիրենք արդար ու փրկութեան արժանի կը 
նկատէին, եւ արհամարհանքով կը դիտէին ուրիշները: Անոնք նկատէին, եւ արհամարհանքով կը դիտէին ուրիշները: Անոնք նկատէին, եւ արհամարհանքով կը դիտէին ուրիշները: Անոնք նկատէին, եւ արհամարհանքով կը դիտէին ուրիշները: Անոնք 
որոնք իրենք զիրենք արդար կը համարեն, եւ ուրիշէն` որոնք իրենք զիրենք արդար կը համարեն, եւ ուրիշէն` որոնք իրենք զիրենք արդար կը համարեն, եւ ուրիշէն` որոնք իրենք զիրենք արդար կը համարեն, եւ ուրիշէն` 
տարբեր, թող կարդան Փարիսեցիին ու Մտարբեր, թող կարդան Փարիսեցիին ու Մտարբեր, թող կարդան Փարիսեցիին ու Մտարբեր, թող կարդան Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը, աքսաւորին առակը, աքսաւորին առակը, աքսաւորին առակը, 
ուր ինքզինք արդար նկատող Փարիսեցին` տաճարէն ուր ինքզինք արդար նկատող Փարիսեցին` տաճարէն ուր ինքզինք արդար նկատող Փարիսեցին` տաճարէն ուր ինքզինք արդար նկատող Փարիսեցին` տաճարէն 
պարտական ու յանցաւոր տուն մեկնեցաւ, իսկ ինքզինք պարտական ու յանցաւոր տուն մեկնեցաւ, իսկ ինքզինք պարտական ու յանցաւոր տուն մեկնեցաւ, իսկ ինքզինք պարտական ու յանցաւոր տուն մեկնեցաւ, իսկ ինքզինք 
մեղաւոր նկատող Մաքսաւորը` մեղաւոր նկատող Մաքսաւորը` մեղաւոր նկատող Մաքսաւորը` մեղաւոր նկատող Մաքսաւորը` ««««արդարացած տուն գնացարդարացած տուն գնացարդարացած տուն գնացարդարացած տուն գնաց»»»»    
((((Ղուկասու 18.10Ղուկասու 18.10Ղուկասու 18.10Ղուկասու 18.10----14): 14): 14): 14): Մեր սերտած աւետարանական այս Մեր սերտած աւետարանական այս Մեր սերտած աւետարանական այս Մեր սերտած աւետարանական այս 
հատուածին եւ յիշեալ առակին միջեւ նմանութեան հատուածին եւ յիշեալ առակին միջեւ նմանութեան հատուածին եւ յիշեալ առակին միջեւ նմանութեան հատուածին եւ յիշեալ առակին միջեւ նմանութեան 
հետաքրհետաքրհետաքրհետաքրքրական գիծ մը կայ: Առակին մէջ Մաքսաւորը քրական գիծ մը կայ: Առակին մէջ Մաքսաւորը քրական գիծ մը կայ: Առակին մէջ Մաքսաւորը քրական գիծ մը կայ: Առակին մէջ Մաքսաւորը 
արդարացած տուն կարդարացած տուն կարդարացած տուն կարդարացած տուն կ’’’’երթայ, իսկ Փարիսեցին` մեղաւոր ու երթայ, իսկ Փարիսեցին` մեղաւոր ու երթայ, իսկ Փարիսեցին` մեղաւոր ու երթայ, իսկ Փարիսեցին` մեղաւոր ու 
յանցապարտ վիճակով: Սիմոնին տանը մէջ եւս նոյն բանն է յանցապարտ վիճակով: Սիմոնին տանը մէջ եւս նոյն բանն է յանցապարտ վիճակով: Սիմոնին տանը մէջ եւս նոյն բանն է յանցապարտ վիճակով: Սիմոնին տանը մէջ եւս նոյն բանն է 
որ տեղի կոր տեղի կոր տեղի կոր տեղի կ’’’’ունենայ: Պոռնիկ կինը արդարացած տուն կունենայ: Պոռնիկ կինը արդարացած տուն կունենայ: Պոռնիկ կինը արդարացած տուն կունենայ: Պոռնիկ կինը արդարացած տուն կ’’’’երթայ, երթայ, երթայ, երթայ, 
իսկ Փարիսեցի Սիմոնը կը մնայ իր մեղաւոր ու յանցապարտ իսկ Փարիսեցի Սիմոնը կը մնայ իր մեղաւոր ու յանցապարտ իսկ Փարիսեցի Սիմոնը կը մնայ իր մեղաւոր ու յանցապարտ իսկ Փարիսեցի Սիմոնը կը մնայ իր մեղաւոր ու յանցապարտ 
վիճակինվիճակինվիճակինվիճակին    մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

Յիսուս Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը պատմեց Յիսուս Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը պատմեց Յիսուս Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը պատմեց Յիսուս Փարիսեցիին ու Մաքսաւորին առակը պատմեց 
ճիշդ անոնց համար` ճիշդ անոնց համար` ճիշդ անոնց համար` ճիշդ անոնց համար` ««««որոնք իրենք իրենց համար այն համաորոնք իրենք իրենց համար այն համաորոնք իրենք իրենց համար այն համաորոնք իրենք իրենց համար այն համա----
րումը ունէին թէ արդար են եւ ուրիշները կրումը ունէին թէ արդար են եւ ուրիշները կրումը ունէին թէ արդար են եւ ուրիշները կրումը ունէին թէ արդար են եւ ուրիշները կ’’’’արհամարհէինարհամարհէինարհամարհէինարհամարհէին»»»»    
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((((Ղուկաս 18.9): Առակը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ինքզինք արդար Ղուկաս 18.9): Առակը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ինքզինք արդար Ղուկաս 18.9): Առակը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ինքզինք արդար Ղուկաս 18.9): Առակը ցոյց կու տայ մեզի, թէ ինքզինք արդար 
կարծող մարդը` չի կրնար արդարանալ Աստուծոյ ակարծող մարդը` չի կրնար արդարանալ Աստուծոյ ակարծող մարդը` չի կրնար արդարանալ Աստուծոյ ակարծող մարդը` չի կրնար արդարանալ Աստուծոյ աչքին չքին չքին չքին 
դիմաց: Կդիմաց: Կդիմաց: Կդիմաց: Կ’’’’արդարանան միայն անոնք` որոնք կը խոստոարդարանան միայն անոնք` որոնք կը խոստոարդարանան միայն անոնք` որոնք կը խոստոարդարանան միայն անոնք` որոնք կը խոստո----
վանին թէ իրենք անարդար են իրենց կեանքին մէջ, իրենց վանին թէ իրենք անարդար են իրենց կեանքին մէջ, իրենց վանին թէ իրենք անարդար են իրենց կեանքին մէջ, իրենց վանին թէ իրենք անարդար են իրենց կեանքին մէջ, իրենց 
սրտին ու հոգիին մէջ, իրենց դատումներուն ու դիտումներուն սրտին ու հոգիին մէջ, իրենց դատումներուն ու դիտումներուն սրտին ու հոգիին մէջ, իրենց դատումներուն ու դիտումներուն սրտին ու հոգիին մէջ, իրենց դատումներուն ու դիտումներուն 
մէջ, իրենց գործերուն ու գործելակերպին մէջ, իրենց մէջ, իրենց գործերուն ու գործելակերպին մէջ, իրենց մէջ, իրենց գործերուն ու գործելակերպին մէջ, իրենց մէջ, իրենց գործերուն ու գործելակերպին մէջ, իրենց 
մտածումներուն ու մտածողութեան ձեւին մէջ, եւ քաւոմտածումներուն ու մտածողութեան ձեւին մէջ, եւ քաւոմտածումներուն ու մտածողութեան ձեւին մէջ, եւ քաւոմտածումներուն ու մտածողութեան ձեւին մէջ, եւ քաւութիւն ւթիւն ւթիւն ւթիւն 
կը հայցեն արդար ու արդարացնող Տիրոջմէ:կը հայցեն արդար ու արդարացնող Տիրոջմէ:կը հայցեն արդար ու արդարացնող Տիրոջմէ:կը հայցեն արդար ու արդարացնող Տիրոջմէ:    

Իրենց մեղքերը յայտարարող մարդիկը միայն Իրենց մեղքերը յայտարարող մարդիկը միայն Իրենց մեղքերը յայտարարող մարդիկը միայն Իրենց մեղքերը յայտարարող մարդիկը միայն 
դատաստանի օրը արդար պիտի յայտարարուին: Սիմոն դատաստանի օրը արդար պիտի յայտարարուին: Սիմոն դատաստանի օրը արդար պիտի յայտարարուին: Սիմոն դատաստանի օրը արդար պիտի յայտարարուին: Սիմոն 
Փարիսեցին եւ իր տունը հաւաքուած միւս Փարիսեցիները Փարիսեցին եւ իր տունը հաւաքուած միւս Փարիսեցիները Փարիսեցին եւ իր տունը հաւաքուած միւս Փարիսեցիները Փարիսեցին եւ իր տունը հաւաքուած միւս Փարիսեցիները 
««««չունէինչունէինչունէինչունէին» » » » յայտարարելիք մեղք: Անոնք միայն մեղաւոր կնոջ յայտարարելիք մեղք: Անոնք միայն մեղաւոր կնոջ յայտարարելիք մեղք: Անոնք միայն մեղաւոր կնոջ յայտարարելիք մեղք: Անոնք միայն մեղաւոր կնոջ 
մեղքերը տեսան. փաստօրէնմեղքերը տեսան. փաստօրէնմեղքերը տեսան. փաստօրէնմեղքերը տեսան. փաստօրէն    կը կարդանք թէ ինչպէս Սիմոն կը կարդանք թէ ինչպէս Սիմոն կը կարդանք թէ ինչպէս Սիմոն կը կարդանք թէ ինչպէս Սիմոն 
««««ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իրեն կ'ըսէր.են կ'ըսէր.են կ'ըսէր.են կ'ըսէր.----    Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է Եթէ այս մարդը մարգարէ ըլլար, պէտք է 
գիտնար թէ ոգիտնար թէ ոգիտնար թէ ոգիտնար թէ ո´́́́վ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ իվ է իրեն մօտեցող այս կինը, եւ թէ ի´́́́նչպիսի նչպիսի նչպիսի նչպիսի 
մեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի անմեղաւոր կեանք մը կ'ապրի ան»:»:»:»:    Սիմոն այս կնոջ լոկ մեղքերը Սիմոն այս կնոջ լոկ մեղքերը Սիմոն այս կնոջ լոկ մեղքերը Սիմոն այս կնոջ լոկ մեղքերը 
տեսած էր, իսկ Յիսուս` տեսած էր կնոջ փափաքը իր տեսած էր, իսկ Յիսուս` տեսած էր կնոջ փափաքը իր տեսած էր, իսկ Յիսուս` տեսած էր կնոջ փափաքը իր տեսած էր, իսկ Յիսուս` տեսած էր կնոջ փափաքը իր 
մեղքերէն ձերբազամեղքերէն ձերբազամեղքերէն ձերբազամեղքերէն ձերբազատելու: Երեք կէտերու մէջ ընդհանուր տելու: Երեք կէտերու մէջ ընդհանուր տելու: Երեք կէտերու մէջ ընդհանուր տելու: Երեք կէտերու մէջ ընդհանուր 
ձեւով մը խօսելէ ետք 43ձեւով մը խօսելէ ետք 43ձեւով մը խօսելէ ետք 43ձեւով մը խօսելէ ետք 43----րդ համարին մասին, հիմա րդ համարին մասին, հիմա րդ համարին մասին, հիմա րդ համարին մասին, հիմա 
կ'անցնինք բացատրութիւններ տալու ու խորհրդածութիւններ կ'անցնինք բացատրութիւններ տալու ու խորհրդածութիւններ կ'անցնինք բացատրութիւններ տալու ու խորհրդածութիւններ կ'անցնինք բացատրութիւններ տալու ու խորհրդածութիւններ 
կատարելու ուղղակիօրէն համարին բառերուն կապակցակատարելու ուղղակիօրէն համարին բառերուն կապակցակատարելու ուղղակիօրէն համարին բառերուն կապակցակատարելու ուղղակիօրէն համարին բառերուն կապակցա----
բար.բար.բար.բար.----    

4)4)4)4)    ««««Ինծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուիԻնծի այնպէս կը թուի    թէ ան` թէ ան` թէ ան` թէ ան` որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ 
շնորհեցշնորհեցշնորհեցշնորհեց»:»:»:»:    Սիմոնի տուած Սիմոնի տուած Սիմոնի տուած Սիմոնի տուած պատասխանը ճիշդ էր. ան ընդուպատասխանը ճիշդ էր. ան ընդուպատասխանը ճիշդ էր. ան ընդուպատասխանը ճիշդ էր. ան ընդու----
նեց եւ վստահ էր, թէ որու որ շատ շնորհուեցաւ` անիկա նեց եւ վստահ էր, թէ որու որ շատ շնորհուեցաւ` անիկա նեց եւ վստահ էր, թէ որու որ շատ շնորհուեցաւ` անիկա նեց եւ վստահ էր, թէ որու որ շատ շնորհուեցաւ` անիկա 
աւելի պէտք էր սիրէր իր պարտատիրոջ: Ուստի, աւելի պէտք էր սիրէր իր պարտատիրոջ: Ուստի, աւելի պէտք էր սիրէր իր պարտատիրոջ: Ուստի, աւելի պէտք էր սիրէր իր պարտատիրոջ: Ուստի, ««««ինծի ինծի ինծի ինծի 
այնպէս կը թուիայնպէս կը թուիայնպէս կը թուիայնպէս կը թուի» » » » բառերը ցոյց չեն տար թէ Սիմոն չէր գիտեր բառերը ցոյց չեն տար թէ Սիմոն չէր գիտեր բառերը ցոյց չեն տար թէ Սիմոն չէր գիտեր բառերը ցոյց չեն տար թէ Սիմոն չէր գիտեր 
իրեն ուղղուած հարցումին պատասխանը, ոիրեն ուղղուած հարցումին պատասխանը, ոիրեն ուղղուած հարցումին պատասխանը, ոիրեն ուղղուած հարցումին պատասխանը, ո´́́́չ ալ ցոյց կու չ ալ ցոյց կու չ ալ ցոյց կու չ ալ ցոյց կու 
տան թէ կասկած ունէր իր տան թէ կասկած ունէր իր տան թէ կասկած ունէր իր տան թէ կասկած ունէր իր տուած պատասխանին կապակցատուած պատասխանին կապակցատուած պատասխանին կապակցատուած պատասխանին կապակցա----
բար: Ան բար: Ան բար: Ան բար: Ան ««««ինծիինծիինծիինծի… … … … կը թուիկը թուիկը թուիկը թուի» » » » բառերը գործածեց, որովհետեւ բառերը գործածեց, որովհետեւ բառերը գործածեց, որովհետեւ բառերը գործածեց, որովհետեւ 
վստահ չէր գիտեր թէ Յիսուսի մտքին մէջ ո՞վ էր վստահ չէր գիտեր թէ Յիսուսի մտքին մէջ ո՞վ էր վստահ չէր գիտեր թէ Յիսուսի մտքին մէջ ո՞վ էր վստահ չէր գիտեր թէ Յիսուսի մտքին մէջ ո՞վ էր ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը, ի՞նք, թէ` պարտք ունեցող անձը, ի՞նք, թէ` պարտք ունեցող անձը, ի՞նք, թէ` պարտք ունեցող անձը, ի՞նք, թէ` 
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մեղաւոր կինը: Ան կարծէք վախով ըսաւ` մեղաւոր կինը: Ան կարծէք վախով ըսաւ` մեղաւոր կինը: Ան կարծէք վախով ըսաւ` մեղաւոր կինը: Ան կարծէք վախով ըսաւ` ««««իիիինծի այնպէս կը նծի այնպէս կը նծի այնպէս կը նծի այնպէս կը 
թուիթուիթուիթուի    թէ ան` թէ ան` թէ ան` թէ ան` որուն աւելի շատ շորուն աւելի շատ շորուն աւելի շատ շորուն աւելի շատ շնորհեցնորհեցնորհեցնորհեց».».».».    եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ 
Սիմոն մտածեց, որ եթէ Յիսուսի մտքին մէջ Սիմոն մտածեց, որ եթէ Յիսուսի մտքին մէջ Սիմոն մտածեց, որ եթէ Յիսուսի մտքին մէջ Սիմոն մտածեց, որ եթէ Յիսուսի մտքին մէջ ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը ինք ըլլար, այդ պարտք ունեցող անձը ինք ըլլար, այդ պարտք ունեցող անձը ինք ըլլար, այդ պարտք ունեցող անձը ինք ըլլար, այդ 
պարագային Յիսուս կրնար հարցնել իրեն թէ ինչո՞ւ զինք պարագային Յիսուս կրնար հարցնել իրեն թէ ինչո՞ւ զինք պարագային Յիսուս կրնար հարցնել իրեն թէ ինչո՞ւ զինք պարագային Յիսուս կրնար հարցնել իրեն թէ ինչո՞ւ զինք 
չսիրեց աւելի քան պոռնիկ կինը: Սիմոնին մտածումով, չսիրեց աւելի քան պոռնիկ կինը: Սիմոնին մտածումով, չսիրեց աւելի քան պոռնիկ կինը: Սիմոնին մտածումով, չսիրեց աւելի քան պոռնիկ կինը: Սիմոնին մտածումով, ««««հինգ հինգ հինգ հինգ 
հարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամհարիւր արծաթ դրամ» » » » պարպարպարպարտք ունեցող անձը պոռնիկ կինն տք ունեցող անձը պոռնիկ կինն տք ունեցող անձը պոռնիկ կինն տք ունեցող անձը պոռնիկ կինն 
էր, մինչդեռ Քրիստոսի հայեացքով` նախ Սիմոնը ինքն էր, եւ էր, մինչդեռ Քրիստոսի հայեացքով` նախ Սիմոնը ինքն էր, եւ էր, մինչդեռ Քրիստոսի հայեացքով` նախ Սիմոնը ինքն էր, եւ էր, մինչդեռ Քրիստոսի հայեացքով` նախ Սիմոնը ինքն էր, եւ 
երկրորդ` պոռնիկ կինն էր նաեւ:երկրորդ` պոռնիկ կինն էր նաեւ:երկրորդ` պոռնիկ կինն էր նաեւ:երկրորդ` պոռնիկ կինն էր նաեւ:    

««««ԻԻԻԻնծի այնպէս կը թուինծի այնպէս կը թուինծի այնպէս կը թուինծի այնպէս կը թուի    թէ ան` թէ ան` թէ ան` թէ ան` որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ որուն աւելի շատ 
շնորհեցշնորհեցշնորհեցշնորհեց»:»:»:»:    Ըսինք արդէն, թէ Սիմոնի տուած այս պատասԸսինք արդէն, թէ Սիմոնի տուած այս պատասԸսինք արդէն, թէ Սիմոնի տուած այս պատասԸսինք արդէն, թէ Սիմոնի տուած այս պատաս----
խանը ճիշդ էր. այս կէտէն կարեւոր բան մը կը սորվինք:խանը ճիշդ էր. այս կէտէն կարեւոր բան մը կը սորվինք:խանը ճիշդ էր. այս կէտէն կարեւոր բան մը կը սորվինք:խանը ճիշդ էր. այս կէտէն կարեւոր բան մը կը սորվինք:    Կը Կը Կը Կը 
սորվինք, թէ մեր խօսքը կրնայ ճիշդ խօսք ըլլալ, մեր սորվինք, թէ մեր խօսքը կրնայ ճիշդ խօսք ըլլալ, մեր սորվինք, թէ մեր խօսքը կրնայ ճիշդ խօսք ըլլալ, մեր սորվինք, թէ մեր խօսքը կրնայ ճիշդ խօսք ըլլալ, մեր 
յայտարարութիւնը կրնայ ճիշդ յայտարարութիւն ըլլալ, բայց յայտարարութիւնը կրնայ ճիշդ յայտարարութիւն ըլլալ, բայց յայտարարութիւնը կրնայ ճիշդ յայտարարութիւն ըլլալ, բայց յայտարարութիւնը կրնայ ճիշդ յայտարարութիւն ըլլալ, բայց 
մենք չենք կրնար գիտնալ թէ մեր խօսքին ետին կամ մեր մենք չենք կրնար գիտնալ թէ մեր խօսքին ետին կամ մեր մենք չենք կրնար գիտնալ թէ մեր խօսքին ետին կամ մեր մենք չենք կրնար գիտնալ թէ մեր խօսքին ետին կամ մեր 
յայտարարութեան մէջ, ի՞նչ կը տեսնէ ու ի՞նչ կը կարդայ յայտարարութեան մէջ, ի՞նչ կը տեսնէ ու ի՞նչ կը կարդայ յայտարարութեան մէջ, ի՞նչ կը տեսնէ ու ի՞նչ կը կարդայ յայտարարութեան մէջ, ի՞նչ կը տեսնէ ու ի՞նչ կը կարդայ 
Յիսուս: Այսպէս, օրինակ, եթէ ըսենք. Յիսուս: Այսպէս, օրինակ, եթէ ըսենք. Յիսուս: Այսպէս, օրինակ, եթէ ըսենք. Յիսուս: Այսպէս, օրինակ, եթէ ըսենք. ««««Թէպէտ մենք Թէպէտ մենք Թէպէտ մենք Թէպէտ մենք մեղաւոր մեղաւոր մեղաւոր մեղաւոր 
ենք, բայց Յիսուս մեզ կը սիրէենք, բայց Յիսուս մեզ կը սիրէենք, բայց Յիսուս մեզ կը սիրէենք, բայց Յիսուս մեզ կը սիրէ»,»,»,»,    Յիսուս ինք ի՞նչպէս կը դիտէ Յիսուս ինք ի՞նչպէս կը դիտէ Յիսուս ինք ի՞նչպէս կը դիտէ Յիսուս ինք ի՞նչպէս կը դիտէ 
մեր այս խօսքը: Ճիշդ հաստատում մըն է ասիկա, բայց Յիսուս մեր այս խօսքը: Ճիշդ հաստատում մըն է ասիկա, բայց Յիսուս մեր այս խօսքը: Ճիշդ հաստատում մըն է ասիկա, բայց Յիսուս մեր այս խօսքը: Ճիշդ հաստատում մըն է ասիկա, բայց Յիսուս 
կը քննէ մեր միտքը, տեսնելու ու գիտնալու համար, թէ կը քննէ մեր միտքը, տեսնելու ու գիտնալու համար, թէ կը քննէ մեր միտքը, տեսնելու ու գիտնալու համար, թէ կը քննէ մեր միտքը, տեսնելու ու գիտնալու համար, թէ 
արդեօք արդեօք արդեօք արդեօք ««««մեղաւոր ենքմեղաւոր ենքմեղաւոր ենքմեղաւոր ենք» » » » խօսքը միայն ուրիշի՞ն համար է որ խօսքը միայն ուրիշի՞ն համար է որ խօսքը միայն ուրիշի՞ն համար է որ խօսքը միայն ուրիշի՞ն համար է որ 
կկկկ’’’’ըսենք, թէ` նաեւ մեզի համար, ըսենք, թէ` նաեւ մեզի համար, ըսենք, թէ` նաեւ մեզի համար, ըսենք, թէ` նաեւ մեզի համար, ««««մմմմեղաւորեղաւորեղաւորեղաւոր» » » » բացատրութեան բացատրութեան բացատրութեան բացատրութեան 
մէջ միայն ուրի՞շը կը տեսնենք, թէ նաեւ մենք զմեզ: մէջ միայն ուրի՞շը կը տեսնենք, թէ նաեւ մենք զմեզ: մէջ միայն ուրի՞շը կը տեսնենք, թէ նաեւ մենք զմեզ: մէջ միայն ուրի՞շը կը տեսնենք, թէ նաեւ մենք զմեզ: 
Հետեւաբար, զգոՀետեւաբար, զգոՀետեւաբար, զգոՀետեւաբար, զգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ կնչ կնչ կնչ կ’’’’ըսենք, իըսենք, իըսենք, իըսենք, ի´́́́նչ նպատակով նչ նպատակով նչ նպատակով նչ նպատակով 
կկկկ’’’’ըսենք, իըսենք, իըսենք, իըսենք, ի´́́́նչ միտումով կնչ միտումով կնչ միտումով կնչ միտումով կ’’’’ըսենք, ինչոըսենք, ինչոըսենք, ինչոըսենք, ինչո´́́́ւ կւ կւ կւ կ’’’’ըսենք: Որովհետեւ ըսենք: Որովհետեւ ըսենք: Որովհետեւ ըսենք: Որովհետեւ 
եթէ մեր նպատակը, մեր միտումն ու դիտումը ճիշդ չըլլան, եթէ մեր նպատակը, մեր միտումն ու դիտումը ճիշդ չըլլան, եթէ մեր նպատակը, մեր միտումն ու դիտումը ճիշդ չըլլան, եթէ մեր նպատակը, մեր միտումն ու դիտումը ճիշդ չըլլան, 
կրնանք յանդիմանուիլկրնանք յանդիմանուիլկրնանք յանդիմանուիլկրնանք յանդիմանուիլ    Տիրոջ կողմէ, ինչպէս յանդիմանուեՏիրոջ կողմէ, ինչպէս յանդիմանուեՏիրոջ կողմէ, ինչպէս յանդիմանուեՏիրոջ կողմէ, ինչպէս յանդիմանուե----
ցաւ Փարիսեցի Սիմոնը ինք, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն. ցաւ Փարիսեցի Սիմոնը ինք, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն. ցաւ Փարիսեցի Սիմոնը ինք, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն. ցաւ Փարիսեցի Սիմոնը ինք, երբ Յիսուս ըսաւ իրեն. 
««««Սիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛նՍիմո՛ն…: …: …: …: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր 
չտուիրչտուիրչտուիրչտուիր…………: : : : Դուն բԴուն բԴուն բԴուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…………: : : : 
Դուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիրԴուն գլուխս իւղով չօծեցիր…»…»…»…»::::    
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Մենք զմեզ չանջատենք մեր խօսքէն, մեր քարոզՄենք զմեզ չանջատենք մեր խօսքէն, մեր քարոզՄենք զմեզ չանջատենք մեր խօսքէն, մեր քարոզՄենք զմեզ չանջատենք մեր խօսքէն, մեր քարոզէն, մեր էն, մեր էն, մեր էն, մեր 
պատգամէն: Պէտք է ընդունիլ որ մեր խօսածը նախ մեզիպատգամէն: Պէտք է ընդունիլ որ մեր խօսածը նախ մեզիպատգամէն: Պէտք է ընդունիլ որ մեր խօսածը նախ մեզիպատգամէն: Պէտք է ընդունիլ որ մեր խօսածը նախ մեզի´ ´ ´ ´ կը կը կը կը 
պատկանի: Մեր բերանէն ելած պատգամը նախ մեզիպատկանի: Մեր բերանէն ելած պատգամը նախ մեզիպատկանի: Մեր բերանէն ելած պատգամը նախ մեզիպատկանի: Մեր բերանէն ելած պատգամը նախ մեզի´ ´ ´ ´ 
ուղղուած է Տիրոջ հայեացքով: Եթէ մարդոց ըսենք` ուղղուած է Տիրոջ հայեացքով: Եթէ մարդոց ըսենք` ուղղուած է Տիրոջ հայեացքով: Եթէ մարդոց ըսենք` ուղղուած է Տիրոջ հայեացքով: Եթէ մարդոց ըսենք` ««««պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է 
սուրբ կեանք ապրիլսուրբ կեանք ապրիլսուրբ կեանք ապրիլսուրբ կեանք ապրիլ»,»,»,»,    Տէրը կրնայ մեզի ըսել` Տէրը կրնայ մեզի ըսել` Տէրը կրնայ մեզի ըսել` Տէրը կրնայ մեզի ըսել` ««««բայց դուն բայց դուն բայց դուն բայց դուն 
սուրբ կեանք չես ապրիրսուրբ կեանք չես ապրիրսուրբ կեանք չես ապրիրսուրբ կեանք չես ապրիր»:»:»:»:    Եթէ կոչ ուղղենք մարդԵթէ կոչ ուղղենք մարդԵթէ կոչ ուղղենք մարդԵթէ կոչ ուղղենք մարդոց իրենց ոց իրենց ոց իրենց ոց իրենց 
ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ, Տէրը կրնայ ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ, Տէրը կրնայ ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ, Տէրը կրնայ ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու երկինքի վրայ, Տէրը կրնայ 
մեզի ըսել` մեզի ըսել` մեզի ըսել` մեզի ըսել` ««««բայց դուն քու ուշադրութիւնդ երկինքի վրայ չես բայց դուն քու ուշադրութիւնդ երկինքի վրայ չես բայց դուն քու ուշադրութիւնդ երկինքի վրայ չես բայց դուն քու ուշադրութիւնդ երկինքի վրայ չես 
կեդրոնացուցածկեդրոնացուցածկեդրոնացուցածկեդրոնացուցած»:»:»:»:    ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

5) 5) 5) 5) ««««ԻնծիԻնծիԻնծիԻնծի... ... ... ... կը թուիկը թուիկը թուիկը թուի»:»:»:»:    Արտաքին երեւոյթները կրնան Արտաքին երեւոյթները կրնան Արտաքին երեւոյթները կրնան Արտաքին երեւոյթները կրնան 
խաբել, ահա թէ ինչոխաբել, ահա թէ ինչոխաբել, ահա թէ ինչոխաբել, ահա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս պատուիրեց արտաքին ւ Յիսուս պատուիրեց արտաքին ւ Յիսուս պատուիրեց արտաքին ւ Յիսուս պատուիրեց արտաքին 
երեւոյթներէն չդատելերեւոյթներէն չդատելերեւոյթներէն չդատելերեւոյթներէն չդատել ( ( ( (Յովհաննէս 7.24, 8.15): Կրնայ բան մը Յովհաննէս 7.24, 8.15): Կրնայ բան մը Յովհաննէս 7.24, 8.15): Կրնայ բան մը Յովհաննէս 7.24, 8.15): Կրնայ բան մը 
մեզի ճիշդ թուիլ, որ իսկութեան մէջ սխալ ըլլայ: Կրնայ մեզի ճիշդ թուիլ, որ իսկութեան մէջ սխալ ըլլայ: Կրնայ մեզի ճիշդ թուիլ, որ իսկութեան մէջ սխալ ըլլայ: Կրնայ մեզի ճիշդ թուիլ, որ իսկութեան մէջ սխալ ըլլայ: Կրնայ 
սխալը` ճիշդ, եւ ճիշդը` սխալ թուիլ: Ճիշդ այս էր որ սխալը` ճիշդ, եւ ճիշդը` սխալ թուիլ: Ճիշդ այս էր որ սխալը` ճիշդ, եւ ճիշդը` սխալ թուիլ: Ճիշդ այս էր որ սխալը` ճիշդ, եւ ճիշդը` սխալ թուիլ: Ճիշդ այս էր որ 
պատահեցաւ Սիմոն Փարիսեցիին հետ: Իրեն կը թուէր որ պատահեցաւ Սիմոն Փարիսեցիին հետ: Իրեն կը թուէր որ պատահեցաւ Սիմոն Փարիսեցիին հետ: Իրեն կը թուէր որ պատահեցաւ Սիմոն Փարիսեցիին հետ: Իրեն կը թուէր որ 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը մեղաւոր պարտք ունեցող անձը մեղաւոր պարտք ունեցող անձը մեղաւոր պարտք ունեցող անձը մեղաւոր 
կինն էր միայն, կինն էր միայն, կինն էր միայն, կինն էր միայն, եւ վստահ ալ չենք որ եթէ երբեք եւ վստահ ալ չենք որ եթէ երբեք եւ վստահ ալ չենք որ եթէ երբեք եւ վստահ ալ չենք որ եթէ երբեք ««««յիսուն յիսուն յիսուն յիսուն 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցող անձը ինքզինք կը նկատէր: պարտք ունեցող անձը ինքզինք կը նկատէր: պարտք ունեցող անձը ինքզինք կը նկատէր: պարտք ունեցող անձը ինքզինք կը նկատէր: 
Մինչդեռ ճշմարտութիւնը այն էր, որ թէՄինչդեռ ճշմարտութիւնը այն էր, որ թէՄինչդեռ ճշմարտութիւնը այն էր, որ թէՄինչդեռ ճշմարտութիւնը այն էր, որ թէ´ ´ ´ ´ ինք եւ թէինք եւ թէինք եւ թէինք եւ թէ´ ´ ´ ´ պոռնիկ պոռնիկ պոռնիկ պոռնիկ 
կինը` երկուքն ալ կինը` երկուքն ալ կինը` երկուքն ալ կինը` երկուքն ալ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունեցողներ կը նկատուէին: Այստեղ կայ կարեւոր եւ ունեցողներ կը նկատուէին: Այստեղ կայ կարեւոր եւ ունեցողներ կը նկատուէին: Այստեղ կայ կարեւոր եւ ունեցողներ կը նկատուէին: Այստեղ կայ կարեւոր եւ 
հիմնական ճշմարտութհիմնական ճշմարտութհիմնական ճշմարտութհիմնական ճշմարտութիւն մը որ կը բացայայտուի մեր իւն մը որ կը բացայայտուի մեր իւն մը որ կը բացայայտուի մեր իւն մը որ կը բացայայտուի մեր 
դիմաց: Արդեօք մենք եւս, Սիմոնի նման մենք զմեզ նուազ դիմաց: Արդեօք մենք եւս, Սիմոնի նման մենք զմեզ նուազ դիմաց: Արդեօք մենք եւս, Սիմոնի նման մենք զմեզ նուազ դիմաց: Արդեօք մենք եւս, Սիմոնի նման մենք զմեզ նուազ 
պարտական չե՞նք նկատեր քան ուրիշները: Սիմոնին նման, պարտական չե՞նք նկատեր քան ուրիշները: Սիմոնին նման, պարտական չե՞նք նկատեր քան ուրիշները: Սիմոնին նման, պարտական չե՞նք նկատեր քան ուրիշները: Սիմոնին նման, 
մենք ալ ուրիշը աւելի մեղաւոր չե՞նք նկատեր քան մեր մենք ալ ուրիշը աւելի մեղաւոր չե՞նք նկատեր քան մեր մենք ալ ուրիշը աւելի մեղաւոր չե՞նք նկատեր քան մեր մենք ալ ուրիշը աւելի մեղաւոր չե՞նք նկատեր քան մեր 
անձերը:անձերը:անձերը:անձերը:    

Աւետարանական հատուածը լԱւետարանական հատուածը լԱւետարանական հատուածը լԱւետարանական հատուածը լռեռեռեռելեայն կերպով ցոյց կու լեայն կերպով ցոյց կու լեայն կերպով ցոյց կու լեայն կերպով ցոյց կու 
տայ մեզի, թէ Սիմոնիտայ մեզի, թէ Սիմոնիտայ մեզի, թէ Սիմոնիտայ մեզի, թէ Սիմոնի    հայեացքով կինը ինքն էր հայեացքով կինը ինքն էր հայեացքով կինը ինքն էր հայեացքով կինը ինքն էր ««««հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր հինգ հարիւր 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ» » » » պարտք ունեցողը. ինչպիսի՞ն է մեպարտք ունեցողը. ինչպիսի՞ն է մեպարտք ունեցողը. ինչպիսի՞ն է մեպարտք ունեցողը. ինչպիսի՞ն է մե´́́́ր ր ր ր 
հայեացքը: Մեր հայեացքով, ուրիշին մեղքերը աւելի՞ ծանր են հայեացքը: Մեր հայեացքով, ուրիշին մեղքերը աւելի՞ ծանր են հայեացքը: Մեր հայեացքով, ուրիշին մեղքերը աւելի՞ ծանր են հայեացքը: Մեր հայեացքով, ուրիշին մեղքերը աւելի՞ ծանր են 
քան մերը, ուրիշին անօրէնութիւնները աւելի՞ գարշելի են քան մերը, ուրիշին անօրէնութիւնները աւելի՞ գարշելի են քան մերը, ուրիշին անօրէնութիւնները աւելի՞ գարշելի են քան մերը, ուրիշին անօրէնութիւնները աւելի՞ գարշելի են 
քան մերը, ուրիշին սխալները աւելի՞ անհանդուրժելի են քան քան մերը, ուրիշին սխալները աւելի՞ անհանդուրժելի են քան քան մերը, ուրիշին սխալները աւելի՞ անհանդուրժելի են քան քան մերը, ուրիշին սխալները աւելի՞ անհանդուրժելի են քան 
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մերը, ուրիմերը, ուրիմերը, ուրիմերը, ուրիշին յանցանքները աւելի՞ զազրելի են քան մերը: շին յանցանքները աւելի՞ զազրելի են քան մերը: շին յանցանքները աւելի՞ զազրելի են քան մերը: շին յանցանքները աւելի՞ զազրելի են քան մերը: 
Մեր աչքով` մեր ըրած սխալները թեթե՞ւ կՄեր աչքով` մեր ըրած սխալները թեթե՞ւ կՄեր աչքով` մեր ըրած սխալները թեթե՞ւ կՄեր աչքով` մեր ըրած սխալները թեթե՞ւ կ’’’’երեւին: Մեր երեւին: Մեր երեւին: Մեր երեւին: Մեր 
հայեացքով` մեր գործած մեղքերը ոչնչութի՞ւն են: Մեղքը` հայեացքով` մեր գործած մեղքերը ոչնչութի՞ւն են: Մեղքը` հայեացքով` մեր գործած մեղքերը ոչնչութի՞ւն են: Մեղքը` հայեացքով` մեր գործած մեղքերը ոչնչութի՞ւն են: Մեղքը` 
մեմեմեմե´́́́ղք է բոլոր պարագաներուն ալ, եւ սակայն, Աստուծոյ ղք է բոլոր պարագաներուն ալ, եւ սակայն, Աստուծոյ ղք է բոլոր պարագաներուն ալ, եւ սակայն, Աստուծոյ ղք է բոլոր պարագաներուն ալ, եւ սակայն, Աստուծոյ 
հայեացքով մեր մեղքը կրնայ աւելի ծանր նկատուիլ քան հայեացքով մեր մեղքը կրնայ աւելի ծանր նկատուիլ քան հայեացքով մեր մեղքը կրնայ աւելի ծանր նկատուիլ քան հայեացքով մեր մեղքը կրնայ աւելի ծանր նկատուիլ քան 
ուրիշին ուրիշին ուրիշին ուրիշին մեղքը: Մեր մեղքը կրնայ հաւատուրացութեան կամ մեղքը: Մեր մեղքը կրնայ հաւատուրացութեան կամ մեղքը: Մեր մեղքը կրնայ հաւատուրացութեան կամ մեղքը: Մեր մեղքը կրնայ հաւատուրացութեան կամ 
ըմբոստութեան մեղքը ըլլալ, մինչդեռ ուրիշին մեղքը` կրնայ ըմբոստութեան մեղքը ըլլալ, մինչդեռ ուրիշին մեղքը` կրնայ ըմբոստութեան մեղքը ըլլալ, մինչդեռ ուրիշին մեղքը` կրնայ ըմբոստութեան մեղքը ըլլալ, մինչդեռ ուրիշին մեղքը` կրնայ 
մարդկային իր տկար բնութեան արդիւնքը ըլլալ: Մենք չէ որ մարդկային իր տկար բնութեան արդիւնքը ըլլալ: Մենք չէ որ մարդկային իր տկար բնութեան արդիւնքը ըլլալ: Մենք չէ որ մարդկային իր տկար բնութեան արդիւնքը ըլլալ: Մենք չէ որ 
պիտի ճշդենք թէ որոպիտի ճշդենք թէ որոպիտի ճշդենք թէ որոպիտի ճշդենք թէ որո´́́́ւ մեղքը աւելի ծանր է, եւ որունը` ւ մեղքը աւելի ծանր է, եւ որունը` ւ մեղքը աւելի ծանր է, եւ որունը` ւ մեղքը աւելի ծանր է, եւ որունը` 
թեթեւ. որունը` տկարութեան արդիւնք, եւ որունը` թեթեւ. որունը` տկարութեան արդիւնք, եւ որունը` թեթեւ. որունը` տկարութեան արդիւնք, եւ որունը` թեթեւ. որունը` տկարութեան արդիւնք, եւ որունը` 
ապերաապերաապերաապերախտութեան կամ ուրացութեան արդիւնք. մենք չէ որ խտութեան կամ ուրացութեան արդիւնք. մենք չէ որ խտութեան կամ ուրացութեան արդիւնք. մենք չէ որ խտութեան կամ ուրացութեան արդիւնք. մենք չէ որ 
պիտի ճշդենք թէ ոպիտի ճշդենք թէ ոպիտի ճշդենք թէ ոպիտի ճշդենք թէ ո´́́́վ վ վ վ ««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք պարտք պարտք պարտք 
ունի, եւ ոունի, եւ ոունի, եւ ոունի, եւ ո´́́́վ` վ` վ` վ` ««««յիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամյիսուն արծաթ դրամ»: »: »: »: Միայն Քրիստոս իՄիայն Քրիստոս իՄիայն Քրիստոս իՄիայն Քրիստոս ի´́́́նք նք նք նք 
կրնայ քննել մեր սիրտերը, միայն իկրնայ քննել մեր սիրտերը, միայն իկրնայ քննել մեր սիրտերը, միայն իկրնայ քննել մեր սիրտերը, միայն ի´́́́նք կրնայ գիտնալ նք կրնայ գիտնալ նք կրնայ գիտնալ նք կրնայ գիտնալ 
պատճառներն ու դրդապատճառները մեր գործած մեղքերուն, պատճառներն ու դրդապատճառները մեր գործած մեղքերուն, պատճառներն ու դրդապատճառները մեր գործած մեղքերուն, պատճառներն ու դրդապատճառները մեր գործած մեղքերուն, 
եւ հետեեւ հետեեւ հետեեւ հետեւաբար, միայն Քրիստոս իւաբար, միայն Քրիստոս իւաբար, միայն Քրիստոս իւաբար, միայն Քրիստոս ի´́́́նք կրնայ ճշդել, թէ ոնք կրնայ ճշդել, թէ ոնք կրնայ ճշդել, թէ ոնք կրնայ ճշդել, թէ ո´́́́վ վ վ վ 
««««հինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամհինգ հարիւր արծաթ դրամ» » » » պարտք ունի, եւ ոպարտք ունի, եւ ոպարտք ունի, եւ ոպարտք ունի, եւ ո´́́́վ` վ` վ` վ` ««««յիսուն յիսուն յիսուն յիսուն 
արծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամարծաթ դրամ»:»:»:»:    

6) 6) 6) 6) ««««ԱԱԱԱն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեց»:»:»:»:    Այս բառերով, Սիմոն Այս բառերով, Սիմոն Այս բառերով, Սիմոն Այս բառերով, Սիմոն 
կը վկայէ, թէ կը վկայէ, թէ կը վկայէ, թէ կը վկայէ, թէ որուն որուն որուն որուն որ որ որ որ աւելի շատ շնորհաւելի շատ շնորհաւելի շատ շնորհաւելի շատ շնորհուեցաւ` անիկա ուեցաւ` անիկա ուեցաւ` անիկա ուեցաւ` անիկա 
պարտէր աւելի սէր ցոյց տալ իր պարտատիրոջ պարտէր աւելի սէր ցոյց տալ իր պարտատիրոջ պարտէր աւելի սէր ցոյց տալ իր պարտատիրոջ պարտէր աւելի սէր ցոյց տալ իր պարտատիրոջ նկատմամբ: նկատմամբ: նկատմամբ: նկատմամբ: 
Սիմոնի հասկացողութեամբ մեղաւոր կինը իՍիմոնի հասկացողութեամբ մեղաւոր կինը իՍիմոնի հասկացողութեամբ մեղաւոր կինը իՍիմոնի հասկացողութեամբ մեղաւոր կինը ի´́́́նք պէտք էր նք պէտք էր նք պէտք էր նք պէտք էր 
աւելի սիրէր Քրիստոսը, որովհետեւ իր բազմաթիւ աւելի սիրէր Քրիստոսը, որովհետեւ իր բազմաթիւ աւելի սիրէր Քրիստոսը, որովհետեւ իր բազմաթիւ աւելի սիրէր Քրիստոսը, որովհետեւ իր բազմաթիւ 
պարտքերն էին որ քիչ ետք պիտի շնորհուէին: Եկէք խօսինք պարտքերն էին որ քիչ ետք պիտի շնորհուէին: Եկէք խօսինք պարտքերն էին որ քիչ ետք պիտի շնորհուէին: Եկէք խօսինք պարտքերն էին որ քիչ ետք պիտի շնորհուէին: Եկէք խօսինք 
մենք մեր մասին: Մենք կը սիրե՞նք Քրիստոսը. եւ պէ՞տք է մենք մեր մասին: Մենք կը սիրե՞նք Քրիստոսը. եւ պէ՞տք է մենք մեր մասին: Մենք կը սիրե՞նք Քրիստոսը. եւ պէ՞տք է մենք մեր մասին: Մենք կը սիրե՞նք Քրիստոսը. եւ պէ՞տք է 
սիրենք: Այոսիրենք: Այոսիրենք: Այոսիրենք: Այո´, ´, ´, ´, կը սիրեկը սիրեկը սիրեկը սիրե´́́́նք ու պէնք ու պէնք ու պէնք ու պէ´́́́տք է սիրենք Քրիստք է սիրենք Քրիստք է սիրենք Քրիստք է սիրենք Քրիստոսը, տոսը, տոսը, տոսը, 
որովհետեւ ան մեզ շատ սիրեորովհետեւ ան մեզ շատ սիրեորովհետեւ ան մեզ շատ սիրեորովհետեւ ան մեզ շատ սիրե´́́́ց ու կը սիրէց ու կը սիրէց ու կը սիրէց ու կը սիրէ´: ´: ´: ´: Կը սիրեԿը սիրեԿը սիրեԿը սիրե´́́́նք ու նք ու նք ու նք ու 
պէպէպէպէ´́́́տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան շատ ներեց ու կը ներէ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան շատ ներեց ու կը ներէ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան շատ ներեց ու կը ներէ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան շատ ներեց ու կը ներէ 
մեր բազմաթիւ մեղքերը, ինչպէս ներեց կնոջ բազմաթիւ մեր բազմաթիւ մեղքերը, ինչպէս ներեց կնոջ բազմաթիւ մեր բազմաթիւ մեղքերը, ինչպէս ներեց կնոջ բազմաթիւ մեր բազմաթիւ մեղքերը, ինչպէս ներեց կնոջ բազմաթիւ 
մեղքերը: Կը սիրեմեղքերը: Կը սիրեմեղքերը: Կը սիրեմեղքերը: Կը սիրե´́́́նք ու պէնք ու պէնք ու պէնք ու պէ´́́́տք է սիրենք զայն, որովհետեւ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ տք է սիրենք զայն, որովհետեւ 
ան շաան շաան շաան շա´́́́տ շնորհեց ու կը շնորհէ մեզի, շատ շնորհեց ու կը շնորհէ մեզի, շատ շնորհեց ու կը շնորհէ մեզի, շատ շնորհեց ու կը շնորհէ մեզի, շա´́́́տ համբերեց ու կը տ համբերեց ու կը տ համբերեց ու կը տ համբերեց ու կը 
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համբերէ, շահամբերէ, շահամբերէ, շահամբերէ, շա´́́́տ սպասեց ու կը սպասէ, շատ սպասեց ու կը սպասէ, շատ սպասեց ու կը սպասէ, շատ սպասեց ու կը սպասէ, շա´́́́տ ողորմեցաւ ու տ ողորմեցաւ ու տ ողորմեցաւ ու տ ողորմեցաւ ու 
կկկկ’’’’ողորմի, շաողորմի, շաողորմի, շաողորմի, շա´́́́տ օգնեց ու կտ օգնեց ու կտ օգնեց ու կտ օգնեց ու կ’’’’օգնէ, շաօգնէ, շաօգնէ, շաօգնէ, շա´́́́տ օրհնեց ու կտ օրհնեց ու կտ օրհնեց ու կտ օրհնեց ու կ’’’’օրհնէ:օրհնէ:օրհնէ:օրհնէ:    

Կը սիրեԿը սիրեԿը սիրեԿը սիրե´́́́նք ու պէնք ու պէնք ու պէնք ու պէ´́́́տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան.տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան.տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան.տք է սիրենք զայն, որովհետեւ ան.----    
միմիմիմի´́́́շտ կը պարգեւէ ու կը պահպանէ,շտ կը պարգեւէ ու կը պահպանէ,շտ կը պարգեւէ ու կը պահպանէ,շտ կը պարգեւէ ու կը պահպանէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը շնորհէ ու շտ կը շնորհէ ու շտ կը շնորհէ ու շտ կը շնորհէ ու կը կը կը կը շնչաւորէ,շնչաւորէ,շնչաւորէ,շնչաւորէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը բաժնէ ոշտ կը բաժնէ ոշտ կը բաժնէ ոշտ կը բաժնէ ու կը բաշխէ,ւ կը բաշխէ,ւ կը բաշխէ,ւ կը բաշխէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը զօրացնէ ու կը զօրակցի,շտ կը զօրացնէ ու կը զօրակցի,շտ կը զօրացնէ ու կը զօրակցի,շտ կը զօրացնէ ու կը զօրակցի,    
միմիմիմի´́́́շտ կը սփոփէ ու կը սրտակցի,շտ կը սփոփէ ու կը սրտակցի,շտ կը սփոփէ ու կը սրտակցի,շտ կը սփոփէ ու կը սրտակցի,    
միմիմիմի´́́́տ կը բարձրացնէ ու կը բարերարէ,տ կը բարձրացնէ ու կը բարերարէ,տ կը բարձրացնէ ու կը բարերարէ,տ կը բարձրացնէ ու կը բարերարէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը ներգործէ ու կը ներփոխէ,շտ կը ներգործէ ու կը ներփոխէ,շտ կը ներգործէ ու կը ներփոխէ,շտ կը ներգործէ ու կը ներփոխէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը կարեկցի ու կշտ կը կարեկցի ու կշտ կը կարեկցի ու կշտ կը կարեկցի ու կ’’’’ապրեցնէ,ապրեցնէ,ապրեցնէ,ապրեցնէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կշտ կշտ կշտ կ’’’’ազատէ ու կազատէ ու կազատէ ու կազատէ ու կ’’’’առաջնորդէ,առաջնորդէ,առաջնորդէ,առաջնորդէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը գթայ ու կը գուրգուրայ,շտ կը գթայ ու կը գուրգուրայ,շտ կը գթայ ու կը գուրգուրայ,շտ կը գթայ ու կը գուրգուրայ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը մօտենայ ու կըշտ կը մօտենայ ու կըշտ կը մօտենայ ու կըշտ կը մօտենայ ու կը    մտերմանայ,մտերմանայ,մտերմանայ,մտերմանայ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը գործէ ու կը գործակցի,շտ կը գործէ ու կը գործակցի,շտ կը գործէ ու կը գործակցի,շտ կը գործէ ու կը գործակցի,    
միմիմիմի´́́́շտ կը փաթթէ ու կը բժշկէ,շտ կը փաթթէ ու կը բժշկէ,շտ կը փաթթէ ու կը բժշկէ,շտ կը փաթթէ ու կը բժշկէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը կենդանացնէ ու կը կենսաւորէ,շտ կը կենդանացնէ ու կը կենսաւորէ,շտ կը կենդանացնէ ու կը կենսաւորէ,շտ կը կենդանացնէ ու կը կենսաւորէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը բարեխօսէ ու կը բարեփոխէ,շտ կը բարեխօսէ ու կը բարեփոխէ,շտ կը բարեխօսէ ու կը բարեփոխէ,շտ կը բարեխօսէ ու կը բարեփոխէ,    
միմիմիմի´́́́շտ կը նորոգէ ու կը նորաստեղծէ:շտ կը նորոգէ ու կը նորաստեղծէ:շտ կը նորոգէ ու կը նորաստեղծէ:շտ կը նորոգէ ու կը նորաստեղծէ:    
««««ԱԱԱԱն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեցն՝ որուն աւելի շատ շնորհեց»:»:»:»:    Քրիստոս մեզի Քրիստոս մեզի Քրիստոս մեզի Քրիստոս մեզի ««««աւելի աւելի աւելի աւելի 

շատ շնորհեցշատ շնորհեցշատ շնորհեցշատ շնորհեց» » » » քան մեղաւոր այս քան մեղաւոր այս քան մեղաւոր այս քան մեղաւոր այս կնոջ: Աւելի շատ շնորհեց կնոջ: Աւելի շատ շնորհեց կնոջ: Աւելի շատ շնորհեց կնոջ: Աւելի շատ շնորհեց 
քան իր ժամանակակից ոեւէ անձի, որովհետեւ իր քան իր ժամանակակից ոեւէ անձի, որովհետեւ իր քան իր ժամանակակից ոեւէ անձի, որովհետեւ իր քան իր ժամանակակից ոեւէ անձի, որովհետեւ իր 
ժամանակակիցները չէին գիտեր թէ Քրիստոս մարդեղացած ժամանակակիցները չէին գիտեր թէ Քրիստոս մարդեղացած ժամանակակիցները չէին գիտեր թէ Քրիստոս մարդեղացած ժամանակակիցները չէին գիտեր թէ Քրիստոս մարդեղացած 
Աստուածն է, աշխարհի Փրկիչն է, մարդկութեան ԱզատաԱստուածն է, աշխարհի Փրկիչն է, մարդկութեան ԱզատաԱստուածն է, աշխարհի Փրկիչն է, մարդկութեան ԱզատաԱստուածն է, աշխարհի Փրկիչն է, մարդկութեան Ազատա----
րարն է, մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառնուկն է: րարն է, մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառնուկն է: րարն է, մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառնուկն է: րարն է, մարդկութեան մեղքը վերցնող Աստուծոյ Գառնուկն է: 
Մենք այս բոլորը գիտենք, եւ գիտնալով հՄենք այս բոլորը գիտենք, եւ գիտնալով հՄենք այս բոլորը գիտենք, եւ գիտնալով հՄենք այս բոլորը գիտենք, եւ գիտնալով հանդերձ կը անդերձ կը անդերձ կը անդերձ կը 
շարունակենք մեղանչել իր դէմ, եւ Տէրն ալ կը շարունակէ շարունակենք մեղանչել իր դէմ, եւ Տէրն ալ կը շարունակէ շարունակենք մեղանչել իր դէմ, եւ Տէրն ալ կը շարունակէ շարունակենք մեղանչել իր դէմ, եւ Տէրն ալ կը շարունակէ 
ներել: Քրիստոս մեզի ներել: Քրիստոս մեզի ներել: Քրիստոս մեզի ներել: Քրիստոս մեզի ««««աւելի շատ շնորհեցաւելի շատ շնորհեցաւելի շատ շնորհեցաւելի շատ շնորհեց», », », », ուստի մենք ուստի մենք ուստի մենք ուստի մենք 
աւելիաւելիաւելիաւելի´ ´ ´ ´ պէտք է սիրենք զինք քան իր ժամանակակիցները:պէտք է սիրենք զինք քան իր ժամանակակիցները:պէտք է սիրենք զինք քան իր ժամանակակիցները:պէտք է սիրենք զինք քան իր ժամանակակիցները:    

Քրիստոս շատ չէ՞ շնորհած ու շատ չի՞ շնորհեր մեզի մեր Քրիստոս շատ չէ՞ շնորհած ու շատ չի՞ շնորհեր մեզի մեր Քրիստոս շատ չէ՞ շնորհած ու շատ չի՞ շնորհեր մեզի մեր Քրիստոս շատ չէ՞ շնորհած ու շատ չի՞ շնորհեր մեզի մեր 
մեղքերը: Այոմեղքերը: Այոմեղքերը: Այոմեղքերը: Այո´: ´: ´: ´: Ուրեմն, մենք պէտք է զինքՈւրեմն, մենք պէտք է զինքՈւրեմն, մենք պէտք է զինքՈւրեմն, մենք պէտք է զինք    շաշաշաշա´́́́տ սիրենք: տ սիրենք: տ սիրենք: տ սիրենք: 
Շատ չի՞ համբերեր մեր տկարութեանց, շատ չՇատ չի՞ համբերեր մեր տկարութեանց, շատ չՇատ չի՞ համբերեր մեր տկարութեանց, շատ չՇատ չի՞ համբերեր մեր տկարութեանց, շատ չ’’’’ը՞սպասեր որ ը՞սպասեր որ ը՞սպասեր որ ը՞սպասեր որ 
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իրեն դառնանք, շատ ու միշտ չիրեն դառնանք, շատ ու միշտ չիրեն դառնանք, շատ ու միշտ չիրեն դառնանք, շատ ու միշտ չ’’’’ո՞ղորմիր, շատ ու միշտ չի՞ ո՞ղորմիր, շատ ու միշտ չի՞ ո՞ղորմիր, շատ ու միշտ չի՞ ո՞ղորմիր, շատ ու միշտ չի՞ 
գթար, շատ ու միշտ չի՞ կանչէր, շատ ու միշտ չգթար, շատ ու միշտ չի՞ կանչէր, շատ ու միշտ չգթար, շատ ու միշտ չի՞ կանչէր, շատ ու միշտ չգթար, շատ ու միշտ չի՞ կանչէր, շատ ու միշտ չ’’’’օ՞րհներ, շատ օ՞րհներ, շատ օ՞րհներ, շատ օ՞րհներ, շատ 
ու միշտ չի՞ պարգեւեր, այս բոլորը շատ շնորհել չի՞ ու միշտ չի՞ պարգեւեր, այս բոլորը շատ շնորհել չի՞ ու միշտ չի՞ պարգեւեր, այս բոլորը շատ շնորհել չի՞ ու միշտ չի՞ պարգեւեր, այս բոլորը շատ շնորհել չի՞ 
նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:    

Եւ տակաւին, երբ մնայԵւ տակաւին, երբ մնայԵւ տակաւին, երբ մնայԵւ տակաւին, երբ մնայուն կերպով կը բամբասենք մեր ուն կերպով կը բամբասենք մեր ուն կերպով կը բամբասենք մեր ուն կերպով կը բամբասենք մեր 
նմանը ու Քրիստոս կը համբերէ` ասիկա մեր մեղքի պարտքը նմանը ու Քրիստոս կը համբերէ` ասիկա մեր մեղքի պարտքը նմանը ու Քրիստոս կը համբերէ` ասիկա մեր մեղքի պարտքը նմանը ու Քրիստոս կը համբերէ` ասիկա մեր մեղքի պարտքը 
շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Երբ մնայուն կերպով կը կանչէ շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Երբ մնայուն կերպով կը կանչէ շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Երբ մնայուն կերպով կը կանչէ շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Երբ մնայուն կերպով կը կանչէ 
ու չենք պատասխաներ, կը բաղխէ ու չենք բանար, կը ձայնէ ու չենք պատասխաներ, կը բաղխէ ու չենք բանար, կը ձայնէ ու չենք պատասխաներ, կը բաղխէ ու չենք բանար, կը ձայնէ ու չենք պատասխաներ, կը բաղխէ ու չենք բանար, կը ձայնէ 
ու չենք անսար, կը հրաւիրէ ու չենք ընդառաջեր, կը դրդէ ու ու չենք անսար, կը հրաւիրէ ու չենք ընդառաջեր, կը դրդէ ու ու չենք անսար, կը հրաւիրէ ու չենք ընդառաջեր, կը դրդէ ու ու չենք անսար, կը հրաւիրէ ու չենք ընդառաջեր, կը դրդէ ու 
չենք շարժիր, չենք շարժիր, չենք շարժիր, չենք շարժիր, կը խնդրէ ու չենք պատասխաներ` այս բոլորը կը խնդրէ ու չենք պատասխաներ` այս բոլորը կը խնդրէ ու չենք պատասխաներ` այս բոլորը կը խնդրէ ու չենք պատասխաներ` այս բոլորը 
մեր մեղքի պարտքերը շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Եթէ այոմեր մեղքի պարտքերը շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Եթէ այոմեր մեղքի պարտքերը շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Եթէ այոմեր մեղքի պարտքերը շատ շնորհել չի՞ նշանակեր: Եթէ այո´, ´, ´, ´, 
ուրեմն պէտք չէ՞ զինք շատ սիրենք:ուրեմն պէտք չէ՞ զինք շատ սիրենք:ուրեմն պէտք չէ՞ զինք շատ սիրենք:ուրեմն պէտք չէ՞ զինք շատ սիրենք:    

7) 7) 7) 7) «“«“«“«“Ճի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիր”,”,”,”,----    ըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուս»»»»::::    Սիմոն չէր գիտեր Սիմոն չէր գիտեր Սիմոն չէր գիտեր Սիմոն չէր գիտեր 
որ իր պատասխանով ինքզինք էր որ դատեց ու որ իր պատասխանով ինքզինք էր որ դատեց ու որ իր պատասխանով ինքզինք էր որ դատեց ու որ իր պատասխանով ինքզինք էր որ դատեց ու 
դատապարտեց, որովհետեւ իր պատասխանէն դատապարտեց, որովհետեւ իր պատասխանէն դատապարտեց, որովհետեւ իր պատասխանէն դատապարտեց, որովհետեւ իր պատասխանէն անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս անմիջապէս 
ետք, Յիսուս ընդարձակ համեմատական մը ըրաւ իր ու կնոջ ետք, Յիսուս ընդարձակ համեմատական մը ըրաւ իր ու կնոջ ետք, Յիսուս ընդարձակ համեմատական մը ըրաւ իր ու կնոջ ետք, Յիսուս ընդարձակ համեմատական մը ըրաւ իր ու կնոջ 
միջեւ, ցոյց տալով Սիմոնին, թէ ինչպէս զլացած էր իր սիրոյն, միջեւ, ցոյց տալով Սիմոնին, թէ ինչպէս զլացած էր իր սիրոյն, միջեւ, ցոյց տալով Սիմոնին, թէ ինչպէս զլացած էր իր սիրոյն, միջեւ, ցոյց տալով Սիմոնին, թէ ինչպէս զլացած էր իր սիրոյն, 
մեծարանքին ու յարգանքին մէջ իրեն հանդէպ, որովհետեւ, մեծարանքին ու յարգանքին մէջ իրեն հանդէպ, որովհետեւ, մեծարանքին ու յարգանքին մէջ իրեն հանդէպ, որովհետեւ, մեծարանքին ու յարգանքին մէջ իրեն հանդէպ, որովհետեւ, 
ոոոո´́́́չ ոտքը լուալու համար ջուր տուած էր իրեն, ոչ ոտքը լուալու համար ջուր տուած էր իրեն, ոչ ոտքը լուալու համար ջուր տուած էր իրեն, ոչ ոտքը լուալու համար ջուր տուած էր իրեն, ո´́́́չ բարի չ բարի չ բարի չ բարի 
գալուստի համբոյր մը տուած էր իրեգալուստի համբոյր մը տուած էր իրեգալուստի համբոյր մը տուած էր իրեգալուստի համբոյր մը տուած էր իրեն, եւ ոն, եւ ոն, եւ ոն, եւ ո´́́́չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով չ ալ գլուխը իւղով 
օծած էր: Մենք եւս, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը պատգամենք օծած էր: Մենք եւս, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը պատգամենք օծած էր: Մենք եւս, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը պատգամենք օծած էր: Մենք եւս, եթէ երբեք կը խօսինք ու կը պատգամենք 
Քրիստոսի մասին, եւ սակայն Սիմոնի նման կը զլանանք մեր Քրիստոսի մասին, եւ սակայն Սիմոնի նման կը զլանանք մեր Քրիստոսի մասին, եւ սակայն Սիմոնի նման կը զլանանք մեր Քրիստոսի մասին, եւ սակայն Սիմոնի նման կը զլանանք մեր 
սիրոյն մէջ իրեն հանդէպ, եւ ոսիրոյն մէջ իրեն հանդէպ, եւ ոսիրոյն մէջ իրեն հանդէպ, եւ ոսիրոյն մէջ իրեն հանդէպ, եւ ո´́́́չ մէկ բարի արարք կչ մէկ բարի արարք կչ մէկ բարի արարք կչ մէկ բարի արարք կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
իրեն համար` պիտի դատուինք ու դատապարտուինք մեր իրեն համար` պիտի դատուինք ու դատապարտուինք մեր իրեն համար` պիտի դատուինք ու դատապարտուինք մեր իրեն համար` պիտի դատուինք ու դատապարտուինք մեր 
իսկ խօսքերով, քարոզնեիսկ խօսքերով, քարոզնեիսկ խօսքերով, քարոզնեիսկ խօսքերով, քարոզներով ու պատգամներով, եւ անիրաւ րով ու պատգամներով, եւ անիրաւ րով ու պատգամներով, եւ անիրաւ րով ու պատգամներով, եւ անիրաւ 
ծառային ուծառային ուծառային ուծառային ուղղղղղուած խօսքը` մեզիղուած խօսքը` մեզիղուած խօսքը` մեզիղուած խօսքը` մեզի´ ´ ´ ´ ալ ուղղուած պիտի ըլլայ. ալ ուղղուած պիտի ըլլայ. ալ ուղղուած պիտի ըլլայ. ալ ուղղուած պիտի ըլլայ. 
««««Քու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմՔու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմՔու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմՔու խօսքովդ քեզ պիտի դատեմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):Ղուկաս 19.22):    

8) 8) 8) 8) «“«“«“«“Ճի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիրՃի՛շդ դատեցիր”,”,”,”,----    ըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուսըսաւ Յիսուս»»»»::::    Սիմոն ճիշդ դատեց Սիմոն ճիշդ դատեց Սիմոն ճիշդ դատեց Սիմոն ճիշդ դատեց 
բայց ճիշդ չգործեց: Գիտէր ճիշդը բայց չըրաւ զանիկա: Ճիշդը բայց ճիշդ չգործեց: Գիտէր ճիշդը բայց չըրաւ զանիկա: Ճիշդը բայց ճիշդ չգործեց: Գիտէր ճիշդը բայց չըրաւ զանիկա: Ճիշդը բայց ճիշդ չգործեց: Գիտէր ճիշդը բայց չըրաւ զանիկա: Ճիշդը 
եւ ճշմարտութիւնը գեւ ճշմարտութիւնը գեւ ճշմարտութիւնը գեւ ճշմարտութիւնը գիտնալը` ազատութիւն չի բերեր մեզի, իտնալը` ազատութիւն չի բերեր մեզի, իտնալը` ազատութիւն չի բերեր մեզի, իտնալը` ազատութիւն չի բերեր մեզի, 
այլ` ճիշդը գործելը եւ ճշմարտութիւնը ապրիլը: Եթէ ճիշդ կը այլ` ճիշդը գործելը եւ ճշմարտութիւնը ապրիլը: Եթէ ճիշդ կը այլ` ճիշդը գործելը եւ ճշմարտութիւնը ապրիլը: Եթէ ճիշդ կը այլ` ճիշդը գործելը եւ ճշմարտութիւնը ապրիլը: Եթէ ճիշդ կը 
դատենք բայց ճիշդը չենք ըներ, եթէ ճիշդը կը խօսինք բայց դատենք բայց ճիշդը չենք ըներ, եթէ ճիշդը կը խօսինք բայց դատենք բայց ճիշդը չենք ըներ, եթէ ճիշդը կը խօսինք բայց դատենք բայց ճիշդը չենք ըներ, եթէ ճիշդը կը խօսինք բայց 
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ճիշդը չենք գործեր, եթէ գիտենք ճշմարտութիւնը բայց չենք ճիշդը չենք գործեր, եթէ գիտենք ճշմարտութիւնը բայց չենք ճիշդը չենք գործեր, եթէ գիտենք ճշմարտութիւնը բայց չենք ճիշդը չենք գործեր, եթէ գիտենք ճշմարտութիւնը բայց չենք 
ապրիր զանիկա` մեապրիր զանիկա` մեապրիր զանիկա` մեապրիր զանիկա` մե´́́́ղք է որ կը գործենք, համաձայն ղք է որ կը գործենք, համաձայն ղք է որ կը գործենք, համաձայն ղք է որ կը գործենք, համաձայն 
առաքեալին բաառաքեալին բաառաքեալին բաառաքեալին բառերուն. ռերուն. ռերուն. ռերուն. ««««Ով որ շիտակը գիտէ եւ չՈվ որ շիտակը գիտէ եւ չՈվ որ շիտակը գիտէ եւ չՈվ որ շիտակը գիտէ եւ չ’’’’ըներ` մեղք ըներ` մեղք ըներ` մեղք ըներ` մեղք 
է որ կը գործէէ որ կը գործէէ որ կը գործէէ որ կը գործէ»»»» ( ( ( (Յակոբոս 4.17): Մնասներու առակին մէջ նաեւ Յակոբոս 4.17): Մնասներու առակին մէջ նաեւ Յակոբոս 4.17): Մնասներու առակին մէջ նաեւ Յակոբոս 4.17): Մնասներու առակին մէջ նաեւ 
Յիսուս յստակ կերպով ցոյց տուաւ, թէ պիտի դատապարտուի Յիսուս յստակ կերպով ցոյց տուաւ, թէ պիտի դատապարտուի Յիսուս յստակ կերպով ցոյց տուաւ, թէ պիտի դատապարտուի Յիսուս յստակ կերպով ցոյց տուաւ, թէ պիտի դատապարտուի 
մարդը եթէ երբեք գիտէ ճիշդը ու չմարդը եթէ երբեք գիտէ ճիշդը ու չմարդը եթէ երբեք գիտէ ճիշդը ու չմարդը եթէ երբեք գիտէ ճիշդը ու չ’’’’ըներ: Առակին մէջ կը ըներ: Առակին մէջ կը ըներ: Առակին մէջ կը ըներ: Առակին մէջ կը 
կարդանք թէ ինչպէս ազնուական մարդը, հողին տակ իրեն կարդանք թէ ինչպէս ազնուական մարդը, հողին տակ իրեն կարդանք թէ ինչպէս ազնուական մարդը, հողին տակ իրեն կարդանք թէ ինչպէս ազնուական մարդը, հողին տակ իրեն 
տրտրտրտրուած դրամները պահող ծառային առարկութիւնը լսելէ ուած դրամները պահող ծառային առարկութիւնը լսելէ ուած դրամները պահող ծառային առարկութիւնը լսելէ ուած դրամները պահող ծառային առարկութիւնը լսելէ 
ետք` անոր կետք` անոր կետք` անոր կետք` անոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՉաՉաՉաՉա´́́́ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի ր ծառայ, քու խօսքովդ քեզ պիտի 
դատեմ: Քանի ԳԻՏԷԻՐ որ խիստ մարդ մըն եմ, կդատեմ: Քանի ԳԻՏԷԻՐ որ խիստ մարդ մըն եմ, կդատեմ: Քանի ԳԻՏԷԻՐ որ խիստ մարդ մըն եմ, կդատեմ: Քանի ԳԻՏԷԻՐ որ խիստ մարդ մըն եմ, կ’’’’առնեմ ինչ առնեմ ինչ առնեմ ինչ առնեմ ինչ 
որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս որ իմս չէ եւ կը հնձեմ ինչ որ չեմ սերմանած, ինչո՞ւ դրամս 
շահարկողներուն չտուիր, քանի ԳԻՏԷԻՐ նաեւ թէ շահարկողներուն չտուիր, քանի ԳԻՏԷԻՐ նաեւ թէ շահարկողներուն չտուիր, քանի ԳԻՏԷԻՐ նաեւ թէ շահարկողներուն չտուիր, քանի ԳԻՏԷԻՐ նաեւ թէ 
վերադարվերադարվերադարվերադարձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէիձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէիձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէիձիս զայն տոկոսով միասին պիտի պահանջէի»»»»    
((((Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 19.19.19.19.20202020----23): 23): 23): 23): Այսօր մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ երբ Յիսուս Այսօր մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ երբ Յիսուս Այսօր մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ երբ Յիսուս Այսօր մեզմէ ո՞վ չի գիտեր թէ երբ Յիսուս 
վերադառնայ` մեզ հաշուետուութեան պիտի կանչէ, ճիշդ վերադառնայ` մեզ հաշուետուութեան պիտի կանչէ, ճիշդ վերադառնայ` մեզ հաշուետուութեան պիտի կանչէ, ճիշդ վերադառնայ` մեզ հաշուետուութեան պիտի կանչէ, ճիշդ 
ինչպէս առակին մէջ յիշուած ազնուական մարդը իր ինչպէս առակին մէջ յիշուած ազնուական մարդը իր ինչպէս առակին մէջ յիշուած ազնուական մարդը իր ինչպէս առակին մէջ յիշուած ազնուական մարդը իր 
ծառաները հաշուետուութեան կանչեց: Ո՞վ չի գիտեր որ ծառաները հաշուետուութեան կանչեց: Ո՞վ չի գիտեր որ ծառաները հաշուետուութեան կանչեց: Ո՞վ չի գիտեր որ ծառաները հաշուետուութեան կանչեց: Ո՞վ չի գիտեր որ 
պիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուիպիտի դատապարտուի, , , , եթէ երբեք խօսած է ճշմարտութիւնը եթէ երբեք խօսած է ճշմարտութիւնը եթէ երբեք խօսած է ճշմարտութիւնը եթէ երբեք խօսած է ճշմարտութիւնը 
բայց չէ ապրած: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք կանչուած է բայց չէ ապրած: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք կանչուած է բայց չէ ապրած: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք կանչուած է բայց չէ ապրած: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք կանչուած է 
Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու բայց չէ աշխատած` այդ Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու բայց չէ աշխատած` այդ Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու բայց չէ աշխատած` այդ Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու բայց չէ աշխատած` այդ 
այգիէն դուրս պիտի դրուի: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք այգիէն դուրս պիտի դրուի: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք այգիէն դուրս պիտի դրուի: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք այգիէն դուրս պիտի դրուի: Ո՞վ չի գիտեր որ եթէ երբեք 
Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարաՔրիստոսի թագաւորութիւնը տարաՔրիստոսի թագաւորութիւնը տարաՔրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու կանչուած է բայց չէ ծելու կանչուած է բայց չէ ծելու կանչուած է բայց չէ ծելու կանչուած է բայց չէ 
տարածածտարածածտարածածտարածած` ` ` ` այդ թագաւայդ թագաւայդ թագաւայդ թագաւորութենէն պիտի հեռացուի: Ո՞վ չի որութենէն պիտի հեռացուի: Ո՞վ չի որութենէն պիտի հեռացուի: Ո՞վ չի որութենէն պիտի հեռացուի: Ո՞վ չի 
գիտեր որ այժմ Տիրոջ ներկայութիւնը չփնտռող մարդը` գիտեր որ այժմ Տիրոջ ներկայութիւնը չփնտռող մարդը` գիտեր որ այժմ Տիրոջ ներկայութիւնը չփնտռող մարդը` գիտեր որ այժմ Տիրոջ ներկայութիւնը չփնտռող մարդը` 
դատաստանի օրը Տիրոջ ներկայութենէն փախչիլ պիտի ուզէ: դատաստանի օրը Տիրոջ ներկայութենէն փախչիլ պիտի ուզէ: դատաստանի օրը Տիրոջ ներկայութենէն փախչիլ պիտի ուզէ: դատաստանի օրը Տիրոջ ներկայութենէն փախչիլ պիտի ուզէ: 
Ո՞վ չի գիտեր որ այսօր Քրիստոսը իր վէմը չդարձուցած Ո՞վ չի գիտեր որ այսօր Քրիստոսը իր վէմը չդարձուցած Ո՞վ չի գիտեր որ այսօր Քրիստոսը իր վէմը չդարձուցած Ո՞վ չի գիտեր որ այսօր Քրիստոսը իր վէմը չդարձուցած 
մարդը` Տիրոջ գալստեան օրը լեռներուն ու ժայռերուն պիտի մարդը` Տիրոջ գալստեան օրը լեռներուն ու ժայռերուն պիտի մարդը` Տիրոջ գալստեան օրը լեռներուն ու ժայռերուն պիտի մարդը` Տիրոջ գալստեան օրը լեռներուն ու ժայռերուն պիտի 
աղաղակէ ու ըսէ. աղաղակէ ու ըսէ. աղաղակէ ու ըսէ. աղաղակէ ու ըսէ. ««««ՄեՄեՄեՄեր վրայ ինկէք ու ծածկեցէր վրայ ինկէք ու ծածկեցէր վրայ ինկէք ու ծածկեցէր վրայ ինկէք ու ծածկեցէ´́́́ք մեզ անոր ք մեզ անոր ք մեզ անոր ք մեզ անոր 
աչքէն, անոր` որ գահին վրայ կը նստի. ազատեցէաչքէն, անոր` որ գահին վրայ կը նստի. ազատեցէաչքէն, անոր` որ գահին վրայ կը նստի. ազատեցէաչքէն, անոր` որ գահին վրայ կը նստի. ազատեցէ´́́́ք մեզ ք մեզ ք մեզ ք մեզ 
Գառնուկին բարկութենէն, որովհետեւ անոր բարկութեան Գառնուկին բարկութենէն, որովհետեւ անոր բարկութեան Գառնուկին բարկութենէն, որովհետեւ անոր բարկութեան Գառնուկին բարկութենէն, որովհետեւ անոր բարկութեան 
ահաւոր օրը եկաւ, եւ ո՞վ կրնայ անոր առջեւ դիմանալահաւոր օրը եկաւ, եւ ո՞վ կրնայ անոր առջեւ դիմանալահաւոր օրը եկաւ, եւ ո՞վ կրնայ անոր առջեւ դիմանալահաւոր օրը եկաւ, եւ ո՞վ կրնայ անոր առջեւ դիմանալ»»»»    
((((Յայտնութիւն 6.16Յայտնութիւն 6.16Յայտնութիւն 6.16Յայտնութիւն 6.16----17):17):17):17):    
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««««Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.Ապա դառնալով դէպի կինը, շարունակեց.----    
““““Սիմո՛ն, կըՍիմո՛ն, կըՍիմո՛ն, կըՍիմո՛ն, կը    տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս տեսնե՞ս այս կինը: Տունդ մտայ, բայց ոտքերս 

լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով լուալու համար ջուր չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով 
ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն բարի գալուստի ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն բարի գալուստի ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն բարի գալուստի ոտքերս թրջեց եւ մազերովը սրբեց: Դուն բարի գալուստի 
համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր 
չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ: Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, ր, ր, ր, 
մինչ ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ իւղովմինչ ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ իւղովմինչ ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ իւղովմինչ ասիկա ոտքերս օծեց անուշահոտ իւղով””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44Ղուկաս 7.44----
46):46):46):46):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս իր խօսակցութիւնը վերջացնելէ ետք Սիմոնի Յիսուս իր խօսակցութիւնը վերջացնելէ ետք Սիմոնի Յիսուս իր խօսակցութիւնը վերջացնելէ ետք Սիմոնի Յիսուս իր խօսակցութիւնը վերջացնելէ ետք Սիմոնի 
հետ, դարձաւ դէպի կինը եւ խօսքը ուղղելով Սիմոնին` ըսաւ.հետ, դարձաւ դէպի կինը եւ խօսքը ուղղելով Սիմոնին` ըսաւ.հետ, դարձաւ դէպի կինը եւ խօսքը ուղղելով Սիմոնին` ըսաւ.հետ, դարձաւ դէպի կինը եւ խօսքը ուղղելով Սիմոնին` ըսաւ.    
««««ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը»:»:»:»:    Յիսուս ուզեց որ Սիմոն նայի Յիսուս ուզեց որ Սիմոն նայի Յիսուս ուզեց որ Սիմոն նայի Յիսուս ուզեց որ Սիմոն նայի 
կնոջ: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Սիմոնկնոջ: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Սիմոնկնոջ: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Սիմոնկնոջ: Ինչո՞ւ համար արդեօք: Սիմոն    չէր ուզած պոռնիկ կնոջ չէր ուզած պոռնիկ կնոջ չէր ուզած պոռնիկ կնոջ չէր ուզած պոռնիկ կնոջ 
նայիլ, այլ խօսքով` չէր ուզած յատուկ ուշադրութիւն դարձնել նայիլ, այլ խօսքով` չէր ուզած յատուկ ուշադրութիւն դարձնել նայիլ, այլ խօսքով` չէր ուզած յատուկ ուշադրութիւն դարձնել նայիլ, այլ խօսքով` չէր ուզած յատուկ ուշադրութիւն դարձնել 
անոր, բայց ահա Յիսուս, զինք կը հրաւիրէր իր անոր, բայց ահա Յիսուս, զինք կը հրաւիրէր իր անոր, բայց ահա Յիսուս, զինք կը հրաւիրէր իր անոր, բայց ահա Յիսուս, զինք կը հրաւիրէր իր 
ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու կնոջ վրայ: Սիմոն կուշադրութիւնը կեդրոնացնելու կնոջ վրայ: Սիմոն կուշադրութիւնը կեդրոնացնելու կնոջ վրայ: Սիմոն կուշադրութիւնը կեդրոնացնելու կնոջ վրայ: Սիմոն կ’’’’անտեսէր անտեսէր անտեսէր անտեսէր 
կինը, բայց Յիսուս զինք հրաւիրեց տեսնելու կինը, տեսնելու կինը, բայց Յիսուս զինք հրաւիրեց տեսնելու կինը, տեսնելու կինը, բայց Յիսուս զինք հրաւիրեց տեսնելու կինը, տեսնելու կինը, բայց Յիսուս զինք հրաւիրեց տեսնելու կինը, տեսնելու 
անոր սէրն ու հաւատքը իանոր սէրն ու հաւատքը իանոր սէրն ու հաւատքը իանոր սէրն ու հաւատքը իրեն հանդէպ, տեսնելու անոր րեն հանդէպ, տեսնելու անոր րեն հանդէպ, տեսնելու անոր րեն հանդէպ, տեսնելու անոր 
զղջումն ու ապաշխարութեան արցունքները: Բոլոր անոնք զղջումն ու ապաշխարութեան արցունքները: Բոլոր անոնք զղջումն ու ապաշխարութեան արցունքները: Բոլոր անոնք զղջումն ու ապաշխարութեան արցունքները: Բոլոր անոնք 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’անտեսեն Տիրոջ զաւակները, կանտեսեն Տիրոջ զաւակները, կանտեսեն Տիրոջ զաւակները, կանտեսեն Տիրոջ զաւակները, կ’’’’անտեսեն անոնց անտեսեն անոնց անտեսեն անոնց անտեսեն անոնց 
թափած արցունքները, կթափած արցունքները, կթափած արցունքները, կթափած արցունքները, կ’’’’անտեսեն ապաշխարութեան կեանք անտեսեն ապաշխարութեան կեանք անտեսեն ապաշխարութեան կեանք անտեսեն ապաշխարութեան կեանք 
ապրողները, օր պիտի գայ երբ անոնք Տիրոջ իսկ հրամանով ապրողները, օր պիտի գայ երբ անոնք Տիրոջ իսկ հրամանով ապրողները, օր պիտի գայ երբ անոնք Տիրոջ իսկ հրամանով ապրողները, օր պիտի գայ երբ անոնք Տիրոջ իսկ հրամանով 
ու հրահանգով, պիտի նային իրենցու հրահանգով, պիտի նային իրենցու հրահանգով, պիտի նային իրենցու հրահանգով, պիտի նային իրենց    անտեսած մարդոց` անտեսած մարդոց` անտեսած մարդոց` անտեսած մարդոց` 
տեսնելու համար անոնց փառքն ու փառքի շքեղութիւնը, տեսնելու համար անոնց փառքն ու փառքի շքեղութիւնը, տեսնելու համար անոնց փառքն ու փառքի շքեղութիւնը, տեսնելու համար անոնց փառքն ու փառքի շքեղութիւնը, 
անոնց փրկութիւնն ու փրկութեան ուրախութիւնը: Աշխարհի անոնց փրկութիւնն ու փրկութեան ուրախութիւնը: Աշխարհի անոնց փրկութիւնն ու փրկութեան ուրախութիւնը: Աշխարհի անոնց փրկութիւնն ու փրկութեան ուրախութիւնը: Աշխարհի 
մարդը յաւերժապէս պիտի չկրնայ անտեսել Աստուծոյ մարդը յաւերժապէս պիտի չկրնայ անտեսել Աստուծոյ մարդը յաւերժապէս պիտի չկրնայ անտեսել Աստուծոյ մարդը յաւերժապէս պիտի չկրնայ անտեսել Աստուծոյ 
մարդը:մարդը:մարդը:մարդը:    

2) 2) 2) 2) ««««ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը»:»:»:»:    Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ Յիսուս ուզեց որ 
Սիմոն իր ուշադրութիւնը դարձնէր դէպիՍիմոն իր ուշադրութիւնը դարձնէր դէպիՍիմոն իր ուշադրութիւնը դարձնէր դէպիՍիմոն իր ուշադրութիւնը դարձնէր դէպի    կինը, որովհետեւ կինը, որովհետեւ կինը, որովհետեւ կինը, որովհետեւ 
ան կան կան կան կ’’’’ուզէր որ Սիմոն բան մը տեսնէր ու գիտնար: Ի՞նչ բան: ուզէր որ Սիմոն բան մը տեսնէր ու գիտնար: Ի՞նչ բան: ուզէր որ Սիմոն բան մը տեսնէր ու գիտնար: Ի՞նչ բան: ուզէր որ Սիմոն բան մը տեսնէր ու գիտնար: Ի՞նչ բան: 
Յիսուս Սիմոնին ուղղած իր այս հարցումով, ըսել կՅիսուս Սիմոնին ուղղած իր այս հարցումով, ըսել կՅիսուս Սիմոնին ուղղած իր այս հարցումով, ըսել կՅիսուս Սիմոնին ուղղած իր այս հարցումով, ըսել կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
Սիմոնին.Սիմոնին.Սիմոնին.Սիմոնին.----    
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««««ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, դուն չն, դուն չն, դուն չն, դուն չ’’’’ընդունեցիր իմ մարգարէ ըլլալս, բայց ընդունեցիր իմ մարգարէ ըլլալս, բայց ընդունեցիր իմ մարգարէ ըլլալս, բայց ընդունեցիր իմ մարգարէ ըլլալս, բայց 
տետետետե´́́́ս, ահա այս կինը ընդունեց իմ մարգարէ ըլլալս: Կրնա՞մ ս, ահա այս կինը ընդունեց իմ մարգարէ ըլլալս: Կրնա՞մ ս, ահա այս կինը ընդունեց իմ մարգարէ ըլլալս: Կրնա՞մ ս, ահա այս կինը ընդունեց իմ մարգարէ ըլլալս: Կրնա՞մ 
անտեսել այս իրողանտեսել այս իրողանտեսել այս իրողանտեսել այս իրողութիւնը, եւ կրնա՞մ թոյլ տալ որ դունութիւնը, եւ կրնա՞մ թոյլ տալ որ դունութիւնը, եւ կրնա՞մ թոյլ տալ որ դունութիւնը, եւ կրնա՞մ թոյլ տալ որ դուն,,,,    
ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́նննն,,,,    անտեսես այս իրողութիւնը:անտեսես այս իրողութիւնը:անտեսես այս իրողութիւնը:անտեսես այս իրողութիւնը:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան ան ան ան իր արցունքներով իր արցունքներով իր արցունքներով իր արցունքներով 
ոտքերս թրջեցոտքերս թրջեցոտքերս թրջեցոտքերս թրջեց, , , , մինչդեռ դուն, ջուր անգամ չտուիր ինծի մինչդեռ դուն, ջուր անգամ չտուիր ինծի մինչդեռ դուն, ջուր անգամ չտուիր ինծի մինչդեռ դուն, ջուր անգամ չտուիր ինծի 
որպէսզի ձեռքերս կամ ոտքերս լուայի:որպէսզի ձեռքերս կամ ոտքերս լուայի:որպէսզի ձեռքերս կամ ոտքերս լուայի:որպէսզի ձեռքերս կամ ոտքերս լուայի:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , անանանան    իր իր իր իր մազերովը սրբեցմազերովը սրբեցմազերովը սրբեցմազերովը սրբեց    
ոոոոտտտտքերս, մինչդեռ դուն, ձեռքի անձեռքերս, մինչդեռ դուն, ձեռքի անձեռքերս, մինչդեռ դուն, ձեռքի անձեռքերս, մինչդեռ դուն, ձեռքի անձեռոց անգամ չտուիր ինծի:ոց անգամ չտուիր ինծի:ոց անգամ չտուիր ինծի:ոց անգամ չտուիր ինծի:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան ան ան ան տունդ մտնելէս ի վեր տունդ մտնելէս ի վեր տունդ մտնելէս ի վեր տունդ մտնելէս ի վեր 
չդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէչդադրեցաւ ոտքերս համբուրելէ, , , , մինչդեռ դուն, բարի մինչդեռ դուն, բարի մինչդեռ դուն, բարի մինչդեռ դուն, բարի 
գալուստի համբոյր մը անգամ չտուիր ինծի:գալուստի համբոյր մը անգամ չտուիր ինծի:գալուստի համբոյր մը անգամ չտուիր ինծի:գալուստի համբոյր մը անգամ չտուիր ինծի:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան ան ան ան ոտքերս օծեց ոտքերս օծեց ոտքերս օծեց ոտքերս օծեց 
անուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղով, , , , մինմինմինմինչդեռ դուն, գլուխս անգամ չօծեցիր:չդեռ դուն, գլուխս անգամ չօծեցիր:չդեռ դուն, գլուխս անգամ չօծեցիր:չդեռ դուն, գլուխս անգամ չօծեցիր:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան ապաշխարութեան ան ապաշխարութեան ան ապաշխարութեան ան ապաշխարութեան 
արցունք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան զիս սիրող սիրտ ունի, արցունք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան զիս սիրող սիրտ ունի, արցունք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան զիս սիրող սիրտ ունի, արցունք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան զիս սիրող սիրտ ունի, 
մինչդեռ դուն չունիս: Ան ինծի կապուած հոգի ունի, մինչդեռ մինչդեռ դուն չունիս: Ան ինծի կապուած հոգի ունի, մինչդեռ մինչդեռ դուն չունիս: Ան ինծի կապուած հոգի ունի, մինչդեռ մինչդեռ դուն չունիս: Ան ինծի կապուած հոգի ունի, մինչդեռ 
դուն չունիս:դուն չունիս:դուն չունիս:դուն չունիս:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան մեղքերու թողութիւան մեղքերու թողութիւան մեղքերու թողութիւան մեղքերու թողութիւն ն ն ն 
ձեռք ձգելու հաւատք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իր ձեռք ձգելու հաւատք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իր ձեռք ձգելու հաւատք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իր ձեռք ձգելու հաւատք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իր 
մեղքերը հրապարակաւ խոստովանելու ու անոնց համար մեղքերը հրապարակաւ խոստովանելու ու անոնց համար մեղքերը հրապարակաւ խոստովանելու ու անոնց համար մեղքերը հրապարակաւ խոստովանելու ու անոնց համար 
արտասուելու քաջութիւնը ունի, մինչդեռ դուն չունիս:արտասուելու քաջութիւնը ունի, մինչդեռ դուն չունիս:արտասուելու քաջութիւնը ունի, մինչդեռ դուն չունիս:արտասուելու քաջութիւնը ունի, մինչդեռ դուն չունիս:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան նոր ու նորոգուած ան նոր ու նորոգուած ան նոր ու նորոգուած ան նոր ու նորոգուած 
կեանք ապրելու փափաք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան կեանք ապրելու փափաք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան կեանք ապրելու փափաք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան կեանք ապրելու փափաք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան 
մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի պղծութենէն ձերբազատելու ու մաքուր կեանք պղծութենէն ձերբազատելու ու մաքուր կեանք պղծութենէն ձերբազատելու ու մաքուր կեանք պղծութենէն ձերբազատելու ու մաքուր կեանք 
ապրելու պատրաստակամութիւն ունի, մինչդեռ դուն չունիս:ապրելու պատրաստակամութիւն ունի, մինչդեռ դուն չունիս:ապրելու պատրաստակամութիւն ունի, մինչդեռ դուն չունիս:ապրելու պատրաստակամութիւն ունի, մինչդեռ դուն չունիս:    

ՍՍՍՍիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինըիմո՛ն, կը տեսնե՞ս այս կինը, , , , ան ձայնս լսող ականջ ան ձայնս լսող ականջ ան ձայնս լսող ականջ ան ձայնս լսող ականջ 
ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իմ մէջ Աստուծոյ ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իմ մէջ Աստուծոյ ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իմ մէջ Աստուծոյ ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան իմ մէջ Աստուծոյ 
ներկայութիւնը տեսնող աչք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան ներկայութիւնը տեսնող աչք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան ներկայութիւնը տեսնող աչք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան ներկայութիւնը տեսնող աչք ունի, մինչդեռ դուն չունիս: Ան 
ինծի հետեւորդինծի հետեւորդինծի հետեւորդինծի հետեւորդ    ու զաւակ դառնալու ըղձանք ունի, մինչդեռ ու զաւակ դառնալու ըղձանք ունի, մինչդեռ ու զաւակ դառնալու ըղձանք ունի, մինչդեռ ու զաւակ դառնալու ըղձանք ունի, մինչդեռ 
դուն չունիս:դուն չունիս:դուն չունիս:դուն չունիս:    
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ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ո´́́́վ է այս կինը: Ան չէվ է այս կինը: Ան չէվ է այս կինը: Ան չէվ է այս կինը: Ան չէ´ ´ ´ ´ ինչ որ ինչ որ ինչ որ ինչ որ 
դուն կը կարծես: Ոդուն կը կարծես: Ոդուն կը կարծես: Ոդուն կը կարծես: Ո´́́́չ ալ ես քու կարծածիդ համաձայն մէկն չ ալ ես քու կարծածիդ համաձայն մէկն չ ալ ես քու կարծածիդ համաձայն մէկն չ ալ ես քու կարծածիդ համաձայն մէկն 
եմ: Այոեմ: Այոեմ: Այոեմ: Այո´, ´, ´, ´, ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ոն, ոն, ոն, ո´́́́չ ան դատապարտեալ է եւ ոչ ան դատապարտեալ է եւ ոչ ան դատապարտեալ է եւ ոչ ան դատապարտեալ է եւ ո´́́́չ ալ ես չ ալ ես չ ալ ես չ ալ ես 
անողորմ դատաւոր: Սիմոանողորմ դատաւոր: Սիմոանողորմ դատաւոր: Սիմոանողորմ դատաւոր: Սիմո´́́́ն, ես չեմ կրնար քեզի պն, ես չեմ կրնար քեզի պն, ես չեմ կրնար քեզի պն, ես չեմ կրնար քեզի պէս էս էս էս 
անողորմ ըլլալ` ողորմութեանս ապաւինած այս կնոջ անողորմ ըլլալ` ողորմութեանս ապաւինած այս կնոջ անողորմ ըլլալ` ողորմութեանս ապաւինած այս կնոջ անողորմ ըլլալ` ողորմութեանս ապաւինած այս կնոջ 
հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անգութ ըլլալ` գթութեան հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անգութ ըլլալ` գթութեան հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անգութ ըլլալ` գթութեան հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անգութ ըլլալ` գթութեան 
կարօտ անոր հոգիին հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անտեսել կարօտ անոր հոգիին հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անտեսել կարօտ անոր հոգիին հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անտեսել կարօտ անոր հոգիին հանդէպ: Չեմ կրնար քեզի պէս անտեսել 
զիս տեսնելու եկած ու զիս տեսնել ուզող այս կինը: Չեմ զիս տեսնելու եկած ու զիս տեսնել ուզող այս կինը: Չեմ զիս տեսնելու եկած ու զիս տեսնել ուզող այս կինը: Չեմ զիս տեսնելու եկած ու զիս տեսնել ուզող այս կինը: Չեմ 
կրնար քեզի պէս ականջներս փակել անոր կրնար քեզի պէս ականջներս փակել անոր կրնար քեզի պէս ականջներս փակել անոր կրնար քեզի պէս ականջներս փակել անոր 
ապաշխարութեան ձաապաշխարութեան ձաապաշխարութեան ձաապաշխարութեան ձայնին դիմաց:յնին դիմաց:յնին դիմաց:յնին դիմաց:    

ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, ես չեմ կրնար անտեսել այս կինը որ զիս քեզմէ ն, ես չեմ կրնար անտեսել այս կինը որ զիս քեզմէ ն, ես չեմ կրնար անտեսել այս կինը որ զիս քեզմէ ն, ես չեմ կրնար անտեսել այս կինը որ զիս քեզմէ 
աւելի սիրեց: Չեմ կրնար անարգել այս կինը որ զիս քեզմէ աւելի սիրեց: Չեմ կրնար անարգել այս կինը որ զիս քեզմէ աւելի սիրեց: Չեմ կրնար անարգել այս կինը որ զիս քեզմէ աւելի սիրեց: Չեմ կրնար անարգել այս կինը որ զիս քեզմէ 
աւելի յարգեց ու պատուեց:աւելի յարգեց ու պատուեց:աւելի յարգեց ու պատուեց:աւելի յարգեց ու պատուեց:    

ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, դուն լոկ սեղանդ փռեցիր իմ առջեւս, մինչդեռ ն, դուն լոկ սեղանդ փռեցիր իմ առջեւս, մինչդեռ ն, դուն լոկ սեղանդ փռեցիր իմ առջեւս, մինչդեռ ն, դուն լոկ սեղանդ փռեցիր իմ առջեւս, մինչդեռ 
այս կինը` իր սիրտը փռեց ոտքերուս առջեւ: Դուն սեղան այս կինը` իր սիրտը փռեց ոտքերուս առջեւ: Դուն սեղան այս կինը` իր սիրտը փռեց ոտքերուս առջեւ: Դուն սեղան այս կինը` իր սիրտը փռեց ոտքերուս առջեւ: Դուն սեղան 
բացիր զիս կշտաբացիր զիս կշտաբացիր զիս կշտաբացիր զիս կշտացնելու համար, մինչդեռ այս կինը իր սիրտը ցնելու համար, մինչդեռ այս կինը իր սիրտը ցնելու համար, մինչդեռ այս կինը իր սիրտը ցնելու համար, մինչդեռ այս կինը իր սիրտը 
բացաւ ինձմով կշտանալու համար: Սիմոբացաւ ինձմով կշտանալու համար: Սիմոբացաւ ինձմով կշտանալու համար: Սիմոբացաւ ինձմով կշտանալու համար: Սիմո´́́́ն, իմ փնտռածս ու ն, իմ փնտռածս ու ն, իմ փնտռածս ու ն, իմ փնտռածս ու 
փափաքածս քու սեղանդ չէ, այլ այս կնոջ սիրտը:փափաքածս քու սեղանդ չէ, այլ այս կնոջ սիրտը:փափաքածս քու սեղանդ չէ, այլ այս կնոջ սիրտը:փափաքածս քու սեղանդ չէ, այլ այս կնոջ սիրտը:    

ՍիմոՍիմոՍիմոՍիմո´́́́ն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ոն, հիմա գիտցա՞ր թէ ո´́́́վ է այս կինը: Այս կինը վ է այս կինը: Այս կինը վ է այս կինը: Այս կինը վ է այս կինը: Այս կինը 
շուտով իմ արեանս գինը պիտի ըլլայ: Այս կինը շուտով իմ շուտով իմ արեանս գինը պիտի ըլլայ: Այս կինը շուտով իմ շուտով իմ արեանս գինը պիտի ըլլայ: Այս կինը շուտով իմ շուտով իմ արեանս գինը պիտի ըլլայ: Այս կինը շուտով իմ 
վկաս պիտի ըլլայ: Ավկաս պիտի ըլլայ: Ավկաս պիտի ըլլայ: Ավկաս պիտի ըլլայ: Այս կնոջ միջոցաւ ու այս կնոջ պատճառով յս կնոջ միջոցաւ ու այս կնոջ պատճառով յս կնոջ միջոցաւ ու այս կնոջ պատճառով յս կնոջ միջոցաւ ու այս կնոջ պատճառով 
շատեր դարձի պիտի գանշատեր դարձի պիտի գանշատեր դարձի պիտի գանշատեր դարձի պիտի գան»:»:»:»:    

3)3)3)3) « « « «Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր 
չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ չտուիր, մինչ ասիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց եւ 
մազերովը սրբեցմազերովը սրբեցմազերովը սրբեցմազերովը սրբեց»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Սիմոն ոտքերը լուալու Ինչո՞ւ համար Սիմոն ոտքերը լուալու Ինչո՞ւ համար Սիմոն ոտքերը լուալու Ինչո՞ւ համար Սիմոն ոտքերը լուալու 
համար ջուր չտուաւ Յիսուսի.համար ջուր չտուաւ Յիսուսի.համար ջուր չտուաւ Յիսուսի.համար ջուր չտուաւ Յիսուսի.----    

ա) Անցեալին ընդունոա) Անցեալին ընդունոա) Անցեալին ընդունոա) Անցեալին ընդունուած սովորութիւն էր որ երբ ւած սովորութիւն էր որ երբ ւած սովորութիւն էր որ երբ ւած սովորութիւն էր որ երբ 
տանտէր մը տուն դառնար, տան սպասաւորը կամ ծառան տանտէր մը տուն դառնար, տան սպասաւորը կամ ծառան տանտէր մը տուն դառնար, տան սպասաւորը կամ ծառան տանտէր մը տուն դառնար, տան սպասաւորը կամ ծառան 
անմիջապէս ջուր կը բերէր եւ անոր ոտքերը կը լուար: Սիմոն անմիջապէս ջուր կը բերէր եւ անոր ոտքերը կը լուար: Սիմոն անմիջապէս ջուր կը բերէր եւ անոր ոտքերը կը լուար: Սիմոն անմիջապէս ջուր կը բերէր եւ անոր ոտքերը կը լուար: Սիմոն 
սակայն ջուր չտուաւ Յիսուսին որպէսզի ոտքերը լուար, եւ սակայն ջուր չտուաւ Յիսուսին որպէսզի ոտքերը լուար, եւ սակայն ջուր չտուաւ Յիսուսին որպէսզի ոտքերը լուար, եւ սակայն ջուր չտուաւ Յիսուսին որպէսզի ոտքերը լուար, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ ինք լուաց անոր ոտքերը: Սիմոն Տիրոջ ոտքերը չ ալ ինք լուաց անոր ոտքերը: Սիմոն Տիրոջ ոտքերը չ ալ ինք լուաց անոր ոտքերը: Սիմոն Տիրոջ ոտքերը չ ալ ինք լուաց անոր ոտքերը: Սիմոն Տիրոջ ոտքերը 
չլուալով կամ լուալու համարչլուալով կամ լուալու համարչլուալով կամ լուալու համարչլուալով կամ լուալու համար    ջուր չյատկացնելով, մէկ կողմէ, ջուր չյատկացնելով, մէկ կողմէ, ջուր չյատկացնելով, մէկ կողմէ, ջուր չյատկացնելով, մէկ կողմէ, 
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կարծէք կը մերժէր Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ իր Տէրը, իսկ միւս կարծէք կը մերժէր Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ իր Տէրը, իսկ միւս կարծէք կը մերժէր Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ իր Տէրը, իսկ միւս կարծէք կը մերժէր Յիսուսը ճանչնալ իբրեւ իր Տէրը, իսկ միւս 
կողմէ` կը մերժէր թէ ինք սպասաւոր կամ ծառայ կրնար ըլլալ կողմէ` կը մերժէր թէ ինք սպասաւոր կամ ծառայ կրնար ըլլալ կողմէ` կը մերժէր թէ ինք սպասաւոր կամ ծառայ կրնար ըլլալ կողմէ` կը մերժէր թէ ինք սպասաւոր կամ ծառայ կրնար ըլլալ 
Յիսուսին: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը Յիսուսին: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը Յիսուսին: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը Յիսուսին: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը 
լուալով` մէկ կողմէ ընդունած եղաւ որ Յիսուս իր Տէրն է, իսկ լուալով` մէկ կողմէ ընդունած եղաւ որ Յիսուս իր Տէրն է, իսկ լուալով` մէկ կողմէ ընդունած եղաւ որ Յիսուս իր Տէրն է, իսկ լուալով` մէկ կողմէ ընդունած եղաւ որ Յիսուս իր Տէրն է, իսկ 
միւսմիւսմիւսմիւս    կողմէ` ինքզինք իբրեւ աղախին Տիրոջ նուիրած եղաւ: կողմէ` ինքզինք իբրեւ աղախին Տիրոջ նուիրած եղաւ: կողմէ` ինքզինք իբրեւ աղախին Տիրոջ նուիրած եղաւ: կողմէ` ինքզինք իբրեւ աղախին Տիրոջ նուիրած եղաւ: 
Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ջուր տուա՞ծ ենք Յիսուսին Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ջուր տուա՞ծ ենք Յիսուսին Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ջուր տուա՞ծ ենք Յիսուսին Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ջուր տուա՞ծ ենք Յիսուսին 
որպէսզի ոտքերը լուայ: Այլ խօսքով, ընդունա՞ծ ենք զինք որպէսզի ոտքերը լուայ: Այլ խօսքով, ընդունա՞ծ ենք զինք որպէսզի ոտքերը լուայ: Այլ խօսքով, ընդունա՞ծ ենք զինք որպէսզի ոտքերը լուայ: Այլ խօսքով, ընդունա՞ծ ենք զինք 
իբրեւ մեր Տէրը, եւ մենք զմեզ դարձուցա՞ծ ենք անոր իբրեւ մեր Տէրը, եւ մենք զմեզ դարձուցա՞ծ ենք անոր իբրեւ մեր Տէրը, եւ մենք զմեզ դարձուցա՞ծ ենք անոր իբրեւ մեր Տէրը, եւ մենք զմեզ դարձուցա՞ծ ենք անոր 
ծառաներն ու աղախինները: Մենք ալ կնոջ նման մեր ծառաներն ու աղախինները: Մենք ալ կնոջ նման մեր ծառաներն ու աղախինները: Մենք ալ կնոջ նման մեր ծառաներն ու աղախինները: Մենք ալ կնոջ նման մեր 
արցունքարցունքարցունքարցունքներով Տիրոջ ոտքերը լուալ չե՞նք ուզեր, որպէսզի ներով Տիրոջ ոտքերը լուալ չե՞նք ուզեր, որպէսզի ներով Տիրոջ ոտքերը լուալ չե՞նք ուզեր, որպէսզի ներով Տիրոջ ոտքերը լուալ չե՞նք ուզեր, որպէսզի 
անոր ոտքերը լուալով` մեր մեղքերը լուացած ըլլանք, եւ մեր անոր ոտքերը լուալով` մեր մեղքերը լուացած ըլլանք, եւ մեր անոր ոտքերը լուալով` մեր մեղքերը լուացած ըլլանք, եւ մեր անոր ոտքերը լուալով` մեր մեղքերը լուացած ըլլանք, եւ մեր 
մեղքերը լուալով` ծառայ ու միաժամանակ զաւակ դարձած մեղքերը լուալով` ծառայ ու միաժամանակ զաւակ դարձած մեղքերը լուալով` ծառայ ու միաժամանակ զաւակ դարձած մեղքերը լուալով` ծառայ ու միաժամանակ զաւակ դարձած 
ըլլանք իրեն:ըլլանք իրեն:ըլլանք իրեն:ըլլանք իրեն:    

բ) Երբ Դաւիթ մարդիկ կը ղրկէ Աբիգիայի մօտ, որպէսզի բ) Երբ Դաւիթ մարդիկ կը ղրկէ Աբիգիայի մօտ, որպէսզի բ) Երբ Դաւիթ մարդիկ կը ղրկէ Աբիգիայի մօտ, որպէսզի բ) Երբ Դաւիթ մարդիկ կը ղրկէ Աբիգիայի մօտ, որպէսզի 
յայտնեն անոր թէ կյայտնեն անոր թէ կյայտնեն անոր թէ կյայտնեն անոր թէ կ’’’’ուզէ զայն ունեուզէ զայն ունեուզէ զայն ունեուզէ զայն ունենալ իբրեւնալ իբրեւնալ իբրեւնալ իբրեւ    կին, Աբիգիա կին, Աբիգիա կին, Աբիգիա կին, Աբիգիա 
անոնց կանոնց կանոնց կանոնց կ’’’’ըսէըսէըսէըսէ. . . . ««««Ահա քու աղախինդ իմ տիրոջս` Դաւիթի Ահա քու աղախինդ իմ տիրոջս` Դաւիթի Ահա քու աղախինդ իմ տիրոջս` Դաւիթի Ահա քու աղախինդ իմ տիրոջս` Դաւիթի 
ծառաներուն ոտքերը լուալու համար ստրկութիւն թող ընէծառաներուն ոտքերը լուալու համար ստրկութիւն թող ընէծառաներուն ոտքերը լուալու համար ստրկութիւն թող ընէծառաներուն ոտքերը լուալու համար ստրկութիւն թող ընէ»»»»    
((((Ա.Թագաւորաց 25.41): Աբիգիա ոչ միայն Դաւիթին ոտքերը Ա.Թագաւորաց 25.41): Աբիգիա ոչ միայն Դաւիթին ոտքերը Ա.Թագաւորաց 25.41): Աբիգիա ոչ միայն Դաւիթին ոտքերը Ա.Թագաւորաց 25.41): Աբիգիա ոչ միայն Դաւիթին ոտքերը 
լուալու պատրաստ էր, այլեւ` անոր ծառաներուն ոտքերը: լուալու պատրաստ էր, այլեւ` անոր ծառաներուն ոտքերը: լուալու պատրաստ էր, այլեւ` անոր ծառաներուն ոտքերը: լուալու պատրաստ էր, այլեւ` անոր ծառաներուն ոտքերը: 
Այս եւ նման համարներ ցոյց կու տան մեզի, Այս եւ նման համարներ ցոյց կու տան մեզի, Այս եւ նման համարներ ցոյց կու տան մեզի, Այս եւ նման համարներ ցոյց կու տան մեզի, թէ անցեալին, թէ անցեալին, թէ անցեալին, թէ անցեալին, 
ծառան ու աղախինը ոչ միայն իրենց տանտիրոջ ոտքերը կը ծառան ու աղախինը ոչ միայն իրենց տանտիրոջ ոտքերը կը ծառան ու աղախինը ոչ միայն իրենց տանտիրոջ ոտքերը կը ծառան ու աղախինը ոչ միայն իրենց տանտիրոջ ոտքերը կը 
լուային, այլ կը լուային նաեւ ոտքերը այն հիւրերուն, որոնք լուային, այլ կը լուային նաեւ ոտքերը այն հիւրերուն, որոնք լուային, այլ կը լուային նաեւ ոտքերը այն հիւրերուն, որոնք լուային, այլ կը լուային նաեւ ոտքերը այն հիւրերուն, որոնք 
յատուկ արժէք կը ներկայացնէին իրենց տանտիրոջ համար: յատուկ արժէք կը ներկայացնէին իրենց տանտիրոջ համար: յատուկ արժէք կը ներկայացնէին իրենց տանտիրոջ համար: յատուկ արժէք կը ներկայացնէին իրենց տանտիրոջ համար: 
Այս իմաստով, Սիմոն Յիսուսի ոտքերը չլուալով, ոԱյս իմաստով, Սիմոն Յիսուսի ոտքերը չլուալով, ոԱյս իմաստով, Սիմոն Յիսուսի ոտքերը չլուալով, ոԱյս իմաստով, Սիմոն Յիսուսի ոտքերը չլուալով, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
մերժած եղաւ զայն ճանչնալ իբրեւմերժած եղաւ զայն ճանչնալ իբրեւմերժած եղաւ զայն ճանչնալ իբրեւմերժած եղաւ զայն ճանչնալ իբրեւ    Տէր, այլ նաեւ` մերժած Տէր, այլ նաեւ` մերժած Տէր, այլ նաեւ` մերժած Տէր, այլ նաեւ` մերժած 
եղաւ զայն ճանչնալ յատուկ արժէք ունեցող հիւր անգամ եղաւ զայն ճանչնալ յատուկ արժէք ունեցող հիւր անգամ եղաւ զայն ճանչնալ յատուկ արժէք ունեցող հիւր անգամ եղաւ զայն ճանչնալ յատուկ արժէք ունեցող հիւր անգամ 
իբրեւ: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը իբրեւ: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը իբրեւ: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը իբրեւ: Պոռնիկ կինը իր արցունքներով Տիրոջ ոտքերը 
լուալով` ընդունած եղաւ Յիսուսը թէլուալով` ընդունած եղաւ Յիսուսը թէլուալով` ընդունած եղաւ Յիսուսը թէլուալով` ընդունած եղաւ Յիսուսը թէ´ ´ ´ ´ իբրեւ իր Տէրը եւ թէիբրեւ իր Տէրը եւ թէիբրեւ իր Տէրը եւ թէիբրեւ իր Տէրը եւ թէ´ ´ ´ ´ 
թանկագին արժէք ունեցող անձ մը իբրեւ: Մեզի համար ալ թանկագին արժէք ունեցող անձ մը իբրեւ: Մեզի համար ալ թանկագին արժէք ունեցող անձ մը իբրեւ: Մեզի համար ալ թանկագին արժէք ունեցող անձ մը իբրեւ: Մեզի համար ալ 
թանկագի՞ն է Յիսուս: Տեղ տուաթանկագի՞ն է Յիսուս: Տեղ տուաթանկագի՞ն է Յիսուս: Տեղ տուաթանկագի՞ն է Յիսուս: Տեղ տուա՞ծ ենք անոր մեր կեանքին ՞ծ ենք անոր մեր կեանքին ՞ծ ենք անոր մեր կեանքին ՞ծ ենք անոր մեր կեանքին 
մէջ: Եթէ տեղ տուած ենք` առաջնահե՞րթ տեղը տուած ենք: մէջ: Եթէ տեղ տուած ենք` առաջնահե՞րթ տեղը տուած ենք: մէջ: Եթէ տեղ տուած ենք` առաջնահե՞րթ տեղը տուած ենք: մէջ: Եթէ տեղ տուած ենք` առաջնահե՞րթ տեղը տուած ենք: 
Եթէ Յիսուս մեզի համար առաջնահերթ արժէք է, պէտք է Եթէ Յիսուս մեզի համար առաջնահերթ արժէք է, պէտք է Եթէ Յիսուս մեզի համար առաջնահերթ արժէք է, պէտք է Եթէ Յիսուս մեզի համար առաջնահերթ արժէք է, պէտք է 
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ուրեմն ամէն բանի մէջ ու ամէն ատեն առաջնահերթ տեղը ուրեմն ամէն բանի մէջ ու ամէն ատեն առաջնահերթ տեղը ուրեմն ամէն բանի մէջ ու ամէն ատեն առաջնահերթ տեղը ուրեմն ամէն բանի մէջ ու ամէն ատեն առաջնահերթ տեղը 
ունենայ. այոունենայ. այոունենայ. այոունենայ. այո´, ´, ´, ´, պէտք է առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր պէտք է առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր պէտք է առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր պէտք է առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր 
սրտին մէջ, մեր սիրոյն մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր սիրոյն մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր սիրոյն մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր սիրոյն մէջ, մեր առօրեային մէջ: Պէտք է առօրեային մէջ: Պէտք է առօրեային մէջ: Պէտք է առօրեային մէջ: Պէտք է 
առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր մշակած ծրագիրներուն մէջ, առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր մշակած ծրագիրներուն մէջ, առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր մշակած ծրագիրներուն մէջ, առաջնահերթ տեղը ունենայ մեր մշակած ծրագիրներուն մէջ, 
մեր կատարած գործերուն մէջ, մեր հետապնդած մեր կատարած գործերուն մէջ, մեր հետապնդած մեր կատարած գործերուն մէջ, մեր հետապնդած մեր կատարած գործերուն մէջ, մեր հետապնդած 
նպատակներուն մէջ, մեր յարաբերութիւններուն մէջ:նպատակներուն մէջ, մեր յարաբերութիւններուն մէջ:նպատակներուն մէջ, մեր յարաբերութիւններուն մէջ:նպատակներուն մէջ, մեր յարաբերութիւններուն մէջ:    

Շատեր կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Շատեր կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Շատեր կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Շատեր կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար 
առաջնահերթ է, բայց երբ իրենց կեանքին կը նայինք` առաջնահերթ է, բայց երբ իրենց կեանքին կը նայինք` առաջնահերթ է, բայց երբ իրենց կեանքին կը նայինք` առաջնահերթ է, բայց երբ իրենց կեանքին կը նայինք` 
ՅիսՅիսՅիսՅիսուսը չենք տեսներ հոն: Իրենց համար Յիսուս գանձատան ուսը չենք տեսներ հոն: Իրենց համար Յիսուս գանձատան ուսը չենք տեսներ հոն: Իրենց համար Յիսուս գանձատան ուսը չենք տեսներ հոն: Իրենց համար Յիսուս գանձատան 
մէջ դրուած գանձ մըն է, որուն դուռը ամրօրէն փակած են: մէջ դրուած գանձ մըն է, որուն դուռը ամրօրէն փակած են: մէջ դրուած գանձ մըն է, որուն դուռը ամրօրէն փակած են: մէջ դրուած գանձ մըն է, որուն դուռը ամրօրէն փակած են: 
Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար Անոնք որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց համար 
առաջնահերթ է, եւ սակայն, անհրաժեշտ յարգանքն ու առաջնահերթ է, եւ սակայն, անհրաժեշտ յարգանքն ու առաջնահերթ է, եւ սակայն, անհրաժեշտ յարգանքն ու առաջնահերթ է, եւ սակայն, անհրաժեշտ յարգանքն ու 
պատիւը, սէրն ու հնազանդութիւնը չեն ցուցաբերեր անոր պատիւը, սէրն ու հնազանդութիւնը չեն ցուցաբերեր անոր պատիւը, սէրն ու հնազանդութիւնը չեն ցուցաբերեր անոր պատիւը, սէրն ու հնազանդութիւնը չեն ցուցաբերեր անոր 
հանդէպ,հանդէպ,հանդէպ,հանդէպ,    կը նմանին այն մարդուն որ իր թագաւորին կողմէ կը նմանին այն մարդուն որ իր թագաւորին կողմէ կը նմանին այն մարդուն որ իր թագաւորին կողմէ կը նմանին այն մարդուն որ իր թագաւորին կողմէ 
հրաւէր կը ստանայ, թագաւորին մօտ պալատ կհրաւէր կը ստանայ, թագաւորին մօտ պալատ կհրաւէր կը ստանայ, թագաւորին մօտ պալատ կհրաւէր կը ստանայ, թագաւորին մօտ պալատ կ’’’’երթայ, եւ երթայ, եւ երթայ, եւ երթայ, եւ 
սակայն թագաւորին հանդիպելու ու անոր հետ ժամանակ սակայն թագաւորին հանդիպելու ու անոր հետ ժամանակ սակայն թագաւորին հանդիպելու ու անոր հետ ժամանակ սակայն թագաւորին հանդիպելու ու անոր հետ ժամանակ 
անցնելու փոխարէն` կը սկսի պալատը դիտել ու պալատին անցնելու փոխարէն` կը սկսի պալատը դիտել ու պալատին անցնելու փոխարէն` կը սկսի պալատը դիտել ու պալատին անցնելու փոխարէն` կը սկսի պալատը դիտել ու պալատին 
գեղեցկութեամբ հմայուիլ եւ կը մոռնայ բնակիչը պալատին, գեղեցկութեամբ հմայուիլ եւ կը մոռնայ բնակիչը պալատին, գեղեցկութեամբ հմայուիլ եւ կը մոռնայ բնակիչը պալատին, գեղեցկութեամբ հմայուիլ եւ կը մոռնայ բնակիչը պալատին, 
որուն համաորուն համաորուն համաորուն համար եկած էր: Որքա՜ն մարդիկ կան մեր մէջ որոնք ր եկած էր: Որքա՜ն մարդիկ կան մեր մէջ որոնք ր եկած էր: Որքա՜ն մարդիկ կան մեր մէջ որոնք ր եկած էր: Որքա՜ն մարդիկ կան մեր մէջ որոնք 
եկեղեցի կու գան, հոգեւոր պաշտամունքներու կու գան, եկեղեցի կու գան, հոգեւոր պաշտամունքներու կու գան, եկեղեցի կու գան, հոգեւոր պաշտամունքներու կու գան, եկեղեցի կու գան, հոգեւոր պաշտամունքներու կու գան, 
երկնաւոր Թագաւորին քով կը հրաւիրուին ու կու գաերկնաւոր Թագաւորին քով կը հրաւիրուին ու կու գաերկնաւոր Թագաւորին քով կը հրաւիրուին ու կու գաերկնաւոր Թագաւորին քով կը հրաւիրուին ու կու գա´́́́ն քովը, ն քովը, ն քովը, ն քովը, 
եւ սակայն չեեւ սակայն չեեւ սակայն չեեւ սակայն չե´́́́ն հանդիպիր իրեն, չեն հանդիպիր իրեն, չեն հանդիպիր իրեն, չեն հանդիպիր իրեն, չե´́́́ն հաղորդակցիր հետը, ն հաղորդակցիր հետը, ն հաղորդակցիր հետը, ն հաղորդակցիր հետը, 
չեչեչեչե´́́́ն պատուեր զինք: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է ն պատուեր զինք: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է ն պատուեր զինք: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է ն պատուեր զինք: Ճիշդ այսպիսիներուն համար է 
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ խօսքը. խօսքը. խօսքը. խօսքը. ««««Թէեւ անոնք Բարձրեալին կը հրաւիրուին, Թէեւ անոնք Բարձրեալին կը հրաւիրուին, Թէեւ անոնք Բարձրեալին կը հրաւիրուին, Թէեւ անոնք Բարձրեալին կը հրաւիրուին, 
եւ սակայն ոեւէ մէկը զանիկա չի բարձրացներեւ սակայն ոեւէ մէկը զանիկա չի բարձրացներեւ սակայն ոեւէ մէկը զանիկա չի բարձրացներեւ սակայն ոեւէ մէկը զանիկա չի բարձրացներ»»»» ( ( ( (Ովսեայ 11.7):Ովսեայ 11.7):Ովսեայ 11.7):Ովսեայ 11.7):    

գ) Ջուր չտալը Յիսուսի որպէսզի ոտքերը լուայ` ցոյց կու գ) Ջուր չտալը Յիսուսի որպէսզի ոտքերը լուայ` ցոյց կու գ) Ջուր չտալը Յիսուսի որպէսզի ոտքերը լուայ` ցոյց կու գ) Ջուր չտալը Յիսուսի որպէսզի ոտքերը լուայ` ցոյց կու 
տայ Սիմոնի անտարբերութիւնը Յիսուսի հանդէպ, տայ Սիմոնի անտարբերութիւնը Յիսուսի հանդէպ, տայ Սիմոնի անտարբերութիւնը Յիսուսի հանդէպ, տայ Սիմոնի անտարբերութիւնը Յիսուսի հանդէպ, 
յատկապէս` Յիսուսի հանգիստին հանդէպ: Ինչո՞ւ համար յատկապէս` Յիսուսի հանգիստին հանդէպ: Ինչո՞ւ համար յատկապէս` Յիսուսի հանգիստին հանդէպ: Ինչո՞ւ համար յատկապէս` Յիսուսի հանգիստին հանդէպ: Ինչո՞ւ համար 
ըսի ասիկաըսի ասիկաըսի ասիկաըսի ասիկա: : : : Որովհետեւ Յիսուս դուրսէն եկած էր, քանի մը Որովհետեւ Յիսուս դուրսէն եկած էր, քանի մը Որովհետեւ Յիսուս դուրսէն եկած էր, քանի մը Որովհետեւ Յիսուս դուրսէն եկած էր, քանի մը 
ժամէ ի վեր արդէն կը քալէր, գիւղերու փողոցներէն անցած ու ժամէ ի վեր արդէն կը քալէր, գիւղերու փողոցներէն անցած ու ժամէ ի վեր արդէն կը քալէր, գիւղերու փողոցներէն անցած ու ժամէ ի վեր արդէն կը քալէր, գիւղերու փողոցներէն անցած ու 
ոտքերը փոշի բռնած էին: Մեզմէ ո՞վ եթէ նման վիճակի մէջ ոտքերը փոշի բռնած էին: Մեզմէ ո՞վ եթէ նման վիճակի մէջ ոտքերը փոշի բռնած էին: Մեզմէ ո՞վ եթէ նման վիճակի մէջ ոտքերը փոշի բռնած էին: Մեզմէ ո՞վ եթէ նման վիճակի մէջ 
ըլլար, պիտի չփափաքէր իր կամ ուրիշին տունը մտնելուն ըլլար, պիտի չփափաքէր իր կամ ուրիշին տունը մտնելուն ըլլար, պիտի չփափաքէր իր կամ ուրիշին տունը մտնելուն ըլլար, պիտի չփափաքէր իր կամ ուրիշին տունը մտնելուն 
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պէս հանգիստ ընել, կօշիկը ոտքէն հանել, ոտքերը լուալ, պէս հանգիստ ընել, կօշիկը ոտքէն հանել, ոտքերը լուալ, պէս հանգիստ ընել, կօշիկը ոտքէն հանել, ոտքերը լուալ, պէս հանգիստ ընել, կօշիկը ոտքէն հանել, ոտքերը լուալ, եթէ եթէ եթէ եթէ 
ոտքերը պաղած են` զանոնք տաքցնել, եւ եթէ տաքցած են` ոտքերը պաղած են` զանոնք տաքցնել, եւ եթէ տաքցած են` ոտքերը պաղած են` զանոնք տաքցնել, եւ եթէ տաքցած են` ոտքերը պաղած են` զանոնք տաքցնել, եւ եթէ տաքցած են` 
զանոնք զովացնել: Խորքին մէջ Յիսուս այս բոլորին կարիքը զանոնք զովացնել: Խորքին մէջ Յիսուս այս բոլորին կարիքը զանոնք զովացնել: Խորքին մէջ Յիսուս այս բոլորին կարիքը զանոնք զովացնել: Խորքին մէջ Յիսուս այս բոլորին կարիքը 
ունէր: Իունէր: Իունէր: Իունէր: Ի´́́́նքն ալ մեզի պէս մարդ էր: Ինքն ալ մեզի պէս մարդ էր: Ինքն ալ մեզի պէս մարդ էր: Ինքն ալ մեզի պէս մարդ էր: Ի´́́́ր ալ ոտքերը կրնային ր ալ ոտքերը կրնային ր ալ ոտքերը կրնային ր ալ ոտքերը կրնային 
յոգնիլ: Իյոգնիլ: Իյոգնիլ: Իյոգնիլ: Ի´́́́ր ալ ոտքերը կրնային փոշի բռնել: Իր ալ ոտքերը կրնային փոշի բռնել: Իր ալ ոտքերը կրնային փոշի բռնել: Իր ալ ոտքերը կրնային փոշի բռնել: Ի´́́́ր ալ ոտքերը ր ալ ոտքերը ր ալ ոտքերը ր ալ ոտքերը 
կրնային տաքնալ կամ պաղիլ: Սիմոն անկկրնային տաքնալ կամ պաղիլ: Սիմոն անկկրնային տաքնալ կամ պաղիլ: Սիմոն անկկրնային տաքնալ կամ պաղիլ: Սիմոն անկարեկից գտնուեցաւ արեկից գտնուեցաւ արեկից գտնուեցաւ արեկից գտնուեցաւ 
Յիսուսի հանդէպ, որովհետեւ ոտքերը լուալու ու ոտքերը Յիսուսի հանդէպ, որովհետեւ ոտքերը լուալու ու ոտքերը Յիսուսի հանդէպ, որովհետեւ ոտքերը լուալու ու ոտքերը Յիսուսի հանդէպ, որովհետեւ ոտքերը լուալու ու ոտքերը 
հանգստացնելու համար ջուր չտուաւ անոր: Զուր տեղ չէ որ հանգստացնելու համար ջուր չտուաւ անոր: Զուր տեղ չէ որ հանգստացնելու համար ջուր չտուաւ անոր: Զուր տեղ չէ որ հանգստացնելու համար ջուր չտուաւ անոր: Զուր տեղ չէ որ 
այն ատեն մարդիկ սովորութիւն դարձուցեր էին տուն այն ատեն մարդիկ սովորութիւն դարձուցեր էին տուն այն ատեն մարդիկ սովորութիւն դարձուցեր էին տուն այն ատեն մարդիկ սովորութիւն դարձուցեր էին տուն 
մտածնուն պէս իրենց ոտքերը լուալ: Այն ատենուան մտածնուն պէս իրենց ոտքերը լուալ: Այն ատենուան մտածնուն պէս իրենց ոտքերը լուալ: Այն ատենուան մտածնուն պէս իրենց ոտքերը լուալ: Այն ատենուան 
պայմանները, յատկապէս փողոցներն ու անոնց իրպայմանները, յատկապէս փողոցներն ու անոնց իրպայմանները, յատկապէս փողոցներն ու անոնց իրպայմանները, յատկապէս փողոցներն ու անոնց իրավիճակը ավիճակը ավիճակը ավիճակը 
նոյնը չեն այսօրուան պայմաններուն հետ: Դուրսէն եկող մը նոյնը չեն այսօրուան պայմաններուն հետ: Դուրսէն եկող մը նոյնը չեն այսօրուան պայմաններուն հետ: Դուրսէն եկող մը նոյնը չեն այսօրուան պայմաններուն հետ: Դուրսէն եկող մը 
անպայման յոգնած կանպայման յոգնած կանպայման յոգնած կանպայման յոգնած կ’’’’ըլլար, յատկապէս ոտքերու բաժինը: ըլլար, յատկապէս ոտքերու բաժինը: ըլլար, յատկապէս ոտքերու բաժինը: ըլլար, յատկապէս ոտքերու բաժինը: 
Մեր Տիրոջ պէս մէկը, մանաւանդ, որ ժամեր ու ժամեր Մեր Տիրոջ պէս մէկը, մանաւանդ, որ ժամեր ու ժամեր Մեր Տիրոջ պէս մէկը, մանաւանդ, որ ժամեր ու ժամեր Մեր Տիրոջ պէս մէկը, մանաւանդ, որ ժամեր ու ժամեր 
քալելու ու մարդոց ծառայելու աշխատանքին լծուած էր, քալելու ու մարդոց ծառայելու աշխատանքին լծուած էր, քալելու ու մարդոց ծառայելու աշխատանքին լծուած էր, քալելու ու մարդոց ծառայելու աշխատանքին լծուած էր, 
պատկերացուցէք թէ որքա՜ն յոգնած պէտք էր ըլլար եպատկերացուցէք թէ որքա՜ն յոգնած պէտք էր ըլլար եպատկերացուցէք թէ որքա՜ն յոգնած պէտք էր ըլլար եպատկերացուցէք թէ որքա՜ն յոգնած պէտք էր ըլլար երբ րբ րբ րբ 
Սիմոնի տունը եկաւ: Կը կարծէ՞ք որ եթէ Յիսուս յոգնած ու Սիմոնի տունը եկաւ: Կը կարծէ՞ք որ եթէ Յիսուս յոգնած ու Սիմոնի տունը եկաւ: Կը կարծէ՞ք որ եթէ Յիսուս յոգնած ու Սիմոնի տունը եկաւ: Կը կարծէ՞ք որ եթէ Յիսուս յոգնած ու 
անօթի չըլլար` պիտի գար Սիմոնի տունը, քիչ մը նստելու ու անօթի չըլլար` պիտի գար Սիմոնի տունը, քիչ մը նստելու ու անօթի չըլլար` պիտի գար Սիմոնի տունը, քիչ մը նստելու ու անօթի չըլլար` պիտի գար Սիմոնի տունը, քիչ մը նստելու ու 
պատառ մը ուտելու:պատառ մը ուտելու:պատառ մը ուտելու:պատառ մը ուտելու:    

Եկէք անդրադառնանք յիշեալ կէտին հոգեւոր երեսին: Եկէք անդրադառնանք յիշեալ կէտին հոգեւոր երեսին: Եկէք անդրադառնանք յիշեալ կէտին հոգեւոր երեսին: Եկէք անդրադառնանք յիշեալ կէտին հոգեւոր երեսին: 
Եթէ երբեք նիւթական ջուրը կրնար հանգիստ պարգեւել Եթէ երբեք նիւթական ջուրը կրնար հանգիստ պարգեւել Եթէ երբեք նիւթական ջուրը կրնար հանգիստ պարգեւել Եթէ երբեք նիւթական ջուրը կրնար հանգիստ պարգեւել 
Յիսուսի ոտքերուն, որքա՜ն աւելի Յիսուսի ոտքերուն, որքա՜ն աւելի Յիսուսի ոտքերուն, որքա՜ն աւելի Յիսուսի ոտքերուն, որքա՜ն աւելի մարդոց ապաշխարութեան մարդոց ապաշխարութեան մարդոց ապաշխարութեան մարդոց ապաշխարութեան 
արցունքները կրնային հանգիստ շնորհել մեր Տիրոջ ծարաւ արցունքները կրնային հանգիստ շնորհել մեր Տիրոջ ծարաւ արցունքները կրնային հանգիստ շնորհել մեր Տիրոջ ծարաւ արցունքները կրնային հանգիստ շնորհել մեր Տիրոջ ծարաւ 
սրտին: Երբ Յիսուս գտաւ մեղքի մէջ կորսուած այս կինը` սրտին: Երբ Յիսուս գտաւ մեղքի մէջ կորսուած այս կինը` սրտին: Երբ Յիսուս գտաւ մեղքի մէջ կորսուած այս կինը` սրտին: Երբ Յիսուս գտաւ մեղքի մէջ կորսուած այս կինը` 
գտաւ նաեւ իր հոգեկան հանգիստը: Անոնք որոնք իրենց գտաւ նաեւ իր հոգեկան հանգիստը: Անոնք որոնք իրենց գտաւ նաեւ իր հոգեկան հանգիստը: Անոնք որոնք իրենց գտաւ նաեւ իր հոգեկան հանգիստը: Անոնք որոնք իրենց 
մեղքերով հեռու են կամ կը հեռանան Յիսուսէն` անոնք մեղքերով հեռու են կամ կը հեռանան Յիսուսէն` անոնք մեղքերով հեռու են կամ կը հեռանան Յիսուսէն` անոնք մեղքերով հեռու են կամ կը հեռանան Յիսուսէն` անոնք 
կկկկ’’’’անհանգստացնեն Յիսուսի սիրտն ու անհանգստացնեն Յիսուսի սիրտն ու անհանգստացնեն Յիսուսի սիրտն ու անհանգստացնեն Յիսուսի սիրտն ու հոգին: Այսօր Յիսուս հոգին: Այսօր Յիսուս հոգին: Այսօր Յիսուս հոգին: Այսօր Յիսուս 
կարիքը չունի իր ոտքերը ջուրով լուացողներու: Ան այսօր կարիքը չունի իր ոտքերը ջուրով լուացողներու: Ան այսօր կարիքը չունի իր ոտքերը ջուրով լուացողներու: Ան այսօր կարիքը չունի իր ոտքերը ջուրով լուացողներու: Ան այսօր 
կարիքը ունի ապաշխարութեան արցունքներու, մարդոց կարիքը ունի ապաշխարութեան արցունքներու, մարդոց կարիքը ունի ապաշխարութեան արցունքներու, մարդոց կարիքը ունի ապաշխարութեան արցունքներու, մարդոց 
մեղքերուն համար հոսող արցունքներու, մարդոց փրկութեան մեղքերուն համար հոսող արցունքներու, մարդոց փրկութեան մեղքերուն համար հոսող արցունքներու, մարդոց փրկութեան մեղքերուն համար հոսող արցունքներու, մարդոց փրկութեան 
համար թափուող արցունքներու, որովհետեւ միայն այս համար թափուող արցունքներու, որովհետեւ միայն այս համար թափուող արցունքներու, որովհետեւ միայն այս համար թափուող արցունքներու, որովհետեւ միայն այս 
արցունքներով կրնայ յագեցնել իր սրտիարցունքներով կրնայ յագեցնել իր սրտիարցունքներով կրնայ յագեցնել իր սրտիարցունքներով կրնայ յագեցնել իր սրտի    ծարաւը:ծարաւը:ծարաւը:ծարաւը:    
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4) 4) 4) 4) ««««ԱԱԱԱսիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեցսիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեցսիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեցսիկա իր արցունքներով ոտքերս թրջեց»:»:»:»: 38 38 38 38----րդ հարդ հարդ հարդ հա----
մարին մասին խօսած ատեն, մանրամասն բացատրութիւնմարին մասին խօսած ատեն, մանրամասն բացատրութիւնմարին մասին խօսած ատեն, մանրամասն բացատրութիւնմարին մասին խօսած ատեն, մանրամասն բացատրութիւն----
ներ ու խորհրդածութիւններ ներկայացուցինք կնոջ արարքներ ու խորհրդածութիւններ ներկայացուցինք կնոջ արարքներ ու խորհրդածութիւններ ներկայացուցինք կնոջ արարքներ ու խորհրդածութիւններ ներկայացուցինք կնոջ արարք----
ներուն, այսինքն` Յիսուսի ոտքերը արցունքներով թրջելուն, ներուն, այսինքն` Յիսուսի ոտքերը արցունքներով թրջելուն, ներուն, այսինքն` Յիսուսի ոտքերը արցունքներով թրջելուն, ներուն, այսինքն` Յիսուսի ոտքերը արցունքներով թրջելուն, 
զանոնք իր մազերով սրբելուն, զանոնք համբուրելզանոնք իր մազերով սրբելուն, զանոնք համբուրելզանոնք իր մազերով սրբելուն, զանոնք համբուրելզանոնք իր մազերով սրբելուն, զանոնք համբուրելուն եւ ուն եւ ուն եւ ուն եւ 
օծելուն մասին: Ուստի, կրկնութիւններէ խուսափելու համար, օծելուն մասին: Ուստի, կրկնութիւններէ խուսափելու համար, օծելուն մասին: Ուստի, կրկնութիւններէ խուսափելու համար, օծելուն մասին: Ուստի, կրկնութիւններէ խուսափելու համար, 
զանց կզանց կզանց կզանց կ’’’’ընեմ այս կէտերուն անդրադառնալը:ընեմ այս կէտերուն անդրադառնալը:ընեմ այս կէտերուն անդրադառնալը:ընեմ այս կէտերուն անդրադառնալը:    Բայց կԲայց կԲայց կԲայց կ’’’’ուզեմ լոկ ուզեմ լոկ ուզեմ լոկ ուզեմ լոկ 
հետեւեալ կէտը ձեր ուշադրութեան յանձնել: Յիսուս ինքն է հետեւեալ կէտը ձեր ուշադրութեան յանձնել: Յիսուս ինքն է հետեւեալ կէտը ձեր ուշադրութեան յանձնել: Յիսուս ինքն է հետեւեալ կէտը ձեր ուշադրութեան յանձնել: Յիսուս ինքն է 
որ Սիմոնին կոր Սիմոնին կոր Սիմոնին կոր Սիմոնին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԱԱԱԱսիկա իր արցունքներով ոտքերս սիկա իր արցունքներով ոտքերս սիկա իր արցունքներով ոտքերս սիկա իր արցունքներով ոտքերս 
թրջեցթրջեցթրջեցթրջեց»:»:»:»:    Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կՍա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կՍա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կՍա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս կը տեսնէ ու նկատի ը տեսնէ ու նկատի ը տեսնէ ու նկատի ը տեսնէ ու նկատի 
կկկկ’’’’առնէ ապաշխարութեան մեր թափած արցունքները: Ան առնէ ապաշխարութեան մեր թափած արցունքները: Ան առնէ ապաշխարութեան մեր թափած արցունքները: Ան առնէ ապաշխարութեան մեր թափած արցունքները: Ան 
բնաւ չի մոռնար մեր սենեակներուն առանձնութեան մէջ մեր բնաւ չի մոռնար մեր սենեակներուն առանձնութեան մէջ մեր բնաւ չի մոռնար մեր սենեակներուն առանձնութեան մէջ մեր բնաւ չի մոռնար մեր սենեակներուն առանձնութեան մէջ մեր 
թափած արցունքները, որոնք իր քովն են, իր տիկին մէջ թափած արցունքները, որոնք իր քովն են, իր տիկին մէջ թափած արցունքները, որոնք իր քովն են, իր տիկին մէջ թափած արցունքները, որոնք իր քովն են, իր տիկին մէջ 
պահուած ու իր գիրքին մէջ գրուած են. պահուած ու իր գիրքին մէջ գրուած են. պահուած ու իր գիրքին մէջ գրուած են. պահուած ու իր գիրքին մէջ գրուած են. ««««Արցունքներս քու Արցունքներս քու Արցունքներս քու Արցունքներս քու 
տիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ    մէջ գրուած չե՞նմէջ գրուած չե՞նմէջ գրուած չե՞նմէջ գրուած չե՞ն»»»»    
((((Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):    

5) 5) 5) 5) Իբրեւ հաւատացեալներ, մենք ունինք պարտականուԻբրեւ հաւատացեալներ, մենք ունինք պարտականուԻբրեւ հաւատացեալներ, մենք ունինք պարտականուԻբրեւ հաւատացեալներ, մենք ունինք պարտականու----
թիւն եւ ունինք կոչում: Մեր պարտականութիւնն է արցունք թիւն եւ ունինք կոչում: Մեր պարտականութիւնն է արցունք թիւն եւ ունինք կոչում: Մեր պարտականութիւնն է արցունք թիւն եւ ունինք կոչում: Մեր պարտականութիւնն է արցունք 
թափել մեր գործած մեղքերուն համար, իսկ մեր կոչումը` թափել մեր գործած մեղքերուն համար, իսկ մեր կոչումը` թափել մեր գործած մեղքերուն համար, իսկ մեր կոչումը` թափել մեր գործած մեղքերուն համար, իսկ մեր կոչումը` 
արցունք թափել մարդոց գործած մեղքերուն համար: Սիմոն արցունք թափել մարդոց գործած մեղքերուն համար: Սիմոն արցունք թափել մարդոց գործած մեղքերուն համար: Սիմոն արցունք թափել մարդոց գործած մեղքերուն համար: Սիմոն 
ոոոո´́́́չ իր պարտականութիւնչ իր պարտականութիւնչ իր պարտականութիւնչ իր պարտականութիւնը ըրաւ Քրիստոսի հանդէպ, եւ ոը ըրաւ Քրիստոսի հանդէպ, եւ ոը ըրաւ Քրիստոսի հանդէպ, եւ ոը ըրաւ Քրիստոսի հանդէպ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ իր կոչումը` մեղաւոր կնոջ հանդէպ: Եթէ Սիմոն կը ալ իր կոչումը` մեղաւոր կնոջ հանդէպ: Եթէ Սիմոն կը ալ իր կոչումը` մեղաւոր կնոջ հանդէպ: Եթէ Սիմոն կը ալ իր կոչումը` մեղաւոր կնոջ հանդէպ: Եթէ Սիմոն կը 
կարծէր թէ ինք չունէր մեղքեր որոնց համար պէտք էր կարծէր թէ ինք չունէր մեղքեր որոնց համար պէտք էր կարծէր թէ ինք չունէր մեղքեր որոնց համար պէտք էր կարծէր թէ ինք չունէր մեղքեր որոնց համար պէտք էր 
արցունք թափէր, գոնէ յիշեալ մեղաւոր կնոջ կամ ուրիշներուն արցունք թափէր, գոնէ յիշեալ մեղաւոր կնոջ կամ ուրիշներուն արցունք թափէր, գոնէ յիշեալ մեղաւոր կնոջ կամ ուրիշներուն արցունք թափէր, գոնէ յիշեալ մեղաւոր կնոջ կամ ուրիշներուն 
գործած մեղքերուն համար պէտք էր արցունք թափէր: Եթէ գործած մեղքերուն համար պէտք էր արցունք թափէր: Եթէ գործած մեղքերուն համար պէտք էր արցունք թափէր: Եթէ գործած մեղքերուն համար պէտք էր արցունք թափէր: Եթէ 
Սիմոն իսկապէս մեղքէն զՍիմոն իսկապէս մեղքէն զՍիմոն իսկապէս մեղքէն զՍիմոն իսկապէս մեղքէն զզուող մարդ ըլլար եւ արդար հոգի զուող մարդ ըլլար եւ արդար հոգի զուող մարդ ըլլար եւ արդար հոգի զուող մարդ ըլլար եւ արդար հոգի 
ունենար, ան պէտք էր արտասուէր պոռնիկ կնոջ մեղքերուն ունենար, ան պէտք էր արտասուէր պոռնիկ կնոջ մեղքերուն ունենար, ան պէտք էր արտասուէր պոռնիկ կնոջ մեղքերուն ունենար, ան պէտք էր արտասուէր պոռնիկ կնոջ մեղքերուն 
համար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ո´́́́չ թէ քննադատէր ու մերժէր զայն իր գործած չ թէ քննադատէր ու մերժէր զայն իր գործած չ թէ քննադատէր ու մերժէր զայն իր գործած չ թէ քննադատէր ու մերժէր զայն իր գործած 
մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:    

Պատմութեան ընթացքին, իսկական հաւատքի մարդիկը, Պատմութեան ընթացքին, իսկական հաւատքի մարդիկը, Պատմութեան ընթացքին, իսկական հաւատքի մարդիկը, Պատմութեան ընթացքին, իսկական հաւատքի մարդիկը, 
ուրիշներու գործած մեղքերուն ու անօրէնութիւններուն ուրիշներու գործած մեղքերուն ու անօրէնութիւններուն ուրիշներու գործած մեղքերուն ու անօրէնութիւններուն ուրիշներու գործած մեղքերուն ու անօրէնութիւններուն 
համար միհամար միհամար միհամար միշտ արցունք թափող մարդիկ եղած են: Այդպիսին շտ արցունք թափող մարդիկ եղած են: Այդպիսին շտ արցունք թափող մարդիկ եղած են: Այդպիսին շտ արցունք թափող մարդիկ եղած են: Այդպիսին 
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էր Երեմիա մարգարէն: Ան մեծ ողբացող մը եղած է իր էր Երեմիա մարգարէն: Ան մեծ ողբացող մը եղած է իր էր Երեմիա մարգարէն: Ան մեծ ողբացող մը եղած է իր էր Երեմիա մարգարէն: Ան մեծ ողբացող մը եղած է իր 
ժողովուրդի զաւակներուն գործած մեղքերուն ու ժողովուրդի զաւակներուն գործած մեղքերուն ու ժողովուրդի զաւակներուն գործած մեղքերուն ու ժողովուրդի զաւակներուն գործած մեղքերուն ու 
յանցանքներուն համար: Ան կյանցանքներուն համար: Ան կյանցանքներուն համար: Ան կյանցանքներուն համար: Ան կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երանի՜ թէ գլուխս` ջուրի, Երանի՜ թէ գլուխս` ջուրի, Երանի՜ թէ գլուխս` ջուրի, Երանի՜ թէ գլուխս` ջուրի, 
եւ աչքերս արցունքի աղբիւր ըլլային, որպէսզի ցերեկ ու եւ աչքերս արցունքի աղբիւր ըլլային, որպէսզի ցերեկ ու եւ աչքերս արցունքի աղբիւր ըլլային, որպէսզի ցերեկ ու եւ աչքերս արցունքի աղբիւր ըլլային, որպէսզի ցերեկ ու 
գիշեր լայի իմ գիշեր լայի իմ գիշեր լայի իմ գիշեր լայի իմ ժողովուրդիս աղջկան սպաննուածներուն ժողովուրդիս աղջկան սպաննուածներուն ժողովուրդիս աղջկան սպաննուածներուն ժողովուրդիս աղջկան սպաննուածներուն 
համար:համար:համար:համար:… … … … Որովհետեւ ամէնքը շնացողներ են ու նենգաւորնեՈրովհետեւ ամէնքը շնացողներ են ու նենգաւորնեՈրովհետեւ ամէնքը շնացողներ են ու նենգաւորնեՈրովհետեւ ամէնքը շնացողներ են ու նենգաւորնե----
րու ընկերութիւն ենրու ընկերութիւն ենրու ընկերութիւն ենրու ընկերութիւն են»»»» ( ( ( (Երեմիա 9.1Երեմիա 9.1Երեմիա 9.1Երեմիա 9.1----2, 2, 2, 2, տետետետե´́́́ս նաեւ 3ս նաեւ 3ս նաեւ 3ս նաեւ 3----9 9 9 9 
համարները ուր մարգարէն կը խօսի Իսրայէլացիներու համարները ուր մարգարէն կը խօսի Իսրայէլացիներու համարները ուր մարգարէն կը խօսի Իսրայէլացիներու համարները ուր մարգարէն կը խօսի Իսրայէլացիներու 
մեղքերուն մասին): Ողբք Երեմիայի գիրքը իր ամբողջումեղքերուն մասին): Ողբք Երեմիայի գիրքը իր ամբողջումեղքերուն մասին): Ողբք Երեմիայի գիրքը իր ամբողջումեղքերուն մասին): Ողբք Երեմիայի գիրքը իր ամբողջու----
թեանը մէջ ուրիշ բան չէ թեանը մէջ ուրիշ բան չէ թեանը մէջ ուրիշ բան չէ թեանը մէջ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ մարգարէին ողբալն ու սգալը եթէ ոչ մարգարէին ողբալն ու սգալը եթէ ոչ մարգարէին ողբալն ու սգալը եթէ ոչ մարգարէին ողբալն ու սգալը 
Երուսաղէմ քաղաքի ու անոր բնակիչներուն կործանումին Երուսաղէմ քաղաքի ու անոր բնակիչներուն կործանումին Երուսաղէմ քաղաքի ու անոր բնակիչներուն կործանումին Երուսաղէմ քաղաքի ու անոր բնակիչներուն կործանումին 
համար, որ հետեւանքն էր իրենց մեղքերուն (Տեհամար, որ հետեւանքն էր իրենց մեղքերուն (Տեհամար, որ հետեւանքն էր իրենց մեղքերուն (Տեհամար, որ հետեւանքն էր իրենց մեղքերուն (Տե´́́́ս նաեւ` 6.26, ս նաեւ` 6.26, ս նաեւ` 6.26, ս նաեւ` 6.26, 
13.17):13.17):13.17):13.17):    Սաղմոսագիրը կը վկայէ, թէ մարդոց օրինազանՍաղմոսագիրը կը վկայէ, թէ մարդոց օրինազանՍաղմոսագիրը կը վկայէ, թէ մարդոց օրինազանՍաղմոսագիրը կը վկայէ, թէ մարդոց օրինազան----
ցութեանց ու գործած մեղքերուն համար իր աչքերէն առուներ ցութեանց ու գործած մեղքերուն համար իր աչքերէն առուներ ցութեանց ու գործած մեղքերուն համար իր աչքերէն առուներ ցութեանց ու գործած մեղքերուն համար իր աչքերէն առուներ 
կ'իջնէին. կ'իջնէին. կ'իջնէին. կ'իջնէին. ««««ՋոՋոՋոՋուրերու առուներ կ'իջնեն իմ աչքերէս, որովհետեւ ւրերու առուներ կ'իջնեն իմ աչքերէս, որովհետեւ ւրերու առուներ կ'իջնեն իմ աչքերէս, որովհետեւ ւրերու առուներ կ'իջնեն իմ աչքերէս, որովհետեւ 
մարդիկ քու օրէնքդ չպահեցինմարդիկ քու օրէնքդ չպահեցինմարդիկ քու օրէնքդ չպահեցինմարդիկ քու օրէնքդ չպահեցին»»»» ( ( ( (Սաղմոս 119.136): Ղովտ Սաղմոս 119.136): Ղովտ Սաղմոս 119.136): Ղովտ Սաղմոս 119.136): Ղովտ 
նաեւ եղած է ողբացող ու տանջուող մը մարդոց անօրէն նաեւ եղած է ողբացող ու տանջուող մը մարդոց անօրէն նաեւ եղած է ողբացող ու տանջուող մը մարդոց անօրէն նաեւ եղած է ողբացող ու տանջուող մը մարդոց անօրէն 
կեանքին համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Ղովտը իր կեանքին համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Ղովտը իր կեանքին համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Ղովտը իր կեանքին համար: Պետրոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Ղովտը իր 
ժամանակակից մարդոց ժամանակակից մարդոց ժամանակակից մարդոց ժամանակակից մարդոց ««««անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ անօրէն կենցաղին ականատես եւ 
ականջալուր ականջալուր ականջալուր ականջալուր ըլլալով` իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ըլլալով` իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ըլլալով` իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր ըլլալով` իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր 
ամէն օրամէն օրամէն օրամէն օր»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 2.8): Արդար մարդը չի կրնար Բ.Պետրոս 2.8): Արդար մարդը չի կրնար Բ.Պետրոս 2.8): Արդար մարդը չի կրնար Բ.Պետրոս 2.8): Արդար մարդը չի կրնար 
անտարբեր մնալ մարդոց անօրէն կենցաղակերպին դիմաց: անտարբեր մնալ մարդոց անօրէն կենցաղակերպին դիմաց: անտարբեր մնալ մարդոց անօրէն կենցաղակերպին դիմաց: անտարբեր մնալ մարդոց անօրէն կենցաղակերպին դիմաց: 
Երբ Եզրաս քահանան տեսաւ ժողովուրդին ապրած Երբ Եզրաս քահանան տեսաւ ժողովուրդին ապրած Երբ Եզրաս քահանան տեսաւ ժողովուրդին ապրած Երբ Եզրաս քահանան տեսաւ ժողովուրդին ապրած 
մեղսալից կեանքը` առատօրէն արցունք թափեց Աստուծոյ մեղսալից կեանքը` առատօրէն արցունք թափեց Աստուծոյ մեղսալից կեանքը` առատօրէն արցունք թափեց Աստուծոյ մեղսալից կեանքը` առատօրէն արցունք թափեց Աստուծոյ 
դիմաց (Եզրաս 10.1): Յիսուս երդիմաց (Եզրաս 10.1): Յիսուս երդիմաց (Եզրաս 10.1): Յիսուս երդիմաց (Եզրաս 10.1): Յիսուս երանի տուաւ սգաւորներուն անի տուաւ սգաւորներուն անի տուաւ սգաւորներուն անի տուաւ սգաւորներուն 
((((Մատթէոս 5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ մեղքի մէջ Մատթէոս 5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ մեղքի մէջ Մատթէոս 5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ մեղքի մէջ Մատթէոս 5.4): Որո՞նք են սգաւորները եթէ ոչ մեղքի մէջ 
մեռած մարդոց համար ողբացողներն ու արտասուողները: մեռած մարդոց համար ողբացողներն ու արտասուողները: մեռած մարդոց համար ողբացողներն ու արտասուողները: մեռած մարդոց համար ողբացողներն ու արտասուողները: 
Յովելեայ մարգարէն կոչ կ'ուղղէ քահանաներուն լալու իրենց Յովելեայ մարգարէն կոչ կ'ուղղէ քահանաներուն լալու իրենց Յովելեայ մարգարէն կոչ կ'ուղղէ քահանաներուն լալու իրենց Յովելեայ մարգարէն կոչ կ'ուղղէ քահանաներուն լալու իրենց 
ժողովուրդիժողովուրդիժողովուրդիժողովուրդինննն    մեղքերուն համար եւ Աստուծոյ գթութիւնը մեղքերուն համար եւ Աստուծոյ գթութիւնը մեղքերուն համար եւ Աստուծոյ գթութիւնը մեղքերուն համար եւ Աստուծոյ գթութիւնը 
հայցելու անոնց համար (Յովեհայցելու անոնց համար (Յովեհայցելու անոնց համար (Յովեհայցելու անոնց համար (Յովելեայ 2.17): Դառնօրէն ողբացող լեայ 2.17): Դառնօրէն ողբացող լեայ 2.17): Դառնօրէն ողբացող լեայ 2.17): Դառնօրէն ողբացող 
մըն էր Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի զաւակներուն մըն էր Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի զաւակներուն մըն էր Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի զաւակներուն մըն էր Եսայի մարգարէն իր ժողովուրդի զաւակներուն 
համար (Եսայի 22.4): Մարգարէն կը յիշեցնէ ժողովուրդին, թէ համար (Եսայի 22.4): Մարգարէն կը յիշեցնէ ժողովուրդին, թէ համար (Եսայի 22.4): Մարգարէն կը յիշեցնէ ժողովուրդին, թէ համար (Եսայի 22.4): Մարգարէն կը յիշեցնէ ժողովուրդին, թէ 
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Աստուած կանչած էր զիրենք Աստուած կանչած էր զիրենք Աստուած կանչած էր զիրենք Աստուած կանչած էր զիրենք ««««լալու ու սգալուլալու ու սգալուլալու ու սգալուլալու ու սգալու», », », », բայց իրենք բայց իրենք բայց իրենք բայց իրենք 
««««լալու ու սգալուլալու ու սգալուլալու ու սգալուլալու ու սգալու» » » » փոխարէն` ուրախութիւն ըրին (Եսայի փոխարէն` ուրախութիւն ըրին (Եսայի փոխարէն` ուրախութիւն ըրին (Եսայի փոխարէն` ուրախութիւն ըրին (Եսայի 
22.1222.1222.1222.12----13): 13): 13): 13): ՅովսիաՅովսիաՅովսիաՅովսիա    թագաւոր երբ տեսաւ ժողովուրդը թագաւոր երբ տեսաւ ժողովուրդը թագաւոր երբ տեսաւ ժողովուրդը թագաւոր երբ տեսաւ ժողովուրդը 
հեռացած Աստուծմէ եւ անոր պատուիրաններէն` լացաւ հեռացած Աստուծմէ եւ անոր պատուիրաններէն` լացաւ հեռացած Աստուծմէ եւ անոր պատուիրաններէն` լացաւ հեռացած Աստուծմէ եւ անոր պատուիրաններէն` լացաւ 
անոնց համար (Դ.Թագաւորաց 22.17,19: Տեանոնց համար (Դ.Թագաւորաց 22.17,19: Տեանոնց համար (Դ.Թագաւորաց 22.17,19: Տեանոնց համար (Դ.Թագաւորաց 22.17,19: Տե´́́́ս նաեւ` Նէեմիա ս նաեւ` Նէեմիա ս նաեւ` Նէեմիա ս նաեւ` Նէեմիա 
8.88.88.88.8----9: 9: 9: 9: Յովելեայ 1.5,8, Յովելեայ 1.5,8, Յովելեայ 1.5,8, Յովելեայ 1.5,8, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն):):):):    

Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եւ 
սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, եղած են մեծ ողբացողներ մեսուրբ Գրիգոր Նարեկացի, եղած են մեծ ողբացողներ մեսուրբ Գրիգոր Նարեկացի, եղած են մեծ ողբացողներ մեսուրբ Գրիգոր Նարեկացի, եղած են մեծ ողբացողներ մեր ր ր ր 
ազգի զաւակներուն մեղսալից կեանքին համար: Կարդացէազգի զաւակներուն մեղսալից կեանքին համար: Կարդացէազգի զաւակներուն մեղսալից կեանքին համար: Կարդացէազգի զաւակներուն մեղսալից կեանքին համար: Կարդացէ´́́́ք ք ք ք 
Մեսրոպի կողմէ գրուած մեր ապաշխարութեան շարականՄեսրոպի կողմէ գրուած մեր ապաշխարութեան շարականՄեսրոպի կողմէ գրուած մեր ապաշխարութեան շարականՄեսրոպի կողմէ գրուած մեր ապաշխարութեան շարական----
ները ու կարդացէները ու կարդացէները ու կարդացէները ու կարդացէ´́́́քքքք    Նարեկացիի ՆարեՆարեկացիի ՆարեՆարեկացիի ՆարեՆարեկացիի Նարեկ աղօթամատեանը եւ կ աղօթամատեանը եւ կ աղօթամատեանը եւ կ աղօթամատեանը եւ 
պիտի համոզուիպիտի համոզուիպիտի համոզուիպիտի համոզուիք ըսուածին: Սիրելինեք ըսուածին: Սիրելինեք ըսուածին: Սիրելինեք ըսուածին: Սիրելինե´́́́ր, չկար, չկար, չկար, չկա´́́́յ աւելի մեծ յ աւելի մեծ յ աւելի մեծ յ աւելի մեծ 
բան մը որ կ'ուրախացնէ զԱստուած, քան մարդոց բան մը որ կ'ուրախացնէ զԱստուած, քան մարդոց բան մը որ կ'ուրախացնէ զԱստուած, քան մարդոց բան մը որ կ'ուրախացնէ զԱստուած, քան մարդոց 
փրկութեան փրկութեան փրկութեան փրկութեան համար մեր թափած արցունքները: Յիսուս իր համար մեր թափած արցունքները: Յիսուս իր համար մեր թափած արցունքները: Յիսուս իր համար մեր թափած արցունքները: Յիսուս իր 
արիւնը թափեց մարդոց մեղքերուն համար, եւ կը սպասէ որ արիւնը թափեց մարդոց մեղքերուն համար, եւ կը սպասէ որ արիւնը թափեց մարդոց մեղքերուն համար, եւ կը սպասէ որ արիւնը թափեց մարդոց մեղքերուն համար, եւ կը սպասէ որ 
մենք գոնէ արցունք թափենք:մենք գոնէ արցունք թափենք:մենք գոնէ արցունք թափենք:մենք գոնէ արցունք թափենք:    

6)6)6)6) « « « «Դուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ Դուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ Դուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ Դուն բարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի, մինչ 
ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս ասիկա տունդ մտնելէս ի վեր չդադրեցաւ ոտքերս 
համբուրելէհամբուրելէհամբուրելէհամբուրելէ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Սիմոն Ինչո՞ւ համար Սիմոն Ինչո՞ւ համար Սիմոն Ինչո՞ւ համար Սիմոն ««««բբբբարի գալուսարի գալուսարի գալուսարի գալուստի համբոյր տի համբոյր տի համբոյր տի համբոյր 
մըմըմըմը»»»»    չտուչտուչտուչտուաւ Յիսուսի.աւ Յիսուսի.աւ Յիսուսի.աւ Յիսուսի.----    

Այն ատեն սովորութիւն էր որ ոեւէ հրեայ ընտանիք Այն ատեն սովորութիւն էր որ ոեւէ հրեայ ընտանիք Այն ատեն սովորութիւն էր որ ոեւէ հրեայ ընտանիք Այն ատեն սովորութիւն էր որ ոեւէ հրեայ ընտանիք 
երկեակ համբոյրով դիմաւորէ իր տունը եկող ոեւէ հարաերկեակ համբոյրով դիմաւորէ իր տունը եկող ոեւէ հարաերկեակ համբոյրով դիմաւորէ իր տունը եկող ոեւէ հարաերկեակ համբոյրով դիմաւորէ իր տունը եկող ոեւէ հարա----
զատ, ծանօթ կամ սիրելի անձ: Սիմոն չէր կրնար հարազատի զատ, ծանօթ կամ սիրելի անձ: Սիմոն չէր կրնար հարազատի զատ, ծանօթ կամ սիրելի անձ: Սիմոն չէր կրնար հարազատի զատ, ծանօթ կամ սիրելի անձ: Սիմոն չէր կրնար հարազատի 
համբոյր տալ Յիսուսի, քանի անոնց միջեւ հարազատական, համբոյր տալ Յիսուսի, քանի անոնց միջեւ հարազատական, համբոյր տալ Յիսուսի, քանի անոնց միջեւ հարազատական, համբոյր տալ Յիսուսի, քանի անոնց միջեւ հարազատական, 
այլ խօսքով` ազգականական կայլ խօսքով` ազգականական կայլ խօսքով` ազգականական կայլ խօսքով` ազգականական կապ չկար: Բայց ինչո՞ւ ծանօթի ապ չկար: Բայց ինչո՞ւ ծանօթի ապ չկար: Բայց ինչո՞ւ ծանօթի ապ չկար: Բայց ինչո՞ւ ծանօթի 
համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր լսած անոր մասին. ծանօթ չէ՞ր համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր լսած անոր մասին. ծանօթ չէ՞ր համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր լսած անոր մասին. ծանօթ չէ՞ր համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր լսած անոր մասին. ծանօթ չէ՞ր 
անոր իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հրաշագործ. ծանօթ մարդը անոր իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հրաշագործ. ծանօթ մարդը անոր իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հրաշագործ. ծանօթ մարդը անոր իբրեւ քարոզիչ կամ իբրեւ հրաշագործ. ծանօթ մարդը 
անպայման ուրիշին ազգական եղող մարդը չէ. ծանօթ ըլլալ անպայման ուրիշին ազգական եղող մարդը չէ. ծանօթ ըլլալ անպայման ուրիշին ազգական եղող մարդը չէ. ծանօթ ըլլալ անպայման ուրիշին ազգական եղող մարդը չէ. ծանօթ ըլլալ 
անձի մը, կրնայ նշանակել նաեւ` տեղեակ ըլլալ անոր մասին, անձի մը, կրնայ նշանակել նաեւ` տեղեակ ըլլալ անոր մասին, անձի մը, կրնայ նշանակել նաեւ` տեղեակ ըլլալ անոր մասին, անձի մը, կրնայ նշանակել նաեւ` տեղեակ ըլլալ անոր մասին, 
անոր գործերոանոր գործերոանոր գործերոանոր գործերուն մասին, անոր խօսքերուն մասին. Սիմոն ւն մասին, անոր խօսքերուն մասին. Սիմոն ւն մասին, անոր խօսքերուն մասին. Սիմոն ւն մասին, անոր խօսքերուն մասին. Սիմոն 
ծանօթ չէ՞ր: Անշոծանօթ չէ՞ր: Անշոծանօթ չէ՞ր: Անշոծանօթ չէ՞ր: Անշո´́́́ււււշշշշտ ծանօթ էր: Ան շատ բան գիտէր ու շատ տ ծանօթ էր: Ան շատ բան գիտէր ու շատ տ ծանօթ էր: Ան շատ բան գիտէր ու շատ տ ծանօթ էր: Ան շատ բան գիտէր ու շատ 
բան լսած էր Յիսուսի մասին: Եթէ ծանօթ չըլլար Յիսուսի բան լսած էր Յիսուսի մասին: Եթէ ծանօթ չըլլար Յիսուսի բան լսած էր Յիսուսի մասին: Եթէ ծանօթ չըլլար Յիսուսի բան լսած էր Յիսուսի մասին: Եթէ ծանօթ չըլլար Յիսուսի 
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գործերուն ու առաքելութեան` ի՞նչպէս կրնար զայն տունը գործերուն ու առաքելութեան` ի՞նչպէս կրնար զայն տունը գործերուն ու առաքելութեան` ի՞նչպէս կրնար զայն տունը գործերուն ու առաքելութեան` ի՞նչպէս կրնար զայն տունը 
ճաշի կանչել: 39ճաշի կանչել: 39ճաշի կանչել: 39ճաշի կանչել: 39----40 40 40 40 համարները կը պարզենհամարները կը պարզենհամարները կը պարզենհամարները կը պարզեն,,,,    թէ Սիմոն թէ Սիմոն թէ Սիմոն թէ Սիմոն 
թէպէտ ոչ բթէպէտ ոչ բթէպէտ ոչ բթէպէտ ոչ բաւարարաւարարաւարարաւարար,,,,    բայց բաւական ծանօթութիւն ունէր բայց բաւական ծանօթութիւն ունէր բայց բաւական ծանօթութիւն ունէր բայց բաւական ծանօթութիւն ունէր 
Յիսուսի վերաբերեալ: Տակաւին, ինչո՞ւ համար սիրելիի Յիսուսի վերաբերեալ: Տակաւին, ինչո՞ւ համար սիրելիի Յիսուսի վերաբերեալ: Տակաւին, ինչո՞ւ համար սիրելիի Յիսուսի վերաբերեալ: Տակաւին, ինչո՞ւ համար սիրելիի 
համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր սիրեր Յիսուսը: Եթէ կը սիրէր` համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր սիրեր Յիսուսը: Եթէ կը սիրէր` համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր սիրեր Յիսուսը: Եթէ կը սիրէր` համբոյր մը չտուաւ անոր. չէ՞ր սիրեր Յիսուսը: Եթէ կը սիրէր` 
պէտք չէպէտք չէպէտք չէպէտք չէ՞՞՞՞ր համբուրէր: Կրնայ ըլլալ որ որոշ սէր մը ունէր ր համբուրէր: Կրնայ ըլլալ որ որոշ սէր մը ունէր ր համբուրէր: Կրնայ ըլլալ որ որոշ սէր մը ունէր ր համբուրէր: Կրնայ ըլլալ որ որոշ սէր մը ունէր 
Յիսուսի հանդէպ, բայց արդեօք զայն կՅիսուսի հանդէպ, բայց արդեօք զայն կՅիսուսի հանդէպ, բայց արդեօք զայն կՅիսուսի հանդէպ, բայց արդեօք զայն կ’’’’ընդունէ՞ր իբրեւ ընդունէ՞ր իբրեւ ընդունէ՞ր իբրեւ ընդունէ՞ր իբրեւ 
սիրեսիրեսիրեսիրելի անձ մը: Մէկը սիրելի նկատելը ուրիշ բան է, զայն լի անձ մը: Մէկը սիրելի նկատելը ուրիշ բան է, զայն լի անձ մը: Մէկը սիրելի նկատելը ուրիշ բան է, զայն լի անձ մը: Մէկը սիրելի նկատելը ուրիշ բան է, զայն 
սիրելը` ուրիշ բան: Երբ անձ մը սիրելի կը նկատենք` զայն կը սիրելը` ուրիշ բան: Երբ անձ մը սիրելի կը նկատենք` զայն կը սիրելը` ուրիշ բան: Երբ անձ մը սիրելի կը նկատենք` զայն կը սիրելը` ուրիշ բան: Երբ անձ մը սիրելի կը նկատենք` զայն կը 
սիրենք մեր ամբողջ սրտով, բայց երբ չենք սիրեր մէկը մեր սիրենք մեր ամբողջ սրտով, բայց երբ չենք սիրեր մէկը մեր սիրենք մեր ամբողջ սրտով, բայց երբ չենք սիրեր մէկը մեր սիրենք մեր ամբողջ սրտով, բայց երբ չենք սիրեր մէկը մեր 
ամբողջ սրտով` կը նշանակէ թէ զայն սիրելի չենք նկատեր, ամբողջ սրտով` կը նշանակէ թէ զայն սիրելի չենք նկատեր, ամբողջ սրտով` կը նշանակէ թէ զայն սիրելի չենք նկատեր, ամբողջ սրտով` կը նշանակէ թէ զայն սիրելի չենք նկատեր, 
թէպէտ կրնանք զայն սիրել: Սիմոն ունէր սէր Յիթէպէտ կրնանք զայն սիրել: Սիմոն ունէր սէր Յիթէպէտ կրնանք զայն սիրել: Սիմոն ունէր սէր Յիթէպէտ կրնանք զայն սիրել: Սիմոն ունէր սէր Յիսուսի սուսի սուսի սուսի 
հանդէպ, բայց անոր սէրը քիչ էր, կատարեալ չէր, հանդէպ, բայց անոր սէրը քիչ էր, կատարեալ չէր, հանդէպ, բայց անոր սէրը քիչ էր, կատարեալ չէր, հանդէպ, բայց անոր սէրը քիչ էր, կատարեալ չէր, 
ամբողջական չէր, ինչ որ 47ամբողջական չէր, ինչ որ 47ամբողջական չէր, ինչ որ 47ամբողջական չէր, ինչ որ 47----րդ համարի րդ համարի րդ համարի րդ համարի ««««քիչ կը սիրէքիչ կը սիրէքիչ կը սիրէքիչ կը սիրէ» » » » 
բառերը ցոյց կու տան: Այս կէտը եզրակացնելով կրնանք ըսել, բառերը ցոյց կու տան: Այս կէտը եզրակացնելով կրնանք ըսել, բառերը ցոյց կու տան: Այս կէտը եզրակացնելով կրնանք ըսել, բառերը ցոյց կու տան: Այս կէտը եզրակացնելով կրնանք ըսել, 
թէ Սիմոն Յիսուսը չհամբուրելով, ցոյց տուաւ թէ ինք Յիսուսը թէ Սիմոն Յիսուսը չհամբուրելով, ցոյց տուաւ թէ ինք Յիսուսը թէ Սիմոն Յիսուսը չհամբուրելով, ցոյց տուաւ թէ ինք Յիսուսը թէ Սիմոն Յիսուսը չհամբուրելով, ցոյց տուաւ թէ ինք Յիսուսը 
չէր ընդունած իբրեւ ծանօթ կամ սիրելի անձ:չէր ընդունած իբրեւ ծանօթ կամ սիրելի անձ:չէր ընդունած իբրեւ ծանօթ կամ սիրելի անձ:չէր ընդունած իբրեւ ծանօթ կամ սիրելի անձ:    

7777) ) ) ) ««««Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց Դուն գլուխս իւղով չօծեցիր, մինչ ասիկա ոտքերս օծեց 
անուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղովանուշահոտ իւղով»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար Սիմոն Յիսուսի գլուխը Ինչո՞ւ համար Սիմոն Յիսուսի գլուխը Ինչո՞ւ համար Սիմոն Յիսուսի գլուխը Ինչո՞ւ համար Սիմոն Յիսուսի գլուխը 
իւղով չօծեց: Բացատրած ատեն 38իւղով չօծեց: Բացատրած ատեն 38իւղով չօծեց: Բացատրած ատեն 38իւղով չօծեց: Բացատրած ատեն 38----րդ համարը ըսինք, թէ րդ համարը ըսինք, թէ րդ համարը ըսինք, թէ րդ համարը ըսինք, թէ 
կինըկինըկինըկինը    Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով, բացայայտեց.Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով, բացայայտեց.Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով, բացայայտեց.Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով, բացայայտեց.----    

ա) Յիսուսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու իրողութիւնը:ա) Յիսուսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու իրողութիւնը:ա) Յիսուսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու իրողութիւնը:ա) Յիսուսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու իրողութիւնը:    
բ) Յբ) Յբ) Յբ) Յիսուսի եկեղեցւոյ գլուխը ըլլալու իրողութիւնը:իսուսի եկեղեցւոյ գլուխը ըլլալու իրողութիւնը:իսուսի եկեղեցւոյ գլուխը ըլլալու իրողութիւնը:իսուսի եկեղեցւոյ գլուխը ըլլալու իրողութիւնը:    
գ) Յիսուսի թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը:գ) Յիսուսի թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը:գ) Յիսուսի թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը:գ) Յիսուսի թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը:    
դ) Յիսուսի քահանայապետ ըլլալու իրողութիւնը:դ) Յիսուսի քահանայապետ ըլլալու իրողութիւնը:դ) Յիսուսի քահանայապետ ըլլալու իրողութիւնը:դ) Յիսուսի քահանայապետ ըլլալու իրողութիւնը:    
ե) Յիսուսի մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը:ե) Յիսուսի մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը:ե) Յիսուսի մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը:ե) Յիսուսի մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը:    
զ) Թէ Յիսուս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան համար:զ) Թէ Յիսուս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան համար:զ) Թէ Յիսուս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան համար:զ) Թէ Յիսուս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան համար:    
է) Թէ ինք պատրաստ էր իր լաւագոյնը տալոէ) Թէ ինք պատրաստ էր իր լաւագոյնը տալոէ) Թէ ինք պատրաստ էր իր լաւագոյնը տալոէ) Թէ ինք պատրաստ էր իր լաւագոյնը տալու Տիրոջ:ւ Տիրոջ:ւ Տիրոջ:ւ Տիրոջ:    
Արդ,Արդ,Արդ,Արդ,    
ա) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ա) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ա) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ա) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` 

խոստովանած եղաւ Քրիստոսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու խոստովանած եղաւ Քրիստոսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու խոստովանած եղաւ Քրիստոսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու խոստովանած եղաւ Քրիստոսի Խոստացեալ Մեսիան ըլլալու 
իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` 
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մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Խոստացեալ Մեսիան: մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Խոստացեալ Մեսիան: մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Խոստացեալ Մեսիան: մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Խոստացեալ Մեսիան: 
Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսՄենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսՄենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսՄենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդուքով` ընդուքով` ընդուքով` ընդունա՞ծ նա՞ծ նա՞ծ նա՞ծ 
ենք, թէ իենք, թէ իենք, թէ իենք, թէ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է Խոստացեալ Մեսիան որ պիտի գար, եւ որ Խոստացեալ Մեսիան որ պիտի գար, եւ որ Խոստացեալ Մեսիան որ պիտի գար, եւ որ Խոստացեալ Մեսիան որ պիտի գար, եւ որ 
պիտի գայ:պիտի գայ:պիտի գայ:պիտի գայ:    

բ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` 
խոստովանած եղաւ Քրիստոսի խոստովանած եղաւ Քրիստոսի խոստովանած եղաւ Քրիստոսի խոստովանած եղաւ Քրիստոսի եկեղեցւոյ Գլուխը ըլլալու եկեղեցւոյ Գլուխը ըլլալու եկեղեցւոյ Գլուխը ըլլալու եկեղեցւոյ Գլուխը ըլլալու 
իրողութիւնը, իրողութիւնը, իրողութիւնը, իրողութիւնը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` 
մերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Գլուխը եկեղեցմերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Գլուխը եկեղեցմերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Գլուխը եկեղեցմերժած եղաւ զայն ընդունիլ իբրեւ Գլուխը եկեղեցւոյ: Մենք ւոյ: Մենք ւոյ: Մենք ւոյ: Մենք 
իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք 
իբրեւ մեր Գլուխը, այսինքն` մեր առաջնորդը, մեր իբրեւ մեր Գլուխը, այսինքն` մեր առաջնորդը, մեր իբրեւ մեր Գլուխը, այսինքն` մեր առաջնորդը, մեր իբրեւ մեր Գլուխը, այսինքն` մեր առաջնորդը, մեր 
ղեկավարը:ղեկավարը:ղեկավարը:ղեկավարը:    

գ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոգ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոգ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոգ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստո----
վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի Թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը, Թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը, Թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը, Թագաւոր ըլլալու իրողութիւնը, 
ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելոապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելոապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելոապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն վ` մերժած եղաւ զայն վ` մերժած եղաւ զայն վ` մերժած եղաւ զայն 
ընդունիլ իբրեւ Թագաւոր: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, ընդունիլ իբրեւ Թագաւոր: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, ընդունիլ իբրեւ Թագաւոր: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, ընդունիլ իբրեւ Թագաւոր: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, 
այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ մեր Թագաւորը, մեր այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ մեր Թագաւորը, մեր այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ մեր Թագաւորը, մեր այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ մեր Թագաւորը, մեր 
սրտին ու սիրոյն թագաւորը, մեր կեանքին ու կեանքի սրտին ու սիրոյն թագաւորը, մեր կեանքին ու կեանքի սրտին ու սիրոյն թագաւորը, մեր կեանքին ու կեանքի սրտին ու սիրոյն թագաւորը, մեր կեանքին ու կեանքի 
որոշումներուն թագաւորը:որոշումներուն թագաւորը:որոշումներուն թագաւորը:որոշումներուն թագաւորը:    

դ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոդ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոդ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոդ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստո----
վանած վանած վանած վանած եղաւ Քրիստոսի եղաւ Քրիստոսի եղաւ Քրիստոսի եղաւ Քրիստոսի Քահանայապետ ըլլալու իրողութիւՔահանայապետ ըլլալու իրողութիւՔահանայապետ ըլլալու իրողութիւՔահանայապետ ըլլալու իրողութիւ----
նը, նը, նը, նը, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ 
զայն ընդունիլ իբրեւ Քահանայապետ: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք զայն ընդունիլ իբրեւ Քահանայապետ: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք զայն ընդունիլ իբրեւ Քահանայապետ: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք զայն ընդունիլ իբրեւ Քահանայապետ: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք 
Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք մեր փրկութեան 
միջնորդ Քահանայապետը իբրեւ: միջնորդ Քահանայապետը իբրեւ: միջնորդ Քահանայապետը իբրեւ: միջնորդ Քահանայապետը իբրեւ:     

ե) Եթէ կինը Քրիստոսե) Եթէ կինը Քրիստոսե) Եթէ կինը Քրիստոսե) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոի ոտքերը իւղով օծելով` խոստոի ոտքերը իւղով օծելով` խոստո----
վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի վանած եղաւ Քրիստոսի Մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը, Մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը, Մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը, Մարգարէ ըլլալու իրողութիւնը, 
ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած եղաւ զայն 
ընդունիլ իբրեւ Մարգարէ[ն]: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք ընդունիլ իբրեւ Մարգարէ[ն]: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք ընդունիլ իբրեւ Մարգարէ[ն]: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք ընդունիլ իբրեւ Մարգարէ[ն]: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք 
Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ Աստուծոյ Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ Աստուծոյ Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ Աստուծոյ Քրիստոսը, այլ խօսքով` ընդունա՞ծ ենք զինք իբրեւ Աստուծոյ 
Մարգարէն, այսինքն`Մարգարէն, այսինքն`Մարգարէն, այսինքն`Մարգարէն, այսինքն`    Աստուծոյ փրկութեան պատգամաԱստուծոյ փրկութեան պատգամաԱստուծոյ փրկութեան պատգամաԱստուծոյ փրկութեան պատգամա----
բերը, եւ աւելին` նոյնինքն Պատգամն Աստուծոյ:բերը, եւ աւելին` նոյնինքն Պատգամն Աստուծոյ:բերը, եւ աւելին` նոյնինքն Պատգամն Աստուծոյ:բերը, եւ աւելին` նոյնինքն Պատգամն Աստուծոյ:    
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զ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բացազ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բացազ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բացազ) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` բացա----
յայտած եղաւ թէ Քրիստոս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան յայտած եղաւ թէ Քրիստոս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան յայտած եղաւ թէ Քրիստոս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան յայտած եղաւ թէ Քրիստոս պիտի մեռնէր մարդոց փրկութեան 
համար, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած համար, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած համար, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած համար, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը իւղով չօծելով` մերժած 
եղաւ թէ Քրիստոս ինքն էր որ պիտի եղաւ թէ Քրիստոս ինքն էր որ պիտի եղաւ թէ Քրիստոս ինքն էր որ պիտի եղաւ թէ Քրիստոս ինքն էր որ պիտի մեռնէր մարդոց մեռնէր մարդոց մեռնէր մարդոց մեռնէր մարդոց 
փրկութեան համար: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ փրկութեան համար: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ փրկութեան համար: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ փրկութեան համար: Մենք իւղով օծա՞ծ ենք Քրիստոսը, այլ 
խօսքով` ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր փրկութեան համար:խօսքով` ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր փրկութեան համար:խօսքով` ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր փրկութեան համար:խօսքով` ընդունա՞ծ ենք անոր մահը մեր փրկութեան համար:    

է) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ցոյց է) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ցոյց է) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ցոյց է) Եթէ կինը Քրիստոսի ոտքերը իւղով օծելով` ցոյց 
տուած եղաւ թէ ինք պատրաստ էր իր ամենէն թանկագինը տուած եղաւ թէ ինք պատրաստ էր իր ամենէն թանկագինը տուած եղաւ թէ ինք պատրաստ էր իր ամենէն թանկագինը տուած եղաւ թէ ինք պատրաստ էր իր ամենէն թանկագինը 
պարգեւելու Տիրոջ, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխըպարգեւելու Տիրոջ, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխըպարգեւելու Տիրոջ, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխըպարգեւելու Տիրոջ, ապա Սիմոն, Տիրոջ գլուխը    իւղով իւղով իւղով իւղով 
չօծելով` ցոյց տուած եղաւ թէ ինք չօծելով` ցոյց տուած եղաւ թէ ինք չօծելով` ցոյց տուած եղաւ թէ ինք չօծելով` ցոյց տուած եղաւ թէ ինք ««««տակաւինտակաւինտակաւինտակաւին» » » » պատրաստ չէր պատրաստ չէր պատրաստ չէր պատրաստ չէր 
իր ամենէն թանկագինը պարգեւելու անոր: Մենք իւղով օծա՞ծ իր ամենէն թանկագինը պարգեւելու անոր: Մենք իւղով օծա՞ծ իր ամենէն թանկագինը պարգեւելու անոր: Մենք իւղով օծա՞ծ իր ամենէն թանկագինը պարգեւելու անոր: Մենք իւղով օծա՞ծ 
ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` պատրաստակամութիւն ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` պատրաստակամութիւն ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` պատրաստակամութիւն ենք Քրիստոսը, այլ խօսքով` պատրաստակամութիւն 
յայտնա՞ծ ենք տալու անոր մեր ամենէն թանկագինը, մեր յայտնա՞ծ ենք տալու անոր մեր ամենէն թանկագինը, մեր յայտնա՞ծ ենք տալու անոր մեր ամենէն թանկագինը, մեր յայտնա՞ծ ենք տալու անոր մեր ամենէն թանկագինը, մեր 
ամենէն գեղեցիկը, մեզի համար ամենէն սիրելին: ամենէն գեղեցիկը, մեզի համար ամենէն սիրելին: ամենէն գեղեցիկը, մեզի համար ամենէն սիրելին: ամենէն գեղեցիկը, մեզի համար ամենէն սիրելին:     

8)8)8)8)    ««««Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր Տունդ մտայ, բայց ոտքերս լուալու համար ջուր 
չտուիրչտուիրչտուիրչտուիր…………: : : : ԲԲԲԲարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծիարի գալուստի համբոյր մը չտուիր ինծի…………: : : : 
ԳԳԳԳլուխս իւղով չօծեցիրլուխս իւղով չօծեցիրլուխս իւղով չօծեցիրլուխս իւղով չօծեցիր…»…»…»…»::::    Այս երեք հաստատումներուն Այս երեք հաստատումներուն Այս երեք հաստատումներուն Այս երեք հաստատումներուն 
մասին առանձնաբար արդէն խօսեցայ, բայց թոյլ տուէք մի մասին առանձնաբար արդէն խօսեցայ, բայց թոյլ տուէք մի մասին առանձնաբար արդէն խօսեցայ, բայց թոյլ տուէք մի մասին առանձնաբար արդէն խօսեցայ, բայց թոյլ տուէք մի 
քանի հպանցիկ նշումներ եւս կատարեմ.քանի հպանցիկ նշումներ եւս կատարեմ.քանի հպանցիկ նշումներ եւս կատարեմ.քանի հպանցիկ նշումներ եւս կատարեմ.----    

ա) ա) ա) ա) Այս բառերով Յիսուս յայտնԱյս բառերով Յիսուս յայտնԱյս բառերով Յիսուս յայտնԱյս բառերով Յիսուս յայտնեց Սիմոնին իր սխալները: եց Սիմոնին իր սխալները: եց Սիմոնին իր սխալները: եց Սիմոնին իր սխալները: 
Ի՞նչ ըրաւ Սիմոն: Զղջա՞ց: Ընդունե՞ց թէ ինք սխալած էր: Ի՞նչ ըրաւ Սիմոն: Զղջա՞ց: Ընդունե՞ց թէ ինք սխալած էր: Ի՞նչ ըրաւ Սիմոն: Զղջա՞ց: Ընդունե՞ց թէ ինք սխալած էր: Ի՞նչ ըրաւ Սիմոն: Զղջա՞ց: Ընդունե՞ց թէ ինք սխալած էր: 
Ներողութիւն խնդրե՞ց: Իր սխալը սրբագրել փորձե՞ց: Ներողութիւն խնդրե՞ց: Իր սխալը սրբագրել փորձե՞ց: Ներողութիւն խնդրե՞ց: Իր սխալը սրբագրել փորձե՞ց: Ներողութիւն խնդրե՞ց: Իր սխալը սրբագրել փորձե՞ց: 
Աւետարանական հատուածին մէջ չենք կարդար այս բոլորին Աւետարանական հատուածին մէջ չենք կարդար այս բոլորին Աւետարանական հատուածին մէջ չենք կարդար այս բոլորին Աւետարանական հատուածին մէջ չենք կարդար այս բոլորին 
մասին: Ընդհակառակը, հաւանաբար ինքն ալ կար այն մասին: Ընդհակառակը, հաւանաբար ինքն ալ կար այն մասին: Ընդհակառակը, հաւանաբար ինքն ալ կար այն մասին: Ընդհակառակը, հաւանաբար ինքն ալ կար այն 
մարդոց շարքին որոնք քննադատեցին Յիմարդոց շարքին որոնք քննադատեցին Յիմարդոց շարքին որոնք քննադատեցին Յիմարդոց շարքին որոնք քննադատեցին Յիսուսը ըսելով. սուսը ըսելով. սուսը ըսելով. սուսը ըսելով. ««««Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է Ո՞վ է 
այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէայս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէայս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէայս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):    
Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, Գալով մեզի, ի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կի՞նչ կ’’’’ընենք երբ Յիսուս վարուի մեր հետ` ընենք երբ Յիսուս վարուի մեր հետ` ընենք երբ Յիսուս վարուի մեր հետ` ընենք երբ Յիսուս վարուի մեր հետ` 
ինչպէս Սիմոնին հետ վարուեցաւ: Իինչպէս Սիմոնին հետ վարուեցաւ: Իինչպէս Սիմոնին հետ վարուեցաւ: Իինչպէս Սիմոնին հետ վարուեցաւ: Ի՞նչ կ՞նչ կ՞նչ կ՞նչ կ’’’’ընենք մենք երբ Տէրը ընենք մենք երբ Տէրը ընենք մենք երբ Տէրը ընենք մենք երբ Տէրը 
յայտնէ մեզի մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, խոնարհութեամբ յայտնէ մեզի մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, խոնարհութեամբ յայտնէ մեզի մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, խոնարհութեամբ յայտնէ մեզի մեր սխալներն ու մեր մեղքերը, խոնարհութեամբ 
կկկկ’’’’ընդունի՞նք զանոընդունի՞նք զանոընդունի՞նք զանոընդունի՞նք զանոնք, թէ` կը վիրաւորուինք ու կնք, թէ` կը վիրաւորուինք ու կնք, թէ` կը վիրաւորուինք ու կնք, թէ` կը վիրաւորուինք ու կ’’’’ընդվզինք, եւ ընդվզինք, եւ ընդվզինք, եւ ընդվզինք, եւ 
չենք ուզեր լսել անոնց մասին, կամ հրաժարիլ անոնցմէ:չենք ուզեր լսել անոնց մասին, կամ հրաժարիլ անոնցմէ:չենք ուզեր լսել անոնց մասին, կամ հրաժարիլ անոնցմէ:չենք ուզեր լսել անոնց մասին, կամ հրաժարիլ անոնցմէ:    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
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կկկկ’’’’ընենք եթէ Տէրը ցոյց տայ մեզի այն ինչ որ պէտք էր ընէինք ընենք եթէ Տէրը ցոյց տայ մեզի այն ինչ որ պէտք էր ընէինք ընենք եթէ Տէրը ցոյց տայ մեզի այն ինչ որ պէտք էր ընէինք ընենք եթէ Տէրը ցոյց տայ մեզի այն ինչ որ պէտք էր ընէինք 
ու չենք ըրած, կամ այն ինչ որ պէտք չէր ընէինք ու ըրած ենք:ու չենք ըրած, կամ այն ինչ որ պէտք չէր ընէինք ու ըրած ենք:ու չենք ըրած, կամ այն ինչ որ պէտք չէր ընէինք ու ըրած ենք:ու չենք ըրած, կամ այն ինչ որ պէտք չէր ընէինք ու ըրած ենք:    

բ) Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, երբ Սիմոն անոր բ) Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, երբ Սիմոն անոր բ) Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, երբ Սիմոն անոր բ) Յիսուս այս խօսքերը ըսաւ, երբ Սիմոն անոր ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. 
««««ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»:»:»:»:    Եւ Վարդապետը ըսաւ, եւ Սիմոն լսեց ու Եւ Վարդապետը ըսաւ, եւ Սիմոն լսեց ու Եւ Վարդապետը ըսաւ, եւ Սիմոն լսեց ու Եւ Վարդապետը ըսաւ, եւ Սիմոն լսեց ու 
գիտցաւ թէ ինք սխալ ընթացքի մէջ էր: Եթէ երբեք կ'ուզենք գիտցաւ թէ ինք սխալ ընթացքի մէջ էր: Եթէ երբեք կ'ուզենք գիտցաւ թէ ինք սխալ ընթացքի մէջ էր: Եթէ երբեք կ'ուզենք գիտցաւ թէ ինք սխալ ընթացքի մէջ էր: Եթէ երբեք կ'ուզենք 
գիտնալ թէ ինչպիսիգիտնալ թէ ինչպիսիգիտնալ թէ ինչպիսիգիտնալ թէ ինչպիսի´ ´ ´ ´ ընթացքի մէջ ենք` պէտք է Սիմոնի ընթացքի մէջ ենք` պէտք է Սիմոնի ընթացքի մէջ ենք` պէտք է Սիմոնի ընթացքի մէջ ենք` պէտք է Սիմոնի 
նման ըսենք. նման ըսենք. նման ըսենք. նման ըսենք. ««««ԸսէԸսէԸսէԸսէ´, ´, ´, ´, ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»»»»    եւ պատրաստ ըլլանք լսելու եւ պատրաստ ըլլանք լսելու եւ պատրաստ ըլլանք լսելու եւ պատրաստ ըլլանք լսելու 
Տիրոջ ձայնը ու հնազանդելու անոր: Երբ եՏիրոջ ձայնը ու հնազանդելու անոր: Երբ եՏիրոջ ձայնը ու հնազանդելու անոր: Երբ եՏիրոջ ձայնը ու հնազանդելու անոր: Երբ երկնաւոր րկնաւոր րկնաւոր րկնաւոր 
Վարդապետը խօսի` այն ատեն միայն կը գիտնանք թէ Վարդապետը խօսի` այն ատեն միայն կը գիտնանք թէ Վարդապետը խօսի` այն ատեն միայն կը գիտնանք թէ Վարդապետը խօսի` այն ատեն միայն կը գիտնանք թէ 
ինչպիսիինչպիսիինչպիսիինչպիսի´ ´ ´ ´ ընթացքի մէջ ենք: Երբ Ուսուցիչը խօսի ու ընթացքի մէջ ենք: Երբ Ուսուցիչը խօսի ու ընթացքի մէջ ենք: Երբ Ուսուցիչը խօսի ու ընթացքի մէջ ենք: Երբ Ուսուցիչը խօսի ու 
պատուիրէ` այն ատեն միայն յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք պատուիրէ` այն ատեն միայն յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք պատուիրէ` այն ատեն միայն յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք պատուիրէ` այն ատեն միայն յայտնի կ'ըլլայ եթէ երբեք 
սորվիլ ուզող ու աշխատասէր աշակերտներ ենք: սորվիլ ուզող ու աշխատասէր աշակերտներ ենք: սորվիլ ուզող ու աշխատասէր աշակերտներ ենք: սորվիլ ուզող ու աշխատասէր աշակերտներ ենք:     

գ) գ) գ) գ) Յիսուսի այս խօսքէն յստակ կՅիսուսի այս խօսքէն յստակ կՅիսուսի այս խօսքէն յստակ կՅիսուսի այս խօսքէն յստակ կ’’’’երեւի, թէ Սիմոն մէկն էր երեւի, թէ Սիմոն մէկն էր երեւի, թէ Սիմոն մէկն էր երեւի, թէ Սիմոն մէկն էր 
այն երկոայն երկոայն երկոայն երկու պարտապաններէն, զոր իր պարտքը չվճարեց մեր ւ պարտապաններէն, զոր իր պարտքը չվճարեց մեր ւ պարտապաններէն, զոր իր պարտքը չվճարեց մեր ւ պարտապաններէն, զոր իր պարտքը չվճարեց մեր 
Տիրոջ, իր սիրոյ պարտքը, իր յարգանքի պարտքը: Իրենց Տիրոջ, իր սիրոյ պարտքը, իր յարգանքի պարտքը: Իրենց Տիրոջ, իր սիրոյ պարտքը, իր յարգանքի պարտքը: Իրենց Տիրոջ, իր սիրոյ պարտքը, իր յարգանքի պարտքը: Իրենց 
հայրերէն եկած աւանդութիւնն ու սովորութիւնը կը հայրերէն եկած աւանդութիւնն ու սովորութիւնը կը հայրերէն եկած աւանդութիւնն ու սովորութիւնը կը հայրերէն եկած աւանդութիւնն ու սովորութիւնը կը 
պահանջէր, որ ոեւէ հրեայ անհատ պէտք էր բացարձակ պահանջէր, որ ոեւէ հրեայ անհատ պէտք էր բացարձակ պահանջէր, որ ոեւէ հրեայ անհատ պէտք էր բացարձակ պահանջէր, որ ոեւէ հրեայ անհատ պէտք էր բացարձակ 
յարգանքով ու սիրով վարուէր քովը եկող կամ իր տան յարգանքով ու սիրով վարուէր քովը եկող կամ իր տան յարգանքով ու սիրով վարուէր քովը եկող կամ իր տան յարգանքով ու սիրով վարուէր քովը եկող կամ իր տան 
յարկին տակ մտնող հիւրիյարկին տակ մտնող հիւրիյարկին տակ մտնող հիւրիյարկին տակ մտնող հիւրին հետ: Սիմոն յարգանքով ու սիրով ն հետ: Սիմոն յարգանքով ու սիրով ն հետ: Սիմոն յարգանքով ու սիրով ն հետ: Սիմոն յարգանքով ու սիրով 
չվարուեցաւ Յիսուսի հետ որ իր տան յարկին տակ մտած էր: չվարուեցաւ Յիսուսի հետ որ իր տան յարկին տակ մտած էր: չվարուեցաւ Յիսուսի հետ որ իր տան յարկին տակ մտած էր: չվարուեցաւ Յիսուսի հետ որ իր տան յարկին տակ մտած էր: 
Զուր տեղ չէ որ Յիսուս անոր ըսաւ.Զուր տեղ չէ որ Յիսուս անոր ըսաւ.Զուր տեղ չէ որ Յիսուս անոր ըսաւ.Զուր տեղ չէ որ Յիսուս անոր ըսաւ. « « « «Տունդ մտայՏունդ մտայՏունդ մտայՏունդ մտայ…»:…»:…»:…»:    Այս Այս Այս Այս 
բառերով Յիսուս հասկցուց Սիմոնին, թէ ինք չէր ցուցաբերած բառերով Յիսուս հասկցուց Սիմոնին, թէ ինք չէր ցուցաբերած բառերով Յիսուս հասկցուց Սիմոնին, թէ ինք չէր ցուցաբերած բառերով Յիսուս հասկցուց Սիմոնին, թէ ինք չէր ցուցաբերած 
իրեն հանդէպ այն սէրն ու յարգանքը զոր պարտէր ցուցաիրեն հանդէպ այն սէրն ու յարգանքը զոր պարտէր ցուցաիրեն հանդէպ այն սէրն ու յարգանքը զոր պարտէր ցուցաիրեն հանդէպ այն սէրն ու յարգանքը զոր պարտէր ցուցա----
բերել` իր տան բերել` իր տան բերել` իր տան բերել` իր տան յարկին տակ մտնող ոեւէ անձի նկատմամբ:յարկին տակ մտնող ոեւէ անձի նկատմամբ:յարկին տակ մտնող ոեւէ անձի նկատմամբ:յարկին տակ մտնող ոեւէ անձի նկատմամբ:    

դ) Այն սէրն ու յարգանքը որ կինը ցուցաբերեց Յիսուսի դ) Այն սէրն ու յարգանքը որ կինը ցուցաբերեց Յիսուսի դ) Այն սէրն ու յարգանքը որ կինը ցուցաբերեց Յիսուսի դ) Այն սէրն ու յարգանքը որ կինը ցուցաբերեց Յիսուսի 
հանդէպ, Սիմոն իհանդէպ, Սիմոն իհանդէպ, Սիմոն իհանդէպ, Սիմոն ի´́́́նք պիտի ցուցաբերէր, եթէ երբեք ինքզինք նք պիտի ցուցաբերէր, եթէ երբեք ինքզինք նք պիտի ցուցաբերէր, եթէ երբեք ինքզինք նք պիտի ցուցաբերէր, եթէ երբեք ինքզինք 
աւելի պարտական նկատէր քան կինը, կամ գէթ պարտական աւելի պարտական նկատէր քան կինը, կամ գէթ պարտական աւելի պարտական նկատէր քան կինը, կամ գէթ պարտական աւելի պարտական նկատէր քան կինը, կամ գէթ պարտական 
նկատէր: Մենք եւս, եթէ երբեք մենք զմեզ աւելինկատէր: Մենք եւս, եթէ երբեք մենք զմեզ աւելինկատէր: Մենք եւս, եթէ երբեք մենք զմեզ աւելինկատէր: Մենք եւս, եթէ երբեք մենք զմեզ աւելի´ ´ ´ ´ պարտական պարտական պարտական պարտական 
համարենք քահամարենք քահամարենք քահամարենք քան ուրիշը, աւելին ուրիշը, աւելին ուրիշը, աւելին ուրիշը, աւելի´ ´ ´ ´ մեղաւոր քան ուրիշը, աւելիմեղաւոր քան ուրիշը, աւելիմեղաւոր քան ուրիշը, աւելիմեղաւոր քան ուրիշը, աւելի´ ´ ´ ´ 
յանցաւոր քան ուրիշը, միայն այանցաւոր քան ուրիշը, միայն այանցաւոր քան ուրիշը, միայն այանցաւոր քան ուրիշը, միայն ա´́́́յն ատեն կրնանք սէր յն ատեն կրնանք սէր յն ատեն կրնանք սէր յն ատեն կրնանք սէր 
ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ: Ինքզինք ուրիշէն աւելի ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ: Ինքզինք ուրիշէն աւելի ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ: Ինքզինք ուրիշէն աւելի ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ: Ինքզինք ուրիշէն աւելի 
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արդար եւ ուրիշէն աւելի բարի նկատող մարդը, չի կրնար արդար եւ ուրիշէն աւելի բարի նկատող մարդը, չի կրնար արդար եւ ուրիշէն աւելի բարի նկատող մարդը, չի կրնար արդար եւ ուրիշէն աւելի բարի նկատող մարդը, չի կրնար 
անհրաժեշտ սէրը ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ:անհրաժեշտ սէրը ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ:անհրաժեշտ սէրը ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ:անհրաժեշտ սէրը ցուցաբերել Քրիստոսի հանդէպ:    

««««Ուստի կ'ըսեմ քեզի, Ուստի կ'ըսեմ քեզի, Ուստի կ'ըսեմ քեզի, Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են 
անոր բազմաթիւ մեղքերը: Որովհետեւ անոր որ աւելի կը անոր բազմաթիւ մեղքերը: Որովհետեւ անոր որ աւելի կը անոր բազմաթիւ մեղքերը: Որովհետեւ անոր որ աւելի կը անոր բազմաթիւ մեղքերը: Որովհետեւ անոր որ աւելի կը 
ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու տայ, իսկ անոր որ քիչ կը 
ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.47):Ղուկաս 7.47):Ղուկաս 7.47):Ղուկաս 7.47):    

1) 1) 1) 1) ««««ՆՆՆՆերուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըերուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըերուած են անոր բազմաթիւ մեղքերըերուած են անոր բազմաթիւ մեղքերը»:»:»:»:    Ամէն բանէ Ամէն բանէ Ամէն բանէ Ամէն բանէ 
առաջ, պէտք է նկատի առնել որառաջ, պէտք է նկատի առնել որառաջ, պէտք է նկատի առնել որառաջ, պէտք է նկատի առնել որ    Յիսուս այս բառերով Յիսուս այս բառերով Յիսուս այս բառերով Յիսուս այս բառերով 
պատասխան մըն էր որ կու տար Սիմոնին: պատասխան մըն էր որ կու տար Սիմոնին: պատասխան մըն էր որ կու տար Սիմոնին: պատասխան մըն էր որ կու տար Սիմոնին: Սիմոն կը կարծէր Սիմոն կը կարծէր Սիմոն կը կարծէր Սիմոն կը կարծէր 
թէ Յիսուս չէր ճանչցած այս կինը եւ չէր գիտեր անոր թէ Յիսուս չէր ճանչցած այս կինը եւ չէր գիտեր անոր թէ Յիսուս չէր ճանչցած այս կինը եւ չէր գիտեր անոր թէ Յիսուս չէր ճանչցած այս կինը եւ չէր գիտեր անոր 
մեղքերուն մասին (Ղուկաս 7.39), բայց ահա Յիսուս փաստեց մեղքերուն մասին (Ղուկաս 7.39), բայց ահա Յիսուս փաստեց մեղքերուն մասին (Ղուկաս 7.39), բայց ահա Յիսուս փաստեց մեղքերուն մասին (Ղուկաս 7.39), բայց ահա Յիսուս փաստեց 
ու ցոյց տուաւ Սիմոնին, թէ ինք կը ճանչնար այս կինը եւ ու ցոյց տուաւ Սիմոնին, թէ ինք կը ճանչնար այս կինը եւ ու ցոյց տուաւ Սիմոնին, թէ ինք կը ճանչնար այս կինը եւ ու ցոյց տուաւ Սիմոնին, թէ ինք կը ճանչնար այս կինը եւ 
գիտէր թէ գիտէր թէ գիտէր թէ գիտէր թէ ««««բազմաթիւ մեղքերբազմաթիւ մեղքերբազմաթիւ մեղքերբազմաթիւ մեղքեր»»»»    ոոոունի անիկա: Ասիկա մեզի ւնի անիկա: Ասիկա մեզի ւնի անիկա: Ասիկա մեզի ւնի անիկա: Ասիկա մեզի 
նաեւ կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս գիտէ մեր մասին, մեր մեղքերուն նաեւ կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս գիտէ մեր մասին, մեր մեղքերուն նաեւ կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս գիտէ մեր մասին, մեր մեղքերուն նաեւ կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս գիտէ մեր մասին, մեր մեղքերուն 
ու անոնց տեսակին ու թիւին մասին, ու անոնց տեսակին ու թիւին մասին, ու անոնց տեսակին ու թիւին մասին, ու անոնց տեսակին ու թիւին մասին, անոնց պատճառին ու անոնց պատճառին ու անոնց պատճառին ու անոնց պատճառին ու 
աղբիւրին մասին:աղբիւրին մասին:աղբիւրին մասին:աղբիւրին մասին:    Մեր մեղքերուն բազմութիւնն ու տեսակը Մեր մեղքերուն բազմութիւնն ու տեսակը Մեր մեղքերուն բազմութիւնն ու տեսակը Մեր մեղքերուն բազմութիւնն ու տեսակը 
թող մեզ չմտահոգեն: Մեր մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան եւ թող մեզ չմտահոգեն: Մեր մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան եւ թող մեզ չմտահոգեն: Մեր մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան եւ թող մեզ չմտահոգեն: Մեր մեղքերը որքան ալ շատ ըլլան եւ 
որքան ալ անջնջելի թուորքան ալ անջնջելի թուորքան ալ անջնջելի թուորքան ալ անջնջելի թուին որդան կարմիրի գոյնին նման` ին որդան կարմիրի գոյնին նման` ին որդան կարմիրի գոյնին նման` ին որդան կարմիրի գոյնին նման` 
Տէրը կրնայ ու կ'ուզէ զանոնք ջնջել. Տէրը կրնայ ու կ'ուզէ զանոնք ջնջել. Տէրը կրնայ ու կ'ուզէ զանոնք ջնջել. Տէրը կրնայ ու կ'ուզէ զանոնք ջնջել. ««««Հիմա եկէք վիճաբանինք Հիմա եկէք վիճաբանինք Հիմա եկէք վիճաբանինք Հիմա եկէք վիճաբանինք 
կ'ըսէ Տէրը.կ'ըսէ Տէրը.կ'ըսէ Տէրը.կ'ըսէ Տէրը.----    Եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, Եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, Եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, Եթէ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պէս են, 
ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի նման են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի նման են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի նման են, ձիւնի պէս պիտի ճերմկնան, եւ եթէ որդան կարմիրի նման են, 
ասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլանասրի պէս ճերմակ պիտի ըլլան»»»» ( ( ( (Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Եսայի 1.18): Գիտէ անոնց Գիտէ անոնց Գիտէ անոնց Գիտէ անոնց 
պատճառը,պատճառը,պատճառը,պատճառը,    գիտէ անոնց աղբիւրը:գիտէ անոնց աղբիւրը:գիտէ անոնց աղբիւրը:գիտէ անոնց աղբիւրը:    

2) 2) 2) 2) Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել որ Յիսուս թէպէտ Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել որ Յիսուս թէպէտ Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել որ Յիսուս թէպէտ Կարեւոր է ուշադրութիւն դարձնել որ Յիսուս թէպէտ 
խօսեցաւ կնոջ խօսեցաւ կնոջ խօսեցաւ կնոջ խօսեցաւ կնոջ ««««բազմաթիւ մեղքերունբազմաթիւ մեղքերունբազմաթիւ մեղքերունբազմաթիւ մեղքերուն» » » » մասին, բայց կնոջ մասին, բայց կնոջ մասին, բայց կնոջ մասին, բայց կնոջ 
դառնալով չէր որ խօսեցաւ անոնց մասին, այլ` Սիմոնին: Սա դառնալով չէր որ խօսեցաւ անոնց մասին, այլ` Սիմոնին: Սա դառնալով չէր որ խօսեցաւ անոնց մասին, այլ` Սիմոնին: Սա դառնալով չէր որ խօսեցաւ անոնց մասին, այլ` Սիմոնին: Սա 
ցոյց կու տայ, թէ երբ Տիրոջ դառնանք, Տէրը մեր մեղքերը մեր ցոյց կու տայ, թէ երբ Տիրոջ դառնանք, Տէրը մեր մեղքերը մեր ցոյց կու տայ, թէ երբ Տիրոջ դառնանք, Տէրը մեր մեղքերը մեր ցոյց կու տայ, թէ երբ Տիրոջ դառնանք, Տէրը մեր մեղքերը մեր 
աչքերուն դիմաց պիտի չշաաչքերուն դիմաց պիտի չշաաչքերուն դիմաց պիտի չշաաչքերուն դիմաց պիտի չշարէ, մեր գործած անօրէնութիւնրէ, մեր գործած անօրէնութիւնրէ, մեր գործած անօրէնութիւնրէ, մեր գործած անօրէնութիւն----
ներուն համար մեզմէ հաշիւ պիտի չպահանջէ:ներուն համար մեզմէ հաշիւ պիտի չպահանջէ:ներուն համար մեզմէ հաշիւ պիտի չպահանջէ:ներուն համար մեզմէ հաշիւ պիտի չպահանջէ:    

3) 3) 3) 3) ««««Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած Ուստի կ'ըսեմ քեզի, քանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած 
են անոր բազմաթիւ մեղքերըեն անոր բազմաթիւ մեղքերըեն անոր բազմաթիւ մեղքերըեն անոր բազմաթիւ մեղքերը»:»:»:»:    Յիսուս ուզեց որ Սիմոն Յիսուս ուզեց որ Սիմոն Յիսուս ուզեց որ Սիմոն Յիսուս ուզեց որ Սիմոն 
գիտնար թէ այս կինը զինք շատ սիրեց, անոր համար ալ գիտնար թէ այս կինը զինք շատ սիրեց, անոր համար ալ գիտնար թէ այս կինը զինք շատ սիրեց, անոր համար ալ գիտնար թէ այս կինը զինք շատ սիրեց, անոր համար ալ 
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յատուկ շեշտուածութեամբ մը անոր ըսաւ` յատուկ շեշտուածութեամբ մը անոր ըսաւ` յատուկ շեշտուածութեամբ մը անոր ըսաւ` յատուկ շեշտուածութեամբ մը անոր ըսաւ` ««««կկկկ''''ըսեմ քեզիըսեմ քեզիըսեմ քեզիըսեմ քեզի»:»:»:»:    
Յիսուս կնոջ մասին խօսեցաւ, բայց խօսքը Սիմոնին ուղղելով Յիսուս կնոջ մասին խօսեցաւ, բայց խօսքը Սիմոնին ուղղելով Յիսուս կնոջ մասին խօսեցաւ, բայց խօսքը Սիմոնին ուղղելով Յիսուս կնոջ մասին խօսեցաւ, բայց խօսքը Սիմոնին ուղղելով 
խօսեցաւ, որպէսզի Սիմոն գիտնար ճշմարտութիւնը, գիտնար խօսեցաւ, որպէսզի Սիմոն գիտնար ճշմարտութիւնը, գիտնար խօսեցաւ, որպէսզի Սիմոն գիտնար ճշմարտութիւնը, գիտնար խօսեցաւ, որպէսզի Սիմոն գիտնար ճշմարտութիւնը, գիտնար 
թէ այս կինը, թէպէտ շատ մեղքեր ունէր` բայց ունէր նաեւ թէ այս կինը, թէպէտ շատ մեղքեր ունէր` բայց ունէր նաեւ թէ այս կինը, թէպէտ շատ մեղքեր ունէր` բայց ունէր նաեւ թէ այս կինը, թէպէտ շատ մեղքեր ունէր` բայց ունէր նաեւ 
շաշաշաշա´́́́տ սէր, մետ սէր, մետ սէր, մետ սէր, մե´́́́ծ սէր: Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսած էր, ծ սէր: Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսած էր, ծ սէր: Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսած էր, ծ սէր: Սիմոն միայն կնոջ մեղքերը տեսած էր, 
բայց ահա Տէրը զինք կը հրաւիրբայց ահա Տէրը զինք կը հրաւիրբայց ահա Տէրը զինք կը հրաւիրբայց ահա Տէրը զինք կը հրաւիրէր անոր սէրը նաեւ տեսնելու: էր անոր սէրը նաեւ տեսնելու: էր անոր սէրը նաեւ տեսնելու: էր անոր սէրը նաեւ տեսնելու: 
Այսօր ալ Սիմոնի նման մարդիկ ունինք մեր անմիջական Այսօր ալ Սիմոնի նման մարդիկ ունինք մեր անմիջական Այսօր ալ Սիմոնի նման մարդիկ ունինք մեր անմիջական Այսօր ալ Սիմոնի նման մարդիկ ունինք մեր անմիջական 
միջավայրին մէջ: Մարդիկ, որոնք սովորաբար ու դժբախմիջավայրին մէջ: Մարդիկ, որոնք սովորաբար ու դժբախմիջավայրին մէջ: Մարդիկ, որոնք սովորաբար ու դժբախմիջավայրին մէջ: Մարդիկ, որոնք սովորաբար ու դժբախ----
տաբար իրենց նմաններուն միայն մեղքերը կը տեսնեն, եւ տաբար իրենց նմաններուն միայն մեղքերը կը տեսնեն, եւ տաբար իրենց նմաններուն միայն մեղքերը կը տեսնեն, եւ տաբար իրենց նմաններուն միայն մեղքերը կը տեսնեն, եւ 
երբեք չեերբեք չեերբեք չեերբեք չե´́́́ն տեսներ, չեն տեսներ, չեն տեսներ, չեն տեսներ, չե´́́́ն կրնար տեսնել, ու չեն կրնար տեսնել, ու չեն կրնար տեսնել, ու չեն կրնար տեսնել, ու չե´́́́ն փորձեր ն փորձեր ն փորձեր ն փորձեր 
տեսնել, Յիսուսի հանդէպ իրետեսնել, Յիսուսի հանդէպ իրետեսնել, Յիսուսի հանդէպ իրետեսնել, Յիսուսի հանդէպ իրենց նմաններուն ունեցած սէրն նց նմաններուն ունեցած սէրն նց նմաններուն ունեցած սէրն նց նմաններուն ունեցած սէրն 
ու հաւատքը: Մարդկային պատմութեան մէջ Փարիսեցիները ու հաւատքը: Մարդկային պատմութեան մէջ Փարիսեցիները ու հաւատքը: Մարդկային պատմութեան մէջ Փարիսեցիները ու հաւատքը: Մարդկային պատմութեան մէջ Փարիսեցիները 
եղած են այն մարդիկը որոնք կոչուած են եղած են այն մարդիկը որոնք կոչուած են եղած են այն մարդիկը որոնք կոչուած են եղած են այն մարդիկը որոնք կոչուած են ««««մեղքերու ու մեղքերու ու մեղքերու ու մեղքերու ու 
սխալներու որսորդներսխալներու որսորդներսխալներու որսորդներսխալներու որսորդներ»: »: »: »: Անոնք մարդոց միայն մեղքերն ու Անոնք մարդոց միայն մեղքերն ու Անոնք մարդոց միայն մեղքերն ու Անոնք մարդոց միայն մեղքերն ու 
սխալները կը տեսնէին: Մենք չըլլանք անոնց նման, որպէսզի սխալները կը տեսնէին: Մենք չըլլանք անոնց նման, որպէսզի սխալները կը տեսնէին: Մենք չըլլանք անոնց նման, որպէսզի սխալները կը տեսնէին: Մենք չըլլանք անոնց նման, որպէսզի 
չդատապարտուինք Տիրոջ կոչդատապարտուինք Տիրոջ կոչդատապարտուինք Տիրոջ կոչդատապարտուինք Տիրոջ կողմէ, ինչպէս անոնք ղմէ, ինչպէս անոնք ղմէ, ինչպէս անոնք ղմէ, ինչպէս անոնք 
դատապարտուեցան շատ խիստ լեզուով: Տէրը զանոնք կոչեց դատապարտուեցան շատ խիստ լեզուով: Տէրը զանոնք կոչեց դատապարտուեցան շատ խիստ լեզուով: Տէրը զանոնք կոչեց դատապարտուեցան շատ խիստ լեզուով: Տէրը զանոնք կոչեց 
««««կեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներկեղծաւորներ» » » » (Մատթէոս 23.13,14,15,23,25,27,28,29), (Մատթէոս 23.13,14,15,23,25,27,28,29), (Մատթէոս 23.13,14,15,23,25,27,28,29), (Մատթէոս 23.13,14,15,23,25,27,28,29), ««««կոյր կոյր կոյր կոյր 
առաջնորդներառաջնորդներառաջնորդներառաջնորդներ» » » » (Մատթէոս 23.16,24), (Մատթէոս 23.16,24), (Մատթէոս 23.16,24), (Մատթէոս 23.16,24), ««««յիմարներյիմարներյիմարներյիմարներ» » » » (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս (Մատթէոս 
23.17,19), «23.17,19), «23.17,19), «23.17,19), «կոյրերկոյրերկոյրերկոյրեր» » » » (Մատթէոս 23.17,19,26), (Մատթէոս 23.17,19,26), (Մատթէոս 23.17,19,26), (Մատթէոս 23.17,19,26), ««««յափշտակիչներյափշտակիչներյափշտակիչներյափշտակիչներ» » » » 
((((Մատթէոս 23.25), Մատթէոս 23.25), Մատթէոս 23.25), Մատթէոս 23.25), ««««աղտեղութիւնաղտեղութիւնաղտեղութիւնաղտեղութիւն» » » » ընողներ (Մատթէոս 23.25), ընողներ (Մատթէոս 23.25), ընողներ (Մատթէոս 23.25), ընողներ (Մատթէոս 23.25), 
««««կիրով ճերմկցուած գերեզմաններկիրով ճերմկցուած գերեզմաններկիրով ճերմկցուած գերեզմաններկիրով ճերմկցուած գերեզմաններ» » » » (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), 
««««ներքնապէս մեռելներու ոսկորներով ու ամէն տեսակի ներքնապէս մեռելներու ոսկորներով ու ամէն տեսակի ներքնապէս մեռելներու ոսկորներով ու ամէն տեսակի ներքնապէս մեռելներու ոսկորներով ու ամէն տեսակի 
պղծութեամբ լեցունպղծութեամբ լեցունպղծութեամբ լեցունպղծութեամբ լեցուն» » » » (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), (Մատթէոս 23.27), ««««անօրէններանօրէններանօրէններանօրէններ» » » » 
((((Մատթէոս 23.28), Մատթէոս 23.28), Մատթէոս 23.28), Մատթէոս 23.28), ««««օձերօձերօձերօձեր» » » » (Մատթէոս 23.33), (Մատթէոս 23.33), (Մատթէոս 23.33), (Մատթէոս 23.33), ««««իժերու իժերու իժերու իժերու 
ծնունդներծնունդներծնունդներծնունդներ» » » » (Մատթէոս 23.33(Մատթէոս 23.33(Մատթէոս 23.33(Մատթէոս 23.33), «), «), «), «սպաննողներ, գանակոսպաննողներ, գանակոսպաննողներ, գանակոսպաննողներ, գանակոծողծողծողծող----
ներ, հալածողներներ, հալածողներներ, հալածողներներ, հալածողներ» » » » (Մատթէոս 23.34,35):(Մատթէոս 23.34,35):(Մատթէոս 23.34,35):(Մատթէոս 23.34,35):    

4) 4) 4) 4) ««««ՔՔՔՔանի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ անի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ անի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ անի զիս շատ սիրեց՝ ներուած են անոր բազմաթիւ 
մեղքերըմեղքերըմեղքերըմեղքերը»:»:»:»:    Շատ էին կնոջ մեղքերը` շատ էր նաեւ անոր սէրը Շատ էին կնոջ մեղքերը` շատ էր նաեւ անոր սէրը Շատ էին կնոջ մեղքերը` շատ էր նաեւ անոր սէրը Շատ էին կնոջ մեղքերը` շատ էր նաեւ անոր սէրը 
Յիսուսի հանդէպ: Եւ քանի շատ սիրեց Յիսուսը` Յիսուս Յիսուսի հանդէպ: Եւ քանի շատ սիրեց Յիսուսը` Յիսուս Յիսուսի հանդէպ: Եւ քանի շատ սիրեց Յիսուսը` Յիսուս Յիսուսի հանդէպ: Եւ քանի շատ սիրեց Յիսուսը` Յիսուս 
ներեց ներեց ներեց ներեց ««««անոր բազմաթիւ մեղքերըանոր բազմաթիւ մեղքերըանոր բազմաթիւ մեղքերըանոր բազմաթիւ մեղքերը»:»:»:»:    Մէկը որ Մէկը որ Մէկը որ Մէկը որ շատ կը սիրէ շատ կը սիրէ շատ կը սիրէ շատ կը սիրէ 
Յիսուսը` Յիսուս չի կրնար անոր մեղքերը չներել: Եկէք շատ Յիսուսը` Յիսուս չի կրնար անոր մեղքերը չներել: Եկէք շատ Յիսուսը` Յիսուս չի կրնար անոր մեղքերը չներել: Եկէք շատ Յիսուսը` Յիսուս չի կրնար անոր մեղքերը չներել: Եկէք շատ 
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սիրենք Յիսուսը` որպէսզի մեղքերու ներում ձեռք ձգենք, եւ սիրենք Յիսուսը` որպէսզի մեղքերու ներում ձեռք ձգենք, եւ սիրենք Յիսուսը` որպէսզի մեղքերու ներում ձեռք ձգենք, եւ սիրենք Յիսուսը` որպէսզի մեղքերու ներում ձեռք ձգենք, եւ 
վայելենք մեղքերու ներման բերած ներքին ուրախութիւնը: վայելենք մեղքերու ներման բերած ներքին ուրախութիւնը: վայելենք մեղքերու ներման բերած ներքին ուրախութիւնը: վայելենք մեղքերու ներման բերած ներքին ուրախութիւնը: 
Յիսուս չի դատապարտեր զինք սիրող մէկը, որքան ալ Յիսուս չի դատապարտեր զինք սիրող մէկը, որքան ալ Յիսուս չի դատապարտեր զինք սիրող մէկը, որքան ալ Յիսուս չի դատապարտեր զինք սիրող մէկը, որքան ալ 
անիկա տկար մէկը ըլլայ: Ուստի, խնդրեանիկա տկար մէկը ըլլայ: Ուստի, խնդրեանիկա տկար մէկը ըլլայ: Ուստի, խնդրեանիկա տկար մէկը ըլլայ: Ուստի, խնդրենք Տիրոջմէ որ զինք նք Տիրոջմէ որ զինք նք Տիրոջմէ որ զինք նք Տիրոջմէ որ զինք 
սիրող սիրտ տայ մեզի:սիրող սիրտ տայ մեզի:սիրող սիրտ տայ մեզի:սիրող սիրտ տայ մեզի:    

5) 5) 5) 5) ««««Զիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեց»:»:»:»:    Կինը շատ սիրեց Յիսուսը, Կինը շատ սիրեց Յիսուսը, Կինը շատ սիրեց Յիսուսը, Կինը շատ սիրեց Յիսուսը, 
որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Ան սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Ան սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Ան սորվեցուց մեզի, թէ անոնք որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Ան սորվեցուց մեզի, թէ անոնք 
որոնք շատ մեղքեր ունին` շատ պէտք է սիրեն Յիսուսը: Եթէ որոնք շատ մեղքեր ունին` շատ պէտք է սիրեն Յիսուսը: Եթէ որոնք շատ մեղքեր ունին` շատ պէտք է սիրեն Յիսուսը: Եթէ որոնք շատ մեղքեր ունին` շատ պէտք է սիրեն Յիսուսը: Եթէ 
շատ չարագործութիւններ ըրած ենք շատ չարագործութիւններ ըրած ենք շատ չարագործութիւններ ըրած ենք շատ չարագործութիւններ ըրած ենք նախքաննախքաննախքաննախքան    մեր ապաշմեր ապաշմեր ապաշմեր ապաշ----
խարութիւնը` պէտխարութիւնը` պէտխարութիւնը` պէտխարութիւնը` պէտք է շատ բարեգործութիւններ ընենք մեր ք է շատ բարեգործութիւններ ընենք մեր ք է շատ բարեգործութիւններ ընենք մեր ք է շատ բարեգործութիւններ ընենք մեր 
ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անտարբեր եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անտարբեր եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անտարբեր եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անտարբեր եղած ենք 
Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ Յիսուսի հանդէպ նախքաննախքաննախքաննախքան    մեր ապաշխարութիւնը` պէտք է մեր ապաշխարութիւնը` պէտք է մեր ապաշխարութիւնը` պէտք է մեր ապաշխարութիւնը` պէտք է 
շատ ու մեծ ըլլայ մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ մեր շատ ու մեծ ըլլայ մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ մեր շատ ու մեծ ըլլայ մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ մեր շատ ու մեծ ըլլայ մեր սէրը Յիսուսի հանդէպ մեր 
ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անհնազանդ եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անհնազանդ եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անհնազանդ եղած ենք ապաշխարութենէն ետք: Եթէ շատ անհնազանդ եղած ենք 
Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին Տիրոջ կամքին նախքաննախքաննախքաննախքան    մեր ապաշխարումեր ապաշխարումեր ապաշխարումեր ապաշխարութիւնը` պէտք է թիւնը` պէտք է թիւնը` պէտք է թիւնը` պէտք է 
շատ հնազանդ ըլլանք անոր կամքին մեր ապաշխարութենէն շատ հնազանդ ըլլանք անոր կամքին մեր ապաշխարութենէն շատ հնազանդ ըլլանք անոր կամքին մեր ապաշխարութենէն շատ հնազանդ ըլլանք անոր կամքին մեր ապաշխարութենէն 
ետք: Կնոջ վերաբերմունքէն կը սորվինք, թէ որքան հեռու ետք: Կնոջ վերաբերմունքէն կը սորվինք, թէ որքան հեռու ետք: Կնոջ վերաբերմունքէն կը սորվինք, թէ որքան հեռու ետք: Կնոջ վերաբերմունքէն կը սորվինք, թէ որքան հեռու 
եղած ենք Տիրոջմէ ապաշխարութենէ առաջ` աեղած ենք Տիրոջմէ ապաշխարութենէ առաջ` աեղած ենք Տիրոջմէ ապաշխարութենէ առաջ` աեղած ենք Տիրոջմէ ապաշխարութենէ առաջ` ա´́́́յնքան մօտիկ յնքան մօտիկ յնքան մօտիկ յնքան մօտիկ 
պէտք է ըլլանք անոր ապաշխարութենէն ետք:պէտք է ըլլանք անոր ապաշխարութենէն ետք:պէտք է ըլլանք անոր ապաշխարութենէն ետք:պէտք է ըլլանք անոր ապաշխարութենէն ետք:    

6) 6) 6) 6) ««««Զիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեց»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար կինը շատ սիրեց Ինչո՞ւ համար կինը շատ սիրեց Ինչո՞ւ համար կինը շատ սիրեց Ինչո՞ւ համար կինը շատ սիրեց 
ՅիՅիՅիՅիսուսը: Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ կինը շատ սուսը: Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ կինը շատ սուսը: Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ կինը շատ սուսը: Նախորդ կէտին մէջ բացատրեցինք, թէ կինը շատ 
սիրեց Յիսուսը, որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Բայց ասիկա սիրեց Յիսուսը, որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Բայց ասիկա սիրեց Յիսուսը, որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Բայց ասիկա սիրեց Յիսուսը, որովհետեւ շատ մեղքեր ունէր: Բայց ասիկա 
Յիսուսը շատ սիրելուն միակ պատճառը չէր: Կար ուրիշ Յիսուսը շատ սիրելուն միակ պատճառը չէր: Կար ուրիշ Յիսուսը շատ սիրելուն միակ պատճառը չէր: Կար ուրիշ Յիսուսը շատ սիրելուն միակ պատճառը չէր: Կար ուրիշ 
պատճառ մը եւս: Շատ սիրեց, որովհետեւ Յիսուս սիրեց պատճառ մը եւս: Շատ սիրեց, որովհետեւ Յիսուս սիրեց պատճառ մը եւս: Շատ սիրեց, որովհետեւ Յիսուս սիրեց պատճառ մը եւս: Շատ սիրեց, որովհետեւ Յիսուս սիրեց 
զինք` ինք որ արժանի չէր իր սիրոյն: Մենք եւս, սիրելիներ,զինք` ինք որ արժանի չէր իր սիրոյն: Մենք եւս, սիրելիներ,զինք` ինք որ արժանի չէր իր սիրոյն: Մենք եւս, սիրելիներ,զինք` ինք որ արժանի չէր իր սիրոյն: Մենք եւս, սիրելիներ,    
պէտք է շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ ան շատ սիրեց պէտք է շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ ան շատ սիրեց պէտք է շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ ան շատ սիրեց պէտք է շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ ան շատ սիրեց 
մեզ` մենք որ արժանի չէինք իր սիրոյն: Սիրեց մեզ մեզ` մենք որ արժանի չէինք իր սիրոյն: Սիրեց մեզ մեզ` մենք որ արժանի չէինք իր սիրոյն: Սիրեց մեզ մեզ` մենք որ արժանի չէինք իր սիրոյն: Սիրեց մեզ ««««երբ երբ երբ երբ 
տակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինքտակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինքտակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինքտակաւին մեր մեղքերուն մէջ էինք»,»,»,»,    եւ սիրեց մեզ եւ սիրեց մեզ եւ սիրեց մեզ եւ սիրեց մեզ ««««երբ երբ երբ երբ 
տակաւին տակաւին տակաւին տակաւին թշնամի էինք իրենթշնամի էինք իրենթշնամի էինք իրենթշնամի էինք իրեն»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 5.8,10): Պէտք է Հռոմայեցիս 5.8,10): Պէտք է Հռոմայեցիս 5.8,10): Պէտք է Հռոմայեցիս 5.8,10): Պէտք է 
շատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ սիրեց մեզ` մենք որշատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ սիրեց մեզ` մենք որշատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ սիրեց մեզ` մենք որշատ սիրենք Յիսուսը, որովհետեւ սիրեց մեզ` մենք որ    ոչինչ ոչինչ ոչինչ ոչինչ 
ըրած էինք արժանի դառնալու համար իր սիրոյն. հետաըրած էինք արժանի դառնալու համար իր սիրոյն. հետաըրած էինք արժանի դառնալու համար իր սիրոյն. հետաըրած էինք արժանի դառնալու համար իր սիրոյն. հետա----
քքքքըըըըրքրուեցաւ մեզմով` մենք որ երբեք չհետաքրքրուեցանք րքրուեցաւ մեզմով` մենք որ երբեք չհետաքրքրուեցանք րքրուեցաւ մեզմով` մենք որ երբեք չհետաքրքրուեցանք րքրուեցաւ մեզմով` մենք որ երբեք չհետաքրքրուեցանք 
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իրմով. ներեց մեզի` մենք որ արժանի չէինք ներումի. ողորիրմով. ներեց մեզի` մենք որ արժանի չէինք ներումի. ողորիրմով. ներեց մեզի` մենք որ արժանի չէինք ներումի. ողորիրմով. ներեց մեզի` մենք որ արժանի չէինք ներումի. ողոր----
մեցաւ մեզի` երբ տակաւին իր ողորմութիւնը չէինք հայցած. մեցաւ մեզի` երբ տակաւին իր ողորմութիւնը չէինք հայցած. մեցաւ մեզի` երբ տակաւին իր ողորմութիւնը չէինք հայցած. մեցաւ մեզի` երբ տակաւին իր ողորմութիւնը չէինք հայցած. 
գտաւ մեզ` մենք որ չէինք խնդրած իրմէ որ մեզգտաւ մեզ` մենք որ չէինք խնդրած իրմէ որ մեզգտաւ մեզ` մենք որ չէինք խնդրած իրմէ որ մեզգտաւ մեզ` մենք որ չէինք խնդրած իրմէ որ մեզ    փնտռէ:փնտռէ:փնտռէ:փնտռէ:    

7) 7) 7) 7) ««««Զիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեցԶիս շատ սիրեց»:»:»:»:    Յիսուս ներեց կնոջ բազմաթիւ Յիսուս ներեց կնոջ բազմաթիւ Յիսուս ներեց կնոջ բազմաթիւ Յիսուս ներեց կնոջ բազմաթիւ 
մեղքերը: Կինը իր ստացած ներումին փոխարէն` բան մը մեղքերը: Կինը իր ստացած ներումին փոխարէն` բան մը մեղքերը: Կինը իր ստացած ներումին փոխարէն` բան մը մեղքերը: Կինը իր ստացած ներումին փոխարէն` բան մը 
չունէր տալիք Յիսուսին, իր սրտէն ու սրտի սէրէն զատ: Կինը չունէր տալիք Յիսուսին, իր սրտէն ու սրտի սէրէն զատ: Կինը չունէր տալիք Յիսուսին, իր սրտէն ու սրտի սէրէն զատ: Կինը չունէր տալիք Յիսուսին, իր սրտէն ու սրտի սէրէն զատ: Կինը 
սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է իր սիրտը սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է իր սիրտը սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է իր սիրտը սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը պէտք է իր սիրտը 
եւ սրտի ամբողջ սէրը վերապահէ Յիսուսի համար, եւ սրտի ամբողջ սէրը վերապահէ Յիսուսի համար, եւ սրտի ամբողջ սէրը վերապահէ Յիսուսի համար, եւ սրտի ամբողջ սէրը վերապահէ Յիսուսի համար, եթէ երբեք եթէ երբեք եթէ երբեք եթէ երբեք 
կկկկ’’’’անդրադառնայ թէ Յիսուս ներած է իր մեղքերը: Քրիստոսի անդրադառնայ թէ Յիսուս ներած է իր մեղքերը: Քրիստոսի անդրադառնայ թէ Յիսուս ներած է իր մեղքերը: Քրիստոսի անդրադառնայ թէ Յիսուս ներած է իր մեղքերը: Քրիստոսի 
ձեռքով մաքրուած սիրտը` պէտք է Քրիստոսի յանձնուի: Երբ ձեռքով մաքրուած սիրտը` պէտք է Քրիստոսի յանձնուի: Երբ ձեռքով մաքրուած սիրտը` պէտք է Քրիստոսի յանձնուի: Երբ ձեռքով մաքրուած սիրտը` պէտք է Քրիստոսի յանձնուի: Երբ 
մեզմէ բան մը կը յանձնենք բայց մենք չենք յանձնուիր` մեզմէ բան մը կը յանձնենք բայց մենք չենք յանձնուիր` մեզմէ բան մը կը յանձնենք բայց մենք չենք յանձնուիր` մեզմէ բան մը կը յանձնենք բայց մենք չենք յանձնուիր` 
Աստուած չԱստուած չԱստուած չԱստուած չ’’’’ուրախանար ու չի փառաւորուիր: Աստուծոյ ուրախանար ու չի փառաւորուիր: Աստուծոյ ուրախանար ու չի փառաւորուիր: Աստուծոյ ուրախանար ու չի փառաւորուիր: Աստուծոյ 
փառքին համար մեր տուած դրամները ոփառքին համար մեր տուած դրամները ոփառքին համար մեր տուած դրամները ոփառքին համար մեր տուած դրամները ո´́́́չ մէկ աչ մէկ աչ մէկ աչ մէկ արժէք ունին, րժէք ունին, րժէք ունին, րժէք ունին, 
եթէ երբեք մեր սիրտը չենք յանձնած Քրիստոսի: Ահա թէ եթէ երբեք մեր սիրտը չենք յանձնած Քրիստոսի: Ահա թէ եթէ երբեք մեր սիրտը չենք յանձնած Քրիստոսի: Ահա թէ եթէ երբեք մեր սիրտը չենք յանձնած Քրիստոսի: Ահա թէ 
ինչու Աստուած նախ մեր սիրտը կինչու Աստուած նախ մեր սիրտը կինչու Աստուած նախ մեր սիրտը կինչու Աստուած նախ մեր սիրտը կ’’’’ուզէ` ըսելով. ուզէ` ըսելով. ուզէ` ըսելով. ուզէ` ըսելով. ««««ՈրդեաՈրդեաՈրդեաՈրդեա´́́́կ կ կ կ 
իմ, քու սիրտդ ինծիիմ, քու սիրտդ ինծիիմ, քու սիրտդ ինծիիմ, քու սիրտդ ինծի´ ´ ´ ´ տուրտուրտուրտուր»»»» ( ( ( (Առակաց 23.26): Ինչո՞ւ համար Առակաց 23.26): Ինչո՞ւ համար Առակաց 23.26): Ինչո՞ւ համար Առակաց 23.26): Ինչո՞ւ համար 
Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որ մեր սիրտը իրեն յանձնենք: Որովհետեւ ուզէ որ մեր սիրտը իրեն յանձնենք: Որովհետեւ ուզէ որ մեր սիրտը իրեն յանձնենք: Որովհետեւ ուզէ որ մեր սիրտը իրեն յանձնենք: Որովհետեւ 
գիտէ, թէ մէկը որ իր սիրտը չէ յանձգիտէ, թէ մէկը որ իր սիրտը չէ յանձգիտէ, թէ մէկը որ իր սիրտը չէ յանձգիտէ, թէ մէկը որ իր սիրտը չէ յանձնած Աստուծոյ, ոնած Աստուծոյ, ոնած Աստուծոյ, ոնած Աստուծոյ, ո´́́́չ իր չ իր չ իր չ իր 
կեանքը կրնայ յանձնել իրեն, ոկեանքը կրնայ յանձնել իրեն, ոկեանքը կրնայ յանձնել իրեն, ոկեանքը կրնայ յանձնել իրեն, ո´́́́չ իր ներկան ու ապագան, ոչ իր ներկան ու ապագան, ոչ իր ներկան ու ապագան, ոչ իր ներկան ու ապագան, ո´́́́չ չ չ չ 
իր ծիր ծիր ծիր ծրագիրներն ու որոշումները, որագիրներն ու որոշումները, որագիրներն ու որոշումները, որագիրներն ու որոշումները, ո´́́́չ իր դրամներն ու չ իր դրամներն ու չ իր դրամներն ու չ իր դրամներն ու 
ստացուածքները: Երբ սիրտը յանձնուի Տիրոջ` անոր հետ ստացուածքները: Երբ սիրտը յանձնուի Տիրոջ` անոր հետ ստացուածքները: Երբ սիրտը յանձնուի Տիրոջ` անոր հետ ստացուածքները: Երբ սիրտը յանձնուի Տիրոջ` անոր հետ 
ամէն ինչ յանձնելը դիւրին կամէն ինչ յանձնելը դիւրին կամէն ինչ յանձնելը դիւրին կամէն ինչ յանձնելը դիւրին կ’’’’ըլլայ, որովհետեւ ամէն ինչ ու ըլլայ, որովհետեւ ամէն ինչ ու ըլլայ, որովհետեւ ամէն ինչ ու ըլլայ, որովհետեւ ամէն ինչ ու 
ամէն բան սրտի սիրոյն հետամէն բան սրտի սիրոյն հետամէն բան սրտի սիրոյն հետամէն բան սրտի սիրոյն հետ    կապ ունի:կապ ունի:կապ ունի:կապ ունի:    

8)8)8)8)    ««««ԱԱԱԱնոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու 
տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»»»»::::    

Որոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կՈրոշ մեկնիչներ կ’’’’ըսեն թէ այս համարին առաջին ըսեն թէ այս համարին առաջին ըսեն թէ այս համարին առաջին ըսեն թէ այս համարին առաջին 
բաժինը կը վերաբերի կնոջ, իսկ երկրորդ բաժինը` Սիմոնին: բաժինը կը վերաբերի կնոջ, իսկ երկրորդ բաժինը` Սիմոնին: բաժինը կը վերաբերի կնոջ, իսկ երկրորդ բաժինը` Սիմոնին: բաժինը կը վերաբերի կնոջ, իսկ երկրորդ բաժինը` Սիմոնին: 
Այսինքն, Յիսուսի խօսքը` Այսինքն, Յիսուսի խօսքը` Այսինքն, Յիսուսի խօսքը` Այսինքն, Յիսուսի խօսքը` ««««աաաանոր որ աւելի կընոր որ աւելի կընոր որ աւելի կընոր որ աւելի կը    ներուի՝ անիկա ներուի՝ անիկա ներուի՝ անիկա ներուի՝ անիկա 
աւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայ»»»»    կը վերաբերի կնոջ, որովհետեւ կինը կը վերաբերի կնոջ, որովհետեւ կինը կը վերաբերի կնոջ, որովհետեւ կինը կը վերաբերի կնոջ, որովհետեւ կինը 
ինքն էր որ աւելի ներուած էր, եւ ուստի` աւելի սէր ցոյց ինքն էր որ աւելի ներուած էր, եւ ուստի` աւելի սէր ցոյց ինքն էր որ աւելի ներուած էր, եւ ուստի` աւելի սէր ցոյց ինքն էր որ աւելի ներուած էր, եւ ուստի` աւելի սէր ցոյց 
տուած էր, իսկ խօսքին երկրորդ բաժինը` տուած էր, իսկ խօսքին երկրորդ բաժինը` տուած էր, իսկ խօսքին երկրորդ բաժինը` տուած էր, իսկ խօսքին երկրորդ բաժինը` ««««աաաանոր որ քիչ կը նոր որ քիչ կը նոր որ քիչ կը նոր որ քիչ կը 
ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ» » » » խօսքը` կը վերաբերի Սիմոնին, խօսքը` կը վերաբերի Սիմոնին, խօսքը` կը վերաբերի Սիմոնին, խօսքը` կը վերաբերի Սիմոնին, 
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որովհետեւ Սիմոն քիչ նեորովհետեւ Սիմոն քիչ նեորովհետեւ Սիմոն քիչ նեորովհետեւ Սիմոն քիչ ներուած էր, եւ ուստի` քիչ սիրած էր րուած էր, եւ ուստի` քիչ սիրած էր րուած էր, եւ ուստի` քիչ սիրած էր րուած էր, եւ ուստի` քիչ սիրած էր 
Յիսուսը: Բայց իսկապէ՞ս համարին երկրորդ այս բաժինը կը Յիսուսը: Բայց իսկապէ՞ս համարին երկրորդ այս բաժինը կը Յիսուսը: Բայց իսկապէ՞ս համարին երկրորդ այս բաժինը կը Յիսուսը: Բայց իսկապէ՞ս համարին երկրորդ այս բաժինը կը 
վերաբերի Սիմոնին: Այլ խօսքով, իսկապէ՞ս Սիմոն քիչ մը կը վերաբերի Սիմոնին: Այլ խօսքով, իսկապէ՞ս Սիմոն քիչ մը կը վերաբերի Սիմոնին: Այլ խօսքով, իսկապէ՞ս Սիմոն քիչ մը կը վերաբերի Սիմոնին: Այլ խօսքով, իսկապէ՞ս Սիմոն քիչ մը կը 
սիրէր Յիսուսը, եւ ուստի` քիչ մը ներուած էր: Ես չեմ խորհիր սիրէր Յիսուսը, եւ ուստի` քիչ մը ներուած էր: Ես չեմ խորհիր սիրէր Յիսուսը, եւ ուստի` քիչ մը ներուած էր: Ես չեմ խորհիր սիրէր Յիսուսը, եւ ուստի` քիչ մը ներուած էր: Ես չեմ խորհիր 
թէ Սիմոն կը սիրէր Յիսուսը, ոչ իսկ քիչ մը: Աւետարանական թէ Սիմոն կը սիրէր Յիսուսը, ոչ իսկ քիչ մը: Աւետարանական թէ Սիմոն կը սիրէր Յիսուսը, ոչ իսկ քիչ մը: Աւետարանական թէ Սիմոն կը սիրէր Յիսուսը, ոչ իսկ քիչ մը: Աւետարանական 
հահահահատուածը` (Ղուկաս 7.36տուածը` (Ղուկաս 7.36տուածը` (Ղուկաս 7.36տուածը` (Ղուկաս 7.36----50) 50) 50) 50) զոր դրուագը կը պատմէ.զոր դրուագը կը պատմէ.զոր դրուագը կը պատմէ.զոր դրուագը կը պատմէ.----    

ա) Երբեք ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար թէ Սիմոն սէր ունէր ա) Երբեք ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար թէ Սիմոն սէր ունէր ա) Երբեք ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար թէ Սիմոն սէր ունէր ա) Երբեք ոեւէ ձեւով ցոյց չի տար թէ Սիմոն սէր ունէր 
Յիսուսի հանդէպ, ոչ իսկ քիչ մը: Եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի հանդէպ, ոչ իսկ քիչ մը: Եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի հանդէպ, ոչ իսկ քիչ մը: Եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի հանդէպ, ոչ իսկ քիչ մը: Եթէ քիչ մը սէր ունենար 
Յիսուսի հանդէպ, ոտքերը լուալու համար ջուր պէտք չէ՞ր Յիսուսի հանդէպ, ոտքերը լուալու համար ջուր պէտք չէ՞ր Յիսուսի հանդէպ, ոտքերը լուալու համար ջուր պէտք չէ՞ր Յիսուսի հանդէպ, ոտքերը լուալու համար ջուր պէտք չէ՞ր 
տար անոր: Չենք խօսիր Տիրոջ ոտքերը լուալու մասին, բատար անոր: Չենք խօսիր Տիրոջ ոտքերը լուալու մասին, բատար անոր: Չենք խօսիր Տիրոջ ոտքերը լուալու մասին, բատար անոր: Չենք խօսիր Տիրոջ ոտքերը լուալու մասին, բայց յց յց յց 
գոնէ պէտք չէ՞ր ջուր տար Յիսուսին, որ Յիսուս ինք լուար գոնէ պէտք չէ՞ր ջուր տար Յիսուսին, որ Յիսուս ինք լուար գոնէ պէտք չէ՞ր ջուր տար Յիսուսին, որ Յիսուս ինք լուար գոնէ պէտք չէ՞ր ջուր տար Յիսուսին, որ Յիսուս ինք լուար 
ինքն իրինքն իրինքն իրինքն իր    ոտքերը: Տակաւին, եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի ոտքերը: Տակաւին, եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի ոտքերը: Տակաւին, եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի ոտքերը: Տակաւին, եթէ քիչ մը սէր ունենար Յիսուսի 
հանդէպ, բարի գալուստի համբոյր մը պէտք չէ՞ր տար անոր: հանդէպ, բարի գալուստի համբոյր մը պէտք չէ՞ր տար անոր: հանդէպ, բարի գալուստի համբոյր մը պէտք չէ՞ր տար անոր: հանդէպ, բարի գալուստի համբոյր մը պէտք չէ՞ր տար անոր: 
Չենք խօսիր Տիրոջ հետ գիրկընդխառնուելու մասին, Չենք խօսիր Տիրոջ հետ գիրկընդխառնուելու մասին, Չենք խօսիր Տիրոջ հետ գիրկընդխառնուելու մասին, Չենք խօսիր Տիրոջ հետ գիրկընդխառնուելու մասին, 
ողջագուրուելու մասին, բայց գոնէ համբոյր մը պողջագուրուելու մասին, բայց գոնէ համբոյր մը պողջագուրուելու մասին, բայց գոնէ համբոյր մը պողջագուրուելու մասին, բայց գոնէ համբոյր մը պէտք չէ՞ր էտք չէ՞ր էտք չէ՞ր էտք չէ՞ր 
տար Յիսուսին, որ կրնար քիչ մը սիրոյ կամ կաթիլ մը սիրոյ տար Յիսուսին, որ կրնար քիչ մը սիրոյ կամ կաթիլ մը սիրոյ տար Յիսուսին, որ կրնար քիչ մը սիրոյ կամ կաթիլ մը սիրոյ տար Յիսուսին, որ կրնար քիչ մը սիրոյ կամ կաթիլ մը սիրոյ 
արտայայտութիւն ըլլալ: Եւ դեռ, եթէ քիչ մը սէր ունենար արտայայտութիւն ըլլալ: Եւ դեռ, եթէ քիչ մը սէր ունենար արտայայտութիւն ըլլալ: Եւ դեռ, եթէ քիչ մը սէր ունենար արտայայտութիւն ըլլալ: Եւ դեռ, եթէ քիչ մը սէր ունենար 
Յիսուսի հանդէպ, քիչ մը իւղ պէտք չէ՞ր բերէր անոր գլուխը Յիսուսի հանդէպ, քիչ մը իւղ պէտք չէ՞ր բերէր անոր գլուխը Յիսուսի հանդէպ, քիչ մը իւղ պէտք չէ՞ր բերէր անոր գլուխը Յիսուսի հանդէպ, քիչ մը իւղ պէտք չէ՞ր բերէր անոր գլուխը 
օծելու համար: Արդեօ՞ք Յիսուս Սիմոնին պիտի ըսէր` օծելու համար: Արդեօ՞ք Յիսուս Սիմոնին պիտի ըսէր` օծելու համար: Արդեօ՞ք Յիսուս Սիմոնին պիտի ըսէր` օծելու համար: Արդեօ՞ք Յիսուս Սիմոնին պիտի ըսէր` ««««դուն դուն դուն դուն 
գլուխս իւղով չօծեցիրգլուխս իւղով չօծեցիրգլուխս իւղով չօծեցիրգլուխս իւղով չօծեցիր», », », », եթէ երբեթէ երբեթէ երբեթէ երբեք Սիմոն անոր գլուխը օծելու եք Սիմոն անոր գլուխը օծելու եք Սիմոն անոր գլուխը օծելու եք Սիմոն անոր գլուխը օծելու 
պարտականութիւնը չունէր. եւ արդեօ՞ք Յիսուս ասիկա պարտականութիւնը չունէր. եւ արդեօ՞ք Յիսուս ասիկա պարտականութիւնը չունէր. եւ արդեօ՞ք Յիսուս ասիկա պարտականութիւնը չունէր. եւ արդեօ՞ք Յիսուս ասիկա 
պիտի ըսէր եթէ երբեք Սիմոն իր տանը մէջ իւղ չունենար: պիտի ըսէր եթէ երբեք Սիմոն իր տանը մէջ իւղ չունենար: պիտի ըսէր եթէ երբեք Սիմոն իր տանը մէջ իւղ չունենար: պիտի ըսէր եթէ երբեք Սիմոն իր տանը մէջ իւղ չունենար: 
Սիմոն Յիսուսը Սիմոն Յիսուսը Սիմոն Յիսուսը Սիմոն Յիսուսը ««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ» » » » կոչեց (Ղուկաս 7.40): Այն կոչեց (Ղուկաս 7.40): Այն կոչեց (Ղուկաս 7.40): Այն կոչեց (Ղուկաս 7.40): Այն 
ատենուայ սովորութեան համաձայն, եթէ Վարդապետ մը ատենուայ սովորութեան համաձայն, եթէ Վարդապետ մը ատենուայ սովորութեան համաձայն, եթէ Վարդապետ մը ատենուայ սովորութեան համաձայն, եթէ Վարդապետ մը 
մէկու մը տունը երթար, տանտէրը ամէկու մը տունը երթար, տանտէրը ամէկու մը տունը երթար, տանտէրը ամէկու մը տունը երթար, տանտէրը անոր գլուխը կնոր գլուխը կնոր գլուխը կնոր գլուխը կ’’’’օծէր: Սա օծէր: Սա օծէր: Սա օծէր: Սա 
ընդունուած սովորութիւն էր: Սիմոն չպահեց այս ընդունուած սովորութիւն էր: Սիմոն չպահեց այս ընդունուած սովորութիւն էր: Սիմոն չպահեց այս ընդունուած սովորութիւն էր: Սիմոն չպահեց այս 
սովորութիւնը: Չօծեց Յիսուսի գլուխը: Սա կը նշանակէ թէ սովորութիւնը: Չօծեց Յիսուսի գլուխը: Սա կը նշանակէ թէ սովորութիւնը: Չօծեց Յիսուսի գլուխը: Սա կը նշանակէ թէ սովորութիւնը: Չօծեց Յիսուսի գլուխը: Սա կը նշանակէ թէ 
««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ» » » » բառն անգամ զոր իր բերնէն ելաւ, մաքուր ու բառն անգամ զոր իր բերնէն ելաւ, մաքուր ու բառն անգամ զոր իր բերնէն ելաւ, մաքուր ու բառն անգամ զոր իր բերնէն ելաւ, մաքուր ու 
անկեղծ սրտէ չէր բղխեր:անկեղծ սրտէ չէր բղխեր:անկեղծ սրտէ չէր բղխեր:անկեղծ սրտէ չէր բղխեր:    

բ) Ըսինք թէ դրուագը ցոյց չի տար, որ Սիմոն սէր ունէր բ) Ըսինք թէ դրուագը ցոյց չի տար, որ Սիմոն սէր ունէր բ) Ըսինք թէ դրուագը ցոյց չի տար, որ Սիմոն սէր ունէր բ) Ըսինք թէ դրուագը ցոյց չի տար, որ Սիմոն սէր ունէր 
Յիսուսի հաՅիսուսի հաՅիսուսի հաՅիսուսի հանդէպ եւ փաստեցինք ատիկա: Եթէ Սիմոն քիչ մը նդէպ եւ փաստեցինք ատիկա: Եթէ Սիմոն քիչ մը նդէպ եւ փաստեցինք ատիկա: Եթէ Սիմոն քիչ մը նդէպ եւ փաստեցինք ատիկա: Եթէ Սիմոն քիչ մը 
անգամ սէր չունէր Յիսուսի հանդէպ, այդ պարագային, անգամ սէր չունէր Յիսուսի հանդէպ, այդ պարագային, անգամ սէր չունէր Յիսուսի հանդէպ, այդ պարագային, անգամ սէր չունէր Յիսուսի հանդէպ, այդ պարագային, ««««քիչ քիչ քիչ քիչ 
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կը նեկը նեկը նեկը ներուիրուիրուիրուի»»»»    խօսքը չի կրնար իրեն վերաբերիլ, եւ արդէն, խօսքը չի կրնար իրեն վերաբերիլ, եւ արդէն, խօսքը չի կրնար իրեն վերաբերիլ, եւ արդէն, խօսքը չի կրնար իրեն վերաբերիլ, եւ արդէն, 
դարձեալ, դրուագը բացարձակ կերպով ոեւէ ձեւով ցոյց չի դարձեալ, դրուագը բացարձակ կերպով ոեւէ ձեւով ցոյց չի դարձեալ, դրուագը բացարձակ կերպով ոեւէ ձեւով ցոյց չի դարձեալ, դրուագը բացարձակ կերպով ոեւէ ձեւով ցոյց չի 
տար թէ Սիմոն ներուեցաւ, նոյնիսկ քիչ մը: Ոտար թէ Սիմոն ներուեցաւ, նոյնիսկ քիչ մը: Ոտար թէ Սիմոն ներուեցաւ, նոյնիսկ քիչ մը: Ոտար թէ Սիմոն ներուեցաւ, նոյնիսկ քիչ մը: Ո´́́́չ իր եւ ոչ իր եւ ոչ իր եւ ոչ իր եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
Յիսուսի բերնին մէջ կը գտնենք արտայայտութիւն մը որ Յիսուսի բերնին մէջ կը գտնենք արտայայտութիւն մը որ Յիսուսի բերնին մէջ կը գտնենք արտայայտութիւն մը որ Յիսուսի բերնին մէջ կը գտնենք արտայայտութիւն մը որ 
կրնայ ցուցնել թէ ներուած էր, թէկուզ քիչ մը: Հետեւաբար, կրնայ ցուցնել թէ ներուած էր, թէկուզ քիչ մը: Հետեւաբար, կրնայ ցուցնել թէ ներուած էր, թէկուզ քիչ մը: Հետեւաբար, կրնայ ցուցնել թէ ներուած էր, թէկուզ քիչ մը: Հետեւաբար, 
««««աաաանոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէնոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէնոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէնոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ» » » » խօսքը` Սիմոնին խօսքը` Սիմոնին խօսքը` Սիմոնին խօսքը` Սիմոնին 
չի վերաբերիր, այլ ընդհանուր իմաստ ունի: Յիսուս կը խօսի չի վերաբերիր, այլ ընդհանուր իմաստ ունի: Յիսուս կը խօսի չի վերաբերիր, այլ ընդհանուր իմաստ ունի: Յիսուս կը խօսի չի վերաբերիր, այլ ընդհանուր իմաստ ունի: Յիսուս կը խօսի 
բոլոր անոնց մասին` որոնք քիչ մը սէր ուբոլոր անոնց մասին` որոնք քիչ մը սէր ուբոլոր անոնց մասին` որոնք քիչ մը սէր ուբոլոր անոնց մասին` որոնք քիչ մը սէր ունին իրեն հանդէպ:նին իրեն հանդէպ:նին իրեն հանդէպ:նին իրեն հանդէպ:    

9)9)9)9)    ««««ԱԱԱԱնոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու 
տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»»»»::::    

Հիմա խօսինք այս համարին խորհրդաբանական Հիմա խօսինք այս համարին խորհրդաբանական Հիմա խօսինք այս համարին խորհրդաբանական Հիմա խօսինք այս համարին խորհրդաբանական 
իմաստին մասին: Դժուարամարս համար մը կը թուի, բայց իմաստին մասին: Դժուարամարս համար մը կը թուի, բայց իմաստին մասին: Դժուարամարս համար մը կը թուի, բայց իմաստին մասին: Դժուարամարս համար մը կը թուի, բայց 
այդպէս չէ: Նախ մենք կը սիրենք Յիսուսը` անո՞րայդպէս չէ: Նախ մենք կը սիրենք Յիսուսը` անո՞րայդպէս չէ: Նախ մենք կը սիրենք Յիսուսը` անո՞րայդպէս չէ: Նախ մենք կը սիրենք Յիսուսը` անո՞ր    համար կը համար կը համար կը համար կը 
ներէ մեներէ մեներէ մեներէ մեզի, թէ` նախ ինք ներեց մեզի` անոզի, թէ` նախ ինք ներեց մեզի` անոզի, թէ` նախ ինք ներեց մեզի` անոզի, թէ` նախ ինք ներեց մեզի` անոր համար կը ր համար կը ր համար կը ր համար կը 
սիրենք զինք: Ուշադրութիւն դարձուցէք հետեւեալին.սիրենք զինք: Ուշադրութիւն դարձուցէք հետեւեալին.սիրենք զինք: Ուշադրութիւն դարձուցէք հետեւեալին.սիրենք զինք: Ուշադրութիւն դարձուցէք հետեւեալին.----    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
նախ կը խօսի մեզի շնորհած իր ներումին մասին, եւ յետոյ իր նախ կը խօսի մեզի շնորհած իր ներումին մասին, եւ յետոյ իր նախ կը խօսի մեզի շնորհած իր ներումին մասին, եւ յետոյ իր նախ կը խօսի մեզի շնորհած իր ներումին մասին, եւ յետոյ իր 
շնորհած ներումին արդիւնքը եղող մեր սիրոյն մասին: Այս շնորհած ներումին արդիւնքը եղող մեր սիրոյն մասին: Այս շնորհած ներումին արդիւնքը եղող մեր սիրոյն մասին: Այս շնորհած ներումին արդիւնքը եղող մեր սիրոյն մասին: Այս 
իմաստով, Յիսուսի շնորհած ներումըիմաստով, Յիսուսի շնորհած ներումըիմաստով, Յիսուսի շնորհած ներումըիմաստով, Յիսուսի շնորհած ներումը    կը կանխէ մեր սէրը: կը կանխէ մեր սէրը: կը կանխէ մեր սէրը: կը կանխէ մեր սէրը: 
Այսինքն, նախ Յիսուս կը ներէ մեզի, եւ անկէ ետք է որ մենք Այսինքն, նախ Յիսուս կը ներէ մեզի, եւ անկէ ետք է որ մենք Այսինքն, նախ Յիսուս կը ներէ մեզի, եւ անկէ ետք է որ մենք Այսինքն, նախ Յիսուս կը ներէ մեզի, եւ անկէ ետք է որ մենք 
զինք կը սիրենք: Եթէ նախ պէտք է սիրենք Յիսուսը` որպէսզի զինք կը սիրենք: Եթէ նախ պէտք է սիրենք Յիսուսը` որպէսզի զինք կը սիրենք: Եթէ նախ պէտք է սիրենք Յիսուսը` որպէսզի զինք կը սիրենք: Եթէ նախ պէտք է սիրենք Յիսուսը` որպէսզի 
ներում ստանանք, կը նշանակէ թէ մեր փրկութեան ներում ստանանք, կը նշանակէ թէ մեր փրկութեան ներում ստանանք, կը նշանակէ թէ մեր փրկութեան ներում ստանանք, կը նշանակէ թէ մեր փրկութեան 
նախաձեռնութիւնը, այլ խօսքով` առաջին քայլը առնողը նախաձեռնութիւնը, այլ խօսքով` առաջին քայլը առնողը նախաձեռնութիւնը, այլ խօսքով` առաջին քայլը առնողը նախաձեռնութիւնը, այլ խօսքով` առաջին քայլը առնողը 
եղանք մեեղանք մեեղանք մեեղանք մե´́́́նք եւ ոնք եւ ոնք եւ ոնք եւ ո´́́́չ թէ Քրիստոս: Բչ թէ Քրիստոս: Բչ թէ Քրիստոս: Բչ թէ Քրիստոս: Բայց այդպէ՞ս է: Ոայց այդպէ՞ս է: Ոայց այդպէ՞ս է: Ոայց այդպէ՞ս է: Ո´́́́չ: չ: չ: չ: 
Առաջին քայլը առնողը Քրիստոս ինք եղաւ: Փաստօրէն, ան Առաջին քայլը առնողը Քրիստոս ինք եղաւ: Փաստօրէն, ան Առաջին քայլը առնողը Քրիստոս ինք եղաւ: Փաստօրէն, ան Առաջին քայլը առնողը Քրիստոս ինք եղաւ: Փաստօրէն, ան 
մեզմեզմեզմեզիիիի    ներելու համար իր արիւնը թափեց խաչին վրայ, եւ անկէ ներելու համար իր արիւնը թափեց խաչին վրայ, եւ անկէ ներելու համար իր արիւնը թափեց խաչին վրայ, եւ անկէ ներելու համար իր արիւնը թափեց խաչին վրայ, եւ անկէ 
եեեե´́́́տք է որ մարդիկ սկսան սիրել զինք, եւ խաչով իրատք է որ մարդիկ սկսան սիրել զինք, եւ խաչով իրատք է որ մարդիկ սկսան սիրել զինք, եւ խաչով իրատք է որ մարդիկ սկսան սիրել զինք, եւ խաչով իրա----
գործուած փրկութիւնը ընդունիլ:գործուած փրկութիւնը ընդունիլ:գործուած փրկութիւնը ընդունիլ:գործուած փրկութիւնը ընդունիլ:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մարդիկ սկսան սիրել զՔրիստոս, որովհետեւ ան իր մարդիկ սկսան սիրել զՔրիստոս, որովհետեւ ան իր մարդիկ սկսան սիրել զՔրիստոս, որովհետեւ ան իր մարդիկ սկսան սիրել զՔրիստոս, որովհետեւ ան իր 
աաաարիւնով ներեց իրենց մեղքերը: Եթէ Քրիստոս մարդոց րիւնով ներեց իրենց մեղքերը: Եթէ Քրիստոս մարդոց րիւնով ներեց իրենց մեղքերը: Եթէ Քրիստոս մարդոց րիւնով ներեց իրենց մեղքերը: Եթէ Քրիստոս մարդոց 
մեղքերու քաւութեան ու փրկութեան համար իր արիւնը մեղքերու քաւութեան ու փրկութեան համար իր արիւնը մեղքերու քաւութեան ու փրկութեան համար իր արիւնը մեղքերու քաւութեան ու փրկութեան համար իր արիւնը 
չթափէր` մարդիկ զինք սիրելու պատճառ մը պիտի չթափէր` մարդիկ զինք սիրելու պատճառ մը պիտի չթափէր` մարդիկ զինք սիրելու պատճառ մը պիտի չթափէր` մարդիկ զինք սիրելու պատճառ մը պիտի 
չունենային: Հետեւաբար, պարզ է որ Քրիստոսի շնորհած չունենային: Հետեւաբար, պարզ է որ Քրիստոսի շնորհած չունենային: Հետեւաբար, պարզ է որ Քրիստոսի շնորհած չունենային: Հետեւաբար, պարզ է որ Քրիստոսի շնորհած 
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ներումը կը կանխէ մեր սէրը, ինչպէս ըսինք: Արդեօք նոյնը չէ՞ ներումը կը կանխէ մեր սէրը, ինչպէս ըսինք: Արդեօք նոյնը չէ՞ ներումը կը կանխէ մեր սէրը, ինչպէս ըսինք: Արդեօք նոյնը չէ՞ ներումը կը կանխէ մեր սէրը, ինչպէս ըսինք: Արդեօք նոյնը չէ՞ 
ճշմարտութիճշմարտութիճշմարտութիճշմարտութիւնը երբ կը խօսինք, օրինակ, մեր փրկութեան ու ւնը երբ կը խօսինք, օրինակ, մեր փրկութեան ու ւնը երբ կը խօսինք, օրինակ, մեր փրկութեան ու ւնը երբ կը խօսինք, օրինակ, մեր փրկութեան ու 
ապաշխարութեան մասին: Ո՞ր մէկը միւսը կը կանխէ: Մեր ապաշխարութեան մասին: Ո՞ր մէկը միւսը կը կանխէ: Մեր ապաշխարութեան մասին: Ո՞ր մէկը միւսը կը կանխէ: Մեր ապաշխարութեան մասին: Ո՞ր մէկը միւսը կը կանխէ: Մեր 
փրկութի՞ւնը կը կանխէ մեր ապաշխարութիւնը, թէ մեր փրկութի՞ւնը կը կանխէ մեր ապաշխարութիւնը, թէ մեր փրկութի՞ւնը կը կանխէ մեր ապաշխարութիւնը, թէ մեր փրկութի՞ւնը կը կանխէ մեր ապաշխարութիւնը, թէ մեր 
ապաշխարութիւնը կը կանխէ մեր փրկութիւնը: Ո՞ր մէկն է ապաշխարութիւնը կը կանխէ մեր փրկութիւնը: Ո՞ր մէկն է ապաշխարութիւնը կը կանխէ մեր փրկութիւնը: Ո՞ր մէկն է ապաշխարութիւնը կը կանխէ մեր փրկութիւնը: Ո՞ր մէկն է 
ճիշդճիշդճիշդճիշդը: Մենք կը: Մենք կը: Մենք կը: Մենք կ’’’’ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ կը ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ կը ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ կը ապաշխարե՞նք որպէսզի փրկուինք, թէ կը 
փրկուինք` որպփրկուինք` որպփրկուինք` որպփրկուինք` որպէսզի ապաշխարենք: Դարձեալ կը դառնանք էսզի ապաշխարենք: Դարձեալ կը դառնանք էսզի ապաշխարենք: Դարձեալ կը դառնանք էսզի ապաշխարենք: Դարձեալ կը դառնանք 
Քրիստոսի խաչին: Եթէ Քրիստոս մեր փրկութեան համար իր Քրիստոսի խաչին: Եթէ Քրիստոս մեր փրկութեան համար իր Քրիստոսի խաչին: Եթէ Քրիստոս մեր փրկութեան համար իր Քրիստոսի խաչին: Եթէ Քրիստոս մեր փրկութեան համար իր 
արիւնը չթափէր խաչին վրայ` մենք պիտի կարենայի՞նք արիւնը չթափէր խաչին վրայ` մենք պիտի կարենայի՞նք արիւնը չթափէր խաչին վրայ` մենք պիտի կարենայի՞նք արիւնը չթափէր խաչին վրայ` մենք պիտի կարենայի՞նք 
ապաշխարել: Յստակ է որ ոչ: Հետեւաբար, նախ խաչը կու ապաշխարել: Յստակ է որ ոչ: Հետեւաբար, նախ խաչը կու ապաշխարել: Յստակ է որ ոչ: Հետեւաբար, նախ խաչը կու ապաշխարել: Յստակ է որ ոչ: Հետեւաբար, նախ խաչը կու 
գայ, եւ յետոգայ, եւ յետոգայ, եւ յետոգայ, եւ յետո´́́́յ ապաշխարութիւնը: Մենք կյ ապաշխարութիւնը: Մենք կյ ապաշխարութիւնը: Մենք կյ ապաշխարութիւնը: Մենք կ’’’’ապաշխարենք ապաշխարենք ապաշխարենք ապաշխարենք 
հաւատալով այն ներումինհաւատալով այն ներումինհաւատալով այն ներումինհաւատալով այն ներումին    որ Քրիստոս շնորհեց մեզի խաչին որ Քրիստոս շնորհեց մեզի խաչին որ Քրիստոս շնորհեց մեզի խաչին որ Քրիստոս շնորհեց մեզի խաչին 
միջոցաւ: Սա կը նշանակէ թէ պիտի չկարենայինք ապաշմիջոցաւ: Սա կը նշանակէ թէ պիտի չկարենայինք ապաշմիջոցաւ: Սա կը նշանակէ թէ պիտի չկարենայինք ապաշմիջոցաւ: Սա կը նշանակէ թէ պիտի չկարենայինք ապաշ----
խարել, եթէ նախ Քրիստոս ներում չշնորհէր մեզի խաչին խարել, եթէ նախ Քրիստոս ներում չշնորհէր մեզի խաչին խարել, եթէ նախ Քրիստոս ներում չշնորհէր մեզի խաչին խարել, եթէ նախ Քրիստոս ներում չշնորհէր մեզի խաչին 
միջոցաւ: Այս իմաստով, միջոցաւ: Այս իմաստով, միջոցաւ: Այս իմաստով, միջոցաւ: Այս իմաստով, մեր ապաշխարութիւնը եւ Քրիսմեր ապաշխարութիւնը եւ Քրիսմեր ապաշխարութիւնը եւ Քրիսմեր ապաշխարութիւնը եւ Քրիս----
տոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է խաչին միջոցաւ մեզի տոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է խաչին միջոցաւ մեզի տոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է խաչին միջոցաւ մեզի տոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է խաչին միջոցաւ մեզի 
շնորհած իր ներումին, եւ ոշնորհած իր ներումին, եւ ոշնորհած իր ներումին, եւ ոշնորհած իր ներումին, եւ ո´́́́չչչչ    թէ իր շնորհած ներումը թէ իր շնորհած ներումը թէ իր շնորհած ներումը թէ իր շնորհած ներումը 
հետեւանքն է մեր սիրոյն: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, հետեւանքն է մեր սիրոյն: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, հետեւանքն է մեր սիրոյն: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, հետեւանքն է մեր սիրոյն: Ուրիշ բացատրութեամբ մը, 
Քրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է անոր շնորհած Քրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է անոր շնորհած Քրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է անոր շնորհած Քրիստոսի հանդէպ մեր սէրը արդիւնքն է անոր շնորհած 
ներումին, եւ ոներումին, եւ ոներումին, եւ ոներումին, եւ ո´́́́չ թէ անոր շնորհած ներումը` արդիւնքը անոր չ թէ անոր շնորհած ներումը` արդիւնքը անոր չ թէ անոր շնորհած ներումը` արդիւնքը անոր չ թէ անոր շնորհած ներումը` արդիւնքը անոր 
հանդէպ մեր ունեցած սիրոյն: Այսինքն, մենք ներուած ենք` հանդէպ մեր ունեցած սիրոյն: Այսինքն, մենք ներուած ենք` հանդէպ մեր ունեցած սիրոյն: Այսինքն, մենք ներուած ենք` հանդէպ մեր ունեցած սիրոյն: Այսինքն, մենք ներուած ենք` 
անոանոանոանո´́́́ր համար պէտք է սիրենք,ր համար պէտք է սիրենք,ր համար պէտք է սիրենք,ր համար պէտք է սիրենք,    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ պէտք է սիրենք` չ թէ պէտք է սիրենք` չ թէ պէտք է սիրենք` չ թէ պէտք է սիրենք` 
որպէսզի ներուինք:որպէսզի ներուինք:որպէսզի ներուինք:որպէսզի ներուինք:    

Կարելի է յաւելեալ մի քանի նմանօրինակներ եւս տալ: Կարելի է յաւելեալ մի քանի նմանօրինակներ եւս տալ: Կարելի է յաւելեալ մի քանի նմանօրինակներ եւս տալ: Կարելի է յաւելեալ մի քանի նմանօրինակներ եւս տալ: 
Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.----    

----    Մենք կՄենք կՄենք կՄենք կ’’’’ապաշխարե՞նք որպէսզի մեր անունները ապաշխարե՞նք որպէսզի մեր անունները ապաշխարե՞նք որպէսզի մեր անունները ապաշխարե՞նք որպէսզի մեր անունները 
գրուին Կենաց Գիրքին մէջ, թէ` կգրուին Կենաց Գիրքին մէջ, թէ` կգրուին Կենաց Գիրքին մէջ, թէ` կգրուին Կենաց Գիրքին մէջ, թէ` կ’’’’ապաշխարենք որպէսզի ապաշխարենք որպէսզի ապաշխարենք որպէսզի ապաշխարենք որպէսզի 
արդէն իսկ հոն գրուած մեր անունները չջնջուին. ասոր արդէն իսկ հոն գրուած մեր անունները չջնջուին. ասոր արդէն իսկ հոն գրուած մեր անունները չջնջուին. ասոր արդէն իսկ հոն գրուած մեր անունները չջնջուին. ասոր 
պատպատպատպատասխանը կը կարդանք Յայտնութիւն 3.5ասխանը կը կարդանք Յայտնութիւն 3.5ասխանը կը կարդանք Յայտնութիւն 3.5ասխանը կը կարդանք Յայտնութիւն 3.5----ին մէջ, որ ին մէջ, որ ին մէջ, որ ին մէջ, որ 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով որ յաղթանակէՈվ որ յաղթանակէՈվ որ յաղթանակէՈվ որ յաղթանակէ… … … … անոր անունը պիտի չջնջեմ անոր անունը պիտի չջնջեմ անոր անունը պիտի չջնջեմ անոր անունը պիտի չջնջեմ 
կեանքի գիրքէնկեանքի գիրքէնկեանքի գիրքէնկեանքի գիրքէն»:»:»:»:    Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, Համաձայն այս համարին, նախքաննախքաննախքաննախքան    մեր մեր մեր մեր 
յաղթանակելը` արդէն մեր անունները գրուած են Կենաց յաղթանակելը` արդէն մեր անունները գրուած են Կենաց յաղթանակելը` արդէն մեր անունները գրուած են Կենաց յաղթանակելը` արդէն մեր անունները գրուած են Կենաց 
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Գիրքին մէջ: Այն պահուն որ Գիրքին մէջ: Այն պահուն որ Գիրքին մէջ: Այն պահուն որ Գիրքին մէջ: Այն պահուն որ Յիսուս իր արիւնը թափեց Յիսուս իր արիւնը թափեց Յիսուս իր արիւնը թափեց Յիսուս իր արիւնը թափեց 
խաչին վրայ, բոլխաչին վրայ, բոլխաչին վրայ, բոլխաչին վրայ, բոլոր մարդոց անունները գրուեցան Կենաց որ մարդոց անունները գրուեցան Կենաց որ մարդոց անունները գրուեցան Կենաց որ մարդոց անունները գրուեցան Կենաց 
Գիրքին մէջ: Ուստի, ով որ կ'ապաշխարէ, ոԳիրքին մէջ: Ուստի, ով որ կ'ապաշխարէ, ոԳիրքին մէջ: Ուստի, ով որ կ'ապաշխարէ, ոԳիրքին մէջ: Ուստի, ով որ կ'ապաշխարէ, ո´́́́չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը չ թէ իր անունը 
կը գրուի, այլ պարզապէս՝ չի ջնջուիր:կը գրուի, այլ պարզապէս՝ չի ջնջուիր:կը գրուի, այլ պարզապէս՝ չի ջնջուիր:կը գրուի, այլ պարզապէս՝ չի ջնջուիր:    

----    Մենք սովորաբար կ'ըսենք, թէ անոնք որոնք փրկուիլ Մենք սովորաբար կ'ըսենք, թէ անոնք որոնք փրկուիլ Մենք սովորաբար կ'ըսենք, թէ անոնք որոնք փրկուիլ Մենք սովորաբար կ'ըսենք, թէ անոնք որոնք փրկուիլ 
կ'ուզեն` պէտք է Տիրոջ դառնան: Եւ սակայն, գիտեկ'ուզեն` պէտք է Տիրոջ դառնան: Եւ սակայն, գիտեկ'ուզեն` պէտք է Տիրոջ դառնան: Եւ սակայն, գիտեկ'ուզեն` պէտք է Տիրոջ դառնան: Եւ սակայն, գիտե´́́́նք, որ նք, որ նք, որ նք, որ 
մենք Տիրոջ կը դառնանք, ոմենք Տիրոջ կը դառնանք, ոմենք Տիրոջ կը դառնանք, ոմենք Տիրոջ կը դառնանք, ո´́́́չ թէչ թէչ թէչ թէ    որպէսզի փրկուինք, այլ որպէսզի փրկուինք, այլ որպէսզի փրկուինք, այլ որպէսզի փրկուինք, այլ 
որպէսզի մեր սեփականութիւնը դառնայ այն փրկութիւնը որ որպէսզի մեր սեփականութիւնը դառնայ այն փրկութիւնը որ որպէսզի մեր սեփականութիւնը դառնայ այն փրկութիւնը որ որպէսզի մեր սեփականութիւնը դառնայ այն փրկութիւնը որ 
իրագործեց իր խաչով: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով իրագործեց իր խաչով: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով իրագործեց իր խաչով: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով իրագործեց իր խաչով: Աստուած Եսայի մարգարէին բերնով 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Քու յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու մեղքերդ ամպի Քու յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու մեղքերդ ամպի Քու յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու մեղքերդ ամպի Քու յանցանքներդ` մէգի պէս ու քու մեղքերդ ամպի 
պէս ջնջեցի: Ինծիպէս ջնջեցի: Ինծիպէս ջնջեցի: Ինծիպէս ջնջեցի: Ինծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»»»» ( ( ( (Եսայի Եսայի Եսայի Եսայի 
44.22): 44.22): 44.22): 44.22): Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` Տէրը չ'ըսեր` ««««ինծինծինծինծիիիի´ ´ ´ ´ դարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմդարձիր, որպէսզի քեզ փրկեմ»,»,»,»,    այլ այլ այլ այլ 
կ'ըսէ` կ'ըսէ` կ'ըսէ` կ'ըսէ` ««««ինծիինծիինծիինծի´ ´ ´ ´ դարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցիդարձիր, քանզի քեզ փրկեցի»:»:»:»:    Մենք կը Մենք կը Մենք կը Մենք կը 
դառնանք Տիրոջ, ոդառնանք Տիրոջ, ոդառնանք Տիրոջ, ոդառնանք Տիրոջ, ո´́́́չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ չ թէ որպէսզի մեր մեղքերը ներէ ու մեզ 
փրկէ, այլ` ինչպէս ըսի, որպէսզի մեր սեփականութիւնը փրկէ, այլ` ինչպէս ըսի, որպէսզի մեր սեփականութիւնը փրկէ, այլ` ինչպէս ըսի, որպէսզի մեր սեփականութիւնը փրկէ, այլ` ինչպէս ըսի, որպէսզի մեր սեփականութիւնը 
դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու փրկութիւնը որ ան դարձնէ մեղքերու այն քաւութիւնն ու փրկութիւնը որ ան 
իրագործեց խաչին վիրագործեց խաչին վիրագործեց խաչին վիրագործեց խաչին վրայ իր արիւնը թափելով:րայ իր արիւնը թափելով:րայ իր արիւնը թափելով:րայ իր արիւնը թափելով:    

----    Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ Մենք պէտք է ապաշխարե՞նք որպէսզի Աստուծոյ 
արքայութիւնը մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը արքայութիւնը մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը արքայութիւնը մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը արքայութիւնը մօտենայ մեզի, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը 
մօտ է ըսելով՝ պէտք է ապաշխարենք: Աստուածամօտ է ըսելով՝ պէտք է ապաշխարենք: Աստուածամօտ է ըսելով՝ պէտք է ապաշխարենք: Աստուածամօտ է ըսելով՝ պէտք է ապաշխարենք: Աստուածաշունչը ցոյց շունչը ցոյց շունչը ցոյց շունչը ցոյց 
կու տայ, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով պէտք է կու տայ, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով պէտք է կու տայ, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով պէտք է կու տայ, թէ Աստուծոյ արքայութիւնը մօտ է ըսելով պէտք է 
ապաշխարենք, եւ ոապաշխարենք, եւ ոապաշխարենք, եւ ոապաշխարենք, եւ ո´́́́չ թէ պէտք է աչ թէ պէտք է աչ թէ պէտք է աչ թէ պէտք է ապաշխարենք` որպէսզի պաշխարենք` որպէսզի պաշխարենք` որպէսզի պաշխարենք` որպէսզի 
մօտենայ: Յիսուս չըսաւ. մօտենայ: Յիսուս չըսաւ. մօտենայ: Յիսուս չըսաւ. մօտենայ: Յիսուս չըսաւ. ««««Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ Ապաշխարեցէք որպէսզի Աստուծոյ 
արքայութիւնը մօտենայարքայութիւնը մօտենայարքայութիւնը մօտենայարքայութիւնը մօտենայ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««Ապաշխարեցէք որովհետեւ Ապաշխարեցէք որովհետեւ Ապաշխարեցէք որովհետեւ Ապաշխարեցէք որովհետեւ 
Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած էԱստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 4.17): Մատթէոս 4.17): Մատթէոս 4.17): Մատթէոս 4.17): 
««««ՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւՈրովհետեւ» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշբառը ցոյց կու տայ, թէ պէտք է ապաշխարենք՝ խարենք՝ խարենք՝ խարենք՝ 
քանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտքանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտքանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտքանի Աստուծոյ արքայութիւնը մօտեցած է, եւ ոեցած է, եւ ոեցած է, եւ ոեցած է, եւ ո´́́́չ թէ պէտք է չ թէ պէտք է չ թէ պէտք է չ թէ պէտք է 
ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:ապաշխարենք՝ որպէսզի մօտենայ:    

Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը Ինչո՞ւ ըսի այս բոլորը: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը 
կարեւոր է, որովհետեւ ամէն բանի մէջ առաջնահերթ տեղը կարեւոր է, որովհետեւ ամէն բանի մէջ առաջնահերթ տեղը կարեւոր է, որովհետեւ ամէն բանի մէջ առաջնահերթ տեղը կարեւոր է, որովհետեւ ամէն բանի մէջ առաջնահերթ տեղը 
պէտք է Տիրոջ տալ, որպէսզի ամէն փառք ու պատիւ միայն պէտք է Տիրոջ տալ, որպէսզի ամէն փառք ու պատիւ միայն պէտք է Տիրոջ տալ, որպէսզի ամէն փառք ու պատիւ միայն պէտք է Տիրոջ տալ, որպէսզի ամէն փառք ու պատիւ միայն 
իրեն համար ըլլայ: Ի՞նչպէս առաջնահերթ տեղը կրնանք իրեն համար ըլլայ: Ի՞նչպէս առաջնահերթ տեղը կրնանք իրեն համար ըլլայ: Ի՞նչպէս առաջնահերթ տեղը կրնանք իրեն համար ըլլայ: Ի՞նչպէս առաջնահերթ տեղը կրնանք 
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իրիրիրիրեն տուած ըլլալ: Տուած կ'ըլլանք, երբ ընդունինք որ մեր են տուած ըլլալ: Տուած կ'ըլլանք, երբ ընդունինք որ մեր են տուած ըլլալ: Տուած կ'ըլլանք, երբ ընդունինք որ մեր են տուած ըլլալ: Տուած կ'ըլլանք, երբ ընդունինք որ մեր 
փրկութեան առաջին քայլը ինք առաւ եւ ոփրկութեան առաջին քայլը ինք առաւ եւ ոփրկութեան առաջին քայլը ինք առաւ եւ ոփրկութեան առաջին քայլը ինք առաւ եւ ո´́́́չ թէ մենք: Իչ թէ մենք: Իչ թէ մենք: Իչ թէ մենք: Ի´́́́նք նք նք նք 
երկինքէն երկիր իջաւ. մենք չխնդրեցինք իրմէ որ իջնէ: Ինք իր երկինքէն երկիր իջաւ. մենք չխնդրեցինք իրմէ որ իջնէ: Ինք իր երկինքէն երկիր իջաւ. մենք չխնդրեցինք իրմէ որ իջնէ: Ինք իր երկինքէն երկիր իջաւ. մենք չխնդրեցինք իրմէ որ իջնէ: Ինք իր 
ազատ կամքով զոհեց իր կեանքը մեր փրկութեան համար. ազատ կամքով զոհեց իր կեանքը մեր փրկութեան համար. ազատ կամքով զոհեց իր կեանքը մեր փրկութեան համար. ազատ կամքով զոհեց իր կեանքը մեր փրկութեան համար. 
««««Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1Յովհաննէս 1Յովհաննէս 1Յովհաննէս 10.18):0.18):0.18):0.18):    

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան փրկութիւնը մեր ապաշխարութեան 
արդիւնքը չէ, այլ մեր ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը չէ, այլ մեր ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը չէ, այլ մեր ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան արդիւնքը չէ, այլ մեր ապաշխարութիւնը մեր փրկութեան 
արդիւնքն է:արդիւնքն է:արդիւնքն է:արդիւնքն է:    Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք Եթէ Յիսուս իր արիւնը չթափէր, մենք չէինք 
կրնար ապաշխարել ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր կրնար ապաշխարել ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր կրնար ապաշխարել ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր կրնար ապաշխարել ու փրկուիլ. սա ցոյց կու տայ, որ մեր 
ապաշխարութիւնը Յիսուսի արեան արդիւնքն է: Եթէ տրուած ապաշխարութիւնը Յիսուսի արեան արդիւնքն է: Եթէ տրուած ապաշխարութիւնը Յիսուսի արեան արդիւնքն է: Եթէ տրուած ապաշխարութիւնը Յիսուսի արեան արդիւնքն է: Եթէ տրուած 
բոլբոլբոլբոլոր օրինակներուն ու բոլոր բացատրութեանց լոյսին տակ որ օրինակներուն ու բոլոր բացատրութեանց լոյսին տակ որ օրինակներուն ու բոլոր բացատրութեանց լոյսին տակ որ օրինակներուն ու բոլոր բացատրութեանց լոյսին տակ 
դիտէք Քրիստոսի խօսքը` դիտէք Քրիստոսի խօսքը` դիտէք Քրիստոսի խօսքը` դիտէք Քրիստոսի խօսքը` ««««աաաանոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա 
աւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայաւելի սէր ցոյց կու տայ»»»»,,,,    յստակ կը դառնայ թէ ինչու նախ յստակ կը դառնայ թէ ինչու նախ յստակ կը դառնայ թէ ինչու նախ յստակ կը դառնայ թէ ինչու նախ 
ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսի ներումը կը յիշուի, եւ անկէ ետք` մեր սէրը: ի ներումը կը յիշուի, եւ անկէ ետք` մեր սէրը: ի ներումը կը յիշուի, եւ անկէ ետք` մեր սէրը: ի ներումը կը յիշուի, եւ անկէ ետք` մեր սէրը: 
Եզրակացնելով այս կէտը կրնանք ըսել, թէ Քրիստոս նԵզրակացնելով այս կէտը կրնանք ըսել, թէ Քրիստոս նԵզրակացնելով այս կէտը կրնանք ըսել, թէ Քրիստոս նԵզրակացնելով այս կէտը կրնանք ըսել, թէ Քրիստոս նախ ինք ախ ինք ախ ինք ախ ինք 
ներեց մեզի` եւ անոր համար զինք սիրեցինք, եւ ոներեց մեզի` եւ անոր համար զինք սիրեցինք, եւ ոներեց մեզի` եւ անոր համար զինք սիրեցինք, եւ ոներեց մեզի` եւ անոր համար զինք սիրեցինք, եւ ո´́́́չ թէ զինք չ թէ զինք չ թէ զինք չ թէ զինք 
սիրեցինք` անոր համար ներեց մեզի:սիրեցինք` անոր համար ներեց մեզի:սիրեցինք` անոր համար ներեց մեզի:սիրեցինք` անոր համար ներեց մեզի:    

10)10)10)10)    ««««ԱԱԱԱնոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու 
տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»»»»::::    

Այս համարը ուրիշ դժուարութեանց ալ դուռ կը բանայ: Այս համարը ուրիշ դժուարութեանց ալ դուռ կը բանայ: Այս համարը ուրիշ դժուարութեանց ալ դուռ կը բանայ: Այս համարը ուրիշ դժուարութեանց ալ դուռ կը բանայ: 
ՀամաՀամաՀամաՀամարը կը բացայայտէ, որ եթէ Քրիստոս աւելի ներած է րը կը բացայայտէ, որ եթէ Քրիստոս աւելի ներած է րը կը բացայայտէ, որ եթէ Քրիստոս աւելի ներած է րը կը բացայայտէ, որ եթէ Քրիստոս աւելի ներած է 
մեզի` աւելի սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ, իսկ եթէ քիչ մեզի` աւելի սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ, իսկ եթէ քիչ մեզի` աւելի սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ, իսկ եթէ քիչ մեզի` աւելի սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ, իսկ եթէ քիչ 
ներած է մեզի` աւելի քիչ սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ: ներած է մեզի` աւելի քիչ սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ: ներած է մեզի` աւելի քիչ սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ: ներած է մեզի` աւելի քիչ սէր ցոյց կու տանք իրեն հանդէպ: 
Այստեղ կրնան երկու հիմնական հարցեր ծագիլ մեր մտքին Այստեղ կրնան երկու հիմնական հարցեր ծագիլ մեր մտքին Այստեղ կրնան երկու հիմնական հարցեր ծագիլ մեր մտքին Այստեղ կրնան երկու հիմնական հարցեր ծագիլ մեր մտքին 
մէջ.մէջ.մէջ.մէջ.----    ա) Արդեօ՞ք Յիսուս այստեղ ըսել կա) Արդեօ՞ք Յիսուս այստեղ ըսել կա) Արդեօ՞ք Յիսուս այստեղ ըսել կա) Արդեօ՞ք Յիսուս այստեղ ըսել կ’’’’ուզէ, թէ ոմուզէ, թէ ոմուզէ, թէ ոմուզէ, թէ ոմանց աւելի անց աւելի անց աւելի անց աւելի 
կը ներէ քան ուրիշներուն: Կամ տարբեր բառերով, արդեօ՞ք կը ներէ քան ուրիշներուն: Կամ տարբեր բառերով, արդեօ՞ք կը ներէ քան ուրիշներուն: Կամ տարբեր բառերով, արդեօ՞ք կը ներէ քան ուրիշներուն: Կամ տարբեր բառերով, արդեօ՞ք 
ըսել կըսել կըսել կըսել կ’’’’ուզէ, թէ ոմանք իր ներումը շատ կը վայելեն, եւ ոմանք` ուզէ, թէ ոմանք իր ներումը շատ կը վայելեն, եւ ոմանք` ուզէ, թէ ոմանք իր ներումը շատ կը վայելեն, եւ ոմանք` ուզէ, թէ ոմանք իր ներումը շատ կը վայելեն, եւ ոմանք` 
քիչ: Եւ բ) Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Յիսուսը` արդեօ՞ք քիչ: Եւ բ) Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Յիսուսը` արդեօ՞ք քիչ: Եւ բ) Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Յիսուսը` արդեօ՞ք քիչ: Եւ բ) Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Յիսուսը` արդեօ՞ք 
ատիկա կը նշանակէ թէ Յիսուս շատ ներած է անոնց: Եւ ատիկա կը նշանակէ թէ Յիսուս շատ ներած է անոնց: Եւ ատիկա կը նշանակէ թէ Յիսուս շատ ներած է անոնց: Եւ ատիկա կը նշանակէ թէ Յիսուս շատ ներած է անոնց: Եւ 
անոնք որոնք քիչ կը սիրեն Յիսուսըանոնք որոնք քիչ կը սիրեն Յիսուսըանոնք որոնք քիչ կը սիրեն Յիսուսըանոնք որոնք քիչ կը սիրեն Յիսուսը` ` ` ` արդեօ՞ք ատիկա կը արդեօ՞ք ատիկա կը արդեօ՞ք ատիկա կը արդեօ՞ք ատիկա կը 
նշանակէ թէ Յիսուս քիչ ներած է անոնց:նշանակէ թէ Յիսուս քիչ ներած է անոնց:նշանակէ թէ Յիսուս քիչ ներած է անոնց:նշանակէ թէ Յիսուս քիչ ներած է անոնց:    
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Երկու հարցումները մէկ պատասխան ունին: Ուստի Երկու հարցումները մէկ պատասխան ունին: Ուստի Երկու հարցումները մէկ պատասխան ունին: Ուստի Երկու հարցումները մէկ պատասխան ունին: Ուստի 
զանոնք միասնաբար նկատի առած` կրնանք հետեւեալը զանոնք միասնաբար նկատի առած` կրնանք հետեւեալը զանոնք միասնաբար նկատի առած` կրնանք հետեւեալը զանոնք միասնաբար նկատի առած` կրնանք հետեւեալը 
ըսել.ըսել.ըսել.ըսել.----    Յիսուս իր ներումը հաւասար չափով կը շնորհէ բոլոր Յիսուս իր ներումը հաւասար չափով կը շնորհէ բոլոր Յիսուս իր ներումը հաւասար չափով կը շնորհէ բոլոր Յիսուս իր ներումը հաւասար չափով կը շնորհէ բոլոր 
մարդոց, բայց մարդիկ իրեմարդոց, բայց մարդիկ իրեմարդոց, բայց մարդիկ իրեմարդոց, բայց մարդիկ իրե´́́́նք են որ հաւասար չափով այդ նք են որ հաւասար չափով այդ նք են որ հաւասար չափով այդ նք են որ հաւասար չափով այդ 
ներոներոներոներումը չեն ընդունիր ու չեն վայելեր: Երբ անձ մը իրեն ւմը չեն ընդունիր ու չեն վայելեր: Երբ անձ մը իրեն ւմը չեն ընդունիր ու չեն վայելեր: Երբ անձ մը իրեն ւմը չեն ընդունիր ու չեն վայելեր: Երբ անձ մը իրեն 
շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը կշնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը կշնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը կշնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը կ’’’’ընդունի ընդունի ընդունի ընդունի 
ու կը վայելէ` ձեւով մը աւելի ներուած կը համարուի. ու կը վայելէ` ձեւով մը աւելի ներուած կը համարուի. ու կը վայելէ` ձեւով մը աւելի ներուած կը համարուի. ու կը վայելէ` ձեւով մը աւելի ներուած կը համարուի. 
այսպիսիին բնականօրէն Յիսուս աւելի կը ներէ: Իսկ երբ անձ այսպիսիին բնականօրէն Յիսուս աւելի կը ներէ: Իսկ երբ անձ այսպիսիին բնականօրէն Յիսուս աւելի կը ներէ: Իսկ երբ անձ այսպիսիին բնականօրէն Յիսուս աւելի կը ներէ: Իսկ երբ անձ 
մը իրեն շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը մը իրեն շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը մը իրեն շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը մը իրեն շնորհուած ամբողջական ու կատարեալ ներումը 
չչչչ’’’’ընդունիր ու չի վայելեր` ձեւով մը քիչ ներուած կը ընդունիր ու չի վայելեր` ձեւով մը քիչ ներուած կը ընդունիր ու չի վայելեր` ձեւով մը քիչ ներուած կը ընդունիր ու չի վայելեր` ձեւով մը քիչ ներուած կը 
համարուի: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, ան որ շատ կը համարուի: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, ան որ շատ կը համարուի: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, ան որ շատ կը համարուի: Աւելի պարզ բացատրութեամբ մը, ան որ շատ կը 
սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած է սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած է սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած է սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած է 
խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց, իսկ ան որ քիչ խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց, իսկ ան որ քիչ խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց, իսկ ան որ քիչ խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց, իսկ ան որ քիչ 
կը սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած չէ կը սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած չէ կը սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած չէ կը սիրէ Յիսուսը` կը նշանակէ թէ ամբողջապէս բացուած չէ 
խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց: Ուրեմն խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց: Ուրեմն խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց: Ուրեմն խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին դիմաց: Ուրեմն 
խնդիրը Յիսուսը ինք չէ, այլ` մարդիկը իրենք: Յիսուս ինք չէ խնդիրը Յիսուսը ինք չէ, այլ` մարդիկը իրենք: Յիսուս ինք չէ խնդիրը Յիսուսը ինք չէ, այլ` մարդիկը իրենք: Յիսուս ինք չէ խնդիրը Յիսուսը ինք չէ, այլ` մարդիկը իրենք: Յիսուս ինք չէ 
որ ոմանց աւելի կը ներէ, եւ ոմանց` նուազ: Մարդիկը իրեոր ոմանց աւելի կը ներէ, եւ ոմանց` նուազ: Մարդիկը իրեոր ոմանց աւելի կը ներէ, եւ ոմանց` նուազ: Մարդիկը իրեոր ոմանց աւելի կը ներէ, եւ ոմանց` նուազ: Մարդիկը իրե´́́́նք նք նք նք 
են որ հաւասարաչափ կերպով չեն բացուիր Յիսուսի են որ հաւասարաչափ կերպով չեն բացուիր Յիսուսի են որ հաւասարաչափ կերպով չեն բացուիր Յիսուսի են որ հաւասարաչափ կերպով չեն բացուիր Յիսուսի 
իրագործած ներումին դիմաց. ոմանք իրենց սրտին երեսունիրագործած ներումին դիմաց. ոմանք իրենց սրտին երեսունիրագործած ներումին դիմաց. ոմանք իրենց սրտին երեսունիրագործած ներումին դիմաց. ոմանք իրենց սրտին երեսուն    
առ հարիւրը կը բանան խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին առ հարիւրը կը բանան խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին առ հարիւրը կը բանան խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին առ հարիւրը կը բանան խաչով իրագործած Յիսուսի ներումին 
դիմաց, ուրիշներ` յիսուն առ հարիւրը, ուրիշներ` դիմաց, ուրիշներ` յիսուն առ հարիւրը, ուրիշներ` դիմաց, ուրիշներ` յիսուն առ հարիւրը, ուրիշներ` դիմաց, ուրիշներ` յիսուն առ հարիւրը, ուրիշներ` 
եօթանասուն առ հարիւրը, ուրիշներ հարիւր առ հարիւրը. եօթանասուն առ հարիւրը, ուրիշներ հարիւր առ հարիւրը. եօթանասուն առ հարիւրը, ուրիշներ հարիւր առ հարիւրը. եօթանասուն առ հարիւրը, ուրիշներ հարիւր առ հարիւրը. 
իւրաքանչիւր անձ իր ըրածին համապատասխանը կը իւրաքանչիւր անձ իր ըրածին համապատասխանը կը իւրաքանչիւր անձ իր ըրածին համապատասխանը կը իւրաքանչիւր անձ իր ըրածին համապատասխանը կը 
ստանայ միայն: Այսինքն, իր սրտին երեսուն առ հարիւրը ստանայ միայն: Այսինքն, իր սրտին երեսուն առ հարիւրը ստանայ միայն: Այսինքն, իր սրտին երեսուն առ հարիւրը ստանայ միայն: Այսինքն, իր սրտին երեսուն առ հարիւրը 
միայն Յիսումիայն Յիսումիայն Յիսումիայն Յիսուսի ներումին դիմաց բացողը` բնականօրէն իր սի ներումին դիմաց բացողը` բնականօրէն իր սի ներումին դիմաց բացողը` բնականօրէն իր սի ներումին դիմաց բացողը` բնականօրէն իր 
մեղքերուն երեսուն առ հարիւրը միայն կը ներուին, եւ մեղքերուն երեսուն առ հարիւրը միայն կը ներուին, եւ մեղքերուն երեսուն առ հարիւրը միայն կը ներուին, եւ մեղքերուն երեսուն առ հարիւրը միայն կը ներուին, եւ 
հետեւաբար, իր սրտին երեսուն առ հարիւրով միայն կրնայ հետեւաբար, իր սրտին երեսուն առ հարիւրով միայն կրնայ հետեւաբար, իր սրտին երեսուն առ հարիւրով միայն կրնայ հետեւաբար, իր սրտին երեսուն առ հարիւրով միայն կրնայ 
սիրել Յիսուսը: Հետեւաբար, Յիսուս ինք չէ որ շատ կը ներէ սիրել Յիսուսը: Հետեւաբար, Յիսուս ինք չէ որ շատ կը ներէ սիրել Յիսուսը: Հետեւաբար, Յիսուս ինք չէ որ շատ կը ներէ սիրել Յիսուսը: Հետեւաբար, Յիսուս ինք չէ որ շատ կը ներէ 
կամ քիչ կը ներէ, մարդիկ իրեկամ քիչ կը ներէ, մարդիկ իրեկամ քիչ կը ներէ, մարդիկ իրեկամ քիչ կը ներէ, մարդիկ իրե´́́́նք են որ շնորհուած ներումին նք են որ շնորհուած ներումին նք են որ շնորհուած ներումին նք են որ շնորհուած ներումին 
դիմդիմդիմդիմաց իրենց սիրտը շատ կը բանան կամ քիչ կը բանան: Այս աց իրենց սիրտը շատ կը բանան կամ քիչ կը բանան: Այս աց իրենց սիրտը շատ կը բանան կամ քիչ կը բանան: Այս աց իրենց սիրտը շատ կը բանան կամ քիչ կը բանան: Այս 
ճշմարտութիւնը բացայայտ կը դառնայ երբ քննութենէ ճշմարտութիւնը բացայայտ կը դառնայ երբ քննութենէ ճշմարտութիւնը բացայայտ կը դառնայ երբ քննութենէ ճշմարտութիւնը բացայայտ կը դառնայ երբ քննութենէ 
անցնենք հաւատացեալներուն կեանքը: Այսպէս, օրինակ, անցնենք հաւատացեալներուն կեանքը: Այսպէս, օրինակ, անցնենք հաւատացեալներուն կեանքը: Այսպէս, օրինակ, անցնենք հաւատացեալներուն կեանքը: Այսպէս, օրինակ, 
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կան հաւատացեալներ որոնք իրենց ամբողջ սիրտը բացած են կան հաւատացեալներ որոնք իրենց ամբողջ սիրտը բացած են կան հաւատացեալներ որոնք իրենց ամբողջ սիրտը բացած են կան հաւատացեալներ որոնք իրենց ամբողջ սիրտը բացած են 
Յիսուսի ներումին դիմաց, որոնք կը սիրեն Յիսուսը իրենց Յիսուսի ներումին դիմաց, որոնք կը սիրեն Յիսուսը իրենց Յիսուսի ներումին դիմաց, որոնք կը սիրեն Յիսուսը իրենց Յիսուսի ներումին դիմաց, որոնք կը սիրեն Յիսուսը իրենց 
ամբողամբողամբողամբողջ սրտով, որոնց համար Յիսուսի կամքը կատարելը ջ սրտով, որոնց համար Յիսուսի կամքը կատարելը ջ սրտով, որոնց համար Յիսուսի կամքը կատարելը ջ սրտով, որոնց համար Յիսուսի կամքը կատարելը 
առաջնահերթութիւն է, որոնք կը զգուշանան մեղքէն որպէսզի առաջնահերթութիւն է, որոնք կը զգուշանան մեղքէն որպէսզի առաջնահերթութիւն է, որոնք կը զգուշանան մեղքէն որպէսզի առաջնահերթութիւն է, որոնք կը զգուշանան մեղքէն որպէսզի 
չվիրաւորեն Տիրոջ սիրտը, որոնք հեռու կը կենան բոլոր այն չվիրաւորեն Տիրոջ սիրտը, որոնք հեռու կը կենան բոլոր այն չվիրաւորեն Տիրոջ սիրտը, որոնք հեռու կը կենան բոլոր այն չվիրաւորեն Տիրոջ սիրտը, որոնք հեռու կը կենան բոլոր այն 
երեւոյթներէն որոնք Տիրոջ կամքին հակառակ են. ասոնք երեւոյթներէն որոնք Տիրոջ կամքին հակառակ են. ասոնք երեւոյթներէն որոնք Տիրոջ կամքին հակառակ են. ասոնք երեւոյթներէն որոնք Տիրոջ կամքին հակառակ են. ասոնք 
Յիսուսը շատ սիրողներն են, եւ բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ Յիսուսը շատ սիրողներն են, եւ բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ Յիսուսը շատ սիրողներն են, եւ բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ Յիսուսը շատ սիրողներն են, եւ բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ 
շատ ներուողներն են: [Յիսուս ինք չէ որ այսպիսիներուն շատ շատ ներուողներն են: [Յիսուս ինք չէ որ այսպիսիներուն շատ շատ ներուողներն են: [Յիսուս ինք չէ որ այսպիսիներուն շատ շատ ներուողներն են: [Յիսուս ինք չէ որ այսպիսիներուն շատ 
կը ներէ. այսպիսիները իրեկը ներէ. այսպիսիները իրեկը ներէ. այսպիսիները իրեկը ներէ. այսպիսիները իրե´́́́նք են որ մեծ չափով ու շատ կը նք են որ մեծ չափով ու շատ կը նք են որ մեծ չափով ու շատ կը նք են որ մեծ չափով ու շատ կը 
վայելեն Յիսուսի ներումը եւ շատ կը սիրեն Յիսուսը, եւ վայելեն Յիսուսի ներումը եւ շատ կը սիրեն Յիսուսը, եւ վայելեն Յիսուսի ներումը եւ շատ կը սիրեն Յիսուսը, եւ վայելեն Յիսուսի ներումը եւ շատ կը սիրեն Յիսուսը, եւ 
բնականաբար կը վայելեն իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` բնականաբար կը վայելեն իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` բնականաբար կը վայելեն իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` բնականաբար կը վայելեն իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` 
որ Տիրոջ կողմէ շատ սիրուիլն է]:որ Տիրոջ կողմէ շատ սիրուիլն է]:որ Տիրոջ կողմէ շատ սիրուիլն է]:որ Տիրոջ կողմէ շատ սիրուիլն է]:    

Բայց միւս կԲայց միւս կԲայց միւս կԲայց միւս կողմէ, կան հաւատացեալներ որոնք թէպէտ ողմէ, կան հաւատացեալներ որոնք թէպէտ ողմէ, կան հաւատացեալներ որոնք թէպէտ ողմէ, կան հաւատացեալներ որոնք թէպէտ 
բացած են իրենց սիրտը Յիսուսի ներումին դիմաց բայց ոչ բացած են իրենց սիրտը Յիսուսի ներումին դիմաց բայց ոչ բացած են իրենց սիրտը Յիսուսի ներումին դիմաց բայց ոչ բացած են իրենց սիրտը Յիսուսի ներումին դիմաց բայց ոչ 
ամբողջովին, որոնք կը սիրեն Յիսուսը բայց ոամբողջովին, որոնք կը սիրեն Յիսուսը բայց ոամբողջովին, որոնք կը սիրեն Յիսուսը բայց ոամբողջովին, որոնք կը սիրեն Յիսուսը բայց ո´́́́չ ամբողջ չ ամբողջ չ ամբողջ չ ամբողջ 
սրտով, որոնք կը կատարեն Տիրոջ կամքը բայց ոսրտով, որոնք կը կատարեն Տիրոջ կամքը բայց ոսրտով, որոնք կը կատարեն Տիրոջ կամքը բայց ոսրտով, որոնք կը կատարեն Տիրոջ կամքը բայց ո´́́́չ միշտ, չ միշտ, չ միշտ, չ միշտ, 
որոնք կը զգուշանան մեղքէն բայց ոորոնք կը զգուշանան մեղքէն բայց ոորոնք կը զգուշանան մեղքէն բայց ոորոնք կը զգուշանան մեղքէն բայց ո´́́́չ բոլոչ բոլոչ բոլոչ բոլո´́́́ր մեղքերէն, ր մեղքերէն, ր մեղքերէն, ր մեղքերէն, 
որոնք հեռու կըորոնք հեռու կըորոնք հեռու կըորոնք հեռու կը    կենան յոռի երեւոյթներէն բայց ոկենան յոռի երեւոյթներէն բայց ոկենան յոռի երեւոյթներէն բայց ոկենան յոռի երեւոյթներէն բայց ո´́́́չ բոլոչ բոլոչ բոլոչ բոլո´́́́ր ր ր ր 
յոռի երեւոյթներէն. ասոնք Յիսուսը նուազ սիրողներն են, եւ յոռի երեւոյթներէն. ասոնք Յիսուսը նուազ սիրողներն են, եւ յոռի երեւոյթներէն. ասոնք Յիսուսը նուազ սիրողներն են, եւ յոռի երեւոյթներէն. ասոնք Յիսուսը նուազ սիրողներն են, եւ 
բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ նուազ ներուողներն են: [Յիսուս բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ նուազ ներուողներն են: [Յիսուս բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ նուազ ներուողներն են: [Յիսուս բնականօրէն` Տիրոջ կողմէ նուազ ներուողներն են: [Յիսուս 
ինք չէ որ այսպիսիներուն նուազ կը ներէ. այսպիսիները ինք չէ որ այսպիսիներուն նուազ կը ներէ. այսպիսիները ինք չէ որ այսպիսիներուն նուազ կը ներէ. այսպիսիները ինք չէ որ այսպիսիներուն նուազ կը ներէ. այսպիսիները 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք են որ նուազ չափով կը վայելեն Յիսուսի ներումը եւնք են որ նուազ չափով կը վայելեն Յիսուսի ներումը եւնք են որ նուազ չափով կը վայելեն Յիսուսի ներումը եւնք են որ նուազ չափով կը վայելեն Յիսուսի ներումը եւ    
նուազ չափով կը սիրեն Յիսուսը, եւ բնականաբար կը քաղեն նուազ չափով կը սիրեն Յիսուսը, եւ բնականաբար կը քաղեն նուազ չափով կը սիրեն Յիսուսը, եւ բնականաբար կը քաղեն նուազ չափով կը սիրեն Յիսուսը, եւ բնականաբար կը քաղեն 
իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` որ Տիրոջ կողմէ նուազ իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` որ Տիրոջ կողմէ նուազ իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` որ Տիրոջ կողմէ նուազ իրենց ըրածին արդիւնքը միայն` որ Տիրոջ կողմէ նուազ 
սիրուիլն է]:սիրուիլն է]:սիրուիլն է]:սիրուիլն է]:    

Եզրակացնելով կրնանք ըսել, որ շատ ներուողը` Եզրակացնելով կրնանք ըսել, որ շատ ներուողը` Եզրակացնելով կրնանք ըսել, որ շատ ներուողը` Եզրակացնելով կրնանք ըսել, որ շատ ներուողը` 
Յիսուսին շատ նուիրուած անձն է, իսկ քիչ ներուողը` Յիսուսին շատ նուիրուած անձն է, իսկ քիչ ներուողը` Յիսուսին շատ նուիրուած անձն է, իսկ քիչ ներուողը` Յիսուսին շատ նուիրուած անձն է, իսկ քիչ ներուողը` 
Յիսուսին քիչ նուիրուած անձն է: Շատ ներուողը` իրՅիսուսին քիչ նուիրուած անձն է: Շատ ներուողը` իրՅիսուսին քիչ նուիրուած անձն է: Շատ ներուողը` իրՅիսուսին քիչ նուիրուած անձն է: Շատ ներուողը` իր    ամբողջ ամբողջ ամբողջ ամբողջ 
կեանքը Տիրոջ յանձնած մարդն է, իսկ քիչ ներուողը` իր կեանքը Տիրոջ յանձնած մարդն է, իսկ քիչ ներուողը` իր կեանքը Տիրոջ յանձնած մարդն է, իսկ քիչ ներուողը` իր կեանքը Տիրոջ յանձնած մարդն է, իսկ քիչ ներուողը` իր 
ամբողջ կեանքը Տիրոջ չյանձնած մարդն է: Եթէ կամբողջ կեանքը Տիրոջ չյանձնած մարդն է: Եթէ կամբողջ կեանքը Տիրոջ չյանձնած մարդն է: Եթէ կամբողջ կեանքը Տիրոջ չյանձնած մարդն է: Եթէ կը խորհինք ը խորհինք ը խորհինք ը խորհինք 
կամ կամ կամ կամ ««««կը զգանքկը զգանքկը զգանքկը զգանք» » » » որ որ որ որ այսինչ կամ այնինչ մարդը Տիրոջ սէրն ու այսինչ կամ այնինչ մարդը Տիրոջ սէրն ու այսինչ կամ այնինչ մարդը Տիրոջ սէրն ու այսինչ կամ այնինչ մարդը Տիրոջ սէրն ու 
ներումը աւելիներումը աւելիներումը աւելիներումը աւելի´ ´ ´ ´ կը վայելէ քան մենք, Տիրոջ աւելիկը վայելէ քան մենք, Տիրոջ աւելիկը վայելէ քան մենք, Տիրոջ աւելիկը վայելէ քան մենք, Տիրոջ աւելի´ ´ ´ ´ մտերիմ է մտերիմ է մտերիմ է մտերիմ է 
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քան մենք, ոքան մենք, ոքան մենք, ոքան մենք, ո´́́́չ մարդուն նախանձինքչ մարդուն նախանձինքչ մարդուն նախանձինքչ մարդուն նախանձինք    եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ Տիրոջ դէմ չ ալ Տիրոջ դէմ չ ալ Տիրոջ դէմ չ ալ Տիրոջ դէմ 
բարկանանք, այլ քննենք մենք մեր անձերը. գուցէ մեբարկանանք, այլ քննենք մենք մեր անձերը. գուցէ մեբարկանանք, այլ քննենք մենք մեր անձերը. գուցէ մեբարկանանք, այլ քննենք մենք մեր անձերը. գուցէ մե´́́́նք է որ նք է որ նք է որ նք է որ 
նուազ նուիրուած ենք Տիրոջ: Եթէ անձ մը մեզմէ աւելի նուազ նուիրուած ենք Տիրոջ: Եթէ անձ մը մեզմէ աւելի նուազ նուիրուած ենք Տիրոջ: Եթէ անձ մը մեզմէ աւելի նուազ նուիրուած ենք Տիրոջ: Եթէ անձ մը մեզմէ աւելի 
կապուած է կապուած է կապուած է կապուած է Տիրոջ` փոխանակ նախանձով լեցուելուՏիրոջ` փոխանակ նախանձով լեցուելուՏիրոջ` փոխանակ նախանձով լեցուելուՏիրոջ` փոխանակ նախանձով լեցուելու, , , , 
ընդհակառակը, փորձենք մենք ալ անոր նմանիլ:ընդհակառակը, փորձենք մենք ալ անոր նմանիլ:ընդհակառակը, փորձենք մենք ալ անոր նմանիլ:ընդհակառակը, փորձենք մենք ալ անոր նմանիլ:    

11) 11) 11) 11) ««««ԱԱԱԱնոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի նոր որ աւելի կը ներուի՝ անիկա աւելի սէր ցոյց կու սէր ցոյց կու սէր ցոյց կու սէր ցոյց կու 
տայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէտայ, իսկ անոր որ քիչ կը ներուի՝ աւելի քիչ կը սիրէ»»»»::::    Վերջին Վերջին Վերջին Վերջին 
նշում մը այս համարին մասին: Այս համարին մէջ Յիսուս կը նշում մը այս համարին մասին: Այս համարին մէջ Յիսուս կը նշում մը այս համարին մասին: Այս համարին մէջ Յիսուս կը նշում մը այս համարին մասին: Այս համարին մէջ Յիսուս կը 
խօսի զինք շատ սիրողներու ու քիչ սիրողներու մասին: Սա խօսի զինք շատ սիրողներու ու քիչ սիրողներու մասին: Սա խօսի զինք շատ սիրողներու ու քիչ սիրողներու մասին: Սա խօսի զինք շատ սիրողներու ու քիչ սիրողներու մասին: Սա 
ցոյց կու տայ, թէ հաւատացեալներ նոյնչափ չեն սիրեր ցոյց կու տայ, թէ հաւատացեալներ նոյնչափ չեն սիրեր ցոյց կու տայ, թէ հաւատացեալներ նոյնչափ չեն սիրեր ցոյց կու տայ, թէ հաւատացեալներ նոյնչափ չեն սիրեր 
Յիսուսը: Կան հաւատացեալներ ոՅիսուսը: Կան հաւատացեալներ ոՅիսուսը: Կան հաւատացեալներ ոՅիսուսը: Կան հաւատացեալներ որոնք շատ կը սիրեն րոնք շատ կը սիրեն րոնք շատ կը սիրեն րոնք շատ կը սիրեն 
Յիսուսը, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ կը սիրեն: Կան Յիսուսը, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ կը սիրեն: Կան Յիսուսը, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ կը սիրեն: Կան Յիսուսը, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ կը սիրեն: Կան 
հաւատացեալներ որոնք շատ տեղ կու տան Տիրոջ իրենց հաւատացեալներ որոնք շատ տեղ կու տան Տիրոջ իրենց հաւատացեալներ որոնք շատ տեղ կու տան Տիրոջ իրենց հաւատացեալներ որոնք շատ տեղ կու տան Տիրոջ իրենց 
առօրեային մէջ, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ տեղ կու տան առօրեային մէջ, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ տեղ կու տան առօրեային մէջ, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ տեղ կու տան առօրեային մէջ, եւ կան ուրիշներ` որոնք քիչ տեղ կու տան 
Տիրոջ իրենց առօրեային մէջ: Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Տիրոջ իրենց առօրեային մէջ: Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Տիրոջ իրենց առօրեային մէջ: Անոնք որոնք շատ կը սիրեն Տիրոջ իրենց առօրեային մէջ: Անոնք որոնք շատ կը սիրեն 
Յիսուսը` շատ տեղ կու տան անոր: ՄենՅիսուսը` շատ տեղ կու տան անոր: ՄենՅիսուսը` շատ տեղ կու տան անոր: ՄենՅիսուսը` շատ տեղ կու տան անոր: Մենք շատ սիրողներէն ք շատ սիրողներէն ք շատ սիրողներէն ք շատ սիրողներէն 
ըլլանք: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ տեղ տալ Տիրոջ մեր կեանքին ըլլանք: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ տեղ տալ Տիրոջ մեր կեանքին ըլլանք: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ տեղ տալ Տիրոջ մեր կեանքին ըլլանք: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ տեղ տալ Տիրոջ մեր կեանքին 
մէջ. Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ օրուան մէջ յատուկ ժամ մէջ. Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ օրուան մէջ յատուկ ժամ մէջ. Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ օրուան մէջ յատուկ ժամ մէջ. Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ օրուան մէջ յատուկ ժամ 
յատկացնել աղօթքի, Աստուածաշունչի ընթերցման, հոգեւոր յատկացնել աղօթքի, Աստուածաշունչի ընթերցման, հոգեւոր յատկացնել աղօթքի, Աստուածաշունչի ընթերցման, հոգեւոր յատկացնել աղօթքի, Աստուածաշունչի ընթերցման, հոգեւոր 
խոկումի ու մտորումի, եւ Տիրոջ հետ առանձնացումի: խոկումի ու մտորումի, եւ Տիրոջ հետ առանձնացումի: խոկումի ու մտորումի, եւ Տիրոջ հետ առանձնացումի: խոկումի ու մտորումի, եւ Տիրոջ հետ առանձնացումի: 
Տակաւին, Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանաՏակաւին, Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանաՏակաւին, Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանաՏակաւին, Տիրոջ տեղ տալ, կը նշանակէ մեր կեանքին մէջ կէ մեր կեանքին մէջ կէ մեր կեանքին մէջ կէ մեր կեանքին մէջ 
տեղ տալ եկեղեցիին, աղքատին, որբին, տնազուրկին, հիւանտեղ տալ եկեղեցիին, աղքատին, որբին, տնազուրկին, հիւանտեղ տալ եկեղեցիին, աղքատին, որբին, տնազուրկին, հիւանտեղ տալ եկեղեցիին, աղքատին, որբին, տնազուրկին, հիւան----
դին, ծերին, լքուածին, հարստահարուածին ու անիրաւուադին, ծերին, լքուածին, հարստահարուածին ու անիրաւուադին, ծերին, լքուածին, հարստահարուածին ու անիրաւուադին, ծերին, լքուածին, հարստահարուածին ու անիրաւուա----
ծին:ծին:ծին:ծին:    

««««Ապա կնոջ դառնալով` ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով` ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով` ըսաւ.Ապա կնոջ դառնալով` ըսաւ.----    ““““Մեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած են””””»»»»    
((((Ղուկաս 7.48):Ղուկաս 7.48):Ղուկաս 7.48):Ղուկաս 7.48):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս մինչեւ հիմա կնոջ մասին կը խօսէր Սիմոնին, Յիսուս մինչեւ հիմա կնոջ մասին կը խօսէր Սիմոնին, Յիսուս մինչեւ հիմա կնոջ մասին կը խօսէր Սիմոնին, Յիսուս մինչեւ հիմա կնոջ մասին կը խօսէր Սիմոնին, 
բայց հիմա դարբայց հիմա դարբայց հիմա դարբայց հիմա դարձաւ կնոջ եւ ուղղակիօրէն անոր հետ ձաւ կնոջ եւ ուղղակիօրէն անոր հետ ձաւ կնոջ եւ ուղղակիօրէն անոր հետ ձաւ կնոջ եւ ուղղակիօրէն անոր հետ 
խօսեցաւ, ինչ որ ցոյց կու տան խօսեցաւ, ինչ որ ցոյց կու տան խօսեցաւ, ինչ որ ցոյց կու տան խօսեցաւ, ինչ որ ցոյց կու տան ««««ապա կնոջ դառնալովապա կնոջ դառնալովապա կնոջ դառնալովապա կնոջ դառնալով»»»»    
բառերը: Հաւանաբար կինը յուսախաբ դարձած էր Սիմոնին բառերը: Հաւանաբար կինը յուսախաբ դարձած էր Սիմոնին բառերը: Հաւանաբար կինը յուսախաբ դարձած էր Սիմոնին բառերը: Հաւանաբար կինը յուսախաբ դարձած էր Սիմոնին 
ու անոր տանը մէջ հաւաքուած մարդոց վերաբերմունքէն. ու անոր տանը մէջ հաւաքուած մարդոց վերաբերմունքէն. ու անոր տանը մէջ հաւաքուած մարդոց վերաբերմունքէն. ու անոր տանը մէջ հաւաքուած մարդոց վերաբերմունքէն. 
Յիսուս իրեն դառնալով խօսեցաւ, մէկ կողմէ` որպէսզի զինք Յիսուս իրեն դառնալով խօսեցաւ, մէկ կողմէ` որպէսզի զինք Յիսուս իրեն դառնալով խօսեցաւ, մէկ կողմէ` որպէսզի զինք Յիսուս իրեն դառնալով խօսեցաւ, մէկ կողմէ` որպէսզի զինք 



 361 

քաջալերէր ու գօտեպնդքաջալերէր ու գօտեպնդքաջալերէր ու գօտեպնդքաջալերէր ու գօտեպնդէր, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի լռեցնէր էր, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի լռեցնէր էր, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի լռեցնէր էր, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի լռեցնէր 
Սիմոնն ու անոր համախոհ հիւրերը:Սիմոնն ու անոր համախոհ հիւրերը:Սիմոնն ու անոր համախոհ հիւրերը:Սիմոնն ու անոր համախոհ հիւրերը:    

2) 2) 2) 2) ««««Մեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած են»:»:»:»:    ԱԱԱԱ´́́́յս էր մեղաւոր կնոջ սրտի յս էր մեղաւոր կնոջ սրտի յս էր մեղաւոր կնոջ սրտի յս էր մեղաւոր կնոջ սրտի 
ուզածը` մեղքերու ներում: Ան այս ներումը ձեռք ձգեց իր ուզածը` մեղքերու ներում: Ան այս ներումը ձեռք ձգեց իր ուզածը` մեղքերու ներում: Ան այս ներումը ձեռք ձգեց իր ուզածը` մեղքերու ներում: Ան այս ներումը ձեռք ձգեց իր 
անկեղծ ապաշխարութեան ջերմ արցունքներով: Քրիստոս անկեղծ ապաշխարութեան ջերմ արցունքներով: Քրիստոս անկեղծ ապաշխարութեան ջերմ արցունքներով: Քրիստոս անկեղծ ապաշխարութեան ջերմ արցունքներով: Քրիստոս 
պատասխանեց անոր սրտացայտ արցունքներոպատասխանեց անոր սրտացայտ արցունքներոպատասխանեց անոր սրտացայտ արցունքներոպատասխանեց անոր սրտացայտ արցունքներուն: Այս ւն: Այս ւն: Այս ւն: Այս 
իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Աստուած կը պատասխանէ իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Աստուած կը պատասխանէ իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Աստուած կը պատասխանէ իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Աստուած կը պատասխանէ 
մեր արցունքներուն, որոնք հաւատքով լեցուն սրտէ կը մեր արցունքներուն, որոնք հաւատքով լեցուն սրտէ կը մեր արցունքներուն, որոնք հաւատքով լեցուն սրտէ կը մեր արցունքներուն, որոնք հաւատքով լեցուն սրտէ կը 
բղխին: Ամբողջ Աստուածաշունչ մատեանը ցոյց կու տայ, թէ բղխին: Ամբողջ Աստուածաշունչ մատեանը ցոյց կու տայ, թէ բղխին: Ամբողջ Աստուածաշունչ մատեանը ցոյց կու տայ, թէ բղխին: Ամբողջ Աստուածաշունչ մատեանը ցոյց կու տայ, թէ 
Աստուած կը պատասխանէ հաւատքախառն արցունքներուն:Աստուած կը պատասխանէ հաւատքախառն արցունքներուն:Աստուած կը պատասխանէ հաւատքախառն արցունքներուն:Աստուած կը պատասխանէ հաւատքախառն արցունքներուն:    

Աստուած պատասխանեց Եզեկիայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Եզեկիայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Եզեկիայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Եզեկիայի արցունքներուն: 
ԵզեկիԵզեկիԵզեկիԵզեկիա թագաւորը ա թագաւորը ա թագաւորը ա թագաւորը ««««դառնօրէն լացաւդառնօրէն լացաւդառնօրէն լացաւդառնօրէն լացաւ» » » » եւ խնդրեց Աստուծմէ եւ խնդրեց Աստուծմէ եւ խնդրեց Աստուծմէ եւ խնդրեց Աստուծմէ 
որ զինք առողջացնէ: Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ որ զինք առողջացնէ: Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ որ զինք առողջացնէ: Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ որ զինք առողջացնէ: Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ 
պատգամ ղրկեց անոր ըսելով. պատգամ ղրկեց անոր ըսելով. պատգամ ղրկեց անոր ըսելով. պատգամ ղրկեց անոր ըսելով. ««««Քու աղօթքդ լսեցի, քու աչքիդ Քու աղօթքդ լսեցի, քու աչքիդ Քու աղօթքդ լսեցի, քու աչքիդ Քու աղօթքդ լսեցի, քու աչքիդ 
արցունքը տեսայ, ահա քեզ պիտի բժշկեմ...արցունքը տեսայ, ահա քեզ պիտի բժշկեմ...արցունքը տեսայ, ահա քեզ պիտի բժշկեմ...արցունքը տեսայ, ահա քեզ պիտի բժշկեմ...»:»:»:»:    Եւ գիտենք թէ Եւ գիտենք թէ Եւ գիտենք թէ Եւ գիտենք թէ 
Աստուած 15 տարի յաւելեալ կեանք պարգեւեց ԵզեկիայինԱստուած 15 տարի յաւելեալ կեանք պարգեւեց ԵզեկիայինԱստուած 15 տարի յաւելեալ կեանք պարգեւեց ԵզեկիայինԱստուած 15 տարի յաւելեալ կեանք պարգեւեց Եզեկիային    
((((Դ.Թագաւորաց 20.3Դ.Թագաւորաց 20.3Դ.Թագաւորաց 20.3Դ.Թագաւորաց 20.3----5):5):5):5):    

Աստուած պատասխանեց Դաւիթի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Դաւիթի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Դաւիթի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Դաւիթի արցունքներուն: 
Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. Դաւիթ մարգարէն կ'ըսէ. ««««Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն Հառաչանք ընելէ յոգնեցայ. ամէն 
գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ գիշեր կը լուամ իմ անկողինս, արցունքներովս կը թրջեմ իմ 
մահիճսմահիճսմահիճսմահիճս»»»» ( ( ( (Սաղմոս 6.6): Իր այս արտասուալից աղօթքներով Սաղմոս 6.6): Իր այս արտասուալից աղօթքներով Սաղմոս 6.6): Իր այս արտասուալից աղօթքներով Սաղմոս 6.6): Իր այս արտասուալից աղօթքներով 
ու հառաչանքներով էր որ Դաւիթ կրցաու հառաչանքներով էր որ Դաւիթ կրցաու հառաչանքներով էր որ Դաւիթ կրցաու հառաչանքներով էր որ Դաւիթ կրցաւ ձեռք ձգել Աստուծոյ ւ ձեռք ձգել Աստուծոյ ւ ձեռք ձգել Աստուծոյ ւ ձեռք ձգել Աստուծոյ 
ողորմութիւնն ու գթութիւնը, փրկութիւնն ու ազատութիւնը, ողորմութիւնն ու գթութիւնը, փրկութիւնն ու ազատութիւնը, ողորմութիւնն ու գթութիւնը, փրկութիւնն ու ազատութիւնը, ողորմութիւնն ու գթութիւնը, փրկութիւնն ու ազատութիւնը, 
ինչպէս նոյն գլխուն 2ինչպէս նոյն գլխուն 2ինչպէս նոյն գլխուն 2ինչպէս նոյն գլխուն 2----րդ եւ 4րդ եւ 4րդ եւ 4րդ եւ 4----րդ համարները ցոյց կու տան: րդ համարները ցոյց կու տան: րդ համարները ցոյց կու տան: րդ համարները ցոյց կու տան: 
Դաւիթ ինքն իսկ կը վկայէ թէ Տէրը լսեց իր լալու ձայնն ու իր Դաւիթ ինքն իսկ կը վկայէ թէ Տէրը լսեց իր լալու ձայնն ու իր Դաւիթ ինքն իսկ կը վկայէ թէ Տէրը լսեց իր լալու ձայնն ու իր Դաւիթ ինքն իսկ կը վկայէ թէ Տէրը լսեց իր լալու ձայնն ու իր 
աղօթքը (Սաղմոս 6.8աղօթքը (Սաղմոս 6.8աղօթքը (Սաղմոս 6.8աղօթքը (Սաղմոս 6.8----9):9):9):9):    

Աստուած պատասխանեց Յակոբ նահապետի արցունքԱստուած պատասխանեց Յակոբ նահապետի արցունքԱստուած պատասխանեց Յակոբ նահապետի արցունքԱստուած պատասխանեց Յակոբ նահապետի արցունք----
նենենեներուն: Յակոբ Տիրոջ հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամարուն: Յակոբ Տիրոջ հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամարուն: Յակոբ Տիրոջ հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամարուն: Յակոբ Տիրոջ հրեշտակին հետ գօտեմարտած ժամա----
նակ, նակ, նակ, նակ, ««««լացաւ եւ անկէ շնորհք խնդրեցլացաւ եւ անկէ շնորհք խնդրեցլացաւ եւ անկէ շնորհք խնդրեցլացաւ եւ անկէ շնորհք խնդրեց»,»,»,»,    եւ Աստուած խօսեցաւ եւ Աստուած խօսեցաւ եւ Աստուած խօսեցաւ եւ Աստուած խօսեցաւ 
անոր հետ ու տուաւ ուզածը (Ովսեայ 12.4անոր հետ ու տուաւ ուզածը (Ովսեայ 12.4անոր հետ ու տուաւ ուզածը (Ովսեայ 12.4անոր հետ ու տուաւ ուզածը (Ովսեայ 12.4----6): 6): 6): 6): Յակոբ արցունՅակոբ արցունՅակոբ արցունՅակոբ արցուն----
քով էր որ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստացաւ (Ծննդոց 32.29):քով էր որ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստացաւ (Ծննդոց 32.29):քով էր որ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստացաւ (Ծննդոց 32.29):քով էր որ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստացաւ (Ծննդոց 32.29):    



 362 

Աստուած պատասխանեց Պետրոս առաքեալին արԱստուած պատասխանեց Պետրոս առաքեալին արԱստուած պատասխանեց Պետրոս առաքեալին արԱստուած պատասխանեց Պետրոս առաքեալին ար----
ցունքցունքցունքցունքներուն: Աներուն: Աներուն: Աներուն: Առաքեալ դառնօրէն լացաւ Տէրը մատնած ռաքեալ դառնօրէն լացաւ Տէրը մատնած ռաքեալ դառնօրէն լացաւ Տէրը մատնած ռաքեալ դառնօրէն լացաւ Տէրը մատնած 
ըլլալուն համար եւ Տէրը ներեց անոր (Մատթէոս 26.75):ըլլալուն համար եւ Տէրը ներեց անոր (Մատթէոս 26.75):ըլլալուն համար եւ Տէրը ներեց անոր (Մատթէոս 26.75):ըլլալուն համար եւ Տէրը ներեց անոր (Մատթէոս 26.75):    

Աստուած պատասխանեց Աննայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Աննայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Աննայի արցունքներուն: Աստուած պատասխանեց Աննայի արցունքներուն: 
Աննա Աննա Աննա Աննա ««««տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջեւ աղօթք ըրաւ ու խիստ տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջեւ աղօթք ըրաւ ու խիստ տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջեւ աղօթք ըրաւ ու խիստ տրտմալից հոգիով Տիրոջ առջեւ աղօթք ըրաւ ու խիստ 
շատ լացաւշատ լացաւշատ լացաւշատ լացաւ»»»»    եւ զաւակ խնդրեց Աստուծմէ, եւ Աստուած եւ զաւակ խնդրեց Աստուծմէ, եւ Աստուած եւ զաւակ խնդրեց Աստուծմէ, եւ Աստուած եւ զաւակ խնդրեց Աստուծմէ, եւ Աստուած 
պատասխանեց անոր արցոպատասխանեց անոր արցոպատասխանեց անոր արցոպատասխանեց անոր արցունքներուն ու Սամուէլը շնորհեց ւնքներուն ու Սամուէլը շնորհեց ւնքներուն ու Սամուէլը շնորհեց ւնքներուն ու Սամուէլը շնորհեց 
անոր (Ա.Թագաւորաց 1.10,20):անոր (Ա.Թագաւորաց 1.10,20):անոր (Ա.Թագաւորաց 1.10,20):անոր (Ա.Թագաւորաց 1.10,20):    

Աստուած պատասխանեց Յովսիա թագաւորին արցունքԱստուած պատասխանեց Յովսիա թագաւորին արցունքԱստուած պատասխանեց Յովսիա թագաւորին արցունքԱստուած պատասխանեց Յովսիա թագաւորին արցունք----
ներուն: Երբ Քեղկիա քահանայապետը Օրէնքի գիրքը գտաւ, ներուն: Երբ Քեղկիա քահանայապետը Օրէնքի գիրքը գտաւ, ներուն: Երբ Քեղկիա քահանայապետը Օրէնքի գիրքը գտաւ, ներուն: Երբ Քեղկիա քահանայապետը Օրէնքի գիրքը գտաւ, 
Սափան դպիրը զայն կարդաց Յովսիա թագաւորին դիմաց, եւ Սափան դպիրը զայն կարդաց Յովսիա թագաւորին դիմաց, եւ Սափան դպիրը զայն կարդաց Յովսիա թագաւորին դիմաց, եւ Սափան դպիրը զայն կարդաց Յովսիա թագաւորին դիմաց, եւ 
թագաւորը գիտնալով որ իր ժողովուրդը Աստուծոյ օրէնքներթագաւորը գիտնալով որ իր ժողովուրդը Աստուծոյ օրէնքներթագաւորը գիտնալով որ իր ժողովուրդը Աստուծոյ օրէնքներթագաւորը գիտնալով որ իր ժողովուրդը Աստուծոյ օրէնքները ը ը ը 
չէր պահած ու անոնց չէր հնազանդած` մեծ լացով մը լացաւ: չէր պահած ու անոնց չէր հնազանդած` մեծ լացով մը լացաւ: չէր պահած ու անոնց չէր հնազանդած` մեծ լացով մը լացաւ: չէր պահած ու անոնց չէր հնազանդած` մեծ լացով մը լացաւ: 
Աստուած Ողդա մարգարէուհիին միջոցաւ Յովսիա Աստուած Ողդա մարգարէուհիին միջոցաւ Յովսիա Աստուած Ողդա մարգարէուհիին միջոցաւ Յովսիա Աստուած Ողդա մարգարէուհիին միջոցաւ Յովսիա 
թագաւորին ըսաւ. թագաւորին ըսաւ. թագաւորին ըսաւ. թագաւորին ըսաւ. ««««Քանի լսած խօսքերուդ համար սիրտդ Քանի լսած խօսքերուդ համար սիրտդ Քանի լսած խօսքերուդ համար սիրտդ Քանի լսած խօսքերուդ համար սիրտդ 
կակղացաւ ու Տիրոջ առջեւ խոնարհեցար երբ լսեցիր իմ կակղացաւ ու Տիրոջ առջեւ խոնարհեցար երբ լսեցիր իմ կակղացաւ ու Տիրոջ առջեւ խոնարհեցար երբ լսեցիր իմ կակղացաւ ու Տիրոջ առջեւ խոնարհեցար երբ լսեցիր իմ 
խօսքերս... ու իմ առջեւս լացիր, խօսքերս... ու իմ առջեւս լացիր, խօսքերս... ու իմ առջեւս լացիր, խօսքերս... ու իմ առջեւս լացիր, ““““ես ալ քեզ լսեցիես ալ քեզ լսեցիես ալ քեզ լսեցիես ալ քեզ լսեցի””””, , , , կ'ըսէ Տէրըկ'ըսէ Տէրըկ'ըսէ Տէրըկ'ըսէ Տէրը»»»»    
((((Դ.Թագաւորաց 22.19):Դ.Թագաւորաց 22.19):Դ.Թագաւորաց 22.19):Դ.Թագաւորաց 22.19):    

Տակաւին, դրուագներու կողքին կարելի Տակաւին, դրուագներու կողքին կարելի Տակաւին, դրուագներու կողքին կարելի Տակաւին, դրուագներու կողքին կարելի է է է է յիշել նաեւ որոշ յիշել նաեւ որոշ յիշել նաեւ որոշ յիշել նաեւ որոշ 
համարներ, որոնք ցոյց կու տան թէ Աստուած կը պատասհամարներ, որոնք ցոյց կու տան թէ Աստուած կը պատասհամարներ, որոնք ցոյց կու տան թէ Աստուած կը պատասհամարներ, որոնք ցոյց կու տան թէ Աստուած կը պատաս----
խանէ մեր արցունքներուն: Այսպէս, օրինակ, Եսայի 30.19 կը խանէ մեր արցունքներուն: Այսպէս, օրինակ, Եսայի 30.19 կը խանէ մեր արցունքներուն: Այսպէս, օրինակ, Եսայի 30.19 կը խանէ մեր արցունքներուն: Այսպէս, օրինակ, Եսայի 30.19 կը 
պարզէ թէ Աստուած կը պատասխանէ մեր արցունքներուն: պարզէ թէ Աստուած կը պատասխանէ մեր արցունքներուն: պարզէ թէ Աստուած կը պատասխանէ մեր արցունքներուն: պարզէ թէ Աստուած կը պատասխանէ մեր արցունքներուն: 
Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5Սաղմոս 126.5----6 6 6 6 համարները ցոհամարները ցոհամարները ցոհամարները ցոյց կու տան, թէ արցունքով յց կու տան, թէ արցունքով յց կու տան, թէ արցունքով յց կու տան, թէ արցունքով 
ցանելու արդիւնքը` ցնծութեամբ հնձելն է: ցանելու արդիւնքը` ցնծութեամբ հնձելն է: ցանելու արդիւնքը` ցնծութեամբ հնձելն է: ցանելու արդիւնքը` ցնծութեամբ հնձելն է: ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն: : : : Յիշեալ Յիշեալ Յիշեալ Յիշեալ 
բոլոր օրինակները կը պարզեն, թէ Աստուած չ'անտեսեր իր բոլոր օրինակները կը պարզեն, թէ Աստուած չ'անտեսեր իր բոլոր օրինակները կը պարզեն, թէ Աստուած չ'անտեսեր իր բոլոր օրինակները կը պարզեն, թէ Աստուած չ'անտեսեր իր 
զաւակներուն թափած արցունքները: Դաւիթ գիտնալով զաւակներուն թափած արցունքները: Դաւիթ գիտնալով զաւակներուն թափած արցունքները: Դաւիթ գիտնալով զաւակներուն թափած արցունքները: Դաւիթ գիտնալով 
ասիկա` կ'ըսէ. ասիկա` կ'ըսէ. ասիկա` կ'ըսէ. ասիկա` կ'ըսէ. ««««Արցունքներս միԱրցունքներս միԱրցունքներս միԱրցունքներս մի´ ´ ´ ´ անտեսերանտեսերանտեսերանտեսեր»»»» ( ( ( (Սաղմոս 39.12): Սաղմոս 39.12): Սաղմոս 39.12): Սաղմոս 39.12): 
Աստուած կը յիշէ թէ որքաԱստուած կը յիշէ թէ որքաԱստուած կը յիշէ թէ որքաԱստուած կը յիշէ թէ որքան արցունք թափած ենք, որովհետեւ ն արցունք թափած ենք, որովհետեւ ն արցունք թափած ենք, որովհետեւ ն արցունք թափած ենք, որովհետեւ 
անոնք իր քով` տիկի մէջ պահուած են. անոնք իր քով` տիկի մէջ պահուած են. անոնք իր քով` տիկի մէջ պահուած են. անոնք իր քով` տիկի մէջ պահուած են. ««««Արցունքներս քու Արցունքներս քու Արցունքներս քու Արցունքներս քու 
տիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞նտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞նտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞նտիկիդ մէջ դիր: Միթէ անոնք քու գիրքիդ մէջ գրուած չե՞ն»»»»    
((((Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):Սաղմոս 56.8):    
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3) 3) 3) 3) ««««Մեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած են»:»:»:»:    Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց 
լռելեայն եւ անուղղակի կերպով ցոյց տալ Սիմոնին եւ անոր լռելեայն եւ անուղղակի կերպով ցոյց տալ Սիմոնին եւ անոր լռելեայն եւ անուղղակի կերպով ցոյց տալ Սիմոնին եւ անոր լռելեայն եւ անուղղակի կերպով ցոյց տալ Սիմոնին եւ անոր 
տունը հաւաքուած բազմութեան թէ ինք Աստուած է, տունը հաւաքուած բազմութեան թէ ինք Աստուած է, տունը հաւաքուած բազմութեան թէ ինք Աստուած է, տունը հաւաքուած բազմութեան թէ ինք Աստուած է, 
որովհետեւ Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները կը որովհետեւ Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները կը որովհետեւ Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները կը որովհետեւ Փարիսեցիներն ու Օրէնքի ուսուցիչները կը 
հաւատային ու կ'ուսուցանէին թէ միայն հաւատային ու կ'ուսուցանէին թէ միայն հաւատային ու կ'ուսուցանէին թէ միայն հաւատային ու կ'ուսուցանէին թէ միայն Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ Աստուած կրնայ 
մարդոց մեղքերը ներել: Յիշենք թէ երբ Յիսուս մարդոց մեղքերը ներել: Յիշենք թէ երբ Յիսուս մարդոց մեղքերը ներել: Յիշենք թէ երբ Յիսուս մարդոց մեղքերը ներել: Յիշենք թէ երբ Յիսուս 
Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. Կափառնաումի անդամալոյծին ըսաւ. ««««ՈրՈրՈրՈրդդդդեա՜կ իմ, մեղքերդ եա՜կ իմ, մեղքերդ եա՜կ իմ, մեղքերդ եա՜կ իմ, մեղքերդ 
ներուաներուաներուաներուա´́́́ծ ըլլան քեծ ըլլան քեծ ըլլան քեծ ըլլան քեզիզիզիզի»,»,»,»,    հոն հաւաքուածհոն հաւաքուածհոն հաւաքուածհոն հաւաքուած    Օրէնքի ուսուցիչները Օրէնքի ուսուցիչները Օրէնքի ուսուցիչները Օրէնքի ուսուցիչները 
ըսին. ըսին. ըսին. ըսին. ««««Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը Ի՞նչպէս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը 
հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներելհայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»»»»    
((((Մարկոս 2.5Մարկոս 2.5Մարկոս 2.5Մարկոս 2.5----7): 7): 7): 7): Սիմոն եւ իր տունը հաւաքուած Սիմոն եւ իր տունը հաւաքուած Սիմոն եւ իր տունը հաւաքուած Սիմոն եւ իր տունը հաւաքուած 
Փարիսեցիները ի՞նչպէս կրնային ընդունիլ Յիսուսի Աստուած Փարիսեցիները ի՞նչպէս կրնային ընդունիլ Յիսուսի Աստուած Փարիսեցիները ի՞նչպէս կրնային ընդունիլ Յիսուսի Աստուած Փարիսեցիները ի՞նչպէս կրնային ընդունիլ Յիսուսի Աստուած 
ըլլալը, երբ նոյըլլալը, երբ նոյըլլալը, երբ նոյըլլալը, երբ նոյնիսկ չէին ընդուներ անոր մարգարէ ըլլալը:նիսկ չէին ընդուներ անոր մարգարէ ըլլալը:նիսկ չէին ընդուներ անոր մարգարէ ըլլալը:նիսկ չէին ընդուներ անոր մարգարէ ըլլալը:    

4) 4) 4) 4) ««««Մեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած ենՄեղքերդ ներուած են»:»:»:»:    Կինը լացաւ իր մեղքերուն Կինը լացաւ իր մեղքերուն Կինը լացաւ իր մեղքերուն Կինը լացաւ իր մեղքերուն 
համար, լացաւ անցեալին մէջ իր գործած յանցանքներուն ու համար, լացաւ անցեալին մէջ իր գործած յանցանքներուն ու համար, լացաւ անցեալին մէջ իր գործած յանցանքներուն ու համար, լացաւ անցեալին մէջ իր գործած յանցանքներուն ու 
անօրէնութիւններուն համար: Լացաւ ու ներուեցաւ: Բոլոր անօրէնութիւններուն համար: Լացաւ ու ներուեցաւ: Բոլոր անօրէնութիւններուն համար: Լացաւ ու ներուեցաւ: Բոլոր անօրէնութիւններուն համար: Լացաւ ու ներուեցաւ: Բոլոր 
անոնք որոնք արցունք կը թափեն ու կը սգան իրենց գործած անոնք որոնք արցունք կը թափեն ու կը սգան իրենց գործած անոնք որոնք արցունք կը թափեն ու կը սգան իրենց գործած անոնք որոնք արցունք կը թափեն ու կը սգան իրենց գործած 
մեղքերունմեղքերունմեղքերունմեղքերուն    համար` Տէրը կը ներէ անոնց: Անոնք որոնք չեն համար` Տէրը կը ներէ անոնց: Անոնք որոնք չեն համար` Տէրը կը ներէ անոնց: Անոնք որոնք չեն համար` Տէրը կը ներէ անոնց: Անոնք որոնք չեն 
լար իրենց մեղքերուն համար` իրենց մեղքերով զԱստուած լար իրենց մեղքերուն համար` իրենց մեղքերով զԱստուած լար իրենց մեղքերուն համար` իրենց մեղքերով զԱստուած լար իրենց մեղքերուն համար` իրենց մեղքերով զԱստուած 
լացնողներ են: Անոնք որոնք չեն սգար իրենց անօրէն լացնողներ են: Անոնք որոնք չեն սգար իրենց անօրէն լացնողներ են: Անոնք որոնք չեն սգար իրենց անօրէն լացնողներ են: Անոնք որոնք չեն սգար իրենց անօրէն 
կեանքին համար` Սուրբ Հոգին սուգի մատնողներ են: Զղջում կեանքին համար` Սուրբ Հոգին սուգի մատնողներ են: Զղջում կեանքին համար` Սուրբ Հոգին սուգի մատնողներ են: Զղջում կեանքին համար` Սուրբ Հոգին սուգի մատնողներ են: Զղջում 
մը որուն չ'ընկերանար արցունքը` անկեղծ զղջում չի մը որուն չ'ընկերանար արցունքը` անկեղծ զղջում չի մը որուն չ'ընկերանար արցունքը` անկեղծ զղջում չի մը որուն չ'ընկերանար արցունքը` անկեղծ զղջում չի 
համարուիր: համարուիր: համարուիր: համարուիր: Ապաշխարութիւն մը որուն մէջ չկայ արցունք` Ապաշխարութիւն մը որուն մէջ չկայ արցունք` Ապաշխարութիւն մը որուն մէջ չկայ արցունք` Ապաշխարութիւն մը որուն մէջ չկայ արցունք` 
կը նմանի մարմինի մը որուն մէջ չկայ շունչ, կը նմանի կը նմանի մարմինի մը որուն մէջ չկայ շունչ, կը նմանի կը նմանի մարմինի մը որուն մէջ չկայ շունչ, կը նմանի կը նմանի մարմինի մը որուն մէջ չկայ շունչ, կը նմանի 
աղօթքի մը որուն մէջ չկայ հաւատք: Ինչպէս մարմինը առանց աղօթքի մը որուն մէջ չկայ հաւատք: Ինչպէս մարմինը առանց աղօթքի մը որուն մէջ չկայ հաւատք: Ինչպէս մարմինը առանց աղօթքի մը որուն մէջ չկայ հաւատք: Ինչպէս մարմինը առանց 
հոգիի կը մեռնի, նոյնպէս ալ, ապաշխարութիւն մը որուն մէջ հոգիի կը մեռնի, նոյնպէս ալ, ապաշխարութիւն մը որուն մէջ հոգիի կը մեռնի, նոյնպէս ալ, ապաշխարութիւն մը որուն մէջ հոգիի կը մեռնի, նոյնպէս ալ, ապաշխարութիւն մը որուն մէջ 
չկայ արցունք` մեռաչկայ արցունք` մեռաչկայ արցունք` մեռաչկայ արցունք` մեռա´́́́ծ ապաշխարութիւն կը նկատուի:ծ ապաշխարութիւն կը նկատուի:ծ ապաշխարութիւն կը նկատուի:ծ ապաշխարութիւն կը նկատուի:    

««««Անոնք ոԱնոնք ոԱնոնք ոԱնոնք որոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք իրենց րոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք իրենց րոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք իրենց րոնք միասին նստած էին, սկսան իրենք իրենց 
ըսել.ըսել.ըսել.ըսել.----    ““““Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ”»”»”»”»    
((((Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):Ղուկաս 7.49):    

1) 1) 1) 1) ««««Անոնք որոնք միասին նստած էինԱնոնք որոնք միասին նստած էինԱնոնք որոնք միասին նստած էինԱնոնք որոնք միասին նստած էին»:»:»:»:    ՈՈՈՈ´́́́չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն չ թէ միայն 
ոմանք, այլ` բոլորը ոմանք, այլ` բոլորը ոմանք, այլ` բոլորը ոմանք, այլ` բոլորը ««««որոնք միասին նստած էինորոնք միասին նստած էինորոնք միասին նստած էինորոնք միասին նստած էին»,»,»,»,    համաձայն համաձայն համաձայն համաձայն 
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էին որ Յիսուս իրաւունք չունէր մեղքերը ներելոէին որ Յիսուս իրաւունք չունէր մեղքերը ներելոէին որ Յիսուս իրաւունք չունէր մեղքերը ներելոէին որ Յիսուս իրաւունք չունէր մեղքերը ներելու: Չարերը ւ: Չարերը ւ: Չարերը ւ: Չարերը 
միշտ միասին ու միակամ կմիշտ միասին ու միակամ կմիշտ միասին ու միակամ կմիշտ միասին ու միակամ կ’’’’ըլլան, անոնց խօսքն ու գործը մէկ ըլլան, անոնց խօսքն ու գործը մէկ ըլլան, անոնց խօսքն ու գործը մէկ ըլլան, անոնց խօսքն ու գործը մէկ 
կկկկ’’’’ըլլան: Յիսուս գիտէր որ անոնք դէմ պիտի ըլլային իր ըլլան: Յիսուս գիտէր որ անոնք դէմ պիտի ըլլային իր ըլլան: Յիսուս գիտէր որ անոնք դէմ պիտի ըլլային իր ըլլան: Յիսուս գիտէր որ անոնք դէմ պիտի ըլլային իր 
ըրածին, այլ խօսքով` իր շնորհած ներումին, բայց ըրածին, այլ խօսքով` իր շնորհած ներումին, բայց ըրածին, այլ խօսքով` իր շնորհած ներումին, բայց ըրածին, այլ խօսքով` իր շնորհած ներումին, բայց 
չազդուեցաւ անոնցմէ, անոնց մտածածէն ու կեցուածքէն եւ չազդուեցաւ անոնցմէ, անոնց մտածածէն ու կեցուածքէն եւ չազդուեցաւ անոնցմէ, անոնց մտածածէն ու կեցուածքէն եւ չազդուեցաւ անոնցմէ, անոնց մտածածէն ու կեցուածքէն եւ 
չփոխեց իր կեցուածքը, իր գործը, իր ծրագիրըչփոխեց իր կեցուածքը, իր գործը, իր ծրագիրըչփոխեց իր կեցուածքը, իր գործը, իր ծրագիրըչփոխեց իր կեցուածքը, իր գործը, իր ծրագիրը, , , , եւ իր ներումը եւ իր ներումը եւ իր ներումը եւ իր ներումը 
շնորհելու չզլացաւ: Ան ներեց կնոջ, առանց ազդուելու շնորհելու չզլացաւ: Ան ներեց կնոջ, առանց ազդուելու շնորհելու չզլացաւ: Ան ներեց կնոջ, առանց ազդուելու շնորհելու չզլացաւ: Ան ներեց կնոջ, առանց ազդուելու 
Սիմոնին տունը հաւաքուած աններող Փարիսեցիներէն: Ան Սիմոնին տունը հաւաքուած աններող Փարիսեցիներէն: Ան Սիմոնին տունը հաւաքուած աններող Փարիսեցիներէն: Ան Սիմոնին տունը հաւաքուած աններող Փարիսեցիներէն: Ան 
ներեց կնոջ մեղքերը, առանց վախնալու այն մարդոցմէ որոնք ներեց կնոջ մեղքերը, առանց վախնալու այն մարդոցմէ որոնք ներեց կնոջ մեղքերը, առանց վախնալու այն մարդոցմէ որոնք ներեց կնոջ մեղքերը, առանց վախնալու այն մարդոցմէ որոնք 
կը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնար մարդոց մեղքերը կը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնար մարդոց մեղքերը կը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնար մարդոց մեղքերը կը հաւատային թէ միայն Աստուած կրնար մարդոց մեղքերը 
ներել: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման հաներել: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման հաներել: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման հաներել: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման հաստատ մնալ մեր ստատ մնալ մեր ստատ մնալ մեր ստատ մնալ մեր 
կեցուածքին մէջ, մեր դիրքին ու գործին մէջ, երբ գիտենք որ կեցուածքին մէջ, մեր դիրքին ու գործին մէջ, երբ գիտենք որ կեցուածքին մէջ, մեր դիրքին ու գործին մէջ, երբ գիտենք որ կեցուածքին մէջ, մեր դիրքին ու գործին մէջ, երբ գիտենք որ 
մեր կեցուածքը, մեր դիրքն ու գործը ծնունդ պիտի տան մեր կեցուածքը, մեր դիրքն ու գործը ծնունդ պիտի տան մեր կեցուածքը, մեր դիրքն ու գործը ծնունդ պիտի տան մեր կեցուածքը, մեր դիրքն ու գործը ծնունդ պիտի տան 
մերժումի ու հալածանքի, նեղութեան ու տառապանքի: մերժումի ու հալածանքի, նեղութեան ու տառապանքի: մերժումի ու հալածանքի, նեղութեան ու տառապանքի: մերժումի ու հալածանքի, նեղութեան ու տառապանքի: 
Կրնա՞նք հաւատարմութեամբ մնալ Տիրոջ այգիին մէջ, Կրնա՞նք հաւատարմութեամբ մնալ Տիրոջ այգիին մէջ, Կրնա՞նք հաւատարմութեամբ մնալ Տիրոջ այգիին մէջ, Կրնա՞նք հաւատարմութեամբ մնալ Տիրոջ այգիին մէջ, 
գիտնալով հանդերձ որ հոն մնալը կրնայ մեզ տեգիտնալով հանդերձ որ հոն մնալը կրնայ մեզ տեգիտնալով հանդերձ որ հոն մնալը կրնայ մեզ տեգիտնալով հանդերձ որ հոն մնալը կրնայ մեզ տեսակսակսակսակ----տեսակ տեսակ տեսակ տեսակ 
փորձութիւններու ենթակայ դարձնել:փորձութիւններու ենթակայ դարձնել:փորձութիւններու ենթակայ դարձնել:փորձութիւններու ենթակայ դարձնել:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս ներեց պոռնիկ կնոջ, բայց Սիմոն եւ անոր Յիսուս ներեց պոռնիկ կնոջ, բայց Սիմոն եւ անոր Յիսուս ներեց պոռնիկ կնոջ, բայց Սիմոն եւ անոր Յիսուս ներեց պոռնիկ կնոջ, բայց Սիմոն եւ անոր 
տունը հաւաքուած մարդիկը չէին ուզեր ներել: Մարդը աւելի տունը հաւաքուած մարդիկը չէին ուզեր ներել: Մարդը աւելի տունը հաւաքուած մարդիկը չէին ուզեր ներել: Մարդը աւելի տունը հաւաքուած մարդիկը չէին ուզեր ներել: Մարդը աւելի 
խիստ է մարդուն հանդէպ, քան Աստուած` մարդուն հանդէպ: խիստ է մարդուն հանդէպ, քան Աստուած` մարդուն հանդէպ: խիստ է մարդուն հանդէպ, քան Աստուած` մարդուն հանդէպ: խիստ է մարդուն հանդէպ, քան Աստուած` մարդուն հանդէպ: 
Անողորմ պիտի ըլլայ դատաստանը այն անձին` որ անողորմ Անողորմ պիտի ըլլայ դատաստանը այն անձին` որ անողորմ Անողորմ պիտի ըլլայ դատաստանը այն անձին` որ անողորմ Անողորմ պիտի ըլլայ դատաստանը այն անձին` որ անողորմ 
է իր նմաէ իր նմաէ իր նմաէ իր նմանին հանդէպ:նին հանդէպ:նին հանդէպ:նին հանդէպ:    Ինչո՞ւ չողորմինք իրարու, մենք որ Ինչո՞ւ չողորմինք իրարու, մենք որ Ինչո՞ւ չողորմինք իրարու, մենք որ Ինչո՞ւ չողորմինք իրարու, մենք որ 
առանց Աստուծոյ ողորմութեան չենք կրնար գեհենի կրակէն առանց Աստուծոյ ողորմութեան չենք կրնար գեհենի կրակէն առանց Աստուծոյ ողորմութեան չենք կրնար գեհենի կրակէն առանց Աստուծոյ ողորմութեան չենք կրնար գեհենի կրակէն 
ազատիլ ու արքայութիւն մտնել:ազատիլ ու արքայութիւն մտնել:ազատիլ ու արքայութիւն մտնել:ազատիլ ու արքայութիւն մտնել:    

3) 3) 3) 3) ««««Ո՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէՈ՞վ է այս մարդը, որ նոյնիսկ մեղքերը կը ներէ»»»»::::    
Սիմոնն ու անոր տունը հաւաքուած մարդիկը չէին գիտեր թէ Սիմոնն ու անոր տունը հաւաքուած մարդիկը չէին գիտեր թէ Սիմոնն ու անոր տունը հաւաքուած մարդիկը չէին գիտեր թէ Սիմոնն ու անոր տունը հաւաքուած մարդիկը չէին գիտեր թէ 
««««ո՞վ է այս մարդըո՞վ է այս մարդըո՞վ է այս մարդըո՞վ է այս մարդը»:»:»:»:    Այս մարդԱյս մարդԱյս մարդԱյս մարդը` մարդեղացած յաւիտենական ը` մարդեղացած յաւիտենական ը` մարդեղացած յաւիտենական ը` մարդեղացած յաւիտենական 
Աստուածն է: Այս մարդը` մարդկութեան փրկութեան համար Աստուածն է: Այս մարդը` մարդկութեան փրկութեան համար Աստուածն է: Այս մարդը` մարդկութեան փրկութեան համար Աստուածն է: Այս մարդը` մարդկութեան փրկութեան համար 
աշխարհ եկած Փրկիչն է: Այս մարդը` անոխակալ ու ողորմած աշխարհ եկած Փրկիչն է: Այս մարդը` անոխակալ ու ողորմած աշխարհ եկած Փրկիչն է: Այս մարդը` անոխակալ ու ողորմած աշխարհ եկած Փրկիչն է: Այս մարդը` անոխակալ ու ողորմած 
Տէրն է: Այս մարդը` չարին բարիք ընող ու չարագործը դարձի Տէրն է: Այս մարդը` չարին բարիք ընող ու չարագործը դարձի Տէրն է: Այս մարդը` չարին բարիք ընող ու չարագործը դարձի Տէրն է: Այս մարդը` չարին բարիք ընող ու չարագործը դարձի 
բերող մարդն է: Այս մարդը` պիղծը սրբող ու անօրէնը բերող մարդն է: Այս մարդը` պիղծը սրբող ու անօրէնը բերող մարդն է: Այս մարդը` պիղծը սրբող ու անօրէնը բերող մարդն է: Այս մարդը` պիղծը սրբող ու անօրէնը 
արդարացնող մարդն է: Այարդարացնող մարդն է: Այարդարացնող մարդն է: Այարդարացնող մարդն է: Այս մարդը` ինկածը կանգնող ու ս մարդը` ինկածը կանգնող ու ս մարդը` ինկածը կանգնող ու ս մարդը` ինկածը կանգնող ու 
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գլորածը վերականգնող մարդն է: Այս մարդը` մեր անունները գլորածը վերականգնող մարդն է: Այս մարդը` մեր անունները գլորածը վերականգնող մարդն է: Այս մարդը` մեր անունները գլորածը վերականգնող մարդն է: Այս մարդը` մեր անունները 
Կենաց Գիրքին մէջ գրող ու մեր ճակատներուն վրայ իր նոր Կենաց Գիրքին մէջ գրող ու մեր ճակատներուն վրայ իր նոր Կենաց Գիրքին մէջ գրող ու մեր ճակատներուն վրայ իր նոր Կենաց Գիրքին մէջ գրող ու մեր ճակատներուն վրայ իր նոր 
անունը գրող մարդն է: Այս մարդը` արքայութեան Կենաց անունը գրող մարդն է: Այս մարդը` արքայութեան Կենաց անունը գրող մարդն է: Այս մարդը` արքայութեան Կենաց անունը գրող մարդն է: Այս մարդը` արքայութեան Կենաց 
Ծառն է եւ անոր կենսատու յորդահոս Գետը: Այս մարդը` մեզ Ծառն է եւ անոր կենսատու յորդահոս Գետը: Այս մարդը` մեզ Ծառն է եւ անոր կենսատու յորդահոս Գետը: Այս մարդը` մեզ Ծառն է եւ անոր կենսատու յորդահոս Գետը: Այս մարդը` մեզ 
սիրող ու մեր սիրելսիրող ու մեր սիրելսիրող ու մեր սիրելսիրող ու մեր սիրելի Յիսուսն է: ի Յիսուսն է: ի Յիսուսն է: ի Յիսուսն է:     

««««Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.Իսկ Յիսուս կնոջ ըսաւ.----    ““““Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. Հաւատքդ քեզ փրկեց. 
խաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնախաղաղութեամբ գնա””””»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.50):Ղուկաս 7.50):Ղուկաս 7.50):Ղուկաս 7.50):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս կնոջ ըսելէ ետք` Յիսուս կնոջ ըսելէ ետք` Յիսուս կնոջ ըսելէ ետք` Յիսուս կնոջ ըսելէ ետք` ««««մեղքերդ ներուած ենմեղքերդ ներուած ենմեղքերդ ներուած ենմեղքերդ ներուած են»,»,»,»,    այժմ այժմ այժմ այժմ 
զինք գօտեպնդելու ու քաջալերելու համար` կ'ըսէ. զինք գօտեպնդելու ու քաջալերելու համար` կ'ըսէ. զինք գօտեպնդելու ու քաջալերելու համար` կ'ըսէ. զինք գօտեպնդելու ու քաջալերելու համար` կ'ըսէ. ««««Հաւատքդ Հաւատքդ Հաւատքդ Հաւատքդ 
քեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնաքեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնաքեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնաքեզ փրկեց. խաղաղութեամբ գնա»:»:»:»:    Իր այս բառերով, Յիսուս Իր այս բառերով, Յիսուս Իր այս բառերով, Յիսուս Իր այս բառերով, Յիսուս 
ուզուզուզուզեց ցոյց տալ կնոջ, թէ իր ձեռք ձգած մեղքերու ներումը` եց ցոյց տալ կնոջ, թէ իր ձեռք ձգած մեղքերու ներումը` եց ցոյց տալ կնոջ, թէ իր ձեռք ձգած մեղքերու ներումը` եց ցոյց տալ կնոջ, թէ իր ձեռք ձգած մեղքերու ներումը` 
արդիւնքն են իր ունեցած հաւատքին ու ցուցաբերած սիրոյն: արդիւնքն են իր ունեցած հաւատքին ու ցուցաբերած սիրոյն: արդիւնքն են իր ունեցած հաւատքին ու ցուցաբերած սիրոյն: արդիւնքն են իր ունեցած հաւատքին ու ցուցաբերած սիրոյն: 
Եթէ կինը հաւատքով չգար Տիրոջ մօտ` մեղքերու ներում ձեռք Եթէ կինը հաւատքով չգար Տիրոջ մօտ` մեղքերու ներում ձեռք Եթէ կինը հաւատքով չգար Տիրոջ մօտ` մեղքերու ներում ձեռք Եթէ կինը հաւատքով չգար Տիրոջ մօտ` մեղքերու ներում ձեռք 
պիտի չձգէր: պիտի չձգէր: պիտի չձգէր: պիտի չձգէր: ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»:»:»:»:    Ինչպէս Յիսուսի Ինչպէս Յիսուսի Ինչպէս Յիսուսի Ինչպէս Յիսուսի 
հանդէպ կնոջ հաւատքն էր որ փրկեց կնոջ, նոյնպէս ահանդէպ կնոջ հաւատքն էր որ փրկեց կնոջ, նոյնպէս ահանդէպ կնոջ հաւատքն էր որ փրկեց կնոջ, նոյնպէս ահանդէպ կնոջ հաւատքն էր որ փրկեց կնոջ, նոյնպէս ալ, մեր լ, մեր լ, մեր լ, մեր 
հաւատքն է որ մեզ պիտի փրկէ: Երբ Տիրոջ մօտենանք, կնոջ հաւատքն է որ մեզ պիտի փրկէ: Երբ Տիրոջ մօտենանք, կնոջ հաւատքն է որ մեզ պիտի փրկէ: Երբ Տիրոջ մօտենանք, կնոջ հաւատքն է որ մեզ պիտի փրկէ: Երբ Տիրոջ մօտենանք, կնոջ 
նման հաւատանք որ ան պիտի ներէ ու փրկէ մեզ:նման հաւատանք որ ան պիտի ներէ ու փրկէ մեզ:նման հաւատանք որ ան պիտի ներէ ու փրկէ մեզ:նման հաւատանք որ ան պիտի ներէ ու փրկէ մեզ:    

Կինը հաւատաց որ Յիսուս կրնար իր մեղքերը սրբել, Կինը հաւատաց որ Յիսուս կրնար իր մեղքերը սրբել, Կինը հաւատաց որ Յիսուս կրնար իր մեղքերը սրբել, Կինը հաւատաց որ Յիսուս կրնար իր մեղքերը սրբել, 
կրնար նոր կեանք շնորհել իրեն, ահա թէ ինչու Յիսուս անոր կրնար նոր կեանք շնորհել իրեն, ահա թէ ինչու Յիսուս անոր կրնար նոր կեանք շնորհել իրեն, ահա թէ ինչու Յիսուս անոր կրնար նոր կեանք շնորհել իրեն, ահա թէ ինչու Յիսուս անոր 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»:»:»:»:    Մենք ունի՞նք նման հաւատքՄենք ունի՞նք նման հաւատքՄենք ունի՞նք նման հաւատքՄենք ունի՞նք նման հաւատք: : : : 
Կնոջ նման կը հաւատա՞նք որ Տէրը կրնայ ներել մեր բոլոր Կնոջ նման կը հաւատա՞նք որ Տէրը կրնայ ներել մեր բոլոր Կնոջ նման կը հաւատա՞նք որ Տէրը կրնայ ներել մեր բոլոր Կնոջ նման կը հաւատա՞նք որ Տէրը կրնայ ներել մեր բոլոր 
մեղքերը, մաքրել մեր անցեալը, եւ նոր կեանք ու լուսաւոր մեղքերը, մաքրել մեր անցեալը, եւ նոր կեանք ու լուսաւոր մեղքերը, մաքրել մեր անցեալը, եւ նոր կեանք ու լուսաւոր մեղքերը, մաքրել մեր անցեալը, եւ նոր կեանք ու լուսաւոր 
ապագայ շնորհել մեզի:ապագայ շնորհել մեզի:ապագայ շնորհել մեզի:ապագայ շնորհել մեզի:    

2) 2) 2) 2) Չի բաւեր արտասուել մեր մեղքերուն Չի բաւեր արտասուել մեր մեղքերուն Չի բաւեր արտասուել մեր մեղքերուն Չի բաւեր արտասուել մեր մեղքերուն համար, այլ համար, այլ համար, այլ համար, այլ 
պէտք է հաւատալ որ պէտք է հաւատալ որ պէտք է հաւատալ որ պէտք է հաւատալ որ եթէ արտասուենք` պիտի ներուինք: եթէ արտասուենք` պիտի ներուինք: եթէ արտասուենք` պիտի ներուինք: եթէ արտասուենք` պիտի ներուինք: 
Յիսուս կնոջ արցունքները չէ որ Յիսուս կնոջ արցունքները չէ որ Յիսուս կնոջ արցունքները չէ որ Յիսուս կնոջ արցունքները չէ որ գնահատեց, այլ` անոր գնահատեց, այլ` անոր գնահատեց, այլ` անոր գնահատեց, այլ` անոր 
հաւատքը: Չըսաւ անոր. հաւատքը: Չըսաւ անոր. հաւատքը: Չըսաւ անոր. հաւատքը: Չըսաւ անոր. ««««Արցունքներդ քեզ փրկեցինԱրցունքներդ քեզ փրկեցինԱրցունքներդ քեզ փրկեցինԱրցունքներդ քեզ փրկեցին»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` 
««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»:»:»:»:    Արցունք թափել առանց հաւատքի` Արցունք թափել առանց հաւատքի` Արցունք թափել առանց հաւատքի` Արցունք թափել առանց հաւատքի` 
օգուտ չի բերեր մեզի: Արցունք թափել առանց ներում ձեռք օգուտ չի բերեր մեզի: Արցունք թափել առանց ներում ձեռք օգուտ չի բերեր մեզի: Արցունք թափել առանց ներում ձեռք օգուտ չի բերեր մեզի: Արցունք թափել առանց ներում ձեռք 
ձգելու հաւատքին` ներում չի պարգեւեր մեզի: Մէկը կրնայ ձգելու հաւատքին` ներում չի պարգեւեր մեզի: Մէկը կրնայ ձգելու հաւատքին` ներում չի պարգեւեր մեզի: Մէկը կրնայ ձգելու հաւատքին` ներում չի պարգեւեր մեզի: Մէկը կրնայ 
արցունք թափել իր մեղքերուն արցունք թափել իր մեղքերուն արցունք թափել իր մեղքերուն արցունք թափել իր մեղքերուն համար, անցեալին մէջ իր համար, անցեալին մէջ իր համար, անցեալին մէջ իր համար, անցեալին մէջ իր 
գործած յանցանքներուն համար, բայց այդ արցունքները գործած յանցանքներուն համար, բայց այդ արցունքները գործած յանցանքներուն համար, բայց այդ արցունքները գործած յանցանքներուն համար, բայց այդ արցունքները 
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կրնան յուսահատութեան արցունքներ ըլլալ: Հաւատքը հետեկրնան յուսահատութեան արցունքներ ըլլալ: Հաւատքը հետեկրնան յուսահատութեան արցունքներ ըլլալ: Հաւատքը հետեկրնան յուսահատութեան արցունքներ ըլլալ: Հաւատքը հետե----
ւաբար, կը կանխէ ապաշխարութիւնը եւ ապաշխարութեան ւաբար, կը կանխէ ապաշխարութիւնը եւ ապաշխարութեան ւաբար, կը կանխէ ապաշխարութիւնը եւ ապաշխարութեան ւաբար, կը կանխէ ապաշխարութիւնը եւ ապաշխարութեան 
արցունքը: Մարդ նախ պէտք է հաւատայ` որպէսզի կարենայ արցունքը: Մարդ նախ պէտք է հաւատայ` որպէսզի կարենայ արցունքը: Մարդ նախ պէտք է հաւատայ` որպէսզի կարենայ արցունքը: Մարդ նախ պէտք է հաւատայ` որպէսզի կարենայ 
ապաշխարել, եւ կրնայ ապաշխարել` եթապաշխարել, եւ կրնայ ապաշխարել` եթապաշխարել, եւ կրնայ ապաշխարել` եթապաշխարել, եւ կրնայ ապաշխարել` եթէ հաւատայ որ է հաւատայ որ է հաւատայ որ է հաւատայ որ 
Յիսուս պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը:Յիսուս պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը:Յիսուս պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը:Յիսուս պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը:    

3) 3) 3) 3) ««««Հաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեցՀաւատքդ քեզ փրկեց»:»:»:»:    Յիսուս գնահատեց կնոջ Յիսուս գնահատեց կնոջ Յիսուս գնահատեց կնոջ Յիսուս գնահատեց կնոջ 
հաւատքը, որպէսզի Սիմոն եւ միւս Փարիսեցիները որոնք հաւատքը, որպէսզի Սիմոն եւ միւս Փարիսեցիները որոնք հաւատքը, որպէսզի Սիմոն եւ միւս Փարիսեցիները որոնք հաւատքը, որպէսզի Սիմոն եւ միւս Փարիսեցիները որոնք 
իրենք զիրենք հաւատքի մարդիկ կը կարծէին` յանդիիրենք զիրենք հաւատքի մարդիկ կը կարծէին` յանդիիրենք զիրենք հաւատքի մարդիկ կը կարծէին` յանդիիրենք զիրենք հաւատքի մարդիկ կը կարծէին` յանդի----
մանուած զգային: Սարգիս Վրդ. Կունդ կ'ըսէ. մանուած զգային: Սարգիս Վրդ. Կունդ կ'ըսէ. մանուած զգային: Սարգիս Վրդ. Կունդ կ'ըսէ. մանուած զգային: Սարգիս Վրդ. Կունդ կ'ըսէ. ««««Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
հրապարակեց ու գնահհրապարակեց ու գնահհրապարակեց ու գնահհրապարակեց ու գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի ատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի ատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի ատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի 
մերկացնէր ու խայտառակէր տրտնջացող Փարիսեցի Սիմոմերկացնէր ու խայտառակէր տրտնջացող Փարիսեցի Սիմոմերկացնէր ու խայտառակէր տրտնջացող Փարիսեցի Սիմոմերկացնէր ու խայտառակէր տրտնջացող Փարիսեցի Սիմո----
նին խորհուրդը: Եւ այս ընելով, Յիսուս ինքզինք ցոյց տուաւ նին խորհուրդը: Եւ այս ընելով, Յիսուս ինքզինք ցոյց տուաւ նին խորհուրդը: Եւ այս ընելով, Յիսուս ինքզինք ցոյց տուաւ նին խորհուրդը: Եւ այս ընելով, Յիսուս ինքզինք ցոյց տուաւ 
որպէս հաւատացեալներուն բժիշկըորպէս հաւատացեալներուն բժիշկըորպէս հաւատացեալներուն բժիշկըորպէս հաւատացեալներուն բժիշկը»:»:»:»:    Սիմոն ինքզինք Սիմոն ինքզինք Սիմոն ինքզինք Սիմոն ինքզինք 
հաւատացեալ կը կարծէր, իսկ կինը` անհաւատ: Յիսուս հաւատացեալ կը կարծէր, իսկ կինը` անհաւատ: Յիսուս հաւատացեալ կը կարծէր, իսկ կինը` անհաւատ: Յիսուս հաւատացեալ կը կարծէր, իսկ կինը` անհաւատ: Յիսուս 
գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի գնահատեց կնոջ հաւատքը, որպէսզի ցոյց տար Սիմոնին թէ ցոյց տար Սիմոնին թէ ցոյց տար Սիմոնին թէ ցոյց տար Սիմոնին թէ 
ճշմարտութիւնը ճիշդ հակառակն է, այսինքն, կինը ճշմարտութիւնը ճիշդ հակառակն է, այսինքն, կինը ճշմարտութիւնը ճիշդ հակառակն է, այսինքն, կինը ճշմարտութիւնը ճիշդ հակառակն է, այսինքն, կինը 
հաւատացեալ էր, իսկ Սիմոն ինք` անհաւատ մը: Այս իրոհաւատացեալ էր, իսկ Սիմոն ինք` անհաւատ մը: Այս իրոհաւատացեալ էր, իսկ Սիմոն ինք` անհաւատ մը: Այս իրոհաւատացեալ էր, իսկ Սիմոն ինք` անհաւատ մը: Այս իրո----
ղութիւնը պէտք է մեզ զգաստութեան եւ զգուշութեան ղութիւնը պէտք է մեզ զգաստութեան եւ զգուշութեան ղութիւնը պէտք է մեզ զգաստութեան եւ զգուշութեան ղութիւնը պէտք է մեզ զգաստութեան եւ զգուշութեան 
հրաւիրէ: Մարդիկ որոնց անհաւատ կը կարծենք, Տէրը կրնայ հրաւիրէ: Մարդիկ որոնց անհաւատ կը կարծենք, Տէրը կրնայ հրաւիրէ: Մարդիկ որոնց անհաւատ կը կարծենք, Տէրը կրնայ հրաւիրէ: Մարդիկ որոնց անհաւատ կը կարծենք, Տէրը կրնայ 
օր մը ցոյց տալ մեզի թէ անոնք աւելի հաւատքօր մը ցոյց տալ մեզի թէ անոնք աւելի հաւատքօր մը ցոյց տալ մեզի թէ անոնք աւելի հաւատքօր մը ցոյց տալ մեզի թէ անոնք աւելի հաւատք    ունին քան ունին քան ունին քան ունին քան 
մենք:մենք:մենք:մենք:    

4) 4) 4) 4) ««««Խաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնա»:»:»:»:    Կինը մեղքերու ներում գտնելէ Կինը մեղքերու ներում գտնելէ Կինը մեղքերու ներում գտնելէ Կինը մեղքերու ներում գտնելէ 
ետք` գտած էր իր սրտի ու հոգիի խաղաղութիւնը, եւ ուստի, ետք` գտած էր իր սրտի ու հոգիի խաղաղութիւնը, եւ ուստի, ետք` գտած էր իր սրտի ու հոգիի խաղաղութիւնը, եւ ուստի, ետք` գտած էր իր սրտի ու հոգիի խաղաղութիւնը, եւ ուստի, 
ալ կրնար խաղաղութեամբ ներբնակուած տուն երթալ ու նոր ալ կրնար խաղաղութեամբ ներբնակուած տուն երթալ ու նոր ալ կրնար խաղաղութեամբ ներբնակուած տուն երթալ ու նոր ալ կրնար խաղաղութեամբ ներբնակուած տուն երթալ ու նոր 
կեանք մը սկսիլ: կեանք մը սկսիլ: կեանք մը սկսիլ: կեանք մը սկսիլ: ««««Խաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնաԽաղաղութեամբ գնա»»»»    բառերը կը պարզեն, բառերը կը պարզեն, բառերը կը պարզեն, բառերը կը պարզեն, 
թէ մեղքերու ներում ձեռք ձգող թէ մեղքերու ներում ձեռք ձգող թէ մեղքերու ներում ձեռք ձգող թէ մեղքերու ներում ձեռք ձգող մարդը միայն կրնայ ներքին մարդը միայն կրնայ ներքին մարդը միայն կրնայ ներքին մարդը միայն կրնայ ներքին 
խաղաղութիւն ունենալ: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: խաղաղութիւն ունենալ: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: խաղաղութիւն ունենալ: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: խաղաղութիւն ունենալ: Մեղքը կը խռովեցնէ մարդուն հոգին: 
Մեղքը կ'ալեկոծէ մարդուն սիրտը: Ապաշխարութեամբ Մեղքը կ'ալեկոծէ մարդուն սիրտը: Ապաշխարութեամբ Մեղքը կ'ալեկոծէ մարդուն սիրտը: Ապաշխարութեամբ Մեղքը կ'ալեկոծէ մարդուն սիրտը: Ապաշխարութեամբ 
շնորհուած մեղքերու քաւութիւնը միայն կրնայ խաղաղեցնել շնորհուած մեղքերու քաւութիւնը միայն կրնայ խաղաղեցնել շնորհուած մեղքերու քաւութիւնը միայն կրնայ խաղաղեցնել շնորհուած մեղքերու քաւութիւնը միայն կրնայ խաղաղեցնել 
մարդուն խռոված հոգին ու անդորրացնել անոր ալեկոծ մարդուն խռոված հոգին ու անդորրացնել անոր ալեկոծ մարդուն խռոված հոգին ու անդորրացնել անոր ալեկոծ մարդուն խռոված հոգին ու անդորրացնել անոր ալեկոծ 
սիրտը:սիրտը:սիրտը:սիրտը:    
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ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

    
    

    

    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուսր Յիսուսր Յիսուսր Յիսուս    
ՏՏՏՏոոոո´́́́ւր որ ւր որ ւր որ ւր որ յիշեալ մեղաւոր կնոջ նմյիշեալ մեղաւոր կնոջ նմյիշեալ մեղաւոր կնոջ նմյիշեալ մեղաւոր կնոջ նման ան ան ան շատ շատ շատ շատ 

սիրեմ Քեզ, որպէսսիրեմ Քեզ, որպէսսիրեմ Քեզ, որպէսսիրեմ Քեզ, որպէսզի ներուին բազմազի ներուին բազմազի ներուին բազմազի ներուին բազմաթիւ մեղքերս:թիւ մեղքերս:թիւ մեղքերս:թիւ մեղքերս:    
ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ համբոււր որ համբոււր որ համբոււր որ համբուրեմ րեմ րեմ րեմ սուրբ սուրբ սուրբ սուրբ ոտքերդ, որոտքերդ, որոտքերդ, որոտքերդ, որպէսզի պէսզի պէսզի պէսզի 

սրբուին շրթունքներս ու դառնան փառասրբուին շրթունքներս ու դառնան փառասրբուին շրթունքներս ու դառնան փառասրբուին շրթունքներս ու դառնան փառաբանիչբանիչբանիչբանիչնենենենե----
րը սրբութեանդ:րը սրբութեանդ:րը սրբութեանդ:րը սրբութեանդ:    

Տուր որ փռուիմ ոտքեՏուր որ փռուիմ ոտքեՏուր որ փռուիմ ոտքեՏուր որ փռուիմ ոտքերուդ առրուդ առրուդ առրուդ առջեւ, որոնք ջեւ, որոնք ջեւ, որոնք ջեւ, որոնք 
խոցուեցան ինծի համար, որպէսզի բուժուին խոցուեցան ինծի համար, որպէսզի բուժուին խոցուեցան ինծի համար, որպէսզի բուժուին խոցուեցան ինծի համար, որպէսզի բուժուին 
սրտիս խոցերը:սրտիս խոցերը:սրտիս խոցերը:սրտիս խոցերը:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ ւր որ ւր որ ւր որ ՄարիաՄարիաՄարիաՄարիամի նման ոտքերուդ քով մի նման ոտքերուդ քով մի նման ոտքերուդ քով մի նման ոտքերուդ քով 
նստիմնստիմնստիմնստիմ, , , , եւ Քեզ լսեմ ու Քեզմէ սորվիմ, որպէսզի եւ Քեզ լսեմ ու Քեզմէ սորվիմ, որպէսզի եւ Քեզ լսեմ ու Քեզմէ սորվիմ, որպէսզի եւ Քեզ լսեմ ու Քեզմէ սորվիմ, որպէսզի 
դառնամ հաւատարիմ աշակերտ Քեզի:դառնամ հաւատարիմ աշակերտ Քեզի:դառնամ հաւատարիմ աշակերտ Քեզի:դառնամ հաւատարիմ աշակերտ Քեզի:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ մեղաւոր ու երանելի կնոջ նման լսեմ ւր որ մեղաւոր ու երանելի կնոջ նման լսեմ ւր որ մեղաւոր ու երանելի կնոջ նման լսեմ ւր որ մեղաւոր ու երանելի կնոջ նման լսեմ 
Քեզմէ` Քեզմէ` Քեզմէ` Քեզմէ` ««««Մեղքերդ ներուած են..., խաղաՄեղքերդ ներուած են..., խաղաՄեղքերդ ներուած են..., խաղաՄեղքերդ ներուած են..., խաղաղութեամբ ղութեամբ ղութեամբ ղութեամբ 
գնագնագնագնա» » » » բառերը, որպէսզի դառնամ մեղքեբառերը, որպէսզի դառնամ մեղքեբառերը, որպէսզի դառնամ մեղքեբառերը, որպէսզի դառնամ մեղքերու բերած րու բերած րու բերած րու բերած 
խաղաղութեան պատգամախօսխաղաղութեան պատգամախօսխաղաղութեան պատգամախօսխաղաղութեան պատգամախօսը:ը:ը:ը:    
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ՅՅՅՅիսուսի փորձութիւնըիսուսի փորձութիւնըիսուսի փորձութիւնըիսուսի փորձութիւնը    
((((Մատթէոս 4.1Մատթէոս 4.1Մատթէոս 4.1Մատթէոս 4.1----11)11)11)11)    

    
    
    

Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ 
անաանաանաանապատ՝ Սատանայէն փորձուելու հպատ՝ Սատանայէն փորձուելու հպատ՝ Սատանայէն փորձուելու հպատ՝ Սատանայէն փորձուելու համար: Քառասուն ամար: Քառասուն ամար: Քառասուն ամար: Քառասուն 
օր եւ քաօր եւ քաօր եւ քաօր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ անցռասուն գիշեր ծոմապահութեամբ անցռասուն գիշեր ծոմապահութեամբ անցռասուն գիշեր ծոմապահութեամբ անցնելէ ետք՝ նելէ ետք՝ նելէ ետք՝ նելէ ետք՝ 
անօթեանօթեանօթեանօթեցաւ:ցաւ:ցաւ:ցաւ:    

Այն ատեն փորձիչը՝Այն ատեն փորձիչը՝Այն ատեն փորձիչը՝Այն ատեն փորձիչը՝    Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.    

----    Եթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի ես, , , , ըսէ՛ որ այս քարերը հաց ըսէ՛ որ այս քարերը հաց ըսէ՛ որ այս քարերը հաց ըսէ՛ որ այս քարերը հաց 
դառնանդառնանդառնանդառնան::::    

Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
----    Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. ««««Մարդ միայն հացով Մարդ միայն հացով Մարդ միայն հացով Մարդ միայն հացով 

չ'ապրիր, աչ'ապրիր, աչ'ապրիր, աչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով,յլ բոլոր այն խօսքերով,յլ բոլոր այն խօսքերով,յլ բոլոր այն խօսքերով,    որ Աստուած խօսած որ Աստուած խօսած որ Աստուած խօսած որ Աստուած խօսած 
էէէէ»:»:»:»:    

Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ 
Երուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակ----
նենենեներէն մէկուն վրայ, ըսաւ անոր.րէն մէկուն վրայ, ըսաւ անոր.րէն մէկուն վրայ, ըսաւ անոր.րէն մէկուն վրայ, ըսաւ անոր.    

----    Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն քեզ հոսկէ վար նետէ. Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն քեզ հոսկէ վար նետէ. Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն քեզ հոսկէ վար նետէ. Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն քեզ հոսկէ վար նետէ. 
քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է. ««««Աստուած իր հԱստուած իր հԱստուած իր հԱստուած իր հրեշրեշրեշրեշ----
տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի համար, եւ քեզ իրենց տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի համար, եւ քեզ իրենց տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի համար, եւ քեզ իրենց տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի համար, եւ քեզ իրենց 
ձեռքերուն վրայ պիտի վերցձեռքերուն վրայ պիտի վերցձեռքերուն վրայ պիտի վերցձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի ոտքդ քարի նեն, որպէսզի ոտքդ քարի նեն, որպէսզի ոտքդ քարի նեն, որպէսզի ոտքդ քարի 
չզարնուիչզարնուիչզարնուիչզարնուի»:»:»:»:    

Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.    
----    ԴարձեալԴարձեալԴարձեալԴարձեալ, , , , Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է. « « « «Քու Տէր Քու Տէր Քու Տէր Քու Տէր 

Աստուածդ չփորձեսԱստուածդ չփորձեսԱստուածդ չփորձեսԱստուածդ չփորձես»:»:»:»:    
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««««Յետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅետոյ Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անա----

պատ՝ Սատանայէն փորձուելու համարպատ՝ Սատանայէն փորձուելու համարպատ՝ Սատանայէն փորձուելու համարպատ՝ Սատանայէն փորձուելու համար»»»» ( ( ( (Մատթէոս 4.1):Մատթէոս 4.1):Մատթէոս 4.1):Մատթէոս 4.1):    
1) «1) «1) «1) «ՅետոյՅետոյՅետոյՅետոյ» » » » ըսելով կը հասկնանք` մկրտութենէն յետոյ: ըսելով կը հասկնանք` մկրտութենէն յետոյ: ըսելով կը հասկնանք` մկրտութենէն յետոյ: ըսելով կը հասկնանք` մկրտութենէն յետոյ: 

Մկրտութենէն ետք երբ Յիսուս ջուրէն դուրս եկաւ` Աստուծոյ Մկրտութենէն ետք երբ Յիսուս ջուրէն դուրս եկաւ` Աստուծոյ Մկրտութենէն ետք երբ Յիսուս ջուրէն դուրս եկաւ` Աստուծոյ Մկրտութենէն ետք երբ Յիսուս ջուրէն դուրս եկաւ` Աստուծոյ 
Հոգին հանգչեցՀոգին հանգչեցՀոգին հանգչեցՀոգին հանգչեցաւ անոր վրայ, եւ Հայրը վկայեց` ըսելով. աւ անոր վրայ, եւ Հայրը վկայեց` ըսելով. աւ անոր վրայ, եւ Հայրը վկայեց` ըսելով. աւ անոր վրայ, եւ Հայրը վկայեց` ըսելով. 
««««Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
3.163.163.163.16----17): 17): 17): 17): Յիսուս մկրտուեցաւ, Սուրբ Հոգին անոր վրայ հանգՅիսուս մկրտուեցաւ, Սուրբ Հոգին անոր վրայ հանգՅիսուս մկրտուեցաւ, Սուրբ Հոգին անոր վրայ հանգՅիսուս մկրտուեցաւ, Սուրբ Հոգին անոր վրայ հանգ----
չեցաւ, Հայրը վկայեց անոր մասին, Յովհաննէս Մկրտիչ ինքն չեցաւ, Հայրը վկայեց անոր մասին, Յովհաննէս Մկրտիչ ինքն չեցաւ, Հայրը վկայեց անոր մասին, Յովհաննէս Մկրտիչ ինքն չեցաւ, Հայրը վկայեց անոր մասին, Յովհաննէս Մկրտիչ ինքն 
ալ վկայեց (Յովհաննէս 1.32ալ վկայեց (Յովհաննէս 1.32ալ վկայեց (Յովհաննէս 1.32ալ վկայեց (Յովհաննէս 1.32----34), 34), 34), 34), եւ այս բոլորը Սատանան եւ այս բոլորը Սատանան եւ այս բոլորը Սատանան եւ այս բոլորը Սատանան 
տտտտեսաւ: Ան լսեց Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը իր Որդիին եսաւ: Ան լսեց Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը իր Որդիին եսաւ: Ան լսեց Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը իր Որդիին եսաւ: Ան լսեց Հօր Աստուծոյ վկայութիւնը իր Որդիին 
մասին. լսեց ու անհանգստացաւ. լսեց ու բարկացաւ. լսեց ու մասին. լսեց ու անհանգստացաւ. լսեց ու բարկացաւ. լսեց ու մասին. լսեց ու անհանգստացաւ. լսեց ու բարկացաւ. լսեց ու մասին. լսեց ու անհանգստացաւ. լսեց ու բարկացաւ. լսեց ու 
փորձելու եկաւ: Հայրը վկայած էր թէ Յիսուս իր Սիրելի փորձելու եկաւ: Հայրը վկայած էր թէ Յիսուս իր Սիրելի փորձելու եկաւ: Հայրը վկայած էր թէ Յիսուս իր Սիրելի փորձելու եկաւ: Հայրը վկայած էր թէ Յիսուս իր Սիրելի 
Որդին էր, որուն հաճած էր: Սատանան եկաւ կասկած յառաՈրդին էր, որուն հաճած էր: Սատանան եկաւ կասկած յառաՈրդին էր, որուն հաճած էր: Սատանան եկաւ կասկած յառաՈրդին էր, որուն հաճած էր: Սատանան եկաւ կասկած յառա----
ջացնելու Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն լսած վկայութեան վեջացնելու Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն լսած վկայութեան վեջացնելու Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն լսած վկայութեան վեջացնելու Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն լսած վկայութեան վերարարարա----
բերեալ, այլ խօսքով` ուզեց Յիսուսը առաջնորդել կասկածելու բերեալ, այլ խօսքով` ուզեց Յիսուսը առաջնորդել կասկածելու բերեալ, այլ խօսքով` ուզեց Յիսուսը առաջնորդել կասկածելու բերեալ, այլ խօսքով` ուզեց Յիսուսը առաջնորդել կասկածելու 
իր Աստուածորդիութեան մասին, եւ այդ կասկածը յառաջացիր Աստուածորդիութեան մասին, եւ այդ կասկածը յառաջացիր Աստուածորդիութեան մասին, եւ այդ կասկածը յառաջացիր Աստուածորդիութեան մասին, եւ այդ կասկածը յառաջաց----
նելու համար` ըսաւ. նելու համար` ըսաւ. նելու համար` ըսաւ. նելու համար` ըսաւ. ««««Եթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի ես…»:…»:…»:…»:    Ի՞նչ կը սորԻ՞նչ կը սորԻ՞նչ կը սորԻ՞նչ կը սոր----
վինք տուեալ իրողութենէն: Կը սորվինք, թէ երբ մկրտուինք վինք տուեալ իրողութենէն: Կը սորվինք, թէ երբ մկրտուինք վինք տուեալ իրողութենէն: Կը սորվինք, թէ երբ մկրտուինք վինք տուեալ իրողութենէն: Կը սորվինք, թէ երբ մկրտուինք 

Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը 
շատ բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր շատ բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր շատ բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր շատ բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր 
թագաթագաթագաթագաւորուորուորուորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւթիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւթիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւթիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.    

----    Այս բոլորը քեզի՛ կու տամԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամ, , , , եթէ երկրպագեթէ երկրպագեթէ երկրպագեթէ երկրպագելով՝ ելով՝ ելով՝ ելով՝ 
պաշպաշպաշպաշտես զիստես զիստես զիստես զիս::::    

Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.    
----    Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհեԵտի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհեԵտի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհեԵտի՛ս գնա, Սատանա՛յ, որովհետեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի տեւ Օրէնքի 

գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. ««««Քու Տէր Աստուածդ պէտք է Քու Տէր Աստուածդ պէտք է Քու Տէր Աստուածդ պէտք է Քու Տէր Աստուածդ պէտք է 
պաշտես եւ միայն անո՛ր ծապաշտես եւ միայն անո՛ր ծապաշտես եւ միայն անո՛ր ծապաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայեսռայեսռայեսռայես»:»:»:»:    

Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ 
ահա հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի:ահա հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի:ահա հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի:ահա հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի:    
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ինչպէս Յիսուս իինչպէս Յիսուս իինչպէս Յիսուս իինչպէս Յիսուս ի´́́́նք մկրտուեցաւ, երբ Սնք մկրտուեցաւ, երբ Սնք մկրտուեցաւ, երբ Սնք մկրտուեցաւ, երբ Սուրբ Հոգին ստաուրբ Հոգին ստաուրբ Հոգին ստաուրբ Հոգին ստա----
նանք ինչպէս Յինանք ինչպէս Յինանք ինչպէս Յինանք ինչպէս Յիսուս իսուս իսուս իսուս ի´́́́նք ստացաւ, եւ երբ Հայրը վկայէ թէ նք ստացաւ, եւ երբ Հայրը վկայէ թէ նք ստացաւ, եւ երբ Հայրը վկայէ թէ նք ստացաւ, եւ երբ Հայրը վկայէ թէ 
այլեւս իր զաայլեւս իր զաայլեւս իր զաայլեւս իր զաւակները դարձեր ենք, այն ատեն, Սատանան կը ւակները դարձեր ենք, այն ատեն, Սատանան կը ւակները դարձեր ենք, այն ատեն, Սատանան կը ւակները դարձեր ենք, այն ատեն, Սատանան կը 
սկսի պայսկսի պայսկսի պայսկսի պայքարիլ մեր դէմ, խլելու համար մեզմէ պարգեւներու քարիլ մեր դէմ, խլելու համար մեզմէ պարգեւներու քարիլ մեր դէմ, խլելու համար մեզմէ պարգեւներու քարիլ մեր դէմ, խլելու համար մեզմէ պարգեւներու 
եւ առաքինութեանց այն սերմերը որոնք մկրտութեամբ ու եւ առաքինութեանց այն սերմերը որոնք մկրտութեամբ ու եւ առաքինութեանց այն սերմերը որոնք մկրտութեամբ ու եւ առաքինութեանց այն սերմերը որոնք մկրտութեամբ ու 
Սուրբ Հոգիին մեր վրայ էջքովՍուրբ Հոգիին մեր վրայ էջքովՍուրբ Հոգիին մեր վրայ էջքովՍուրբ Հոգիին մեր վրայ էջքով    սերմանուեսերմանուեսերմանուեսերմանուեցան մեր ներսիդին: ցան մեր ներսիդին: ցան մեր ներսիդին: ցան մեր ներսիդին: 
ԳիտԳիտԳիտԳիտնալով այս իրողութիւնը, ծնողներ կոչուած են ու նալով այս իրողութիւնը, ծնողներ կոչուած են ու նալով այս իրողութիւնը, ծնողներ կոչուած են ու նալով այս իրողութիւնը, ծնողներ կոչուած են ու 
պարտաւոր են քրիստոնէական կրթութիւն ջամբել իրենց պարտաւոր են քրիստոնէական կրթութիւն ջամբել իրենց պարտաւոր են քրիստոնէական կրթութիւն ջամբել իրենց պարտաւոր են քրիստոնէական կրթութիւն ջամբել իրենց 
զաւակներուն` անոնց ամենափոքր տարիքէն: Ծնողներ պէտք զաւակներուն` անոնց ամենափոքր տարիքէն: Ծնողներ պէտք զաւակներուն` անոնց ամենափոքր տարիքէն: Ծնողներ պէտք զաւակներուն` անոնց ամենափոքր տարիքէն: Ծնողներ պէտք 
է աչալուրջ կերպով հսկեն` մկրտութեամբ իրենց մանուկնեէ աչալուրջ կերպով հսկեն` մկրտութեամբ իրենց մանուկնեէ աչալուրջ կերպով հսկեն` մկրտութեամբ իրենց մանուկնեէ աչալուրջ կերպով հսկեն` մկրտութեամբ իրենց մանուկնե----
րուն մէջ դրուած առաքինութեարուն մէջ դրուած առաքինութեարուն մէջ դրուած առաքինութեարուն մէջ դրուած առաքինութեանց սերմերու աճման: Հայր մը նց սերմերու աճման: Հայր մը նց սերմերու աճման: Հայր մը նց սերմերու աճման: Հայր մը 
ըսած է. ըսած է. ըսած է. ըսած է. ««««Մանուկի մը կրթութիւնը կը սկսի իր ծնունդէն Մանուկի մը կրթութիւնը կը սկսի իր ծնունդէն Մանուկի մը կրթութիւնը կը սկսի իր ծնունդէն Մանուկի մը կրթութիւնը կը սկսի իր ծնունդէն 
առաջառաջառաջառաջ»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ տակաւին լոյս այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ տակաւին լոյս այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ տակաւին լոյս այսօր բոլորս ալ գիտենք, որ տակաւին լոյս 
աշխարհ չեկած մանուկները` զօրեղապէս կաշխարհ չեկած մանուկները` զօրեղապէս կաշխարհ չեկած մանուկները` զօրեղապէս կաշխարհ չեկած մանուկները` զօրեղապէս կ’’’’ազդուին արտաազդուին արտաազդուին արտաազդուին արտա----
քին աշխարհէն: Երբ մայրը ուրախ է` իր արգանդին մէջ եղող քին աշխարհէն: Երբ մայրը ուրախ է` իր արգանդին մէջ եղող քին աշխարհէն: Երբ մայրը ուրախ է` իր արգանդին մէջ եղող քին աշխարհէն: Երբ մայրը ուրախ է` իր արգանդին մէջ եղող 
մանուկն ալ ուրախութեամանուկն ալ ուրախութեամանուկն ալ ուրախութեամանուկն ալ ուրախութեամբ կը համակուի: Երբ տխուր է` մբ կը համակուի: Երբ տխուր է` մբ կը համակուի: Երբ տխուր է` մբ կը համակուի: Երբ տխուր է` 
մանուկն ալ կը տխրի: Փաստուած ու բացայայտ իրողութիւն մանուկն ալ կը տխրի: Փաստուած ու բացայայտ իրողութիւն մանուկն ալ կը տխրի: Փաստուած ու բացայայտ իրողութիւն մանուկն ալ կը տխրի: Փաստուած ու բացայայտ իրողութիւն 
է, որ մնայուն կերպով ուրախ մայր մը` բնաւորութեամբ ուէ, որ մնայուն կերպով ուրախ մայր մը` բնաւորութեամբ ուէ, որ մնայուն կերպով ուրախ մայր մը` բնաւորութեամբ ուէ, որ մնայուն կերպով ուրախ մայր մը` բնաւորութեամբ ու----
րախ զաւակ կը ծնի, իսկ մնայուն կերպով տխուր ու տրտում րախ զաւակ կը ծնի, իսկ մնայուն կերպով տխուր ու տրտում րախ զաւակ կը ծնի, իսկ մնայուն կերպով տխուր ու տրտում րախ զաւակ կը ծնի, իսկ մնայուն կերպով տխուր ու տրտում 
մայր մը` բնաւորութեամբ տխուր ու տրտում զաւակ կը ծնի: մայր մը` բնաւորութեամբ տխուր ու տրտում զաւակ կը ծնի: մայր մը` բնաւորութեամբ տխուր ու տրտում զաւակ կը ծնի: մայր մը` բնաւորութեամբ տխուր ու տրտում զաւակ կը ծնի: 
Փորձերը ցոյց տուՓորձերը ցոյց տուՓորձերը ցոյց տուՓորձերը ցոյց տուած են, թէ մայր մը ինչ բանի հանդէպ որ սէր ած են, թէ մայր մը ինչ բանի հանդէպ որ սէր ած են, թէ մայր մը ինչ բանի հանդէպ որ սէր ած են, թէ մայր մը ինչ բանի հանդէպ որ սէր 
ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ` իր զաւակները նաեւ նոյն ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ` իր զաւակները նաեւ նոյն ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ` իր զաւակները նաեւ նոյն ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ` իր զաւակները նաեւ նոյն 
բանին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տան, իրենց բանին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տան, իրենց բանին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տան, իրենց բանին հանդէպ սէր ու հետաքրքրութիւն ցոյց կու տան, իրենց 
ծնունդէն ետք: Այսպէս, օրինակ, մնայուն կերպով հոգեւոր ծնունդէն ետք: Այսպէս, օրինակ, մնայուն կերպով հոգեւոր ծնունդէն ետք: Այսպէս, օրինակ, մնայուն կերպով հոգեւոր ծնունդէն ետք: Այսպէս, օրինակ, մնայուն կերպով հոգեւոր 
երգեր մտիկ ընող յղի մայր մը` հոգեւոր երգերու հանդէպ երգեր մտիկ ընող յղի մայր մը` հոգեւոր երգերու հանդէպ երգեր մտիկ ընող յղի մայր մը` հոգեւոր երգերու հանդէպ երգեր մտիկ ընող յղի մայր մը` հոգեւոր երգերու հանդէպ սէր սէր սէր սէր 
ունեցող զաւակ մը լոյս աշխարհ կը բերէ: Ամէն բանի համար ունեցող զաւակ մը լոյս աշխարհ կը բերէ: Ամէն բանի համար ունեցող զաւակ մը լոյս աշխարհ կը բերէ: Ամէն բանի համար ունեցող զաւակ մը լոյս աշխարհ կը բերէ: Ամէն բանի համար 
բարկացող մայրը` դիւրագրգիռ ու ջղային զաւակ կը ծնի: բարկացող մայրը` դիւրագրգիռ ու ջղային զաւակ կը ծնի: բարկացող մայրը` դիւրագրգիռ ու ջղային զաւակ կը ծնի: բարկացող մայրը` դիւրագրգիռ ու ջղային զաւակ կը ծնի: 
ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Մկրտութեամբ մեր մանուկները Աստուծոյ կամքին է որ Մկրտութեամբ մեր մանուկները Աստուծոյ կամքին է որ Մկրտութեամբ մեր մանուկները Աստուծոյ կամքին է որ Մկրտութեամբ մեր մանուկները Աստուծոյ կամքին է որ 
կը յանձնենք: Ծնողներ մկրտութեամբ իրենց մանուկները կը յանձնենք: Ծնողներ մկրտութեամբ իրենց մանուկները կը յանձնենք: Ծնողներ մկրտութեամբ իրենց մանուկները կը յանձնենք: Ծնողներ մկրտութեամբ իրենց մանուկները 
Աստուծոյ կամքին յանձնելէ ետք` պէտք չէ զանԱստուծոյ կամքին յանձնելէ ետք` պէտք չէ զանԱստուծոյ կամքին յանձնելէ ետք` պէտք չէ զանԱստուծոյ կամքին յանձնելէ ետք` պէտք չէ զանոնք իրենց ոնք իրենց ոնք իրենց ոնք իրենց 
ազատ կամքին ձգեն: Իր ազատ կամքին ձգուած փոքրիկը` իր ազատ կամքին ձգեն: Իր ազատ կամքին ձգուած փոքրիկը` իր ազատ կամքին ձգեն: Իր ազատ կամքին ձգուած փոքրիկը` իր ազատ կամքին ձգեն: Իր ազատ կամքին ձգուած փոքրիկը` իր 
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ազատ կամքին ձգուած նորատունկ ծառին կը նմանի, որուն ազատ կամքին ձգուած նորատունկ ծառին կը նմանի, որուն ազատ կամքին ձգուած նորատունկ ծառին կը նմանի, որուն ազատ կամքին ձգուած նորատունկ ծառին կը նմանի, որուն 
չորացումը անխուսափելի է: Սողոմոն կչորացումը անխուսափելի է: Սողոմոն կչորացումը անխուսափելի է: Սողոմոն կչորացումը անխուսափելի է: Սողոմոն կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Գաւազանն ու Գաւազանն ու Գաւազանն ու Գաւազանն ու 
յանդիմանութիւնը իմաստութիւն կու տան, բայց իր կամքին յանդիմանութիւնը իմաստութիւն կու տան, բայց իր կամքին յանդիմանութիւնը իմաստութիւն կու տան, բայց իր կամքին յանդիմանութիւնը իմաստութիւն կու տան, բայց իր կամքին 
ձգուած տղան` իր մայրը կ'ամչցնէձգուած տղան` իր մայրը կ'ամչցնէձգուած տղան` իր մայրը կ'ամչցնէձգուած տղան` իր մայրը կ'ամչցնէ»»»» ( ( ( (ԱռակաԱռակաԱռակաԱռակաց 29.15): Մօր ց 29.15): Մօր ց 29.15): Մօր ց 29.15): Մօր 
կողմէ իր զաւակներուն հանդէպ ցուցաբերուած սիրախառն կողմէ իր զաւակներուն հանդէպ ցուցաբերուած սիրախառն կողմէ իր զաւակներուն հանդէպ ցուցաբերուած սիրախառն կողմէ իր զաւակներուն հանդէպ ցուցաբերուած սիրախառն 
խստուխստուխստուխստութիւնը` զանոնք կ'առաջնորդէ իմաստութեամբ ապրեթիւնը` զանոնք կ'առաջնորդէ իմաստութեամբ ապրեթիւնը` զանոնք կ'առաջնորդէ իմաստութեամբ ապրեթիւնը` զանոնք կ'առաջնորդէ իմաստութեամբ ապրե----
լու իրենց կեանլու իրենց կեանլու իրենց կեանլու իրենց կեանքը: Սողոմոն կը հաստատէ թէ քը: Սողոմոն կը հաստատէ թէ քը: Սողոմոն կը հաստատէ թէ քը: Սողոմոն կը հաստատէ թէ ««««իր կամքին իր կամքին իր կամքին իր կամքին 
ձգուած տղանձգուած տղանձգուած տղանձգուած տղան», », », », հետագահետագահետագահետագային իր մօրը ամօթի մէջ մնալուն յին իր մօրը ամօթի մէջ մնալուն յին իր մօրը ամօթի մէջ մնալուն յին իր մօրը ամօթի մէջ մնալուն 
պատճառ կը դառնայ: պատճառ կը դառնայ: պատճառ կը դառնայ: պատճառ կը դառնայ: ««««Իր կամքին ձգուած տղաԻր կամքին ձգուած տղաԻր կամքին ձգուած տղաԻր կամքին ձգուած տղանննն» » » » կը նմանի կը նմանի կը նմանի կը նմանի 
իր իր իր իր ««««կամքինկամքինկամքինկամքին» » » » ձգոձգոձգոձգուած մատաղատունկին (պզտիկ ծառին), ւած մատաղատունկին (պզտիկ ծառին), ւած մատաղատունկին (պզտիկ ծառին), ւած մատաղատունկին (պզտիկ ծառին), 
ինչպէս ըսի:ինչպէս ըսի:ինչպէս ըսի:ինչպէս ըսի:    Արդ, իԱրդ, իԱրդ, իԱրդ, ինչպէս եթէ երբեք պզտիկ նոր տնկուած նչպէս եթէ երբեք պզտիկ նոր տնկուած նչպէս եթէ երբեք պզտիկ նոր տնկուած նչպէս եթէ երբեք պզտիկ նոր տնկուած 
ծառը չկապենք հողին մէջ ամրացուած փայտի մը, անիկա ծառը չկապենք հողին մէջ ամրացուած փայտի մը, անիկա ծառը չկապենք հողին մէջ ամրացուած փայտի մը, անիկա ծառը չկապենք հողին մէջ ամրացուած փայտի մը, անիկա 
կրնայ ծուռ աճիլ, նոյնպէս ալ, եթէ երբեք ծնողներ իրենց կրնայ ծուռ աճիլ, նոյնպէս ալ, եթէ երբեք ծնողներ իրենց կրնայ ծուռ աճիլ, նոյնպէս ալ, եթէ երբեք ծնողներ իրենց կրնայ ծուռ աճիլ, նոյնպէս ալ, եթէ երբեք ծնողներ իրենց 
մանուկները չկապեն Գողգոթայի վրայ հաստատուամանուկները չկապեն Գողգոթայի վրայ հաստատուամանուկները չկապեն Գողգոթայի վրայ հաստատուամանուկները չկապեն Գողգոթայի վրայ հաստատուած Քրիսծ Քրիսծ Քրիսծ Քրիս----
տոսի խաչափայտին, անոնք կրնան ծուռ աճիլ, այլ խօսքով` տոսի խաչափայտին, անոնք կրնան ծուռ աճիլ, այլ խօսքով` տոսի խաչափայտին, անոնք կրնան ծուռ աճիլ, այլ խօսքով` տոսի խաչափայտին, անոնք կրնան ծուռ աճիլ, այլ խօսքով` 
ծուռ ու սխալ ճամբէ քալել: Եւ դարձեալ, ինչպէս եթէ երբեք ծուռ ու սխալ ճամբէ քալել: Եւ դարձեալ, ինչպէս եթէ երբեք ծուռ ու սխալ ճամբէ քալել: Եւ դարձեալ, ինչպէս եթէ երբեք ծուռ ու սխալ ճամբէ քալել: Եւ դարձեալ, ինչպէս եթէ երբեք 
ծառին շուրջը գտնուող փուշերն ու տատասկները չմաքրուին, ծառին շուրջը գտնուող փուշերն ու տատասկները չմաքրուին, ծառին շուրջը գտնուող փուշերն ու տատասկները չմաքրուին, ծառին շուրջը գտնուող փուշերն ու տատասկները չմաքրուին, 
կը խլեն զօրութիւնը, եւ ուստի` կեանքը ծառին, նոյնպէս ալ, կը խլեն զօրութիւնը, եւ ուստի` կեանքը ծառին, նոյնպէս ալ, կը խլեն զօրութիւնը, եւ ուստի` կեանքը ծառին, նոյնպէս ալ, կը խլեն զօրութիւնը, եւ ուստի` կեանքը ծառին, նոյնպէս ալ, 
եթէ մայրեր չմաքրեն իրենց զաւակնեեթէ մայրեր չմաքրեն իրենց զաւակնեեթէ մայրեր չմաքրեն իրենց զաւակնեեթէ մայրեր չմաքրեն իրենց զաւակներուն կեանրուն կեանրուն կեանրուն կեանքին մէջ քին մէջ քին մէջ քին մէջ 
գտնուող փուշերն ու տատասկները, այլ խօսքով` վատ մոլուգտնուող փուշերն ու տատասկները, այլ խօսքով` վատ մոլուգտնուող փուշերն ու տատասկները, այլ խօսքով` վատ մոլուգտնուող փուշերն ու տատասկները, այլ խօսքով` վատ մոլու----
թիւններն ու գէշ սովորութիւնները, կամ չօգնեն անոնց ձերթիւններն ու գէշ սովորութիւնները, կամ չօգնեն անոնց ձերթիւններն ու գէշ սովորութիւնները, կամ չօգնեն անոնց ձերթիւններն ու գէշ սովորութիւնները, կամ չօգնեն անոնց ձեր----
բազատելու անոնցմէ` անբազատելու անոնցմէ` անբազատելու անոնցմէ` անբազատելու անոնցմէ` անոնք կրնան խեղդուիլ ու կորսուիլ:ոնք կրնան խեղդուիլ ու կորսուիլ:ոնք կրնան խեղդուիլ ու կորսուիլ:ոնք կրնան խեղդուիլ ու կորսուիլ:    

2) 2) 2) 2) Բնագիրը կը հաստատէ, թէ Բնագիրը կը հաստատէ, թէ Բնագիրը կը հաստատէ, թէ Բնագիրը կը հաստատէ, թէ Սուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ ՀոգիՍուրբ Հոգին ն ն ն ինքն էր որ ինքն էր որ ինքն էր որ ինքն էր որ 
փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուփորձութեան անապատ տարաւ Յիսուփորձութեան անապատ տարաւ Յիսուփորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը: Ի՞նչ ճշմարտուսը: Ի՞նչ ճշմարտուսը: Ի՞նչ ճշմարտուսը: Ի՞նչ ճշմարտու----
թիւններ կը բացայայտէ մեր դիմաց այս իրողութիւնը.թիւններ կը բացայայտէ մեր դիմաց այս իրողութիւնը.թիւններ կը բացայայտէ մեր դիմաց այս իրողութիւնը.թիւններ կը բացայայտէ մեր դիմաց այս իրողութիւնը.----    

ա) ա) ա) ա) Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16Ղեւտացւոց գիրքին 16----րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք րդ գլուխին մէջ կը կարդանք 
քաւութեան նոխազին (արու այծ) մասին, որ կը նախաքաւութեան նոխազին (արու այծ) մասին, որ կը նախաքաւութեան նոխազին (արու այծ) մասին, որ կը նախաքաւութեան նոխազին (արու այծ) մասին, որ կը նախա----
պատկերացնէր Քրիստոսը: Հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Ահապատկերացնէր Քրիստոսը: Հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Ահապատկերացնէր Քրիստոսը: Հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Ահապատկերացնէր Քրիստոսը: Հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Ահա----
րոն քահանան իր ձեռքը նոխազին գլխուն վրայ կրոն քահանան իր ձեռքը նոխազին գլխուն վրայ կրոն քահանան իր ձեռքը նոխազին գլխուն վրայ կրոն քահանան իր ձեռքը նոխազին գլխուն վրայ կը դնէ ու կը ը դնէ ու կը ը դնէ ու կը ը դնէ ու կը 
խոստովանի ժողովուրդին բոլոր մեղքերը, եւ ապա, ուրիշի մը խոստովանի ժողովուրդին բոլոր մեղքերը, եւ ապա, ուրիշի մը խոստովանի ժողովուրդին բոլոր մեղքերը, եւ ապա, ուրիշի մը խոստովանի ժողովուրդին բոլոր մեղքերը, եւ ապա, ուրիշի մը 
ձեռքով այդ նոխազը անապատ կը տարուի եւ հոն ազատ ձեռքով այդ նոխազը անապատ կը տարուի եւ հոն ազատ ձեռքով այդ նոխազը անապատ կը տարուի եւ հոն ազատ ձեռքով այդ նոխազը անապատ կը տարուի եւ հոն ազատ 
կկկկ’’’’արձակուի (21արձակուի (21արձակուի (21արձակուի (21----22 22 22 22 համարներ): Ըսինքհամարներ): Ըսինքհամարներ): Ըսինքհամարներ): Ըսինք,,,,    որ նոխազը կը նախաոր նոխազը կը նախաոր նոխազը կը նախաոր նոխազը կը նախա----
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պատկերացնէր Քրիստոսը: Ձեռքերը նոխազին գլխուն դնելը՝ պատկերացնէր Քրիստոսը: Ձեռքերը նոխազին գլխուն դնելը՝ պատկերացնէր Քրիստոսը: Ձեռքերը նոխազին գլխուն դնելը՝ պատկերացնէր Քրիստոսը: Ձեռքերը նոխազին գլխուն դնելը՝ 
մարդոց մեղքերը անորմարդոց մեղքերը անորմարդոց մեղքերը անորմարդոց մեղքերը անոր    փոխանցելու ծիսակփոխանցելու ծիսակփոխանցելու ծիսակփոխանցելու ծիսական կերպ մըն էր. ան կերպ մըն էր. ան կերպ մըն էր. ան կերպ մըն էր. 
իիիիսկ նոխազը անապատ տանիլը՝ մարդոց մեղքերը սկ նոխազը անապատ տանիլը՝ մարդոց մեղքերը սկ նոխազը անապատ տանիլը՝ մարդոց մեղքերը սկ նոխազը անապատ տանիլը՝ մարդոց մեղքերը անոնանոնանոնանոնցմէ ցմէ ցմէ ցմէ 
հեռացնելու հեռացնելու հեռացնելու հեռացնելու խորհրդանշական խորհրդանշական խորհրդանշական խորհրդանշական կերպ մըն էր: Արդ, ինչպէս կերպ մըն էր: Արդ, ինչպէս կերպ մըն էր: Արդ, ինչպէս կերպ մըն էր: Արդ, ինչպէս 
մարդոց մեղքերը կը փոխանցուէին նոխազին եւ ապա նոխամարդոց մեղքերը կը փոխանցուէին նոխազին եւ ապա նոխամարդոց մեղքերը կը փոխանցուէին նոխազին եւ ապա նոխամարդոց մեղքերը կը փոխանցուէին նոխազին եւ ապա նոխա----
զը մէկու մը կողմէ անապատ կը տարուէր, ճիշդ նոյնպէս ալ, զը մէկու մը կողմէ անապատ կը տարուէր, ճիշդ նոյնպէս ալ, զը մէկու մը կողմէ անապատ կը տարուէր, ճիշդ նոյնպէս ալ, զը մէկու մը կողմէ անապատ կը տարուէր, ճիշդ նոյնպէս ալ, 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս իր մկրտութեամբ իր մկրտութեամբ իր մկրտութեամբ իր մկրտութեամբ մեր մեղքերը իր մեր մեղքերը իր մեր մեղքերը իր մեր մեղքերը իր վրայ առնելէ ետք՝ վրայ առնելէ ետք՝ վրայ առնելէ ետք՝ վրայ առնելէ ետք՝ 
անապատ տարուեցաւ Սուրբ Հոգիին կողմէ:անապատ տարուեցաւ Սուրբ Հոգիին կողմէ:անապատ տարուեցաւ Սուրբ Հոգիին կողմէ:անապատ տարուեցաւ Սուրբ Հոգիին կողմէ:    Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ Չմոռնանք որ 
Յովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկըրՅովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկըրՅովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկըրՅովհաննէս Մկրտիչի մկրտութիւնը ապաշխարութեան մկըր----
տութիւն էր. ուստի Յիսուս ապաշխարութեան մկրտութեամբ տութիւն էր. ուստի Յիսուս ապաշխարութեան մկրտութեամբ տութիւն էր. ուստի Յիսուս ապաշխարութեան մկրտութեամբ տութիւն էր. ուստի Յիսուս ապաշխարութեան մկրտութեամբ 
էր որ մկրտուեցաւ. բայց ան մեղք չունէր որուն համար պէտք էր որ մկրտուեցաւ. բայց ան մեղք չունէր որուն համար պէտք էր որ մկրտուեցաւ. բայց ան մեղք չունէր որուն համար պէտք էր որ մկրտուեցաւ. բայց ան մեղք չունէր որուն համար պէտք 
էր ապաշխարէր ու մկրտուէր: Ուստի, Յիէր ապաշխարէր ու մկրտուէր: Ուստի, Յիէր ապաշխարէր ու մկրտուէր: Ուստի, Յիէր ապաշխարէր ու մկրտուէր: Ուստի, Յիսուսի մկրտութիւնը սուսի մկրտութիւնը սուսի մկրտութիւնը սուսի մկրտութիւնը 
փոխանորդական, այսինքն` մեր փոխարէն կատարուած փոխանորդական, այսինքն` մեր փոխարէն կատարուած փոխանորդական, այսինքն` մեր փոխարէն կատարուած փոխանորդական, այսինքն` մեր փոխարէն կատարուած 
մկրտութիւն մըն էր: Ան մեր մեղքերն էր որ իր վրայ առաւ ու մկրտութիւն մըն էր: Ան մեր մեղքերն էր որ իր վրայ առաւ ու մկրտութիւն մըն էր: Ան մեր մեղքերն էր որ իր վրայ առաւ ու մկրտութիւն մըն էր: Ան մեր մեղքերն էր որ իր վրայ առաւ ու 
մկրտուեցաւ, եւ մկրտութենէն ետք` Սուրբ Հոգիին կողմէ ամկրտուեցաւ, եւ մկրտութենէն ետք` Սուրբ Հոգիին կողմէ ամկրտուեցաւ, եւ մկրտութենէն ետք` Սուրբ Հոգիին կողմէ ամկրտուեցաւ, եւ մկրտութենէն ետք` Սուրբ Հոգիին կողմէ ա----
նապատ տարուեցաւ, որպէսզի հեռացնէր մեզմէ մեր մեղքերը:նապատ տարուեցաւ, որպէսզի հեռացնէր մեզմէ մեր մեղքերը:նապատ տարուեցաւ, որպէսզի հեռացնէր մեզմէ մեր մեղքերը:նապատ տարուեցաւ, որպէսզի հեռացնէր մեզմէ մեր մեղքերը:    

բ) Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինքբ) Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինքբ) Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինքբ) Առաջին կէտին մէջ բացատրեցինք, , , , թէ Յիսուսի անաթէ Յիսուսի անաթէ Յիսուսի անաթէ Յիսուսի անա----
պատ տարուիլը` մեր մեղքերուն մեզմէ հեռացումը կը պատպատ տարուիլը` մեր մեղքերուն մեզմէ հեռացումը կը պատպատ տարուիլը` մեր մեղքերուն մեզմէ հեռացումը կը պատպատ տարուիլը` մեր մեղքերուն մեզմէ հեռացումը կը պատ----
կերացնէ: Եւ քանի Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ էր որ անակերացնէ: Եւ քանի Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ էր որ անակերացնէ: Եւ քանի Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ էր որ անակերացնէ: Եւ քանի Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ էր որ անա----
պատ տարուեցաւ, կրնանք, հետեւաբար, հաստատապէս պատ տարուեցաւ, կրնանք, հետեւաբար, հաստատապէս պատ տարուեցաւ, կրնանք, հետեւաբար, հաստատապէս պատ տարուեցաւ, կրնանք, հետեւաբար, հաստատապէս 
ըսել, թէ Սուրբ Հոգին ալ իր դերը ունի մեր մեղքերու` մեզմէ ըսել, թէ Սուրբ Հոգին ալ իր դերը ունի մեր մեղքերու` մեզմէ ըսել, թէ Սուրբ Հոգին ալ իր դերը ունի մեր մեղքերու` մեզմէ ըսել, թէ Սուրբ Հոգին ալ իր դերը ունի մեր մեղքերու` մեզմէ 
հեռացման աշխատանքին մէջ: Մեր լուահեռացման աշխատանքին մէջ: Մեր լուահեռացման աշխատանքին մէջ: Մեր լուահեռացման աշխատանքին մէջ: Մեր լուացուիլը, սրբուիլը եւ ցուիլը, սրբուիլը եւ ցուիլը, սրբուիլը եւ ցուիլը, սրբուիլը եւ 
արդարանալը, ոարդարանալը, ոարդարանալը, ոարդարանալը, ո´́́́չ միայն Քրիստոսի միջոցաւ էր որ տեղի չ միայն Քրիստոսի միջոցաւ էր որ տեղի չ միայն Քրիստոսի միջոցաւ էր որ տեղի չ միայն Քրիստոսի միջոցաւ էր որ տեղի 
ունեցաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Առաքեալը այս ունեցաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Առաքեալը այս ունեցաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Առաքեալը այս ունեցաւ, այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին միջոցաւ: Առաքեալը այս 
մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. ««««Ձեր մեղքերէն լուացուեցաք, սրբուեցաք, Ձեր մեղքերէն լուացուեցաք, սրբուեցաք, Ձեր մեղքերէն լուացուեցաք, սրբուեցաք, Ձեր մեղքերէն լուացուեցաք, սրբուեցաք, 
արդարացաք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր արդարացաք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր արդարացաք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր արդարացաք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի անունով եւ մեր 
Աստուծոյ Հոգիին միջոԱստուծոյ Հոգիին միջոԱստուծոյ Հոգիին միջոԱստուծոյ Հոգիին միջոցաւցաւցաւցաւ»»»» ( ( ( (Ա.ԿԱ.ԿԱ.ԿԱ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 6.11 6.11 6.11 6.11: : : : ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` ս նաեւ` ս նաեւ` ս նաեւ` 
ԵբրԵբրԵբրԵբրայեցիսայեցիսայեցիսայեցիս 10.14 10.14 10.14 10.14----15):15):15):15):    Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին` երեքն ալ Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին` երեքն ալ Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին` երեքն ալ Հայրը, Որդին ու Սուրբ Հոգին` երեքն ալ 
իրենց դերը ունին մեր փրկագործութեան մէջ: Երեքն ալ մեզ իրենց դերը ունին մեր փրկագործութեան մէջ: Երեքն ալ մեզ իրենց դերը ունին մեր փրկագործութեան մէջ: Երեքն ալ մեզ իրենց դերը ունին մեր փրկագործութեան մէջ: Երեքն ալ մեզ 
կը փրկեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ բաժինով.կը փրկեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ բաժինով.կը փրկեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ բաժինով.կը փրկեն, բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ բաժինով.----    

----    Սուրբ Հոգին կը յայտնէ մեզի մեր մեղաւորութիւնը ու Սուրբ Հոգին կը յայտնէ մեզի մեր մեղաւորութիւնը ու Սուրբ Հոգին կը յայտնէ մեզի մեր մեղաւորութիւնը ու Սուրբ Հոգին կը յայտնէ մեզի մեր մեղաւորութիւնը ու 
մեզ կ'առաջնորդէ մեզ կ'առաջնորդէ մեզ կ'առաջնորդէ մեզ կ'առաջնորդէ Որդիին: Առաքեալը վկայութիւն կու տայ Որդիին: Առաքեալը վկայութիւն կու տայ Որդիին: Առաքեալը վկայութիւն կու տայ Որդիին: Առաքեալը վկայութիւն կու տայ 
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այս մասին` ըսելով. այս մասին` ըսելով. այս մասին` ըսելով. այս մասին` ըսելով. ««««Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի Հոգիին Օրէնքը զիս Քրիստոս Յիսուսի 
միացնելով կենդանամիացնելով կենդանամիացնելով կենդանամիացնելով կենդանացուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ցուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ցուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան ցուց եւ ազատեց մեղքի եւ մահուան 
ենթակայութենէնենթակայութենէնենթակայութենէնենթակայութենէն»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 8.2): 8.2): 8.2): 8.2):    Տուեալ համարը Տուեալ համարը Տուեալ համարը Տուեալ համարը 
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ 
կ'առաջնորդէ ու կ'առաջնորդէ ու կ'առաջնորդէ ու կ'առաջնորդէ ու կը միացնէ Քրիստոսի, որպէսզի Քրիստոսի կը միացնէ Քրիստոսի, որպէսզի Քրիստոսի կը միացնէ Քրիստոսի, որպէսզի Քրիստոսի կը միացնէ Քրիստոսի, որպէսզի Քրիստոսի 
ու իր միջոցաւ ու իր միջոցաւ ու իր միջոցաւ ու իր միջոցաւ կենդանակենդանակենդանակենդանանանք նանք նանք նանք եւ ազատեւ ազատեւ ազատեւ ազատինք մեղքի ոինք մեղքի ոինք մեղքի ոինք մեղքի ու ւ ւ ւ 
մահուան ենթակայութենէնմահուան ենթակայութենէնմահուան ենթակայութենէնմահուան ենթակայութենէն::::    

----    Սուրբ Հոգին մեզ յանձնելէ ետք Որդիին` Որդին կը սրբէ Սուրբ Հոգին մեզ յանձնելէ ետք Որդիին` Որդին կը սրբէ Սուրբ Հոգին մեզ յանձնելէ ետք Որդիին` Որդին կը սրբէ Սուրբ Հոգին մեզ յանձնելէ ետք Որդիին` Որդին կը սրբէ 
մեր մեղքերը ու մեզ կ'առաջնորդէ իր Հօրը:մեր մեղքերը ու մեզ կ'առաջնորդէ իր Հօրը:մեր մեղքերը ու մեզ կ'առաջնորդէ իր Հօրը:մեր մեղքերը ու մեզ կ'առաջնորդէ իր Հօրը:    

----    Հայրը մեզ կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը յանձնէ Սուրբ Հայրը մեզ կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը յանձնէ Սուրբ Հայրը մեզ կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը յանձնէ Սուրբ Հայրը մեզ կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը յանձնէ Սուրբ 
ՀոՀոՀոՀոգիին. այսգիին. այսգիին. այսգիին. այս    հանգրուանէն սկսեալ, Սուրբ Հոգիհանգրուանէն սկսեալ, Սուրբ Հոգիհանգրուանէն սկսեալ, Սուրբ Հոգիհանգրուանէն սկսեալ, Սուրբ Հոգին կը սկսի ն կը սկսի ն կը սկսի ն կը սկսի 
գործելու ու ներգործելու մեր մէջ` մեզ դարձնելու համար գործելու ու ներգործելու մեր մէջ` մեզ դարձնելու համար գործելու ու ներգործելու մեր մէջ` մեզ դարձնելու համար գործելու ու ներգործելու մեր մէջ` մեզ դարձնելու համար 
Որդիին հարազատ պատկերն ու նմանութիւնը, եւ Աստուծոյ Որդիին հարազատ պատկերն ու նմանութիւնը, եւ Աստուծոյ Որդիին հարազատ պատկերն ու նմանութիւնը, եւ Աստուծոյ Որդիին հարազատ պատկերն ու նմանութիւնը, եւ Աստուծոյ 
բնակութեան սուրբ տաճարը:բնակութեան սուրբ տաճարը:բնակութեան սուրբ տաճարը:բնակութեան սուրբ տաճարը:    

Եզրակացնելով կրնանք ըսել, թէ Սուրբ Հոգին մեզ կ'աԵզրակացնելով կրնանք ըսել, թէ Սուրբ Հոգին մեզ կ'աԵզրակացնելով կրնանք ըսել, թէ Սուրբ Հոգին մեզ կ'աԵզրակացնելով կրնանք ըսել, թէ Սուրբ Հոգին մեզ կ'ա----
ռաջնորդէ Որդիին. Որդին կը սրռաջնորդէ Որդիին. Որդին կը սրռաջնորդէ Որդիին. Որդին կը սրռաջնորդէ Որդիին. Որդին կը սրբէ մեր մեղքերը ու մեզ կ'աբէ մեր մեղքերը ու մեզ կ'աբէ մեր մեղքերը ու մեզ կ'աբէ մեր մեղքերը ու մեզ կ'ա----
ռաջնորդէ իր Հօրը. Հայրը կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը ռաջնորդէ իր Հօրը. Հայրը կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը ռաջնորդէ իր Հօրը. Հայրը կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը ռաջնորդէ իր Հօրը. Հայրը կ'որդեգրէ ու մեզ դարձեալ կը 
յանձնէ Սուրբ Հոգիին:յանձնէ Սուրբ Հոգիին:յանձնէ Սուրբ Հոգիին:յանձնէ Սուրբ Հոգիին:    

գ) Սուրբ Հոգին իգ) Սուրբ Հոգին իգ) Սուրբ Հոգին իգ) Սուրբ Հոգին ի´́́́նք տարաւ նք տարաւ նք տարաւ նք տարաւ ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսըըըը    փորձութեան անափորձութեան անափորձութեան անափորձութեան անա----
պատ, պատ, պատ, պատ, որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի ցոյց տայ ցոյց տայ ցոյց տայ ցոյց տայ մեզիմեզիմեզիմեզի, , , , թէ մենք առանձին չենք թէ մենք առանձին չենք թէ մենք առանձին չենք թէ մենք առանձին չենք փորփորփորփոր----
ձութիւններով լեցուն այս աշխարհի անապատին մէջ, եւ թէ ձութիւններով լեցուն այս աշխարհի անապատին մէջ, եւ թէ ձութիւններով լեցուն այս աշխարհի անապատին մէջ, եւ թէ ձութիւններով լեցուն այս աշխարհի անապատին մէջ, եւ թէ 
ինքինքինքինք    մեզի հետ է` մեզի հետ է` մեզի հետ է` մեզի հետ է` մեզ յաղթող դարձնելու համար Չարին մեզ յաղթող դարձնելու համար Չարին մեզ յաղթող դարձնելու համար Չարին մեզ յաղթող դարձնելու համար Չարին ու ու ու ու 
անոր չար փորձութիւններուն դէմ, մեղքին ու անոր մահացուանոր չար փորձութիւններուն դէմ, մեղքին ու անոր մահացուանոր չար փորձութիւններուն դէմ, մեղքին ու անոր մահացուանոր չար փորձութիւններուն դէմ, մեղքին ու անոր մահացու----
ցիչ նետերուն դէմ:ցիչ նետերուն դէմ:ցիչ նետերուն դէմ:ցիչ նետերուն դէմ:    

Մարդուն բնութեան յատուկ Մարդուն բնութեան յատուկ Մարդուն բնութեան յատուկ Մարդուն բնութեան յատուկ բան բան բան բան է առանձին զգալ նեղուէ առանձին զգալ նեղուէ առանձին զգալ նեղուէ առանձին զգալ նեղու----
թեան թեան թեան թեան ժամանակ, ժամանակ, ժամանակ, ժամանակ, լքուած լքուած լքուած լքուած զգալ փորձութեան ատենզգալ փորձութեան ատենզգալ փորձութեան ատենզգալ փորձութեան ատեն: : : : Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
ինքն ալ երբ կը խաչուէր, իբրեւ մարդ լինքն ալ երբ կը խաչուէր, իբրեւ մարդ լինքն ալ երբ կը խաչուէր, իբրեւ մարդ լինքն ալ երբ կը խաչուէր, իբրեւ մարդ լքուած զգաց Աստուծոյ քուած զգաց Աստուծոյ քուած զգաց Աստուծոյ քուած զգաց Աստուծոյ 
կողմէ, ահա թէ ինչու բացագանչեց ըսելով. կողմէ, ահա թէ ինչու բացագանչեց ըսելով. կողմէ, ահա թէ ինչու բացագանչեց ըսելով. կողմէ, ահա թէ ինչու բացագանչեց ըսելով. ««««Աստուած իմ, Աստուած իմ, Աստուած իմ, Աստուած իմ, 
Աստուած իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսԱստուած իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսԱստուած իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիսԱստուած իմ, ինչո՞ւ լքեցիր զիս»»»» ( ( ( (Մատթէոս 27.46): Բայց մենք Մատթէոս 27.46): Բայց մենք Մատթէոս 27.46): Բայց մենք Մատթէոս 27.46): Բայց մենք 
գիտենք որ Աստուած զինք չէր լքած, այլապէս պիտի չկրնար գիտենք որ Աստուած զինք չէր լքած, այլապէս պիտի չկրնար գիտենք որ Աստուած զինք չէր լքած, այլապէս պիտի չկրնար գիտենք որ Աստուած զինք չէր լքած, այլապէս պիտի չկրնար 
ըսել. ըսել. ըսել. ըսել. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիսյր, ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիսյր, ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիսյր, ձեռքերուդ մէջ կ'աւանդեմ հոգիս»»»» ( ( ( (ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս    
23.46): 23.46): 23.46): 23.46): Ան ի՞նչպէս կԱն ի՞նչպէս կԱն ի՞նչպէս կԱն ի՞նչպէս կրնար իր հոգին աւանդել Աստուծոյ ձեռրնար իր հոգին աւանդել Աստուծոյ ձեռրնար իր հոգին աւանդել Աստուծոյ ձեռրնար իր հոգին աւանդել Աստուծոյ ձեռ----
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քերուն մէջ, եթէ երբեք լքուած էր Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս իր քերուն մէջ, եթէ երբեք լքուած էր Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս իր քերուն մէջ, եթէ երբեք լքուած էր Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս իր քերուն մէջ, եթէ երբեք լքուած էր Աստուծոյ կողմէ: Յիսուս իր 
այս վերաբերմունքով ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ բնական ու այս վերաբերմունքով ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ բնական ու այս վերաբերմունքով ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ բնական ու այս վերաբերմունքով ուզեց սորվեցնել մեզի, թէ բնական ու 
մարդկային բան մըն է, փորձութեանց ժամանակ զգալ լքուած մարդկային բան մըն է, փորձութեանց ժամանակ զգալ լքուած մարդկային բան մըն է, փորձութեանց ժամանակ զգալ լքուած մարդկային բան մըն է, փորձութեանց ժամանակ զգալ լքուած 
ու մինակ, բայց պէտք է քաջութիւնը ունենալ ու մինակ, բայց պէտք է քաջութիւնը ունենալ ու մինակ, բայց պէտք է քաջութիւնը ունենալ ու մինակ, բայց պէտք է քաջութիւնը ունենալ հետեւելու իր հետեւելու իր հետեւելու իր հետեւելու իր 
քաքաքաքայլերուն, հաւատալու որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին յլերուն, հաւատալու որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին յլերուն, հաւատալու որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին յլերուն, հաւատալու որ Աստուած ներկայ է մեր կեանքին 
մէջ, մէջ, մէջ, մէջ, եւեւեւեւ    ճիշդ իրճիշդ իրճիշդ իրճիշդ իր    նման, ոչ միայն մեր հոգիները, այլեւ` մեր նման, ոչ միայն մեր հոգիները, այլեւ` մեր նման, ոչ միայն մեր հոգիները, այլեւ` մեր նման, ոչ միայն մեր հոգիները, այլեւ` մեր 
հոգերն ու մտահոգուհոգերն ու մտահոգուհոգերն ու մտահոգուհոգերն ու մտահոգութիւնթիւնթիւնթիւնները, մեր ցաւերն ու նեղութիւնները, մեր ցաւերն ու նեղութիւնները, մեր ցաւերն ու նեղութիւնները, մեր ցաւերն ու նեղութիւն----
ները, մեր վէրքերն ու տագները, մեր վէրքերն ու տագները, մեր վէրքերն ու տագները, մեր վէրքերն ու տագնապները յանձնելնապները յանձնելնապները յանձնելնապները յանձնելուուուու    իրեն, դնելու իրեն, դնելու իրեն, դնելու իրեն, դնելու 
իր ձեռքերուն մէջ:իր ձեռքերուն մէջ:իր ձեռքերուն մէջ:իր ձեռքերուն մէջ:    

Երբ Սուրբ Հոգին ՅիսուԵրբ Սուրբ Հոգին ՅիսուԵրբ Սուրբ Հոգին ՅիսուԵրբ Սուրբ Հոգին Յիսուսը կը տանի փորձութեան անասը կը տանի փորձութեան անասը կը տանի փորձութեան անասը կը տանի փորձութեան անա----
պատ, անով կը բացայայտէ, թէ ինք ներկայ է մեր կեանքին պատ, անով կը բացայայտէ, թէ ինք ներկայ է մեր կեանքին պատ, անով կը բացայայտէ, թէ ինք ներկայ է մեր կեանքին պատ, անով կը բացայայտէ, թէ ինք ներկայ է մեր կեանքին 
մէջ փորձութեան ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութիւնը մէջ փորձութեան ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութիւնը մէջ փորձութեան ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութիւնը մէջ փորձութեան ժամանակ: Ուստի, երբ փորձութիւնը 
ներկայ է` չի նշանակեր թէ Աստուած բացակայ է:ներկայ է` չի նշանակեր թէ Աստուած բացակայ է:ներկայ է` չի նշանակեր թէ Աստուած բացակայ է:ներկայ է` չի նշանակեր թէ Աստուած բացակայ է:    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ու փորձութիւնը կրնան միասնաբար, միատեղ ու միաժամաու փորձութիւնը կրնան միասնաբար, միատեղ ու միաժամաու փորձութիւնը կրնան միասնաբար, միատեղ ու միաժամաու փորձութիւնը կրնան միասնաբար, միատեղ ու միաժամա----
նակ ներկայ ըլլալ մեր կեանքին նակ ներկայ ըլլալ մեր կեանքին նակ ներկայ ըլլալ մեր կեանքին նակ ներկայ ըլլալ մեր կեանքին մէջ: Յաճախ նոյնինքն մէջ: Յաճախ նոյնինքն մէջ: Յաճախ նոյնինքն մէջ: Յաճախ նոյնինքն 
Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ ծնունդ կու տայ փորձութեան: Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ ծնունդ կու տայ փորձութեան: Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ ծնունդ կու տայ փորձութեան: Աստուծոյ ներկայութիւնն է որ ծնունդ կու տայ փորձութեան: 
Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նաւուն մէջ էր երբ Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նաւուն մէջ էր երբ Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նաւուն մէջ էր երբ Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նաւուն մէջ էր երբ փորփորփորփոր----
ձալից ձալից ձալից ձալից փոթորիկը փոթորիկը փոթորիկը փոթորիկը տեղի ունեցաւ (Մարկոս 4.35տեղի ունեցաւ (Մարկոս 4.35տեղի ունեցաւ (Մարկոս 4.35տեղի ունեցաւ (Մարկոս 4.35----41): 41): 41): 41): Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ Ան կրնայ 
մեր ալ կողքին ըլլալ մեր ալ կողքին ըլլալ մեր ալ կողքին ըլլալ մեր ալ կողքին ըլլալ մեր կեանմեր կեանմեր կեանմեր կեանքի նաւուն մէջ, եւ սակայն, իր քի նաւուն մէջ, եւ սակայն, իր քի նաւուն մէջ, եւ սակայն, իր քի նաւուն մէջ, եւ սակայն, իր 
ներկայութիւնը ներկայութիւնը ներկայութիւնը ներկայութիւնը կրնկրնկրնկրնայ երբեք ալ փորձուայ երբեք ալ փորձուայ երբեք ալ փորձուայ երբեք ալ փորձութիւնները չհեռացնել թիւնները չհեռացնել թիւնները չհեռացնել թիւնները չհեռացնել 
մեզմէ, որովհետեւ Աստուծոյ նպատակը փորձումեզմէ, որովհետեւ Աստուծոյ նպատակը փորձումեզմէ, որովհետեւ Աստուծոյ նպատակը փորձումեզմէ, որովհետեւ Աստուծոյ նպատակը փորձութիւնները թիւնները թիւնները թիւնները 
մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ` մեզ անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ` մեզ անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ` մեզ անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:մեզմէ հեռացնելը չէ, այլ` մեզ անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:    

Սուրբ Հոգին չի հեռանար հաւատացեալներէս ու մեզ Սուրբ Հոգին չի հեռանար հաւատացեալներէս ու մեզ Սուրբ Հոգին չի հեռանար հաւատացեալներէս ու մեզ Սուրբ Հոգին չի հեռանար հաւատացեալներէս ու մեզ 
առանձին չի թողուր կեանքի պայքարին մէջ, որովհետեւ առանձին չի թողուր կեանքի պայքարին մէջ, որովհետեւ առանձին չի թողուր կեանքի պայքարին մէջ, որովհետեւ առանձին չի թողուր կեանքի պայքարին մէջ, որովհետեւ 
իիիի´́́́նքն է որ անհրնքն է որ անհրնքն է որ անհրնքն է որ անհրաժեշտ զօրութիւնը կը շնորհէ մեզի յաղթելու աժեշտ զօրութիւնը կը շնորհէ մեզի յաղթելու աժեշտ զօրութիւնը կը շնորհէ մեզի յաղթելու աժեշտ զօրութիւնը կը շնորհէ մեզի յաղթելու 
ամէն տեսակ մեղքի: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Սուրբ ամէն տեսակ մեղքի: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Սուրբ ամէն տեսակ մեղքի: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Սուրբ ամէն տեսակ մեղքի: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ Սուրբ 
ՀոգիինՀոգիինՀոգիինՀոգիին    օգնութեամբ է որ կը սպաննենք մեր մեղքերըօգնութեամբ է որ կը սպաննենք մեր մեղքերըօգնութեամբ է որ կը սպաննենք մեր մեղքերըօգնութեամբ է որ կը սպաննենք մեր մեղքերը    
((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 8.13): 8.13): 8.13): 8.13):    Սուրբ Հոգին մեզ առանձին չի թողուր Սուրբ Հոգին մեզ առանձին չի թողուր Սուրբ Հոգին մեզ առանձին չի թողուր Սուրբ Հոգին մեզ առանձին չի թողուր 
Չարին դէմ մեր մղած պայքարին մէջ, որովհետեւ ան շատ լաւ Չարին դէմ մեր մղած պայքարին մէջ, որովհետեւ ան շատ լաւ Չարին դէմ մեր մղած պայքարին մէջ, որովհետեւ ան շատ լաւ Չարին դէմ մեր մղած պայքարին մէջ, որովհետեւ ան շատ լաւ 
գիտէ որ Չագիտէ որ Չագիտէ որ Չագիտէ որ Չարը թէպէտ մեր դէմ է որ կը պայքարի, բայց րը թէպէտ մեր դէմ է որ կը պայքարի, բայց րը թէպէտ մեր դէմ է որ կը պայքարի, բայց րը թէպէտ մեր դէմ է որ կը պայքարի, բայց 
խորքին մէջ անոր պայքարը մեր ընդմէջէն Քրիստոսի ու խորքին մէջ անոր պայքարը մեր ընդմէջէն Քրիստոսի ու խորքին մէջ անոր պայքարը մեր ընդմէջէն Քրիստոսի ու խորքին մէջ անոր պայքարը մեր ընդմէջէն Քրիստոսի ու 
անոր փրկութեան դէմ ուղղուած պայքար մըն է: Ո՞վ է այն անոր փրկութեան դէմ ուղղուած պայքար մըն է: Ո՞վ է այն անոր փրկութեան դէմ ուղղուած պայքար մըն է: Ո՞վ է այն անոր փրկութեան դէմ ուղղուած պայքար մըն է: Ո՞վ է այն 
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թագաւորը որ պատերազմի մէջ առանձին կը թողու իր թագաւորը որ պատերազմի մէջ առանձին կը թողու իր թագաւորը որ պատերազմի մէջ առանձին կը թողու իր թագաւորը որ պատերազմի մէջ առանձին կը թողու իր 
զինուորները երբ անոնք իր թագաւորական փառքին համար է զինուորները երբ անոնք իր թագաւորական փառքին համար է զինուորները երբ անոնք իր թագաւորական փառքին համար է զինուորները երբ անոնք իր թագաւորական փառքին համար է 
որ կը պատերազմին: որ կը պատերազմին: որ կը պատերազմին: որ կը պատերազմին: Ո՞վ է այն իշխանը որ լուռ ու անտարՈ՞վ է այն իշխանը որ լուռ ու անտարՈ՞վ է այն իշխանը որ լուռ ու անտարՈ՞վ է այն իշխանը որ լուռ ու անտար----
բեր կը մնայ երբ իր ծառան կ'անարգուի` իրեն հանդէպ իր բեր կը մնայ երբ իր ծառան կ'անարգուի` իրեն հանդէպ իր բեր կը մնայ երբ իր ծառան կ'անարգուի` իրեն հանդէպ իր բեր կը մնայ երբ իր ծառան կ'անարգուի` իրեն հանդէպ իր 
ցուցաբերած հաւատարմութեան համար: Արդ, ինչպէս երցուցաբերած հաւատարմութեան համար: Արդ, ինչպէս երցուցաբերած հաւատարմութեան համար: Արդ, ինչպէս երցուցաբերած հաւատարմութեան համար: Արդ, ինչպէս եր----
կրաւոր թագաւորները ամէն իմաստով կը զօրակցին անոնց` կրաւոր թագաւորները ամէն իմաստով կը զօրակցին անոնց` կրաւոր թագաւորները ամէն իմաստով կը զօրակցին անոնց` կրաւոր թագաւորները ամէն իմաստով կը զօրակցին անոնց` 
որոնք կը պայքարին իրենց թագաւորական գահի ու փառքի որոնք կը պայքարին իրենց թագաւորական գահի ու փառքի որոնք կը պայքարին իրենց թագաւորական գահի ու փառքի որոնք կը պայքարին իրենց թագաւորական գահի ու փառքի 
պահպանութեան համար, նպահպանութեան համար, նպահպանութեան համար, նպահպանութեան համար, նոյնպէս ալ, Սուրբ Հոգին կը զօոյնպէս ալ, Սուրբ Հոգին կը զօոյնպէս ալ, Սուրբ Հոգին կը զօոյնպէս ալ, Սուրբ Հոգին կը զօ----
րակցի մեզի ու կը զօրացնէ մեզ` ընդդէմ բոլոր այն անձերուն րակցի մեզի ու կը զօրացնէ մեզ` ընդդէմ բոլոր այն անձերուն րակցի մեզի ու կը զօրացնէ մեզ` ընդդէմ բոլոր այն անձերուն րակցի մեզի ու կը զօրացնէ մեզ` ընդդէմ բոլոր այն անձերուն 
ու երեւոյթներուն, որոնք կ'ուզեն հեռացնել մեզ Քրիստոսի ու երեւոյթներուն, որոնք կ'ուզեն հեռացնել մեզ Քրիստոսի ու երեւոյթներուն, որոնք կ'ուզեն հեռացնել մեզ Քրիստոսի ու երեւոյթներուն, որոնք կ'ուզեն հեռացնել մեզ Քրիստոսի 
հետեւորդութենէն:հետեւորդութենէն:հետեւորդութենէն:հետեւորդութենէն:    

դ) դ) դ) դ) Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ 
հրաւէրհրաւէրհրաւէրհրաւէր    մըն է մեզի վստահելմըն է մեզի վստահելմըն է մեզի վստահելմըն է մեզի վստահելու Սուրբ Հոգիին առաջնորդուու Սուրբ Հոգիին առաջնորդուու Սուրբ Հոգիին առաջնորդուու Սուրբ Հոգիին առաջնորդու----
թեան: թեան: թեան: թեան: Երբ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կԵրբ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կԵրբ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կԵրբ Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ կ’’’’առաջնորդէ փորառաջնորդէ փորառաջնորդէ փորառաջնորդէ փոր----
ձութեանց անապատներէն՝ անպայման ձութեանց անապատներէն՝ անպայման ձութեանց անապատներէն՝ անպայման ձութեանց անապատներէն՝ անպայման որ որ որ որ յաղթական դուրս յաղթական դուրս յաղթական դուրս յաղթական դուրս 
կու գանք:կու գանք:կու գանք:կու գանք:    Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը չխնդրող մարդը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը չխնդրող մարդը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը չխնդրող մարդը Սուրբ Հոգիին առաջնորդութիւնը չխնդրող մարդը 
եւ անոր առաջնորդութեան չվստահող մարդը` յանձնապասեւ անոր առաջնորդութեան չվստահող մարդը` յանձնապասեւ անոր առաջնորդութեան չվստահող մարդը` յանձնապասեւ անոր առաջնորդութեան չվստահող մարդը` յանձնապաս----
տան մարդ է, իր սեփական զօրութեան ու իմաստութեան տան մարդ է, իր սեփական զօրութեան ու իմաստութեան տան մարդ է, իր սեփական զօրութեան ու իմաստութեան տան մարդ է, իր սեփական զօրութեան ու իմաստութեան 
վստահվստահվստահվստահող մարդ է, իր հնարամտութեան ու կամքի զօրութեան ող մարդ է, իր հնարամտութեան ու կամքի զօրութեան ող մարդ է, իր հնարամտութեան ու կամքի զօրութեան ող մարդ է, իր հնարամտութեան ու կամքի զօրութեան 
վստահող մարդ է, եւ նման մարդու պարտութիւնը Չարին վստահող մարդ է, եւ նման մարդու պարտութիւնը Չարին վստահող մարդ է, եւ նման մարդու պարտութիւնը Չարին վստահող մարդ է, եւ նման մարդու պարտութիւնը Չարին 
դէմ` անխուսափելի է: Սուրբ Հոգին իր առաջնորդութեան դէմ` անխուսափելի է: Սուրբ Հոգին իր առաջնորդութեան դէմ` անխուսափելի է: Սուրբ Հոգին իր առաջնորդութեան դէմ` անխուսափելի է: Սուրբ Հոգին իր առաջնորդութեան 
վստահողներովստահողներովստահողներովստահողներո´́́́ւն միայն կ'առաջնորդէ: Սուրբ Հոգին ւն միայն կ'առաջնորդէ: Սուրբ Հոգին ւն միայն կ'առաջնորդէ: Սուրբ Հոգին ւն միայն կ'առաջնորդէ: Սուրբ Հոգին 
յաղթանակ չի պարգեւեր` իր սեփական զօրութեամբ յաղթել յաղթանակ չի պարգեւեր` իր սեփական զօրութեամբ յաղթել յաղթանակ չի պարգեւեր` իր սեփական զօրութեամբ յաղթել յաղթանակ չի պարգեւեր` իր սեփական զօրութեամբ յաղթել 
փորձող մարդոցփորձող մարդոցփորձող մարդոցփորձող մարդոց: : : : Սուրբ Հոգին, իրենց տկարութեան ու անզօՍուրբ Հոգին, իրենց տկարութեան ու անզօՍուրբ Հոգին, իրենց տկարութեան ու անզօՍուրբ Հոգին, իրենց տկարութեան ու անզօ----
րութեան գիտակցութիւնը ունեցող ու իր զօրակցութիւնը րութեան գիտակցութիւնը ունեցող ու իր զօրակցութիւնը րութեան գիտակցութիւնը ունեցող ու իր զօրակցութիւնը րութեան գիտակցութիւնը ունեցող ու իր զօրակցութիւնը 
խնդրող մարդոց միայն կը զօրակցի:խնդրող մարդոց միայն կը զօրակցի:խնդրող մարդոց միայն կը զօրակցի:խնդրող մարդոց միայն կը զօրակցի:    

ե) ե) ե) ե) Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ 
ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ ցոյց կու տայ թէթէթէթէ    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս իր մարդեղութեանը մէջ իր մարդեղութեանը մէջ իր մարդեղութեանը մէջ իր մարդեղութեանը մէջ մնայուն մնայուն մնայուն մնայուն 
կերպով Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդկերպով Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդկերպով Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդկերպով Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ: Եթէ երբեք ուեցաւ: Եթէ երբեք ուեցաւ: Եթէ երբեք ուեցաւ: Եթէ երբեք 
Յիսուս որ իր մարդեղութեանը մէջ կատարեալ էր, միշտ Յիսուս որ իր մարդեղութեանը մէջ կատարեալ էր, միշտ Յիսուս որ իր մարդեղութեանը մէջ կատարեալ էր, միշտ Յիսուս որ իր մարդեղութեանը մէջ կատարեալ էր, միշտ 
Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ, որքա՜ն աւելի մենք որ Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ, որքա՜ն աւելի մենք որ Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ, որքա՜ն աւելի մենք որ Սուրբ Հոգիով էր որ առաջնորդուեցաւ, որքա՜ն աւելի մենք որ 
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տկար ենք ու մեղքի հակամէտ, պէտք է ապաւինինք Սուրբ տկար ենք ու մեղքի հակամէտ, պէտք է ապաւինինք Սուրբ տկար ենք ու մեղքի հակամէտ, պէտք է ապաւինինք Սուրբ տկար ենք ու մեղքի հակամէտ, պէտք է ապաւինինք Սուրբ 
Հոգիին առաջնորդութեան:Հոգիին առաջնորդութեան:Հոգիին առաջնորդութեան:Հոգիին առաջնորդութեան:    

զ) զ) զ) զ) Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Սուրբ Հոգիին կողմէ Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին Յիսուսին անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ անապատ տարուիլը՝ 
««««Սատանայէն փՍատանայէն փՍատանայէն փՍատանայէն փորձուելու համարորձուելու համարորձուելու համարորձուելու համար»»»»,,,,    ցոյց կու տայ մեզի, թէ ցոյց կու տայ մեզի, թէ ցոյց կու տայ մեզի, թէ ցոյց կու տայ մեզի, թէ 
առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորառանց Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորառանց Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փորառանց Աստուծոյ թոյլտուութեան Սատանան չի կրնար փոր----
ձի ենթարկել հաւատացեալները: Սա հարկաւ չի նշանակեր ձի ենթարկել հաւատացեալները: Սա հարկաւ չի նշանակեր ձի ենթարկել հաւատացեալները: Սա հարկաւ չի նշանակեր ձի ենթարկել հաւատացեալները: Սա հարկաւ չի նշանակեր 
թէ Աստուած ինքն է որ կը փորձէ մարդիկը: Ոթէ Աստուած ինքն է որ կը փորձէ մարդիկը: Ոթէ Աստուած ինքն է որ կը փորձէ մարդիկը: Ոթէ Աստուած ինքն է որ կը փորձէ մարդիկը: Ո´́́́չ: Աստուած չ: Աստուած չ: Աստուած չ: Աստուած 
պարզապէս փորձութիւնը թոյլ տուողն է, եւ ոպարզապէս փորձութիւնը թոյլ տուողն է, եւ ոպարզապէս փորձութիւնը թոյլ տուողն է, եւ ոպարզապէս փորձութիւնը թոյլ տուողն է, եւ ո´́́́չ թէ փորձուչ թէ փորձուչ թէ փորձուչ թէ փորձու----
թիւնը դրդողթիւնը դրդողթիւնը դրդողթիւնը դրդողն ու հրահրողը: Աստուած փորձութիւնը արտօն ու հրահրողը: Աստուած փորձութիւնը արտօն ու հրահրողը: Աստուած փորձութիւնը արտօն ու հրահրողը: Աստուած փորձութիւնը արտօ----
նողն է, եւ ոնողն է, եւ ոնողն է, եւ ոնողն է, եւ ո´́́́չ թէ փորձութեան մէջ ձգողը: Կարեւոր է ուշաչ թէ փորձութեան մէջ ձգողը: Կարեւոր է ուշաչ թէ փորձութեան մէջ ձգողը: Կարեւոր է ուշաչ թէ փորձութեան մէջ ձգողը: Կարեւոր է ուշա----
դրութիւն դարձնել, որ Սուրբ Հոգին Յիսուսը փորձուդրութիւն դարձնել, որ Սուրբ Հոգին Յիսուսը փորձուդրութիւն դարձնել, որ Սուրբ Հոգին Յիսուսը փորձուդրութիւն դարձնել, որ Սուրբ Հոգին Յիսուսը փորձութեան թեան թեան թեան 
անապատն էր որ առաջնորդեց եւ ոանապատն էր որ առաջնորդեց եւ ոանապատն էր որ առաջնորդեց եւ ոանապատն էր որ առաջնորդեց եւ ո´́́́չ թէ փորձութեան: չ թէ փորձութեան: չ թէ փորձութեան: չ թէ փորձութեան: 
Յակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքՅակոբոս առաքեալ կը հաստատէ թէ եալ կը հաստատէ թէ եալ կը հաստատէ թէ եալ կը հաստատէ թէ ««««փորձութեան մէջ եղող փորձութեան մէջ եղող փորձութեան մէջ եղող փորձութեան մէջ եղող 
ոեւէ մէկըոեւէ մէկըոեւէ մէկըոեւէ մէկը    թող չըսէթող չըսէթող չըսէթող չըսէ´ ´ ´ ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ»»»»    
((((Յակոբոս 1.13): Այս համարին մասին հետագայ էջերուն մէջ Յակոբոս 1.13): Այս համարին մասին հետագայ էջերուն մէջ Յակոբոս 1.13): Այս համարին մասին հետագայ էջերուն մէջ Յակոբոս 1.13): Այս համարին մասին հետագայ էջերուն մէջ 
պիտի խօսինք: Ես համոզուած եմ, որ առանց Աստուծոյ թոյլպիտի խօսինք: Ես համոզուած եմ, որ առանց Աստուծոյ թոյլպիտի խօսինք: Ես համոզուած եմ, որ առանց Աստուծոյ թոյլպիտի խօսինք: Ես համոզուած եմ, որ առանց Աստուծոյ թոյլ----
տուութեան Չարը չի կրնար փորձի ենթարկել ճշմարիտ հատուութեան Չարը չի կրնար փորձի ենթարկել ճշմարիտ հատուութեան Չարը չի կրնար փորձի ենթարկել ճշմարիտ հատուութեան Չարը չի կրնար փորձի ենթարկել ճշմարիտ հա----
ւատացեալները: Անոնք որոնք ընդունած են Քրիստոսը իրենց ւատացեալները: Անոնք որոնք ընդունած են Քրիստոսը իրենց ւատացեալները: Անոնք որոնք ընդունած են Քրիստոսը իրենց ւատացեալները: Անոնք որոնք ընդունած են Քրիստոսը իրենց 
սրտիսրտիսրտիսրտին մէջ, եւ իրենք զիրենք ենթարկած են ու կ'ենն մէջ, եւ իրենք զիրենք ենթարկած են ու կ'ենն մէջ, եւ իրենք զիրենք ենթարկած են ու կ'ենն մէջ, եւ իրենք զիրենք ենթարկած են ու կ'ենթարկեն թարկեն թարկեն թարկեն 
Քրիստոսի կամքին ու իշխանութեան` Չարը ոՔրիստոսի կամքին ու իշխանութեան` Չարը ոՔրիստոսի կամքին ու իշխանութեան` Չարը ոՔրիստոսի կամքին ու իշխանութեան` Չարը ո´́́́չ մէկ ձեւով չ մէկ ձեւով չ մէկ ձեւով չ մէկ ձեւով 
կրնայ մօտենալ անոնց` առանց անոնց Տիրոջ ու Իշխանին` կրնայ մօտենալ անոնց` առանց անոնց Տիրոջ ու Իշխանին` կրնայ մօտենալ անոնց` առանց անոնց Տիրոջ ու Իշխանին` կրնայ մօտենալ անոնց` առանց անոնց Տիրոջ ու Իշխանին` 
Քրիստոսի արտօնութեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կաՔրիստոսի արտօնութեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կաՔրիստոսի արտօնութեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կաՔրիստոսի արտօնութեան: Այս ճշմարտութիւնը գիտնալը կա----
րեւոր է, որպէսզի երբ փորրեւոր է, որպէսզի երբ փորրեւոր է, որպէսզի երբ փորրեւոր է, որպէսզի երբ փորձութեանց ենթարկուինք` տրտընձութեանց ենթարկուինք` տրտընձութեանց ենթարկուինք` տրտընձութեանց ենթարկուինք` տրտըն----
ջալու փորձութեան մէջ չիյջալու փորձութեան մէջ չիյջալու փորձութեան մէջ չիյջալու փորձութեան մէջ չիյնանք, երբ նեղութեանց հանդինանք, երբ նեղութեանց հանդինանք, երբ նեղութեանց հանդինանք, երբ նեղութեանց հանդի----
պինք` չնեղանանք, երբ անպինք` չնեղանանք, երբ անպինք` չնեղանանք, երբ անպինք` չնեղանանք, երբ անհանգստութիւններու հանդիպինք` հանգստութիւններու հանդիպինք` հանգստութիւններու հանդիպինք` հանգստութիւններու հանդիպինք` 
չանհանգստանանք:չանհանգստանանք:չանհանգստանանք:չանհանգստանանք:    

Եկէք քիչ մը աւելի բանանք մեր բացատրութեանց կարԵկէք քիչ մը աւելի բանանք մեր բացատրութեանց կարԵկէք քիչ մը աւելի բանանք մեր բացատրութեանց կարԵկէք քիչ մը աւելի բանանք մեր բացատրութեանց կար----
կինը: Հաստատեցինք թէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Չարը կինը: Հաստատեցինք թէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Չարը կինը: Հաստատեցինք թէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Չարը կինը: Հաստատեցինք թէ Աստուած թոյլ կու տայ որ Չարը 
փորձի ենթարկէ մեզ: Բայց կարեւոր է գիտնփորձի ենթարկէ մեզ: Բայց կարեւոր է գիտնփորձի ենթարկէ մեզ: Բայց կարեւոր է գիտնփորձի ենթարկէ մեզ: Բայց կարեւոր է գիտնալ, որ չար փորալ, որ չար փորալ, որ չար փորալ, որ չար փոր----
ձութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չէ որ կը պատահին ձութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չէ որ կը պատահին ձութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չէ որ կը պատահին ձութիւնները Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չէ որ կը պատահին 
մեզի: Կան չար փորձութիւններ եւ կան ոչմեզի: Կան չար փորձութիւններ եւ կան ոչմեզի: Կան չար փորձութիւններ եւ կան ոչմեզի: Կան չար փորձութիւններ եւ կան ոչ----չար փորձութիւնչար փորձութիւնչար փորձութիւնչար փորձութիւն----
ներ:ներ:ներ:ներ:    
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Որո՞նք են չար փորձութիւնները. այն փորձուՈրո՞նք են չար փորձութիւնները. այն փորձուՈրո՞նք են չար փորձութիւնները. այն փորձուՈրո՞նք են չար փորձութիւնները. այն փորձութիւնները թիւնները թիւնները թիւնները 
որոնց կ'ենթարկուինք մեր եսասիրութեան, անձնաորոնց կ'ենթարկուինք մեր եսասիրութեան, անձնաորոնց կ'ենթարկուինք մեր եսասիրութեան, անձնաորոնց կ'ենթարկուինք մեր եսասիրութեան, անձնասիրուսիրուսիրուսիրու----
թեան, դրամասիրութեան, փառասիրոթեան, դրամասիրութեան, փառասիրոթեան, դրամասիրութեան, փառասիրոթեան, դրամասիրութեան, փառասիրութեան, հպարւթեան, հպարւթեան, հպարւթեան, հպարտութեան, տութեան, տութեան, տութեան, 
նախանձի ու աններող հոգիի պատճառով` չար փորձութիւննախանձի ու աններող հոգիի պատճառով` չար փորձութիւննախանձի ու աններող հոգիի պատճառով` չար փորձութիւննախանձի ու աններող հոգիի պատճառով` չար փորձութիւն----
ներ կը նկատուին: Ասոնք Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չեն ներ կը նկատուին: Ասոնք Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չեն ներ կը նկատուին: Ասոնք Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չեն ներ կը նկատուին: Ասոնք Աստուծոյ թոյլտուութեամբ չեն 
գար, որովհետեւ Աստուած չի կրնար մարդուն մէջ եսասիգար, որովհետեւ Աստուած չի կրնար մարդուն մէջ եսասիգար, որովհետեւ Աստուած չի կրնար մարդուն մէջ եսասիգար, որովհետեւ Աստուած չի կրնար մարդուն մէջ եսասիրուրուրուրու----
թիւն, անձնաթիւն, անձնաթիւն, անձնաթիւն, անձնասիրուսիրուսիրուսիրութիւն, դրամասիրութիւն, փառասիրութիւն, թիւն, դրամասիրութիւն, փառասիրութիւն, թիւն, դրամասիրութիւն, փառասիրութիւն, թիւն, դրամասիրութիւն, փառասիրութիւն, 
հպարհպարհպարհպարտութիւն, նախանձ ու ատութիւն, նախանձ ու ատութիւն, նախանձ ու ատութիւն, նախանձ ու աններող հոգի դնել, կամ դրդել ու ններող հոգի դնել, կամ դրդել ու ններող հոգի դնել, կամ դրդել ու ններող հոգի դնել, կամ դրդել ու 
մղել մարդը դէպի նման մեղքեր:մղել մարդը դէպի նման մեղքեր:մղել մարդը դէպի նման մեղքեր:մղել մարդը դէպի նման մեղքեր:    Այս ճշմարտութիւնն է որ Այս ճշմարտութիւնն է որ Այս ճշմարտութիւնն է որ Այս ճշմարտութիւնն է որ 
բացայայտեց Յակոբոս առաքեալ երբ ըսաւ. բացայայտեց Յակոբոս առաքեալ երբ ըսաւ. բացայայտեց Յակոբոս առաքեալ երբ ըսաւ. բացայայտեց Յակոբոս առաքեալ երբ ըսաւ. ««««Փորձութեան մէջ Փորձութեան մէջ Փորձութեան մէջ Փորձութեան մէջ 
եղող ոեւէ մէկը թող չըսէեղող ոեւէ մէկը թող չըսէեղող ոեւէ մէկը թող չըսէեղող ոեւէ մէկը թող չըսէ´ ´ ´ ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ, թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ, թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ, թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ, 
որովհետեւ Աստուած մասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք որովհետեւ Աստուած մասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք որովհետեւ Աստուած մասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք որովհետեւ Աստուած մասնակից չէ փորձութիւններուն որոնք 
չարէն կու գչարէն կու գչարէն կու գչարէն կու գան, ոան, ոան, ոան, ո´́́́չ ալ ինք մարդիկը փորձութեան կ'ենթարկէ: չ ալ ինք մարդիկը փորձութեան կ'ենթարկէ: չ ալ ինք մարդիկը փորձութեան կ'ենթարկէ: չ ալ ինք մարդիկը փորձութեան կ'ենթարկէ: 
Իւրաքանչիւր մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն Իւրաքանչիւր մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն Իւրաքանչիւր մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն Իւրաքանչիւր մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն 
տարուելով ու խաբուելով: Ապա ցանկութիւնը յղանալով` տարուելով ու խաբուելով: Ապա ցանկութիւնը յղանալով` տարուելով ու խաբուելով: Ապա ցանկութիւնը յղանալով` տարուելով ու խաբուելով: Ապա ցանկութիւնը յղանալով` 
մեղքին ծնունդ կու տայ, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի` մեղքին ծնունդ կու տայ, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի` մեղքին ծնունդ կու տայ, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի` մեղքին ծնունդ կու տայ, իսկ մեղքը երբ իր լրումին հասնի` 
մահուան պատճառ կ'ըլլայմահուան պատճառ կ'ըլլայմահուան պատճառ կ'ըլլայմահուան պատճառ կ'ըլլայ»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.13Յակոբոս 1.13Յակոբոս 1.13Յակոբոս 1.13----15): 15): 15): 15): Տուեալ հատՏուեալ հատՏուեալ հատՏուեալ հատ----
ուածին մէջ առաքեալը կը հաստատէ, թէ ուածին մէջ առաքեալը կը հաստատէ, թէ ուածին մէջ առաքեալը կը հաստատէ, թէ ուածին մէջ առաքեալը կը հաստատէ, թէ ««««Աստուած մասնաԱստուած մասնաԱստուած մասնաԱստուած մասնա----
կից չէ փորձութիւններուն որոնք չարէն կու գանկից չէ փորձութիւններուն որոնք չարէն կու գանկից չէ փորձութիւններուն որոնք չարէն կու գանկից չէ փորձութիւններուն որոնք չարէն կու գան»:»:»:»:    Վերեւ Վերեւ Վերեւ Վերեւ 
յիյիյիյիշշշշուած մեղքերը` Չարէն եկող մեղքեր են. անոնք չեն կրնար ուած մեղքերը` Չարէն եկող մեղքեր են. անոնք չեն կրնար ուած մեղքերը` Չարէն եկող մեղքեր են. անոնք չեն կրնար ուած մեղքերը` Չարէն եկող մեղքեր են. անոնք չեն կրնար 
Աստուծմէ գալ կամ դրդուիլ: Օրինակ, եթէ մէկը դրամասէր է Աստուծմէ գալ կամ դրդուիլ: Օրինակ, եթէ մէկը դրամասէր է Աստուծմէ գալ կամ դրդուիլ: Օրինակ, եթէ մէկը դրամասէր է Աստուծմէ գալ կամ դրդուիլ: Օրինակ, եթէ մէկը դրամասէր է 
ու իր դրամասիրութեան պատճառով յաճախ մեղքի մէջու իր դրամասիրութեան պատճառով յաճախ մեղքի մէջու իր դրամասիրութեան պատճառով յաճախ մեղքի մէջու իր դրամասիրութեան պատճառով յաճախ մեղքի մէջ    
կ'իյնայ, պէտք չէ մտածէ թէ Աստուած է որ թոյլ կու տայ որ կ'իյնայ, պէտք չէ մտածէ թէ Աստուած է որ թոյլ կու տայ որ կ'իյնայ, պէտք չէ մտածէ թէ Աստուած է որ թոյլ կու տայ որ կ'իյնայ, պէտք չէ մտածէ թէ Աստուած է որ թոյլ կու տայ որ 
ինք փորձի ենթարկուի. նման ինք փորձի ենթարկուի. նման ինք փորձի ենթարկուի. նման ինք փորձի ենթարկուի. նման ««««փփփփորձութեան մէջ եղող ոեւէ որձութեան մէջ եղող ոեւէ որձութեան մէջ եղող ոեւէ որձութեան մէջ եղող ոեւէ 
մէկը թող չըսէմէկը թող չըսէմէկը թող չըսէմէկը թող չըսէ´ ´ ´ ´ թէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէթէ Աստուած է որ զինք կը փորձէ»:»:»:»:    Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
ի՞նչպէս կրնայ դրամասիրութեան փորձուի՞նչպէս կրնայ դրամասիրութեան փորձուի՞նչպէս կրնայ դրամասիրութեան փորձուի՞նչպէս կրնայ դրամասիրութեան փորձութեան ենթարկել թեան ենթարկել թեան ենթարկել թեան ենթարկել 
մեզ, երբ ինք հակառակ է դրամասիրութեան: Ի՞նչմեզ, երբ ինք հակառակ է դրամասիրութեան: Ի՞նչմեզ, երբ ինք հակառակ է դրամասիրութեան: Ի՞նչմեզ, երբ ինք հակառակ է դրամասիրութեան: Ի՞նչպէս կրնայ պէս կրնայ պէս կրնայ պէս կրնայ 
փառամոլութեան մեղքին առաջնորդել մեզ, երբ ինք մեզմէ կը փառամոլութեան մեղքին առաջնորդել մեզ, երբ ինք մեզմէ կը փառամոլութեան մեղքին առաջնորդել մեզ, երբ ինք մեզմէ կը փառամոլութեան մեղքին առաջնորդել մեզ, երբ ինք մեզմէ կը 
պահանջէ որ հեռու մնանք փառամոլուպահանջէ որ հեռու մնանք փառամոլուպահանջէ որ հեռու մնանք փառամոլուպահանջէ որ հեռու մնանք փառամոլութենէն: Եթէ մարդիկ թենէն: Եթէ մարդիկ թենէն: Եթէ մարդիկ թենէն: Եթէ մարդիկ 
իրենց ցանկութիւններէն տարուելով կը փորձուին` թող իրենց ցանկութիւններէն տարուելով կը փորձուին` թող իրենց ցանկութիւններէն տարուելով կը փորձուին` թող իրենց ցանկութիւններէն տարուելով կը փորձուին` թող 
չմեղադրեն զԱստուած: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ չմեղադրեն զԱստուած: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ չմեղադրեն զԱստուած: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ չմեղադրեն զԱստուած: Առաքեալը կ'ըսէ, թէ ««««իիիիւրաքանչիւր ւրաքանչիւր ւրաքանչիւր ւրաքանչիւր 
մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն մարդ կը փորձուի` իր իսկ ցանկութիւններէն տարուելով ու տարուելով ու տարուելով ու տարուելով ու 
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խաբուելովխաբուելովխաբուելովխաբուելով»»»»::::    Հետեւաբար, երբ մէկը ինքնՀետեւաբար, երբ մէկը ինքնՀետեւաբար, երբ մէկը ինքնՀետեւաբար, երբ մէկը ինքն    իր մեղսալից ցանիր մեղսալից ցանիր մեղսալից ցանիր մեղսալից ցան----
կութիւններէն կը տարուի ու կը խաբուի` թող չըսէ թէ կութիւններէն կը տարուի ու կը խաբուի` թող չըսէ թէ կութիւններէն կը տարուի ու կը խաբուի` թող չըսէ թէ կութիւններէն կը տարուի ու կը խաբուի` թող չըսէ թէ 
Աստուած է որ զինք փորձութեան կ'ենթարկէ:Աստուած է որ զինք փորձութեան կ'ենթարկէ:Աստուած է որ զինք փորձութեան կ'ենթարկէ:Աստուած է որ զինք փորձութեան կ'ենթարկէ:    

Իսկ որո՞նք են ոչԻսկ որո՞նք են ոչԻսկ որո՞նք են ոչԻսկ որո՞նք են ոչ----չար փորձութիւնները, որոնք Աստուծոյ չար փորձութիւնները, որոնք Աստուծոյ չար փորձութիւնները, որոնք Աստուծոյ չար փորձութիւնները, որոնք Աստուծոյ 
թոյլտուութեամբ կրնան պատահիլ հաւատացեալ մարդուն: թոյլտուութեամբ կրնան պատահիլ հաւատացեալ մարդուն: թոյլտուութեամբ կրնան պատահիլ հաւատացեալ մարդուն: թոյլտուութեամբ կրնան պատահիլ հաւատացեալ մարդուն: 
ՈՈՈՈ´́́́չչչչ----չար փորձութիւնները, կամ կրնանք ըսել` բարի փորձուչար փորձութիւնները, կամ կրնանք ըսել` բարի փորձուչար փորձութիւնները, կամ կրնանք ըսել` բարի փորձուչար փորձութիւնները, կամ կրնանք ըսել` բարի փորձու----
թիւնները, այն փորձութիւններն են որոնք մեզ կը տաշեն ու կը թիւնները, այն փորձութիւններն են որոնք մեզ կը տաշեն ու կը թիւնները, այն փորձութիւններն են որոնք մեզ կը տաշեն ու կը թիւնները, այն փորձութիւններն են որոնք մեզ կը տաշեն ու կը 
մաքրեն եւ Քրիստոսի նման կը դարձնեն: Այսպէս, օրինակ, մաքրեն եւ Քրիստոսի նման կը դարձնեն: Այսպէս, օրինակ, մաքրեն եւ Քրիստոսի նման կը դարձնեն: Այսպէս, օրինակ, մաքրեն եւ Քրիստոսի նման կը դարձնեն: Այսպէս, օրինակ, 
մեր հաւատքին համար մեր կրած հալածանքը` բարի փորմեր հաւատքին համար մեր կրած հալածանքը` բարի փորմեր հաւատքին համար մեր կրած հալածանքը` բարի փորմեր հաւատքին համար մեր կրած հալածանքը` բարի փոր----
ձութիւն մըն է, որ եթէ երբեք համբերութեամբ տանիձութիւն մըն է, որ եթէ երբեք համբերութեամբ տանիձութիւն մըն է, որ եթէ երբեք համբերութեամբ տանիձութիւն մըն է, որ եթէ երբեք համբերութեամբ տանինք` կը նք` կը նք` կը նք` կը 
հասնինք Քրիստոսի նմանութեան: Քրիստոսի մեր հետեւորհասնինք Քրիստոսի նմանութեան: Քրիստոսի մեր հետեւորհասնինք Քրիստոսի նմանութեան: Քրիստոսի մեր հետեւորհասնինք Քրիստոսի նմանութեան: Քրիստոսի մեր հետեւոր----
դութեան համար մերժումի հանդիպիլը` բարի փորձութիւն դութեան համար մերժումի հանդիպիլը` բարի փորձութիւն դութեան համար մերժումի հանդիպիլը` բարի փորձութիւն դութեան համար մերժումի հանդիպիլը` բարի փորձութիւն 
մըն է, որ մեզ Քրիստոսի քաջ զինուորը կը դարձնէ: Առանց մըն է, որ մեզ Քրիստոսի քաջ զինուորը կը դարձնէ: Առանց մըն է, որ մեզ Քրիստոսի քաջ զինուորը կը դարձնէ: Առանց մըն է, որ մեզ Քրիստոսի քաջ զինուորը կը դարձնէ: Առանց 
օրինակները բազմացնելու, կրնանք եզրակացնել ըսելով, թէ օրինակները բազմացնելու, կրնանք եզրակացնել ըսելով, թէ օրինակները բազմացնելու, կրնանք եզրակացնել ըսելով, թէ օրինակները բազմացնելու, կրնանք եզրակացնել ըսելով, թէ 
չար փորձութիւնները` մեզ կործանումի առաջնորդչար փորձութիւնները` մեզ կործանումի առաջնորդչար փորձութիւնները` մեզ կործանումի առաջնորդչար փորձութիւնները` մեզ կործանումի առաջնորդող փորող փորող փորող փոր----
ձութիւններն են, իսկ բարի փորձութիւնները` մեզ Աստուծոյ ձութիւններն են, իսկ բարի փորձութիւնները` մեզ Աստուծոյ ձութիւններն են, իսկ բարի փորձութիւնները` մեզ Աստուծոյ ձութիւններն են, իսկ բարի փորձութիւնները` մեզ Աստուծոյ 
ու Աստուծոյ նմանութեան առաջնորդող փորձութիւններն են: ու Աստուծոյ նմանութեան առաջնորդող փորձութիւններն են: ու Աստուծոյ նմանութեան առաջնորդող փորձութիւններն են: ու Աստուծոյ նմանութեան առաջնորդող փորձութիւններն են: 
Օրինակ, մեր դրամասիրութեան համար մեր կրած փորձուՕրինակ, մեր դրամասիրութեան համար մեր կրած փորձուՕրինակ, մեր դրամասիրութեան համար մեր կրած փորձուՕրինակ, մեր դրամասիրութեան համար մեր կրած փորձու----
թիւնը` մեզ քանդող փորձութիւն մըն է, մինչ մեր մարդասիթիւնը` մեզ քանդող փորձութիւն մըն է, մինչ մեր մարդասիթիւնը` մեզ քանդող փորձութիւն մըն է, մինչ մեր մարդասիթիւնը` մեզ քանդող փորձութիւն մըն է, մինչ մեր մարդասի----
րութեան ու Աստուածսիրութեան համար մեր կրրութեան ու Աստուածսիրութեան համար մեր կրրութեան ու Աստուածսիրութեան համար մեր կրրութեան ու Աստուածսիրութեան համար մեր կրած փորձուած փորձուած փորձուած փորձու----
թիւնները` մեզ Քրիստոսի նման դարձնող փորձութիւններ են:թիւնները` մեզ Քրիստոսի նման դարձնող փորձութիւններ են:թիւնները` մեզ Քրիստոսի նման դարձնող փորձութիւններ են:թիւնները` մեզ Քրիստոսի նման դարձնող փորձութիւններ են:    

Ըսինք, թէ Աստուած իԸսինք, թէ Աստուած իԸսինք, թէ Աստուած իԸսինք, թէ Աստուած ի´́́́նք է որ կ'արտօնէ փորձութիւննք է որ կ'արտօնէ փորձութիւննք է որ կ'արտօնէ փորձութիւննք է որ կ'արտօնէ փորձութիւննենենենե----
րը հաւատացեալ մարդուն կեանքին մէջ: Արդ, ինչո՞ւ համար րը հաւատացեալ մարդուն կեանքին մէջ: Արդ, ինչո՞ւ համար րը հաւատացեալ մարդուն կեանքին մէջ: Արդ, ինչո՞ւ համար րը հաւատացեալ մարդուն կեանքին մէջ: Արդ, ինչո՞ւ համար 
Աստուած կ'արտօնէ փորձութիւնԱստուած կ'արտօնէ փորձութիւնԱստուած կ'արտօնէ փորձութիւնԱստուած կ'արտօնէ փորձութիւննենենեները: Բազմաթիւ պատճառրը: Բազմաթիւ պատճառրը: Բազմաթիւ պատճառրը: Բազմաթիւ պատճառ----
ներով, որոնց մասին եթէ ուզենք ընդարձաներով, որոնց մասին եթէ ուզենք ընդարձաներով, որոնց մասին եթէ ուզենք ընդարձաներով, որոնց մասին եթէ ուզենք ընդարձակօրէն գրել, կրնայ կօրէն գրել, կրնայ կօրէն գրել, կրնայ կօրէն գրել, կրնայ 
տասնեակ էջեր խլել մեզմէ ու մեզ անսահմանօրէն մեր նիւթի տասնեակ էջեր խլել մեզմէ ու մեզ անսահմանօրէն մեր նիւթի տասնեակ էջեր խլել մեզմէ ու մեզ անսահմանօրէն մեր նիւթի տասնեակ էջեր խլել մեզմէ ու մեզ անսահմանօրէն մեր նիւթի 
ծիրէն դուրս բերել. բայց որպէսզի հարցումը բոլորովին ծիրէն դուրս բերել. բայց որպէսզի հարցումը բոլորովին ծիրէն դուրս բերել. բայց որպէսզի հարցումը բոլորովին ծիրէն դուրս բերել. բայց որպէսզի հարցումը բոլորովին 
անպատասխան չմնայ, կարելի է որոշ հակիրճ պատասխանանպատասխան չմնայ, կարելի է որոշ հակիրճ պատասխանանպատասխան չմնայ, կարելի է որոշ հակիրճ պատասխանանպատասխան չմնայ, կարելի է որոշ հակիրճ պատասխան----
ներ հայթայթեներ հայթայթեներ հայթայթեներ հայթայթել.լ.լ.լ.----    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    ԱստԱստԱստԱստուած փորձութիւնները կ'արտօնէ`ուած փորձութիւնները կ'արտօնէ`ուած փորձութիւնները կ'արտօնէ`ուած փորձութիւնները կ'արտօնէ`    որպէսորպէսորպէսորպէս----
զի անոնց միջոզի անոնց միջոզի անոնց միջոզի անոնց միջոցաւ մցաւ մցաւ մցաւ մեզ մաքրէ ու սրբէ, եւ իր Որդիին փառքն եզ մաքրէ ու սրբէ, եւ իր Որդիին փառքն եզ մաքրէ ու սրբէ, եւ իր Որդիին փառքն եզ մաքրէ ու սրբէ, եւ իր Որդիին փառքն 
ու պատկերը արտացոլացնող հաւատքի ախոյեանու պատկերը արտացոլացնող հաւատքի ախոյեանու պատկերը արտացոլացնող հաւատքի ախոյեանու պատկերը արտացոլացնող հաւատքի ախոյեաններու ներու ներու ներու 
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վերածէ. եւ այս գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ վերածէ. եւ այս գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ վերածէ. եւ այս գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ վերածէ. եւ այս գործողութիւնը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ է որ 
տեղի կ'ունենայ: Աստուած փորձութիւնը արտօնելէ առաջ տեղի կ'ունենայ: Աստուած փորձութիւնը արտօնելէ առաջ տեղի կ'ունենայ: Աստուած փորձութիւնը արտօնելէ առաջ տեղի կ'ունենայ: Աստուած փորձութիւնը արտօնելէ առաջ 
կամ անմիջապէս ետք` իր Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը կամ անմիջապէս ետք` իր Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը կամ անմիջապէս ետք` իր Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը կամ անմիջապէս ետք` իր Սուրբ Հոգիին զօրութիւնը կը 
պարգեւէ մեզի, որպէսպարգեւէ մեզի, որպէսպարգեւէ մեզի, որպէսպարգեւէ մեզի, որպէսզի անով յաղթենք փորձութեանզի անով յաղթենք փորձութեանզի անով յաղթենք փորձութեանզի անով յաղթենք փորձութեանցցցց    ու ու ու ու 
աաաանոնց նոնց նոնց նոնց ետին կանգնող Փորձիչին:ետին կանգնող Փորձիչին:ետին կանգնող Փորձիչին:ետին կանգնող Փորձիչին:    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ`̀̀̀    մեզ հեմեզ հեմեզ հեմեզ հե----
ռու պահելու կամ հեռացնելու համար որոշ մեղքերէ: Այսպէս, ռու պահելու կամ հեռացնելու համար որոշ մեղքերէ: Այսպէս, ռու պահելու կամ հեռացնելու համար որոշ մեղքերէ: Այսպէս, ռու պահելու կամ հեռացնելու համար որոշ մեղքերէ: Այսպէս, 
օրինակ, Մովսէս իր ժողովուրդին ըսաւ.օրինակ, Մովսէս իր ժողովուրդին ըսաւ.օրինակ, Մովսէս իր ժողովուրդին ըսաւ.օրինակ, Մովսէս իր ժողովուրդին ըսաւ.    ««««Աստուած ձեզ փորԱստուած ձեզ փորԱստուած ձեզ փորԱստուած ձեզ փոր----
ձելու եկաւ, այնպէս որ անոր վախը ձեր աձելու եկաւ, այնպէս որ անոր վախը ձեր աձելու եկաւ, այնպէս որ անոր վախը ձեր աձելու եկաւ, այնպէս որ անոր վախը ձեր առջեւ ըլլայ, որպէսզի ռջեւ ըլլայ, որպէսզի ռջեւ ըլլայ, որպէսզի ռջեւ ըլլայ, որպէսզի 
չմեղանչէքչմեղանչէքչմեղանչէքչմեղանչէք»»»» ( ( ( (Ելից 20.20): Ելից 20.20): Ելից 20.20): Ելից 20.20): Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած ««««մտահոգմտահոգմտահոգմտահոգ» » » » էր որ երկու էր որ երկու էր որ երկու էր որ երկու 
շաբաթ առաջ Եգիպտոսէն դուրս բերուած Իսրայէլացիները շաբաթ առաջ Եգիպտոսէն դուրս բերուած Իսրայէլացիները շաբաթ առաջ Եգիպտոսէն դուրս բերուած Իսրայէլացիները շաբաթ առաջ Եգիպտոսէն դուրս բերուած Իսրայէլացիները 
կրնային անհաւատութեան մեղքին մէջ իյնալ, ահա թէ ինչու կրնային անհաւատութեան մեղքին մէջ իյնալ, ահա թէ ինչու կրնային անհաւատութեան մեղքին մէջ իյնալ, ահա թէ ինչու կրնային անհաւատութեան մեղքին մէջ իյնալ, ահա թէ ինչու 
եկաւ զիրենք փորձելուեկաւ զիրենք փորձելուեկաւ զիրենք փորձելուեկաւ զիրենք փորձելու, , , , այլ խօսքով` քննութենէ անցնելու,այլ խօսքով` քննութենէ անցնելու,այլ խօսքով` քննութենէ անցնելու,այլ խօսքով` քննութենէ անցնելու,    
որպէսզի զիրենք հեռու պահէորպէսզի զիրենք հեռու պահէորպէսզի զիրենք հեռու պահէորպէսզի զիրենք հեռու պահէր նման մեղքէ: ր նման մեղքէ: ր նման մեղքէ: ր նման մեղքէ: Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, 
փփփփորձութիւնը մեղքի առիթ պէտք չէ ըլլայ, այլ՝ մեղքէն հրաորձութիւնը մեղքի առիթ պէտք չէ ըլլայ, այլ՝ մեղքէն հրաորձութիւնը մեղքի առիթ պէտք չէ ըլլայ, այլ՝ մեղքէն հրաորձութիւնը մեղքի առիթ պէտք չէ ըլլայ, այլ՝ մեղքէն հրա----
ժարելու առիթ: Փորձուժարելու առիթ: Փորձուժարելու առիթ: Փորձուժարելու առիթ: Փորձութիւնները սրբագրիչ բնոյթ ունին: թիւնները սրբագրիչ բնոյթ ունին: թիւնները սրբագրիչ բնոյթ ունին: թիւնները սրբագրիչ բնոյթ ունին: 
Աստուած զանոնք կԱստուած զանոնք կԱստուած զանոնք կԱստուած զանոնք կ’’’’օգտաօգտաօգտաօգտագործէ մեր մէջ սրբագրելու կարգ մը գործէ մեր մէջ սրբագրելու կարգ մը գործէ մեր մէջ սրբագրելու կարգ մը գործէ մեր մէջ սրբագրելու կարգ մը 
բաներ: Այնպէս որ, երբ փորձի կբաներ: Այնպէս որ, երբ փորձի կբաներ: Այնպէս որ, երբ փորձի կբաներ: Այնպէս որ, երբ փորձի կ’’’’ենթարկուինք՝ խոնարհինք ենթարկուինք՝ խոնարհինք ենթարկուինք՝ խոնարհինք ենթարկուինք՝ խոնարհինք 
ամենակալ Աստուծամենակալ Աստուծամենակալ Աստուծամենակալ Աստուծոյ առջեւ եւ ըսենք. ոյ առջեւ եւ ըսենք. ոյ առջեւ եւ ըսենք. ոյ առջեւ եւ ըսենք. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, այս փորձուր, այս փորձուր, այս փորձուր, այս փորձու----
թեամբ զիս ո՞ր մէկ գէշ բնաւորութենէս ձերբազատել կթեամբ զիս ո՞ր մէկ գէշ բնաւորութենէս ձերբազատել կթեամբ զիս ո՞ր մէկ գէշ բնաւորութենէս ձերբազատել կթեամբ զիս ո՞ր մէկ գէշ բնաւորութենէս ձերբազատել կ’’’’ուզես, ուզես, ուզես, ուզես, 
նկարագիրիս ո՞ր մէկ գիծը տաշել կնկարագիրիս ո՞ր մէկ գիծը տաշել կնկարագիրիս ո՞ր մէկ գիծը տաշել կնկարագիրիս ո՞ր մէկ գիծը տաշել կ’’’’ուզես, ո՞ր մոլութենէս զիս ուզես, ո՞ր մոլութենէս զիս ուզես, ո՞ր մոլութենէս զիս ուզես, ո՞ր մոլութենէս զիս 
ազատել կը փափաազատել կը փափաազատել կը փափաազատել կը փափաքիս, ի՞նչ բան է որ կքիս, ի՞նչ բան է որ կքիս, ի՞նչ բան է որ կքիս, ի՞նչ բան է որ կ’’’’ուզես որ տեսնեմ ու ուզես որ տեսնեմ ու ուզես որ տեսնեմ ու ուզես որ տեսնեմ ու 
սորվիմ, ի՞նչ բան է որ մէջս արմատացնել կամ իմ մէջէսսորվիմ, ի՞նչ բան է որ մէջս արմատացնել կամ իմ մէջէսսորվիմ, ի՞նչ բան է որ մէջս արմատացնել կամ իմ մէջէսսորվիմ, ի՞նչ բան է որ մէջս արմատացնել կամ իմ մէջէս    արարարար----
մատախիլ ընել կմատախիլ ընել կմատախիլ ընել կմատախիլ ընել կ’’’’ուզեսուզեսուզեսուզես»:»:»:»:    Սուրբ Հոգին կՍուրբ Հոգին կՍուրբ Հոգին կՍուրբ Հոգին կ’’’’օգնէ մեզի փորձուօգնէ մեզի փորձուօգնէ մեզի փորձուօգնէ մեզի փորձու----
թեանց մէջ տեսնել Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:թեանց մէջ տեսնել Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:թեանց մէջ տեսնել Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:թեանց մէջ տեսնել Աստուծոյ դաստիարակչական նպատակը:    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի 
զանոնք դարձնենք առիթ վկայելու Քրիստոսի մասին: Քրիսզանոնք դարձնենք առիթ վկայելու Քրիստոսի մասին: Քրիսզանոնք դարձնենք առիթ վկայելու Քրիստոսի մասին: Քրիսզանոնք դարձնենք առիթ վկայելու Քրիստոսի մասին: Քրիս----
տոս կ'ըսէ. տոս կ'ըսէ. տոս կ'ըսէ. տոս կ'ըսէ. ««««Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեՁեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեՁեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեՁեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի զ պիտի զ պիտի զ պիտի 
դատեն ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ դատեն ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ դատեն ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ դատեն ժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի առիթ պիտի ըլլայ 
վկայուվկայուվկայուվկայութիւն տալու իմ մասիսթիւն տալու իմ մասիսթիւն տալու իմ մասիսթիւն տալու իմ մասիս»»»»    ((((Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12----13):13):13):13):    Համաձայն Համաձայն Համաձայն Համաձայն 
Տիրոջ այս խօսքին, փորձութիւնը պէտք է դառնայ առիթ Տիրոջ այս խօսքին, փորձութիւնը պէտք է դառնայ առիթ Տիրոջ այս խօսքին, փորձութիւնը պէտք է դառնայ առիթ Տիրոջ այս խօսքին, փորձութիւնը պէտք է դառնայ առիթ 
վկայելու իր մասին: վկայելու իր մասին: վկայելու իր մասին: վկայելու իր մասին: Շատերու համար, դժբախտաբար, Շատերու համար, դժբախտաբար, Շատերու համար, դժբախտաբար, Շատերու համար, դժբախտաբար, 
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փորձուփորձուփորձուփորձութիւնը առիթ մըն է դժգոհելու Աստուծոյ դէթիւնը առիթ մըն է դժգոհելու Աստուծոյ դէթիւնը առիթ մըն է դժգոհելու Աստուծոյ դէթիւնը առիթ մըն է դժգոհելու Աստուծոյ դէմ, փոխամ, փոխամ, փոխամ, փոխա----
նակ դառնալու առիթ մը` գոհունակ սրտով փառք տալու նակ դառնալու առիթ մը` գոհունակ սրտով փառք տալու նակ դառնալու առիթ մը` գոհունակ սրտով փառք տալու նակ դառնալու առիթ մը` գոհունակ սրտով փառք տալու 
անոր:անոր:անոր:անոր:    Յիսուս Սատանային կողմէ առաջարկուած երեք փորՅիսուս Սատանային կողմէ առաջարկուած երեք փորՅիսուս Սատանային կողմէ առաջարկուած երեք փորՅիսուս Սատանային կողմէ առաջարկուած երեք փոր----
ձութիւններն ալ առիթ դարձուց վկայելու Աստուծոյ մասին:ձութիւններն ալ առիթ դարձուց վկայելու Աստուծոյ մասին:ձութիւններն ալ առիթ դարձուց վկայելու Աստուծոյ մասին:ձութիւններն ալ առիթ դարձուց վկայելու Աստուծոյ մասին:    

Չորրորդ.Չորրորդ.Չորրորդ.Չորրորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` փորձափորձափորձափորձա----
քարի զարնելու հաքարի զարնելու հաքարի զարնելու հաքարի զարնելու համար մեր հաւատքը, մար մեր հաւատքը, մար մեր հաւատքը, մար մեր հաւատքը, եւ եւ եւ եւ տեսնելու հտեսնելու հտեսնելու հտեսնելու համար ամար ամար ամար 
թէ արդեօք հաստատ պիտի մնա՞նք մեր հաւատքին մէջ:թէ արդեօք հաստատ պիտի մնա՞նք մեր հաւատքին մէջ:թէ արդեօք հաստատ պիտի մնա՞նք մեր հաւատքին մէջ:թէ արդեօք հաստատ պիտի մնա՞նք մեր հաւատքին մէջ:    Երբ Երբ Երբ Երբ 
կը յայտարարենք թէ Աստուած մեր հայրն է, եւ մենք` իր կը յայտարարենք թէ Աստուած մեր հայրն է, եւ մենք` իր կը յայտարարենք թէ Աստուած մեր հայրն է, եւ մենք` իր կը յայտարարենք թէ Աստուած մեր հայրն է, եւ մենք` իր 
զաւակները, Աստուած կ'արտօնէ փորձութեան մը պատազաւակները, Աստուած կ'արտօնէ փորձութեան մը պատազաւակները, Աստուած կ'արտօնէ փորձութեան մը պատազաւակները, Աստուած կ'արտօնէ փորձութեան մը պատա----
հումը մեր կեանքին մէջ, որպէսզի տեսնէ թէ արդեօք պիտի հումը մեր կեանքին մէջ, որպէսզի տեսնէ թէ արդեօք պիտի հումը մեր կեանքին մէջ, որպէսզի տեսնէ թէ արդեօք պիտի հումը մեր կեանքին մէջ, որպէսզի տեսնէ թէ արդեօք պիտի 
կանգնի՞նք մեր կատարած յայտարարութեան ետին, այլ կանգնի՞նք մեր կատարած յայտարարութեան ետին, այլ կանգնի՞նք մեր կատարած յայտարարութեան ետին, այլ կանգնի՞նք մեր կատարած յայտարարութեան ետին, այլ 
խօսխօսխօսխօսքով` պիտի շարունաքով` պիտի շարունաքով` պիտի շարունաքով` պիտի շարունակե՞նք զինք ճանչնալ իբրեւ մեր հայկե՞նք զինք ճանչնալ իբրեւ մեր հայկե՞նք զինք ճանչնալ իբրեւ մեր հայկե՞նք զինք ճանչնալ իբրեւ մեր հայ----
րը, եւ պիտի շարունակե՞նք հաւատարիմ զաւակներ մնալ րը, եւ պիտի շարունակե՞նք հաւատարիմ զաւակներ մնալ րը, եւ պիտի շարունակե՞նք հաւատարիմ զաւակներ մնալ րը, եւ պիտի շարունակե՞նք հաւատարիմ զաւակներ մնալ 
իրեն:իրեն:իրեն:իրեն:    Շատեր կը հաւատան Աստուծոյ հայրութեան, բայց ցաՇատեր կը հաւատան Աստուծոյ հայրութեան, բայց ցաՇատեր կը հաւատան Աստուծոյ հայրութեան, բայց ցաՇատեր կը հաւատան Աստուծոյ հայրութեան, բայց ցա----
ւի ու նեղութեան ժամանակ կասկածի տակ կ'առնեն անոր ւի ու նեղութեան ժամանակ կասկածի տակ կ'առնեն անոր ւի ու նեղութեան ժամանակ կասկածի տակ կ'առնեն անոր ւի ու նեղութեան ժամանակ կասկածի տակ կ'առնեն անոր 
հայրութիւնը: Շատեր կը հաւատան թէ Աստուած ամենուրեք հայրութիւնը: Շատեր կը հաւատան թէ Աստուած ամենուրեք հայրութիւնը: Շատեր կը հաւատան թէ Աստուած ամենուրեք հայրութիւնը: Շատեր կը հաւատան թէ Աստուած ամենուրեք 
է, աէ, աէ, աէ, այսինքն` ամէյսինքն` ամէյսինքն` ամէյսինքն` ամէ´́́́ն տեղ է, իրենց կողքին տեղ է, իրենց կողքին տեղ է, իրենց կողքին տեղ է, իրենց կողքի´́́́ն է, ներկան է, ներկան է, ներկան է, ներկա´́́́յ է իրենց յ է իրենց յ է իրենց յ է իրենց 
կեանքին մէջ, բայց անակնկալ աղէտ մը, պատճառ կը դառնայ կեանքին մէջ, բայց անակնկալ աղէտ մը, պատճառ կը դառնայ կեանքին մէջ, բայց անակնկալ աղէտ մը, պատճառ կը դառնայ կեանքին մէջ, բայց անակնկալ աղէտ մը, պատճառ կը դառնայ 
որ հարցականի տակ առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: Շաոր հարցականի տակ առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: Շաոր հարցականի տակ առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: Շաոր հարցականի տակ առնեն Աստուծոյ ներկայութիւնը: Շա----
տեր կը յայտարարեն թէ իրենք Քրիստոսի ճամբայէն կը տեր կը յայտարարեն թէ իրենք Քրիստոսի ճամբայէն կը տեր կը յայտարարեն թէ իրենք Քրիստոսի ճամբայէն կը տեր կը յայտարարեն թէ իրենք Քրիստոսի ճամբայէն կը 
քալեն, բայց երբ փուշերու կը հանդիպին այդ ճամբուն վրքալեն, բայց երբ փուշերու կը հանդիպին այդ ճամբուն վրքալեն, բայց երբ փուշերու կը հանդիպին այդ ճամբուն վրքալեն, բայց երբ փուշերու կը հանդիպին այդ ճամբուն վրայ, այ, այ, այ, 
կը հեռանան այդ ճամբայէն:կը հեռանան այդ ճամբայէն:կը հեռանան այդ ճամբայէն:կը հեռանան այդ ճամբայէն:    Հետեւաբար, Աստուած կ'արտօՀետեւաբար, Աստուած կ'արտօՀետեւաբար, Աստուած կ'արտօՀետեւաբար, Աստուած կ'արտօ----
նէ որ փորձութեան հանդիպինք մեր հաւատքին համար, նէ որ փորձութեան հանդիպինք մեր հաւատքին համար, նէ որ փորձութեան հանդիպինք մեր հաւատքին համար, նէ որ փորձութեան հանդիպինք մեր հաւատքին համար, 
փորձելու համար հարազատութիւնը մեր հաւատքին. կ'արփորձելու համար հարազատութիւնը մեր հաւատքին. կ'արփորձելու համար հարազատութիւնը մեր հաւատքին. կ'արփորձելու համար հարազատութիւնը մեր հաւատքին. կ'ար----
տօնէ որ նեղութեան հանդիպինք տօնէ որ նեղութեան հանդիպինք տօնէ որ նեղութեան հանդիպինք տօնէ որ նեղութեան հանդիպինք Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար մեր տուած մեր տուած մեր տուած մեր տուած 
վկայութեան համար, տեսնելու համար թէ արդեօք ետ պիտի վկայութեան համար, տեսնելու համար թէ արդեօք ետ պիտի վկայութեան համար, տեսնելու համար թէ արդեօք ետ պիտի վկայութեան համար, տեսնելու համար թէ արդեօք ետ պիտի 
քաքաքաքաշե՞նք մեր վկայութիւնը:շե՞նք մեր վկայութիւնը:շե՞նք մեր վկայութիւնը:շե՞նք մեր վկայութիւնը:    

Հինգերորդ.Հինգերորդ.Հինգերորդ.Հինգերորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` մեզ մեզ մեզ մեզ 
աճեցնելու համար մեր հաւատքին մէջ:աճեցնելու համար մեր հաւատքին մէջ:աճեցնելու համար մեր հաւատքին մէջ:աճեցնելու համար մեր հաւատքին մէջ:    Աստուած մեզ սովոԱստուած մեզ սովոԱստուած մեզ սովոԱստուած մեզ սովո----
րաբար փորձութենէն դուրս չի բերեր, այլ զօրութիւն կու տայ րաբար փորձութենէն դուրս չի բերեր, այլ զօրութիւն կու տայ րաբար փորձութենէն դուրս չի բերեր, այլ զօրութիւն կու տայ րաբար փորձութենէն դուրս չի բերեր, այլ զօրութիւն կու տայ 
յաղթելու փորձութեան, որովհետեւ փորձութեանց յաղթելով է յաղթելու փորձութեան, որովհետեւ փորձութեանց յաղթելով է յաղթելու փորձութեան, որովհետեւ փորձութեանց յաղթելով է յաղթելու փորձութեան, որովհետեւ փորձութեանց յաղթելով է 
որ կոր կոր կոր կ’’’’աճինք, կաճինք, կաճինք, կաճինք, կ’’’’ամրանանքամրանանքամրանանքամրանանք    եւ Յիսուսի քաջ զինուորները կը եւ Յիսուսի քաջ զինուորները կը եւ Յիսուսի քաջ զինուորները կը եւ Յիսուսի քաջ զինուորները կը 
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դառնանք: Ուսդառնանք: Ուսդառնանք: Ուսդառնանք: Ուստի, չխնդրենքտի, չխնդրենքտի, չխնդրենքտի, չխնդրենք    Աստուծմէ որ հեռԱստուծմէ որ հեռԱստուծմէ որ հեռԱստուծմէ որ հեռացնէ մեզմէ ացնէ մեզմէ ացնէ մեզմէ ացնէ մեզմէ 
փորձութիւնները, այլփորձութիւնները, այլփորձութիւնները, այլփորձութիւնները, այլ    խնդրենք` որ մխնդրենք` որ մխնդրենք` որ մխնդրենք` որ մեզ յաղեզ յաղեզ յաղեզ յաղթոթոթոթո´́́́ղ դարձնէ ղ դարձնէ ղ դարձնէ ղ դարձնէ 
անոնց դէմ:անոնց դէմ:անոնց դէմ:անոնց դէմ:    Առանց փորձութեանց ներկայութեան եւ առանց Առանց փորձութեանց ներկայութեան եւ առանց Առանց փորձութեանց ներկայութեան եւ առանց Առանց փորձութեանց ներկայութեան եւ առանց 
անոնց դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակներուն` չենք կրնար անոնց դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակներուն` չենք կրնար անոնց դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակներուն` չենք կրնար անոնց դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակներուն` չենք կրնար 
յաղթողի պսակ ու վարձյաղթողի պսակ ու վարձյաղթողի պսակ ու վարձյաղթողի պսակ ու վարձատրութիւն ստանալ երկինքի մէջ:ատրութիւն ստանալ երկինքի մէջ:ատրութիւն ստանալ երկինքի մէջ:ատրութիւն ստանալ երկինքի մէջ:    

Վեցերորդ.Վեցերորդ.Վեցերորդ.Վեցերորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` որպէսորպէսորպէսորպէս----
զի անոնք դառնան հայելի մեզի համար, եւ մենք զմեզ անոնց զի անոնք դառնան հայելի մեզի համար, եւ մենք զմեզ անոնց զի անոնք դառնան հայելի մեզի համար, եւ մենք զմեզ անոնց զի անոնք դառնան հայելի մեզի համար, եւ մենք զմեզ անոնց 
մէջ տեսնելով` ճանչնանք մենք զմեզ: Արդարեւ, փորձութիւնը մէջ տեսնելով` ճանչնանք մենք զմեզ: Արդարեւ, փորձութիւնը մէջ տեսնելով` ճանչնանք մենք զմեզ: Արդարեւ, փորձութիւնը մէջ տեսնելով` ճանչնանք մենք զմեզ: Արդարեւ, փորձութիւնը 
մեզ ինքնաճանաչողութեան կ'առաջնորդէ: մեզ ինքնաճանաչողութեան կ'առաջնորդէ: մեզ ինքնաճանաչողութեան կ'առաջնորդէ: մեզ ինքնաճանաչողութեան կ'առաջնորդէ: Փորձութեանց Փորձութեանց Փորձութեանց Փորձութեանց 
ժամանակ է որ մեր իժամանակ է որ մեր իժամանակ է որ մեր իժամանակ է որ մեր ի´́́́նչ տեսակ քրիստոնեայ ըլլալը հանդէս նչ տեսակ քրիստոնեայ ըլլալը հանդէս նչ տեսակ քրիստոնեայ ըլլալը հանդէս նչ տեսակ քրիստոնեայ ըլլալը հանդէս 
կու գայ: Փորձութիւնները առիթներ են փաստելու, որ կու գայ: Փորձութիւնները առիթներ են փաստելու, որ կու գայ: Փորձութիւնները առիթներ են փաստելու, որ կու գայ: Փորձութիւնները առիթներ են փաստելու, որ մենք մենք մենք մենք կը կը կը կը 
սիրենք զԱստուած, եւ ոսիրենք զԱստուած, եւ ոսիրենք զԱստուած, եւ ոսիրենք զԱստուած, եւ ո´́́́չ թէ առիթներ` կասկածելու Աստուչ թէ առիթներ` կասկածելու Աստուչ թէ առիթներ` կասկածելու Աստուչ թէ առիթներ` կասկածելու Աստու----
ծոյ սիրոյն: Փորձութիւնները Աստուծոյ հետ եւ կամ Աստուծոյ ծոյ սիրոյն: Փորձութիւնները Աստուծոյ հետ եւ կամ Աստուծոյ ծոյ սիրոյն: Փորձութիւնները Աստուծոյ հետ եւ կամ Աստուծոյ ծոյ սիրոյն: Փորձութիւնները Աստուծոյ հետ եւ կամ Աստուծոյ 
դէմ մեր ըլլալը կը բացայայտեն: Անոնք մեր բուն նկարագիրը դէմ մեր ըլլալը կը բացայայտեն: Անոնք մեր բուն նկարագիրը դէմ մեր ըլլալը կը բացայայտեն: Անոնք մեր բուն նկարագիրը դէմ մեր ըլլալը կը բացայայտեն: Անոնք մեր բուն նկարագիրը 
հհհհանդէս կը բերեն: Անոնք անդէս կը բերեն: Անոնք անդէս կը բերեն: Անոնք անդէս կը բերեն: Անոնք մեր տկար կամ զօրեղ քրիստոնեայ մեր տկար կամ զօրեղ քրիստոնեայ մեր տկար կամ զօրեղ քրիստոնեայ մեր տկար կամ զօրեղ քրիստոնեայ 
ըլլալը կը պարզեն: Անոնք մեր ճշմարիտ կամ կեղծ հաւատաըլլալը կը պարզեն: Անոնք մեր ճշմարիտ կամ կեղծ հաւատաըլլալը կը պարզեն: Անոնք մեր ճշմարիտ կամ կեղծ հաւատաըլլալը կը պարզեն: Անոնք մեր ճշմարիտ կամ կեղծ հաւատա----
ցեալ ըլլալը կը ցուցնեն: ցեալ ըլլալը կը ցուցնեն: ցեալ ըլլալը կը ցուցնեն: ցեալ ըլլալը կը ցուցնեն: Ինչպէս նեղութեան մէջ մեր ինկած Ինչպէս նեղութեան մէջ մեր ինկած Ինչպէս նեղութեան մէջ մեր ինկած Ինչպէս նեղութեան մէջ մեր ինկած 
ատեն է որ յայտնի կատեն է որ յայտնի կատեն է որ յայտնի կատեն է որ յայտնի կ’’’’ըլլայ թէ ոըլլայ թէ ոըլլայ թէ ոըլլայ թէ ո´́́́վ է մեր իրական բարեկամը, վ է մեր իրական բարեկամը, վ է մեր իրական բարեկամը, վ է մեր իրական բարեկամը, 
այնպէս ալայնպէս ալայնպէս ալայնպէս ալ,,,,    փորձութեանց մէջ մեր եղած ատեն էփորձութեանց մէջ մեր եղած ատեն էփորձութեանց մէջ մեր եղած ատեն էփորձութեանց մէջ մեր եղած ատեն է    որ Աստուած որ Աստուած որ Աստուած որ Աստուած 
ու մարդիկ պիտի գիտնանու մարդիկ պիտի գիտնանու մարդիկ պիտի գիտնանու մարդիկ պիտի գիտնան    մեր իրաւ մեր իրաւ մեր իրաւ մեր իրաւ կամ կեղծ կամ կեղծ կամ կեղծ կամ կեղծ բարեկամ բարեկամ բարեկամ բարեկամ 
ըլլալը:ըլլալը:ըլլալը:ըլլալը:    

Եօթներորդ.Եօթներորդ.Եօթներորդ.Եօթներորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` որորորոր----
պէսզի անոնք Աստուծոյ զօրութիւնը ճանչնալու առիթներ պէսզի անոնք Աստուծոյ զօրութիւնը ճանչնալու առիթներ պէսզի անոնք Աստուծոյ զօրութիւնը ճանչնալու առիթներ պէսզի անոնք Աստուծոյ զօրութիւնը ճանչնալու առիթներ 
դառնան: Արդարեւ, փդառնան: Արդարեւ, փդառնան: Արդարեւ, փդառնան: Արդարեւ, փորձութիւններու ժամանակ է որ Աստուորձութիւններու ժամանակ է որ Աստուորձութիւններու ժամանակ է որ Աստուորձութիւններու ժամանակ է որ Աստու----
ծոյ զօրութիւնը կը ճանչնանք:ծոյ զօրութիւնը կը ճանչնանք:ծոյ զօրութիւնը կը ճանչնանք:ծոյ զօրութիւնը կը ճանչնանք:    Երբ ՔրիստԵրբ ՔրիստԵրբ ՔրիստԵրբ Քրիստոս փոթոոս փոթոոս փոթոոս փոթորիկը րիկը րիկը րիկը 
խաղաղեցուց, աշակերտները բացագանչեցին. խաղաղեցուց, աշակերտները բացագանչեցին. խաղաղեցուց, աշակերտները բացագանչեցին. խաղաղեցուց, աշակերտները բացագանչեցին. ««««Ո՞վ է արդեօք Ո՞վ է արդեօք Ո՞վ է արդեօք Ո՞վ է արդեօք 
այս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենայս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենայս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրենայս մարդը, որ նոյնիսկ հովն ու ծովը կը հնազանդին իրեն»»»»    
((((Մարկոս 4.41): Այս մարդը որուն կը հնազանդին հովն ու Մարկոս 4.41): Այս մարդը որուն կը հնազանդին հովն ու Մարկոս 4.41): Այս մարդը որուն կը հնազանդին հովն ու Մարկոս 4.41): Այս մարդը որուն կը հնազանդին հովն ու 
ծովը, եւ բոլոր տեսակի փորձութիւնները, մեր ամէնիշխան եւ ծովը, եւ բոլոր տեսակի փորձութիւնները, մեր ամէնիշխան եւ ծովը, եւ բոլոր տեսակի փորձութիւնները, մեր ամէնիշխան եւ ծովը, եւ բոլոր տեսակի փորձութիւնները, մեր ամէնիշխան եւ 
հզօր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: հզօր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: հզօր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: հզօր Տէրը՝ Յիսուս Քրիստոսն է: Քանի՜ անգամ պատահած է Քանի՜ անգամ պատահած է Քանի՜ անգամ պատահած է Քանի՜ անգամ պատահած է 
որ այս կամ այդ փորձութենէն յաղթականօրէն ու յաջոոր այս կամ այդ փորձութենէն յաղթականօրէն ու յաջոոր այս կամ այդ փորձութենէն յաղթականօրէն ու յաջոոր այս կամ այդ փորձութենէն յաղթականօրէն ու յաջողաղաղաղապէս պէս պէս պէս 
դուրս գալէ ետք, մեր հիացմունքը արտայայտած ըլլանք մեր դուրս գալէ ետք, մեր հիացմունքը արտայայտած ըլլանք մեր դուրս գալէ ետք, մեր հիացմունքը արտայայտած ըլլանք մեր դուրս գալէ ետք, մեր հիացմունքը արտայայտած ըլլանք մեր 
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Ազատարարին՝ Քրիստոսի զօրութեան ու մեծութեան նկատԱզատարարին՝ Քրիստոսի զօրութեան ու մեծութեան նկատԱզատարարին՝ Քրիստոսի զօրութեան ու մեծութեան նկատԱզատարարին՝ Քրիստոսի զօրութեան ու մեծութեան նկատ----
մամբ: Փորձութեանց մէջ մեր եղած ժամանակ է, որ մենք մամբ: Փորձութեանց մէջ մեր եղած ժամանակ է, որ մենք մամբ: Փորձութեանց մէջ մեր եղած ժամանակ է, որ մենք մամբ: Փորձութեանց մէջ մեր եղած ժամանակ է, որ մենք 
պիտի գիտնանք թէ որքան մեծ ոպիտի գիտնանք թէ որքան մեծ ոպիտի գիտնանք թէ որքան մեծ ոպիտի գիտնանք թէ որքան մեծ ու ւ ւ ւ ճիշդ ժամանակին հասնող ճիշդ ժամանակին հասնող ճիշդ ժամանակին հասնող ճիշդ ժամանակին հասնող 
Աստուած մը ունինք:Աստուած մը ունինք:Աստուած մը ունինք:Աստուած մը ունինք:    

Ութերորդ.Ութերորդ.Ութերորդ.Ութերորդ.----    ՓՓՓՓորձութիւններորձութիւններորձութիւններորձութիւններըըըը    կրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլկրնան թոյլ տրուիլ` ` ` ` որպէսորպէսորպէսորպէս----
զիզիզիզի    անոնցմով անոնցմով անոնցմով անոնցմով Աստուած մեր ընտիր հաւատաԱստուած մեր ընտիր հաւատաԱստուած մեր ընտիր հաւատաԱստուած մեր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը ցոյց ցեալ ըլլալը ցոյց ցեալ ըլլալը ցոյց ցեալ ըլլալը ցոյց 
տայ Սատանայտայ Սատանայտայ Սատանայտայ Սատանային:ին:ին:ին:    ՍատանանՍատանանՍատանանՍատանան    Աստուծոյ թոյլտուութիւնը Աստուծոյ թոյլտուութիւնը Աստուծոյ թոյլտուութիւնը Աստուծոյ թոյլտուութիւնը 
խնդրեց փորձի ենթարկելու համար Յոբը, որովհետեւ ան կը խնդրեց փորձի ենթարկելու համար Յոբը, որովհետեւ ան կը խնդրեց փորձի ենթարկելու համար Յոբը, որովհետեւ ան կը խնդրեց փորձի ենթարկելու համար Յոբը, որովհետեւ ան կը 
կարծէր թէ կարծէր թէ կարծէր թէ կարծէր թէ Յոբին աստուածպաշՅոբին աստուածպաշՅոբին աստուածպաշՅոբին աստուածպաշտութիւնը արդիւնքն էր անոր տութիւնը արդիւնքն էր անոր տութիւնը արդիւնքն էր անոր տութիւնը արդիւնքն էր անոր 
վայելվայելվայելվայելած աստուածային պաշտպանութեան, ած աստուածային պաշտպանութեան, ած աստուածային պաշտպանութեան, ած աստուածային պաշտպանութեան, օրհնութեանց օրհնութեանց օրհնութեանց օրհնութեանց ու ու ու ու 
բարիքներուն բարիքներուն բարիքներուն բարիքներուն ((((Յոբ 1.9Յոբ 1.9Յոբ 1.9Յոբ 1.9----10): 10): 10): 10): Սատանան փորձի ենթարկեց Յոբը Սատանան փորձի ենթարկեց Յոբը Սատանան փորձի ենթարկեց Յոբը Սատանան փորձի ենթարկեց Յոբը 
եւ տեսաւ անոր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը: Սատանան լսեց եւ տեսաւ անոր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը: Սատանան լսեց եւ տեսաւ անոր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը: Սատանան լսեց եւ տեսաւ անոր ընտիր հաւատացեալ ըլլալը: Սատանան լսեց 
Յոբէն այն ինչ որ բնաւ պիտի չուզէր լսել. Յոբէն այն ինչ որ բնաւ պիտի չուզէր լսել. Յոբէն այն ինչ որ բնաւ պիտի չուզէր լսել. Յոբէն այն ինչ որ բնաւ պիտի չուզէր լսել. ««««Թէեւ անիկա զիս Թէեւ անիկա զիս Թէեւ անիկա զիս Թէեւ անիկա զիս 
սսսսպանպանպանպաննէ, ես անոր պիտի յուսամնէ, ես անոր պիտի յուսամնէ, ես անոր պիտի յուսամնէ, ես անոր պիտի յուսամ»»»» ( ( ( (Յոբ 13.15), ինչպէս նաեւ` Յոբ 13.15), ինչպէս նաեւ` Յոբ 13.15), ինչպէս նաեւ` Յոբ 13.15), ինչպէս նաեւ` 
««««մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ: Իմ մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ: Իմ մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ: Իմ մինչեւ մեռնիլս իմ ուղղութիւնս ձեռքէ պիտի չձգեմ: Իմ 
արդարուարդարուարդարուարդարութիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի թիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի թիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի թիւնս հաստատ բռներ եմ ու զանիկա պիտի 
չթողումչթողումչթողումչթողում»»»» ( ( ( (Յոբ 27.5Յոբ 27.5Յոբ 27.5Յոբ 27.5----6): 6): 6): 6): Արդեօք Քրիստոսի ալ կրած փորձուԱրդեօք Քրիստոսի ալ կրած փորձուԱրդեօք Քրիստոսի ալ կրած փորձուԱրդեօք Քրիստոսի ալ կրած փորձու----
թիւնները իր անյողդողդ եւ անսասան ըլլալը ապացութիւնները իր անյողդողդ եւ անսասան ըլլալը ապացութիւնները իր անյողդողդ եւ անսասան ըլլալը ապացութիւնները իր անյողդողդ եւ անսասան ըլլալը ապացուցանցանցանցանելու ելու ելու ելու 
համար չէի՞ն: Ինչպէս ոսկիին ընտիր ըլլալը փաստելու համար չէի՞ն: Ինչպէս ոսկիին ընտիր ըլլալը փաստելու համար չէի՞ն: Ինչպէս ոսկիին ընտիր ըլլալը փաստելու համար չէի՞ն: Ինչպէս ոսկիին ընտիր ըլլալը փաստելու 
համար, զայն կրակի բովէն կհամար, զայն կրակի բովէն կհամար, զայն կրակի բովէն կհամար, զայն կրակի բովէն կ’’’’անցնենք, անցնենք, անցնենք, անցնենք, նոյնպէս ալ, Աստուածնոյնպէս ալ, Աստուածնոյնպէս ալ, Աստուածնոյնպէս ալ, Աստուած    
մեր վաւեմեր վաւեմեր վաւեմեր վաւերական հաւատացեալ ըլլալը փաստելու համարրական հաւատացեալ ըլլալը փաստելու համարրական հաւատացեալ ըլլալը փաստելու համարրական հաւատացեալ ըլլալը փաստելու համար    
Չարին ու չարագործ մարդոցՉարին ու չարագործ մարդոցՉարին ու չարագործ մարդոցՉարին ու չարագործ մարդոց, , , , կրնայ թոյլ տալ որ որոշ կրնայ թոյլ տալ որ որոշ կրնայ թոյլ տալ որ որոշ կրնայ թոյլ տալ որ որոշ 
դժուարին դժուարին դժուարին դժուարին փորփորփորփորձութիւններէ անցնինք:ձութիւններէ անցնինք:ձութիւններէ անցնինք:ձութիւններէ անցնինք:    Այսքանով բաւարարԱյսքանով բաւարարԱյսքանով բաւարարԱյսքանով բաւարար----
ուինք:ուինք:ուինք:ուինք:    

3) 3) 3) 3) ««««Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անաՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ անապատպատպատպատ»:»:»:»:    
Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին Յիսուսը անապատ տարաւ եւ ոԻնչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին Յիսուսը անապատ տարաւ եւ ոԻնչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին Յիսուսը անապատ տարաւ եւ ոԻնչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին Յիսուսը անապատ տարաւ եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ուրիշ տեղ: Քանի մը պատճառներով.ուրիշ տեղ: Քանի մը պատճառներով.ուրիշ տեղ: Քանի մը պատճառներով.ուրիշ տեղ: Քանի մը պատճառներով.----    

ա) ա) ա) ա) Հրեաներու մտածողութեան Հրեաներու մտածողութեան Հրեաներու մտածողութեան Հրեաներու մտածողութեան համաձայն, անապատհամաձայն, անապատհամաձայն, անապատհամաձայն, անապատը, ը, ը, ը, 
եւ եւ եւ եւ աւերուած աւերուած աւերուած աւերուած ու անբնակ ու անբնակ ու անբնակ ու անբնակ վայրերն ու գերեզմանատուները, վայրերն ու գերեզմանատուները, վայրերն ու գերեզմանատուները, վայրերն ու գերեզմանատուները, 
Սատանային եւ անոՍատանային եւ անոՍատանային եւ անոՍատանային եւ անոր չար ոգիներուն բնակութեան վայր էին:ր չար ոգիներուն բնակութեան վայր էին:ր չար ոգիներուն բնակութեան վայր էին:ր չար ոգիներուն բնակութեան վայր էին:    
Ասոր մէկ գեղեցիկ արտայայտութիւնն է Գերգեսացի դիւաԱսոր մէկ գեղեցիկ արտայայտութիւնն է Գերգեսացի դիւաԱսոր մէկ գեղեցիկ արտայայտութիւնն է Գերգեսացի դիւաԱսոր մէկ գեղեցիկ արտայայտութիւնն է Գերգեսացի դիւա----
հարին բնակիլը հարին բնակիլը հարին բնակիլը հարին բնակիլը ««««ժայռափոր գերեզմաններու մէջժայռափոր գերեզմաններու մէջժայռափոր գերեզմաններու մէջժայռափոր գերեզմաններու մէջ» » » » ու դեւերու ու դեւերու ու դեւերու ու դեւերու 



 383 

կողմէ տարուիլը կողմէ տարուիլը կողմէ տարուիլը կողմէ տարուիլը ««««դէպի անբնակ վայրերդէպի անբնակ վայրերդէպի անբնակ վայրերդէպի անբնակ վայրեր» » » » (Մատթէոս 8.27,29): (Մատթէոս 8.27,29): (Մատթէոս 8.27,29): (Մատթէոս 8.27,29): 
Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ուզեց Սատանային բնակութեան տեղը` անապատւզեց Սատանային բնակութեան տեղը` անապատւզեց Սատանային բնակութեան տեղը` անապատւզեց Սատանային բնակութեան տեղը` անապատ    
երթալերթալերթալերթալ,,,,    եեեեւ զինւ զինւ զինւ զինքքքք    պարտութեան մատնելպարտութեան մատնելպարտութեան մատնելպարտութեան մատնել` ` ` ` իր իսկ իր իսկ իր իսկ իր իսկ բնակութեան բնակութեան բնակութեան բնակութեան 
վայրին մէջ: Յիշեցէք որ Սատանան Եւան խաբելու համար՝ վայրին մէջ: Յիշեցէք որ Սատանան Եւան խաբելու համար՝ վայրին մէջ: Յիշեցէք որ Սատանան Եւան խաբելու համար՝ վայրին մէջ: Յիշեցէք որ Սատանան Եւան խաբելու համար՝ 
իիիի´́́́նք գնաց Եւայիննք գնաց Եւայիննք գնաց Եւայիննք գնաց Եւային    մօտմօտմօտմօտ, , , , մինչդեռ տարբեր էր Յիսուսի պարամինչդեռ տարբեր էր Յիսուսի պարամինչդեռ տարբեր էր Յիսուսի պարամինչդեռ տարբեր էր Յիսուսի պարա----
գան: Սագան: Սագան: Սագան: Սատանան ինք չէր որ Յիսուսիտանան ինք չէր որ Յիսուսիտանան ինք չէր որ Յիսուսիտանան ինք չէր որ Յիսուսինննն    մօտ գնաց. մօտ գնաց. մօտ գնաց. մօտ գնաց. Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
իիիի´́́́նքն էր որ գնաց Սատանայիննքն էր որ գնաց Սատանայիննքն էր որ գնաց Սատանայիննքն էր որ գնաց Սատանային    մօտմօտմօտմօտ՝ դէպի անապատ՝ դէպի անապատ՝ դէպի անապատ՝ դէպի անապատ: : : : Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
իիիի´́́́նք եղաւ նք եղաւ նք եղաւ նք եղաւ նախայարձակը: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նախայարձակը: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նախայարձակը: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին նախայարձակը: Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ինչպէս քաջամարտիկ զինուորը երբ ձեռք ձգէ իր Ինչպէս քաջամարտիկ զինուորը երբ ձեռք ձգէ իր Ինչպէս քաջամարտիկ զինուորը երբ ձեռք ձգէ իր Ինչպէս քաջամարտիկ զինուորը երբ ձեռք ձգէ իր 
զէնքերը եւ թագաւորէն հրաման առնէ, եւ լսէ թէ ժամանակն է զէնքերը եւ թագաւորէն հրաման առնէ, եւ լսէ թէ ժամանակն է զէնքերը եւ թագաւորէն հրաման առնէ, եւ լսէ թէ ժամանակն է զէնքերը եւ թագաւորէն հրաման առնէ, եւ լսէ թէ ժամանակն է 
պատերազմի` անմիջապէս իր ազատ կամքով կը շարժի, եւ պատերազմի` անմիջապէս իր ազատ կամքով կը շարժի, եւ պատերազմի` անմիջապէս իր ազատ կամքով կը շարժի, եւ պատերազմի` անմիջապէս իր ազատ կամքով կը շարժի, եւ 
ինքն իր զօրութենէն վարելով կը սկսի իր թշնամին փնտռել, ինքն իր զօրութենէն վարելով կը սկսի իր թշնամին փնտռել, ինքն իր զօրութենէն վարելով կը սկսի իր թշնամին փնտռել, ինքն իր զօրութենէն վարելով կը սկսի իր թշնամին փնտռել, 
այնպէս ալ, այնպէս ալ, այնպէս ալ, այնպէս ալ, մեր Տէրը` Քրիստոս, ընդունելէ ետք իր Հօրմէն մեր Տէրը` Քրիստոս, ընդունելէ ետք իր Հօրմէն մեր Տէրը` Քրիստոս, ընդունելէ ետք իր Հօրմէն մեր Տէրը` Քրիստոս, ընդունելէ ետք իր Հօրմէն 
հրամանը, եւ մկրտութեամբ իր վրայ առնելէ ետք Սուրբ հրամանը, եւ մկրտութեամբ իր վրայ առնելէ ետք Սուրբ հրամանը, եւ մկրտութեամբ իր վրայ առնելէ ետք Սուրբ հրամանը, եւ մկրտութեամբ իր վրայ առնելէ ետք Սուրբ 
Հոգիին զօրութիւնը` անմիջապէս շարժեցաւ եւ իր ազատ Հոգիին զօրութիւնը` անմիջապէս շարժեցաւ եւ իր ազատ Հոգիին զօրութիւնը` անմիջապէս շարժեցաւ եւ իր ազատ Հոգիին զօրութիւնը` անմիջապէս շարժեցաւ եւ իր ազատ 
կամքով Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուելով գնաց պատերազմեկամքով Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուելով գնաց պատերազմեկամքով Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուելով գնաց պատերազմեկամքով Սուրբ Հոգիէն առաջնորդուելով գնաց պատերազմե----
լու Բանսարկուին դէմլու Բանսարկուին դէմլու Բանսարկուին դէմլու Բանսարկուին դէմ»:»:»:»:    

Քրիստոս նախայարձակը ըլլալով, բացայայտած եղաՔրիստոս նախայարձակը ըլլալով, բացայայտած եղաՔրիստոս նախայարձակը ըլլալով, բացայայտած եղաՔրիստոս նախայարձակը ըլլալով, բացայայտած եղաւ ւ ւ ւ իր իր իր իր 
մարդեղութեան նպատակը, որ ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ՝ մարդեղութեան նպատակը, որ ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ՝ մարդեղութեան նպատակը, որ ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ՝ մարդեղութեան նպատակը, որ ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ՝ յարյարյարյար----
ձակիլ Չարին դէմ, ձակիլ Չարին դէմ, ձակիլ Չարին դէմ, ձակիլ Չարին դէմ, պարտութեան մատնել պարտութեան մատնել պարտութեան մատնել պարտութեան մատնել զայնզայնզայնզայն    եւ ազատաեւ ազատաեւ ազատաեւ ազատա----
գրել մարդկութիւնըգրել մարդկութիւնըգրել մարդկութիւնըգրել մարդկութիւնը    անոր ձեռքէնանոր ձեռքէնանոր ձեռքէնանոր ձեռքէն::::    Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, Ինչ կը վերաբերի մեզի, 
մենք սովորաբար ինքնապաշտպանութեան կեանք մը կ'ապմենք սովորաբար ինքնապաշտպանութեան կեանք մը կ'ապմենք սովորաբար ինքնապաշտպանութեան կեանք մը կ'ապմենք սովորաբար ինքնապաշտպանութեան կեանք մը կ'ապ----
րինք: Այսինքն, մենք Յիսուսի նման չենք յարձակիր Սարինք: Այսինքն, մենք Յիսուսի նման չենք յարձակիր Սարինք: Այսինքն, մենք Յիսուսի նման չենք յարձակիր Սարինք: Այսինքն, մենք Յիսուսի նման չենք յարձակիր Սատատատատա----
նային ու անոր չար ոգիներուն դէմ. մենք ընդհանրապէս կը նային ու անոր չար ոգիներուն դէմ. մենք ընդհանրապէս կը նային ու անոր չար ոգիներուն դէմ. մենք ընդհանրապէս կը նային ու անոր չար ոգիներուն դէմ. մենք ընդհանրապէս կը 
սպասենք որ անոնք յարձակին մեր վրայ, եւ անոնց յարձասպասենք որ անոնք յարձակին մեր վրայ, եւ անոնց յարձասպասենք որ անոնք յարձակին մեր վրայ, եւ անոնց յարձասպասենք որ անոնք յարձակին մեր վրայ, եւ անոնց յարձա----
կումէն ետք է որ Քրիստոսով ինքնապաշտպանութեան կը կումէն ետք է որ Քրիստոսով ինքնապաշտպանութեան կը կումէն ետք է որ Քրիստոսով ինքնապաշտպանութեան կը կումէն ետք է որ Քրիստոսով ինքնապաշտպանութեան կը 
դիմենք: Պօղոս առաքեալ Չարին յարձակումներուն դէմ մեր դիմենք: Պօղոս առաքեալ Չարին յարձակումներուն դէմ մեր դիմենք: Պօղոս առաքեալ Չարին յարձակումներուն դէմ մեր դիմենք: Պօղոս առաքեալ Չարին յարձակումներուն դէմ մեր 
անձերը պաշտպանելու մասին չի խօսիր միայն, այլ նաեանձերը պաշտպանելու մասին չի խօսիր միայն, այլ նաեանձերը պաշտպանելու մասին չի խօսիր միայն, այլ նաեանձերը պաշտպանելու մասին չի խօսիր միայն, այլ նաեւ կը ւ կը ւ կը ւ կը 
խօսի խօսի խօսի խօսի ««««չարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելու»»»»    մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7): մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7): մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7): մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7): 
Այսօր մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են Չարին դէմ յարձակում գորԱյսօր մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են Չարին դէմ յարձակում գորԱյսօր մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են Չարին դէմ յարձակում գորԱյսօր մեր կեանքին մէջ ո՞ւր են Չարին դէմ յարձակում գոր----
ծող հաւատացեալները: Չկածող հաւատացեալները: Չկածող հաւատացեալները: Չկածող հաւատացեալները: Չկա´́́́ն այդպիսի հաւատացեալն այդպիսի հաւատացեալն այդպիսի հաւատացեալն այդպիսի հաւատացեալներ: ներ: ներ: ներ: 
Մեր հաւատացեալ եղբայրներն ու քոյրերը հազիւ թէ կրնան Մեր հաւատացեալ եղբայրներն ու քոյրերը հազիւ թէ կրնան Մեր հաւատացեալ եղբայրներն ու քոյրերը հազիւ թէ կրնան Մեր հաւատացեալ եղբայրներն ու քոյրերը հազիւ թէ կրնան 
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իրենք զիրենք պաշտպանել Չարին յարձակումներոիրենք զիրենք պաշտպանել Չարին յարձակումներոիրենք զիրենք պաշտպանել Չարին յարձակումներոիրենք զիրենք պաշտպանել Չարին յարձակումներուն դէմ, ւն դէմ, ւն դէմ, ւն դէմ, 
մեղքի խայթոցներուն դէմ: Տակաւին չենք ուզեր խօսիլ այն մեղքի խայթոցներուն դէմ: Տակաւին չենք ուզեր խօսիլ այն մեղքի խայթոցներուն դէմ: Տակաւին չենք ուզեր խօսիլ այն մեղքի խայթոցներուն դէմ: Տակաւին չենք ուզեր խօսիլ այն 
««««հաւատացեալներունհաւատացեալներունհաւատացեալներունհաւատացեալներուն» » » » մասին, որոնք ոմասին, որոնք ոմասին, որոնք ոմասին, որոնք ո´́́́չ թէ իրենք զիրենք չ թէ իրենք զիրենք չ թէ իրենք զիրենք չ թէ իրենք զիրենք 
կամ իրենց նմանը կը պաշտպանեն չար ոգիներու յարձակամ իրենց նմանը կը պաշտպանեն չար ոգիներու յարձակամ իրենց նմանը կը պաշտպանեն չար ոգիներու յարձակամ իրենց նմանը կը պաշտպանեն չար ոգիներու յարձա----
կումներուն դէմ, ընդհակառակը, նոյնինքն իրեկումներուն դէմ, ընդհակառակը, նոյնինքն իրեկումներուն դէմ, ընդհակառակը, նոյնինքն իրեկումներուն դէմ, ընդհակառակը, նոյնինքն իրե´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
գործակցին չար ոգիներուն հետ` ընդդէմ ուրիշ հաւատգործակցին չար ոգիներուն հետ` ընդդէմ ուրիշ հաւատգործակցին չար ոգիներուն հետ` ընդդէմ ուրիշ հաւատգործակցին չար ոգիներուն հետ` ընդդէմ ուրիշ հաւատաաաա----
ցեալներու: Այսպէս, օրինակ, երբ ցեալներու: Այսպէս, օրինակ, երբ ցեալներու: Այսպէս, օրինակ, երբ ցեալներու: Այսպէս, օրինակ, երբ ««««հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ» » » » եղբայր մը եղբայր մը եղբայր մը եղբայր մը 
կը բամբասէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը` գործակկը բամբասէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը` գործակկը բամբասէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը` գործակկը բամբասէ իր հաւատակից եղբայրը կամ քոյրը` գործակ----
ցած չ'ը՞լլար Սատանային ու անոր չար ոգինեցած չ'ը՞լլար Սատանային ու անոր չար ոգինեցած չ'ը՞լլար Սատանային ու անոր չար ոգինեցած չ'ը՞լլար Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ` րուն հետ` րուն հետ` րուն հետ` 
ընդդէմ ուրիշ հաւատացեալներու: Երբ ընդդէմ ուրիշ հաւատացեալներու: Երբ ընդդէմ ուրիշ հաւատացեալներու: Երբ ընդդէմ ուրիշ հաւատացեալներու: Երբ ««««հաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալհաւատացեալ» » » » մը կը մը կը մը կը մը կը 
չարախօսէ այլ հաւատակիցներ` դասակից եղած չ'ը՞լլչարախօսէ այլ հաւատակիցներ` դասակից եղած չ'ը՞լլչարախօսէ այլ հաւատակիցներ` դասակից եղած չ'ը՞լլչարախօսէ այլ հաւատակիցներ` դասակից եղած չ'ը՞լլար չաար չաար չաար չա----
րախօս Սատանային րախօս Սատանային րախօս Սատանային րախօս Սատանային ««««որ գիշերոր գիշերոր գիշերոր գիշեր----ցերեկ Աստուծոյ դիմաց ցերեկ Աստուծոյ դիմաց ցերեկ Աստուծոյ դիմաց ցերեկ Աստուծոյ դիմաց 
չարախօսութիւն կ'ընէչարախօսութիւն կ'ընէչարախօսութիւն կ'ընէչարախօսութիւն կ'ընէ»»»»    Քրիստոսի հաւատացեալներուն դէմ Քրիստոսի հաւատացեալներուն դէմ Քրիստոսի հաւատացեալներուն դէմ Քրիստոսի հաւատացեալներուն դէմ 
((((Յայտնութիւն 12.10): Եւ դեռ, չենք խօսիր անոնց մասին` Յայտնութիւն 12.10): Եւ դեռ, չենք խօսիր անոնց մասին` Յայտնութիւն 12.10): Եւ դեռ, չենք խօսիր անոնց մասին` Յայտնութիւն 12.10): Եւ դեռ, չենք խօսիր անոնց մասին` 
որոնք կոչուած են Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու որոնք կոչուած են Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու որոնք կոչուած են Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու որոնք կոչուած են Քրիստոսի թագաւորութիւնը տարածելու 
երկրի վրայ, բայց տարածելու փոխարէն` իրեերկրի վրայ, բայց տարածելու փոխարէն` իրեերկրի վրայ, բայց տարածելու փոխարէն` իրեերկրի վրայ, բայց տարածելու փոխարէն` իրե´́́́նք են որնք են որնք են որնք են որ    դէմ դէմ դէմ դէմ 
կը դնեն Քրիստոսի թագաւորութեան:կը դնեն Քրիստոսի թագաւորութեան:կը դնեն Քրիստոսի թագաւորութեան:կը դնեն Քրիստոսի թագաւորութեան:    

բ) բ) բ) բ) Մեկնողական գրականութեՄեկնողական գրականութեՄեկնողական գրականութեՄեկնողական գրականութենէն գիտենքնէն գիտենքնէն գիտենքնէն գիտենք, , , , թէ թէ թէ թէ անապաանապաանապաանապա----
տտտտը նաեւ ը նաեւ ը նաեւ ը նաեւ նշանակ եղած է նշանակ եղած է նշանակ եղած է նշանակ եղած է հաւատքէ հաւատքէ հաւատքէ հաւատքէ պարպուած մարդոց: Երբ պարպուած մարդոց: Երբ պարպուած մարդոց: Երբ պարպուած մարդոց: Երբ 
մարդը մարդը մարդը մարդը պարպուպարպուպարպուպարպուի հաւատքէ ու սէրէ, դատարկուի ի հաւատքէ ու սէրէ, դատարկուի ի հաւատքէ ու սէրէ, դատարկուի ի հաւատքէ ու սէրէ, դատարկուի Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Հոգիէն ու զօրութենէն, Հոգիէն ու զօրութենէն, Հոգիէն ու զօրութենէն, Հոգիէն ու զօրութենէն, մերկանայ մերկանայ մերկանայ մերկանայ ԱսԱսԱսԱստուծոյ սրբութենէն ու տուծոյ սրբութենէն ու տուծոյ սրբութենէն ու տուծոյ սրբութենէն ու 
գիտութենէն, հեռանայգիտութենէն, հեռանայգիտութենէն, հեռանայգիտութենէն, հեռանայ    Աստուծոյ բարութենէն ու ներկայութեԱստուծոյ բարութենէն ու ներկայութեԱստուծոյ բարութենէն ու ներկայութեԱստուծոյ բարութենէն ու ներկայութե----
նէն` կը նէն` կը նէն` կը նէն` կը վերածուվերածուվերածուվերածուիիիի    դատարկ անապատի մը, ուր միայն մեղքի դատարկ անապատի մը, ուր միայն մեղքի դատարկ անապատի մը, ուր միայն մեղքի դատարկ անապատի մը, ուր միայն մեղքի 
փուշեր փուշեր փուշեր փուշեր կրնան կրնան կրնան կրնան ծլծլծլծլիլ: Արդարեւ, այդպիսին էր մարդը իլ: Արդարեւ, այդպիսին էր մարդը իլ: Արդարեւ, այդպիսին էր մարդը իլ: Արդարեւ, այդպիսին էր մարդը նախքաննախքաննախքաննախքան    
Յիսուսի գալուստը: Յիսուսի գալուստը: Յիսուսի գալուստը: Յիսուսի գալուստը: Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ անապատ Սուրբ Հոգիին կողմէ անապատ Սուրբ Հոգիին կողմէ անապատ Սուրբ Հոգիին կողմէ անապատ 
տարտարտարտարուելով` ուելով` ուելով` ուելով` այդ անապատացած մարդուն գնաց, որպէսզի այդ անապատացած մարդուն գնաց, որպէսզի այդ անապատացած մարդուն գնաց, որպէսզի այդ անապատացած մարդուն գնաց, որպէսզի 
հոն հոն հոն հոն յաղթէ յաղթէ յաղթէ յաղթէ մարդս մարդս մարդս մարդս անապատացանապատացանապատացանապատացնողնողնողնող    Չարին, զանիկա դուրս Չարին, զանիկա դուրս Չարին, զանիկա դուրս Չարին, զանիկա դուրս 
վտարէ մարդուն սրտէն վտարէ մարդուն սրտէն վտարէ մարդուն սրտէն վտարէ մարդուն սրտէն ու հոգիէն, վերստին լեցնելու համար ու հոգիէն, վերստին լեցնելու համար ու հոգիէն, վերստին լեցնելու համար ու հոգիէն, վերստին լեցնելու համար 
զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    աստուածային առաքինութիւններով:աստուածային առաքինութիւններով:աստուածային առաքինութիւններով:աստուածային առաքինութիւններով:    Արդարեւ, ինչԱրդարեւ, ինչԱրդարեւ, ինչԱրդարեւ, ինչ----
պէս երբ բնութիւնը պարպուի իր ծառերէն ու ծաղիկներէն, իր պէս երբ բնութիւնը պարպուի իր ծառերէն ու ծաղիկներէն, իր պէս երբ բնութիւնը պարպուի իր ծառերէն ու ծաղիկներէն, իր պէս երբ բնութիւնը պարպուի իր ծառերէն ու ծաղիկներէն, իր 
վարդեվարդեվարդեվարդերէն ու անոնց բոյրէն` անապատի կը վերածուի, նոյնրէն ու անոնց բոյրէն` անապատի կը վերածուի, նոյնրէն ու անոնց բոյրէն` անապատի կը վերածուի, նոյնրէն ու անոնց բոյրէն` անապատի կը վերածուի, նոյն----
պէս ալ, երբպէս ալ, երբպէս ալ, երբպէս ալ, երբ    մարդ արարածը պարպուի առաքինութեանց մարդ արարածը պարպուի առաքինութեանց մարդ արարածը պարպուի առաքինութեանց մարդ արարածը պարպուի առաքինութեանց 
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ծաղիկնեծաղիկնեծաղիկնեծաղիկներէն, սրբութեան վարդի բոյրէն` անապատիրէն, սրբութեան վարդի բոյրէն` անապատիրէն, սրբութեան վարդի բոյրէն` անապատիրէն, սրբութեան վարդի բոյրէն` անապատի    կը կը կը կը 
վերածուի անոր հոգին, սիրտը եվերածուի անոր հոգին, սիրտը եվերածուի անոր հոգին, սիրտը եվերածուի անոր հոգին, սիրտը եւ միտքը:ւ միտքը:ւ միտքը:ւ միտքը:    

Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ Հաստատեցինք, թէ անապաանապաանապաանապատըտըտըտը    նշանակ եղած է նշանակ եղած է նշանակ եղած է նշանակ եղած է հաւատհաւատհաւատհաւատ----
քէ քէ քէ քէ պարպուած մարդոց: Ասոր գեղեցկագոյն ապացոյցը նոյնպարպուած մարդոց: Ասոր գեղեցկագոյն ապացոյցը նոյնպարպուած մարդոց: Ասոր գեղեցկագոյն ապացոյցը նոյնպարպուած մարդոց: Ասոր գեղեցկագոյն ապացոյցը նոյն----
ինքն մեր Տիրոջ խօսքն է ուղղուած Փարիսեցինքն մեր Տիրոջ խօսքն է ուղղուած Փարիսեցինքն մեր Տիրոջ խօսքն է ուղղուած Փարիսեցինքն մեր Տիրոջ խօսքն է ուղղուած Փարիսեցիներուն. իներուն. իներուն. իներուն. ««««Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
տեստեստեստեսնելու գացիք անապատ: Հովէն շարժող եղէ՞գ մընելու գացիք անապատ: Հովէն շարժող եղէ՞գ մընելու գացիք անապատ: Հովէն շարժող եղէ՞գ մընելու գացիք անապատ: Հովէն շարժող եղէ՞գ մը»»»»    
((((Մատթէոս 11.7):Մատթէոս 11.7):Մատթէոս 11.7):Մատթէոս 11.7):    Յիսուս իր տուեալ խօսքով ցոյց տուաւ Յիսուս իր տուեալ խօսքով ցոյց տուաւ Յիսուս իր տուեալ խօսքով ցոյց տուաւ Յիսուս իր տուեալ խօսքով ցոյց տուաւ 
Փարիսեցիներուն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչը եղէգի նման մէկը Փարիսեցիներուն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչը եղէգի նման մէկը Փարիսեցիներուն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչը եղէգի նման մէկը Փարիսեցիներուն, թէ Յովհաննէս Մկրտիչը եղէգի նման մէկը 
չէր, այլ խօսքով` հաւատքի կրակէն պարպուած մէկը չէր, չէր, այլ խօսքով` հաւատքի կրակէն պարպուած մէկը չէր, չէր, այլ խօսքով` հաւատքի կրակէն պարպուած մէկը չէր, չէր, այլ խօսքով` հաւատքի կրակէն պարպուած մէկը չէր, 
Աստուծոյ շնորհքներէն մերկացած անձ մը չէԱստուծոյ շնորհքներէն մերկացած անձ մը չէԱստուծոյ շնորհքներէն մերկացած անձ մը չէԱստուծոյ շնորհքներէն մերկացած անձ մը չէր: Մենք գիտենք ր: Մենք գիտենք ր: Մենք գիտենք ր: Մենք գիտենք 
որ եղէգիոր եղէգիոր եղէգիոր եղէգինննն    մէջ պարապ կ'ըլլայ: Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն մէջ պարապ կ'ըլլայ: Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն մէջ պարապ կ'ըլլայ: Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն մէջ պարապ կ'ըլլայ: Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն 
պարապ մէկը չէր, այլ` լեցոպարապ մէկը չէր, այլ` լեցոպարապ մէկը չէր, այլ` լեցոպարապ մէկը չէր, այլ` լեցո´́́́ւն էր հաւատքով ու հաւատքի ւն էր հաւատքով ու հաւատքի ւն էր հաւատքով ու հաւատքի ւն էր հաւատքով ու հաւատքի 
կրակով, լեցոկրակով, լեցոկրակով, լեցոկրակով, լեցո´́́́ւն էր յաւիտենական կեանքի պատգամով ու ւն էր յաւիտենական կեանքի պատգամով ու ւն էր յաւիտենական կեանքի պատգամով ու ւն էր յաւիտենական կեանքի պատգամով ու 
յոյսով, լեցոյոյսով, լեցոյոյսով, լեցոյոյսով, լեցո´́́́ւն էր Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ւն էր Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ւն էր Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան ւն էր Աստուածսիրութեան ու մարդասիրութեան 
հուրով: Յովհաննէս Մկրտիչ հուրով: Յովհաննէս Մկրտիչ հուրով: Յովհաննէս Մկրտիչ հուրով: Յովհաննէս Մկրտիչ ««««հովէն հովէն հովէն հովէն շարժող եղէգ մը չէրշարժող եղէգ մը չէրշարժող եղէգ մը չէրշարժող եղէգ մը չէր»:»:»:»:    
Հովը` փորձութիւններն են: Հովին դիմաց անապատի եղէգՀովը` փորձութիւններն են: Հովին դիմաց անապատի եղէգՀովը` փորձութիւններն են: Հովին դիմաց անապատի եղէգՀովը` փորձութիւններն են: Հովին դիմաց անապատի եղէգ----
ները կը տարուբերին, Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն, փորձուները կը տարուբերին, Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն, փորձուները կը տարուբերին, Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն, փորձուները կը տարուբերին, Յովհաննէս Մկրտիչ սակայն, փորձու----
թիւններուն դիմաց չտարուբերուեցաւ: Հովը` աշխարհային թիւններուն դիմաց չտարուբերուեցաւ: Հովը` աշխարհային թիւններուն դիմաց չտարուբերուեցաւ: Հովը` աշխարհային թիւններուն դիմաց չտարուբերուեցաւ: Հովը` աշխարհային 
հաճոյքներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ անդրդուելի մնաց այդ հաճոյքներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ անդրդուելի մնաց այդ հաճոյքներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ անդրդուելի մնաց այդ հաճոյքներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ անդրդուելի մնաց այդ 
հաճոյքներուն դիմաց: Հովը` մարմհաճոյքներուն դիմաց: Հովը` մարմհաճոյքներուն դիմաց: Հովը` մարմհաճոյքներուն դիմաց: Հովը` մարմինի ցանկութիւններն են. ինի ցանկութիւններն են. ինի ցանկութիւններն են. ինի ցանկութիւններն են. 
Յովհաննէս Մկրտիչ աներեր մնաց անոնց դէմ: Հովը` մոլորեՅովհաննէս Մկրտիչ աներեր մնաց անոնց դէմ: Հովը` մոլորեՅովհաննէս Մկրտիչ աներեր մնաց անոնց դէմ: Հովը` մոլորեՅովհաննէս Մկրտիչ աներեր մնաց անոնց դէմ: Հովը` մոլորե----
ցուցիչ ուսուցումներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ բնաւ չտարուեցուցիչ ուսուցումներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ բնաւ չտարուեցուցիչ ուսուցումներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ բնաւ չտարուեցուցիչ ուսուցումներն են. Յովհաննէս Մկրտիչ բնաւ չտարուե----
ցաւ անոնցմէ: Հովը` Փարիսեցիներուն դատապարցաւ անոնցմէ: Հովը` Փարիսեցիներուն դատապարցաւ անոնցմէ: Հովը` Փարիսեցիներուն դատապարցաւ անոնցմէ: Հովը` Փարիսեցիներուն դատապարտողական տողական տողական տողական 
ու քննադատողական խօսքերն էին. Յովհաննէս Մկրտիչ երու քննադատողական խօսքերն էին. Յովհաննէս Մկրտիչ երու քննադատողական խօսքերն էին. Յովհաննէս Մկրտիչ երու քննադատողական խօսքերն էին. Յովհաննէս Մկրտիչ եր----
բեք չազդուեցաւ անոնցմէ: Գբեք չազդուեցաւ անոնցմէ: Գբեք չազդուեցաւ անոնցմէ: Գբեք չազդուեցաւ անոնցմէ: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ վիճակի կը ալով մեզի, մենք ի՞նչ վիճակի կը ալով մեզի, մենք ի՞նչ վիճակի կը ալով մեզի, մենք ի՞նչ վիճակի կը 
մատնուինք եւ ի՞նչ կ'ընենք երբ մեր կեանքին դէմ փորձումատնուինք եւ ի՞նչ կ'ընենք երբ մեր կեանքին դէմ փորձումատնուինք եւ ի՞նչ կ'ընենք երբ մեր կեանքին դէմ փորձումատնուինք եւ ի՞նչ կ'ընենք երբ մեր կեանքին դէմ փորձու----
թեանց հովերը փչելու սկսին. տեղի՞ կու տանք: Ի՞նչ կ'ընենք թեանց հովերը փչելու սկսին. տեղի՞ կու տանք: Ի՞նչ կ'ընենք թեանց հովերը փչելու սկսին. տեղի՞ կու տանք: Ի՞նչ կ'ընենք թեանց հովերը փչելու սկսին. տեղի՞ կու տանք: Ի՞նչ կ'ընենք 
երբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ. կը նահաներբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ. կը նահաներբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ. կը նահաներբ հոգեւոր պատերազմը սաստկանայ. կը նահանջե՞նք: Ի՞նչ ջե՞նք: Ի՞նչ ջե՞նք: Ի՞նչ ջե՞նք: Ի՞նչ 
կ'ընենք երբ այսօրուան Փարիսեցիներուն կողմէ քննադատկ'ընենք երբ այսօրուան Փարիսեցիներուն կողմէ քննադատկ'ընենք երբ այսօրուան Փարիսեցիներուն կողմէ քննադատկ'ընենք երբ այսօրուան Փարիսեցիներուն կողմէ քննադատ----
ուինք Քրիստուինք Քրիստուինք Քրիստուինք Քրիստոսը քարոզելնուս համար. ալ չե՞նք քարոզեր: ոսը քարոզելնուս համար. ալ չե՞նք քարոզեր: ոսը քարոզելնուս համար. ալ չե՞նք քարոզեր: ոսը քարոզելնուս համար. ալ չե՞նք քարոզեր: 
Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհային հաճոյքներու հովը փչէ մեր Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհային հաճոյքներու հովը փչէ մեր Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհային հաճոյքներու հովը փչէ մեր Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհային հաճոյքներու հովը փչէ մեր 
վրայ. հաւատքի վահանով կը պաշտպանուի՞նք անոր դէմ: վրայ. հաւատքի վահանով կը պաշտպանուի՞նք անոր դէմ: վրայ. հաւատքի վահանով կը պաշտպանուի՞նք անոր դէմ: վրայ. հաւատքի վահանով կը պաշտպանուի՞նք անոր դէմ: 
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ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ իյշ ըլլանք թէ ի´́́́նչ կ'ընենք նման պարագաներու, որովհենչ կ'ընենք նման պարագաներու, որովհենչ կ'ընենք նման պարագաներու, որովհենչ կ'ընենք նման պարագաներու, որովհե----
տեւ հոս է որ յայտնի պիտի ըլլայ եթէ երբեք մենք անապատի տեւ հոս է որ յայտնի պիտի ըլլայ եթէ երբեք մենք անապատի տեւ հոս է որ յայտնի պիտի ըլլայ եթէ երբեք մենք անապատի տեւ հոս է որ յայտնի պիտի ըլլայ եթէ երբեք մենք անապատի 
ու աու աու աու անապատին մէջ եղող եղէգին նման պարապ ենք թէ ոչ:նապատին մէջ եղող եղէգին նման պարապ ենք թէ ոչ:նապատին մէջ եղող եղէգին նման պարապ ենք թէ ոչ:նապատին մէջ եղող եղէգին նման պարապ ենք թէ ոչ:    

գ) Անապատը, ինչպէս չար ոգիներու բնակութեան վայր գ) Անապատը, ինչպէս չար ոգիներու բնակութեան վայր գ) Անապատը, ինչպէս չար ոգիներու բնակութեան վայր գ) Անապատը, ինչպէս չար ոգիներու բնակութեան վայր 
իբրեւ ճանչցուած էր, նոյնպէս ալ, Աստուծոյ սուրբ մարդոց իբրեւ ճանչցուած էր, նոյնպէս ալ, Աստուծոյ սուրբ մարդոց իբրեւ ճանչցուած էր, նոյնպէս ալ, Աստուծոյ սուրբ մարդոց իբրեւ ճանչցուած էր, նոյնպէս ալ, Աստուծոյ սուրբ մարդոց 
բնակութեան վայր իբրեւ ճաչցուած էր: Անոնք որոնք բնակութեան վայր իբրեւ ճաչցուած էր: Անոնք որոնք բնակութեան վայր իբրեւ ճաչցուած էր: Անոնք որոնք բնակութեան վայր իբրեւ ճաչցուած էր: Անոնք որոնք 
Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան ու անմիջական Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան ու անմիջական Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան ու անմիջական Աստուծոյ հետ մտերիմ յարաբերութեան ու անմիջական 
հաղորդակցութեահաղորդակցութեահաղորդակցութեահաղորդակցութեան մէջ մտնել կ'ուզէին` անապատ ն մէջ մտնել կ'ուզէին` անապատ ն մէջ մտնել կ'ուզէին` անապատ ն մէջ մտնել կ'ուզէին` անապատ 
կ'երթային: Օրինակ, Յիսուս երբեմն անապատ կ'երթար ու կ'երթային: Օրինակ, Յիսուս երբեմն անապատ կ'երթար ու կ'երթային: Օրինակ, Յիսուս երբեմն անապատ կ'երթար ու կ'երթային: Օրինակ, Յիսուս երբեմն անապատ կ'երթար ու 
կ'աղօթէր (Մարկոս 1.35): Յիսուսի աշակերտները մարդոց կ'աղօթէր (Մարկոս 1.35): Յիսուսի աշակերտները մարդոց կ'աղօթէր (Մարկոս 1.35): Յիսուսի աշակերտները մարդոց կ'աղօթէր (Մարկոս 1.35): Յիսուսի աշակերտները մարդոց 
ժխոռէն հեռանալու համար անապատ կ'երթային կամ կը ժխոռէն հեռանալու համար անապատ կ'երթային կամ կը ժխոռէն հեռանալու համար անապատ կ'երթային կամ կը ժխոռէն հեռանալու համար անապատ կ'երթային կամ կը 
տարուէին եւ հոն կ'առանձնանային` իրենց հոգեկան տարուէին եւ հոն կ'առանձնանային` իրենց հոգեկան տարուէին եւ հոն կ'առանձնանային` իրենց հոգեկան տարուէին եւ հոն կ'առանձնանային` իրենց հոգեկան 
հանգիստը գտնելու համար (Մարկոս 6հանգիստը գտնելու համար (Մարկոս 6հանգիստը գտնելու համար (Մարկոս 6հանգիստը գտնելու համար (Մարկոս 6.31: .31: .31: .31: Ղուկաս 9.10): Ղուկաս 9.10): Ղուկաս 9.10): Ղուկաս 9.10): 
Յովհաննէս Մկրտիչ իր հոգեւոր աճումը անապատին մէջ էր Յովհաննէս Մկրտիչ իր հոգեւոր աճումը անապատին մէջ էր Յովհաննէս Մկրտիչ իր հոգեւոր աճումը անապատին մէջ էր Յովհաննէս Մկրտիչ իր հոգեւոր աճումը անապատին մէջ էր 
որ ունեցաւ (Ղուկաս 1.80), եւ անապատին մէջ էր որ որ ունեցաւ (Ղուկաս 1.80), եւ անապատին մէջ էր որ որ ունեցաւ (Ղուկաս 1.80), եւ անապատին մէջ էր որ որ ունեցաւ (Ղուկաս 1.80), եւ անապատին մէջ էր որ 
Աստուած առաջին անգամ խօսեցաւ անոր հետ (Ղուկաս 3.2): Աստուած առաջին անգամ խօսեցաւ անոր հետ (Ղուկաս 3.2): Աստուած առաջին անգամ խօսեցաւ անոր հետ (Ղուկաս 3.2): Աստուած առաջին անգամ խօսեցաւ անոր հետ (Ղուկաս 3.2): 
Սինայի անապատին մէջ էր որ Աստուած խօսեցաւ Մովսէս Սինայի անապատին մէջ էր որ Աստուած խօսեցաւ Մովսէս Սինայի անապատին մէջ էր որ Աստուած խօսեցաւ Մովսէս Սինայի անապատին մէջ էր որ Աստուած խօսեցաւ Մովսէս 
մարգարէին հետ (Թուոց 1.1: Ելից 24.15մարգարէին հետ (Թուոց 1.1: Ելից 24.15մարգարէին հետ (Թուոց 1.1: Ելից 24.15մարգարէին հետ (Թուոց 1.1: Ելից 24.15----18, 25.1): 18, 25.1): 18, 25.1): 18, 25.1): Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ Եկեղեցւոյ 
պատմութենէն գիտենք, թէ այն հայրերը որոնք կ'ուզէին պատմութենէն գիտենք, թէ այն հայրերը որոնք կ'ուզէին պատմութենէն գիտենք, թէ այն հայրերը որոնք կ'ուզէին պատմութենէն գիտենք, թէ այն հայրերը որոնք կ'ուզէին 
մօտենալ ու մտերմանալ Տիրոջ հետ, անապատները կը մօտենալ ու մտերմանալ Տիրոջ հետ, անապատները կը մօտենալ ու մտերմանալ Տիրոջ հետ, անապատները կը մօտենալ ու մտերմանալ Տիրոջ հետ, անապատները կը 
քաշուէին: Անոնք անապատ կ'երթային` Բարիին հետ բարի քաշուէին: Անոնք անապատ կ'երթային` Բարիին հետ բարի քաշուէին: Անոնք անապատ կ'երթային` Բարիին հետ բարի քաշուէին: Անոնք անապատ կ'երթային` Բարիին հետ բարի 
հաղորդակցութեան մէջ մտնելու. կ'երթային` Մեծին հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու. կ'երթային` Մեծին հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու. կ'երթային` Մեծին հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու. կ'երթային` Մեծին հետ 
ժամանակ անցնելու ու անով մեծնալու. կ'երժամանակ անցնելու ու անով մեծնալու. կ'երժամանակ անցնելու ու անով մեծնալու. կ'երժամանակ անցնելու ու անով մեծնալու. կ'երթային` Սուրբին թային` Սուրբին թային` Սուրբին թային` Սուրբին 
հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու ու անով սրբուելու ու սուրբ հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու ու անով սրբուելու ու սուրբ հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու ու անով սրբուելու ու սուրբ հետ յարաբերութեան մէջ մտնելու ու անով սրբուելու ու սուրբ 
դառնալու: Այսօր Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ դառնալու: Այսօր Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ դառնալու: Այսօր Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ դառնալու: Այսօր Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ 
մտնել ու անոր հետ առանձնանալ ուզողները պէտք չունին մտնել ու անոր հետ առանձնանալ ուզողները պէտք չունին մտնել ու անոր հետ առանձնանալ ուզողները պէտք չունին մտնել ու անոր հետ առանձնանալ ուզողները պէտք չունին 
անապատները քաշուելու: Մեր սենեակներուն մէջ ալ կրնանք անապատները քաշուելու: Մեր սենեակներուն մէջ ալ կրնանք անապատները քաշուելու: Մեր սենեակներուն մէջ ալ կրնանք անապատները քաշուելու: Մեր սենեակներուն մէջ ալ կրնանք 
Աստուծոյ հետ առանձնանալ ու հաղոԱստուծոյ հետ առանձնանալ ու հաղոԱստուծոյ հետ առանձնանալ ու հաղոԱստուծոյ հետ առանձնանալ ու հաղորդակցութեան մէջ րդակցութեան մէջ րդակցութեան մէջ րդակցութեան մէջ 
մտնել: Մէկը կրնայ անապատ երթալ ու հոն մեղքին հետ մտնել: Մէկը կրնայ անապատ երթալ ու հոն մեղքին հետ մտնել: Մէկը կրնայ անապատ երթալ ու հոն մեղքին հետ մտնել: Մէկը կրնայ անապատ երթալ ու հոն մեղքին հետ 
ըլլալ. հետեւաբար, անապատ երթալը մեզ անպայմանօրէն ըլլալ. հետեւաբար, անապատ երթալը մեզ անպայմանօրէն ըլլալ. հետեւաբար, անապատ երթալը մեզ անպայմանօրէն ըլլալ. հետեւաբար, անապատ երթալը մեզ անպայմանօրէն 
մեղքէն չի հեռացներ եւ ոմեղքէն չի հեռացներ եւ ոմեղքէն չի հեռացներ եւ ոմեղքէն չի հեռացներ եւ ո´́́́չ ալ մեղքը` մեզմէ: Բարսեղ չ ալ մեղքը` մեզմէ: Բարսեղ չ ալ մեղքը` մեզմէ: Բարսեղ չ ալ մեղքը` մեզմէ: Բարսեղ 
Մաշկեւորցին դիտել կու տայ, թէ անձ մը կրնայ անապատին Մաշկեւորցին դիտել կու տայ, թէ անձ մը կրնայ անապատին Մաշկեւորցին դիտել կու տայ, թէ անձ մը կրնայ անապատին Մաշկեւորցին դիտել կու տայ, թէ անձ մը կրնայ անապատին 
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մէջ ըլլալ բայց մեղքով շրջապատուած ըլլալ,մէջ ըլլալ բայց մեղքով շրջապատուած ըլլալ,մէջ ըլլալ բայց մեղքով շրջապատուած ըլլալ,մէջ ըլլալ բայց մեղքով շրջապատուած ըլլալ,    իսկ ուրիշ մը իսկ ուրիշ մը իսկ ուրիշ մը իսկ ուրիշ մը 
կրնայ մարդոցմով շրջապատուած ըլլալ բայց առանձին ըլլալ: կրնայ մարդոցմով շրջապատուած ըլլալ բայց առանձին ըլլալ: կրնայ մարդոցմով շրջապատուած ըլլալ բայց առանձին ըլլալ: կրնայ մարդոցմով շրջապատուած ըլլալ բայց առանձին ըլլալ: 
Հետեւաբար, անապատը մեզ մեղքէն չի հեռացներ, եթէ երբեք Հետեւաբար, անապատը մեզ մեղքէն չի հեռացներ, եթէ երբեք Հետեւաբար, անապատը մեզ մեղքէն չի հեռացներ, եթէ երբեք Հետեւաբար, անապատը մեզ մեղքէն չի հեռացներ, եթէ երբեք 
մեր սիրտը կապուած է մեղքին:մեր սիրտը կապուած է մեղքին:մեր սիրտը կապուած է մեղքին:մեր սիրտը կապուած է մեղքին:    

4) 4) 4) 4) ««««Սատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համար»:»:»:»:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար համար համար համար 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս պէտք էր պէտք էր պէտք էր պէտք էր փորձուփորձուփորձուփորձուէր Սատանային կողմէ.էր Սատանային կողմէ.էր Սատանային կողմէ.էր Սատանային կողմէ.----    

ա)ա)ա)ա)    ««««ՓորձուիլՓորձուիլՓորձուիլՓորձուիլ» » » » բառինբառինբառինբառին    համար գործածուած Յունարէն համար գործածուած Յունարէն համար գործածուած Յունարէն համար գործածուած Յունարէն 
բառը կրնայ թարգմանուիլ կամ հասկցուիլ նաեւ բառը կրնայ թարգմանուիլ կամ հասկցուիլ նաեւ բառը կրնայ թարգմանուիլ կամ հասկցուիլ նաեւ բառը կրնայ թարգմանուիլ կամ հասկցուիլ նաեւ ««««քննուիլքննուիլքննուիլքննուիլ» » » » 
իմաստով: Արդարեւ, Սատանան տարբեր բնոյթի փորձուիմաստով: Արդարեւ, Սատանան տարբեր բնոյթի փորձուիմաստով: Արդարեւ, Սատանան տարբեր բնոյթի փորձուիմաստով: Արդարեւ, Սատանան տարբեր բնոյթի փորձու----
թիւնթիւնթիւնթիւնննններով քննութեան ենթարկեց Յիսուսըերով քննութեան ենթարկեց Յիսուսըերով քննութեան ենթարկեց Յիսուսըերով քննութեան ենթարկեց Յիսուսը, , , , եւ Յիսուս յաջոեւ Յիսուս յաջոեւ Յիսուս յաջոեւ Յիսուս յաջո----
ղութեամբ դուրս եկաւ քննութենէն: Մենք յաջողութեամբ ղութեամբ դուրս եկաւ քննութենէն: Մենք յաջողութեամբ ղութեամբ դուրս եկաւ քննութենէն: Մենք յաջողութեամբ ղութեամբ դուրս եկաւ քննութենէն: Մենք յաջողութեամբ 
դուրս կու գա՞նք փորձութիւնդուրս կու գա՞նք փորձութիւնդուրս կու գա՞նք փորձութիւնդուրս կու գա՞նք փորձութիւններէն եթէ երբեք Սատանան ներէն եթէ երբեք Սատանան ներէն եթէ երբեք Սատանան ներէն եթէ երբեք Սատանան 
անոնցմով քննէ մեզ: Կրնայ ըլլալ որ մէկ փորձութեան դէմանոնցմով քննէ մեզ: Կրնայ ըլլալ որ մէկ փորձութեան դէմանոնցմով քննէ մեզ: Կրնայ ըլլալ որ մէկ փորձութեան դէմանոնցմով քննէ մեզ: Կրնայ ըլլալ որ մէկ փորձութեան դէմ    
յաղթանակ ձեռք ձգենք, բայց ուրիշ փորձութեան մը դէմ` յաղթանակ ձեռք ձգենք, բայց ուրիշ փորձութեան մը դէմ` յաղթանակ ձեռք ձգենք, բայց ուրիշ փորձութեան մը դէմ` յաղթանակ ձեռք ձգենք, բայց ուրիշ փորձութեան մը դէմ` 
պարտութիւն կրենք: Տարբեր էր սակայն Յիսուսի պարագան: պարտութիւն կրենք: Տարբեր էր սակայն Յիսուսի պարագան: պարտութիւն կրենք: Տարբեր էր սակայն Յիսուսի պարագան: պարտութիւն կրենք: Տարբեր էր սակայն Յիսուսի պարագան: 
Յիսուսի երեք փորձութիւնները` երեք տարբեր տեսակի Յիսուսի երեք փորձութիւնները` երեք տարբեր տեսակի Յիսուսի երեք փորձութիւնները` երեք տարբեր տեսակի Յիսուսի երեք փորձութիւնները` երեք տարբեր տեսակի 
պատկանող փորձութիւններ էին: պատկանող փորձութիւններ էին: պատկանող փորձութիւններ էին: պատկանող փորձութիւններ էին: Առաջին փորձութեամբ, Առաջին փորձութեամբ, Առաջին փորձութեամբ, Առաջին փորձութեամբ, 
Սատանան ուզեց Յիսուսի մէջ նիւթական հացին, այլ խօսՍատանան ուզեց Յիսուսի մէջ նիւթական հացին, այլ խօսՍատանան ուզեց Յիսուսի մէջ նիւթական հացին, այլ խօսՍատանան ուզեց Յիսուսի մէջ նիւթական հացին, այլ խօս----
քով` նիւթին ու նիւթականին հանդէպ սէր արթնցնել. երկրորդ քով` նիւթին ու նիւթականին հանդէպ սէր արթնցնել. երկրորդ քով` նիւթին ու նիւթականին հանդէպ սէր արթնցնել. երկրորդ քով` նիւթին ու նիւթականին հանդէպ սէր արթնցնել. երկրորդ 
փորձութեամբ, ուզեց անոր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ փորձութեամբ, ուզեց անոր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ փորձութեամբ, ուզեց անոր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ փորձութեամբ, ուզեց անոր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ 
նախախնամութեան նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձութեամբ, նախախնամութեան նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձութեամբ, նախախնամութեան նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձութեամբ, նախախնամութեան նկատմամբ. իսկ երրորդ փորձութեամբ, 
ուզեց անոր մէջ աշխարհի ու աշխուզեց անոր մէջ աշխարհի ու աշխուզեց անոր մէջ աշխարհի ու աշխուզեց անոր մէջ աշխարհի ու աշխարհային փառքի հանդէպ արհային փառքի հանդէպ արհային փառքի հանդէպ արհային փառքի հանդէպ 
հետաքրքրութիւն ու սէր արթնցնել: Երեք այս փորձութիւնհետաքրքրութիւն ու սէր արթնցնել: Երեք այս փորձութիւնհետաքրքրութիւն ու սէր արթնցնել: Երեք այս փորձութիւնհետաքրքրութիւն ու սէր արթնցնել: Երեք այս փորձութիւն----
ներուն ալ յաղթեց Յիսուս: Առաջին փորձութիւնը դիւրին չէր, ներուն ալ յաղթեց Յիսուս: Առաջին փորձութիւնը դիւրին չէր, ներուն ալ յաղթեց Յիսուս: Առաջին փորձութիւնը դիւրին չէր, ներուն ալ յաղթեց Յիսուս: Առաջին փորձութիւնը դիւրին չէր, 
եւ սակայն, երկրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան եւ սակայն, երկրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան եւ սակայն, երկրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան եւ սակայն, երկրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան 
առաջինը, իսկ երրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան առաջինը, իսկ երրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան առաջինը, իսկ երրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան առաջինը, իսկ երրորդ փորձութիւնը աւելի ծանր էր քան 
երկրորդը: Այս իմաստով, երեք երկրորդը: Այս իմաստով, երեք երկրորդը: Այս իմաստով, երեք երկրորդը: Այս իմաստով, երեք փորձութիւններուն միջեւ փորձութիւններուն միջեւ փորձութիւններուն միջեւ փորձութիւններուն միջեւ 
աստիճանական զարգացում մը կամ զօրեղացում մը կար: աստիճանական զարգացում մը կամ զօրեղացում մը կար: աստիճանական զարգացում մը կամ զօրեղացում մը կար: աստիճանական զարգացում մը կամ զօրեղացում մը կար: 
Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք եթէ Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք եթէ Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք եթէ Մենք ի՞նչ կ'ընենք կամ ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք եթէ 
երբեք փորձութիւնները աստիճանաբար զօրանան մեր երբեք փորձութիւնները աստիճանաբար զօրանան մեր երբեք փորձութիւնները աստիճանաբար զօրանան մեր երբեք փորձութիւնները աստիճանաբար զօրանան մեր 
կեանքին մէջ: Դիւրին փորձութիւններուն յաղթելը` դիւրին է: կեանքին մէջ: Դիւրին փորձութիւններուն յաղթելը` դիւրին է: կեանքին մէջ: Դիւրին փորձութիւններուն յաղթելը` դիւրին է: կեանքին մէջ: Դիւրին փորձութիւններուն յաղթելը` դիւրին է: 
««««ՎարպետութիւնըՎարպետութիւնըՎարպետութիւնըՎարպետութիւնը» » » » ծանր փորձութիւննեծանր փորձութիւննեծանր փորձութիւննեծանր փորձութիւններուն յաղթելն է: րուն յաղթելն է: րուն յաղթելն է: րուն յաղթելն է: 
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Ինչպէս աշխատասէր աշակերտները դժուարին քննութիւնԻնչպէս աշխատասէր աշակերտները դժուարին քննութիւնԻնչպէս աշխատասէր աշակերտները դժուարին քննութիւնԻնչպէս աշխատասէր աշակերտները դժուարին քննութիւն----
ներէ անգամ կրնան յաջողութեամբ դուրս գալ, նոյնպէս ալ, ներէ անգամ կրնան յաջողութեամբ դուրս գալ, նոյնպէս ալ, ներէ անգամ կրնան յաջողութեամբ դուրս գալ, նոյնպէս ալ, ներէ անգամ կրնան յաջողութեամբ դուրս գալ, նոյնպէս ալ, 
ճշմարիտ հաւատացեալները` պէտք է կարող ըլլան դժուաճշմարիտ հաւատացեալները` պէտք է կարող ըլլան դժուաճշմարիտ հաւատացեալները` պէտք է կարող ըլլան դժուաճշմարիտ հաւատացեալները` պէտք է կարող ըլլան դժուա----
րին փորձութիւններու ալ յաղթել:րին փորձութիւններու ալ յաղթել:րին փորձութիւններու ալ յաղթել:րին փորձութիւններու ալ յաղթել:    

բ) Յիսուս պէտք էր փորձուէր Սատանային կողմէ, որբ) Յիսուս պէտք էր փորձուէր Սատանային կողմէ, որբ) Յիսուս պէտք էր փորձուէր Սատանային կողմէ, որբ) Յիսուս պէտք էր փորձուէր Սատանային կողմէ, որ----
պէսզի ջախջախպէսզի ջախջախպէսզի ջախջախպէսզի ջախջախէր անոր գլուխը, եւ այդ ձեւով կատարած էր անոր գլուխը, եւ այդ ձեւով կատարած էր անոր գլուխը, եւ այդ ձեւով կատարած էր անոր գլուխը, եւ այդ ձեւով կատարած 
ըլլար Չարին գլուխը ջախջախելու իր խոստումը: Քրիստոս ըլլար Չարին գլուխը ջախջախելու իր խոստումը: Քրիստոս ըլլար Չարին գլուխը ջախջախելու իր խոստումը: Քրիստոս ըլլար Չարին գլուխը ջախջախելու իր խոստումը: Քրիստոս 
ե՞րբ նման խոստում մը տուաւ: Երբ Սատանան խաբեց ե՞րբ նման խոստում մը տուաւ: Երբ Սատանան խաբեց ե՞րբ նման խոստում մը տուաւ: Երբ Սատանան խաբեց ե՞րբ նման խոստում մը տուաւ: Երբ Սատանան խաբեց 
Եւային ու Ադամին, Տէրը դատաստան ըրաւ անոնց միջեւ: Ան Եւային ու Ադամին, Տէրը դատաստան ըրաւ անոնց միջեւ: Ան Եւային ու Ադամին, Տէրը դատաստան ըրաւ անոնց միջեւ: Ան Եւային ու Ադամին, Տէրը դատաստան ըրաւ անոնց միջեւ: Ան 
իր խօսքը ուղղելով օձի կերպարանքով յայտնուած Սատաիր խօսքը ուղղելով օձի կերպարանքով յայտնուած Սատաիր խօսքը ուղղելով օձի կերպարանքով յայտնուած Սատաիր խօսքը ուղղելով օձի կերպարանքով յայտնուած Սատա----
նային` ըսաւ.նային` ըսաւ.նային` ըսաւ.նային` ըսաւ.    ««««Քու ուՔու ուՔու ուՔու ու    կնոջ մէջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր կնոջ մէջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր կնոջ մէջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր կնոջ մէջտեղ, քու սերունդիդ ու անոր 
սերունդին մէջտեղ թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան քու գլուխդ սերունդին մէջտեղ թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան քու գլուխդ սերունդին մէջտեղ թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան քու գլուխդ սերունդին մէջտեղ թշնամութիւն պիտի դնեմ: Ան քու գլուխդ 
պիտի ջախջախէ ու դուն անոր գարշապարը պիտի խայթեսպիտի ջախջախէ ու դուն անոր գարշապարը պիտի խայթեսպիտի ջախջախէ ու դուն անոր գարշապարը պիտի խայթեսպիտի ջախջախէ ու դուն անոր գարշապարը պիտի խայթես»»»»    
((((ԾնԾնԾնԾննդոցնդոցնդոցնդոց 3.15):  3.15):  3.15):  3.15): Կինը կը ներկայացնէ Քրիստոսը, իսկ կնոջ սեԿինը կը ներկայացնէ Քրիստոսը, իսկ կնոջ սեԿինը կը ներկայացնէ Քրիստոսը, իսկ կնոջ սեԿինը կը ներկայացնէ Քրիստոսը, իսկ կնոջ սե----
րունդը՝ հաւատացեալները: Օձը Սատանան է, իսկ Սատարունդը՝ հաւատացեալները: Օձը Սատանան է, իսկ Սատարունդը՝ հաւատացեալները: Օձը Սատանան է, իսկ Սատարունդը՝ հաւատացեալները: Օձը Սատանան է, իսկ Սատա----
նային սերունդնային սերունդնային սերունդնային սերունդը՝ չար մարդիկն են:ը՝ չար մարդիկն են:ը՝ չար մարդիկն են:ը՝ չար մարդիկն են:    

Աստուած իր կատարած դատաստանով, սկիզբէն Աստուած իր կատարած դատաստանով, սկիզբէն Աստուած իր կատարած դատաստանով, սկիզբէն Աստուած իր կատարած դատաստանով, սկիզբէն իսկ իսկ իսկ իսկ 
ցոյց տուաւ մեզիցոյց տուաւ մեզիցոյց տուաւ մեզիցոյց տուաւ մեզի,,,,    թէ մնայուն թշնամութիւն պիտի ըլլայ իր եւ թէ մնայուն թշնամութիւն պիտի ըլլայ իր եւ թէ մնայուն թշնամութիւն պիտի ըլլայ իր եւ թէ մնայուն թշնամութիւն պիտի ըլլայ իր եւ 
Սատանային միջեւ, ինչպէս նաեւ իր հետեւորդներուն եւ Սատանային միջեւ, ինչպէս նաեւ իր հետեւորդներուն եւ Սատանային միջեւ, ինչպէս նաեւ իր հետեւորդներուն եւ Սատանային միջեւ, ինչպէս նաեւ իր հետեւորդներուն եւ 
Սատանային հետեւորդներուն միջեւ, բայց յաղթողները իՍատանային հետեւորդներուն միջեւ, բայց յաղթողները իՍատանային հետեւորդներուն միջեւ, բայց յաղթողները իՍատանային հետեւորդներուն միջեւ, բայց յաղթողները ի´́́́նք նք նք նք 
ու իր հետեւորդները պիտի ըլլան: Եւ ու իր հետեւորդները պիտի ըլլան: Եւ ու իր հետեւորդները պիտի ըլլան: Եւ ու իր հետեւորդները պիտի ըլլան: Եւ ահա այն ինչ որ Աստահա այն ինչ որ Աստահա այն ինչ որ Աստահա այն ինչ որ Աստ----
ուած Օձին ըսած էր հազարաւոր տարիներ առաջ, հիմա ուած Օձին ըսած էր հազարաւոր տարիներ առաջ, հիմա ուած Օձին ըսած էր հազարաւոր տարիներ առաջ, հիմա ուած Օձին ըսած էր հազարաւոր տարիներ առաջ, հիմա 
պահը հասած էր որ իրականանար Հրէաստանի անապատին պահը հասած էր որ իրականանար Հրէաստանի անապատին պահը հասած էր որ իրականանար Հրէաստանի անապատին պահը հասած էր որ իրականանար Հրէաստանի անապատին 
մէջ, ուր տարուած էր Յիսուս մէջ, ուր տարուած էր Յիսուս մէջ, ուր տարուած էր Յիսուս մէջ, ուր տարուած էր Յիսուս ««««Սատանայէն փորձուելու Սատանայէն փորձուելու Սատանայէն փորձուելու Սատանայէն փորձուելու 
համարհամարհամարհամար»:»:»:»:    Փորձուեցաւ եՓորձուեցաւ եՓորձուեցաւ եՓորձուեցաւ եւ յաղթեց Սատանային ու ջախջախեց ւ յաղթեց Սատանային ու ջախջախեց ւ յաղթեց Սատանային ու ջախջախեց ւ յաղթեց Սատանային ու ջախջախեց 
անոր գլուխը:անոր գլուխը:անոր գլուխը:անոր գլուխը:    

գ) գ) գ) գ) ««««Սատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համարՍատանայէն փորձուելու համար»:»:»:»:    ԿԿԿԿարեւոր արեւոր արեւոր արեւոր է է է է ուշաուշաուշաուշա----
դրութդրութդրութդրութիւն դարձնել, որ իւն դարձնել, որ իւն դարձնել, որ իւն դարձնել, որ Յիսուս ՍատանայիՅիսուս ՍատանայիՅիսուս ՍատանայիՅիսուս Սատանայի´́́́ն կողմէ կը ն կողմէ կը ն կողմէ կը ն կողմէ կը 
փորձուի եւ ոփորձուի եւ ոփորձուի եւ ոփորձուի եւ ո´́́́չ թէ մեղքի մը կամ աշխարհային ցանկութեան չ թէ մեղքի մը կամ աշխարհային ցանկութեան չ թէ մեղքի մը կամ աշխարհային ցանկութեան չ թէ մեղքի մը կամ աշխարհային ցանկութեան 
մը կողմէ: Մարդիկ կը փորձուին իրենց մը կողմէ: Մարդիկ կը փորձուին իրենց մը կողմէ: Մարդիկ կը փորձուին իրենց մը կողմէ: Մարդիկ կը փորձուին իրենց ««««ցանկութիւններէն ցանկութիւններէն ցանկութիւններէն ցանկութիւններէն 
տարուելով ու խաբուելովտարուելով ու խաբուելովտարուելով ու խաբուելովտարուելով ու խաբուելով»»»» ( ( ( (ՅՅՅՅաաաակկկկոբոսոբոսոբոսոբոս 1.14),  1.14),  1.14),  1.14), Յիսուս սակայն իր Յիսուս սակայն իր Յիսուս սակայն իր Յիսուս սակայն իր 
մէջ բացասական ոմէջ բացասական ոմէջ բացասական ոմէջ բացասական ո´́́́չ մէկ տեսակիչ մէկ տեսակիչ մէկ տեսակիչ մէկ տեսակի    ցանկութիւն ունէր որուն ցանկութիւն ունէր որուն ցանկութիւն ունէր որուն ցանկութիւն ունէր որուն 
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միջոցաւ Սատանան կարենար զինք փորձել: Յովհաննէս միջոցաւ Սատանան կարենար զինք փորձել: Յովհաննէս միջոցաւ Սատանան կարենար զինք փորձել: Յովհաննէս միջոցաւ Սատանան կարենար զինք փորձել: Յովհաննէս 
առաքեալ կը վկայառաքեալ կը վկայառաքեալ կը վկայառաքեալ կը վկայէ որ Յիսուսի մէջ մեղք չկար (Ա.Յովհաննէսէ որ Յիսուսի մէջ մեղք չկար (Ա.Յովհաննէսէ որ Յիսուսի մէջ մեղք չկար (Ա.Յովհաննէսէ որ Յիսուսի մէջ մեղք չկար (Ա.Յովհաննէս    
3.5): 3.5): 3.5): 3.5): Պետրոս ու Պօղոս առաքեալներՊետրոս ու Պօղոս առաքեալներՊետրոս ու Պօղոս առաքեալներՊետրոս ու Պօղոս առաքեալներըըըը    նաեւ նաեւ նաեւ նաեւ կը հաստատեն կը հաստատեն կը հաստատեն կը հաստատեն 
որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս որ Յիսուս ««««ոեւէ մեղք չգործեցոեւէ մեղք չգործեցոեւէ մեղք չգործեցոեւէ մեղք չգործեց»»»» ( ( ( (Ա.ՊԱ.ՊԱ.ՊԱ.Պեեեետտտտրոսրոսրոսրոս 2.22:  2.22:  2.22:  2.22: Բ.ԿԲ.ԿԲ.ԿԲ.Կոոոորրրրնթանթանթանթա----
ցիսցիսցիսցիս 5.21):  5.21):  5.21):  5.21): Քանի ոեւէ մեղՔանի ոեւէ մեղՔանի ոեւէ մեղՔանի ոեւէ մեղք չկար Յիսուսի մէջ, բնականօրէն ք չկար Յիսուսի մէջ, բնականօրէն ք չկար Յիսուսի մէջ, բնականօրէն ք չկար Յիսուսի մէջ, բնականօրէն 
փորձութիւնը դուրսէն պիտի գար, այս պարագայիս՝ փորձութիւնը դուրսէն պիտի գար, այս պարագայիս՝ փորձութիւնը դուրսէն պիտի գար, այս պարագայիս՝ փորձութիւնը դուրսէն պիտի գար, այս պարագայիս՝ 
Սատանայէն: Մեր պարագան տարբեր է. մեր փորձութիւնՍատանայէն: Մեր պարագան տարբեր է. մեր փորձութիւնՍատանայէն: Մեր պարագան տարբեր է. մեր փորձութիւնՍատանայէն: Մեր պարագան տարբեր է. մեր փորձութիւն----
նենենեները նոյնինքն մեր անձերէն, այլ խօսքով` մեր ներսիդիէն րը նոյնինքն մեր անձերէն, այլ խօսքով` մեր ներսիդիէն րը նոյնինքն մեր անձերէն, այլ խօսքով` մեր ներսիդիէն րը նոյնինքն մեր անձերէն, այլ խօսքով` մեր ներսիդիէն 
կրնան գալ, եւ կու գան, եթէ ամբողջութեամբ չենք մաքրուած կրնան գալ, եւ կու գան, եթէ ամբողջութեամբ չենք մաքրուած կրնան գալ, եւ կու գան, եթէ ամբողջութեամբ չենք մաքրուած կրնան գալ, եւ կու գան, եթէ ամբողջութեամբ չենք մաքրուած 
մեղքի սէրէն: Այսպէս, օրիմեղքի սէրէն: Այսպէս, օրիմեղքի սէրէն: Այսպէս, օրիմեղքի սէրէն: Այսպէս, օրինակ, եթէ կը նախանձինք մեր նակ, եթէ կը նախանձինք մեր նակ, եթէ կը նախանձինք մեր նակ, եթէ կը նախանձինք մեր 
նմանին, մեղքը դիւրաւ կրնայ մեր վրայ յարձակիլ` մեր մէջ նմանին, մեղքը դիւրաւ կրնայ մեր վրայ յարձակիլ` մեր մէջ նմանին, մեղքը դիւրաւ կրնայ մեր վրայ յարձակիլ` մեր մէջ նմանին, մեղքը դիւրաւ կրնայ մեր վրայ յարձակիլ` մեր մէջ 
գոյութիւն ունեցող նախանձի զգացումին միջոցաւ: Նախանձը գոյութիւն ունեցող նախանձի զգացումին միջոցաւ: Նախանձը գոյութիւն ունեցող նախանձի զգացումին միջոցաւ: Նախանձը գոյութիւն ունեցող նախանձի զգացումին միջոցաւ: Նախանձը 
դուրսէն մեր վրայ յարձակող բան մը չէ: Նախանձը մարդուս դուրսէն մեր վրայ յարձակող բան մը չէ: Նախանձը մարդուս դուրսէն մեր վրայ յարձակող բան մը չէ: Նախանձը մարդուս դուրսէն մեր վրայ յարձակող բան մը չէ: Նախանձը մարդուս 
մէջէն է որ կը բղխի: Նոյնն է պարագան շատ մը ուրիշ մէջէն է որ կը բղխի: Նոյնն է պարագան շատ մը ուրիշ մէջէն է որ կը բղխի: Նոյնն է պարագան շատ մը ուրիշ մէջէն է որ կը բղխի: Նոյնն է պարագան շատ մը ուրիշ 
մեղքերու, ինչպէս օրինմեղքերու, ինչպէս օրինմեղքերու, ինչպէս օրինմեղքերու, ինչպէս օրինակ` ատելութեան, անհանդուրժողուակ` ատելութեան, անհանդուրժողուակ` ատելութեան, անհանդուրժողուակ` ատելութեան, անհանդուրժողու----
թեան, աններողամտութեան, դառնութեան, քինախնդրութեան, աններողամտութեան, դառնութեան, քինախնդրութեան, աններողամտութեան, դառնութեան, քինախնդրութեան, աններողամտութեան, դառնութեան, քինախնդրու----
թեան, թեան, թեան, թեան, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : Ասոնք արտաքին աշխարհէն մեր ներքին աշԱսոնք արտաքին աշխարհէն մեր ներքին աշԱսոնք արտաքին աշխարհէն մեր ներքին աշԱսոնք արտաքին աշխարհէն մեր ներքին աշ----
խարհը մուտք գործող մեղքեր չեն, ընդհակառակը, ասոնք մեր խարհը մուտք գործող մեղքեր չեն, ընդհակառակը, ասոնք մեր խարհը մուտք գործող մեղքեր չեն, ընդհակառակը, ասոնք մեր խարհը մուտք գործող մեղքեր չեն, ընդհակառակը, ասոնք մեր 
ներքին աշխարհէն են որ կը ժայթքին, բացուելու համար ներքին աշխարհէն են որ կը ժայթքին, բացուելու համար ներքին աշխարհէն են որ կը ժայթքին, բացուելու համար ներքին աշխարհէն են որ կը ժայթքին, բացուելու համար 
արտաքին աշխարհին: Եթէ նարտաքին աշխարհին: Եթէ նարտաքին աշխարհին: Եթէ նարտաքին աշխարհին: Եթէ նման մեղքեր չըլլան մեր մէջ` մեր ման մեղքեր չըլլան մեր մէջ` մեր ման մեղքեր չըլլան մեր մէջ` մեր ման մեղքեր չըլլան մեր մէջ` մեր 
պայքարը փորձութեանց ու մեղքերու դէմ աւելի դիւրին պայքարը փորձութեանց ու մեղքերու դէմ աւելի դիւրին պայքարը փորձութեանց ու մեղքերու դէմ աւելի դիւրին պայքարը փորձութեանց ու մեղքերու դէմ աւելի դիւրին 
կ'ըլլայ: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ եթէ մեղքը կամ փորձուկ'ըլլայ: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ եթէ մեղքը կամ փորձուկ'ըլլայ: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ եթէ մեղքը կամ փորձուկ'ըլլայ: Ինչո՞ւ համար: Որովհետեւ եթէ մեղքը կամ փորձու----
թիւնը արտաքին աշխարհէն է որ մեր վրայ կը յարձակի` թիւնը արտաքին աշխարհէն է որ մեր վրայ կը յարձակի` թիւնը արտաքին աշխարհէն է որ մեր վրայ կը յարձակի` թիւնը արտաքին աշխարհէն է որ մեր վրայ կը յարձակի` 
դիւրադիւրադիւրադիւրա´́́́ւ կրնանք դէմ դնել անոր, կրնանք Տիրոջ անունով ւ կրնանք դէմ դնել անոր, կրնանք Տիրոջ անունով ւ կրնանք դէմ դնել անոր, կրնանք Տիրոջ անունով ւ կրնանք դէմ դնել անոր, կրնանք Տիրոջ անունով 
մերժել զայն, կրնանք մեմերժել զայն, կրնանք մեմերժել զայն, կրնանք մեմերժել զայն, կրնանք մեր սրտի դուռը փակել անոր դիմաց: ր սրտի դուռը փակել անոր դիմաց: ր սրտի դուռը փակել անոր դիմաց: ր սրտի դուռը փակել անոր դիմաց: 
Մինչդեռ, սակայն, եթէ մեղքը կամ փորձութիւնը մեր մէջէն է Մինչդեռ, սակայն, եթէ մեղքը կամ փորձութիւնը մեր մէջէն է Մինչդեռ, սակայն, եթէ մեղքը կամ փորձութիւնը մեր մէջէն է Մինչդեռ, սակայն, եթէ մեղքը կամ փորձութիւնը մեր մէջէն է 
որ դուրս կու գայ եւ մեր սրտի ներսիդիէն է որ կը բղխի` անոր որ դուրս կու գայ եւ մեր սրտի ներսիդիէն է որ կը բղխի` անոր որ դուրս կու գայ եւ մեր սրտի ներսիդիէն է որ կը բղխի` անոր որ դուրս կու գայ եւ մեր սրտի ներսիդիէն է որ կը բղխի` անոր 
դէմ դնելը շատ աւելի դժուարին է, որովհետեւ անոր դէմ դէմ դնելը շատ աւելի դժուարին է, որովհետեւ անոր դէմ դէմ դնելը շատ աւելի դժուարին է, որովհետեւ անոր դէմ դէմ դնելը շատ աւելի դժուարին է, որովհետեւ անոր դէմ 
դնելու համար` խորքին մէջ մենք մեր անձերուն դէմ է որ դնելու համար` խորքին մէջ մենք մեր անձերուն դէմ է որ դնելու համար` խորքին մէջ մենք մեր անձերուն դէմ է որ դնելու համար` խորքին մէջ մենք մեր անձերուն դէմ է որ 
պիտի կռուպիտի կռուպիտի կռուպիտի կռուինք, մեր սրտէն ելած մեղքին դէմ է որ պիտի ինք, մեր սրտէն ելած մեղքին դէմ է որ պիտի ինք, մեր սրտէն ելած մեղքին դէմ է որ պիտի ինք, մեր սրտէն ելած մեղքին դէմ է որ պիտի 
պատերազմինք, մէկ խօսքով` ներքին պայքար մըն է որ պատերազմինք, մէկ խօսքով` ներքին պայքար մըն է որ պատերազմինք, մէկ խօսքով` ներքին պայքար մըն է որ պատերազմինք, մէկ խօսքով` ներքին պայքար մըն է որ 
պիտի մղենք. պայքար մը, որ մեր անձերուն կողմէ` մեր պիտի մղենք. պայքար մը, որ մեր անձերուն կողմէ` մեր պիտի մղենք. պայքար մը, որ մեր անձերուն կողմէ` մեր պիտի մղենք. պայքար մը, որ մեր անձերուն կողմէ` մեր 
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անձերուն դէմ ուղղուած պիտի ըլլայանձերուն դէմ ուղղուած պիտի ըլլայանձերուն դէմ ուղղուած պիտի ըլլայանձերուն դէմ ուղղուած պիտի ըլլայ: : : : Ներքին այս պատերազՆերքին այս պատերազՆերքին այս պատերազՆերքին այս պատերազ----
մին մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մին մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մին մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. մին մասին է որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. ««««Իմ Իմ Իմ Իմ 
մարմինիս անդմարմինիս անդմարմինիս անդմարմինիս անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, ամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, ամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, ամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, 
որ իմ մտքիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս որ իմ մտքիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս որ իմ մտքիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս որ իմ մտքիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս 
գերի կը պահէ մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էգերի կը պահէ մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էգերի կը պահէ մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էգերի կը պահէ մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ է»»»»    
((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 7.23): 7.23): 7.23): 7.23):    Կրնայ ըլլալ որ մենք մտքի նորոգութիւն Կրնայ ըլլալ որ մենք մտքի նորոգութիւն Կրնայ ըլլալ որ մենք մտքի նորոգութիւն Կրնայ ըլլալ որ մենք մտքի նորոգութիւն 
ապրած ենք, եւ ուստի` մտքով ընդունած ենք ու կ'ընդունինքապրած ենք, եւ ուստի` մտքով ընդունած ենք ու կ'ընդունինքապրած ենք, եւ ուստի` մտքով ընդունած ենք ու կ'ընդունինքապրած ենք, եւ ուստի` մտքով ընդունած ենք ու կ'ընդունինք    
Քրիստոսի սիրոյ Օրէնքը, բայց եթէ երբեք տակաւին մեր Քրիստոսի սիրոյ Օրէնքը, բայց եթէ երբեք տակաւին մեր Քրիստոսի սիրոյ Օրէնքը, բայց եթէ երբեք տակաւին մեր Քրիստոսի սիրոյ Օրէնքը, բայց եթէ երբեք տակաւին մեր 
մարմինին մէջ ունինք տարբեր օրէնք մըմարմինին մէջ ունինք տարբեր օրէնք մըմարմինին մէջ ունինք տարբեր օրէնք մըմարմինին մէջ ունինք տարբեր օրէնք մը, , , , որ մեր մտքինոր մեր մտքինոր մեր մտքինոր մեր մտքին    
ընդունածընդունածընդունածընդունած    օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ մեզօրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ մեզօրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ մեզօրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ մեզ    գերի կը պահէ գերի կը պահէ գերի կը պահէ գերի կը պահէ 
մեղքի օրէնքինմեղքի օրէնքինմեղքի օրէնքինմեղքի օրէնքին, , , , նման պարագայի, միշտ ալ ստիպուած պիտի նման պարագայի, միշտ ալ ստիպուած պիտի նման պարագայի, միշտ ալ ստիպուած պիտի նման պարագայի, միշտ ալ ստիպուած պիտի 
ըլլանք պատերազմելու բոլոր այն մեղքերուն ու մեղքի ըլլանք պատերազմելու բոլոր այն մեղքերուն ու մեղքի ըլլանք պատերազմելու բոլոր այն մեղքերուն ու մեղքի ըլլանք պատերազմելու բոլոր այն մեղքերուն ու մեղքի 
առաջնորդող զգացումներուն դէմ, որոնք մեր ներսիդիէն կը առաջնորդող զգացումներուն դէմ, որոնք մեր ներսիդիէն կը առաջնորդող զգացումներուն դէմ, որոնք մեր ներսիդիէն կը առաջնորդող զգացումներուն դէմ, որոնք մեր ներսիդիէն կը 
բղխին:բղխին:բղխին:բղխին:    

դ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց դ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց դ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց դ) Յիսուս փորձուեցաւ Սատանային կողմէ ու յաղթեց 
Սատանային, նախ` Սատանային, նախ` Սատանային, նախ` Սատանային, նախ` որպէսզի Սատանան որպէսզի Սատանան որպէսզի Սատանան որպէսզի Սատանան իիիի´́́́նք նք նք նք տեսնէտեսնէտեսնէտեսնէր անոր ր անոր ր անոր ր անոր 
յաղթութիւնը եւ խոստովանէր անոր անպարտելիութիւնը, եւ յաղթութիւնը եւ խոստովանէր անոր անպարտելիութիւնը, եւ յաղթութիւնը եւ խոստովանէր անոր անպարտելիութիւնը, եւ յաղթութիւնը եւ խոստովանէր անոր անպարտելիութիւնը, եւ 
երկրորդ` որպէսզի մենք` Քրիստոսի հետեւորդներս, բներկրորդ` որպէսզի մենք` Քրիստոսի հետեւորդներս, բներկրորդ` որպէսզի մենք` Քրիստոսի հետեւորդներս, բներկրորդ` որպէսզի մենք` Քրիստոսի հետեւորդներս, բնաաաա´́́́ւ ւ ւ ւ 
չմտածենք թէ Սատանան անպարտելի արարած մըն է, եւ չմտածենք թէ Սատանան անպարտելի արարած մըն է, եւ չմտածենք թէ Սատանան անպարտելի արարած մըն է, եւ չմտածենք թէ Սատանան անպարտելի արարած մըն է, եւ 
ուստի` կարելի չէ յաղթել անոր: Մարդը դիւրաւ կրնայ յաղթել ուստի` կարելի չէ յաղթել անոր: Մարդը դիւրաւ կրնայ յաղթել ուստի` կարելի չէ յաղթել անոր: Մարդը դիւրաւ կրնայ յաղթել ուստի` կարելի չէ յաղթել անոր: Մարդը դիւրաւ կրնայ յաղթել 
Սատանային, եթէ երբեք ամբողջութեամբ նուիրուած է Սատանային, եթէ երբեք ամբողջութեամբ նուիրուած է Սատանային, եթէ երբեք ամբողջութեամբ նուիրուած է Սատանային, եթէ երբեք ամբողջութեամբ նուիրուած է 
Քրիստոսի: Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ խոնարհած մարդը` Քրիստոսի: Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ խոնարհած մարդը` Քրիստոսի: Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ խոնարհած մարդը` Քրիստոսի: Քրիստոսի ոտքերուն առջեւ խոնարհած մարդը` 
դիւրաւ կրնայ Չարը խոնարհեցնել իր ոտքերուն առջեւ: դիւրաւ կրնայ Չարը խոնարհեցնել իր ոտքերուն առջեւ: դիւրաւ կրնայ Չարը խոնարհեցնել իր ոտքերուն առջեւ: դիւրաւ կրնայ Չարը խոնարհեցնել իր ոտքերուն առջեւ: 
ՔրիՔրիՔրիՔրիստոսի խաչին ամրօրէն կապուած մարդը` դիւրաւ կրնայ ստոսի խաչին ամրօրէն կապուած մարդը` դիւրաւ կրնայ ստոսի խաչին ամրօրէն կապուած մարդը` դիւրաւ կրնայ ստոսի խաչին ամրօրէն կապուած մարդը` դիւրաւ կրնայ 
կապել Չարը: Հայր մը ըսած է. կապել Չարը: Հայր մը ըսած է. կապել Չարը: Հայր մը ըսած է. կապել Չարը: Հայր մը ըսած է. ««««Թոյլ տուր որ Յիսուս յաղթէ Թոյլ տուր որ Յիսուս յաղթէ Թոյլ տուր որ Յիսուս յաղթէ Թոյլ տուր որ Յիսուս յաղթէ 
քեզքեզքեզքեզիիիի, , , , որպէսզի դուն կարենաս յաղթել Սատանայինորպէսզի դուն կարենաս յաղթել Սատանայինորպէսզի դուն կարենաս յաղթել Սատանայինորպէսզի դուն կարենաս յաղթել Սատանային»:»:»:»:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Յիսուս իր յաղթական մուտքը չէ գործած մեր սրտերէն ներս` Յիսուս իր յաղթական մուտքը չէ գործած մեր սրտերէն ներս` Յիսուս իր յաղթական մուտքը չէ գործած մեր սրտերէն ներս` Յիսուս իր յաղթական մուտքը չէ գործած մեր սրտերէն ներս` 
մենք չենք կրնար յաղթանակ տանիլ Չարին դէմ, որովհետմենք չենք կրնար յաղթանակ տանիլ Չարին դէմ, որովհետմենք չենք կրնար յաղթանակ տանիլ Չարին դէմ, որովհետմենք չենք կրնար յաղթանակ տանիլ Չարին դէմ, որովհետեւ եւ եւ եւ 
եթէ մեր մէջ չունինք Քրիստոսը` կը նշանակէ թէ առանձին եթէ մեր մէջ չունինք Քրիստոսը` կը նշանակէ թէ առանձին եթէ մեր մէջ չունինք Քրիստոսը` կը նշանակէ թէ առանձին եթէ մեր մէջ չունինք Քրիստոսը` կը նշանակէ թէ առանձին 
ենք, իսկ եթէ առանձին ենք` չենք կրնար յաղթել Չարին: Ոենք, իսկ եթէ առանձին ենք` չենք կրնար յաղթել Չարին: Ոենք, իսկ եթէ առանձին ենք` չենք կրնար յաղթել Չարին: Ոենք, իսկ եթէ առանձին ենք` չենք կրնար յաղթել Չարին: Ո´́́́չ չ չ չ 
ոք իր սեփական ոյժով կրնայ յաղթել աներեւոյթ ոյժերուն: ոք իր սեփական ոյժով կրնայ յաղթել աներեւոյթ ոյժերուն: ոք իր սեփական ոյժով կրնայ յաղթել աներեւոյթ ոյժերուն: ոք իր սեփական ոյժով կրնայ յաղթել աներեւոյթ ոյժերուն: 
Մեր մէջ բնակող Քրիստոսը իՄեր մէջ բնակող Քրիստոսը իՄեր մէջ բնակող Քրիստոսը իՄեր մէջ բնակող Քրիստոսը ի´́́́նքն է որ կը յաղթէ Չարին մեր նքն է որ կը յաղթէ Չարին մեր նքն է որ կը յաղթէ Չարին մեր նքն է որ կը յաղթէ Չարին մեր 



 391 

միջոցաւ: Բայց եթէ ան չի բնակիր մեր մէջ`միջոցաւ: Բայց եթէ ան չի բնակիր մեր մէջ`միջոցաւ: Բայց եթէ ան չի բնակիր մեր մէջ`միջոցաւ: Բայց եթէ ան չի բնակիր մեր մէջ`    Չարին յաղթելու Չարին յաղթելու Չարին յաղթելու Չարին յաղթելու 
մասին կամ յաղթելու կարելիութեան մասին երբեմասին կամ յաղթելու կարելիութեան մասին երբեմասին կամ յաղթելու կարելիութեան մասին երբեմասին կամ յաղթելու կարելիութեան մասին երբե´́́́ք չմտաք չմտաք չմտաք չմտա----
ծենք:ծենք:ծենք:ծենք:    

ե) Քիչ ժամանակ առաջ, Հայրը Յիսուսի մասին վկայած ե) Քիչ ժամանակ առաջ, Հայրը Յիսուսի մասին վկայած ե) Քիչ ժամանակ առաջ, Հայրը Յիսուսի մասին վկայած ե) Քիչ ժամանակ առաջ, Հայրը Յիսուսի մասին վկայած 
էր. էր. էր. էր. ««««Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ»»»»    
((((Մատթէոս 3.17): Սատանան լսած էր այս վկայութիւնը: Ուզեց Մատթէոս 3.17): Սատանան լսած էր այս վկայութիւնը: Ուզեց Մատթէոս 3.17): Սատանան լսած էր այս վկայութիւնը: Ուզեց Մատթէոս 3.17): Սատանան լսած էր այս վկայութիւնը: Ուզեց 
ստուգել իր լսածին ճշդութիւնը: Ուզստուգել իր լսածին ճշդութիւնը: Ուզստուգել իր լսածին ճշդութիւնը: Ուզստուգել իր լսածին ճշդութիւնը: Ուզեց գիտնալ, թէ իսկապէ՞ս եց գիտնալ, թէ իսկապէ՞ս եց գիտնալ, թէ իսկապէ՞ս եց գիտնալ, թէ իսկապէ՞ս 
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է:Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է:Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է:Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է:    Քրիստոս թոյլ տուաւ որ ՍաՔրիստոս թոյլ տուաւ որ ՍաՔրիստոս թոյլ տուաւ որ ՍաՔրիստոս թոյլ տուաւ որ Սա----
տանան զինք փորձէր, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք տանան զինք փորձէր, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք տանան զինք փորձէր, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք տանան զինք փորձէր, որպէսզի ցոյց տար անոր թէ ինք 
իսկապէս Աստուծոյ Որդին է: Մեր ալ կեանքին մէջ կրնայ իսկապէս Աստուծոյ Որդին է: Մեր ալ կեանքին մէջ կրնայ իսկապէս Աստուծոյ Որդին է: Մեր ալ կեանքին մէջ կրնայ իսկապէս Աստուծոյ Որդին է: Մեր ալ կեանքին մէջ կրնայ 
նոյնը պատահիլ: Քրիստոս կրնայ թոյլ տալ Սատանային որ նոյնը պատահիլ: Քրիստոս կրնայ թոյլ տալ Սատանային որ նոյնը պատահիլ: Քրիստոս կրնայ թոյլ տալ Սատանային որ նոյնը պատահիլ: Քրիստոս կրնայ թոյլ տալ Սատանային որ 
փորձէ մեզ, որպէսզի ցոյց տայ անորփորձէ մեզ, որպէսզի ցոյց տայ անորփորձէ մեզ, որպէսզի ցոյց տայ անորփորձէ մեզ, որպէսզի ցոյց տայ անոր    ու մեզ շրջապատող աշու մեզ շրջապատող աշու մեզ շրջապատող աշու մեզ շրջապատող աշ----
խարհիկ մարդոց` թէ մենք իսկապէս Աստուծոյ զաւակներն խարհիկ մարդոց` թէ մենք իսկապէս Աստուծոյ զաւակներն խարհիկ մարդոց` թէ մենք իսկապէս Աստուծոյ զաւակներն խարհիկ մարդոց` թէ մենք իսկապէս Աստուծոյ զաւակներն 
ենք, հաւատքի որդիներ ենք: Արդարեւ, փորձութիւններն են ենք, հաւատքի որդիներ ենք: Արդարեւ, փորձութիւններն են ենք, հաւատքի որդիներ ենք: Արդարեւ, փորձութիւններն են ենք, հաւատքի որդիներ ենք: Արդարեւ, փորձութիւններն են 
որ կը բացայայտեն մեր հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը, որ կը բացայայտեն մեր հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը, որ կը բացայայտեն մեր հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը, որ կը բացայայտեն մեր հաւատացեալ կամ անհաւատ ըլլալը, 
Աստուծոյ անկեղծ հետեւորդներ կամ կեղծաւոր հետեւորդներ Աստուծոյ անկեղծ հետեւորդներ կամ կեղծաւոր հետեւորդներ Աստուծոյ անկեղծ հետեւորդներ կամ կեղծաւոր հետեւորդներ Աստուծոյ անկեղծ հետեւորդներ կամ կեղծաւոր հետեւորդներ 
ըլլալը: Հաւատացեալի կերպարաըլլալը: Հաւատացեալի կերպարաըլլալը: Հաւատացեալի կերպարաըլլալը: Հաւատացեալի կերպարանք զգեցած մարդը չի կրնար նք զգեցած մարդը չի կրնար նք զգեցած մարդը չի կրնար նք զգեցած մարդը չի կրնար 
դէմ դնել փորձութեանց, մանաւանդ եթէ երբեք այդ փորդէմ դնել փորձութեանց, մանաւանդ եթէ երբեք այդ փորդէմ դնել փորձութեանց, մանաւանդ եթէ երբեք այդ փորդէմ դնել փորձութեանց, մանաւանդ եթէ երբեք այդ փոր----
ձութիւնները զօրաւոր են: Քրիստոսի զինուորներուն զգեստը ձութիւնները զօրաւոր են: Քրիստոսի զինուորներուն զգեստը ձութիւնները զօրաւոր են: Քրիստոսի զինուորներուն զգեստը ձութիւնները զօրաւոր են: Քրիստոսի զինուորներուն զգեստը 
հագած մարդը չի կրնար ճակատիլ կամ պատերազմիլ Սահագած մարդը չի կրնար ճակատիլ կամ պատերազմիլ Սահագած մարդը չի կրնար ճակատիլ կամ պատերազմիլ Սահագած մարդը չի կրնար ճակատիլ կամ պատերազմիլ Սա----
տանային դէմ ու յաղթել անոր: Հոգեւոր պատերազմի ընթացտանային դէմ ու յաղթել անոր: Հոգեւոր պատերազմի ընթացտանային դէմ ու յաղթել անոր: Հոգեւոր պատերազմի ընթացտանային դէմ ու յաղթել անոր: Հոգեւոր պատերազմի ընթաց----
քին, պարտուած գետին կը տապալիքին, պարտուած գետին կը տապալիքին, պարտուած գետին կը տապալիքին, պարտուած գետին կը տապալին բոլոր անոնք` որոնք ն բոլոր անոնք` որոնք ն բոլոր անոնք` որոնք ն բոլոր անոնք` որոնք 
անկեղծ հաւատացեալներ չեն:անկեղծ հաւատացեալներ չեն:անկեղծ հաւատացեալներ չեն:անկեղծ հաւատացեալներ չեն:    

զ) զ) զ) զ) Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, որթոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, որթոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, որթոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, որ----
պէսզի պէսզի պէսզի պէսզի ցոյց տար ցոյց տար ցոյց տար ցոյց տար իր հետեւորդներուն, թէ փորձուիլը կամ իր հետեւորդներուն, թէ փորձուիլը կամ իր հետեւորդներուն, թէ փորձուիլը կամ իր հետեւորդներուն, թէ փորձուիլը կամ 
փորձութեան ենթարկուիլը փորձութեան ենթարկուիլը փորձութեան ենթարկուիլը փորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ: Եթէ փորձուիլը մեղք մեղք չէ: Եթէ փորձուիլը մեղք մեղք չէ: Եթէ փորձուիլը մեղք մեղք չէ: Եթէ փորձուիլը մեղք 
ըլլար` ըլլար` ըլլար` ըլլար` Յիսուս ինքն ալ մեղք գործած պիտի Յիսուս ինքն ալ մեղք գործած պիտի Յիսուս ինքն ալ մեղք գործած պիտի Յիսուս ինքն ալ մեղք գործած պիտի ըլլար, քանի ինքն ըլլար, քանի ինքն ըլլար, քանի ինքն ըլլար, քանի ինքն 
ալ ալ ալ ալ փորձուեցաւ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Յիսուս փորձուեցաւ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Յիսուս փորձուեցաւ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Յիսուս փորձուեցաւ: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Յիսուս 
««««փորձուած է, առանց սակայն մեղանչելուփորձուած է, առանց սակայն մեղանչելուփորձուած է, առանց սակայն մեղանչելուփորձուած է, առանց սակայն մեղանչելու»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.15): Եբրայեցիս 4.15): Եբրայեցիս 4.15): Եբրայեցիս 4.15): 
Փորձութեան ենթարկուիլը ուրիշ բան է, փորձութեան մէջ Փորձութեան ենթարկուիլը ուրիշ բան է, փորձութեան մէջ Փորձութեան ենթարկուիլը ուրիշ բան է, փորձութեան մէջ Փորձութեան ենթարկուիլը ուրիշ բան է, փորձութեան մէջ 
իյնալը` ուրիշ բան: Մէկը կրնայ փորձութեան ենթարկուիլ, իյնալը` ուրիշ բան: Մէկը կրնայ փորձութեան ենթարկուիլ, իյնալը` ուրիշ բան: Մէկը կրնայ փորձութեան ենթարկուիլ, իյնալը` ուրիշ բան: Մէկը կրնայ փորձութեան ենթարկուիլ, 
բայց չիյնալ փորձութեան մէջ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս իբայց չիյնալ փորձութեան մէջ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս իբայց չիյնալ փորձութեան մէջ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս իբայց չիյնալ փորձութեան մէջ, ճիշդ ինչպէս Յիսուս ինք փորնք փորնք փորնք փոր----
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ձութեան ենթարկուեցաւ բայց չիձութեան ենթարկուեցաւ բայց չիձութեան ենթարկուեցաւ բայց չիձութեան ենթարկուեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: նկաւ փորձութեան մէջ: նկաւ փորձութեան մէջ: նկաւ փորձութեան մէջ: 
Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. Յիսուս չըսաւ. ««««ԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան չենթարկք, որպէսզի փորձութեան չենթարկք, որպէսզի փորձութեան չենթարկք, որպէսզի փորձութեան չենթարկ----
ուիքուիքուիքուիք»,»,»,»,    այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` ««««ԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյ----
նաքնաքնաքնաք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.41): Փորձութիւններուն գալը անխուսաՄատթէոս 26.41): Փորձութիւններուն գալը անխուսաՄատթէոս 26.41): Փորձութիւններուն գալը անխուսաՄատթէոս 26.41): Փորձութիւններուն գալը անխուսա----
փելի է: Չեփելի է: Չեփելի է: Չեփելի է: Չե´́́́նք կրնար արգիլել անոնց պատահնք կրնար արգիլել անոնց պատահնք կրնար արգիլել անոնց պատահնք կրնար արգիլել անոնց պատահումը, բայց ումը, բայց ումը, բայց ումը, բայց 
կրնակրնակրնակրնա´́́́նք արգիլել որ անոնք յաղթեն մեզնք արգիլել որ անոնք յաղթեն մեզնք արգիլել որ անոնք յաղթեն մեզնք արգիլել որ անոնք յաղթեն մեզիիիի: : : : ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար նք կրնար նք կրնար նք կրնար 
արգիլել որ մեղքը իր յարձակումը գործէ մեր վրայ, բայց անոր արգիլել որ մեղքը իր յարձակումը գործէ մեր վրայ, բայց անոր արգիլել որ մեղքը իր յարձակումը գործէ մեր վրայ, բայց անոր արգիլել որ մեղքը իր յարձակումը գործէ մեր վրայ, բայց անոր 
տեղի չտալը, անոր դիմաց մեր սրտի դուռը փակելը` մեր տեղի չտալը, անոր դիմաց մեր սրտի դուռը փակելը` մեր տեղի չտալը, անոր դիմաց մեր սրտի դուռը փակելը` մեր տեղի չտալը, անոր դիմաց մեր սրտի դուռը փակելը` մեր 
ձեռքն է, մեր իշխանութեան ներքեւ է, մեր ազատ կամքին ձեռքն է, մեր իշխանութեան ներքեւ է, մեր ազատ կամքին ձեռքն է, մեր իշխանութեան ներքեւ է, մեր ազատ կամքին ձեռքն է, մեր իշխանութեան ներքեւ է, մեր ազատ կամքին 
ձգուած է: Օգոստինոս ըսած է. ձգուած է: Օգոստինոս ըսած է. ձգուած է: Օգոստինոս ըսած է. ձգուած է: Օգոստինոս ըսած է. ««««Մենք չենՄենք չենՄենք չենՄենք չենք կրնար արգիլել ք կրնար արգիլել ք կրնար արգիլել ք կրնար արգիլել 
երկինքի թռչուններուն որ մեր գլխուն վրայ թռչին, բայց երկինքի թռչուններուն որ մեր գլխուն վրայ թռչին, բայց երկինքի թռչուններուն որ մեր գլխուն վրայ թռչին, բայց երկինքի թռչուններուն որ մեր գլխուն վրայ թռչին, բայց 
կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայկրնանք արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայկրնանք արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայկրնանք արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայ»:»:»:»:    
Հեղինակին ըսել ուզածը այն է, թէ մենք չենք կրնար կասեցնել Հեղինակին ըսել ուզածը այն է, թէ մենք չենք կրնար կասեցնել Հեղինակին ըսել ուզածը այն է, թէ մենք չենք կրնար կասեցնել Հեղինակին ըսել ուզածը այն է, թէ մենք չենք կրնար կասեցնել 
մեղքի յարձակումները մեր վրայ ու մեզի դէմ, բայց կրնանք մեղքի յարձակումները մեր վրայ ու մեզի դէմ, բայց կրնանք մեղքի յարձակումները մեր վրայ ու մեզի դէմ, բայց կրնանք մեղքի յարձակումները մեր վրայ ու մեզի դէմ, բայց կրնանք 
արգիլել անոնց, որ իրենց բարգիլել անոնց, որ իրենց բարգիլել անոնց, որ իրենց բարգիլել անոնց, որ իրենց բոյնն ու բնակութիւնը հաստատեն ոյնն ու բնակութիւնը հաստատեն ոյնն ու բնակութիւնը հաստատեն ոյնն ու բնակութիւնը հաստատեն 
մեր մէջ, մեր սրտին ու հոգիին մէջ: Մարդիկ կրնան մեզ մեր մէջ, մեր սրտին ու հոգիին մէջ: Մարդիկ կրնան մեզ մեր մէջ, մեր սրտին ու հոգիին մէջ: Մարդիկ կրնան մեզ մեր մէջ, մեր սրտին ու հոգիին մէջ: Մարդիկ կրնան մեզ 
բամբասել, եւ մենք չենք կրնար արգիլել անոնց, բայց զանոնք բամբասել, եւ մենք չենք կրնար արգիլել անոնց, բայց զանոնք բամբասել, եւ մենք չենք կրնար արգիլել անոնց, բայց զանոնք բամբասել, եւ մենք չենք կրնար արգիլել անոնց, բայց զանոնք 
չբամբասելը` մեր ձեռքն է: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս չբամբասելը` մեր ձեռքն է: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս չբամբասելը` մեր ձեռքն է: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս չբամբասելը` մեր ձեռքն է: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս 
մեղքերուն:մեղքերուն:մեղքերուն:մեղքերուն:    

է) Յիսուս կը պատրաստուէր սկսելու իր է) Յիսուս կը պատրաստուէր սկսելու իր է) Յիսուս կը պատրաստուէր սկսելու իր է) Յիսուս կը պատրաստուէր սկսելու իր փրկագործափրկագործափրկագործափրկագործա----
կանկանկանկան    առաքելոառաքելոառաքելոառաքելութեան: Սատանան եկաւ փորձի ենթարկելու ւթեան: Սատանան եկաւ փորձի ենթարկելու ւթեան: Սատանան եկաւ փորձի ենթարկելու ւթեան: Սատանան եկաւ փորձի ենթարկելու 
զինք, զինք, զինք, զինք, որպէսզի խանգարէր ու կասեցնէր Աստուծոյ փրկաորպէսզի խանգարէր ու կասեցնէր Աստուծոյ փրկաորպէսզի խանգարէր ու կասեցնէր Աստուծոյ փրկաորպէսզի խանգարէր ու կասեցնէր Աստուծոյ փրկագորգորգորգոր----
ծական ծրագիրը: Ածական ծրագիրը: Ածական ծրագիրը: Ածական ծրագիրը: Այյյյսսսս    իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է իրողութիւնը պէտք է յիշեցնէյիշեցնէյիշեցնէյիշեցնէ    մեզիմեզիմեզիմեզի, , , , թէ թէ թէ թէ 
մենք եւս կրնանք փորձութիւններու հանդիպիլ, երբ ունինք մենք եւս կրնանք փորձութիւններու հանդիպիլ, երբ ունինք մենք եւս կրնանք փորձութիւններու հանդիպիլ, երբ ունինք մենք եւս կրնանք փորձութիւններու հանդիպիլ, երբ ունինք 
Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ու վստահուած գործ մը, Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ու վստահուած գործ մը, Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ու վստահուած գործ մը, Աստուծոյ կողմէ մեզի յանձնուած ու վստահուած գործ մը, 
պաշտօնպաշտօնպաշտօնպաշտօն    մը, առաքելութիւն մը կամ աշխատանք մը: Երբ մը, առաքելութիւն մը կամ աշխատանք մը: Երբ մը, առաքելութիւն մը կամ աշխատանք մը: Երբ մը, առաքելութիւն մը կամ աշխատանք մը: Երբ 
Աստուած մեզ առաքելութեան մը կանչէ` Սատանան առաջին Աստուած մեզ առաքելութեան մը կանչէ` Սատանան առաջին Աստուած մեզ առաքելութեան մը կանչէ` Սատանան առաջին Աստուած մեզ առաքելութեան մը կանչէ` Սատանան առաջին 
իսկ վայրկեանէն կը սկսի մտածել այն փորձութիւններուն իսկ վայրկեանէն կը սկսի մտածել այն փորձութիւններուն իսկ վայրկեանէն կը սկսի մտածել այն փորձութիւններուն իսկ վայրկեանէն կը սկսի մտածել այն փորձութիւններուն 
մասին, որոնց պիտի ենթարկէ մեզ: Հոն ուր հոգեւոր առաքեմասին, որոնց պիտի ենթարկէ մեզ: Հոն ուր հոգեւոր առաքեմասին, որոնց պիտի ենթարկէ մեզ: Հոն ուր հոգեւոր առաքեմասին, որոնց պիտի ենթարկէ մեզ: Հոն ուր հոգեւոր առաքե----
լութիւն ու հաւատքի առաքեալներ կան` հոլութիւն ու հաւատքի առաքեալներ կան` հոլութիւն ու հաւատքի առաքեալներ կան` հոլութիւն ու հաւատքի առաքեալներ կան` հո´́́́ն է Չարը, ն է Չարը, ն է Չարը, ն է Չարը, 
փորձելու զանփորձելու զանփորձելու զանփորձելու զանոնք, հարուածելու զանոնք: Բայց չմտահոգոնք, հարուածելու զանոնք: Բայց չմտահոգոնք, հարուածելու զանոնք: Բայց չմտահոգոնք, հարուածելու զանոնք: Բայց չմտահոգ----
ուինք ու չվախնանք: Ինչպէս Յիսուս յաղթեց անոր, նոյնպէս ուինք ու չվախնանք: Ինչպէս Յիսուս յաղթեց անոր, նոյնպէս ուինք ու չվախնանք: Ինչպէս Յիսուս յաղթեց անոր, նոյնպէս ուինք ու չվախնանք: Ինչպէս Յիսուս յաղթեց անոր, նոյնպէս 
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ալ մենք պիտի յաղթենք, որովհետեւ մեզի հետ է Սուրբ Հոալ մենք պիտի յաղթենք, որովհետեւ մեզի հետ է Սուրբ Հոալ մենք պիտի յաղթենք, որովհետեւ մեզի հետ է Սուրբ Հոալ մենք պիտի յաղթենք, որովհետեւ մեզի հետ է Սուրբ Հո----
գին` մեզ յաղթող դարձնելու համար անոր դէմ: Երբ Աստգին` մեզ յաղթող դարձնելու համար անոր դէմ: Երբ Աստգին` մեզ յաղթող դարձնելու համար անոր դէմ: Երբ Աստգին` մեզ յաղթող դարձնելու համար անոր դէմ: Երբ Աստուած ուած ուած ուած 
առաքելութիւն մը յանձնէ անձի մը` այդ առաքելութիւնը իրաառաքելութիւն մը յանձնէ անձի մը` այդ առաքելութիւնը իրաառաքելութիւն մը յանձնէ անձի մը` այդ առաքելութիւնը իրաառաքելութիւն մը յանձնէ անձի մը` այդ առաքելութիւնը իրա----
գորգորգորգործելու համար այդ անձին կը շնորհէ ամէծելու համար այդ անձին կը շնորհէ ամէծելու համար այդ անձին կը շնորհէ ամէծելու համար այդ անձին կը շնորհէ ամէ´́́́ն կարողութիւն, ն կարողութիւն, ն կարողութիւն, ն կարողութիւն, 
ամէամէամէամէ´́́́ն պաշտպանութիւն, ամէն պաշտպանութիւն, ամէն պաշտպանութիւն, ամէն պաշտպանութիւն, ամէ´́́́ն օրհնութիւն, եւ ամէն օրհնութիւն, եւ ամէն օրհնութիւն, եւ ամէն օրհնութիւն, եւ ամէ´́́́ն ն ն ն 
առաջնորդութիւն: Պարզ բառերով, Աստուած ոեւէ պաշտօն առաջնորդութիւն: Պարզ բառերով, Աստուած ոեւէ պաշտօն առաջնորդութիւն: Պարզ բառերով, Աստուած ոեւէ պաշտօն առաջնորդութիւն: Պարզ բառերով, Աստուած ոեւէ պաշտօն 
յանձնած ժամանակ` այդ պաշտօնը կատարելու կարողույանձնած ժամանակ` այդ պաշտօնը կատարելու կարողույանձնած ժամանակ` այդ պաշտօնը կատարելու կարողույանձնած ժամանակ` այդ պաշտօնը կատարելու կարողու----
թիւնն ալ կը յանձնէ: Աստուած ինքն իր համար պարտակաթիւնն ալ կը յանձնէ: Աստուած ինքն իր համար պարտակաթիւնն ալ կը յանձնէ: Աստուած ինքն իր համար պարտակաթիւնն ալ կը յանձնէ: Աստուած ինքն իր համար պարտակա----
նութիւն կընութիւն կընութիւն կընութիւն կը    սեպէ պաշտպանել այն մարդիկը որոնց ոեւէ սեպէ պաշտպանել այն մարդիկը որոնց ոեւէ սեպէ պաշտպանել այն մարդիկը որոնց ոեւէ սեպէ պաշտպանել այն մարդիկը որոնց ոեւէ 
առաքելութիւն յանձնած է կամ կը յանձնէ:առաքելութիւն յանձնած է կամ կը յանձնէ:առաքելութիւն յանձնած է կամ կը յանձնէ:առաքելութիւն յանձնած է կամ կը յանձնէ:    

ը) ը) ը) ը) Յիսուս տեսնելէ ետք երկինքը բացուած, վայելելէ ետք Յիսուս տեսնելէ ետք երկինքը բացուած, վայելելէ ետք Յիսուս տեսնելէ ետք երկինքը բացուած, վայելելէ ետք Յիսուս տեսնելէ ետք երկինքը բացուած, վայելելէ ետք 
էջքը Սուրբ Հոգիին, եւ լսելէ ետք Հօրը վկայութիւնը իր անձին էջքը Սուրբ Հոգիին, եւ լսելէ ետք Հօրը վկայութիւնը իր անձին էջքը Սուրբ Հոգիին, եւ լսելէ ետք Հօրը վկայութիւնը իր անձին էջքը Սուրբ Հոգիին, եւ լսելէ ետք Հօրը վկայութիւնը իր անձին 
վերաբերեալ, չգնավերաբերեալ, չգնավերաբերեալ, չգնավերաբերեալ, չգնա´́́́ց իր ծննդավայրը՝ Բեթլեհէմ, ոց իր ծննդավայրը՝ Բեթլեհէմ, ոց իր ծննդավայրը՝ Բեթլեհէմ, ոց իր ծննդավայրը՝ Բեթլեհէմ, ո´́́́չ ալ գնաց չ ալ գնաց չ ալ գնաց չ ալ գնաց 
իր սննդավայրըիր սննդավայրըիր սննդավայրըիր սննդավայրը՝ Նազարէթ, ո՝ Նազարէթ, ո՝ Նազարէթ, ո՝ Նազարէթ, ո´́́́չ ալ գնաց Երուսաղէմ կամ չ ալ գնաց Երուսաղէմ կամ չ ալ գնաց Երուսաղէմ կամ չ ալ գնաց Երուսաղէմ կամ 
ԳալիլեաԳալիլեաԳալիլեաԳալիլեա, , , , այլ գնաց կամ տարուեցաւ անապատ: Ի՞նչ կը սորայլ գնաց կամ տարուեցաւ անապատ: Ի՞նչ կը սորայլ գնաց կամ տարուեցաւ անապատ: Ի՞նչ կը սորայլ գնաց կամ տարուեցաւ անապատ: Ի՞նչ կը սոր----
վեցնէ մեզի Յիսուս իր այս վերաբերմունքով: Կը սորվեցնէ, որ վեցնէ մեզի Յիսուս իր այս վերաբերմունքով: Կը սորվեցնէ, որ վեցնէ մեզի Յիսուս իր այս վերաբերմունքով: Կը սորվեցնէ, որ վեցնէ մեզի Յիսուս իր այս վերաբերմունքով: Կը սորվեցնէ, որ 
երբ Աստուծոյ ներկայութեան առաջին փորձառութիւնը ունեերբ Աստուծոյ ներկայութեան առաջին փորձառութիւնը ունեերբ Աստուծոյ ներկայութեան առաջին փորձառութիւնը ունեերբ Աստուծոյ ներկայութեան առաջին փորձառութիւնը ունե----
նանք` երբ Աստուծմէ պատգամ մը ստանանք` երբ յայտնունանք` երբ Աստուծմէ պատգամ մը ստանանք` երբ յայտնունանք` երբ Աստուծմէ պատգամ մը ստանանք` երբ յայտնունանք` երբ Աստուծմէ պատգամ մը ստանանք` երբ յայտնու----
թիւն մը թիւն մը թիւն մը թիւն մը ունենանք` երբ տեսիլք մը տեսնենք` երբ Տիրոջ ունենանք` երբ տեսիլք մը տեսնենք` երբ Տիրոջ ունենանք` երբ տեսիլք մը տեսնենք` երբ Տիրոջ ունենանք` երբ տեսիլք մը տեսնենք` երբ Տիրոջ 
ձայնը լսենք` երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապրինք` պէտք չէ ձայնը լսենք` երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապրինք` պէտք չէ ձայնը լսենք` երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապրինք` պէտք չէ ձայնը լսենք` երբ Սուրբ Հոգիին հպումը ապրինք` պէտք չէ 
անմիջապէս ասորանմիջապէս ասորանմիջապէս ասորանմիջապէս ասոր----անոր քով երթանք, պատմելու համար մեր անոր քով երթանք, պատմելու համար մեր անոր քով երթանք, պատմելու համար մեր անոր քով երթանք, պատմելու համար մեր 
տեսածին ու լսածին մասին, տեսածին ու լսածին մասին, տեսածին ու լսածին մասին, տեսածին ու լսածին մասին, մեր ունեցած ապրումին մեր ունեցած ապրումին մեր ունեցած ապրումին մեր ունեցած ապրումին կամ կամ կամ կամ 
փորձառութեան մասին, փորձառութեան մասին, փորձառութեան մասին, փորձառութեան մասին, այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է որոշ ժամանակ մը որոշ ժամանակ մը որոշ ժամանակ մը որոշ ժամանակ մը 
քաշուինք անքաշուինք անքաշուինք անքաշուինք անապատ, այլ խօսքով՝ առանձնանանք, որպէսզի ապատ, այլ խօսքով՝ առանձնանանք, որպէսզի ապատ, այլ խօսքով՝ առանձնանանք, որպէսզի ապատ, այլ խօսքով՝ առանձնանանք, որպէսզի 
առիթը ունենանք մտածելու առիթը ունենանք մտածելու առիթը ունենանք մտածելու առիթը ունենանք մտածելու ու խոկալու ու խոկալու ու խոկալու ու խոկալու մեր մեր մեր մեր տեսածին ու տեսածին ու տեսածին ու տեսածին ու 
լսածին մասին, մեր լսածին մասին, մեր լսածին մասին, մեր լսածին մասին, մեր ստացածին ու ապրածին մասին, մանաստացածին ու ապրածին մասին, մանաստացածին ու ապրածին մասին, մանաստացածին ու ապրածին մասին, մանա----
ւանդ, որպէսզի առիթը ունենանք աղօթելու եւ Աստուծմէ ւանդ, որպէսզի առիթը ունենանք աղօթելու եւ Աստուծմէ ւանդ, որպէսզի առիթը ունենանք աղօթելու եւ Աստուծմէ ւանդ, որպէսզի առիթը ունենանք աղօթելու եւ Աստուծմէ 
իմաստութիւն, առաջնորդութիւն, հեզութիւն եւ զօրակցութիւն իմաստութիւն, առաջնորդութիւն, հեզութիւն եւ զօրակցութիւն իմաստութիւն, առաջնորդութիւն, հեզութիւն եւ զօրակցութիւն իմաստութիւն, առաջնորդութիւն, հեզութիւն եւ զօրակցութիւն 
խնդրելոխնդրելոխնդրելոխնդրելու: Ասւ: Ասւ: Ասւ: Աստուածային յայտնութիւն մը մեզ հպարտութեան տուածային յայտնութիւն մը մեզ հպարտութեան տուածային յայտնութիւն մը մեզ հպարտութեան տուածային յայտնութիւն մը մեզ հպարտութեան 
կ'առաջնորդէ, եթէ երբեք հեզութիւն ու խոնարհութիւն կ'առաջնորդէ, եթէ երբեք հեզութիւն ու խոնարհութիւն կ'առաջնորդէ, եթէ երբեք հեզութիւն ու խոնարհութիւն կ'առաջնորդէ, եթէ երբեք հեզութիւն ու խոնարհութիւն 
չխնդրենք Տիրոջմէ: Տհասութիչխնդրենք Տիրոջմէ: Տհասութիչխնդրենք Տիրոջմէ: Տհասութիչխնդրենք Տիրոջմէ: Տհասութի´́́́ւն էւն էւն էւն է    Աստուծմէ պզտիկ բան մը Աստուծմէ պզտիկ բան մը Աստուծմէ պզտիկ բան մը Աստուծմէ պզտիկ բան մը 
առածնուս պէս՝ իբրեւ առածնուս պէս՝ իբրեւ առածնուս պէս՝ իբրեւ առածնուս պէս՝ իբրեւ փորձառու հոգեւորներփորձառու հոգեւորներփորձառու հոգեւորներփորձառու հոգեւորներ    առաքելութեան առաքելութեան առաքելութեան առաքելութեան 
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դաշտ վազելը: Սատանան այդպիսիները շուտով կը տապալէ:դաշտ վազելը: Սատանան այդպիսիները շուտով կը տապալէ:դաշտ վազելը: Սատանան այդպիսիները շուտով կը տապալէ:դաշտ վազելը: Սատանան այդպիսիները շուտով կը տապալէ:    
ԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէԱստուծմէ    յայտնութիւն մը կամ տեսիլք մը կամ ոեւէ բան յայտնութիւն մը կամ տեսիլք մը կամ ոեւէ բան յայտնութիւն մը կամ տեսիլք մը կամ ոեւէ բան յայտնութիւն մը կամ տեսիլք մը կամ ոեւէ բան 
ստացող մարդը` ոստացող մարդը` ոստացող մարդը` ոստացող մարդը` ո´́́́չ թէ պէտք է ասորչ թէ պէտք է ասորչ թէ պէտք է ասորչ թէ պէտք է ասոր----անոր քով երթայ ու անոր քով երթայ ու անոր քով երթայ ու անոր քով երթայ ու 
պատմէ, ընդհակառակը, հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ այդպիսին պատմէ, ընդհակառակը, հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ այդպիսին պատմէ, ընդհակառակը, հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ այդպիսին պատմէ, ընդհակառակը, հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ այդպիսին 
պէտք է իր սենեակը քաշուի եւ ամենայն խոնարհութեամբ պէտք է իր սենեակը քաշուի եւ ամենայն խոնարհութեամբ պէտք է իր սենեակը քաշուի եւ ամենայն խոնարհութեամբ պէտք է իր սենեակը քաշուի եւ ամենայն խոնարհութեամբ 
խոստովանի ու յայտարարէ Տիրոջ դիմաց, թէ ինք արժանի չէ խոստովանի ու յայտարարէ Տիրոջ դիմաց, թէ ինք արժանի չէ խոստովանի ու յայտարարէ Տիրոջ դիմաց, թէ ինք արժանի չէ խոստովանի ու յայտարարէ Տիրոջ դիմաց, թէ ինք արժանի չէ 
ոեւէ բոեւէ բոեւէ բոեւէ բան ստանալու իրմէ: Երբ այդպէս ընենք, քաջ գիտնանք, ան ստանալու իրմէ: Երբ այդպէս ընենք, քաջ գիտնանք, ան ստանալու իրմէ: Երբ այդպէս ընենք, քաջ գիտնանք, ան ստանալու իրմէ: Երբ այդպէս ընենք, քաջ գիտնանք, 
որ Աստուած առաւել եւս մեզ կ'օրհնէ:որ Աստուած առաւել եւս մեզ կ'օրհնէ:որ Աստուած առաւել եւս մեզ կ'օրհնէ:որ Աստուած առաւել եւս մեզ կ'օրհնէ:    

թ) Յիսուս պէտք էր փթ) Յիսուս պէտք էր փթ) Յիսուս պէտք էր փթ) Յիսուս պէտք էր փորձուորձուորձուորձուէր, որպէսզի անցած ըլլար էր, որպէսզի անցած ըլլար էր, որպէսզի անցած ըլլար էր, որպէսզի անցած ըլլար 
բոլոր այն փուլերէն ու հանգրուաններէն, բոլոր այն պահերէն բոլոր այն փուլերէն ու հանգրուաններէն, բոլոր այն պահերէն բոլոր այն փուլերէն ու հանգրուաններէն, բոլոր այն պահերէն բոլոր այն փուլերէն ու հանգրուաններէն, բոլոր այն պահերէն 
ու կացութիւններէն, որոնք յատուկ են մարդ արարածին, եւ ու կացութիւններէն, որոնք յատուկ են մարդ արարածին, եւ ու կացութիւններէն, որոնք յատուկ են մարդ արարածին, եւ ու կացութիւններէն, որոնք յատուկ են մարդ արարածին, եւ 
այդ ձեւով նոյնաայդ ձեւով նոյնաայդ ձեւով նոյնաայդ ձեւով նոյնանար մեր հետ ու կատարեալ ձեւով հասկնար նար մեր հետ ու կատարեալ ձեւով հասկնար նար մեր հետ ու կատարեալ ձեւով հասկնար նար մեր հետ ու կատարեալ ձեւով հասկնար 
մեր իրավիճակը, մեր տկարութիւնները, եւ պէտք եղած մեր իրավիճակը, մեր տկարութիւնները, եւ պէտք եղած մեր իրավիճակը, մեր տկարութիւնները, եւ պէտք եղած մեր իրավիճակը, մեր տկարութիւնները, եւ պէտք եղած 
ատեն` օգնէր մեզի: Պօղոս առաքեալ այս ճշմարտութիւնն է ատեն` օգնէր մեզի: Պօղոս առաքեալ այս ճշմարտութիւնն է ատեն` օգնէր մեզի: Պօղոս առաքեալ այս ճշմարտութիւնն է ատեն` օգնէր մեզի: Պօղոս առաքեալ այս ճշմարտութիւնն է 
որ կը բացայայտէ երբ խօսելով Յիսուսի մասին` կ'ըսէ. որ կը բացայայտէ երբ խօսելով Յիսուսի մասին` կ'ըսէ. որ կը բացայայտէ երբ խօսելով Յիսուսի մասին` կ'ըսէ. որ կը բացայայտէ երբ խօսելով Յիսուսի մասին` կ'ըսէ. 
««««Կրնայ հասկնալ մեր տկարութիւնները եւ կարեկցիլ, քանի Կրնայ հասկնալ մեր տկարութիւնները եւ կարեկցիլ, քանի Կրնայ հասկնալ մեր տկարութիւնները եւ կարեկցիլ, քանի Կրնայ հասկնալ մեր տկարութիւնները եւ կարեկցիլ, քանի 
իիիի´́́́նչ բաներով որ նչ բաներով որ նչ բաներով որ նչ բաներով որ մենք կը փորձուինք` ինք եւս փորձուած է, մենք կը փորձուինք` ինք եւս փորձուած է, մենք կը փորձուինք` ինք եւս փորձուած է, մենք կը փորձուինք` ինք եւս փորձուած է, 
առանց սակայն մեղանչելուառանց սակայն մեղանչելուառանց սակայն մեղանչելուառանց սակայն մեղանչելու»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 4.15): Ասիկա ճշմաԵբրայեցիս 4.15): Ասիկա ճշմաԵբրայեցիս 4.15): Ասիկա ճշմաԵբրայեցիս 4.15): Ասիկա ճշմա----
րիտ է նաեւ մեր կեանքին մէջ: Երբ փորձութիւններու ենրիտ է նաեւ մեր կեանքին մէջ: Երբ փորձութիւններու ենրիտ է նաեւ մեր կեանքին մէջ: Երբ փորձութիւններու ենրիտ է նաեւ մեր կեանքին մէջ: Երբ փորձութիւններու են----
թարկուինք` միայն այն ատեն կարող կ'ըլլանք հասկնալ այն թարկուինք` միայն այն ատեն կարող կ'ըլլանք հասկնալ այն թարկուինք` միայն այն ատեն կարող կ'ըլլանք հասկնալ այն թարկուինք` միայն այն ատեն կարող կ'ըլլանք հասկնալ այն 
մարդիկը որոնք իրենց կարգին փորձութիւններէ կ'անցնին: մարդիկը որոնք իրենց կարգին փորձութիւններէ կ'անցնին: մարդիկը որոնք իրենց կարգին փորձութիւններէ կ'անցնին: մարդիկը որոնք իրենց կարգին փորձութիւններէ կ'անցնին: 
ԴժուարոԴժուարոԴժուարոԴժուարութիւններէ չանցած անձ մը` չի կրնար օգտակար ւթիւններէ չանցած անձ մը` չի կրնար օգտակար ւթիւններէ չանցած անձ մը` չի կրնար օգտակար ւթիւններէ չանցած անձ մը` չի կրնար օգտակար 
դառնալ դժուարութիւններէ անցնողներուն, որովդառնալ դժուարութիւններէ անցնողներուն, որովդառնալ դժուարութիւններէ անցնողներուն, որովդառնալ դժուարութիւններէ անցնողներուն, որովհետեւ չի հետեւ չի հետեւ չի հետեւ չի 
հասկնար անոնց հոգեկան իրավիճակը, ցաւը, վէրքը: Ուստի, հասկնար անոնց հոգեկան իրավիճակը, ցաւը, վէրքը: Ուստի, հասկնար անոնց հոգեկան իրավիճակը, ցաւը, վէրքը: Ուստի, հասկնար անոնց հոգեկան իրավիճակը, ցաւը, վէրքը: Ուստի, 
չդժգոհինք փորձութիւններուն համար, այլ ընդունինք զաչդժգոհինք փորձութիւններուն համար, այլ ընդունինք զաչդժգոհինք փորձութիւններուն համար, այլ ընդունինք զաչդժգոհինք փորձութիւններուն համար, այլ ընդունինք զա----
նոնք` մեզ փորձառու եւ այլոց օգտաշատ դարձնող տարնոնք` մեզ փորձառու եւ այլոց օգտաշատ դարձնող տարնոնք` մեզ փորձառու եւ այլոց օգտաշատ դարձնող տարնոնք` մեզ փորձառու եւ այլոց օգտաշատ դարձնող տարրեր րեր րեր րեր 
իբրեւ:իբրեւ:իբրեւ:իբրեւ:    

ժ) ժ) ժ) ժ) Յիսուս փորձուեցաւՅիսուս փորձուեցաւՅիսուս փորձուեցաւՅիսուս փորձուեցաւ    ՍատանայինՍատանայինՍատանայինՍատանային    կողմէ ու յաղթեց կողմէ ու յաղթեց կողմէ ու յաղթեց կողմէ ու յաղթեց 
անոր, անոր, անոր, անոր, որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար որպէսզի ցոյց տար անոր, անոր, անոր, անոր, թէ ահա սկսաւ իր պարտութէ ահա սկսաւ իր պարտութէ ահա սկսաւ իր պարտութէ ահա սկսաւ իր պարտու----
թիւնը: Պարտութիւն մը՝ որ պիտի ամբողջանար խաչով ու թիւնը: Պարտութիւն մը՝ որ պիտի ամբողջանար խաչով ու թիւնը: Պարտութիւն մը՝ որ պիտի ամբողջանար խաչով ու թիւնը: Պարտութիւն մը՝ որ պիտի ամբողջանար խաչով ու 
յարութեամբ:յարութեամբ:յարութեամբ:յարութեամբ:    Մեր ալ յաղթանակը Սատանային դէմ խաչոՄեր ալ յաղթանակը Սատանային դէմ խաչոՄեր ալ յաղթանակը Սատանային դէմ խաչոՄեր ալ յաղթանակը Սատանային դէմ խաչո´́́́վ վ վ վ 
միայն կրնայ իրականանալ ու ամբողջանալ:միայն կրնայ իրականանալ ու ամբողջանալ:միայն կրնայ իրականանալ ու ամբողջանալ:միայն կրնայ իրականանալ ու ամբողջանալ:    
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ժա) Աստուած չի կրնժա) Աստուած չի կրնժա) Աստուած չի կրնժա) Աստուած չի կրնար փորձի ենթարկուիլ. փորձի ար փորձի ենթարկուիլ. փորձի ար փորձի ենթարկուիլ. փորձի ար փորձի ենթարկուիլ. փորձի 
ենթարկուիլը յատուկ է մարդուն. ուստի Աստուածորդին ենթարկուիլը յատուկ է մարդուն. ուստի Աստուածորդին ենթարկուիլը յատուկ է մարդուն. ուստի Աստուածորդին ենթարկուիլը յատուկ է մարդուն. ուստի Աստուածորդին 
փորձի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ճշմարտափորձի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ճշմարտափորձի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ճշմարտափորձի ենթարկուեցաւ, որպէսզի ցոյց տար թէ ինք ճշմարտա----
պէս մարդեղացած էր (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):պէս մարդեղացած էր (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):պէս մարդեղացած էր (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):պէս մարդեղացած էր (Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի):    

ժբ) Քրիստոս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, ժբ) Քրիստոս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, ժբ) Քրիստոս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, ժբ) Քրիստոս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձէր, 
որպէսզի յաղթէր անոր, եւ որպէսզի իր հետորպէսզի յաղթէր անոր, եւ որպէսզի իր հետորպէսզի յաղթէր անոր, եւ որպէսզի իր հետորպէսզի յաղթէր անոր, եւ որպէսզի իր հետեւորդներուն սորեւորդներուն սորեւորդներուն սորեւորդներուն սոր----
վեցնէր, թէ աղօթքով, հսկումով, ծոմապահութեամբ, Սուրբ վեցնէր, թէ աղօթքով, հսկումով, ծոմապահութեամբ, Սուրբ վեցնէր, թէ աղօթքով, հսկումով, ծոմապահութեամբ, Սուրբ վեցնէր, թէ աղօթքով, հսկումով, ծոմապահութեամբ, Սուրբ 
Գիրքին վկայութիւններուն մասին մտածելով, Աստուծոյ խոսԳիրքին վկայութիւններուն մասին մտածելով, Աստուծոյ խոսԳիրքին վկայութիւններուն մասին մտածելով, Աստուծոյ խոսԳիրքին վկայութիւններուն մասին մտածելով, Աստուծոյ խոս----
տումները յիշելով, Աստուծոյ ապաւինելով, եւ մարմինի ու տումները յիշելով, Աստուծոյ ապաւինելով, եւ մարմինի ու տումները յիշելով, Աստուծոյ ապաւինելով, եւ մարմինի ու տումները յիշելով, Աստուծոյ ապաւինելով, եւ մարմինի ու 
աշխարհի ցանկութիւններուն ընդդիմանալով, կրնան յաղթել աշխարհի ցանկութիւններուն ընդդիմանալով, կրնան յաղթել աշխարհի ցանկութիւններուն ընդդիմանալով, կրնան յաղթել աշխարհի ցանկութիւններուն ընդդիմանալով, կրնան յաղթել 
Սատանային ու անոր դեւերուն (ՄխՍատանային ու անոր դեւերուն (ՄխՍատանային ու անոր դեւերուն (ՄխՍատանային ու անոր դեւերուն (Մխիթար Վրդ. Սեբաստաիթար Վրդ. Սեբաստաիթար Վրդ. Սեբաստաիթար Վրդ. Սեբաստա----
ցի): Իսկ Օգոստինոս կ'ըսէ. ցի): Իսկ Օգոստինոս կ'ըսէ. ցի): Իսկ Օգոստինոս կ'ըսէ. ցի): Իսկ Օգոստինոս կ'ըսէ. ««««Մեր առաջնորդը` Յիսուս, թոյլ Մեր առաջնորդը` Յիսուս, թոյլ Մեր առաջնորդը` Յիսուս, թոյլ Մեր առաջնորդը` Յիսուս, թոյլ 
տուաւ որ Չարը զինք փորձի ենթարկէ, որպէսզի իր հետետուաւ որ Չարը զինք փորձի ենթարկէ, որպէսզի իր հետետուաւ որ Չարը զինք փորձի ենթարկէ, որպէսզի իր հետետուաւ որ Չարը զինք փորձի ենթարկէ, որպէսզի իր հետե----
ւորդներուն սորվեցնէ թէ իւորդներուն սորվեցնէ թէ իւորդներուն սորվեցնէ թէ իւորդներուն սորվեցնէ թէ ի´́́́նչպէս պէտք է յաղթել Չարիննչպէս պէտք է յաղթել Չարիննչպէս պէտք է յաղթել Չարիննչպէս պէտք է յաղթել Չարին»:»:»:»:    

««««Քառասուն օր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ Քառասուն օր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ Քառասուն օր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ Քառասուն օր եւ քառասուն գիշեր ծոմապահութեամբ 
անցնելէ ետք՝ անօթեանցնելէ ետք՝ անօթեանցնելէ ետք՝ անօթեանցնելէ ետք՝ անօթեցաւցաւցաւցաւ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 4Մատթէոս 4Մատթէոս 4Մատթէոս 4.2):.2):.2):.2):    

1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ համար Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց: ԵբԻնչո՞ւ համար Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց: ԵբԻնչո՞ւ համար Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց: ԵբԻնչո՞ւ համար Յիսուս քառասուն օր ծոմ պահեց: Եբ----
րայական մտածողութեան մէջ կան որոշ թիւեր, որոնք յարայական մտածողութեան մէջ կան որոշ թիւեր, որոնք յարայական մտածողութեան մէջ կան որոշ թիւեր, որոնք յարայական մտածողութեան մէջ կան որոշ թիւեր, որոնք յա----
տուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունին. անոնցմէ մին է 40 թիտուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունին. անոնցմէ մին է 40 թիտուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունին. անոնցմէ մին է 40 թիտուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունին. անոնցմէ մին է 40 թի----
ւը: Յիսուս քառասուը: Յիսուս քառասուը: Յիսուս քառասուը: Յիսուս քառասո´́́́ւն օր ծոմ պէտք էր պահէր, որովհետեւ.ւն օր ծոմ պէտք էր պահէր, որովհետեւ.ւն օր ծոմ պէտք էր պահէր, որովհետեւ.ւն օր ծոմ պէտք էր պահէր, որովհետեւ.----    

ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ թիւ 40ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ թիւ 40ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ թիւ 40ա) Եբրայական մտածողութեան մէջ թիւ 40----ը կը նը կը նը կը նը կը ներկաերկաերկաերկա----
յացնէր` փորձութիւնը, կամ` յացնէր` փորձութիւնը, կամ` յացնէր` փորձութիւնը, կամ` յացնէր` փորձութիւնը, կամ` փորձութեան ժամանակահատփորձութեան ժամանակահատփորձութեան ժամանակահատփորձութեան ժամանակահատ----
ուածը: Ջրհեղեղը փորձութիւն մըն էր, եւ անիկա ուածը: Ջրհեղեղը փորձութիւն մըն էր, եւ անիկա ուածը: Ջրհեղեղը փորձութիւն մըն էր, եւ անիկա ուածը: Ջրհեղեղը փորձութիւն մըն էր, եւ անիկա քառասունքառասունքառասունքառասուն    
օր տեւեց օր տեւեց օր տեւեց օր տեւեց ((((Ծննդոց 7.4,Ծննդոց 7.4,Ծննդոց 7.4,Ծննդոց 7.4,12):12):12):12):    Յիսուս ինքն ալ իր քառասնօրեայ Յիսուս ինքն ալ իր քառասնօրեայ Յիսուս ինքն ալ իր քառասնօրեայ Յիսուս ինքն ալ իր քառասնօրեայ 
պահեցողութեան ժամանակ բազմատեսակ փորձութիւններու պահեցողութեան ժամանակ բազմատեսակ փորձութիւններու պահեցողութեան ժամանակ բազմատեսակ փորձութիւններու պահեցողութեան ժամանակ բազմատեսակ փորձութիւններու 
ենթարկուեցաւ, եւ յաղթեց անոնց եւ անոնց ետին ենթարկուեցաւ, եւ յաղթեց անոնց եւ անոնց ետին ենթարկուեցաւ, եւ յաղթեց անոնց եւ անոնց ետին ենթարկուեցաւ, եւ յաղթեց անոնց եւ անոնց ետին կանգնող` կանգնող` կանգնող` կանգնող` 
Սատանային, սորվեցնելու համար մեզի, թէ դժուար չէ յաղթել Սատանային, սորվեցնելու համար մեզի, թէ դժուար չէ յաղթել Սատանային, սորվեցնելու համար մեզի, թէ դժուար չէ յաղթել Սատանային, սորվեցնելու համար մեզի, թէ դժուար չէ յաղթել 
փորձութեանց ու զանոնք առթողին` աներեւոյթ Փորձիչին:փորձութեանց ու զանոնք առթողին` աներեւոյթ Փորձիչին:փորձութեանց ու զանոնք առթողին` աներեւոյթ Փորձիչին:փորձութեանց ու զանոնք առթողին` աներեւոյթ Փորձիչին:    

բ) բ) բ) բ) Թիւ 40Թիւ 40Թիւ 40Թիւ 40----ը կը ներկայացնէր` քննութիւնը, ը կը ներկայացնէր` քննութիւնը, ը կը ներկայացնէր` քննութիւնը, ը կը ներկայացնէր` քննութիւնը, կամ` քննուկամ` քննուկամ` քննուկամ` քննու----
թեան ժամանակահատուածը:թեան ժամանակահատուածը:թեան ժամանակահատուածը:թեան ժամանակահատուածը:    Քննութեան ժամանակաշրջան Քննութեան ժամանակաշրջան Քննութեան ժամանակաշրջան Քննութեան ժամանակաշրջան 
մըն էր մըն էր մըն էր մըն էր Իսրայէլացիներուն համարԻսրայէլացիներուն համարԻսրայէլացիներուն համարԻսրայէլացիներուն համար    այն այն այն այն քառասուն քառասուն քառասուն քառասուն տարիտարիտարիտարիները ները ները ները 
զորս անոնքզորս անոնքզորս անոնքզորս անոնք    շրջեցան ու թափառեցան Սինայի անապատշրջեցան ու թափառեցան Սինայի անապատշրջեցան ու թափառեցան Սինայի անապատշրջեցան ու թափառեցան Սինայի անապատ----
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ներուն մէջ ներուն մէջ ներուն մէջ ներուն մէջ ((((Ելից 16.35):Ելից 16.35):Ելից 16.35):Ելից 16.35):    Այդ ժամանակաշրջանը իրենց հաԱյդ ժամանակաշրջանը իրենց հաԱյդ ժամանակաշրջանը իրենց հաԱյդ ժամանակաշրջանը իրենց հա----
մար, ոչ միայն քննութեան, այլեւ հալածանքներու, փորձումար, ոչ միայն քննութեան, այլեւ հալածանքներու, փորձումար, ոչ միայն քննութեան, այլեւ հալածանքներու, փորձումար, ոչ միայն քննութեան, այլեւ հալածանքներու, փորձու----
թիւններու եւ նեղութիւններու ժամանակաշրջան մը եղաւ: թիւններու եւ նեղութիւններու ժամանակաշրջան մը եղաւ: թիւններու եւ նեղութիւններու ժամանակաշրջան մը եղաւ: թիւններու եւ նեղութիւններու ժամանակաշրջան մը եղաւ: 
Նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար Հրէաստանի անապատը Նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար Հրէաստանի անապատը Նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար Հրէաստանի անապատը Նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար Հրէաստանի անապատը քառաքառաքառաքառա----
սուն օրերու փորձութեանց ժամանակ մը եղաւ: Մատթէոսի սուն օրերու փորձութեանց ժամանակ մը եղաւ: Մատթէոսի սուն օրերու փորձութեանց ժամանակ մը եղաւ: Մատթէոսի սուն օրերու փորձութեանց ժամանակ մը եղաւ: Մատթէոսի 
աւետարանական հատուածը այն տպաւորութիւնը կու տայ աւետարանական հատուածը այն տպաւորութիւնը կու տայ աւետարանական հատուածը այն տպաւորութիւնը կու տայ աւետարանական հատուածը այն տպաւորութիւնը կու տայ 
մեզի, որ Յիսուսի փորձութիւնները սկսան քառասնօրեայ մեզի, որ Յիսուսի փորձութիւնները սկսան քառասնօրեայ մեզի, որ Յիսուսի փորձութիւնները սկսան քառասնօրեայ մեզի, որ Յիսուսի փորձութիւնները սկսան քառասնօրեայ 
պահեցողութեան աւարտին երբ արդէն անիկա անօթեցած էր, պահեցողութեան աւարտին երբ արդէն անիկա անօթեցած էր, պահեցողութեան աւարտին երբ արդէն անիկա անօթեցած էր, պահեցողութեան աւարտին երբ արդէն անիկա անօթեցած էր, 
բայց Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Յիսուս քառասունբայց Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Յիսուս քառասունբայց Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Յիսուս քառասունբայց Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Յիսուս քառասուն    
օր շարունակ Սատանայէն փորձուեցաւ, եւ միշտ գազանօր շարունակ Սատանայէն փորձուեցաւ, եւ միշտ գազանօր շարունակ Սատանայէն փորձուեցաւ, եւ միշտ գազանօր շարունակ Սատանայէն փորձուեցաւ, եւ միշտ գազաննենենենե----
րով, այսինքն` չար ոգիներով ու պիղծ դեւերով շրջապատրով, այսինքն` չար ոգիներով ու պիղծ դեւերով շրջապատրով, այսինքն` չար ոգիներով ու պիղծ դեւերով շրջապատրով, այսինքն` չար ոգիներով ու պիղծ դեւերով շրջապատ----
ուած էր (Մարկոս 1.13): Երբ Յիսուս քառասուն օր շարունակ ուած էր (Մարկոս 1.13): Երբ Յիսուս քառասուն օր շարունակ ուած էր (Մարկոս 1.13): Երբ Յիսուս քառասուն օր շարունակ ուած էր (Մարկոս 1.13): Երբ Յիսուս քառասուն օր շարունակ 
դէմ դրաւ Սատանային, եւ քառասնօրեայ պահեդէմ դրաւ Սատանային, եւ քառասնօրեայ պահեդէմ դրաւ Սատանային, եւ քառասնօրեայ պահեդէմ դրաւ Սատանային, եւ քառասնօրեայ պահեցցցցողողողողութեան ութեան ութեան ութեան 
աւարտին յաղթեց այն երեք փորձութիւններուն, որոնց աւարտին յաղթեց այն երեք փորձութիւններուն, որոնց աւարտին յաղթեց այն երեք փորձութիւններուն, որոնց աւարտին յաղթեց այն երեք փորձութիւններուն, որոնց մասին մասին մասին մասին 
կը խօսին Մատթէոս եւ Ղուկաս Աւետարանիչները, այն ակը խօսին Մատթէոս եւ Ղուկաս Աւետարանիչները, այն ակը խօսին Մատթէոս եւ Ղուկաս Աւետարանիչները, այն ակը խօսին Մատթէոս եւ Ղուկաս Աւետարանիչները, այն ա----
տեն, Սատանան տեն, Սատանան տեն, Սատանան տեն, Սատանան ««««ժամանակուան մը համար հեռացաւ Յիսուժամանակուան մը համար հեռացաւ Յիսուժամանակուան մը համար հեռացաւ Յիսուժամանակուան մը համար հեռացաւ Յիսու----
սէնսէնսէնսէն»»»» ( ( ( (Ղուկաս 4.13): Եթէ մենք ալ զօրեղ կերպով դէմ դնենք Ղուկաս 4.13): Եթէ մենք ալ զօրեղ կերպով դէմ դնենք Ղուկաս 4.13): Եթէ մենք ալ զօրեղ կերպով դէմ դնենք Ղուկաս 4.13): Եթէ մենք ալ զօրեղ կերպով դէմ դնենք 
Սատանային փորձութիւններու ժամանակ, ան մեզմէ ալ Սատանային փորձութիւններու ժամանակ, ան մեզմէ ալ Սատանային փորձութիւններու ժամանակ, ան մեզմէ ալ Սատանային փորձութիւններու ժամանակ, ան մեզմէ ալ 
պիտի հեռանայ գէթ ժամանակուան մը համար: Յակոբոս պիտի հեռանայ գէթ ժամանակուան մը համար: Յակոբոս պիտի հեռանայ գէթ ժամանակուան մը համար: Յակոբոս պիտի հեռանայ գէթ ժամանակուան մը համար: Յակոբոս 
առաառաառաառաքեալ կ'ըսէ. քեալ կ'ըսէ. քեալ կ'ըսէ. քեալ կ'ըսէ. ««««Դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանային, եւ Դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանային, եւ Դէմ դրէք չարախօսին՝ Սատանային, 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):    Երբ Սատանան Երբ Սատանան Երբ Սատանան Երբ Սատանան 
դէմ դնող քրիստոնեաներու հանդիպի` կրնայ որոշ ժամանադէմ դնող քրիստոնեաներու հանդիպի` կրնայ որոշ ժամանադէմ դնող քրիստոնեաներու հանդիպի` կրնայ որոշ ժամանադէմ դնող քրիստոնեաներու հանդիպի` կրնայ որոշ ժամանա----
կի մը համար նահանջ արձանագրել:կի մը համար նահանջ արձանագրել:կի մը համար նահանջ արձանագրել:կի մը համար նահանջ արձանագրել:    

գ) Հին Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ երբեմն մարգարէ գ) Հին Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ երբեմն մարգարէ գ) Հին Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ երբեմն մարգարէ գ) Հին Կտակարանը ցոյց կու տայ, թէ երբեմն մարգարէ 
մը որպէսզի յատուկ պատգամ մըմը որպէսզի յատուկ պատգամ մըմը որպէսզի յատուկ պատգամ մըմը որպէսզի յատուկ պատգամ մը    կամ պատգամներ, խօսք մը կամ պատգամներ, խօսք մը կամ պատգամներ, խօսք մը կամ պատգամներ, խօսք մը 
կամ խօսքեր, պատուիրան մը կամ պատուիրաններ ստանար կամ խօսքեր, պատուիրան մը կամ պատուիրաններ ստանար կամ խօսքեր, պատուիրան մը կամ պատուիրաններ ստանար կամ խօսքեր, պատուիրան մը կամ պատուիրաններ ստանար 
Աստուծմէ, պէտք էր քառասնօրեայ ծոմապահութեան եւ Աստուծմէ, պէտք էր քառասնօրեայ ծոմապահութեան եւ Աստուծմէ, պէտք էր քառասնօրեայ ծոմապահութեան եւ Աստուծմէ, պէտք էր քառասնօրեայ ծոմապահութեան եւ 
աղօթական կեանքի նուիրուէր: Յիշենք, օրինակ, թէ աղօթական կեանքի նուիրուէր: Յիշենք, օրինակ, թէ աղօթական կեանքի նուիրուէր: Յիշենք, օրինակ, թէ աղօթական կեանքի նուիրուէր: Յիշենք, օրինակ, թէ Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս 
մարգարէն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու մարգարէն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու մարգարէն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու մարգարէն Տասնաբանեայ Պատուիրանները ստանալու 
համար` քհամար` քհամար` քհամար` քառասուն օր առանձնացաւ Սինայի բաառասուն օր առանձնացաւ Սինայի բաառասուն օր առանձնացաւ Սինայի բաառասուն օր առանձնացաւ Սինայի բարձունրձունրձունրձունքին քին քին քին 
վրայվրայվրայվրայ    եւ հոն նուիրուեցաւ ծոմապահութեան եւ աղօթական եւ հոն նուիրուեցաւ ծոմապահութեան եւ աղօթական եւ հոն նուիրուեցաւ ծոմապահութեան եւ աղօթական եւ հոն նուիրուեցաւ ծոմապահութեան եւ աղօթական 
կեանքի կեանքի կեանքի կեանքի ((((ԵլԵլԵլԵլիցիցիցից 24.18, 34.28 24.18, 34.28 24.18, 34.28 24.18, 34.28: : : : Բ.Օրինաց 9.9Բ.Օրինաց 9.9Բ.Օրինաց 9.9Բ.Օրինաց 9.9----11111111):):):):    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
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համար քառասնօրեայ ծոմապահութեան ժամանակը` համար քառասնօրեայ ծոմապահութեան ժամանակը` համար քառասնօրեայ ծոմապահութեան ժամանակը` համար քառասնօրեայ ծոմապահութեան ժամանակը` 
Աստուծոյ խօսքով լեցուելու եւ այդ խօսքին հետ նոյնանալու Աստուծոյ խօսքով լեցուելու եւ այդ խօսքին հետ նոյնանալու Աստուծոյ խօսքով լեցուելու եւ այդ խօսքին հետ նոյնանալու Աստուծոյ խօսքով լեցուելու եւ այդ խօսքին հետ նոյնանալու 
ժամանակ մը եղաւ, Աստուծոյ կամքին յանձնուելու ժամանակ մը եղաւ, Աստուծոյ կամքին յանձնուելու ժամանակ մը եղաւ, Աստուծոյ կամքին յանձնուելու ժամանակ մը եղաւ, Աստուծոյ կամքին յանձնուելու եւ այդ եւ այդ եւ այդ եւ այդ 
կամքին հետ մէկ ըլլալու ժամանակ մը եղաւ: Մեր եկեղեցւոյ կամքին հետ մէկ ըլլալու ժամանակ մը եղաւ: Մեր եկեղեցւոյ կամքին հետ մէկ ըլլալու ժամանակ մը եղաւ: Մեր եկեղեցւոյ կամքին հետ մէկ ըլլալու ժամանակ մը եղաւ: Մեր եկեղեցւոյ 
հայրերը Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութեան օրինակին հայրերը Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութեան օրինակին հայրերը Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութեան օրինակին հայրերը Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութեան օրինակին 
հետեւողութեամբ է որ հաստատած են քառասնօրեայ հետեւողութեամբ է որ հաստատած են քառասնօրեայ հետեւողութեամբ է որ հաստատած են քառասնօրեայ հետեւողութեամբ է որ հաստատած են քառասնօրեայ 
պահեցողութեան շրջան մը, որպէսզի, ճիշդ Քրիստոսի պահեցողութեան շրջան մը, որպէսզի, ճիշդ Քրիստոսի պահեցողութեան շրջան մը, որպէսզի, ճիշդ Քրիստոսի պահեցողութեան շրջան մը, որպէսզի, ճիշդ Քրիստոսի 
օրինակին հետեւելով, պահեցող հաւատացեալը աղօթքով օրինակին հետեւելով, պահեցող հաւատացեալը աղօթքով օրինակին հետեւելով, պահեցող հաւատացեալը աղօթքով օրինակին հետեւելով, պահեցող հաւատացեալը աղօթքով 
ինքզիինքզիինքզիինքզինք նոյնացնէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին հետ` նք նոյնացնէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին հետ` նք նոյնացնէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին հետ` նք նոյնացնէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին հետ` 
ամբողջութեամբ իր մէջ յարուցեալ Փրկիչը առնելէ առաջ:ամբողջութեամբ իր մէջ յարուցեալ Փրկիչը առնելէ առաջ:ամբողջութեամբ իր մէջ յարուցեալ Փրկիչը առնելէ առաջ:ամբողջութեամբ իր մէջ յարուցեալ Փրկիչը առնելէ առաջ:    

դ) Մեծ առաջնորդներ իրենց ժողովուրդի մեղքերու դ) Մեծ առաջնորդներ իրենց ժողովուրդի մեղքերու դ) Մեծ առաջնորդներ իրենց ժողովուրդի մեղքերու դ) Մեծ առաջնորդներ իրենց ժողովուրդի մեղքերու 
քաւութեան համար կրնային նուիրուիլ ծոմապահութեան, եւ քաւութեան համար կրնային նուիրուիլ ծոմապահութեան, եւ քաւութեան համար կրնային նուիրուիլ ծոմապահութեան, եւ քաւութեան համար կրնային նուիրուիլ ծոմապահութեան, եւ 
ատիկա կրնար քառասուն օրեր տեւել: Մովսէս մարգարէն ատիկա կրնար քառասուն օրեր տեւել: Մովսէս մարգարէն ատիկա կրնար քառասուն օրեր տեւել: Մովսէս մարգարէն ատիկա կրնար քառասուն օրեր տեւել: Մովսէս մարգարէն 
քառասուն օր ծոմ քառասուն օր ծոմ քառասուն օր ծոմ քառասուն օր ծոմ պահեց ժողովուրդիպահեց ժողովուրդիպահեց ժողովուրդիպահեց ժողովուրդինննն    մեղքերու քաւութեան մեղքերու քաւութեան մեղքերու քաւութեան մեղքերու քաւութեան 
համար համար համար համար ((((Բ.Օրինաց 9.18Բ.Օրինաց 9.18Բ.Օրինաց 9.18Բ.Օրինաց 9.18, 10.10, 10.10, 10.10, 10.10):):):):    Հրէաստանի անապատին մէջ Հրէաստանի անապատին մէջ Հրէաստանի անապատին մէջ Հրէաստանի անապատին մէջ 
Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութիւնը նաեւ մեր մեղքերու Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութիւնը նաեւ մեր մեղքերու Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութիւնը նաեւ մեր մեղքերու Յիսուսի քառասնօրեայ պահեցողութիւնը նաեւ մեր մեղքերու 
թողութեան համար էր, որովհետեւ, ինչպէս սուրբ հայրեր թողութեան համար էր, որովհետեւ, ինչպէս սուրբ հայրեր թողութեան համար էր, որովհետեւ, ինչպէս սուրբ հայրեր թողութեան համար էր, որովհետեւ, ինչպէս սուրբ հայրեր 
դիտել կու տան, Յիսուս անապատ գնաց յաղթելու համար դիտել կու տան, Յիսուս անապատ գնաց յաղթելու համար դիտել կու տան, Յիսուս անապատ գնաց յաղթելու համար դիտել կու տան, Յիսուս անապատ գնաց յաղթելու համար 
Սատանային կողՍատանային կողՍատանային կողՍատանային կողմէ առաջարկուած այն մեղքերուն` որոնք մէ առաջարկուած այն մեղքերուն` որոնք մէ առաջարկուած այն մեղքերուն` որոնք մէ առաջարկուած այն մեղքերուն` որոնք 
առաջարկուեցան մարդկային սերունդի նախածնողներուն` առաջարկուեցան մարդկային սերունդի նախածնողներուն` առաջարկուեցան մարդկային սերունդի նախածնողներուն` առաջարկուեցան մարդկային սերունդի նախածնողներուն` 
Ադամին ու Եւային, եւ անոնք պարտութիւն կրեցին: Այս Ադամին ու Եւային, եւ անոնք պարտութիւն կրեցին: Այս Ադամին ու Եւային, եւ անոնք պարտութիւն կրեցին: Այս Ադամին ու Եւային, եւ անոնք պարտութիւն կրեցին: Այս 
մասին պիտի խօսինք:մասին պիտի խօսինք:մասին պիտի խօսինք:մասին պիտի խօսինք:    

ե) Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան կանչուող ե) Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան կանչուող ե) Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան կանչուող ե) Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան կանչուող 
անձեր` իրենց առաքելութեան սկսելէ առաջ, կը նուիրուէին անձեր` իրենց առաքելութեան սկսելէ առաջ, կը նուիրուէին անձեր` իրենց առաքելութեան սկսելէ առաջ, կը նուիրուէին անձեր` իրենց առաքելութեան սկսելէ առաջ, կը նուիրուէին 
ծոծոծոծոմապահութեան եւ աղօթական կեանքի իբրեւ պատրասմապահութեան եւ աղօթական կեանքի իբրեւ պատրասմապահութեան եւ աղօթական կեանքի իբրեւ պատրասմապահութեան եւ աղօթական կեանքի իբրեւ պատրաս----
տութիւն. պատրաստութեան այդ օրերը կրնային քառասուն տութիւն. պատրաստութեան այդ օրերը կրնային քառասուն տութիւն. պատրաստութեան այդ օրերը կրնային քառասուն տութիւն. պատրաստութեան այդ օրերը կրնային քառասուն 
օր ըլլալ: օր ըլլալ: օր ըլլալ: օր ըլլալ: Մովսէս Մովսէս Մովսէս Մովսէս մարգարէն քմարգարէն քմարգարէն քմարգարէն քառասուն օր առասուն օր առասուն օր առասուն օր քաշուեցաւ ու քաշուեցաւ ու քաշուեցաւ ու քաշուեցաւ ու 
առանձնացաւ Սինայի բարձունառանձնացաւ Սինայի բարձունառանձնացաւ Սինայի բարձունառանձնացաւ Սինայի բարձունքին վրայքին վրայքին վրայքին վրայ, , , , ոոոո´́́́չ միայն Տասնաչ միայն Տասնաչ միայն Տասնաչ միայն Տասնա----
բանեայ Պատուիրանները ստանալու համար, այլեւ` պատբանեայ Պատուիրանները ստանալու համար, այլեւ` պատբանեայ Պատուիրանները ստանալու համար, այլեւ` պատբանեայ Պատուիրանները ստանալու համար, այլեւ` պատ----
րաստուելու րաստուելու րաստուելու րաստուելու համար Աստուծոյ կողմէ` նոյնինքն Աստուծոյ համար Աստուծոյ կողմէ` նոյնինքն Աստուծոյ համար Աստուծոյ կողմէ` նոյնինքն Աստուծոյ համար Աստուծոյ կողմէ` նոյնինքն Աստուծոյ 
գործին ու կամքին կատարման համար գործին ու կամքին կատարման համար գործին ու կամքին կատարման համար գործին ու կամքին կատարման համար ((((ԵլԵլԵլԵլիցիցիցից 24.18, 34.28): 24.18, 34.28): 24.18, 34.28): 24.18, 34.28):    
Մովսէս մարգարէն բացայայտած էր թէ Աստուած իրեն պէս Մովսէս մարգարէն բացայայտած էր թէ Աստուած իրեն պէս Մովսէս մարգարէն բացայայտած էր թէ Աստուած իրեն պէս Մովսէս մարգարէն բացայայտած էր թէ Աստուած իրեն պէս 
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մարգարէ մը պիտի հանէր Իսրայէլի ժողովուրդին մէջ մարգարէ մը պիտի հանէր Իսրայէլի ժողովուրդին մէջ մարգարէ մը պիտի հանէր Իսրայէլի ժողովուրդին մէջ մարգարէ մը պիտի հանէր Իսրայէլի ժողովուրդին մէջ 
((((Բ.Օրինաց 18.15,18): Յստակ է որ ակնարԲ.Օրինաց 18.15,18): Յստակ է որ ակնարԲ.Օրինաց 18.15,18): Յստակ է որ ակնարԲ.Օրինաց 18.15,18): Յստակ է որ ակնարկութիւնը Քրիստոսի կութիւնը Քրիստոսի կութիւնը Քրիստոսի կութիւնը Քրիստոսի 
էր: էր: էր: էր: ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոս,ս,ս,ս,    որուն կատարեալ նախատիպն էր Մովսէս որուն կատարեալ նախատիպն էր Մովսէս որուն կատարեալ նախատիպն էր Մովսէս որուն կատարեալ նախատիպն էր Մովսէս 
մարգարէմարգարէմարգարէմարգարէնննն, , , , փրկագործական առաքելութեան ձեռնարկելէ փրկագործական առաքելութեան ձեռնարկելէ փրկագործական առաքելութեան ձեռնարկելէ փրկագործական առաքելութեան ձեռնարկելէ 
առաջ,առաջ,առաջ,առաջ,    պէտք էր քառասուն օր ծոմ պահէրպէտք էր քառասուն օր ծոմ պահէրպէտք էր քառասուն օր ծոմ պահէրպէտք էր քառասուն օր ծոմ պահէր::::    Այսօր եւս, ոեւէ Այսօր եւս, ոեւէ Այսօր եւս, ոեւէ Այսօր եւս, ոեւէ 
անձ, հոգեւոր թէ հոգեւոանձ, հոգեւոր թէ հոգեւոանձ, հոգեւոր թէ հոգեւոանձ, հոգեւոր թէ հոգեւորարարարական, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհական, եկեղեցական թէ աշխարհա----
կան, եթէ Աստուծոյ կողմէ կանչուի առաքելութեան մը, այդ կան, եթէ Աստուծոյ կողմէ կանչուի առաքելութեան մը, այդ կան, եթէ Աստուծոյ կողմէ կանչուի առաքելութեան մը, այդ կան, եթէ Աստուծոյ կողմէ կանչուի առաքելութեան մը, այդ 
առաքելութեան առաքելութեան առաքելութեան առաքելութեան ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է լուրջ կերպով ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է լուրջ կերպով ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է լուրջ կերպով ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է լուրջ կերպով 
նուիրուի աղօթքի ու ծոմապանուիրուի աղօթքի ու ծոմապանուիրուի աղօթքի ու ծոմապանուիրուի աղօթքի ու ծոմապահութեան: Անոնք որոնք հութեան: Անոնք որոնք հութեան: Անոնք որոնք հութեան: Անոնք որոնք 
կ'երթան աշխատելու Տիրոջ այգիին մէջ առանց նախապէս կ'երթան աշխատելու Տիրոջ այգիին մէջ առանց նախապէս կ'երթան աշխատելու Տիրոջ այգիին մէջ առանց նախապէս կ'երթան աշխատելու Տիրոջ այգիին մէջ առանց նախապէս 
նուիրուելու աղօթքի ու ծոմապահունուիրուելու աղօթքի ու ծոմապահունուիրուելու աղօթքի ու ծոմապահունուիրուելու աղօթքի ու ծոմապահութեան, ցոյց տուած ու թեան, ցոյց տուած ու թեան, ցոյց տուած ու թեան, ցոյց տուած ու 
փաստած կ'ըլլան, թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ չէ որ կանչուած փաստած կ'ըլլան, թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ չէ որ կանչուած փաստած կ'ըլլան, թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ չէ որ կանչուած փաստած կ'ըլլան, թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ չէ որ կանչուած 
կամ կոչուած են: կամ կոչուած են: կամ կոչուած են: կամ կոչուած են: Իսկ Աստուծոյ կողմէ չկանչուելու կամ Իսկ Աստուծոյ կողմէ չկանչուելու կամ Իսկ Աստուծոյ կողմէ չկանչուելու կամ Իսկ Աստուծոյ կողմէ չկանչուելու կամ 
չկոչուելու պարագային` մարդը անպտուղ կ'ըլլայ իր չկոչուելու պարագային` մարդը անպտուղ կ'ըլլայ իր չկոչուելու պարագային` մարդը անպտուղ կ'ըլլայ իր չկոչուելու պարագային` մարդը անպտուղ կ'ըլլայ իր 
առաքելութեան մէջ: Յիսուս կը վկայէ, թէ մեր առաառաքելութեան մէջ: Յիսուս կը վկայէ, թէ մեր առաառաքելութեան մէջ: Յիսուս կը վկայէ, թէ մեր առաառաքելութեան մէջ: Յիսուս կը վկայէ, թէ մեր առաքելութիւնը քելութիւնը քելութիւնը քելութիւնը 
պտղաբեր կ'ըլլայ միայն այն ատեն, եթէ երբեք իր կողմէ պտղաբեր կ'ըլլայ միայն այն ատեն, եթէ երբեք իր կողմէ պտղաբեր կ'ըլլայ միայն այն ատեն, եթէ երբեք իր կողմէ պտղաբեր կ'ըլլայ միայն այն ատեն, եթէ երբեք իր կողմէ 
ընտրուած, նշանակուած ու ղրկուած ենք (Յովհաննէս 15.16):ընտրուած, նշանակուած ու ղրկուած ենք (Յովհաննէս 15.16):ընտրուած, նշանակուած ու ղրկուած ենք (Յովհաննէս 15.16):ընտրուած, նշանակուած ու ղրկուած ենք (Յովհաննէս 15.16):    

զ) Իսրայէլազ) Իսրայէլազ) Իսրայէլազ) Իսրայէլացիներ քառասուն տարի անապատին մէջ ցիներ քառասուն տարի անապատին մէջ ցիներ քառասուն տարի անապատին մէջ ցիներ քառասուն տարի անապատին մէջ 
մանանայ կերան, եւ միշտ դժգոհ մնացին Աստուծոյ դէմ (Ելից մանանայ կերան, եւ միշտ դժգոհ մնացին Աստուծոյ դէմ (Ելից մանանայ կերան, եւ միշտ դժգոհ մնացին Աստուծոյ դէմ (Ելից մանանայ կերան, եւ միշտ դժգոհ մնացին Աստուծոյ դէմ (Ելից 
16.35), 16.35), 16.35), 16.35), իսկ Յիսուս քառասուն օր ոչինչ կերաւ եւ միշտ գոհ իսկ Յիսուս քառասուն օր ոչինչ կերաւ եւ միշտ գոհ իսկ Յիսուս քառասուն օր ոչինչ կերաւ եւ միշտ գոհ իսկ Յիսուս քառասուն օր ոչինչ կերաւ եւ միշտ գոհ 
մնաց: Տէրը սորվեցուց մեզի, թէ գոհունակ սիրտ ունենալը մնաց: Տէրը սորվեցուց մեզի, թէ գոհունակ սիրտ ունենալը մնաց: Տէրը սորվեցուց մեզի, թէ գոհունակ սիրտ ունենալը մնաց: Տէրը սորվեցուց մեզի, թէ գոհունակ սիրտ ունենալը 
պայմանաւորուած չէ մեզ շրջապատող կացութիւններով, պայմանաւորուած չէ մեզ շրջապատող կացութիւններով, պայմանաւորուած չէ մեզ շրջապատող կացութիւններով, պայմանաւորուած չէ մեզ շրջապատող կացութիւններով, 
երեւոյթներովերեւոյթներովերեւոյթներովերեւոյթներով    կամ դէպքերով: Գոհունակ սիրտ ունենալը` կամ դէպքերով: Գոհունակ սիրտ ունենալը` կամ դէպքերով: Գոհունակ սիրտ ունենալը` կամ դէպքերով: Գոհունակ սիրտ ունենալը` 
վեհանձնութեան ու հոգեկան մեծութեան արտայայտութիւն է, վեհանձնութեան ու հոգեկան մեծութեան արտայայտութիւն է, վեհանձնութեան ու հոգեկան մեծութեան արտայայտութիւն է, վեհանձնութեան ու հոգեկան մեծութեան արտայայտութիւն է, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ մեզ շրջապատող դրական կացութեանց արդիւնք:չ թէ մեզ շրջապատող դրական կացութեանց արդիւնք:չ թէ մեզ շրջապատող դրական կացութեանց արդիւնք:չ թէ մեզ շրջապատող դրական կացութեանց արդիւնք:    

Վերոյիշեալները միակ օրինակները չեն ուր քառասուն Վերոյիշեալները միակ օրինակները չեն ուր քառասուն Վերոյիշեալները միակ օրինակները չեն ուր քառասուն Վերոյիշեալները միակ օրինակները չեն ուր քառասուն 
թիւի յիշատակութիւնը կը գտնենք: Շատ տեղեր ու շատ թիւի յիշատակութիւնը կը գտնենք: Շատ տեղեր ու շատ թիւի յիշատակութիւնը կը գտնենք: Շատ տեղեր ու շատ թիւի յիշատակութիւնը կը գտնենք: Շատ տեղեր ու շատ 
առիթներով կը գտնեառիթներով կը գտնեառիթներով կը գտնեառիթներով կը գտնենք քառասուն թիւին գործածութիւնը: նք քառասուն թիւին գործածութիւնը: նք քառասուն թիւին գործածութիւնը: նք քառասուն թիւին գործածութիւնը: 
Յիշեմ լոկ մի քանին.Յիշեմ լոկ մի քանին.Յիշեմ լոկ մի քանին.Յիշեմ լոկ մի քանին.----    Եղիա Եղիա Եղիա Եղիա մարգարէն մարգարէն մարգարէն մարգարէն Տիրոջ հրամանով Տիրոջ հրամանով Տիրոջ հրամանով Տիրոջ հրամանով 
պատառ մը հաց կերաւ եւ պատառ մը հաց կերաւ եւ պատառ մը հաց կերաւ եւ պատառ մը հաց կերաւ եւ անոր անոր անոր անոր ««««ուժովը քառասուն օր ու ուժովը քառասուն օր ու ուժովը քառասուն օր ու ուժովը քառասուն օր ու 
քառասուն գիշեր քալեց ու մինչեւ Քորեբ, Աստուծոյ լեռը քառասուն գիշեր քալեց ու մինչեւ Քորեբ, Աստուծոյ լեռը քառասուն գիշեր քալեց ու մինչեւ Քորեբ, Աստուծոյ լեռը քառասուն գիշեր քալեց ու մինչեւ Քորեբ, Աստուծոյ լեռը 
հասաւհասաւհասաւհասաւ»»»» ( ( ( (Գ.Թագաւորաց 19.7Գ.Թագաւորաց 19.7Գ.Թագաւորաց 19.7Գ.Թագաւորաց 19.7----8):8):8):8):    Քրիստոս իր յարութեան յաՔրիստոս իր յարութեան յաՔրիստոս իր յարութեան յաՔրիստոս իր յարութեան յա----
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ջորդող քառասուն օրջորդող քառասուն օրջորդող քառասուն օրջորդող քառասուն օրերուն ընթացքին բազմաթիւ անգամներ երուն ընթացքին բազմաթիւ անգամներ երուն ընթացքին բազմաթիւ անգամներ երուն ընթացքին բազմաթիւ անգամներ 
երեւցաւ իր աշակերտնեերեւցաւ իր աշակերտնեերեւցաւ իր աշակերտնեերեւցաւ իր աշակերտներուն եւ զանազան կերպերով ցոյց րուն եւ զանազան կերպերով ցոյց րուն եւ զանազան կերպերով ցոյց րուն եւ զանազան կերպերով ցոյց 
տուաւ անոնց որ ինք ողջ է ու խօսեցաւ անոնց երկինքի տուաւ անոնց որ ինք ողջ է ու խօսեցաւ անոնց երկինքի տուաւ անոնց որ ինք ողջ է ու խօսեցաւ անոնց երկինքի տուաւ անոնց որ ինք ողջ է ու խօսեցաւ անոնց երկինքի 
արքայութեան մասին (Գործք 1.3):արքայութեան մասին (Գործք 1.3):արքայութեան մասին (Գործք 1.3):արքայութեան մասին (Գործք 1.3):    Դաւիթ մարգարէն Դաւիթ մարգարէն Դաւիթ մարգարէն Դաւիթ մարգարէն 
քառասուն տարի թագաւորեց (Բ.Թագաւորաց 5.4): Սողոմոն քառասուն տարի թագաւորեց (Բ.Թագաւորաց 5.4): Սողոմոն քառասուն տարի թագաւորեց (Բ.Թագաւորաց 5.4): Սողոմոն քառասուն տարի թագաւորեց (Բ.Թագաւորաց 5.4): Սողոմոն 
քառասուն տարի թագաւորեց (քառասուն տարի թագաւորեց (քառասուն տարի թագաւորեց (քառասուն տարի թագաւորեց (Գ.Թագաւորաց 11.42): Սաւուղ Գ.Թագաւորաց 11.42): Սաւուղ Գ.Թագաւորաց 11.42): Սաւուղ Գ.Թագաւորաց 11.42): Սաւուղ 
քառասուն տարի թագաւորեց (Գործք 13.21): Հեղի քահանան քառասուն տարի թագաւորեց (Գործք 13.21): Հեղի քահանան քառասուն տարի թագաւորեց (Գործք 13.21): Հեղի քահանան քառասուն տարի թագաւորեց (Գործք 13.21): Հեղի քահանան 
քառասուն տարի դատաւորի պաշտօն վարեց (Ա.Թագաւորաց քառասուն տարի դատաւորի պաշտօն վարեց (Ա.Թագաւորաց քառասուն տարի դատաւորի պաշտօն վարեց (Ա.Թագաւորաց քառասուն տարի դատաւորի պաշտօն վարեց (Ա.Թագաւորաց 
4.18): 4.18): 4.18): 4.18): Յեսու կը յիշէ թէ ինք քառասուն տարեկան էր երբ ՄովՅեսու կը յիշէ թէ ինք քառասուն տարեկան էր երբ ՄովՅեսու կը յիշէ թէ ինք քառասուն տարեկան էր երբ ՄովՅեսու կը յիշէ թէ ինք քառասուն տարեկան էր երբ Մով----
սէս զինք ղրկեսէս զինք ղրկեսէս զինք ղրկեսէս զինք ղրկեց Քանանու երկիրը լրտեսելու (Յեսու 14.7): ց Քանանու երկիրը լրտեսելու (Յեսու 14.7): ց Քանանու երկիրը լրտեսելու (Յեսու 14.7): ց Քանանու երկիրը լրտեսելու (Յեսու 14.7): 
Յովնան Նինուէ քաղաքը մտնելէ ետք սկսաւ քարոզել թէ Յովնան Նինուէ քաղաքը մտնելէ ետք սկսաւ քարոզել թէ Յովնան Նինուէ քաղաքը մտնելէ ետք սկսաւ քարոզել թէ Յովնան Նինուէ քաղաքը մտնելէ ետք սկսաւ քարոզել թէ 
տակաւին քառասուն օր կար որպէսզի քաղաքը կործանէր տակաւին քառասուն օր կար որպէսզի քաղաքը կործանէր տակաւին քառասուն օր կար որպէսզի քաղաքը կործանէր տակաւին քառասուն օր կար որպէսզի քաղաքը կործանէր 
((((Յովնանու 3.4): Ղուկաս կը հաստատէ թէ Մովսէս մարգարէն Յովնանու 3.4): Ղուկաս կը հաստատէ թէ Մովսէս մարգարէն Յովնանու 3.4): Ղուկաս կը հաստատէ թէ Մովսէս մարգարէն Յովնանու 3.4): Ղուկաս կը հաստատէ թէ Մովսէս մարգարէն 
քառասուն տարեկան էր երբ քառասուն տարեկան էր երբ քառասուն տարեկան էր երբ քառասուն տարեկան էր երբ ««««որոշեց իր ազգակից Իսրայէլաորոշեց իր ազգակից Իսրայէլաորոշեց իր ազգակից Իսրայէլաորոշեց իր ազգակից Իսրայէլա----
ցիներուն վիճացիներուն վիճացիներուն վիճացիներուն վիճակով հետաքրքրուիլկով հետաքրքրուիլկով հետաքրքրուիլկով հետաքրքրուիլ»»»» ( ( ( (Գործք 7.23): Ջրհեղեղին Գործք 7.23): Ջրհեղեղին Գործք 7.23): Ջրհեղեղին Գործք 7.23): Ջրհեղեղին 
դադարումէն քառասուն օր ետք էր որ դադարումէն քառասուն օր ետք էր որ դադարումէն քառասուն օր ետք էր որ դադարումէն քառասուն օր ետք էր որ ««««Նոյ իր շինած տապաՆոյ իր շինած տապաՆոյ իր շինած տապաՆոյ իր շինած տապա----
նին պատուհանը բացաւնին պատուհանը բացաւնին պատուհանը բացաւնին պատուհանը բացաւ»»»» ( ( ( (Ծննդոց 8.6): Մովսէս կը գրէ թէ Ծննդոց 8.6): Մովսէս կը գրէ թէ Ծննդոց 8.6): Մովսէս կը գրէ թէ Ծննդոց 8.6): Մովսէս կը գրէ թէ 
Աստուած քառասուն տարի շարունակ Իսրայէլի ժողովուրԱստուած քառասուն տարի շարունակ Իսրայէլի ժողովուրԱստուած քառասուն տարի շարունակ Իսրայէլի ժողովուրԱստուած քառասուն տարի շարունակ Իսրայէլի ժողովուր----
դին հետ եղաւ անապատին մէջ (Բ.Օրինաց 2.7), դին հետ եղաւ անապատին մէջ (Բ.Օրինաց 2.7), դին հետ եղաւ անապատին մէջ (Բ.Օրինաց 2.7), դին հետ եղաւ անապատին մէջ (Բ.Օրինաց 2.7), եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

2) 2) 2) 2) Արդէն յիԱրդէն յիԱրդէն յիԱրդէն յիշեցինք որոշ պատճառներ թէ ինչու Յիսուս շեցինք որոշ պատճառներ թէ ինչու Յիսուս շեցինք որոշ պատճառներ թէ ինչու Յիսուս շեցինք որոշ պատճառներ թէ ինչու Յիսուս 
քառասուն օր պէտք էր աղօթէր ու ծոմ պահէր: Բայց թոյլ քառասուն օր պէտք էր աղօթէր ու ծոմ պահէր: Բայց թոյլ քառասուն օր պէտք էր աղօթէր ու ծոմ պահէր: Բայց թոյլ քառասուն օր պէտք էր աղօթէր ու ծոմ պահէր: Բայց թոյլ 
տուէք որ քիչ մը աւելի ընդարձակեմ վերեւ յիշուած հինգետուէք որ քիչ մը աւելի ընդարձակեմ վերեւ յիշուած հինգետուէք որ քիչ մը աւելի ընդարձակեմ վերեւ յիշուած հինգետուէք որ քիչ մը աւելի ընդարձակեմ վերեւ յիշուած հինգե----
րորդ կէտը, ուր յիշելով Մովսէսի եւ մեր Տիրոջ օրինակը, րորդ կէտը, ուր յիշելով Մովսէսի եւ մեր Տիրոջ օրինակը, րորդ կէտը, ուր յիշելով Մովսէսի եւ մեր Տիրոջ օրինակը, րորդ կէտը, ուր յիշելով Մովսէսի եւ մեր Տիրոջ օրինակը, 
բացատրեցի թէ Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան բացատրեցի թէ Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան բացատրեցի թէ Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան բացատրեցի թէ Աստուծոյ կողմէ յատուկ առաքելութեան 
կանչուած անձ կանչուած անձ կանչուած անձ կանչուած անձ մը, իր առաքելութեան սկսելէ առաջ` պէտք էր մը, իր առաքելութեան սկսելէ առաջ` պէտք էր մը, իր առաքելութեան սկսելէ առաջ` պէտք էր մը, իր առաքելութեան սկսելէ առաջ` պէտք էր 
նուիրուէր աղօթքի եւ ծոմապահութեան:նուիրուէր աղօթքի եւ ծոմապահութեան:նուիրուէր աղօթքի եւ ծոմապահութեան:նուիրուէր աղօթքի եւ ծոմապահութեան:    

Քրիստոսի հիմնական նպատակը մեզի սորվեցնելն էր, Քրիստոսի հիմնական նպատակը մեզի սորվեցնելն էր, Քրիստոսի հիմնական նպատակը մեզի սորվեցնելն էր, Քրիստոսի հիմնական նպատակը մեզի սորվեցնելն էր, 
որ ոեւէ աստուածատուր գործի ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է որ ոեւէ աստուածատուր գործի ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է որ ոեւէ աստուածատուր գործի ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է որ ոեւէ աստուածատուր գործի ձեռնարկելէ առաջ, պէտք է 
աղօթքի եւ պահեցոաղօթքի եւ պահեցոաղօթքի եւ պահեցոաղօթքի եւ պահեցողուղուղուղութեան նուիրուիլ: Նայեցէք Քրիստոսի թեան նուիրուիլ: Նայեցէք Քրիստոսի թեան նուիրուիլ: Նայեցէք Քրիստոսի թեան նուիրուիլ: Նայեցէք Քրիստոսի 
կեանքին: Անոր կեանկեանքին: Անոր կեանկեանքին: Անոր կեանկեանքին: Անոր կեանքին բոլոր քին բոլոր քին բոլոր քին բոլոր հանգրուաններն ալ կարեւոր հանգրուաններն ալ կարեւոր հանգրուաններն ալ կարեւոր հանգրուաններն ալ կարեւոր 
էին: Բայց ինչպէս իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կան էին: Բայց ինչպէս իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կան էին: Բայց ինչպէս իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կան էին: Բայց ինչպէս իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կան 
կարեւոր եւ նուազ կարեւոր հանգրուաններ, այնպէս ալ կարեւոր եւ նուազ կարեւոր հանգրուաններ, այնպէս ալ կարեւոր եւ նուազ կարեւոր հանգրուաններ, այնպէս ալ կարեւոր եւ նուազ կարեւոր հանգրուաններ, այնպէս ալ 
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Քրիստոսի կեանՔրիստոսի կեանՔրիստոսի կեանՔրիստոսի կեանքին մէջ, կային կարեւոր եւ նուազ կարեւոր քին մէջ, կային կարեւոր եւ նուազ կարեւոր քին մէջ, կային կարեւոր եւ նուազ կարեւոր քին մէջ, կային կարեւոր եւ նուազ կարեւոր 
հանգրուաններ: Քրիստոսի կեանքին մէջ կային երեք հանգրուաններ: Քրիստոսի կեանքին մէջ կային երեք հանգրուաններ: Քրիստոսի կեանքին մէջ կային երեք հանգրուաններ: Քրիստոսի կեանքին մէջ կային երեք 
կարեւոր հանգրուանկարեւոր հանգրուանկարեւոր հանգրուանկարեւոր հանգրուաններ, որոնց ձներ, որոնց ձներ, որոնց ձներ, որոնց ձեռնարկելէ առաջ, Քրիստոս եռնարկելէ առաջ, Քրիստոս եռնարկելէ առաջ, Քրիստոս եռնարկելէ առաջ, Քրիստոս 
ծոմ պահեց ու ծոմ պահեց ու ծոմ պահեց ու ծոմ պահեց ու աղօթեց.աղօթեց.աղօթեց.աղօթեց.----    

ա) Առաջին կարեւա) Առաջին կարեւա) Առաջին կարեւա) Առաջին կարեւոր հանգրուանը, առաքելութեան որ հանգրուանը, առաքելութեան որ հանգրուանը, առաքելութեան որ հանգրուանը, առաքելութեան 
նախքաննախքաննախքաննախքան    սկսիլն էր: Քրիստոս իր առաքելութեան սկսելէ սկսիլն էր: Քրիստոս իր առաքելութեան սկսելէ սկսիլն էր: Քրիստոս իր առաքելութեան սկսելէ սկսիլն էր: Քրիստոս իր առաքելութեան սկսելէ 
առաջ՝ առաջ՝ առաջ՝ առաջ՝ քառասուն օր ծոմ պահեց ու քառասուն օր ծոմ պահեց ու քառասուն օր ծոմ պահեց ու քառասուն օր ծոմ պահեց ու աղօթեց: Աղօթեց աղօթեց: Աղօթեց աղօթեց: Աղօթեց աղօթեց: Աղօթեց 
սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ գործին ձեռնարկելէ սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ գործին ձեռնարկելէ սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ գործին ձեռնարկելէ սորվեցնելու համար մեզի, որ Աստուծոյ գործին ձեռնարկելէ 
առաջ, պէտք է աղօթեառաջ, պէտք է աղօթեառաջ, պէտք է աղօթեառաջ, պէտք է աղօթել: Աղօթել՝ խնդրելու համար օգնութիւնն լ: Աղօթել՝ խնդրելու համար օգնութիւնն լ: Աղօթել՝ խնդրելու համար օգնութիւնն լ: Աղօթել՝ խնդրելու համար օգնութիւնն 
ու օրհնուու օրհնուու օրհնուու օրհնութիւնը Աստուծոյ: Աղօթել՝ խնդրելու համար թիւնը Աստուծոյ: Աղօթել՝ խնդրելու համար թիւնը Աստուծոյ: Աղօթել՝ խնդրելու համար թիւնը Աստուծոյ: Աղօթել՝ խնդրելու համար 
առաջնորդուառաջնորդուառաջնորդուառաջնորդութիւնն ու ուղեկցութիւնը Աստուծոյ: Քրիստոսի թիւնն ու ուղեկցութիւնը Աստուծոյ: Քրիստոսի թիւնն ու ուղեկցութիւնը Աստուծոյ: Քրիստոսի թիւնն ու ուղեկցութիւնը Աստուծոյ: Քրիստոսի 
օրինակին հեօրինակին հեօրինակին հեօրինակին հետեւելով է որ մեր հայրերը կարգադրած են որ տեւելով է որ մեր հայրերը կարգադրած են որ տեւելով է որ մեր հայրերը կարգադրած են որ տեւելով է որ մեր հայրերը կարգադրած են որ 
եկեղեցական կարգ ստացող անհատը ինք եւս քառասուն օր եկեղեցական կարգ ստացող անհատը ինք եւս քառասուն օր եկեղեցական կարգ ստացող անհատը ինք եւս քառասուն օր եկեղեցական կարգ ստացող անհատը ինք եւս քառասուն օր 
առանձնանայ եւ առանձնանայ եւ առանձնանայ եւ առանձնանայ եւ աղօթական ու պահեաղօթական ու պահեաղօթական ու պահեաղօթական ու պահեցողական կեանք մը ցողական կեանք մը ցողական կեանք մը ցողական կեանք մը 
ապրի առաքելուապրի առաքելուապրի առաքելուապրի առաքելութեան դաշտ նետուելէ առաջ:թեան դաշտ նետուելէ առաջ:թեան դաշտ նետուելէ առաջ:թեան դաշտ նետուելէ առաջ:    

բ) Երկրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ աշակերտները ընտբ) Երկրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ աշակերտները ընտբ) Երկրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ աշակերտները ընտբ) Երկրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ աշակերտները ընտ----
րելու պահն էր: Աստուծոյ մարդը երբ ընտրութիւն պիտի ընէ՝ րելու պահն էր: Աստուծոյ մարդը երբ ընտրութիւն պիտի ընէ՝ րելու պահն էր: Աստուծոյ մարդը երբ ընտրութիւն պիտի ընէ՝ րելու պահն էր: Աստուծոյ մարդը երբ ընտրութիւն պիտի ընէ՝ 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է ծոմապահութեամբ ծոմապահութեամբ ծոմապահութեամբ ծոմապահութեամբ աղօթէ: Առանց աղօթքի կատարաղօթէ: Առանց աղօթքի կատարաղօթէ: Առանց աղօթքի կատարաղօթէ: Առանց աղօթքի կատար----
ուած ընտրուուած ընտրուուած ընտրուուած ընտրութիւն մը՝ առանց Աստուծթիւն մը՝ առանց Աստուծթիւն մը՝ առանց Աստուծթիւն մը՝ առանց Աստուծոյ կամքին կատարուաոյ կամքին կատարուաոյ կամքին կատարուաոյ կամքին կատարուած ծ ծ ծ 
ընտրութիւն մըն է: Եընտրութիւն մըն է: Եընտրութիւն մըն է: Եընտրութիւն մըն է: Երբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի րբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի րբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի րբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի 
ընտրէր՝ ամբողջ գիշեր մը աղօթեց: Ղուկասու Աւետարանին ընտրէր՝ ամբողջ գիշեր մը աղօթեց: Ղուկասու Աւետարանին ընտրէր՝ ամբողջ գիշեր մը աղօթեց: Ղուկասու Աւետարանին ընտրէր՝ ամբողջ գիշեր մը աղօթեց: Ղուկասու Աւետարանին 
մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. ««««Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ աղօթելու Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ աղօթելու Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ աղօթելու Յիսուս օր մը լեռ բարձրացաւ աղօթելու 
համար եւ ամբողջ գիշերը Աստուծոյ աղօթելով անցուց: համար եւ ամբողջ գիշերը Աստուծոյ աղօթելով անցուց: համար եւ ամբողջ գիշերը Աստուծոյ աղօթելով անցուց: համար եւ ամբողջ գիշերը Աստուծոյ աղօթելով անցուց: 
Առաւօտուն իր մօտ կանչեց իր աշակեԱռաւօտուն իր մօտ կանչեց իր աշակեԱռաւօտուն իր մօտ կանչեց իր աշակեԱռաւօտուն իր մօտ կանչեց իր աշակերտները եւ անոնցմէ րտները եւ անոնցմէ րտները եւ անոնցմէ րտները եւ անոնցմէ 
տասներկու հոգի ընտրեց, որոնք նաեւ առաքեալ կոչեցտասներկու հոգի ընտրեց, որոնք նաեւ առաքեալ կոչեցտասներկու հոգի ընտրեց, որոնք նաեւ առաքեալ կոչեցտասներկու հոգի ընտրեց, որոնք նաեւ առաքեալ կոչեց»»»»    
((((Ղուկաս 6.12Ղուկաս 6.12Ղուկաս 6.12Ղուկաս 6.12----13): 13): 13): 13): Քրիստոս աղօթեց եւ յետոյՔրիստոս աղօթեց եւ յետոյՔրիստոս աղօթեց եւ յետոյՔրիստոս աղօթեց եւ յետոյ    միայն ընտրեց միայն ընտրեց միայն ընտրեց միայն ընտրեց 
իր աշակերտները, սորվեցնելու համար մեզի.իր աշակերտները, սորվեցնելու համար մեզի.իր աշակերտները, սորվեցնելու համար մեզի.իր աշակերտները, սորվեցնելու համար մեզի.----    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    թէթէթէթէ    Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, աշխարԱստուծոյ խօսքին քարոզիչները, աշխարԱստուծոյ խօսքին քարոզիչները, աշխարԱստուծոյ խօսքին քարոզիչները, աշխար----
հական թէ եկեղեցական, եւ Աստուծոյ բոլոր պաշհական թէ եկեղեցական, եւ Աստուծոյ բոլոր պաշհական թէ եկեղեցական, եւ Աստուծոյ բոլոր պաշհական թէ եկեղեցական, եւ Աստուծոյ բոլոր պաշտօնտօնտօնտօնեաները, եաները, եաները, եաները, 
պէտք է աղօթքով ընտրուին: Առաջնորդներ ոեւէ անձ ձեռնապէտք է աղօթքով ընտրուին: Առաջնորդներ ոեւէ անձ ձեռնապէտք է աղօթքով ընտրուին: Առաջնորդներ ոեւէ անձ ձեռնապէտք է աղօթքով ընտրուին: Առաջնորդներ ոեւէ անձ ձեռնա----
դրելէ առաջ, պէտք է Քրիստոսի օրինակին հետեդրելէ առաջ, պէտք է Քրիստոսի օրինակին հետեդրելէ առաջ, պէտք է Քրիստոսի օրինակին հետեդրելէ առաջ, պէտք է Քրիստոսի օրինակին հետեւին եւ ամւին եւ ամւին եւ ամւին եւ ամ----
բողջ գիշեր մը կամ ամբողջ գիշերներ պէտք է բողջ գիշեր մը կամ ամբողջ գիշերներ պէտք է բողջ գիշեր մը կամ ամբողջ գիշերներ պէտք է բողջ գիշեր մը կամ ամբողջ գիշերներ պէտք է ծոմ պահեն ու ծոմ պահեն ու ծոմ պահեն ու ծոմ պահեն ու 
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աղօթեն եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը աղօթեն եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը աղօթեն եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը աղօթեն եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեն, Աստուծոյ խնդրեն, Աստուծոյ խնդրեն, Աստուծոյ խնդրեն, Աստուծոյ 
կամքը հարցնեն:կամքը հարցնեն:կամքը հարցնեն:կամքը հարցնեն:    

Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.Երկրորդ.----    Թէ Թէ Թէ Թէ Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պէտք է ըլլայ ընտրողը եւ նք պէտք է ըլլայ ընտրողը եւ նք պէտք է ըլլայ ընտրողը եւ նք պէտք է ըլլայ ընտրողը եւ 
ոոոո´́́́չ թէ մարդիկչ թէ մարդիկչ թէ մարդիկչ թէ մարդիկըըըը    իրենք: Քրիստոս իիրենք: Քրիստոս իիրենք: Քրիստոս իիրենք: Քրիստոս ի´́́́նք ընտրեց իր աշակերտնք ընտրեց իր աշակերտնք ընտրեց իր աշակերտնք ընտրեց իր աշակերտ----
ները եւ ոները եւ ոները եւ ոները եւ ո´́́́չ թէ աշակերտները զինք ընտրեցին (Յովհաննէս չ թէ աշակերտները զինք ընտրեցին (Յովհաննէս չ թէ աշակերտները զինք ընտրեցին (Յովհաննէս չ թէ աշակերտները զինք ընտրեցին (Յովհաննէս 
15.16): 15.16): 15.16): 15.16): Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պէտք է որոշէ թէ ոնք պէտք է որոշէ թէ ոնք պէտք է որոշէ թէ ոնք պէտք է որոշէ թէ ո´́́́վ կրնայ իր հօտին վ կրնայ իր հօտին վ կրնայ իր հօտին վ կրնայ իր հօտին 
համար հովիւ ըլլալ եւ ով չի կրնար: Անձ մը ինք չէ որ պէտք է համար հովիւ ըլլալ եւ ով չի կրնար: Անձ մը ինք չէ որ պէտք է համար հովիւ ըլլալ եւ ով չի կրնար: Անձ մը ինք չէ որ պէտք է համար հովիւ ըլլալ եւ ով չի կրնար: Անձ մը ինք չէ որ պէտք է 
որոշէ եթէ որոշէ եթէ որոշէ եթէ որոշէ եթէ հովիւ կրնայ ըլլալ կամ ոչ: Հովիւ ըլլալը կոչումի հովիւ կրնայ ըլլալ կամ ոչ: Հովիւ ըլլալը կոչումի հովիւ կրնայ ըլլալ կամ ոչ: Հովիւ ըլլալը կոչումի հովիւ կրնայ ըլլալ կամ ոչ: Հովիւ ըլլալը կոչումի 
հարց է եւ ոհարց է եւ ոհարց է եւ ոհարց է եւ ո´́́́չ թէ անձնական փափաչ թէ անձնական փափաչ թէ անձնական փափաչ թէ անձնական փափաքի հարց, եւ այդ կոչումը քի հարց, եւ այդ կոչումը քի հարց, եւ այդ կոչումը քի հարց, եւ այդ կոչումը 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք կը շնորհէ:նք կը շնորհէ:նք կը շնորհէ:նք կը շնորհէ:    

գ) Երրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ առաքելութեան աւարգ) Երրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ առաքելութեան աւարգ) Երրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ առաքելութեան աւարգ) Երրորդ կարեւոր հանգրուանը՝ առաքելութեան աւար----
տին էր: Երբ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին օրերը իրենց տին էր: Երբ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին օրերը իրենց տին էր: Երբ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին օրերը իրենց տին էր: Երբ Քրիստոսի երկրաւոր կեանքին օրերը իրենց 
աւարտին կը մօտենային, Քրիստոս բաաւարտին կը մօտենային, Քրիստոս բաաւարտին կը մօտենային, Քրիստոս բաաւարտին կը մօտենային, Քրիստոս բաւական երկար աղօթեց ւական երկար աղօթեց ւական երկար աղօթեց ւական երկար աղօթեց 
Վերնատան մէջ, եւ ապա Վերնատունէն Ձիթենեաց լեռ գնաց Վերնատան մէջ, եւ ապա Վերնատունէն Ձիթենեաց լեռ գնաց Վերնատան մէջ, եւ ապա Վերնատունէն Ձիթենեաց լեռ գնաց Վերնատան մէջ, եւ ապա Վերնատունէն Ձիթենեաց լեռ գնաց 
եւ հոն ալ աղօթեց: եւ հոն ալ աղօթեց: եւ հոն ալ աղօթեց: եւ հոն ալ աղօթեց: ԹԹԹԹախանախանախանախանձագիձագիձագիձագի´́́́ն ն ն ն աղօթեց, աղօթեց, աղօթեց, աղօթեց, սրտագիսրտագիսրտագիսրտագի´́́́ն աղօն աղօն աղօն աղօ----
թեցթեցթեցթեց, , , , արցունքոարցունքոարցունքոարցունքո´́́́վ ու քրտինքով ու քրտինքով ու քրտինքով ու քրտինքո´́́́վ աղօթեցվ աղօթեցվ աղօթեցվ աղօթեց    ((((Ղուկաս 22.44): Եւ Ղուկաս 22.44): Եւ Ղուկաս 22.44): Եւ Ղուկաս 22.44): Եւ 
կրնա՞ր Քրիստոս չաղօթել այդպիսի ժամու մը: Խաչեկրնա՞ր Քրիստոս չաղօթել այդպիսի ժամու մը: Խաչեկրնա՞ր Քրիստոս չաղօթել այդպիսի ժամու մը: Խաչեկրնա՞ր Քրիստոս չաղօթել այդպիսի ժամու մը: Խաչելութեան լութեան լութեան լութեան 
ժամը կը մօտենար: Այլ խօսքժամը կը մօտենար: Այլ խօսքժամը կը մօտենար: Այլ խօսքժամը կը մօտենար: Այլ խօսքով, կը մօտենար ժամը երով, կը մօտենար ժամը երով, կը մօտենար ժամը երով, կը մօտենար ժամը երբ բ բ բ 
դժոխքը իր հիմերէն պիտի սասանդժոխքը իր հիմերէն պիտի սասանդժոխքը իր հիմերէն պիտի սասանդժոխքը իր հիմերէն պիտի սասանէր, երբ Սատանային էր, երբ Սատանային էր, երբ Սատանային էր, երբ Սատանային 
գլուխը պիտի ճզմուէր, երբ չար ու պիղծ ոգիները պիտի գլուխը պիտի ճզմուէր, երբ չար ու պիղծ ոգիները պիտի գլուխը պիտի ճզմուէր, երբ չար ու պիղծ ոգիները պիտի գլուխը պիտի ճզմուէր, երբ չար ու պիղծ ոգիները պիտի 
կապուէին հաւատացեալ մարդոց կեանքին մէջ: Կը մօտենար կապուէին հաւատացեալ մարդոց կեանքին մէջ: Կը մօտենար կապուէին հաւատացեալ մարդոց կեանքին մէջ: Կը մօտենար կապուէին հաւատացեալ մարդոց կեանքին մէջ: Կը մօտենար 
ժամը երբ մարդկութեան մեղքերը պիտի քաւուէին, երբ նոժամը երբ մարդկութեան մեղքերը պիտի քաւուէին, երբ նոժամը երբ մարդկութեան մեղքերը պիտի քաւուէին, երբ նոժամը երբ մարդկութեան մեղքերը պիտի քաւուէին, երբ նո´́́́ր ր ր ր 
ստեղծագործութիւն մը յառաջ պիտի գստեղծագործութիւն մը յառաջ պիտի գստեղծագործութիւն մը յառաջ պիտի գստեղծագործութիւն մը յառաջ պիտի գար: Կը մօտենար ժամը ար: Կը մօտենար ժամը ար: Կը մօտենար ժամը ար: Կը մօտենար ժամը 
երբ երբ երբ երբ ««««ամէն կողմ դարձող բոցեղէն սուրինամէն կողմ դարձող բոցեղէն սուրինամէն կողմ դարձող բոցեղէն սուրինամէն կողմ դարձող բոցեղէն սուրին» » » » միմիմիմիջոցաւ կենաց ջոցաւ կենաց ջոցաւ կենաց ջոցաւ կենաց 
ԾԾԾԾառին փակուած ճամբան բացուած պիտի յայտարարուէր: առին փակուած ճամբան բացուած պիտի յայտարարուէր: առին փակուած ճամբան բացուած պիտի յայտարարուէր: առին փակուած ճամբան բացուած պիտի յայտարարուէր: 
Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ դրախտին դուռը լայնօրէն Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ դրախտին դուռը լայնօրէն Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ դրախտին դուռը լայնօրէն Կը մօտենար ժամը երբ Աստուծոյ դրախտին դուռը լայնօրէն 
պիտի բացուէր` Աստուծոյ ներկայութեան ծարաւը ունեցող պիտի բացուէր` Աստուծոյ ներկայութեան ծարաւը ունեցող պիտի բացուէր` Աստուծոյ ներկայութեան ծարաւը ունեցող պիտի բացուէր` Աստուծոյ ներկայութեան ծարաւը ունեցող 
հոգիներուն առջեւ: Կը մօտենար ժամըհոգիներուն առջեւ: Կը մօտենար ժամըհոգիներուն առջեւ: Կը մօտենար ժամըհոգիներուն առջեւ: Կը մօտենար ժամը    երբ Աստուծոյ թագաերբ Աստուծոյ թագաերբ Աստուծոյ թագաերբ Աստուծոյ թագա----
ւորութիւնը պիտի հաստատուէր երկրի վրայ՝ հաւատացեալւորութիւնը պիտի հաստատուէր երկրի վրայ՝ հաւատացեալւորութիւնը պիտի հաստատուէր երկրի վրայ՝ հաւատացեալւորութիւնը պիտի հաստատուէր երկրի վրայ՝ հաւատացեալ----
ներուն սրտին մէջ հաստատուելով: Կը մօտենար ժամը երբ ներուն սրտին մէջ հաստատուելով: Կը մօտենար ժամը երբ ներուն սրտին մէջ հաստատուելով: Կը մօտենար ժամը երբ ներուն սրտին մէջ հաստատուելով: Կը մօտենար ժամը երբ 
որդեգրութեան պատիւը պիտի ընծայուէր բոլոր հաւատաորդեգրութեան պատիւը պիտի ընծայուէր բոլոր հաւատաորդեգրութեան պատիւը պիտի ընծայուէր բոլոր հաւատաորդեգրութեան պատիւը պիտի ընծայուէր բոլոր հաւատա----
ցողներուն, եւ պիտի վերականգնէր Աստուծոյ եւ մարդուն ցողներուն, եւ պիտի վերականգնէր Աստուծոյ եւ մարդուն ցողներուն, եւ պիտի վերականգնէր Աստուծոյ եւ մարդուն ցողներուն, եւ պիտի վերականգնէր Աստուծոյ եւ մարդուն 
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հայր եւ որդիի յարաբերութիւնը: Կարելի՞հայր եւ որդիի յարաբերութիւնը: Կարելի՞հայր եւ որդիի յարաբերութիւնը: Կարելի՞հայր եւ որդիի յարաբերութիւնը: Կարելի՞    բան էր այդպիսի բան էր այդպիսի բան էր այդպիսի բան էր այդպիսի 
ատեն չաղօթել:ատեն չաղօթել:ատեն չաղօթել:ատեն չաղօթել:    

Քրիստոս աղօթեց Գողգոթա բարձրանալէ եւ մարդոց Քրիստոս աղօթեց Գողգոթա բարձրանալէ եւ մարդոց Քրիստոս աղօթեց Գողգոթա բարձրանալէ եւ մարդոց Քրիստոս աղօթեց Գողգոթա բարձրանալէ եւ մարդոց 
փրկութիւնը իփրկութիւնը իփրկութիւնը իփրկութիւնը իրագործելէ առաջ, որպէսզի ցոյց տարրագործելէ առաջ, որպէսզի ցոյց տարրագործելէ առաջ, որպէսզի ցոյց տարրագործելէ առաջ, որպէսզի ցոյց տար    եւ սորեւ սորեւ սորեւ սոր----
վեցնէվեցնէվեցնէվեցնէրրրր    մեզի, թէ հոգեւոր իրագործումները առանց աղօթքի մեզի, թէ հոգեւոր իրագործումները առանց աղօթքի մեզի, թէ հոգեւոր իրագործումները առանց աղօթքի մեզի, թէ հոգեւոր իրագործումները առանց աղօթքի 
չեչեչեչե´́́́ն ըլլար: Աղօթքոն ըլլար: Աղօթքոն ըլլար: Աղօթքոն ըլլար: Աղօթքո´́́́վ է որ մեր եւ այլոց փրկութիւնը կրնանք վ է որ մեր եւ այլոց փրկութիւնը կրնանք վ է որ մեր եւ այլոց փրկութիւնը կրնանք վ է որ մեր եւ այլոց փրկութիւնը կրնանք 
իրագործել: Աղօթքոիրագործել: Աղօթքոիրագործել: Աղօթքոիրագործել: Աղօթքո´́́́վ էվ էվ էվ է    որ հեռոոր հեռոոր հեռոոր հեռո´́́́ւ կը վանենք Սատանան մեր ւ կը վանենք Սատանան մեր ւ կը վանենք Սատանան մեր ւ կը վանենք Սատանան մեր 
եւ ուրիշներուն կեանքէն: Աղօթքոեւ ուրիշներուն կեանքէն: Աղօթքոեւ ուրիշներուն կեանքէն: Աղօթքոեւ ուրիշներուն կեանքէն: Աղօթքո´́́́վ է որ կը փակենք դժոխվ է որ կը փակենք դժոխվ է որ կը փակենք դժոխվ է որ կը փակենք դժոխ----
քին դուռը եւ կը բանանք արքայութեան դուռը: Աղօթքին դուռը եւ կը բանանք արքայութեան դուռը: Աղօթքին դուռը եւ կը բանանք արքայութեան դուռը: Աղօթքին դուռը եւ կը բանանք արքայութեան դուռը: Աղօթքոքոքոքո´́́́վ է որ վ է որ վ է որ վ է որ 
ազատ կազատ կազատ կազատ կ’’’’արձակուինք մեղքէն եւ կը կապենք մեզ մեղքով արձակուինք մեղքէն եւ կը կապենք մեզ մեղքով արձակուինք մեղքէն եւ կը կապենք մեզ մեղքով արձակուինք մեղքէն եւ կը կապենք մեզ մեղքով 
կապող Չարը:կապող Չարը:կապող Չարը:կապող Չարը:    

3) 3) 3) 3) Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ քառասՄատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ քառասՄատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ քառասՄատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ քառաս----
նօրեայ ծնօրեայ ծնօրեայ ծնօրեայ ծոմապահութենէ ետք` Քրիստոս ոմապահութենէ ետք` Քրիստոս ոմապահութենէ ետք` Քրիստոս ոմապահութենէ ետք` Քրիստոս ««««անօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւանօթեցաւ»:»:»:»:    ՔրիսՔրիսՔրիսՔրիս----
տոս անօթեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: Մենք սովորատոս անօթեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: Մենք սովորատոս անօթեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: Մենք սովորատոս անօթեցաւ բայց չինկաւ փորձութեան մէջ: Մենք սովորա----
բար անօթենալէ ետք, այլ բացատրութեամբ մը` տկարանալէ բար անօթենալէ ետք, այլ բացատրութեամբ մը` տկարանալէ բար անօթենալէ ետք, այլ բացատրութեամբ մը` տկարանալէ բար անօթենալէ ետք, այլ բացատրութեամբ մը` տկարանալէ 
ետք է որ մեղքի մէջ կետք է որ մեղքի մէջ կետք է որ մեղքի մէջ կետք է որ մեղքի մէջ կ’’’’իյնանք: Սատանան շատ լաւ գիտէ իւիյնանք: Սատանան շատ լաւ գիտէ իւիյնանք: Սատանան շատ լաւ գիտէ իւիյնանք: Սատանան շատ լաւ գիտէ իւ----
րաքանչիւր մարդու տկարութիւնները եւ անոնց տկարուրաքանչիւր մարդու տկարութիւնները եւ անոնց տկարուրաքանչիւր մարդու տկարութիւնները եւ անոնց տկարուրաքանչիւր մարդու տկարութիւնները եւ անոնց տկարութեան թեան թեան թեան 
պահպահպահպահերը, եւ ըստ այնմ, կերը, եւ ըստ այնմ, կերը, եւ ըստ այնմ, կերը, եւ ըստ այնմ, կ’’’’որոշէ յարձակումի ճիշդ պահը: որոշէ յարձակումի ճիշդ պահը: որոշէ յարձակումի ճիշդ պահը: որոշէ յարձակումի ճիշդ պահը: ((((Այս Այս Այս Այս 
կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ 3կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ 3կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ 3կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ 3----րդ րդ րդ րդ 
համարի բացատրութեան առաջին կէտին մէջ):համարի բացատրութեան առաջին կէտին մէջ):համարի բացատրութեան առաջին կէտին մէջ):համարի բացատրութեան առաջին կէտին մէջ):    

4) «4) «4) «4) «ԱնօթեցաւԱնօթեցաւԱնօթեցաւԱնօթեցաւ» » » » բառը կը բացայայտէ նաեւ Յիսուսի մարդբառը կը բացայայտէ նաեւ Յիսուսի մարդբառը կը բացայայտէ նաեւ Յիսուսի մարդբառը կը բացայայտէ նաեւ Յիսուսի մարդ----
կային երեսը կամ բնութիւնը: Աւետարաններուն մէջ Յիսուսի կային երեսը կամ բնութիւնը: Աւետարաններուն մէջ Յիսուսի կային երեսը կամ բնութիւնը: Աւետարաններուն մէջ Յիսուսի կային երեսը կամ բնութիւնը: Աւետարաններուն մէջ Յիսուսի 
հահահահամար յմար յմար յմար յաճախ կը գործածուին բառեր կամ բացատրուաճախ կը գործածուին բառեր կամ բացատրուաճախ կը գործածուին բառեր կամ բացատրուաճախ կը գործածուին բառեր կամ բացատրութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներ, որոնք ցոյց կու տան անոր մարդկային երեսը: Յիշեմ լոկ ներ, որոնք ցոյց կու տան անոր մարդկային երեսը: Յիշեմ լոկ ներ, որոնք ցոյց կու տան անոր մարդկային երեսը: Յիշեմ լոկ ներ, որոնք ցոյց կու տան անոր մարդկային երեսը: Յիշեմ լոկ 
մի քանին.մի քանին.մի քանին.մի քանին.----    Մարկոս կՄարկոս կՄարկոս կՄարկոս կ’’’’արձանագրէ թէ Յիսուս առիթով մը արձանագրէ թէ Յիսուս առիթով մը արձանագրէ թէ Յիսուս առիթով մը արձանագրէ թէ Յիսուս առիթով մը 
««««բարկացաւբարկացաւբարկացաւբարկացաւ» » » » իր իր իր իր աշակերտներուն դէմ, որոնք մանուկներուն աշակերտներուն դէմ, որոնք մանուկներուն աշակերտներուն դէմ, որոնք մանուկներուն աշակերտներուն դէմ, որոնք մանուկներուն 
արգելք կարգելք կարգելք կարգելք կ’’’’ուզէինուզէինուզէինուզէին    ըլլալ (ըլլալ (ըլլալ (ըլլալ (Մարկոս Մարկոս Մարկոս Մարկոս 10.1410.1410.1410.14): ): ): ): Կը կարդանք ճամբորԿը կարդանք ճամբորԿը կարդանք ճամբորԿը կարդանք ճամբոր----
դութեան մը պատճառով Յիսուսի դութեան մը պատճառով Յիսուսի դութեան մը պատճառով Յիսուսի դութեան մը պատճառով Յիսուսի ««««յոգնածյոգնածյոգնածյոգնած» » » » ըլլալուն մասին ըլլալուն մասին ըլլալուն մասին ըլլալուն մասին 
((((Յովհաննէս 4.6): Կը տեսնենք թէ ինչպէս Յովհաննէս 4.6): Կը տեսնենք թէ ինչպէս Յովհաննէս 4.6): Կը տեսնենք թէ ինչպէս Յովհաննէս 4.6): Կը տեսնենք թէ ինչպէս ««««կը զարմակը զարմակը զարմակը զարմանարնարնարնար» » » » 
Նազարէթցիներու անհաւատութեան վրայՆազարէթցիներու անհաւատութեան վրայՆազարէթցիներու անհաւատութեան վրայՆազարէթցիներու անհաւատութեան վրայ ( ( ( (Մարկոս 6.6): Մարկոս 6.6): Մարկոս 6.6): Մարկոս 6.6): 
Ղազարոսի մահուան առիթով Յիսուս Ղազարոսի մահուան առիթով Յիսուս Ղազարոսի մահուան առիթով Յիսուս Ղազարոսի մահուան առիթով Յիսուս ««««լացաւլացաւլացաւլացաւ» » » » (Յովհան(Յովհան(Յովհան(Յովհաննէս նէս նէս նէս 
11.35): 11.35): 11.35): 11.35): Երուսաղէմի համար Երուսաղէմի համար Երուսաղէմի համար Երուսաղէմի համար ««««լացաւլացաւլացաւլացաւ» » » » (Ղուկաս 19.41): Գե(Ղուկաս 19.41): Գե(Ղուկաս 19.41): Գե(Ղուկաս 19.41): Գեթսեթսեթսեթսե----
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մանիի պարտէզին մէջ զինք կը տեսնենք մանիի պարտէզին մէջ զինք կը տեսնենք մանիի պարտէզին մէջ զինք կը տեսնենք մանիի պարտէզին մէջ զինք կը տեսնենք ««««տագնապի ու տագնապի ու տագնապի ու տագնապի ու 
քրտինքներուքրտինքներուքրտինքներուքրտինքներու» » » » մէջ (Ղուկաս 22.44): Նոյնիսկ կը հաստատմէջ (Ղուկաս 22.44): Նոյնիսկ կը հաստատմէջ (Ղուկաս 22.44): Նոյնիսկ կը հաստատմէջ (Ղուկաս 22.44): Նոյնիսկ կը հաստատուի ուի ուի ուի 
թէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս թէ Յիսուս ««««չկրցաւչկրցաւչկրցաւչկրցաւ» » » » ոեւէ հրաշք գործել իր քաղաքացինեոեւէ հրաշք գործել իր քաղաքացինեոեւէ հրաշք գործել իր քաղաքացինեոեւէ հրաշք գործել իր քաղաքացիներուն րուն րուն րուն 
անհաւատութեան պատճառով (Մարկոս 6.5անհաւատութեան պատճառով (Մարկոս 6.5անհաւատութեան պատճառով (Մարկոս 6.5անհաւատութեան պատճառով (Մարկոս 6.5----6): 6): 6): 6): Իր յաԻր յաԻր յաԻր յարուրուրուրութեթեթեթե----
նէն ետք կը տեսնենք թէ նէն ետք կը տեսնենք թէ նէն ետք կը տեսնենք թէ նէն ետք կը տեսնենք թէ ««««խորոված ձուկի կտոր խորոված ձուկի կտոր խորոված ձուկի կտոր խորոված ձուկի կտոր մը եւ մեղրի մը եւ մեղրի մը եւ մեղրի մը եւ մեղրի 
խորիսխխորիսխխորիսխխորիսխ» » » » կերաւ (Ղուկաս 24.42կերաւ (Ղուկաս 24.42կերաւ (Ղուկաս 24.42կերաւ (Ղուկաս 24.42----43): 43): 43): 43): Երբ աշակերտները տեԵրբ աշակերտները տեԵրբ աշակերտները տեԵրբ աշակերտները տե----
սան Յիսուսը իր յարութենէն ետք` վախցան եւ կարծեցին որ սան Յիսուսը իր յարութենէն ետք` վախցան եւ կարծեցին որ սան Յիսուսը իր յարութենէն ետք` վախցան եւ կարծեցին որ սան Յիսուսը իր յարութենէն ետք` վախցան եւ կարծեցին որ 
ոգի մը կը տեսնէին: Յիսուս անոնց ըսաւ թէ ինք միս ու ոսկոր ոգի մը կը տեսնէին: Յիսուս անոնց ըսաւ թէ ինք միս ու ոսկոր ոգի մը կը տեսնէին: Յիսուս անոնց ըսաւ թէ ինք միս ու ոսկոր ոգի մը կը տեսնէին: Յիսուս անոնց ըսաւ թէ ինք միս ու ոսկոր 
ունի, բան մը` որ ոգին չունի, բան մը` որ ոգին չունի, բան մը` որ ոգին չունի, բան մը` որ ոգին չ’’’’ունենար, եւ հրաւիրեց աշաունենար, եւ հրաւիրեց աշաունենար, եւ հրաւիրեց աշաունենար, եւ հրաւիրեց աշակերտնեկերտնեկերտնեկերտնե----
րը որ մօտենան ու զինք րը որ մօտենան ու զինք րը որ մօտենան ու զինք րը որ մօտենան ու զինք ««««շօշշօշշօշշօշափենափենափենափեն» » » » (Ղուկաս 24.39), (Ղուկաս 24.39), (Ղուկաս 24.39), (Ղուկաս 24.39), եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

Մեր եկեղեցւոյ հասկացողութիւնը միշտ եղած է այն` որ Մեր եկեղեցւոյ հասկացողութիւնը միշտ եղած է այն` որ Մեր եկեղեցւոյ հասկացողութիւնը միշտ եղած է այն` որ Մեր եկեղեցւոյ հասկացողութիւնը միշտ եղած է այն` որ 
Յիսուս իր մարդեղութենէն ետք կատարեալ Աստուած էր ու Յիսուս իր մարդեղութենէն ետք կատարեալ Աստուած էր ու Յիսուս իր մարդեղութենէն ետք կատարեալ Աստուած էր ու Յիսուս իր մարդեղութենէն ետք կատարեալ Աստուած էր ու 
կատարեալ մարդ: Անոր աստուածութիւնը պատճառ մը չէր կատարեալ մարդ: Անոր աստուածութիւնը պատճառ մը չէր կատարեալ մարդ: Անոր աստուածութիւնը պատճառ մը չէր կատարեալ մարդ: Անոր աստուածութիւնը պատճառ մը չէր 
որ չանօթեոր չանօթեոր չանօթեոր չանօթենար, չբարկանար, չլար կամ չզարմանար, եւ ոնար, չբարկանար, չլար կամ չզարմանար, եւ ոնար, չբարկանար, չլար կամ չզարմանար, եւ ոնար, չբարկանար, չլար կամ չզարմանար, եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
անոր մարդկութիւնը պաանոր մարդկութիւնը պաանոր մարդկութիւնը պաանոր մարդկութիւնը պատճառ մըն էր որ տկարանար ու տճառ մըն էր որ տկարանար ու տճառ մըն էր որ տկարանար ու տճառ մըն էր որ տկարանար ու 
մեղքի մէջ իյնար: Ոմեղքի մէջ իյնար: Ոմեղքի մէջ իյնար: Ոմեղքի մէջ իյնար: Ո´́́́չ անոր աստուածութիւնը պատճառ եղաւ չ անոր աստուածութիւնը պատճառ եղաւ չ անոր աստուածութիւնը պատճառ եղաւ չ անոր աստուածութիւնը պատճառ եղաւ 
որ Սաոր Սաոր Սաոր Սատանան իրմէ հեռու մնար, եւ ոտանան իրմէ հեռու մնար, եւ ոտանան իրմէ հեռու մնար, եւ ոտանան իրմէ հեռու մնար, եւ ո´́́́չ ալ անոր մարդկուչ ալ անոր մարդկուչ ալ անոր մարդկուչ ալ անոր մարդկու----
թիւնը պատճառ եղաւ կամ կրնար ըլլալ, որ Սատանային ձեռթիւնը պատճառ եղաւ կամ կրնար ըլլալ, որ Սատանային ձեռթիւնը պատճառ եղաւ կամ կրնար ըլլալ, որ Սատանային ձեռթիւնը պատճառ եղաւ կամ կրնար ըլլալ, որ Սատանային ձեռ----
քով մեղքի մէջ իյնար: Երբ Քրիստոս անօթենար, Աստուածքով մեղքի մէջ իյնար: Երբ Քրիստոս անօթենար, Աստուածքով մեղքի մէջ իյնար: Երբ Քրիստոս անօթենար, Աստուածքով մեղքի մէջ իյնար: Երբ Քրիստոս անօթենար, Աստուած----
Քրիստոսը չէր որ կՔրիստոսը չէր որ կՔրիստոսը չէր որ կՔրիստոսը չէր որ կ’’’’անօանօանօանօթենար, եւ ոթենար, եւ ոթենար, եւ ոթենար, եւ ո´́́́չ ալ մարդչ ալ մարդչ ալ մարդչ ալ մարդ----Քրիստոսն էր Քրիստոսն էր Քրիստոսն էր Քրիստոսն էր 
որ կոր կոր կոր կ’’’’անօթենար, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Քրիստոսի անօթենար, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Քրիստոսի անօթենար, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Քրիստոսի անօթենար, այլ` Աստուածամարդ Քրիստոսը: Քրիստոսի 
երկրաւոր առաքելութեան ամէն մէկ վայրկեանին Քրիստոս երկրաւոր առաքելութեան ամէն մէկ վայրկեանին Քրիստոս երկրաւոր առաքելութեան ամէն մէկ վայրկեանին Քրիստոս երկրաւոր առաքելութեան ամէն մէկ վայրկեանին Քրիստոս 
կը գործէր ու կը խօսէր իբրեւ Աստուածամարդ Քրիստոս: կը գործէր ու կը խօսէր իբրեւ Աստուածամարդ Քրիստոս: կը գործէր ու կը խօսէր իբրեւ Աստուածամարդ Քրիստոս: կը գործէր ու կը խօսէր իբրեւ Աստուածամարդ Քրիստոս: 
Նոյնիսկ երբ խաչին վրայ ըսաւ` Նոյնիսկ երբ խաչին վրայ ըսաւ` Նոյնիսկ երբ խաչին վրայ ըսաւ` Նոյնիսկ երբ խաչին վրայ ըսաւ` ««««Ծարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմԾարաւ եմ» » » » (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս (Յովհաննէս 
19.28), 19.28), 19.28), 19.28), ատիկա չըսաւատիկա չըսաւատիկա չըսաւատիկա չըսաւ    լոկ իբրեւ մարդ, եւ ոլոկ իբրեւ մարդ, եւ ոլոկ իբրեւ մարդ, եւ ոլոկ իբրեւ մարդ, եւ ո´́́́չ ալ ըսաւ` կանչ ալ ըսաւ` կանչ ալ ըսաւ` կանչ ալ ըսաւ` կան----
խասաց մարգարէութիւն մը իրականացնելու համար (Սաղխասաց մարգարէութիւն մը իրականացնելու համար (Սաղխասաց մարգարէութիւն մը իրականացնելու համար (Սաղխասաց մարգարէութիւն մը իրականացնելու համար (Սաղ----
մոս 69.21), այլ ըսաւ` իբրեւ Աստուածամարդ, որովհետեւ մոս 69.21), այլ ըսաւ` իբրեւ Աստուածամարդ, որովհետեւ մոս 69.21), այլ ըսաւ` իբրեւ Աստուածամարդ, որովհետեւ մոս 69.21), այլ ըսաւ` իբրեւ Աստուածամարդ, որովհետեւ 
Աստուածամարդ Քրիստոսը իԱստուածամարդ Քրիստոսը իԱստուածամարդ Քրիստոսը իԱստուածամարդ Քրիստոսը ի´́́́նքն էր որ Աստուածն ու նքն էր որ Աստուածն ու նքն էր որ Աստուածն ու նքն էր որ Աստուածն ու 
մարդը քովմարդը քովմարդը քովմարդը քով----քովի պիտի բերէր ու պիտի հաշտեցնէր: Իբրեւ քովի պիտի բերէր ու պիտի հաշտեցնէր: Իբրեւ քովի պիտի բերէր ու պիտի հաշտեցնէր: Իբրեւ քովի պիտի բերէր ու պիտի հաշտեցնէր: Իբրեւ 
մարդ` Քրիստոսի մարդ` Քրիստոսի մարդ` Քրիստոսի մարդ` Քրիստոսի ««««ծարաւ ծարաւ ծարաւ ծարաւ եմեմեմեմ» » » » խօսքը ուղղուած էր Աստուծոյ, խօսքը ուղղուած էր Աստուծոյ, խօսքը ուղղուած էր Աստուծոյ, խօսքը ուղղուած էր Աստուծոյ, 
եւ իբրեւ Աստուած` Քրիստոսի եւ իբրեւ Աստուած` Քրիստոսի եւ իբրեւ Աստուած` Քրիստոսի եւ իբրեւ Աստուած` Քրիստոսի ««««ծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմ» » » » խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած խօսքը ուղղուած 
էր մարդկութեան: Հետեւաբար, էր մարդկութեան: Հետեւաբար, էր մարդկութեան: Հետեւաբար, էր մարդկութեան: Հետեւաբար, ««««ծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմծարաւ եմ» » » » խօսքը Աստուախօսքը Աստուախօսքը Աստուախօսքը Աստուա----
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ծամարդ Քրիստոսը ինքն էր որ կծամարդ Քրիստոսը ինքն էր որ կծամարդ Քրիստոսը ինքն էր որ կծամարդ Քրիստոսը ինքն էր որ կ’’’’արտասանէր, որովհետեւ արտասանէր, որովհետեւ արտասանէր, որովհետեւ արտասանէր, որովհետեւ 
իրմով ու իր միջոցաւ էր որ Աստուած պիտի մօտենար մարիրմով ու իր միջոցաւ էր որ Աստուած պիտի մօտենար մարիրմով ու իր միջոցաւ էր որ Աստուած պիտի մօտենար մարիրմով ու իր միջոցաւ էր որ Աստուած պիտի մօտենար մար----
դուն, եւ մարդը` Աստդուն, եւ մարդը` Աստդուն, եւ մարդը` Աստդուն, եւ մարդը` Աստուծոյ: Քրիստոս Աստուածամարդ էր: Ան ուծոյ: Քրիստոս Աստուածամարդ էր: Ան ուծոյ: Քրիստոս Աստուածամարդ էր: Ան ուծոյ: Քրիստոս Աստուածամարդ էր: Ան 
Աստուած ըլլալով` զԱստուած կը ներկայացնէր մարդկուԱստուած ըլլալով` զԱստուած կը ներկայացնէր մարդկուԱստուած ըլլալով` զԱստուած կը ներկայացնէր մարդկուԱստուած ըլլալով` զԱստուած կը ներկայացնէր մարդկու----
թեան, եւ մարդ ըլլալով` մարդկութիւնը կը ներկայացնէր թեան, եւ մարդ ըլլալով` մարդկութիւնը կը ներկայացնէր թեան, եւ մարդ ըլլալով` մարդկութիւնը կը ներկայացնէր թեան, եւ մարդ ըլլալով` մարդկութիւնը կը ներկայացնէր 
Աստուծոյ: Տակաւին, կարելի է խօսիլ իրեն համար գորԱստուծոյ: Տակաւին, կարելի է խօսիլ իրեն համար գորԱստուծոյ: Տակաւին, կարելի է խօսիլ իրեն համար գորԱստուծոյ: Տակաւին, կարելի է խօսիլ իրեն համար գոր----
ծածուող ծածուող ծածուող ծածուող ««««մեռաւմեռաւմեռաւմեռաւ» » » » բառին համար: Քրիստոս չմեռաւ լոկ իբրեւ բառին համար: Քրիստոս չմեռաւ լոկ իբրեւ բառին համար: Քրիստոս չմեռաւ լոկ իբրեւ բառին համար: Քրիստոս չմեռաւ լոկ իբրեւ 
մարդ, որովհետեւ եթմարդ, որովհետեւ եթմարդ, որովհետեւ եթմարդ, որովհետեւ եթէ լոկ իբրեւ մարդ մեռաւ` ուրեմն մենք է լոկ իբրեւ մարդ մեռաւ` ուրեմն մենք է լոկ իբրեւ մարդ մեռաւ` ուրեմն մենք է լոկ իբրեւ մարդ մեռաւ` ուրեմն մենք 
չենք փրկուած, քանի միայն Աստուծոյ արիւնը կրնայ մեզ չենք փրկուած, քանի միայն Աստուծոյ արիւնը կրնայ մեզ չենք փրկուած, քանի միայն Աստուծոյ արիւնը կրնայ մեզ չենք փրկուած, քանի միայն Աստուծոյ արիւնը կրնայ մեզ 
փրկել: Իսկ եթէ ըսենք մեռաւ իբրեւ Աստուած` աստուածափրկել: Իսկ եթէ ըսենք մեռաւ իբրեւ Աստուած` աստուածափրկել: Իսկ եթէ ըսենք մեռաւ իբրեւ Աստուած` աստուածափրկել: Իսկ եթէ ըսենք մեռաւ իբրեւ Աստուած` աստուածա----
բանական սխալի մէջ կբանական սխալի մէջ կբանական սխալի մէջ կբանական սխալի մէջ կ’’’’իյնանք, քանի Աստուած չի մեռնիր եւ իյնանք, քանի Աստուած չի մեռնիր եւ իյնանք, քանի Աստուած չի մեռնիր եւ իյնանք, քանի Աստուած չի մեռնիր եւ 
չի կրնար մեռնիլ: Քրիստոս իբրեւ մարդ կամ իբրեւ Աստուած չի կրնար մեռնիլ: Քրիստոս իբրեւ մարդ կամ իբրեւ Աստուած չի կրնար մեռնիլ: Քրիստոս իբրեւ մարդ կամ իբրեւ Աստուած չի կրնար մեռնիլ: Քրիստոս իբրեւ մարդ կամ իբրեւ Աստուած 
չմեռաւ, այչմեռաւ, այչմեռաւ, այչմեռաւ, այլ` մեռաւ իբրեւ Աստուածամարդ: Քրիստոսի մարլ` մեռաւ իբրեւ Աստուածամարդ: Քրիստոսի մարլ` մեռաւ իբրեւ Աստուածամարդ: Քրիստոսի մարլ` մեռաւ իբրեւ Աստուածամարդ: Քրիստոսի մար----
մինը` աստուածային մարմին էր, եւ իր այդ մարմինն էր որ մինը` աստուածային մարմին էր, եւ իր այդ մարմինն էր որ մինը` աստուածային մարմին էր, եւ իր այդ մարմինն էր որ մինը` աստուածային մարմին էր, եւ իր այդ մարմինն էր որ 
մեռաւ խաչին վրայ, բայց անոր աստուածամարդկային մեռաւ խաչին վրայ, բայց անոր աստուածամարդկային մեռաւ խաչին վրայ, բայց անոր աստուածամարդկային մեռաւ խաչին վրայ, բայց անոր աստուածամարդկային 
հոգին` ողջ մնաց, որովհետեւ հոգին չի մեռնիր, եւ հոգիով ալ հոգին` ողջ մնաց, որովհետեւ հոգին չի մեռնիր, եւ հոգիով ալ հոգին` ողջ մնաց, որովհետեւ հոգին չի մեռնիր, եւ հոգիով ալ հոգին` ողջ մնաց, որովհետեւ հոգին չի մեռնիր, եւ հոգիով ալ 
գնաց բանտարկուած հոգիներուն քարոզեց (Ա.Պետրոս 3.18գնաց բանտարկուած հոգիներուն քարոզեց (Ա.Պետրոս 3.18գնաց բանտարկուած հոգիներուն քարոզեց (Ա.Պետրոս 3.18գնաց բանտարկուած հոգիներուն քարոզեց (Ա.Պետրոս 3.18----
19, 4.619, 4.619, 4.619, 4.6): ): ): ): Տակաւին կարելի է շատ բառեր կամ բացատրուՏակաւին կարելի է շատ բառեր կամ բացատրուՏակաւին կարելի է շատ բառեր կամ բացատրուՏակաւին կարելի է շատ բառեր կամ բացատրութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներ յիշել, որոնք Քրիստոսի մարդկային երեսը կը պարզեն, ներ յիշել, որոնք Քրիստոսի մարդկային երեսը կը պարզեն, ներ յիշել, որոնք Քրիստոսի մարդկային երեսը կը պարզեն, ներ յիշել, որոնք Քրիստոսի մարդկային երեսը կը պարզեն, 
բայց յիշեալ օրինակներով բաւարարուինք:բայց յիշեալ օրինակներով բաւարարուինք:բայց յիշեալ օրինակներով բաւարարուինք:բայց յիշեալ օրինակներով բաւարարուինք:    

5) 5) 5) 5) Ուրիշ կարեւոր նշում մը: Յիսուսի համար կՈւրիշ կարեւոր նշում մը: Յիսուսի համար կՈւրիշ կարեւոր նշում մը: Յիսուսի համար կՈւրիշ կարեւոր նշում մը: Յիսուսի համար կ’’’’ըսուի թէ ըսուի թէ ըսուի թէ ըսուի թէ 
անօթեցաւ, մինչդեռ Ադամին ու Եւային համար չանօթեցաւ, մինչդեռ Ադամին ու Եւային համար չանօթեցաւ, մինչդեռ Ադամին ու Եւային համար չանօթեցաւ, մինչդեռ Ադամին ու Եւային համար չ’’’’ըսուիր թէ ըսուիր թէ ըսուիր թէ ըսուիր թէ 
անօթեցան: Ուանօթեցան: Ուանօթեցան: Ուանօթեցան: Ուրեմն, անոնց մեղքի մէջ իյնալը անօթութեան րեմն, անոնց մեղքի մէջ իյնալը անօթութեան րեմն, անոնց մեղքի մէջ իյնալը անօթութեան րեմն, անոնց մեղքի մէջ իյնալը անօթութեան 
հետեւանքով կամ ուրիշ կարիքի մը պատճառով չէր: Սա կը հետեւանքով կամ ուրիշ կարիքի մը պատճառով չէր: Սա կը հետեւանքով կամ ուրիշ կարիքի մը պատճառով չէր: Սա կը հետեւանքով կամ ուրիշ կարիքի մը պատճառով չէր: Սա կը 
նշանակէ, թէ անոնք իրենց ազատ կամքով ընտրեցին պատնշանակէ, թէ անոնք իրենց ազատ կամքով ընտրեցին պատնշանակէ, թէ անոնք իրենց ազատ կամքով ընտրեցին պատնշանակէ, թէ անոնք իրենց ազատ կամքով ընտրեցին պատ----
ուիրանազանուիրանազանուիրանազանուիրանազանցութեան ճամբան: Հոսկէ կը սորվինք այն` թէ ցութեան ճամբան: Հոսկէ կը սորվինք այն` թէ ցութեան ճամբան: Հոսկէ կը սորվինք այն` թէ ցութեան ճամբան: Հոսկէ կը սորվինք այն` թէ 
Սատանան չի կրնար ստիպել մարդուն որ մեղք գործէ: ՄարՍատանան չի կրնար ստիպել մարդուն որ մեղք գործէ: ՄարՍատանան չի կրնար ստիպել մարդուն որ մեղք գործէ: ՄարՍատանան չի կրնար ստիպել մարդուն որ մեղք գործէ: Մար----
դը իր ազատ կադը իր ազատ կադը իր ազատ կադը իր ազատ կամքով մեղք կը գործէ: Օգոստինոս կմքով մեղք կը գործէ: Օգոստինոս կմքով մեղք կը գործէ: Օգոստինոս կմքով մեղք կը գործէ: Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Սատանան կրնայ առաջարկել մեզի որ մեղք գործենք, բայց Սատանան կրնայ առաջարկել մեզի որ մեղք գործենք, բայց Սատանան կրնայ առաջարկել մեզի որ մեղք գործենք, բայց Սատանան կրնայ առաջարկել մեզի որ մեղք գործենք, բայց 
չի կրնար ստիպել որ գործենքչի կրնար ստիպել որ գործենքչի կրնար ստիպել որ գործենքչի կրնար ստիպել որ գործենք»:»:»:»:    Ուրիշ տեղ Օգոստինոս կՈւրիշ տեղ Օգոստինոս կՈւրիշ տեղ Օգոստինոս կՈւրիշ տեղ Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Ինչպէս չենք կրնար արգիլել թռչուններուն որ թռչին մեր Ինչպէս չենք կրնար արգիլել թռչուններուն որ թռչին մեր Ինչպէս չենք կրնար արգիլել թռչուններուն որ թռչին մեր Ինչպէս չենք կրնար արգիլել թռչուններուն որ թռչին մեր 
գլուխին վերեւ, բայց կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն գլուխին վերեւ, բայց կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն գլուխին վերեւ, բայց կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն գլուխին վերեւ, բայց կրնանք արգիլել անոնց որ բոյն 
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հաստատեն հաստատեն հաստատեն հաստատեն մեր գլուխին վրայ, նոյնպէս ալ, մենք չենք կրնար մեր գլուխին վրայ, նոյնպէս ալ, մենք չենք կրնար մեր գլուխին վրայ, նոյնպէս ալ, մենք չենք կրնար մեր գլուխին վրայ, նոյնպէս ալ, մենք չենք կրնար 
արգիլել չար մտածումներուն յարձակումը մեր մտքին վրայ, արգիլել չար մտածումներուն յարձակումը մեր մտքին վրայ, արգիլել չար մտածումներուն յարձակումը մեր մտքին վրայ, արգիլել չար մտածումներուն յարձակումը մեր մտքին վրայ, 
բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն հաստատեն մեր մտքին բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն հաստատեն մեր մտքին բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն հաստատեն մեր մտքին բայց կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն հաստատեն մեր մտքին 
մէջմէջմէջմէջ»»»»::::    Սատանան կրնայ բաղխել մեր սրտի դուռը, բայց չի Սատանան կրնայ բաղխել մեր սրտի դուռը, բայց չի Սատանան կրնայ բաղխել մեր սրտի դուռը, բայց չի Սատանան կրնայ բաղխել մեր սրտի դուռը, բայց չի 
կրնար զայն խորտակելով ներս մտնել. դուռը անոր դիմաց կրնար զայն խորտակելով ներս մտնել. դուռը անոր դիմաց կրնար զայն խորտակելով ներս մտնել. դուռը անոր դիմաց կրնար զայն խորտակելով ներս մտնել. դուռը անոր դիմաց 
բաբաբաբանալը կամ փակ պահելը մեր ազատ կամքին ձգուած է. նալը կամ փակ պահելը մեր ազատ կամքին ձգուած է. նալը կամ փակ պահելը մեր ազատ կամքին ձգուած է. նալը կամ փակ պահելը մեր ազատ կամքին ձգուած է. 
ուստի, ոչ ոք կրնայ արդարացում ներկաուստի, ոչ ոք կրնայ արդարացում ներկաուստի, ոչ ոք կրնայ արդարացում ներկաուստի, ոչ ոք կրնայ արդարացում ներկայացնել իր գործած յացնել իր գործած յացնել իր գործած յացնել իր գործած 
մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:մեղքերուն համար:    

««««Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ Այն ատեն փորձիչը՝ Սատանան, մօտեցաւ իրեն եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.----    ““““Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, ըսէ՛ որ այս քարերը հաց 
դառնանդառնանդառնանդառնան”»”»”»”» ( ( ( (Մատթէոս 4.3):Մատթէոս 4.3):Մատթէոս 4.3):Մատթէոս 4.3):    

1) «1) «1) «1) «Այն ատենԱյն ատենԱյն ատենԱյն ատեն» » » » ըսելոըսելոըսելոըսելով` պէտք է հասկնալ սաստիկ վ` պէտք է հասկնալ սաստիկ վ` պէտք է հասկնալ սաստիկ վ` պէտք է հասկնալ սաստիկ 
կերպով Յիսուսի անօթենալէն ետք: Սատանան երբ գիտցաւ կերպով Յիսուսի անօթենալէն ետք: Սատանան երբ գիտցաւ կերպով Յիսուսի անօթենալէն ետք: Սատանան երբ գիտցաւ կերպով Յիսուսի անօթենալէն ետք: Սատանան երբ գիտցաւ 
որ Յիսուս շատ անօթեցած էր` մօտեցաւ անոր: Այլ խօսքով, որ Յիսուս շատ անօթեցած էր` մօտեցաւ անոր: Այլ խօսքով, որ Յիսուս շատ անօթեցած էր` մօտեցաւ անոր: Այլ խօսքով, որ Յիսուս շատ անօթեցած էր` մօտեցաւ անոր: Այլ խօսքով, 
Չարը Յիսուսի անօթութիւնը տեսնելով` զայն փորձելու ճիշդ Չարը Յիսուսի անօթութիւնը տեսնելով` զայն փորձելու ճիշդ Չարը Յիսուսի անօթութիւնը տեսնելով` զայն փորձելու ճիշդ Չարը Յիսուսի անօթութիւնը տեսնելով` զայն փորձելու ճիշդ 
պահը հասած համարեց: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Սատանան պահը հասած համարեց: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Սատանան պահը հասած համարեց: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Սատանան պահը հասած համարեց: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Սատանան 
կկկկ’’’’ընտրէ իր յարձակման պահնընտրէ իր յարձակման պահնընտրէ իր յարձակման պահնընտրէ իր յարձակման պահն    ու ժամը: Կը դիտէ ու կը ու ժամը: Կը դիտէ ու կը ու ժամը: Կը դիտէ ու կը ու ժամը: Կը դիտէ ու կը 
հետապնդէ մեզ: Երբ տեսնէ մեզ տկարացած` կը յարձակի ու հետապնդէ մեզ: Երբ տեսնէ մեզ տկարացած` կը յարձակի ու հետապնդէ մեզ: Երբ տեսնէ մեզ տկարացած` կը յարձակի ու հետապնդէ մեզ: Երբ տեսնէ մեզ տկարացած` կը յարձակի ու 
մեզ մեղքի կմեզ մեղքի կմեզ մեղքի կմեզ մեղքի կ’’’’առաջնորդէ: Ան գիտցաւ Եւային տկար կողմը, եւ առաջնորդէ: Ան գիտցաւ Եւային տկար կողմը, եւ առաջնորդէ: Ան գիտցաւ Եւային տկար կողմը, եւ առաջնորդէ: Ան գիտցաւ Եւային տկար կողմը, եւ 
ըստ այնմ որոշեց յարձակըստ այնմ որոշեց յարձակըստ այնմ որոշեց յարձակըստ այնմ որոշեց յարձակման պահը: Անոր տկար կողմը` ման պահը: Անոր տկար կողմը` ման պահը: Անոր տկար կողմը` ման պահը: Անոր տկար կողմը` 
առանձին գտնուիլն էր: Աստառանձին գտնուիլն էր: Աստառանձին գտնուիլն էր: Աստառանձին գտնուիլն էր: Աստուած Ադամն ու Եւան ստեղծած ուած Ադամն ու Եւան ստեղծած ուած Ադամն ու Եւան ստեղծած ուած Ադամն ու Եւան ստեղծած 
էր որպէսզի անոնք մնայուէր որպէսզի անոնք մնայուէր որպէսզի անոնք մնայուէր որպէսզի անոնք մնայուն կերպով իրարու հետ ըլլային: ն կերպով իրարու հետ ըլլային: ն կերպով իրարու հետ ըլլային: ն կերպով իրարու հետ ըլլային: 
Երբ Եւա պահուան մը համար հեռացաւ Ադամէն` Սատանան Երբ Եւա պահուան մը համար հեռացաւ Ադամէն` Սատանան Երբ Եւա պահուան մը համար հեռացաւ Ադամէն` Սատանան Երբ Եւա պահուան մը համար հեռացաւ Ադամէն` Սատանան 
առիթը օգտագործեց եւ մօտեառիթը օգտագործեց եւ մօտեառիթը օգտագործեց եւ մօտեառիթը օգտագործեց եւ մօտեցաւ Եւային ու զինք մեղքի ցաւ Եւային ու զինք մեղքի ցաւ Եւային ու զինք մեղքի ցաւ Եւային ու զինք մեղքի 
առաջնորդեց (Ծննդոց 3.1առաջնորդեց (Ծննդոց 3.1առաջնորդեց (Ծննդոց 3.1առաջնորդեց (Ծննդոց 3.1----6): 6): 6): 6): ԻսԻսԻսԻսրայէլի ժողովուրդը պատերայէլի ժողովուրդը պատերայէլի ժողովուրդը պատերայէլի ժողովուրդը պատե----
րազմներու ընթացքին փոխանակ Աստուծոյ վստահերազմներու ընթացքին փոխանակ Աստուծոյ վստահերազմներու ընթացքին փոխանակ Աստուծոյ վստահերազմներու ընթացքին փոխանակ Աստուծոյ վստահելու` իր լու` իր լու` իր լու` իր 
պատերազմիկներուն կը վստապատերազմիկներուն կը վստապատերազմիկներուն կը վստապատերազմիկներուն կը վստահէր, եւ Սատանան գիտէր այդ հէր, եւ Սատանան գիտէր այդ հէր, եւ Սատանան գիտէր այդ հէր, եւ Սատանան գիտէր այդ 
մէկը. ուստի ան Աստուծոյ իսկ թոյլտուութեամբ դրդեց մէկը. ուստի ան Աստուծոյ իսկ թոյլտուութեամբ դրդեց մէկը. ուստի ան Աստուծոյ իսկ թոյլտուութեամբ դրդեց մէկը. ուստի ան Աստուծոյ իսկ թոյլտուութեամբ դրդեց 
Դաւիթը մարդահամար կատարելու, եւ Դաւիթ կատարեց. Դաւիթը մարդահամար կատարելու, եւ Դաւիթ կատարեց. Դաւիթը մարդահամար կատարելու, եւ Դաւիթ կատարեց. Դաւիթը մարդահամար կատարելու, եւ Դաւիթ կատարեց. 
ատիկա պատճառ դարձաւ որ ամբողջ ժողովուրդը Աստուծոյ ատիկա պատճառ դարձաւ որ ամբողջ ժողովուրդը Աստուծոյ ատիկա պատճառ դարձաւ որ ամբողջ ժողովուրդը Աստուծոյ ատիկա պատճառ դարձաւ որ ամբողջ ժողովուրդը Աստուծոյ 
պատիժին ենթակայ ըլլայ (Ա.Մնացորպատիժին ենթակայ ըլլայ (Ա.Մնացորպատիժին ենթակայ ըլլայ (Ա.Մնացորպատիժին ենթակայ ըլլայ (Ա.Մնացորդաց 21.1դաց 21.1դաց 21.1դաց 21.1----17: 17: 17: 17: Բ.ԹագաԲ.ԹագաԲ.ԹագաԲ.Թագա----
ւորաց 24.1ւորաց 24.1ւորաց 24.1ւորաց 24.1----17): 17): 17): 17): Անանիայի ու ՍափիԱնանիայի ու ՍափիԱնանիայի ու ՍափիԱնանիայի ու Սափիրարարարայի մէջ դրամասիրույի մէջ դրամասիրույի մէջ դրամասիրույի մէջ դրամասիրու----
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թիւն կար. Սատանան գիտէր ատիկա. զիրենք առաջնորդեց թիւն կար. Սատանան գիտէր ատիկա. զիրենք առաջնորդեց թիւն կար. Սատանան գիտէր ատիկա. զիրենք առաջնորդեց թիւն կար. Սատանան գիտէր ատիկա. զիրենք առաջնորդեց 
դրամի սիրոյն սուտ խօսելու Պետրոս առաքեալին եւ ատիկա դրամի սիրոյն սուտ խօսելու Պետրոս առաքեալին եւ ատիկա դրամի սիրոյն սուտ խօսելու Պետրոս առաքեալին եւ ատիկա դրամի սիրոյն սուտ խօսելու Պետրոս առաքեալին եւ ատիկա 
իրենց մահուան պատճառ դարձաւ (Գործք 5.1իրենց մահուան պատճառ դարձաւ (Գործք 5.1իրենց մահուան պատճառ դարձաւ (Գործք 5.1իրենց մահուան պատճառ դարձաւ (Գործք 5.1----11): 11): 11): 11): Յուդա ԻսՅուդա ԻսՅուդա ԻսՅուդա Իս----
կարիոտացին նաեւ դրամասէր էր. Սատանան իր դրամակարիոտացին նաեւ դրամասէր էր. Սատանան իր դրամակարիոտացին նաեւ դրամասէր էր. Սատանան իր դրամակարիոտացին նաեւ դրամասէր էր. Սատանան իր դրամասիսիսիսի----
րութենէն օգտուելով` զինք իր Տէրըրութենէն օգտուելով` զինք իր Տէրըրութենէն օգտուելով` զինք իր Տէրըրութենէն օգտուելով` զինք իր Տէրը    մատնելու առաջնորդեց մատնելու առաջնորդեց մատնելու առաջնորդեց մատնելու առաջնորդեց 
((((Յովհաննէս 13.27, 18.2Յովհաննէս 13.27, 18.2Յովհաննէս 13.27, 18.2Յովհաննէս 13.27, 18.2----3): 3): 3): 3): Եթէ մէկը անժուժկալ ըլլայ` դիւԵթէ մէկը անժուժկալ ըլլայ` դիւԵթէ մէկը անժուժկալ ըլլայ` դիւԵթէ մէկը անժուժկալ ըլլայ` դիւ----
րաւ կրնայ Սատանային կողմէ փորրաւ կրնայ Սատանային կողմէ փորրաւ կրնայ Սատանային կողմէ փորրաւ կրնայ Սատանային կողմէ փորձուձուձուձութեան մղուիլ: Պօղոս թեան մղուիլ: Պօղոս թեան մղուիլ: Պօղոս թեան մղուիլ: Պօղոս 
առաքեալ իր խօսքը ուղղելով այր եւ կնոջ` կառաքեալ իր խօսքը ուղղելով այր եւ կնոջ` կառաքեալ իր խօսքը ուղղելով այր եւ կնոջ` կառաքեալ իր խօսքը ուղղելով այր եւ կնոջ` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չըլլայ որ Չըլլայ որ Չըլլայ որ Չըլլայ որ 
Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ` ձեր անժուժկալութենէն Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ` ձեր անժուժկալութենէն Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ` ձեր անժուժկալութենէն Սատանան ձեզ փորձութեան մղէ` ձեր անժուժկալութենէն 
օգտուելովօգտուելովօգտուելովօգտուելով»»»» ( ( ( (Ա.ԿորնթԱ.ԿորնթԱ.ԿորնթԱ.Կորնթացիս 7.5), ացիս 7.5), ացիս 7.5), ացիս 7.5), եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն: : : : Հաւատացեալները Հաւատացեալները Հաւատացեալները Հաւատացեալները 
պէտք է քննեն իրենք զիրենք, գիտնալու համար իրենց կեանպէտք է քննեն իրենք զիրենք, գիտնալու համար իրենց կեանպէտք է քննեն իրենք զիրենք, գիտնալու համար իրենց կեանպէտք է քննեն իրենք զիրենք, գիտնալու համար իրենց կեան----
քի տկար կէտերը, անպաքի տկար կէտերը, անպաքի տկար կէտերը, անպաքի տկար կէտերը, անպաշտպան երեսները, թոյլ կողմերը,շտպան երեսները, թոյլ կողմերը,շտպան երեսները, թոյլ կողմերը,շտպան երեսները, թոյլ կողմերը,    
յատուկ ուշայատուկ ուշայատուկ ուշայատուկ ուշադրութիւն դարձնելու դրութիւն դարձնելու դրութիւն դարձնելու դրութիւն դարձնելու համար համար համար համար այդ կէտերուն, այդ կէտերուն, այդ կէտերուն, այդ կէտերուն, 
երեսներուն ու կողմերուն, եւ աղօթերեսներուն ու կողմերուն, եւ աղօթերեսներուն ու կողմերուն, եւ աղօթերեսներուն ու կողմերուն, եւ աղօթքով պաշտպանուելու քով պաշտպանուելու քով պաշտպանուելու քով պաշտպանուելու 
անոնց տկարուանոնց տկարուանոնց տկարուանոնց տկարութիւնթիւնթիւնթիւններուն դէմ, որպէսներուն դէմ, որպէսներուն դէմ, որպէսներուն դէմ, որպէսզի Սատանան չփորձէ զի Սատանան չփորձէ զի Սատանան չփորձէ զի Սատանան չփորձէ 
զիրենք հարզիրենք հարզիրենք հարզիրենք հարուածել իրենց այդ տկար կէտերէն օգտուելով:ուածել իրենց այդ տկար կէտերէն օգտուելով:ուածել իրենց այդ տկար կէտերէն օգտուելով:ուածել իրենց այդ տկար կէտերէն օգտուելով:    

2) 2) 2) 2) ««««Փորձիչը` Փորձիչը` Փորձիչը` Փորձիչը` Սատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրեն»:»:»:»:    Մենք գիտենք Մենք գիտենք Մենք գիտենք Մենք գիտենք 
որ Յիսուս մինչեւ երեսուն տարեկան կոր Յիսուս մինչեւ երեսուն տարեկան կոր Յիսուս մինչեւ երեսուն տարեկան կոր Յիսուս մինչեւ երեսուն տարեկան կ’’’’ապրէր Նազարէթի մէջ ապրէր Նազարէթի մէջ ապրէր Նազարէթի մէջ ապրէր Նազարէթի մէջ 
((((Ղուկաս 2.39Ղուկաս 2.39Ղուկաս 2.39Ղուկաս 2.39----40): 40): 40): 40): ՈՈՈՈ´́́́չ ներքին (Աւետարաններուն մէջ) եւ ոչ ներքին (Աւետարաններուն մէջ) եւ ոչ ներքին (Աւետարաններուն մէջ) եւ ոչ ներքին (Աւետարաններուն մէջ) եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ արտաքալ արտաքալ արտաքալ արտաքին աղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ Սատանան ին աղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ Սատանան ին աղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ Սատանան ին աղբիւրներուն մէջ կը կարդանք թէ Սատանան 
մօտեցաւ ու փորձեց Յիսուսը մօտեցաւ ու փորձեց Յիսուսը մօտեցաւ ու փորձեց Յիսուսը մօտեցաւ ու փորձեց Յիսուսը նախքաննախքաննախքաննախքան    անոր մկրտութիւնը: անոր մկրտութիւնը: անոր մկրտութիւնը: անոր մկրտութիւնը: 
Փորձութիւնները սկսան անոր երեսուն տարեկան ըլլալէն Փորձութիւնները սկսան անոր երեսուն տարեկան ըլլալէն Փորձութիւնները սկսան անոր երեսուն տարեկան ըլլալէն Փորձութիւնները սկսան անոր երեսուն տարեկան ըլլալէն 
ետք միայն: ետք միայն: ետք միայն: ետք միայն: ««««Փորձիչը` Փորձիչը` Փորձիչը` Փորձիչը` Սատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրեն»»»»    Հօր ԱսՀօր ԱսՀօր ԱսՀօր Աս----
տուծոյ եւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնները լսելէ ետք տուծոյ եւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնները լսելէ ետք տուծոյ եւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնները լսելէ ետք տուծոյ եւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնները լսելէ ետք 
միայն: Սամիայն: Սամիայն: Սամիայն: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ տանան լսած էր թէ ինչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ տանան լսած էր թէ ինչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ տանան լսած էր թէ ինչպէս Յովհաննէս Մկրտիչ 
յայտարարած էր թէ Յիսուս ինքն էր յայտարարած էր թէ Յիսուս ինքն էր յայտարարած էր թէ Յիսուս ինքն էր յայտարարած էր թէ Յիսուս ինքն էր ««««Աստուծոյ գառնուկը, որ Աստուծոյ գառնուկը, որ Աստուծոյ գառնուկը, որ Աստուծոյ գառնուկը, որ 
աշխարհի մեղքը կը վերցնէաշխարհի մեղքը կը վերցնէաշխարհի մեղքը կը վերցնէաշխարհի մեղքը կը վերցնէ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.29), ծանուցած էր Յովհաննէս 1.29), ծանուցած էր Յովհաննէս 1.29), ծանուցած էր Յովհաննէս 1.29), ծանուցած էր 
նաեւ, թէ Յիսուս ինաեւ, թէ Յիսուս ինաեւ, թէ Յիսուս ինաեւ, թէ Յիսուս ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ ««««Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտէՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտէՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտէՍուրբ Հոգիով պիտի մկրտէ»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
թէ` թէ` թէ` թէ` ««««ԻԻԻԻ´́́́նքն է Աստուծոյ Որդիննքն է Աստուծոյ Որդիննքն է Աստուծոյ Որդիննքն է Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.33Յովհաննէս 1.33Յովհաննէս 1.33Յովհաննէս 1.33----34)34)34)34): : : : Այս բոԱյս բոԱյս բոԱյս բո----
լորը լսելով, Սատանան կորսնցուց իր համբերութիւնը եւ լորը լսելով, Սատանան կորսնցուց իր համբերութիւնը եւ լորը լսելով, Սատանան կորսնցուց իր համբերութիւնը եւ լորը լսելով, Սատանան կորսնցուց իր համբերութիւնը եւ 
եկաւ փորձելու ու քննութենէ անցնելու Յիսուսը: Կարեւոր եկաւ փորձելու ու քննութենէ անցնելու Յիսուսը: Կարեւոր եկաւ փորձելու ու քննութենէ անցնելու Յիսուսը: Կարեւոր եկաւ փորձելու ու քննութենէ անցնելու Յիսուսը: Կարեւոր 
ճշմարտուճշմարտուճշմարտուճշմարտութիւթիւթիւթիւնը որ այս կէտէն կը սորվինք հետեւեալն է.նը որ այս կէտէն կը սորվինք հետեւեալն է.նը որ այս կէտէն կը սորվինք հետեւեալն է.նը որ այս կէտէն կը սորվինք հետեւեալն է.----    
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Սատանան մեզ ալ փորձելու ու քննութենէ անցնելու կու գայ, Սատանան մեզ ալ փորձելու ու քննութենէ անցնելու կու գայ, Սատանան մեզ ալ փորձելու ու քննութենէ անցնելու կու գայ, Սատանան մեզ ալ փորձելու ու քննութենէ անցնելու կու գայ, 
երբ տեսնէ որ Աստուած վկայութիւն կոերբ տեսնէ որ Աստուած վկայութիւն կոերբ տեսնէ որ Աստուած վկայութիւն կոերբ տեսնէ որ Աստուած վկայութիւն կու տայ մեր մասին, երբ ւ տայ մեր մասին, երբ ւ տայ մեր մասին, երբ ւ տայ մեր մասին, երբ 
տեսնէ որ Աստուծոյ հաճութիւնը կը շահինք, երբ տեսնէ որ տեսնէ որ Աստուծոյ հաճութիւնը կը շահինք, երբ տեսնէ որ տեսնէ որ Աստուծոյ հաճութիւնը կը շահինք, երբ տեսնէ որ տեսնէ որ Աստուծոյ հաճութիւնը կը շահինք, երբ տեսնէ որ 
Աստուծոյ կողմէ մեզի պարտականութիւն մը կը յանձնուի, Աստուծոյ կողմէ մեզի պարտականութիւն մը կը յանձնուի, Աստուծոյ կողմէ մեզի պարտականութիւն մը կը յանձնուի, Աստուծոյ կողմէ մեզի պարտականութիւն մը կը յանձնուի, 
առաքելութիւն մը կը վստահուի:առաքելութիւն մը կը վստահուի:առաքելութիւն մը կը վստահուի:առաքելութիւն մը կը վստահուի:    

3) 3) 3) 3) Խօսինք Խօսինք Խօսինք Խօսինք ««««փորձիչփորձիչփորձիչփորձիչ» » » » բառին մասին առանձին: բառին մասին առանձին: բառին մասին առանձին: բառին մասին առանձին: ««««ՓորձիչՓորձիչՓորձիչՓորձիչ» » » » 
բառը ցոյց կու տայ թէ Սատանան ինքն է որ կը փորձէ բառը ցոյց կու տայ թէ Սատանան ինքն է որ կը փորձէ բառը ցոյց կու տայ թէ Սատանան ինքն է որ կը փորձէ բառը ցոյց կու տայ թէ Սատանան ինքն է որ կը փորձէ 
մարդիմարդիմարդիմարդիկը: Աստուած ինք անձնապէս չի փորձեր մարդիկը, կը: Աստուած ինք անձնապէս չի փորձեր մարդիկը, կը: Աստուած ինք անձնապէս չի փորձեր մարդիկը, կը: Աստուած ինք անձնապէս չի փորձեր մարդիկը, 
բայց թոյլ կու տայ որ Սատանան եւ անոր չար ոգիները մեզ բայց թոյլ կու տայ որ Սատանան եւ անոր չար ոգիները մեզ բայց թոյլ կու տայ որ Սատանան եւ անոր չար ոգիները մեզ բայց թոյլ կու տայ որ Սատանան եւ անոր չար ոգիները մեզ 
փորձեն: Ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ թէ ոփորձեն: Ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ թէ ոփորձեն: Ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ թէ ոփորձեն: Ի՞նչպէս կրնանք գիտնալ թէ ո´́́́ր փորձութիւնները ր փորձութիւնները ր փորձութիւնները ր փորձութիւնները 
Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած են, եւ ոԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած են, եւ ոԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած են, եւ ոԱստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած են, եւ ո´́́́ր փորձութիւնները` ր փորձութիւնները` ր փորձութիւնները` ր փորձութիւնները` 
ուղղակիօրէն Սատանան ինքն է որ յառաջ կը քշէ: Պատասուղղակիօրէն Սատանան ինքն է որ յառաջ կը քշէ: Պատասուղղակիօրէն Սատանան ինքն է որ յառաջ կը քշէ: Պատասուղղակիօրէն Սատանան ինքն է որ յառաջ կը քշէ: Պատաս----
խանխանխանխանը շատ պարզ է: Այն փորձութիւնները որոնք մեզ կը զօը շատ պարզ է: Այն փորձութիւնները որոնք մեզ կը զօը շատ պարզ է: Այն փորձութիւնները որոնք մեզ կը զօը շատ պարզ է: Այն փորձութիւնները որոնք մեզ կը զօ----
րացնեն, եւ որոնք կրացնեն, եւ որոնք կրացնեն, եւ որոնք կրացնեն, եւ որոնք կ’’’’օգնեն մեզի տաշուելու ու Քրիստոսի օգնեն մեզի տաշուելու ու Քրիստոսի օգնեն մեզի տաշուելու ու Քրիստոսի օգնեն մեզի տաշուելու ու Քրիստոսի 
պատկերը դառնալու` Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած կը պատկերը դառնալու` Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած կը պատկերը դառնալու` Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած կը պատկերը դառնալու` Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած կը 
նկատուին, իսկ այն փորձութիւնները որոնց նպատակը մեզ նկատուին, իսկ այն փորձութիւնները որոնց նպատակը մեզ նկատուին, իսկ այն փորձութիւնները որոնց նպատակը մեզ նկատուին, իսկ այն փորձութիւնները որոնց նպատակը մեզ 
կործանելն է` Սատանայէն են: Այսպէս, օրինակ.կործանելն է` Սատանայէն են: Այսպէս, օրինակ.կործանելն է` Սատանայէն են: Այսպէս, օրինակ.կործանելն է` Սատանայէն են: Այսպէս, օրինակ.----    

Եթէ փորձուԵթէ փորձուԵթէ փորձուԵթէ փորձութթթթիւն մը մեզ կը մղէ գողութիւն ընելու ու իւն մը մեզ կը մղէ գողութիւն ընելու ու իւն մը մեզ կը մղէ գողութիւն ընելու ու իւն մը մեզ կը մղէ գողութիւն ընելու ու 
հարստանալու, շնութեան մեղքին մէջ իյնալու, սուտ խօսելու, հարստանալու, շնութեան մեղքին մէջ իյնալու, սուտ խօսելու, հարստանալու, շնութեան մեղքին մէջ իյնալու, սուտ խօսելու, հարստանալու, շնութեան մեղքին մէջ իյնալու, սուտ խօսելու, 
Աստուծոյ հայհոյելու, մեր նմանը վիրաւորելու, այս եւ նման Աստուծոյ հայհոյելու, մեր նմանը վիրաւորելու, այս եւ նման Աստուծոյ հայհոյելու, մեր նմանը վիրաւորելու, այս եւ նման Աստուծոյ հայհոյելու, մեր նմանը վիրաւորելու, այս եւ նման 
մեղքեր դիւային են, եւ ուստի` Սատանայէն են: Իսկ եթէ կը մեղքեր դիւային են, եւ ուստի` Սատանայէն են: Իսկ եթէ կը մեղքեր դիւային են, եւ ուստի` Սատանայէն են: Իսկ եթէ կը մեղքեր դիւային են, եւ ուստի` Սատանայէն են: Իսկ եթէ կը 
հալածուինք, կը բամբասուինք, կը վարկաբեկուինք, կը հալածուինք, կը բամբասուինք, կը վարկաբեկուինք, կը հալածուինք, կը բամբասուինք, կը վարկաբեկուինք, կը հալածուինք, կը բամբասուինք, կը վարկաբեկուինք, կը 
մերմերմերմերժուինք, կժուինք, կժուինք, կժուինք, կ’’’’անտեսուինք, ասոնք Աստուծոյ կողմէ թոյլ անտեսուինք, ասոնք Աստուծոյ կողմէ թոյլ անտեսուինք, ասոնք Աստուծոյ կողմէ թոյլ անտեսուինք, ասոնք Աստուծոյ կողմէ թոյլ 
տրուած փորձութիւններ են, որոնց նպատակն է մեր տրուած փորձութիւններ են, որոնց նպատակն է մեր տրուած փորձութիւններ են, որոնց նպատակն է մեր տրուած փորձութիւններ են, որոնց նպատակն է մեր 
հաւատքը զօրացնել, մեզ փորձութեանց դիմաց համբերող ու հաւատքը զօրացնել, մեզ փորձութեանց դիմաց համբերող ու հաւատքը զօրացնել, մեզ փորձութեանց դիմաց համբերող ու հաւատքը զօրացնել, մեզ փորձութեանց դիմաց համբերող ու 
հաստատուն դարձնել, մեզ նման փորձութիւններու միջոցաւ հաստատուն դարձնել, մեզ նման փորձութիւններու միջոցաւ հաստատուն դարձնել, մեզ նման փորձութիւններու միջոցաւ հաստատուն դարձնել, մեզ նման փորձութիւններու միջոցաւ 
մաքրել ու սրբել եւ իր Որդիին պատկերը դարձնել:մաքրել ու սրբել եւ իր Որդիին պատկերը դարձնել:մաքրել ու սրբել եւ իր Որդիին պատկերը դարձնել:մաքրել ու սրբել եւ իր Որդիին պատկերը դարձնել:    

Կրնանք աւելի Կրնանք աւելի Կրնանք աւելի Կրնանք աւելի պարզ բացատրութեամբ մը ըսել.պարզ բացատրութեամբ մը ըսել.պարզ բացատրութեամբ մը ըսել.պարզ բացատրութեամբ մը ըսել.----    Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը Եթէ կը 
բամբասենք` ատիկա Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն բամբասենք` ատիկա Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն բամբասենք` ատիկա Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն բամբասենք` ատիկա Սատանային կողմէ եկած փորձութիւն 
մըն է, իսկ եթէ կը բամբասուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ մըն է, իսկ եթէ կը բամբասուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ մըն է, իսկ եթէ կը բամբասուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ մըն է, իսկ եթէ կը բամբասուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ 
թոյլ տրուած փորթոյլ տրուած փորթոյլ տրուած փորթոյլ տրուած փորձութիւն մըն է, որուն եթէ համբերենք` կձութիւն մըն է, որուն եթէ համբերենք` կձութիւն մըն է, որուն եթէ համբերենք` կձութիւն մըն է, որուն եթէ համբերենք` կ’’’’աաաա----
ճինք մեր սրբուճինք մեր սրբուճինք մեր սրբուճինք մեր սրբութեան կեանքին մէջ: Եթէ կթեան կեանքին մէջ: Եթէ կթեան կեանքին մէջ: Եթէ կթեան կեանքին մէջ: Եթէ կ’’’’անիծենք` ատիկա անիծենք` ատիկա անիծենք` ատիկա անիծենք` ատիկա 
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ՍատանայինՍատանայինՍատանայինՍատանային    կողմէ եկած փորձութիւն մըն է, իսկ եթէ կողմէ եկած փորձութիւն մըն է, իսկ եթէ կողմէ եկած փորձութիւն մըն է, իսկ եթէ կողմէ եկած փորձութիւն մըն է, իսկ եթէ 
կկկկ’’’’անիծուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած փորանիծուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած փորանիծուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած փորանիծուինք` ատիկա Աստուծոյ կողմէ թոյլ տրուած փորձուձուձուձու----
թիւն մըն է, որպէսզի սորվինք մեզ անիծողը օրհնել, եւ ատիթիւն մըն է, որպէսզի սորվինք մեզ անիծողը օրհնել, եւ ատիթիւն մըն է, որպէսզի սորվինք մեզ անիծողը օրհնել, եւ ատիթիւն մըն է, որպէսզի սորվինք մեզ անիծողը օրհնել, եւ ատի----
կա ընելով, դառնանք օրհնեալ Աստուծոյ` օրհնեալ զաւակնեկա ընելով, դառնանք օրհնեալ Աստուծոյ` օրհնեալ զաւակնեկա ընելով, դառնանք օրհնեալ Աստուծոյ` օրհնեալ զաւակնեկա ընելով, դառնանք օրհնեալ Աստուծոյ` օրհնեալ զաւակնե----
րը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:րը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:րը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:րը: Նոյնն է պարագան բոլոր միւս մեղքերուն:    

4) 4) 4) 4) ««««Սատանան, մՍատանան, մՍատանան, մՍատանան, մօտեցաւ իրենօտեցաւ իրենօտեցաւ իրենօտեցաւ իրեն»:»:»:»:    ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս    անապատանապատանապատանապատին մէջին մէջին մէջին մէջ    
իր ժամանակը կ'անցնէր աղօթքով, խոկումով, հսկումով ու իր ժամանակը կ'անցնէր աղօթքով, խոկումով, հսկումով ու իր ժամանակը կ'անցնէր աղօթքով, խոկումով, հսկումով ու իր ժամանակը կ'անցնէր աղօթքով, խոկումով, հսկումով ու 
ծոմապահութեամբ, եւ ահա Սատանան մօտեցաւ անոր` ծոմապահութեամբ, եւ ահա Սատանան մօտեցաւ անոր` ծոմապահութեամբ, եւ ահա Սատանան մօտեցաւ անոր` ծոմապահութեամբ, եւ ահա Սատանան մօտեցաւ անոր` 
փորձելու համար զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ աղօթքն ու ծոփորձելու համար զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ աղօթքն ու ծոփորձելու համար զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ աղօթքն ու ծոփորձելու համար զայն: Հոսկէ կը սորվինք, թէ աղօթքն ու ծո----
մապահութիւնը, ոմապահութիւնը, ոմապահութիւնը, ոմապահութիւնը, ո´́́́չ թէ Սատանան կը հեռացնեն մեզմէ, այլ չ թէ Սատանան կը հեռացնեն մեզմէ, այլ չ թէ Սատանան կը հեռացնեն մեզմէ, այլ չ թէ Սատանան կը հեռացնեն մեզմէ, այլ 
ընդհակառակը` մեզ աընդհակառակը` մեզ աընդհակառակը` մեզ աընդհակառակը` մեզ անոր յարձակումին ենթակայ կը նոր յարձակումին ենթակայ կը նոր յարձակումին ենթակայ կը նոր յարձակումին ենթակայ կը 
դարձնեն: Աղօթել, կը նշանակէ` պատերազմ յայտարարել դարձնեն: Աղօթել, կը նշանակէ` պատերազմ յայտարարել դարձնեն: Աղօթել, կը նշանակէ` պատերազմ յայտարարել դարձնեն: Աղօթել, կը նշանակէ` պատերազմ յայտարարել 
Սատանային դէմ: Իսկ երբ աղօթքով պատերազմ կը յայտաՍատանային դէմ: Իսկ երբ աղօթքով պատերազմ կը յայտաՍատանային դէմ: Իսկ երբ աղօթքով պատերազմ կը յայտաՍատանային դէմ: Իսկ երբ աղօթքով պատերազմ կը յայտա----
րարենք անոր դէմ` ան բնականօրէն պիտի պատերազմի, րարենք անոր դէմ` ան բնականօրէն պիտի պատերազմի, րարենք անոր դէմ` ան բնականօրէն պիտի պատերազմի, րարենք անոր դէմ` ան բնականօրէն պիտի պատերազմի, 
բայց պատերազմի դաշտէն պարտուած դուրս պիտի գայ, բայց պատերազմի դաշտէն պարտուած դուրս պիտի գայ, բայց պատերազմի դաշտէն պարտուած դուրս պիտի գայ, բայց պատերազմի դաշտէն պարտուած դուրս պիտի գայ, 
որովհետեւ աղօթող մարդը Աստուծոյ պաշտպորովհետեւ աղօթող մարդը Աստուծոյ պաշտպորովհետեւ աղօթող մարդը Աստուծոյ պաշտպորովհետեւ աղօթող մարդը Աստուծոյ պաշտպանութիւնն է անութիւնն է անութիւնն է անութիւնն է 
որ կը վայելէ: Եսայի մարգարէն կը հաստատէ թէ Աստուած որ կը վայելէ: Եսայի մարգարէն կը հաստատէ թէ Աստուած որ կը վայելէ: Եսայի մարգարէն կը հաստատէ թէ Աստուած որ կը վայելէ: Եսայի մարգարէն կը հաստատէ թէ Աստուած 
մեր թիկնապահն է (Եսայի 52.12): ԶԱստուած իբրեւ թիկնամեր թիկնապահն է (Եսայի 52.12): ԶԱստուած իբրեւ թիկնամեր թիկնապահն է (Եսայի 52.12): ԶԱստուած իբրեւ թիկնամեր թիկնապահն է (Եսայի 52.12): ԶԱստուած իբրեւ թիկնա----
պահ ունեցող մարդուն համար պարտութիւն չկապահ ունեցող մարդուն համար պարտութիւն չկապահ ունեցող մարդուն համար պարտութիւն չկապահ ունեցող մարդուն համար պարտութիւն չկա´́́́յ:յ:յ:յ:    

5) 5) 5) 5) ««««Սատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրեն»:»:»:»:    Այս բառերը պէտք չէ Այս բառերը պէտք չէ Այս բառերը պէտք չէ Այս բառերը պէտք չէ 
մտածել տան մեզի, թէ Սատանան քառասնօրեայ պահեցոմտածել տան մեզի, թէ Սատանան քառասնօրեայ պահեցոմտածել տան մեզի, թէ Սատանան քառասնօրեայ պահեցոմտածել տան մեզի, թէ Սատանան քառասնօրեայ պահեցո----
ղուղուղուղութեան աւարտին միայն մօտեցաւ Յիսուսին ու փորձեց թեան աւարտին միայն մօտեցաւ Յիսուսին ու փորձեց թեան աւարտին միայն մօտեցաւ Յիսուսին ու փորձեց թեան աւարտին միայն մօտեցաւ Յիսուսին ու փորձեց 
զայն: Փորձութիւնները միայն երեք հատ չէին, եւ միայն զայն: Փորձութիւնները միայն երեք հատ չէին, եւ միայն զայն: Փորձութիւնները միայն երեք հատ չէին, եւ միայն զայն: Փորձութիւնները միայն երեք հատ չէին, եւ միայն 
քառասնօրեայ պահեցքառասնօրեայ պահեցքառասնօրեայ պահեցքառասնօրեայ պահեցողողողողութեան աւարտին չէր որ փորձուութեան աւարտին չէր որ փորձուութեան աւարտին չէր որ փորձուութեան աւարտին չէր որ փորձու----
թիւնթիւնթիւնթիւնները սկսան: Փորձութիւնները սկսան առաջին իսկ օրէն:ները սկսան: Փորձութիւնները սկսան առաջին իսկ օրէն:ները սկսան: Փորձութիւնները սկսան առաջին իսկ օրէն:ները սկսան: Փորձութիւնները սկսան առաջին իսկ օրէն:    
Մարկոս Աւետարանիչը 1.13Մարկոս Աւետարանիչը 1.13Մարկոս Աւետարանիչը 1.13Մարկոս Աւետարանիչը 1.13----ին մէջ կին մէջ կին մէջ կին մէջ կ’’’’արձանագրէ, թէ Յիսուս արձանագրէ, թէ Յիսուս արձանագրէ, թէ Յիսուս արձանագրէ, թէ Յիսուս 
քաքաքաքառասուն օրեր շարունակ փորձուեցաւ Սատանային կողմէ, ռասուն օրեր շարունակ փորձուեցաւ Սատանային կողմէ, ռասուն օրեր շարունակ փորձուեցաւ Սատանային կողմէ, ռասուն օրեր շարունակ փորձուեցաւ Սատանային կողմէ, 
եւ թէ ան գազաններուն, այսինքն` չար ոգիներուն հետ էր: եւ թէ ան գազաններուն, այսինքն` չար ոգիներուն հետ էր: եւ թէ ան գազաններուն, այսինքն` չար ոգիներուն հետ էր: եւ թէ ան գազաններուն, այսինքն` չար ոգիներուն հետ էր: 
««««Հետ էրՀետ էրՀետ էրՀետ էր» » » » ըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կըսելով, ըսել կ’’’’ուզուի` թէ ան պայքարի մէջ էր չար ուզուի` թէ ան պայքարի մէջ էր չար ուզուի` թէ ան պայքարի մէջ էր չար ուզուի` թէ ան պայքարի մէջ էր չար 
ոգիներուն դէմ: Այս իմաստով, Յիսուսի կրած փորձութիւնոգիներուն դէմ: Այս իմաստով, Յիսուսի կրած փորձութիւնոգիներուն դէմ: Այս իմաստով, Յիսուսի կրած փորձութիւնոգիներուն դէմ: Այս իմաստով, Յիսուսի կրած փորձութիւն----
ները բազմաթիւ էին: Ինչպէս Գողիաթ քառասուն օր ները բազմաթիւ էին: Ինչպէս Գողիաթ քառասուն օր ները բազմաթիւ էին: Ինչպէս Գողիաթ քառասուն օր ները բազմաթիւ էին: Ինչպէս Գողիաթ քառասուն օր շարուշարուշարուշարու----
նակ իրեն հետ մենակ իրեն հետ մենակ իրեն հետ մենակ իրեն հետ մենամարտելու հրաւէր կարդաց Իսրայէլացինամարտելու հրաւէր կարդաց Իսրայէլացինամարտելու հրաւէր կարդաց Իսրայէլացինամարտելու հրաւէր կարդաց Իսրայէլացի----
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ներուն (Ա.Թագաւորաց 17.16), նոյնպէս ալ, Սատանան քաներուն (Ա.Թագաւորաց 17.16), նոյնպէս ալ, Սատանան քաներուն (Ա.Թագաւորաց 17.16), նոյնպէս ալ, Սատանան քաներուն (Ա.Թագաւորաց 17.16), նոյնպէս ալ, Սատանան քա----
ռասուն օր շարունակ պայքարեցաւ Յիսուսի դէմ: Փորձուռասուն օր շարունակ պայքարեցաւ Յիսուսի դէմ: Փորձուռասուն օր շարունակ պայքարեցաւ Յիսուսի դէմ: Փորձուռասուն օր շարունակ պայքարեցաւ Յիսուսի դէմ: Փորձու----
թիւնները ոթիւնները ոթիւնները ոթիւնները ո´́́́չ միայն բազմաթիւ էին, այլեւ` բազմատեսակ: չ միայն բազմաթիւ էին, այլեւ` բազմատեսակ: չ միայն բազմաթիւ էին, այլեւ` բազմատեսակ: չ միայն բազմաթիւ էին, այլեւ` բազմատեսակ: 
Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ ««««Սատանան ամէն տեսակի փոՍատանան ամէն տեսակի փոՍատանան ամէն տեսակի փոՍատանան ամէն տեսակի փորրրր----
ձութիւն վերջացնելէ ետք` ժամանակուան մը համար հեռաձութիւն վերջացնելէ ետք` ժամանակուան մը համար հեռաձութիւն վերջացնելէ ետք` ժամանակուան մը համար հեռաձութիւն վերջացնելէ ետք` ժամանակուան մը համար հեռա----
ցաւ Յիսուսէնցաւ Յիսուսէնցաւ Յիսուսէնցաւ Յիսուսէն»»»» ( ( ( (Ղուկաս 4.13): Մեր ալ կեանքին մէջ փորձուՂուկաս 4.13): Մեր ալ կեանքին մէջ փորձուՂուկաս 4.13): Մեր ալ կեանքին մէջ փորձուՂուկաս 4.13): Մեր ալ կեանքին մէջ փորձու----
թիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմատեսակ ըլլալ: Այս թիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմատեսակ ըլլալ: Այս թիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմատեսակ ըլլալ: Այս թիւնները կրնան բազմաթիւ ու բազմատեսակ ըլլալ: Այս 
մասին երկու ամփոփ նշումներ.մասին երկու ամփոփ նշումներ.մասին երկու ամփոփ նշումներ.մասին երկու ամփոփ նշումներ.----    

ա) Սատանան գիտէ որ հաւատացեալ մարդը կրնայ ա) Սատանան գիտէ որ հաւատացեալ մարդը կրնայ ա) Սատանան գիտէ որ հաւատացեալ մարդը կրնայ ա) Սատանան գիտէ որ հաւատացեալ մարդը կրնայ 
չիյնալ մէկ կամ երկու չիյնալ մէկ կամ երկու չիյնալ մէկ կամ երկու չիյնալ մէկ կամ երկու անգամ անգամ անգամ անգամ զիզիզիզինք փորձելով: Ահա թէ ինչու նք փորձելով: Ահա թէ ինչու նք փորձելով: Ահա թէ ինչու նք փորձելով: Ահա թէ ինչու 
բազմաբազմաբազմաբազմաթիւ անգամներ զայն կը փորձէ: Այսպէս, օրինակ, եթէ թիւ անգամներ զայն կը փորձէ: Այսպէս, օրինակ, եթէ թիւ անգամներ զայն կը փորձէ: Այսպէս, օրինակ, եթէ թիւ անգամներ զայն կը փորձէ: Այսպէս, օրինակ, եթէ 
մօտեմօտեմօտեմօտեցաւ մեզի եւ փորձեց մեղքի առաջնորդել եւ մենք դէմ ցաւ մեզի եւ փորձեց մեղքի առաջնորդել եւ մենք դէմ ցաւ մեզի եւ փորձեց մեղքի առաջնորդել եւ մենք դէմ ցաւ մեզի եւ փորձեց մեղքի առաջնորդել եւ մենք դէմ 
դրինք իրեն, կը ձգէ կը հեռանայ (Յակոբոս 4.7), բայց ժամ մը դրինք իրեն, կը ձգէ կը հեռանայ (Յակոբոս 4.7), բայց ժամ մը դրինք իրեն, կը ձգէ կը հեռանայ (Յակոբոս 4.7), բայց ժամ մը դրինք իրեն, կը ձգէ կը հեռանայ (Յակոբոս 4.7), բայց ժամ մը 
կամ երկու ժամ ետք կը դառնայ, տեսնելու համար թէ իկամ երկու ժամ ետք կը դառնայ, տեսնելու համար թէ իկամ երկու ժամ ետք կը դառնայ, տեսնելու համար թէ իկամ երկու ժամ ետք կը դառնայ, տեսնելու համար թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
վիճակի մէջ ենքվիճակի մէջ ենքվիճակի մէջ ենքվիճակի մէջ ենք: : : : Սատանան գիտէ որ մեղքը որուն մէջ կը Սատանան գիտէ որ մեղքը որուն մէջ կը Սատանան գիտէ որ մեղքը որուն մէջ կը Սատանան գիտէ որ մեղքը որուն մէջ կը 
մերժենք իյնալ այս պահուս` քանի մը ժամ ետք կրնամերժենք իյնալ այս պահուս` քանի մը ժամ ետք կրնամերժենք իյնալ այս պահուս` քանի մը ժամ ետք կրնամերժենք իյնալ այս պահուս` քանի մը ժամ ետք կրնա´́́́նք նք նք նք 
իյնալ, եւ անոր համար ալ իր յարձակումները յաճախակի իյնալ, եւ անոր համար ալ իր յարձակումները յաճախակի իյնալ, եւ անոր համար ալ իր յարձակումները յաճախակի իյնալ, եւ անոր համար ալ իր յարձակումները յաճախակի 
կկկկ’’’’ընէ, մինչեւ որ մեզ մեղքի մէջ ձգէ, բայց եթէ հաստատ ընէ, մինչեւ որ մեզ մեղքի մէջ ձգէ, բայց եթէ հաստատ ընէ, մինչեւ որ մեզ մեղքի մէջ ձգէ, բայց եթէ հաստատ ընէ, մինչեւ որ մեզ մեղքի մէջ ձգէ, բայց եթէ հաստատ 
մնանք, եւ Յիսուսի խաչին դիմաց ծնրադիր խոստովանինք մնանք, եւ Յիսուսի խաչին դիմաց ծնրադիր խոստովանինք մնանք, եւ Յիսուսի խաչին դիմաց ծնրադիր խոստովանինք մնանք, եւ Յիսուսի խաչին դիմաց ծնրադիր խոստովանինք 
մեր տկարութիւնը եմեր տկարութիւնը եմեր տկարութիւնը եմեր տկարութիւնը եւ աղաչենք ու խնդրենք իր օգնութիւնը` ւ աղաչենք ու խնդրենք իր օգնութիւնը` ւ աղաչենք ու խնդրենք իր օգնութիւնը` ւ աղաչենք ու խնդրենք իր օգնութիւնը` 
մեզ կը զօրացնէ Չարին ու անոր դրդումներուն դէմ:մեզ կը զօրացնէ Չարին ու անոր դրդումներուն դէմ:մեզ կը զօրացնէ Չարին ու անոր դրդումներուն դէմ:մեզ կը զօրացնէ Չարին ու անոր դրդումներուն դէմ:    

բ) Յիշեցինք որ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Յիսուսի փորբ) Յիշեցինք որ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Յիսուսի փորբ) Յիշեցինք որ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Յիսուսի փորբ) Յիշեցինք որ Ղուկաս կը հաստատէ, թէ Յիսուսի փոր----
ձութիւնները բազմատեսակ էին, այսինքն` տեսակաւոր, զաձութիւնները բազմատեսակ էին, այսինքն` տեսակաւոր, զաձութիւնները բազմատեսակ էին, այսինքն` տեսակաւոր, զաձութիւնները բազմատեսակ էին, այսինքն` տեսակաւոր, զա----
նազան: Արդարեւ, Սատանան մեզ միատեսակ փորձութեան նազան: Արդարեւ, Սատանան մեզ միատեսակ փորձութեան նազան: Արդարեւ, Սատանան մեզ միատեսակ փորձութեան նազան: Արդարեւ, Սատանան մեզ միատեսակ փորձութեան 
չչչչ’’’’ենթարկեր: Ան շատ լաւ գիենթարկեր: Ան շատ լաւ գիենթարկեր: Ան շատ լաւ գիենթարկեր: Ան շատ լաւ գիտէ, որ այսինչ մեղքին մէջ չինկող տէ, որ այսինչ մեղքին մէջ չինկող տէ, որ այսինչ մեղքին մէջ չինկող տէ, որ այսինչ մեղքին մէջ չինկող 
հաւատացեալը` կրնայ ուրիշ մեղքի մէջ իյնալ: Ան լաւ կը հաւատացեալը` կրնայ ուրիշ մեղքի մէջ իյնալ: Ան լաւ կը հաւատացեալը` կրնայ ուրիշ մեղքի մէջ իյնալ: Ան լաւ կը հաւատացեալը` կրնայ ուրիշ մեղքի մէջ իյնալ: Ան լաւ կը 
սերտէ հաւատացեալները, գիտնալու համար անոնցմէ իւրասերտէ հաւատացեալները, գիտնալու համար անոնցմէ իւրասերտէ հաւատացեալները, գիտնալու համար անոնցմէ իւրասերտէ հաւատացեալները, գիտնալու համար անոնցմէ իւրա----
քանչիւրին տկար կողմը, որպէսզի միշտ հոնկէ զիրենք մեղքի քանչիւրին տկար կողմը, որպէսզի միշտ հոնկէ զիրենք մեղքի քանչիւրին տկար կողմը, որպէսզի միշտ հոնկէ զիրենք մեղքի քանչիւրին տկար կողմը, որպէսզի միշտ հոնկէ զիրենք մեղքի 
առաջնորդէ: Հաւատացեալ մը կրնայ մէկ գետնի վրայ զօրեղ առաջնորդէ: Հաւատացեալ մը կրնայ մէկ գետնի վրայ զօրեղ առաջնորդէ: Հաւատացեալ մը կրնայ մէկ գետնի վրայ զօրեղ առաջնորդէ: Հաւատացեալ մը կրնայ մէկ գետնի վրայ զօրեղ 
ըլլալ, իսկ ուրիշըլլալ, իսկ ուրիշըլլալ, իսկ ուրիշըլլալ, իսկ ուրիշ    գետնի մը վրայ` տկար. կրնայ մէկ գետնի գետնի մը վրայ` տկար. կրնայ մէկ գետնի գետնի մը վրայ` տկար. կրնայ մէկ գետնի գետնի մը վրայ` տկար. կրնայ մէկ գետնի 
վրայ հասուն ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տհաս ու վրայ հասուն ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տհաս ու վրայ հասուն ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տհաս ու վրայ հասուն ըլլալ, իսկ ուրիշ գետնի մը վրայ` տհաս ու 
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խեղճ: Սատանան հաւատացեալներուն ճիշդ այս խեղճ երեսխեղճ: Սատանան հաւատացեալներուն ճիշդ այս խեղճ երեսխեղճ: Սատանան հաւատացեալներուն ճիշդ այս խեղճ երեսխեղճ: Սատանան հաւատացեալներուն ճիշդ այս խեղճ երես----
ներն է որ կը փորձէ գիտնալ, ըստ այնմ մղելու իր պայքարը:ներն է որ կը փորձէ գիտնալ, ըստ այնմ մղելու իր պայքարը:ներն է որ կը փորձէ գիտնալ, ըստ այնմ մղելու իր պայքարը:ներն է որ կը փորձէ գիտնալ, ըստ այնմ մղելու իր պայքարը:    

6) 6) 6) 6) ««««Սատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրեն»:»:»:»: « « « «ՄօտեցաւՄօտեցաւՄօտեցաւՄօտեցաւ» » » » բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց 
կու տայ, թէ Սկու տայ, թէ Սկու տայ, թէ Սկու տայ, թէ Սատանան երեւելի նիւթական պատկերով մը ատանան երեւելի նիւթական պատկերով մը ատանան երեւելի նիւթական պատկերով մը ատանան երեւելի նիւթական պատկերով մը 
եկաւ Յիսուսի մօտ: Ոմանք կը խորհին թէ անիկա մարդու եկաւ Յիսուսի մօտ: Ոմանք կը խորհին թէ անիկա մարդու եկաւ Յիսուսի մօտ: Ոմանք կը խորհին թէ անիկա մարդու եկաւ Յիսուսի մօտ: Ոմանք կը խորհին թէ անիկա մարդու 
կերպարանքով եկաւ Յիսուսի մօտ. բայց աւելի հաւանական կերպարանքով եկաւ Յիսուսի մօտ. բայց աւելի հաւանական կերպարանքով եկաւ Յիսուսի մօտ. բայց աւելի հաւանական կերպարանքով եկաւ Յիսուսի մօտ. բայց աւելի հաւանական 
կը նկատուի որ անիկա օձի կերպարանքով մօտեցած ըլլայ կը նկատուի որ անիկա օձի կերպարանքով մօտեցած ըլլայ կը նկատուի որ անիկա օձի կերպարանքով մօտեցած ըլլայ կը նկատուի որ անիկա օձի կերպարանքով մօտեցած ըլլայ 
Յիսուսին, ճիշդ ինչպէս օձի կերպարանքով մօտեցաւ Եւային: Յիսուսին, ճիշդ ինչպէս օձի կերպարանքով մօտեցաւ Եւային: Յիսուսին, ճիշդ ինչպէս օձի կերպարանքով մօտեցաւ Եւային: Յիսուսին, ճիշդ ինչպէս օձի կերպարանքով մօտեցաւ Եւային: 
Աւելի հաւանականԱւելի հաւանականԱւելի հաւանականԱւելի հաւանական    կը նկատուի անոր համար` որ Սատակը նկատուի անոր համար` որ Սատակը նկատուի անոր համար` որ Սատակը նկատուի անոր համար` որ Սատա----
նան պէտք էր պարտութեան մատնուէր Յիսուսի կողմէ ճիշդ նան պէտք էր պարտութեան մատնուէր Յիսուսի կողմէ ճիշդ նան պէտք էր պարտութեան մատնուէր Յիսուսի կողմէ ճիշդ նան պէտք էր պարտութեան մատնուէր Յիսուսի կողմէ ճիշդ 
իր այն պատկերիր այն պատկերիր այն պատկերիր այն պատկերով` որով պարտութեան մատնեց Եւաով` որով պարտութեան մատնեց Եւաով` որով պարտութեան մատնեց Եւաով` որով պարտութեան մատնեց Եւան:ն:ն:ն:    

7) 7) 7) 7) ««««Սատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրենՍատանան, մօտեցաւ իրեն»:»:»:»: « « « «ՄօտեցաւՄօտեցաւՄօտեցաւՄօտեցաւ» » » » բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց բառը ցոյց 
կու տայ, թէ Յիսուսի վրայ յարձակումը դուրսէն տեղի ունեկու տայ, թէ Յիսուսի վրայ յարձակումը դուրսէն տեղի ունեկու տայ, թէ Յիսուսի վրայ յարձակումը դուրսէն տեղի ունեկու տայ, թէ Յիսուսի վրայ յարձակումը դուրսէն տեղի ունե----
ցաւ: Արդարեւ, փորձութիւնըցաւ: Արդարեւ, փորձութիւնըցաւ: Արդարեւ, փորձութիւնըցաւ: Արդարեւ, փորձութիւնը    արտաքին աշխարհէն անոր արտաքին աշխարհէն անոր արտաքին աշխարհէն անոր արտաքին աշխարհէն անոր 
վրայ եկաւ եւ ովրայ եկաւ եւ ովրայ եկաւ եւ ովրայ եկաւ եւ ո´́́́չ թէ իր ներքին աշխարհէն: Մարդոց պարաչ թէ իր ներքին աշխարհէն: Մարդոց պարաչ թէ իր ներքին աշխարհէն: Մարդոց պարաչ թէ իր ներքին աշխարհէն: Մարդոց պարա----
գային, անոնց փորձութիւնները յաճախ նոյնինքն իրենց անգային, անոնց փորձութիւնները յաճախ նոյնինքն իրենց անգային, անոնց փորձութիւնները յաճախ նոյնինքն իրենց անգային, անոնց փորձութիւնները յաճախ նոյնինքն իրենց ան----
ձերէն, այլ խօսքով` իրենց սիրտերէն կը բղխին, յառաջ կու ձերէն, այլ խօսքով` իրենց սիրտերէն կը բղխին, յառաջ կու ձերէն, այլ խօսքով` իրենց սիրտերէն կը բղխին, յառաջ կու ձերէն, այլ խօսքով` իրենց սիրտերէն կը բղխին, յառաջ կու 
գան, կը ծնին. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ մարդիկ մեղքով լեցուն են, գան, կը ծնին. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ մարդիկ մեղքով լեցուն են, գան, կը ծնին. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ մարդիկ մեղքով լեցուն են, գան, կը ծնին. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ մարդիկ մեղքով լեցուն են, 
եւ իրենց մէջ բաեւ իրենց մէջ բաեւ իրենց մէջ բաեւ իրենց մէջ բարի բան չի բնակիր: Եթէ Պօղոս առաքեալին րի բան չի բնակիր: Եթէ Պօղոս առաքեալին րի բան չի բնակիր: Եթէ Պօղոս առաքեալին րի բան չի բնակիր: Եթէ Պօղոս առաքեալին 
պէս մէկը ինքն իր մասին խօսելով կպէս մէկը ինքն իր մասին խօսելով կպէս մէկը ինքն իր մասին խօսելով կպէս մէկը ինքն իր մասին խօսելով կ’’’’ըսէ` ըսէ` ըսէ` ըսէ` ««««Իմ մարմինիս մէջ Իմ մարմինիս մէջ Իմ մարմինիս մէջ Իմ մարմինիս մէջ 
ոեւէ բարի բան չկայոեւէ բարի բան չկայոեւէ բարի բան չկայոեւէ բարի բան չկայ»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 7.18), որքա՜ն աւելի մենք Հռոմայեցիս 7.18), որքա՜ն աւելի մենք Հռոմայեցիս 7.18), որքա՜ն աւելի մենք Հռոմայեցիս 7.18), որքա՜ն աւելի մենք 
պէտք է խոնարհութիւնը եւ միաժամանակ քաջութիւնը ունեպէտք է խոնարհութիւնը եւ միաժամանակ քաջութիւնը ունեպէտք է խոնարհութիւնը եւ միաժամանակ քաջութիւնը ունեպէտք է խոնարհութիւնը եւ միաժամանակ քաջութիւնը ունե----
նանք նոյն բանը հաստատելու: Յիսուս ներքնապէս կատարենանք նոյն բանը հաստատելու: Յիսուս ներքնապէս կատարենանք նոյն բանը հաստատելու: Յիսուս ներքնապէս կատարենանք նոյն բանը հաստատելու: Յիսուս ներքնապէս կատարե----
լապէլապէլապէլապէս մաքոս մաքոս մաքոս մաքո´́́́ւր էր, սուր էր, սուր էր, սուր էր, սո´́́́ւրբ էր, անմեւրբ էր, անմեւրբ էր, անմեւրբ էր, անմե´́́́ղ էր, եւ հետեւաբար, ղ էր, եւ հետեւաբար, ղ էր, եւ հետեւաբար, ղ էր, եւ հետեւաբար, 
անոր կրած փորձութիւնը չէր կրնար իր ներսիդիէն յառաջ անոր կրած փորձութիւնը չէր կրնար իր ներսիդիէն յառաջ անոր կրած փորձութիւնը չէր կրնար իր ներսիդիէն յառաջ անոր կրած փորձութիւնը չէր կրնար իր ներսիդիէն յառաջ 
եկած ըլլալ: Յիսուս ներքնապէս կատարեալ խաղաղութիւն եկած ըլլալ: Յիսուս ներքնապէս կատարեալ խաղաղութիւն եկած ըլլալ: Յիսուս ներքնապէս կատարեալ խաղաղութիւն եկած ըլլալ: Յիսուս ներքնապէս կատարեալ խաղաղութիւն 
ունէր, քանի չունէր մեղք. մեունէր, քանի չունէր մեղք. մեունէր, քանի չունէր մեղք. մեունէր, քանի չունէր մեղք. մե´́́́ղքն է որ մարդուն ներքին խաղքն է որ մարդուն ներքին խաղքն է որ մարդուն ներքին խաղքն է որ մարդուն ներքին խա----
ղաղութիւնը կը խանգարէ: Մարդը սակայն, կրնայ ներքնաղաղութիւնը կը խանգարէ: Մարդը սակայն, կրնայ ներքնաղաղութիւնը կը խանգարէ: Մարդը սակայն, կրնայ ներքնաղաղութիւնը կը խանգարէ: Մարդը սակայն, կրնայ ներքնա----
պէս խաղաղ չըլլալ, որովհետեւ կրնայ մեղք կամ մեղքի պէս խաղաղ չըլլալ, որովհետեւ կրնայ մեղք կամ մեղքի պէս խաղաղ չըլլալ, որովհետեւ կրնայ մեղք կամ մեղքի պէս խաղաղ չըլլալ, որովհետեւ կրնայ մեղք կամ մեղքի 
ազդեցութիւն ունենալ իր մէջ: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ ցոյց ազդեցութիւն ունենալ իր մէջ: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ ցոյց ազդեցութիւն ունենալ իր մէջ: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ ցոյց ազդեցութիւն ունենալ իր մէջ: Պօղոս առաքեալ ինքն իսկ ցոյց 
կու տայ, թէ ինք ունէր այդ ներքին պայքարը. կու տայ, թէ ինք ունէր այդ ներքին պայքարը. կու տայ, թէ ինք ունէր այդ ներքին պայքարը. կու տայ, թէ ինք ունէր այդ ներքին պայքարը. ««««Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս Իմ մարմինիս 
անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս անդամներուն մէջ կը տեսնեմ տարբեր օրէնք մը, որ իմ մտքիս 
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ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս ընդունած օրէնքին դէմ կը պատերազմի եւ զիս գերի կը պահէ գերի կը պահէ գերի կը պահէ գերի կը պահէ 
մեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ էմեղքի օրէնքին` որ իմ անդամներուս մէջ է»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս    
7.23):7.23):7.23):7.23):    Այստեղ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր հարցը դնել Այստեղ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր հարցը դնել Այստեղ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր հարցը դնել Այստեղ կ'ուզեմ հետեւեալ շատ կարեւոր հարցը դնել 
ձեր առջեւ. կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն թէ Սատանայ եւ չար ձեր առջեւ. կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն թէ Սատանայ եւ չար ձեր առջեւ. կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն թէ Սատանայ եւ չար ձեր առջեւ. կան մարդիկ որոնք կ'ըսեն թէ Սատանայ եւ չար 
ոգիներ չկան: Սիրելիներ, եթէ Սատանայ եւ չար ոգիներ չկան, ոգիներ չկան: Սիրելիներ, եթէ Սատանայ եւ չար ոգիներ չկան, ոգիներ չկան: Սիրելիներ, եթէ Սատանայ եւ չար ոգիներ չկան, ոգիներ չկան: Սիրելիներ, եթէ Սատանայ եւ չար ոգիներ չկան, 
հապա ո՞վ փորձեց Յիսուսը: Եթէհապա ո՞վ փորձեց Յիսուսը: Եթէհապա ո՞վ փորձեց Յիսուսը: Եթէհապա ո՞վ փորձեց Յիսուսը: Եթէ    Սատանային գոյութիւնը Սատանային գոյութիւնը Սատանային գոյութիւնը Սատանային գոյութիւնը 
ուրանանք` Յիսուսի դէմ մեղանչած կ'ըլլանք, կամ աւելի ուրանանք` Յիսուսի դէմ մեղանչած կ'ըլլանք, կամ աւելի ուրանանք` Յիսուսի դէմ մեղանչած կ'ըլլանք, կամ աւելի ուրանանք` Յիսուսի դէմ մեղանչած կ'ըլլանք, կամ աւելի 
ճիշդը` Յիսուսի մեղաւոր ըլլալը յայտարարած կ'ըլլանք, ճիշդը` Յիսուսի մեղաւոր ըլլալը յայտարարած կ'ըլլանք, ճիշդը` Յիսուսի մեղաւոր ըլլալը յայտարարած կ'ըլլանք, ճիշդը` Յիսուսի մեղաւոր ըլլալը յայտարարած կ'ըլլանք, 
որովհետեւ, եթէ Սատանայ չկայ` կը նշանակէ թէ Յիսուսի որովհետեւ, եթէ Սատանայ չկայ` կը նշանակէ թէ Յիսուսի որովհետեւ, եթէ Սատանայ չկայ` կը նշանակէ թէ Յիսուսի որովհետեւ, եթէ Սատանայ չկայ` կը նշանակէ թէ Յիսուսի 
կրած փորձութիւնը նոյնինքն Յիսուսի ներսիդիէն եկաւ, Յիկրած փորձութիւնը նոյնինքն Յիսուսի ներսիդիէն եկաւ, Յիկրած փորձութիւնը նոյնինքն Յիսուսի ներսիդիէն եկաւ, Յիկրած փորձութիւնը նոյնինքն Յիսուսի ներսիդիէն եկաւ, Յի----
սուսի մէջէն յառաջ եկաւ, Յիսոսուսի մէջէն յառաջ եկաւ, Յիսոսուսի մէջէն յառաջ եկաւ, Յիսոսուսի մէջէն յառաջ եկաւ, Յիսուսի սրտէն ծնունդ առաւ: Եթէ ւսի սրտէն ծնունդ առաւ: Եթէ ւսի սրտէն ծնունդ առաւ: Եթէ ւսի սրտէն ծնունդ առաւ: Եթէ 
յարձակումը դուրսէն չէր` ուրեմն անոր ներսիդիէն էր: Եթէ յարձակումը դուրսէն չէր` ուրեմն անոր ներսիդիէն էր: Եթէ յարձակումը դուրսէն չէր` ուրեմն անոր ներսիդիէն էր: Եթէ յարձակումը դուրսէն չէր` ուրեմն անոր ներսիդիէն էր: Եթէ 
փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն չեկաւ` ուրեմն Տիրոջ փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն չեկաւ` ուրեմն Տիրոջ փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն չեկաւ` ուրեմն Տիրոջ փորձութիւնը արտաքին աշխարհէն չեկաւ` ուրեմն Տիրոջ 
ներքին աշխարհէն յառաջ եկաւ: Տեսէներքին աշխարհէն յառաջ եկաւ: Տեսէներքին աշխարհէն յառաջ եկաւ: Տեսէներքին աշխարհէն յառաջ եկաւ: Տեսէ´́́́ք, հետեւաբար, թէ ք, հետեւաբար, թէ ք, հետեւաբար, թէ ք, հետեւաբար, թէ 
որքա՜ն վտանգաւոր բան է Սատանային ու անոր չար ոգիորքա՜ն վտանգաւոր բան է Սատանային ու անոր չար ոգիորքա՜ն վտանգաւոր բան է Սատանային ու անոր չար ոգիորքա՜ն վտանգաւոր բան է Սատանային ու անոր չար ոգի----
ներուն գոյութիւնը ուրանալը:ներուն գոյութիւնը ուրանալը:ներուն գոյութիւնը ուրանալը:ներուն գոյութիւնը ուրանալը:    Վտանգաւոր բան է, որովհետեւ Վտանգաւոր բան է, որովհետեւ Վտանգաւոր բան է, որովհետեւ Վտանգաւոր բան է, որովհետեւ 
Սատանային գոյութիւնը ուրանալը` Յիսուսի ներքին աշՍատանային գոյութիւնը ուրանալը` Յիսուսի ներքին աշՍատանային գոյութիւնը ուրանալը` Յիսուսի ներքին աշՍատանային գոյութիւնը ուրանալը` Յիսուսի ներքին աշ----
խարհի մաքրութիւնը ուրանալ կը նշանակէ:խարհի մաքրութիւնը ուրանալ կը նշանակէ:խարհի մաքրութիւնը ուրանալ կը նշանակէ:խարհի մաքրութիւնը ուրանալ կը նշանակէ:    

Աստուածաշունչ մատեանը բազմահարիւր անգամներ Աստուածաշունչ մատեանը բազմահարիւր անգամներ Աստուածաշունչ մատեանը բազմահարիւր անգամներ Աստուածաշունչ մատեանը բազմահարիւր անգամներ 
ակնարկութիւն կ'ընէ Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն: ակնարկութիւն կ'ընէ Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն: ակնարկութիւն կ'ընէ Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն: ակնարկութիւն կ'ընէ Սատանային եւ անոր չար ոգիներուն: 
Չեմ ուզեր այս մասին ընդարձակօրէն խօսիլ: ԱյստեղՉեմ ուզեր այս մասին ընդարձակօրէն խօսիլ: ԱյստեղՉեմ ուզեր այս մասին ընդարձակօրէն խօսիլ: ԱյստեղՉեմ ուզեր այս մասին ընդարձակօրէն խօսիլ: Այստեղ    պարպարպարպար----
զապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Սատանան զապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Սատանան զապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Սատանան զապէս կ'ուզեմ հաստատել, թէ Սատանան նախապէս քերովնախապէս քերովնախապէս քերովնախապէս քերով----
բէ մըն էր (Եզեկիէլ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Եսայի բէ մըն էր (Եզեկիէլ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Եսայի բէ մըն էր (Եզեկիէլ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Եսայի բէ մըն էր (Եզեկիէլ 28.14), որուն անունն էր Արուսեակ (Եսայի 
14.12): 14.12): 14.12): 14.12): Նկատի պէտք է Նկատի պէտք է Նկատի պէտք է Նկատի պէտք է առնել որ Աստուածաշունչը առնել որ Աստուածաշունչը առնել որ Աստուածաշունչը առնել որ Աստուածաշունչը սերովբէ սերովբէ սերովբէ սերովբէ 
կամ քերովբէ անունը կամ քերովբէ անունը կամ քերովբէ անունը կամ քերովբէ անունը երբեք երբեք երբեք երբեք չէ գործածած ոեւէ մարդ արաչէ գործածած ոեւէ մարդ արաչէ գործածած ոեւէ մարդ արաչէ գործածած ոեւէ մարդ արա----
րածի համար: Այս ճշմարտութիւնը մեր միտքիրածի համար: Այս ճշմարտութիւնը մեր միտքիրածի համար: Այս ճշմարտութիւնը մեր միտքիրածի համար: Այս ճշմարտութիւնը մեր միտքին մէջ ունենալը ն մէջ ունենալը ն մէջ ունենալը ն մէջ ունենալը 
կկկկ’’’’օգնէ մեզի վստահօրէն գիտնալու, որ այստեղ խօսքը կը օգնէ մեզի վստահօրէն գիտնալու, որ այստեղ խօսքը կը օգնէ մեզի վստահօրէն գիտնալու, որ այստեղ խօսքը կը օգնէ մեզի վստահօրէն գիտնալու, որ այստեղ խօսքը կը 
վերաբերի Սատանային:վերաբերի Սատանային:վերաբերի Սատանային:վերաբերի Սատանային:    Աստուած խօսելով Սատանային Աստուած խօսելով Սատանային Աստուած խօսելով Սատանային Աստուած խօսելով Սատանային 
մասին` կմասին` կմասին` կմասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուն տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն էիր Դուն տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն էիր Դուն տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն էիր Դուն տարածուած ու ծածկող քերովբէ մըն էիր 
ու ես քեզ դրի: Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր, դուն ու ես քեզ դրի: Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր, դուն ու ես քեզ դրի: Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր, դուն ու ես քեզ դրի: Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր, դուն 
հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրհրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրհրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրհրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիր: Դուն ճամբաներուդ ջէիր: Դուն ճամբաներուդ ջէիր: Դուն ճամբաներուդ ջէիր: Դուն ճամբաներուդ 
մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ 
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քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւքու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւքու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւքու վրադ անօրէնութիւն գտնուեցաւ»»»»    ((((Եզեկիէլ 28.14Եզեկիէլ 28.14Եզեկիէլ 28.14Եզեկիէլ 28.14----15151515):):):):    ԿաԿաԿաԿա----
րեւոր կը նկատեմ լոկ քանի մը բառերով իմաստը ներկարեւոր կը նկատեմ լոկ քանի մը բառերով իմաստը ներկարեւոր կը նկատեմ լոկ քանի մը բառերով իմաստը ներկարեւոր կը նկատեմ լոկ քանի մը բառերով իմաստը ներկա----
յացնել այս հաստատումին.յացնել այս հաստատումին.յացնել այս հաստատումին.յացնել այս հաստատումին.----    

««««Դուն տարածուած ու ծածկողԴուն տարածուած ու ծածկողԴուն տարածուած ու ծածկողԴուն տարածուած ու ծածկող»:»:»:»:    Այս բառերը կը պարզԱյս բառերը կը պարզԱյս բառերը կը պարզԱյս բառերը կը պարզեն են են են 
այն լայնածաւալ իշխանութիւնն ու իրաւասութիւնը որ այն լայնածաւալ իշխանութիւնն ու իրաւասութիւնը որ այն լայնածաւալ իշխանութիւնն ու իրաւասութիւնը որ այն լայնածաւալ իշխանութիւնն ու իրաւասութիւնը որ 
Արուսեակ քերովբէԱրուսեակ քերովբէԱրուսեակ քերովբէԱրուսեակ քերովբէնննն    ունէր: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ ունէր: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ ունէր: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ ունէր: Աստուծոյ ներկայութեան մէջ 
անոր դիրքն է որ կը բացայայտեն:անոր դիրքն է որ կը բացայայտեն:անոր դիրքն է որ կը բացայայտեն:անոր դիրքն է որ կը բացայայտեն:    

««««Ես քեզ դրիԵս քեզ դրիԵս քեզ դրիԵս քեզ դրի»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս խօսքը համազօր է ըսելու`խօսքը համազօր է ըսելու`խօսքը համազօր է ըսելու`խօսքը համազօր է ըսելու`    ««««ԵԵԵԵ´́́́ս քեզ ս քեզ ս քեզ ս քեզ 
ստեղծեցի, եստեղծեցի, եստեղծեցի, եստեղծեցի, ե´́́́ս քեզ լիազօրեցի, ես քեզ լիազօրեցի, ես քեզ լիազօրեցի, ես քեզ լիազօրեցի, ե´́́́սսսս    քեզքեզքեզքեզ    նշանակեցի այն նշանակեցի այն նշանակեցի այն նշանակեցի այն 
դիրքին ու այն պաշտօնիդիրքին ու այն պաշտօնիդիրքին ու այն պաշտօնիդիրքին ու այն պաշտօնին վրայ որ ունիսն վրայ որ ունիսն վրայ որ ունիսն վրայ որ ունիս»:»:»:»:    

««««Դուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիրԴուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիրԴուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիրԴուն Աստուծոյ սուրբ լերանը վրայ էիր»:»:»:»:    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
սուրբ լեռը` Աստուծոյ բնակութիւնը եւ Աստուծոյ ներկայուսուրբ լեռը` Աստուծոյ բնակութիւնը եւ Աստուծոյ ներկայուսուրբ լեռը` Աստուծոյ բնակութիւնը եւ Աստուծոյ ներկայուսուրբ լեռը` Աստուծոյ բնակութիւնը եւ Աստուծոյ ներկայու----
թիւնը կը ներկայացնեն: Հետեւաբար, այստեղ ըսել կ'ուզուի. թիւնը կը ներկայացնեն: Հետեւաբար, այստեղ ըսել կ'ուզուի. թիւնը կը ներկայացնեն: Հետեւաբար, այստեղ ըսել կ'ուզուի. թիւնը կը ներկայացնեն: Հետեւաբար, այստեղ ըսել կ'ուզուի. 
««««Դուն, ոԴուն, ոԴուն, ոԴուն, ո´́́́վ Արուսեակ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կը բնավ Արուսեակ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կը բնավ Արուսեակ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կը բնավ Արուսեակ, Աստուծոյ ներկայութեան մէջ կը բնա----
կէիր, Աստուծոյ բնակած տեղը կէիր, Աստուծոյ բնակած տեղը կէիր, Աստուծոյ բնակած տեղը կէիր, Աստուծոյ բնակած տեղը կը բնակէիրկը բնակէիրկը բնակէիրկը բնակէիր»:»:»:»:    

««««Դուն հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիրԴուն հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիրԴուն հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիրԴուն հրեղէն քարերուն մէջտեղերը կը շրջէիր»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
խօսքովխօսքովխօսքովխօսքով    կ'կ'կ'կ'ակնարկուակնարկուակնարկուակնարկուի ի ի ի Արուսեակ քերովբէին հրեղէն էութեան Արուսեակ քերովբէին հրեղէն էութեան Արուսեակ քերովբէին հրեղէն էութեան Արուսեակ քերովբէին հրեղէն էութեան 
եւ մեծ փառքին:եւ մեծ փառքին:եւ մեծ փառքին:եւ մեծ փառքին:    

««««Դուն ճամբաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած Դուն ճամբաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած Դուն ճամբաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած Դուն ճամբաներուդ մէջ կատարեալ էիր, քու ստեղծուած 
օրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեօրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեօրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուեօրէդ մինչեւ այն օրը, երբ քու վրադ անօրէնութիւն գտնուե----
ցաւցաւցաւցաւ»:»:»:»:    Այս հաստատումով մԱյս հաստատումով մԱյս հաստատումով մԱյս հաստատումով մեզի կ'ըսուի, թէ Արուսեակ քերոեզի կ'ըսուի, թէ Արուսեակ քերոեզի կ'ըսուի, թէ Արուսեակ քերոեզի կ'ըսուի, թէ Արուսեակ քերովվվվ----
բբբբէն կատարեալ էր, իր մէջ չունէր մեղք ու անօրէնութիւն, իր էն կատարեալ էր, իր մէջ չունէր մեղք ու անօրէնութիւն, իր էն կատարեալ էր, իր մէջ չունէր մեղք ու անօրէնութիւն, իր էն կատարեալ էր, իր մէջ չունէր մեղք ու անօրէնութիւն, իր 
ստեղծուած օրէն մինչեւ այն օրը որ իր վրայ ստեղծուած օրէն մինչեւ այն օրը որ իր վրայ ստեղծուած օրէն մինչեւ այն օրը որ իր վրայ ստեղծուած օրէն մինչեւ այն օրը որ իր վրայ ««««անօրէնութիւն անօրէնութիւն անօրէնութիւն անօրէնութիւն 
գտնուեցաւգտնուեցաւգտնուեցաւգտնուեցաւ»»»»::::    

Իսկ ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ ԱրուսԻսկ ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ ԱրուսԻսկ ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ ԱրուսԻսկ ի՞նչ էր այն անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ Արուս----
եակ քերովբէին վրայ եւ զինք Սատանայի վերածեց: եակ քերովբէին վրայ եւ զինք Սատանայի վերածեց: եակ քերովբէին վրայ եւ զինք Սատանայի վերածեց: եակ քերովբէին վրայ եւ զինք Սատանայի վերածեց: Այս հարԱյս հարԱյս հարԱյս հար----
ցումին պատասխանը կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան ցումին պատասխանը կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան ցումին պատասխանը կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան ցումին պատասխանը կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան 
մէջ որ կմէջ որ կմէջ որ կմէջ որ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ով առտուն ծագող Արուսեակ, ի՜նչպէս երկինՈվ առտուն ծագող Արուսեակ, ի՜նչպէս երկինՈվ առտուն ծագող Արուսեակ, ի՜նչպէս երկինՈվ առտուն ծագող Արուսեակ, ի՜նչպէս երկին----
քէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը քէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը քէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը քէն ինկար ու մինչեւ գետինը կործանեցար, դուն որ ազգերը 
նկուն կնկուն կնկուն կնկուն կ’’’’ընէիր: Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր. ընէիր: Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր. ընէիր: Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր. ընէիր: Դուն սրտիդ մէջ ըսած էիր. ““““Երկինք պիտի ելԵրկինք պիտի ելԵրկինք պիտի ելԵրկինք պիտի ել----
լեմ ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտիլեմ ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտիլեմ ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտիլեմ ու իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի    բարձրացըբարձրացըբարձրացըբարձրացը----
նեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ. ամպերու նեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ. ամպերու նեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ. ամպերու նեմ եւ ժողովի լեռը, հիւսիսի քովերը պիտի բնակիմ. ամպերու 
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բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ, Բարձրելոյն պիտի 
նմանիմնմանիմնմանիմնմանիմ””””    բայց ահա դժոխքը կբայց ահա դժոխքը կբայց ահա դժոխքը կբայց ահա դժոխքը կ’’’’իջնես, գուբին խորունկ տեղեիջնես, գուբին խորունկ տեղեիջնես, գուբին խորունկ տեղեիջնես, գուբին խորունկ տեղե----
րըրըրըրը»»»» ( ( ( (Եսայի 14.12Եսայի 14.12Եսայի 14.12Եսայի 14.12----15):15):15):15):    Եթէ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք Եթէ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք Եթէ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք Եթէ հպանցիկ ակնարկ մը նետենք 
Արուսեակին արտասանած Արուսեակին արտասանած Արուսեակին արտասանած Արուսեակին արտասանած այս այս այս այս խօսքին վրախօսքին վրախօսքին վրախօսքին վրայ, յստակ կը յ, յստակ կը յ, յստակ կը յ, յստակ կը 
դառնայ թէ իդառնայ թէ իդառնայ թէ իդառնայ թէ ի´́́́նչ էր այն նչ էր այն նչ էր այն նչ էր այն ««««անօրէնութիւնը որ գտնուեցաւանօրէնութիւնը որ գտնուեցաւանօրէնութիւնը որ գտնուեցաւանօրէնութիւնը որ գտնուեցաւ» » » » իր իր իր իր 
վրայ: Այն անօրէնութիւնը կը կայանար իր Աստուած ըլլալու վրայ: Այն անօրէնութիւնը կը կայանար իր Աստուած ըլլալու վրայ: Այն անօրէնութիւնը կը կայանար իր Աստուած ըլլալու վրայ: Այն անօրէնութիւնը կը կայանար իր Աստուած ըլլալու 
փափաքին ու ճիգին մէջ: Իր արտասանած խօսքին քննուփափաքին ու ճիգին մէջ: Իր արտասանած խօսքին քննուփափաքին ու ճիգին մէջ: Իր արտասանած խօսքին քննուփափաքին ու ճիգին մէջ: Իր արտասանած խօսքին քննութիւթիւթիւթիւ----
նը անը անը անը ա´́́́յդ է ոյդ է ոյդ է ոյդ է որ ցոյց կու տայ: Այսպէս, օրինակ.ր ցոյց կու տայ: Այսպէս, օրինակ.ր ցոյց կու տայ: Այսպէս, օրինակ.ր ցոյց կու տայ: Այսպէս, օրինակ.----    

««««Երկինք պիտի ելլեմԵրկինք պիտի ելլեմԵրկինք պիտի ելլեմԵրկինք պիտի ելլեմ»»»»    բացատրութիւնը, համազբացատրութիւնը, համազբացատրութիւնը, համազբացատրութիւնը, համազօր է օր է օր է օր է 
ըսելու` ըսելու` ըսելու` ըսելու` ««««Աստուծոյ պիտի ելլեմ, Աստուծոյ պիտի հասնիմ, Աստուծոյ պիտի ելլեմ, Աստուծոյ պիտի հասնիմ, Աստուծոյ պիտի ելլեմ, Աստուծոյ պիտի հասնիմ, Աստուծոյ պիտի ելլեմ, Աստուծոյ պիտի հասնիմ, 
Աստուծոյ գահը պիտի գրաւեմԱստուծոյ գահը պիտի գրաւեմԱստուծոյ գահը պիտի գրաւեմԱստուծոյ գահը պիտի գրաւեմ»»»»::::    

««««Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացըԻմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացըԻմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացըԻմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր պիտի բարձրացը----
նեմնեմնեմնեմ»:»:»:»:    Այստեղ աստղերը` հրեշտակները իրենք են: ԱստուաԱյստեղ աստղերը` հրեշտակները իրենք են: ԱստուաԱյստեղ աստղերը` հրեշտակները իրենք են: ԱստուաԱյստեղ աստղերը` հրեշտակները իրենք են: Աստուա----
ծաշունչը յաճախ ծաշունչը յաճախ ծաշունչը յաճախ ծաշունչը յաճախ ««««աստղաստղաստղաստղ» » » » բառը կը գործածէ հրեշտակներուն բառը կը գործածէ հրեշտակներուն բառը կը գործածէ հրեշտակներուն բառը կը գործածէ հրեշտակներուն 
համար (Յոբ 38.7: Մատթէհամար (Յոբ 38.7: Մատթէհամար (Յոբ 38.7: Մատթէհամար (Յոբ 38.7: Մատթէոս 2.2, 9, 10: Յայտնութիւն 1.20, ոս 2.2, 9, 10: Յայտնութիւն 1.20, ոս 2.2, 9, 10: Յայտնութիւն 1.20, ոս 2.2, 9, 10: Յայտնութիւն 1.20, 
12.4): 12.4): 12.4): 12.4): Անոնց աստղ կոչումը կը տրուի իրենց լուսեղէն էուԱնոնց աստղ կոչումը կը տրուի իրենց լուսեղէն էուԱնոնց աստղ կոչումը կը տրուի իրենց լուսեղէն էուԱնոնց աստղ կոչումը կը տրուի իրենց լուսեղէն էու----
թեան պատճառով: թեան պատճառով: թեան պատճառով: թեան պատճառով: ««««Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր Իմ աթոռս Աստուծոյ աստղերէն վեր 
պիտի բարձրացնեմպիտի բարձրացնեմպիտի բարձրացնեմպիտի բարձրացնեմ»»»»    բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, որ բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, որ բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, որ բառերը, հետեւաբար, ցոյց կու տան, որ 
Արուսեակ քերովբէն ուզեց կատարելապէս տիրել եւ իշխել Արուսեակ քերովբէն ուզեց կատարելապէս տիրել եւ իշխել Արուսեակ քերովբէն ուզեց կատարելապէս տիրել եւ իշխել Արուսեակ քերովբէն ուզեց կատարելապէս տիրել եւ իշխել 
Աստուծոյ հրեշտակնեԱստուծոյ հրեշտակնեԱստուծոյ հրեշտակնեԱստուծոյ հրեշտակներուն անհամար բանակներուն վրայ, րուն անհամար բանակներուն վրայ, րուն անհամար բանակներուն վրայ, րուն անհամար բանակներուն վրայ, 
բան մը, որ Աստուծոյ իրաւասութեան սահմանէն ներս բան մը, որ Աստուծոյ իրաւասութեան սահմանէն ներս բան մը, որ Աստուծոյ իրաւասութեան սահմանէն ներս բան մը, որ Աստուծոյ իրաւասութեան սահմանէն ներս կ'իյկ'իյկ'իյկ'իյ----
նար եւ նար եւ նար եւ նար եւ կկկկ’’’’իյնայ:իյնայ:իյնայ:իյնայ:    

««««Ամպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմԱմպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմԱմպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմԱմպերու բարձրութիւններուն վրայ պիտի ելլեմ»:»:»:»:    Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
երբեք մտաբերենք որ ամպը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ երբեք մտաբերենք որ ամպը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ երբեք մտաբերենք որ ամպը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ երբեք մտաբերենք որ ամպը կը խորհրդանշէ Աստուծոյ 
ներկայութիւնը եւ յիշենք որ ամպը յաճախ կներկայութիւնը եւ յիշենք որ ամպը յաճախ կներկայութիւնը եւ յիշենք որ ամպը յաճախ կներկայութիւնը եւ յիշենք որ ամպը յաճախ կ’’’’ընկերանար ընկերանար ընկերանար ընկերանար 
աստուածայինաստուածայինաստուածայինաստուածային    երեւումներուն (Սաղմոս 104.3: Եսայի 19.1: երեւումներուն (Սաղմոս 104.3: Եսայի 19.1: երեւումներուն (Սաղմոս 104.3: Եսայի 19.1: երեւումներուն (Սաղմոս 104.3: Եսայի 19.1: 
Ելից 16.10: Ղեւտացւոց 16.2: Բ.Օրինաց 33.26: Ողբ 3.44: Ելից 16.10: Ղեւտացւոց 16.2: Բ.Օրինաց 33.26: Ողբ 3.44: Ելից 16.10: Ղեւտացւոց 16.2: Բ.Օրինաց 33.26: Ողբ 3.44: Ելից 16.10: Ղեւտացւոց 16.2: Բ.Օրինաց 33.26: Ողբ 3.44: 
Դանիէլ 7.13: Նեհեմիա 1.3: Մատթէոս 17.5: Ղուկաս 21.27: Դանիէլ 7.13: Նեհեմիա 1.3: Մատթէոս 17.5: Ղուկաս 21.27: Դանիէլ 7.13: Նեհեմիա 1.3: Մատթէոս 17.5: Ղուկաս 21.27: Դանիէլ 7.13: Նեհեմիա 1.3: Մատթէոս 17.5: Ղուկաս 21.27: 
Գործք 1.9: Յայտնութիւն 1.7), այն ատեն պարզ կը դառնայ, որ Գործք 1.9: Յայտնութիւն 1.7), այն ատեն պարզ կը դառնայ, որ Գործք 1.9: Յայտնութիւն 1.7), այն ատեն պարզ կը դառնայ, որ Գործք 1.9: Յայտնութիւն 1.7), այն ատեն պարզ կը դառնայ, որ 
ամպին վրայ ելլել, կամպին վրայ ելլել, կամպին վրայ ելլել, կամպին վրայ ելլել, կը նշանակէ փորձել Աստուած ըլլալը նշանակէ փորձել Աստուած ըլլալը նշանակէ փորձել Աստուած ըլլալը նշանակէ փորձել Աստուած ըլլալ::::    
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Արուսեակին վերջին խօսքըԱրուսեակին վերջին խօսքըԱրուսեակին վերջին խօսքըԱրուսեակին վերջին խօսքը`̀̀̀    ««««Բարձրելոյն պիտի նմաԲարձրելոյն պիտի նմաԲարձրելոյն պիտի նմաԲարձրելոյն պիտի նմա----
նիմնիմնիմնիմ»,»,»,»,    շատ յստակ է, եւ հետեւաբար, բացատրութեան չի կաշատ յստակ է, եւ հետեւաբար, բացատրութեան չի կաշատ յստակ է, եւ հետեւաբար, բացատրութեան չի կաշատ յստակ է, եւ հետեւաբար, բացատրութեան չի կա----
րօտիր:րօտիր:րօտիր:րօտիր:    

8) 8) 8) 8) Յիսուս առանձին էր երբ Սատանան մօտեցաւ անոր` Յիսուս առանձին էր երբ Սատանան մօտեցաւ անոր` Յիսուս առանձին էր երբ Սատանան մօտեցաւ անոր` Յիսուս առանձին էր երբ Սատանան մօտեցաւ անոր` 
փորձելու համար զայն: Ուրեմն, առանձնութիւնը չի հեռացըփորձելու համար զայն: Ուրեմն, առանձնութիւնը չի հեռացըփորձելու համար զայն: Ուրեմն, առանձնութիւնը չի հեռացըփորձելու համար զայն: Ուրեմն, առանձնութիւնը չի հեռացը----
ներ մեզմէ Սատանան: Շատեր կը խորհին, որ եթէ հեռու ներ մեզմէ Սատանան: Շատեր կը խորհին, որ եթէ հեռու ներ մեզմէ Սատանան: Շատեր կը խորհին, որ եթէ հեռու ներ մեզմէ Սատանան: Շատեր կը խորհին, որ եթէ հեռու 
մնան մարդոցմէ` հեռու կը մնան մեղքէն, որովհետեւ, ինչպէս մնան մարդոցմէ` հեռու կը մնան մեղքէն, որովհետեւ, ինչպէս մնան մարդոցմէ` հեռու կը մնան մեղքէն, որովհետեւ, ինչպէս մնան մարդոցմէ` հեռու կը մնան մեղքէն, որովհետեւ, ինչպէս 
իրենք իսկ կը հաստատեն, մարդիկը իրենք են որ զիրենք իրենք իսկ կը հաստատեն, մարդիկը իրենք են որ զիրենք իրենք իսկ կը հաստատեն, մարդիկը իրենք են որ զիրենք իրենք իսկ կը հաստատեն, մարդիկը իրենք են որ զիրենք 
մեղքի կմեղքի կմեղքի կմեղքի կ’’’’առաջնորդեն: Երկու ամփոփ նշումներ.առաջնորդեն: Երկու ամփոփ նշումներ.առաջնորդեն: Երկու ամփոփ նշումներ.առաջնորդեն: Երկու ամփոփ նշումներ.----    

ա) Մարդիկ չեն կրնար մեզ մեղքի առաջնորդել, եթէ մենք ա) Մարդիկ չեն կրնար մեզ մեղքի առաջնորդել, եթէ մենք ա) Մարդիկ չեն կրնար մեզ մեղքի առաջնորդել, եթէ մենք ա) Մարդիկ չեն կրնար մեզ մեղքի առաջնորդել, եթէ մենք 
չուզենք եւ մերժենք առաջնորդուիլ: Ոչուզենք եւ մերժենք առաջնորդուիլ: Ոչուզենք եւ մերժենք առաջնորդուիլ: Ոչուզենք եւ մերժենք առաջնորդուիլ: Ո´́́́չ չար մարդիկ եւ ոչ չար մարդիկ եւ ոչ չար մարդիկ եւ ոչ չար մարդիկ եւ ո´́́́չ ալչ ալչ ալչ ալ    
չար ոգիներ կրնան ստիպել մեզի որ մեղք գործենք, եթէ մենք չար ոգիներ կրնան ստիպել մեզի որ մեղք գործենք, եթէ մենք չար ոգիներ կրնան ստիպել մեզի որ մեղք գործենք, եթէ մենք չար ոգիներ կրնան ստիպել մեզի որ մեղք գործենք, եթէ մենք 
անձնապէս կը զզուինք ու կը զգուշանանք մեղքէն: Աստուած անձնապէս կը զզուինք ու կը զգուշանանք մեղքէն: Աստուած անձնապէս կը զզուինք ու կը զգուշանանք մեղքէն: Աստուած անձնապէս կը զզուինք ու կը զգուշանանք մեղքէն: Աստուած 
Սատանային չէ տուած մեզ փորձելու կամ մեղքի մէջ ձգելու Սատանային չէ տուած մեզ փորձելու կամ մեղքի մէջ ձգելու Սատանային չէ տուած մեզ փորձելու կամ մեղքի մէջ ձգելու Սատանային չէ տուած մեզ փորձելու կամ մեղքի մէջ ձգելու 
զօրութիւն կամ իշխանութիւն: Աստուած Սատանային միայն զօրութիւն կամ իշխանութիւն: Աստուած Սատանային միայն զօրութիւն կամ իշխանութիւն: Աստուած Սատանային միայն զօրութիւն կամ իշխանութիւն: Աստուած Սատանային միայն 
արտօնութիւն տուած է: Մարդիկ իրենք ալ չունինարտօնութիւն տուած է: Մարդիկ իրենք ալ չունինարտօնութիւն տուած է: Մարդիկ իրենք ալ չունինարտօնութիւն տուած է: Մարդիկ իրենք ալ չունին    մեզ մեղքի մեզ մեղքի մեզ մեղքի մեզ մեղքի 
մէջ ձգելու զօրութիւնն ու իշխանութիւնը: Մեղք գործելը մեր մէջ ձգելու զօրութիւնն ու իշխանութիւնը: Մեղք գործելը մեր մէջ ձգելու զօրութիւնն ու իշխանութիւնը: Մեղք գործելը մեր մէջ ձգելու զօրութիւնն ու իշխանութիւնը: Մեղք գործելը մեր 
ազատ կամքով միայն կազատ կամքով միայն կազատ կամքով միայն կազատ կամքով միայն կ’’’’ըլլայ: Այս մասին քիչ մը աւելի ըլլայ: Այս մասին քիչ մը աւելի ըլլայ: Այս մասին քիչ մը աւելի ըլլայ: Այս մասին քիչ մը աւելի 
մանրամասն խօսած ենք: (Տեմանրամասն խօսած ենք: (Տեմանրամասն խօսած ենք: (Տեմանրամասն խօսած ենք: (Տե´́́́ս 4.1ս 4.1ս 4.1ս 4.1----ի բացատրութիւնը, ի բացատրութիւնը, ի բացատրութիւնը, ի բացատրութիւնը, թիւ 4` թիւ 4` թիւ 4` թիւ 4` 
««««զզզզ» » » » բաժինը: Եւ 4.2բաժինը: Եւ 4.2բաժինը: Եւ 4.2բաժինը: Եւ 4.2----ի բացատրութիւնը, 5ի բացատրութիւնը, 5ի բացատրութիւնը, 5ի բացատրութիւնը, 5----րդ կէտ):րդ կէտ):րդ կէտ):րդ կէտ):    

բ) Մարդոց մէջ ապրիլը չէ որ մեզ մեղքի բ) Մարդոց մէջ ապրիլը չէ որ մեզ մեղքի բ) Մարդոց մէջ ապրիլը չէ որ մեզ մեղքի բ) Մարդոց մէջ ապրիլը չէ որ մեզ մեղքի կկկկ’’’’առաջնորդէ, առաջնորդէ, առաջնորդէ, առաջնորդէ, 
այլ` մեր միտքը ինք: Եթէ մեր մտքի ղեկը չենք յանձնած Սուրբ այլ` մեր միտքը ինք: Եթէ մեր մտքի ղեկը չենք յանձնած Սուրբ այլ` մեր միտքը ինք: Եթէ մեր մտքի ղեկը չենք յանձնած Սուրբ այլ` մեր միտքը ինք: Եթէ մեր մտքի ղեկը չենք յանձնած Սուրբ 
Հոգիին առաջնորդութեան` միշտ ալ մեր մէջ դէպի մեղքը Հոգիին առաջնորդութեան` միշտ ալ մեր մէջ դէպի մեղքը Հոգիին առաջնորդութեան` միշտ ալ մեր մէջ դէպի մեղքը Հոգիին առաջնորդութեան` միշտ ալ մեր մէջ դէպի մեղքը 
հակելու տրամադրութիւն պիտի ըլլայ: Մեղքէն հեռու մնալու հակելու տրամադրութիւն պիտի ըլլայ: Մեղքէն հեռու մնալու հակելու տրամադրութիւն պիտի ըլլայ: Մեղքէն հեռու մնալու հակելու տրամադրութիւն պիտի ըլլայ: Մեղքէն հեռու մնալու 
համար, Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ չյարաբերիլ մեղքով համար, Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ չյարաբերիլ մեղքով համար, Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ չյարաբերիլ մեղքով համար, Պօղոս առաքեալ կը պատուիրէ չյարաբերիլ մեղքով 
լեցուն մարդոց հետ (Ա.Կորնթացիս լեցուն մարդոց հետ (Ա.Կորնթացիս լեցուն մարդոց հետ (Ա.Կորնթացիս լեցուն մարդոց հետ (Ա.Կորնթացիս 5.9): 5.9): 5.9): 5.9): Մեղքի կեանքը սիՄեղքի կեանքը սիՄեղքի կեանքը սիՄեղքի կեանքը սի----
րող ու մեզ մեղքի առաջնորդող մարդոց հետ չյարաբերիլը ուրող ու մեզ մեղքի առաջնորդող մարդոց հետ չյարաբերիլը ուրող ու մեզ մեղքի առաջնորդող մարդոց հետ չյարաբերիլը ուրող ու մեզ մեղքի առաջնորդող մարդոց հետ չյարաբերիլը ու----
րիշ բան է, մեղաւորներէն հեռանալը` ուրիշ բան: Առաքեալը րիշ բան է, մեղաւորներէն հեռանալը` ուրիշ բան: Առաքեալը րիշ բան է, մեղաւորներէն հեռանալը` ուրիշ բան: Առաքեալը րիշ բան է, մեղաւորներէն հեռանալը` ուրիշ բան: Առաքեալը 
դիտել կու տայ, որ եթէ ուզէինք մեղաւորներէն հեռանալ` դիտել կու տայ, որ եթէ ուզէինք մեղաւորներէն հեռանալ` դիտել կու տայ, որ եթէ ուզէինք մեղաւորներէն հեռանալ` դիտել կու տայ, որ եթէ ուզէինք մեղաւորներէն հեռանալ` 
ստիպուած պիտի ըլլայինք այս աշխարհէն հեռանալու ստիպուած պիտի ըլլայինք այս աշխարհէն հեռանալու ստիպուած պիտի ըլլայինք այս աշխարհէն հեռանալու ստիպուած պիտի ըլլայինք այս աշխարհէն հեռանալու 
((((Ա.Կորնթացիս 5.10): ՉեԱ.Կորնթացիս 5.10): ՉեԱ.Կորնթացիս 5.10): ՉեԱ.Կորնթացիս 5.10): Չե´́́́նք կրնք կրնք կրնք կրնար մեղսասէրներէն հեռանալ, նար մեղսասէրներէն հեռանալ, նար մեղսասէրներէն հեռանալ, նար մեղսասէրներէն հեռանալ, 
բայց կրնաբայց կրնաբայց կրնաբայց կրնա´́́́նք անոնց հետ չյարաբերիլ: Հաւատացեալ մարդը նք անոնց հետ չյարաբերիլ: Հաւատացեալ մարդը նք անոնց հետ չյարաբերիլ: Հաւատացեալ մարդը նք անոնց հետ չյարաբերիլ: Հաւատացեալ մարդը 
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պէտք է ինքզինք անաղարտ պահէ` մեղքով աղարտուած այս պէտք է ինքզինք անաղարտ պահէ` մեղքով աղարտուած այս պէտք է ինքզինք անաղարտ պահէ` մեղքով աղարտուած այս պէտք է ինքզինք անաղարտ պահէ` մեղքով աղարտուած այս 
աշխարհին մէջ: Ինչպէս Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, աշխարհին մէջ: Ինչպէս Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, աշխարհին մէջ: Ինչպէս Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, աշխարհին մէջ: Ինչպէս Քրիստոս իր մարդեղութեանը մէջ, 
ինքզինք պահեց անապական այս ապականացեալ աշխարինքզինք պահեց անապական այս ապականացեալ աշխարինքզինք պահեց անապական այս ապականացեալ աշխարինքզինք պահեց անապական այս ապականացեալ աշխար----
հին մէջ, նոյնպէս ալ, ապականացեահին մէջ, նոյնպէս ալ, ապականացեահին մէջ, նոյնպէս ալ, ապականացեահին մէջ, նոյնպէս ալ, ապականացեալ այս աշխարհին մէջ, լ այս աշխարհին մէջ, լ այս աշխարհին մէջ, լ այս աշխարհին մէջ, 
հաւատացեալ մարդը պէտք է ինքհաւատացեալ մարդը պէտք է ինքհաւատացեալ մարդը պէտք է ինքհաւատացեալ մարդը պէտք է ինքզինք հեռու պահէ մեղքի զինք հեռու պահէ մեղքի զինք հեռու պահէ մեղքի զինք հեռու պահէ մեղքի 
ապականութենէն եւ ապականեցնող մեղքէն: Դարձեալ, ինչապականութենէն եւ ապականեցնող մեղքէն: Դարձեալ, ինչապականութենէն եւ ապականեցնող մեղքէն: Դարձեալ, ինչապականութենէն եւ ապականեցնող մեղքէն: Դարձեալ, ինչ----
պէս Քրիստոս իր վրայ առաւ մեր մահկանացու մարմինը, պէս Քրիստոս իր վրայ առաւ մեր մահկանացու մարմինը, պէս Քրիստոս իր վրայ առաւ մեր մահկանացու մարմինը, պէս Քրիստոս իր վրայ առաւ մեր մահկանացու մարմինը, 
բայց անմահի պէս ապրեցաւ ու գործեց, որովհետեւ ենթակայ բայց անմահի պէս ապրեցաւ ու գործեց, որովհետեւ ենթակայ բայց անմահի պէս ապրեցաւ ու գործեց, որովհետեւ ենթակայ բայց անմահի պէս ապրեցաւ ու գործեց, որովհետեւ ենթակայ 
չեղաւ մեղքի բռնադատութեան, նոյնպէսչեղաւ մեղքի բռնադատութեան, նոյնպէսչեղաւ մեղքի բռնադատութեան, նոյնպէսչեղաւ մեղքի բռնադատութեան, նոյնպէս    ալ, մենք` հաւատաալ, մենք` հաւատաալ, մենք` հաւատաալ, մենք` հաւատա----
ցեալներս, թէպէտ մահկանացու` բայց կրնանք անմահի նման ցեալներս, թէպէտ մահկանացու` բայց կրնանք անմահի նման ցեալներս, թէպէտ մահկանացու` բայց կրնանք անմահի նման ցեալներս, թէպէտ մահկանացու` բայց կրնանք անմահի նման 
ու անմահութեան համար ապրիլ: Դարձեալ, ինչպէս փոշիին ու անմահութեան համար ապրիլ: Դարձեալ, ինչպէս փոշիին ու անմահութեան համար ապրիլ: Դարձեալ, ինչպէս փոշիին ու անմահութեան համար ապրիլ: Դարձեալ, ինչպէս փոշիին 
մէջ գտնուող ադամանդը կը պահէ իր գեղեցկութիւնն ու արմէջ գտնուող ադամանդը կը պահէ իր գեղեցկութիւնն ու արմէջ գտնուող ադամանդը կը պահէ իր գեղեցկութիւնն ու արմէջ գտնուող ադամանդը կը պահէ իր գեղեցկութիւնն ու ար----
ժէքը, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի զաւակները որոնք կը գտնուին ժէքը, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի զաւակները որոնք կը գտնուին ժէքը, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի զաւակները որոնք կը գտնուին ժէքը, նոյնպէս ալ, Քրիստոսի զաւակները որոնք կը գտնուին 
մեղքի ու անօրէնութեան փոշիով մեղքի ու անօրէնութեան փոշիով մեղքի ու անօրէնութեան փոշիով մեղքի ու անօրէնութեան փոշիով ծածկուած այս աշխարհին ծածկուած այս աշխարհին ծածկուած այս աշխարհին ծածկուած այս աշխարհին 
մէջ, պէտք է պահեն իրենց հոգեկան գեղեցկութիւնն ու արմէջ, պէտք է պահեն իրենց հոգեկան գեղեցկութիւնն ու արմէջ, պէտք է պահեն իրենց հոգեկան գեղեցկութիւնն ու արմէջ, պէտք է պահեն իրենց հոգեկան գեղեցկութիւնն ու ար----
ժէքը, եւ թոյլ չտան որ մեղքը տգեղցնէ իրենց սիրտն ու հոգին:ժէքը, եւ թոյլ չտան որ մեղքը տգեղցնէ իրենց սիրտն ու հոգին:ժէքը, եւ թոյլ չտան որ մեղքը տգեղցնէ իրենց սիրտն ու հոգին:ժէքը, եւ թոյլ չտան որ մեղքը տգեղցնէ իրենց սիրտն ու հոգին:    

9) 9) 9) 9) ««««Եթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի ես............»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Սատանան Ինչո՞ւ համար Սատանան Ինչո՞ւ համար Սատանան Ինչո՞ւ համար Սատանան 
կը գործածէ կը գործածէ կը գործածէ կը գործածէ ««««եթէեթէեթէեթէ» » » » բառը: Արդեօք վստահ չէ՞ր կամ չէ՞ր գիտեր բառը: Արդեօք վստահ չէ՞ր կամ չէ՞ր գիտեր բառը: Արդեօք վստահ չէ՞ր կամ չէ՞ր գիտեր բառը: Արդեօք վստահ չէ՞ր կամ չէ՞ր գիտեր 
որ Յիսուս Աստուծոոր Յիսուս Աստուծոոր Յիսուս Աստուծոոր Յիսուս Աստուծոյ Որդին էրյ Որդին էրյ Որդին էրյ Որդին էր: : : : Այս մասին երեք տեսակէտԱյս մասին երեք տեսակէտԱյս մասին երեք տեսակէտԱյս մասին երեք տեսակէտ----
ներ կաններ կաններ կաններ կան....----    

ա) Կան մեկնիչներ, որոնք կա) Կան մեկնիչներ, որոնք կա) Կան մեկնիչներ, որոնք կա) Կան մեկնիչներ, որոնք կ’’’’ըսեն թէ Սատանան գիտէր ըսեն թէ Սատանան գիտէր ըսեն թէ Սատանան գիտէր ըսեն թէ Սատանան գիտէր 
որ Յիսուս խոստացեալ Մեսիան էր, բայց չէր գիտեր թէ արոր Յիսուս խոստացեալ Մեսիան էր, բայց չէր գիտեր թէ արոր Յիսուս խոստացեալ Մեսիան էր, բայց չէր գիտեր թէ արոր Յիսուս խոստացեալ Մեսիան էր, բայց չէր գիտեր թէ ար----
դեօք Յիսուս ճշմարտապէ՞ս Աստուծոյ Որդին էր, թէ` դեօք Յիսուս ճշմարտապէ՞ս Աստուծոյ Որդին էր, թէ` դեօք Յիսուս ճշմարտապէ՞ս Աստուծոյ Որդին էր, թէ` դեօք Յիսուս ճշմարտապէ՞ս Աստուծոյ Որդին էր, թէ` 
որդեգրուած Որդի էր: Սատանան գիտէր որ Յիսուս խոստացորդեգրուած Որդի էր: Սատանան գիտէր որ Յիսուս խոստացորդեգրուած Որդի էր: Սատանան գիտէր որ Յիսուս խոստացորդեգրուած Որդի էր: Սատանան գիտէր որ Յիսուս խոստաց----
եալ Մեսիան էրեալ Մեսիան էրեալ Մեսիան էրեալ Մեսիան էր, , , , որովհետեւ տեսած էր թէ ինչպէս Մարիամ որովհետեւ տեսած էր թէ ինչպէս Մարիամ որովհետեւ տեսած էր թէ ինչպէս Մարիամ որովհետեւ տեսած էր թէ ինչպէս Մարիամ 
անարատ յղութեամբ մը ծնունդ տուած էր անոր, տեսած էր անարատ յղութեամբ մը ծնունդ տուած էր անոր, տեսած էր անարատ յղութեամբ մը ծնունդ տուած էր անոր, տեսած էր անարատ յղութեամբ մը ծնունդ տուած էր անոր, տեսած էր 
մոգերուն գալուստն ու աստղին կապակցութեամբ անոնց մոգերուն գալուստն ու աստղին կապակցութեամբ անոնց մոգերուն գալուստն ու աստղին կապակցութեամբ անոնց մոգերուն գալուստն ու աստղին կապակցութեամբ անոնց 
տուած վկայութիւնը, լսած էր Հօր Աստուծոյ վկայուտուած վկայութիւնը, լսած էր Հօր Աստուծոյ վկայուտուած վկայութիւնը, լսած էր Հօր Աստուծոյ վկայուտուած վկայութիւնը, լսած էր Հօր Աստուծոյ վկայութիւնըթիւնըթիւնըթիւնը    
անոր մասին` անոր մասին` անոր մասին` անոր մասին` ««««Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեԱտիկա է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճե----
ցայցայցայցայ»:»:»:»:    Լսած էր Լսած էր Լսած էր Լսած էր նաեւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնը նաեւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնը նաեւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնը նաեւ Յովհաննէս Մկրտիչի վկայութիւնը 
Յիսուսի մասին (Յովհաննէս 1.32Յիսուսի մասին (Յովհաննէս 1.32Յիսուսի մասին (Յովհաննէս 1.32Յիսուսի մասին (Յովհաննէս 1.32----34):34):34):34):    
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բ)բ)բ)բ)    Եւ կան անոնք` որոնք կԵւ կան անոնք` որոնք կԵւ կան անոնք` որոնք կԵւ կան անոնք` որոնք կ’’’’ըսեն, թէ Սատանան վստահ ըսեն, թէ Սատանան վստահ ըսեն, թէ Սատանան վստահ ըսեն, թէ Սատանան վստահ 
չէր կամ չէր գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք էր հասկնալ չէր կամ չէր գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք էր հասկնալ չէր կամ չէր գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք էր հասկնալ չէր կամ չէր գիտեր թէ ի՞նչպէս պէտք էր հասկնալ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » հաստատումը կամ վկայութիւնը. արդեօք Աստուծոյ հաստատումը կամ վկայութիւնը. արդեօք Աստուծոյ հաստատումը կամ վկայութիւնը. արդեօք Աստուծոյ հաստատումը կամ վկայութիւնը. արդեօք Աստուծոյ 
Որդի կոչուած էր հաւատքի կեանք ապրՈրդի կոչուած էր հաւատքի կեանք ապրՈրդի կոչուած էր հաւատքի կեանք ապրՈրդի կոչուած էր հաւատքի կեանք ապրած ըլլալո՞ւն համար, ած ըլլալո՞ւն համար, ած ըլլալո՞ւն համար, ած ըլլալո՞ւն համար, 
Աստուծոյ հաճութիւնը շահած ըլլալո՞ւն համար, կամ արդեօք Աստուծոյ հաճութիւնը շահած ըլլալո՞ւն համար, կամ արդեօք Աստուծոյ հաճութիւնը շահած ըլլալո՞ւն համար, կամ արդեօք Աստուծոյ հաճութիւնը շահած ըլլալո՞ւն համար, կամ արդեօք 
որդեգրուա՞ծ Որդի էր: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Հայրն որդեգրուա՞ծ Որդի էր: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Հայրն որդեգրուա՞ծ Որդի էր: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Հայրն որդեգրուա՞ծ Որդի էր: Սատանան լսած էր թէ ինչպէս Հայրն 
Աստուած Յիսուսը կոչած էր իր սիրելի Որդին, բայց հիմա ան Աստուած Յիսուսը կոչած էր իր սիրելի Որդին, բայց հիմա ան Աստուած Յիսուսը կոչած էր իր սիրելի Որդին, բայց հիմա ան Աստուած Յիսուսը կոչած էր իր սիրելի Որդին, բայց հիմա ան 
կը տեսնէր Յիսուսը անօթի վիճակի մէջ, եւ վստահաբար կը կը տեսնէր Յիսուսը անօթի վիճակի մէջ, եւ վստահաբար կը կը տեսնէր Յիսուսը անօթի վիճակի մէջ, եւ վստահաբար կը կը տեսնէր Յիսուսը անօթի վիճակի մէջ, եւ վստահաբար կը 
խորհէր թէ Աստուած չխորհէր թէ Աստուած չխորհէր թէ Աստուած չխորհէր թէ Աստուած չ’’’’անանանանօթենար, եւ եթէ Աստուած չօթենար, եւ եթէ Աստուած չօթենար, եւ եթէ Աստուած չօթենար, եւ եթէ Աստուած չ’’’’անօթեանօթեանօթեանօթե----
նար` հապա ո՞վ էր Յիսուս որ հիմա անօթեցած էր: Այս նար` հապա ո՞վ էր Յիսուս որ հիմա անօթեցած էր: Այս նար` հապա ո՞վ էր Յիսուս որ հիմա անօթեցած էր: Այս նար` հապա ո՞վ էր Յիսուս որ հիմա անօթեցած էր: Այս 
իրողութիւնը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ Սատանան իրողութիւնը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ Սատանան իրողութիւնը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ Սատանան իրողութիւնը կրնայ պատճառ դարձած ըլլալ որ Սատանան 
տարակուսանքի մէջ ինկած ըլլայ, եւ անոր համար ալ, տարակուսանքի մէջ ինկած ըլլայ, եւ անոր համար ալ, տարակուսանքի մէջ ինկած ըլլայ, եւ անոր համար ալ, տարակուսանքի մէջ ինկած ըլլայ, եւ անոր համար ալ, ««««եթէ եթէ եթէ եթէ 
Աստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի ես» » » » խօսքով մօտենայ անոր:խօսքով մօտենայ անոր:խօսքով մօտենայ անոր:խօսքով մօտենայ անոր:    

գ) Ուրիշներ կգ) Ուրիշներ կգ) Ուրիշներ կգ) Ուրիշներ կ’’’’ըսեն, թէ Սատանան գիտէըսեն, թէ Սատանան գիտէըսեն, թէ Սատանան գիտէըսեն, թէ Սատանան գիտէր որ Յիսուս Ասր որ Յիսուս Ասր որ Յիսուս Ասր որ Յիսուս Աս----
տուծոյ Որդին էր, բայց ան տուծոյ Որդին էր, բայց ան տուծոյ Որդին էր, բայց ան տուծոյ Որդին էր, բայց ան ««««եթէեթէեթէեթէ» » » » բառին գործածութեամբ, բառին գործածութեամբ, բառին գործածութեամբ, բառին գործածութեամբ, 
ուզեց Յիսուսին մէջ կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիուզեց Յիսուսին մէջ կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիուզեց Յիսուսին մէջ կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիուզեց Յիսուսին մէջ կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիուուուու----
թեան կապակցաբար: Ես երրորդ այս տեսակէտն է որ ճիշդ կը թեան կապակցաբար: Ես երրորդ այս տեսակէտն է որ ճիշդ կը թեան կապակցաբար: Ես երրորդ այս տեսակէտն է որ ճիշդ կը թեան կապակցաբար: Ես երրորդ այս տեսակէտն է որ ճիշդ կը 
գտնեմ, եւ այս մասին խօսած եմ: (Տեգտնեմ, եւ այս մասին խօսած եմ: (Տեգտնեմ, եւ այս մասին խօսած եմ: (Տեգտնեմ, եւ այս մասին խօսած եմ: (Տե´́́́ս 4.1ս 4.1ս 4.1ս 4.1----ի բացատրուի բացատրուի բացատրուի բացատրութիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, 
թիւ 1): Սատանան խորհեցաւ թիւ 1): Սատանան խորհեցաւ թիւ 1): Սատանան խորհեցաւ թիւ 1): Սատանան խորհեցաւ որ եթէ յաջողէր Յիսուսի մէջ որ եթէ յաջողէր Յիսուսի մէջ որ եթէ յաջողէր Յիսուսի մէջ որ եթէ յաջողէր Յիսուսի մէջ 
կասկած արթնցնել իր Աստուածորդիկասկած արթնցնել իր Աստուածորդիկասկած արթնցնել իր Աստուածորդիկասկած արթնցնել իր Աստուածորդիուուուութեան կապակցաբար, թեան կապակցաբար, թեան կապակցաբար, թեան կապակցաբար, 
ձախողութեան դատապարտած պիտի ըլլար Աստուծոյ փըրձախողութեան դատապարտած պիտի ըլլար Աստուծոյ փըրձախողութեան դատապարտած պիտի ըլլար Աստուծոյ փըրձախողութեան դատապարտած պիտի ըլլար Աստուծոյ փըր----
կագործական ամբողջ ծրագիրը: Հեղինակ մը ըսած է. կագործական ամբողջ ծրագիրը: Հեղինակ մը ըսած է. կագործական ամբողջ ծրագիրը: Հեղինակ մը ըսած է. կագործական ամբողջ ծրագիրը: Հեղինակ մը ըսած է. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի ես» » » » բառերը, պէտք է հասկնալ` բառերը, պէտք է հասկնալ` բառերը, պէտք է հասկնալ` բառերը, պէտք է հասկնալ` ««««Քանի Քանի Քանի Քանի 
Աստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի եսԱստուծոյ Որդի ես» » » » իմաստով:իմաստով:իմաստով:իմաստով:    

10) 10) 10) 10) ԵԵԵԵկէք ընդարձակենք յիշեալ կէտերէն` վերջինը: 4.1կէք ընդարձակենք յիշեալ կէտերէն` վերջինը: 4.1կէք ընդարձակենք յիշեալ կէտերէն` վերջինը: 4.1կէք ընդարձակենք յիշեալ կէտերէն` վերջինը: 4.1----ի ի ի ի 
բացատրուբացատրուբացատրուբացատրութիւնը տուած ատեննիս, թիւնը տուած ատեննիս, թիւնը տուած ատեննիս, թիւնը տուած ատեննիս, բացատրեցինք, թէ Սաբացատրեցինք, թէ Սաբացատրեցինք, թէ Սաբացատրեցինք, թէ Սա----
տանան ուզեց տանան ուզեց տանան ուզեց տանան ուզեց կասկած յառակասկած յառակասկած յառակասկած յառաջացնել Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն ջացնել Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն ջացնել Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն ջացնել Յիսուսի մէջ` իր Հօրմէն 
լսած վկայութեան վերալսած վկայութեան վերալսած վկայութեան վերալսած վկայութեան վերաբերեալ. բերեալ. բերեալ. բերեալ. ««««Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, Ատիկա է իմ սիրելի Որդիս, 
որուն ես հաճեցայորուն ես հաճեցայորուն ես հաճեցայորուն ես հաճեցայ»:»:»:»:    Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ըլլայ մեր վերաբերմունքը եըլլայ մեր վերաբերմունքը եըլլայ մեր վերաբերմունքը եըլլայ մեր վերաբերմունքը եթէ ան թէ ան թէ ան թէ ան 
ուզէ մեր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ, ուզէ մեր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ, ուզէ մեր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ, ուզէ մեր մէջ կասկած արթնցնել Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ, 
ԱսԱսԱսԱստուծոյ սիրելի զաւակները ըլլալու մեր պարգեւին հանտուծոյ սիրելի զաւակները ըլլալու մեր պարգեւին հանտուծոյ սիրելի զաւակները ըլլալու մեր պարգեւին հանտուծոյ սիրելի զաւակները ըլլալու մեր պարգեւին հան----
դէպ: Ի՞նչ կդէպ: Ի՞նչ կդէպ: Ի՞նչ կդէպ: Ի՞նչ կ’’’’ըլլայ մեր պատասխանը եթէ նեղութեան մէջ եղած ըլլայ մեր պատասխանը եթէ նեղութեան մէջ եղած ըլլայ մեր պատասխանը եթէ նեղութեան մէջ եղած ըլլայ մեր պատասխանը եթէ նեղութեան մէջ եղած 
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ատեննիս, Սատանան մօտենայ մեզի ու փսփսայ մեր ականջատեննիս, Սատանան մօտենայ մեզի ու փսփսայ մեր ականջատեննիս, Սատանան մօտենայ մեզի ու փսփսայ մեր ականջատեննիս, Սատանան մօտենայ մեզի ու փսփսայ մեր ականջ----
ներուն` ներուն` ներուն` ներուն` ««««Եթէ Աստուծոյ Եթէ Աստուծոյ Եթէ Աստուծոյ Եթէ Աստուծոյ ոոոորդի եսրդի եսրդի եսրդի ես, , , , ինչո՞ւ չինչո՞ւ չինչո՞ւ չինչո՞ւ չ’’’’օգներ Աստուած, օգներ Աստուած, օգներ Աստուած, օգներ Աստուած, 
ինչո՞ւ չինչո՞ւ չինչո՞ւ չինչո՞ւ չ’’’’ազատեր քեզ նեղութենէդազատեր քեզ նեղութենէդազատեր քեզ նեղութենէդազատեր քեզ նեղութենէդ»»»»::::    Ի՞նչ կը պատասխանենք Ի՞նչ կը պատասխանենք Ի՞նչ կը պատասխանենք Ի՞նչ կը պատասխանենք 
Չարին, երբ մարդոց կողմէ անարդարօրէն հալածուած ատենՉարին, երբ մարդոց կողմէ անարդարօրէն հալածուած ատենՉարին, երբ մարդոց կողմէ անարդարօրէն հալածուած ատենՉարին, երբ մարդոց կողմէ անարդարօրէն հալածուած ատեն----
նիս կը խօսի մեր միտքերուն` նիս կը խօսի մեր միտքերուն` նիս կը խօսի մեր միտքերուն` նիս կը խօսի մեր միտքերուն` ««««Եթէ Քրիստոսի հետեւորդ մըն Եթէ Քրիստոսի հետեւորդ մըն Եթէ Քրիստոսի հետեւորդ մըն Եթէ Քրիստոսի հետեւորդ մըն 
ես, ինչո՞ւ Քրիստոս չի պաշտպաներ քեզ քու հակառաես, ինչո՞ւ Քրիստոս չի պաշտպաներ քեզ քու հակառաես, ինչո՞ւ Քրիստոս չի պաշտպաներ քեզ քու հակառաես, ինչո՞ւ Քրիստոս չի պաշտպաներ քեզ քու հակառակորդկորդկորդկորդ----
ներուդ դէմներուդ դէմներուդ դէմներուդ դէմ»:»:»:»:    

Սիրելի ընթերցող, եՍիրելի ընթերցող, եՍիրելի ընթերցող, եՍիրելի ընթերցող, երբ մարդիկ քեզ ատեն, Սատանան րբ մարդիկ քեզ ատեն, Սատանան րբ մարդիկ քեզ ատեն, Սատանան րբ մարդիկ քեզ ատեն, Սատանան 
առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած 
արթնցնել մէջդ` քեզի հանդէպ Աստուծոյ ունեցած սիրոյն արթնցնել մէջդ` քեզի հանդէպ Աստուծոյ ունեցած սիրոյն արթնցնել մէջդ` քեզի հանդէպ Աստուծոյ ունեցած սիրոյն արթնցնել մէջդ` քեզի հանդէպ Աստուծոյ ունեցած սիրոյն 
նկատմամբ:նկատմամբ:նկատմամբ:նկատմամբ:    

Երբ մարդիկ սկսին արժէք չտալ քեզի, Սատանան առիԵրբ մարդիկ սկսին արժէք չտալ քեզի, Սատանան առիԵրբ մարդիկ սկսին արժէք չտալ քեզի, Սատանան առիԵրբ մարդիկ սկսին արժէք չտալ քեզի, Սատանան առի----
թէն օգտուելով, կը մօթէն օգտուելով, կը մօթէն օգտուելով, կը մօթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել 
մէջդ` թէ դուն արժէմէջդ` թէ դուն արժէմէջդ` թէ դուն արժէմէջդ` թէ դուն արժէք ես Աստուծոյ համար:ք ես Աստուծոյ համար:ք ես Աստուծոյ համար:ք ես Աստուծոյ համար:    

Երբ մարդիկ սկսին քեզ մերժել ու հալածել, Սատանան Երբ մարդիկ սկսին քեզ մերժել ու հալածել, Սատանան Երբ մարդիկ սկսին քեզ մերժել ու հալածել, Սատանան Երբ մարդիկ սկսին քեզ մերժել ու հալածել, Սատանան 
առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ զգացնել տալ առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ զգացնել տալ առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ զգացնել տալ առիթէն օգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ զգացնել տալ 
քեզի Աստուծոյ կողմէ մերժուած:քեզի Աստուծոյ կողմէ մերժուած:քեզի Աստուծոյ կողմէ մերժուած:քեզի Աստուծոյ կողմէ մերժուած:    

Երբ հիւանդ ըլլաս կամ ցաւի մէջ, Սատանան առիթէն Երբ հիւանդ ըլլաս կամ ցաւի մէջ, Սատանան առիթէն Երբ հիւանդ ըլլաս կամ ցաւի մէջ, Սատանան առիթէն Երբ հիւանդ ըլլաս կամ ցաւի մէջ, Սատանան առիթէն 
օգտուելով, կը մօօգտուելով, կը մօօգտուելով, կը մօօգտուելով, կը մօտենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել տենայ ու կը փորձէ կասկած արթնցնել 
մէջդ` Ամէջդ` Ամէջդ` Ամէջդ` Աստուծոյ հայրական գուրգուրանքին ու հոգատարուստուծոյ հայրական գուրգուրանքին ու հոգատարուստուծոյ հայրական գուրգուրանքին ու հոգատարուստուծոյ հայրական գուրգուրանքին ու հոգատարու----
թեան նկատմամբ:թեան նկատմամբ:թեան նկատմամբ:թեան նկատմամբ:    

Առանց օրինակները բազմացնելու, կարեւոր է գիտնալ, Առանց օրինակները բազմացնելու, կարեւոր է գիտնալ, Առանց օրինակները բազմացնելու, կարեւոր է գիտնալ, Առանց օրինակները բազմացնելու, կարեւոր է գիտնալ, 
թէ երբ վիրաւոր վիճակի մէջ ենք, երբ հալածական ու նեղութէ երբ վիրաւոր վիճակի մէջ ենք, երբ հալածական ու նեղութէ երբ վիրաւոր վիճակի մէջ ենք, երբ հալածական ու նեղութէ երբ վիրաւոր վիճակի մէջ ենք, երբ հալածական ու նեղու----
թեան մէջ ենք, երբ դէմ յանդիման կը գտնուինք աղքատութեան մէջ ենք, երբ դէմ յանդիման կը գտնուինք աղքատութեան մէջ ենք, երբ դէմ յանդիման կը գտնուինք աղքատութեան մէջ ենք, երբ դէմ յանդիման կը գտնուինք աղքատու----
թեան կամ հիւանդութեան, Սատանան գիտէ որ կրնանթեան կամ հիւանդութեան, Սատանան գիտէ որ կրնանթեան կամ հիւանդութեան, Սատանան գիտէ որ կրնանթեան կամ հիւանդութեան, Սատանան գիտէ որ կրնանք ք ք ք 
տկարացած ըլլալ, եւ ուստի առիթէն օգտուելով կը մօտենայ տկարացած ըլլալ, եւ ուստի առիթէն օգտուելով կը մօտենայ տկարացած ըլլալ, եւ ուստի առիթէն օգտուելով կը մօտենայ տկարացած ըլլալ, եւ ուստի առիթէն օգտուելով կը մօտենայ 
մեզ մեղքի մէջ ձգելու: Հետեւաբար, երբ տկար զգանք, մեզ մեղքի մէջ ձգելու: Հետեւաբար, երբ տկար զգանք, մեզ մեղքի մէջ ձգելու: Հետեւաբար, երբ տկար զգանք, մեզ մեղքի մէջ ձգելու: Հետեւաբար, երբ տկար զգանք, 
չսպասենք մեղքի յարձակումին` անկէ ետք միայն աղօթքի չսպասենք մեղքի յարձակումին` անկէ ետք միայն աղօթքի չսպասենք մեղքի յարձակումին` անկէ ետք միայն աղօթքի չսպասենք մեղքի յարձակումին` անկէ ետք միայն աղօթքի 
նուիրուելու համար, այլ սկիզբէն աղօթքի կանգնինք եւ Ասնուիրուելու համար, այլ սկիզբէն աղօթքի կանգնինք եւ Ասնուիրուելու համար, այլ սկիզբէն աղօթքի կանգնինք եւ Ասնուիրուելու համար, այլ սկիզբէն աղօթքի կանգնինք եւ Աս----
տուծոյ օգնութիւնը հայցենք ընդդէմ մեղքի յարձակումնտուծոյ օգնութիւնը հայցենք ընդդէմ մեղքի յարձակումնտուծոյ օգնութիւնը հայցենք ընդդէմ մեղքի յարձակումնտուծոյ օգնութիւնը հայցենք ընդդէմ մեղքի յարձակումներուն: երուն: երուն: երուն: 
Անոնք որոնք մեղքի յարձակումներուն ենթակայ ըլլալէ եԱնոնք որոնք մեղքի յարձակումներուն ենթակայ ըլլալէ եԱնոնք որոնք մեղքի յարձակումներուն ենթակայ ըլլալէ եԱնոնք որոնք մեղքի յարձակումներուն ենթակայ ըլլալէ ե´́́́տք տք տք տք 
կը սկսին աղօթել, կը նմանին այն մարդոց` որոնք թշնամինեկը սկսին աղօթել, կը նմանին այն մարդոց` որոնք թշնամինեկը սկսին աղօթել, կը նմանին այն մարդոց` որոնք թշնամինեկը սկսին աղօթել, կը նմանին այն մարդոց` որոնք թշնամինե----
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րուն կողմէ յարձակումի ենթակայ ըլլալէ ետք միայն կը սկսին րուն կողմէ յարձակումի ենթակայ ըլլալէ ետք միայն կը սկսին րուն կողմէ յարձակումի ենթակայ ըլլալէ ետք միայն կը սկսին րուն կողմէ յարձակումի ենթակայ ըլլալէ ետք միայն կը սկսին 
զէնք փնտռել, իրենք զիրենք պաշտպանելու համար թշնազէնք փնտռել, իրենք զիրենք պաշտպանելու համար թշնազէնք փնտռել, իրենք զիրենք պաշտպանելու համար թշնազէնք փնտռել, իրենք զիրենք պաշտպանելու համար թշնա----
միներուն դէմ: Յիսուս պատուիրեց որ աղմիներուն դէմ: Յիսուս պատուիրեց որ աղմիներուն դէմ: Յիսուս պատուիրեց որ աղմիներուն դէմ: Յիսուս պատուիրեց որ աղօթենք, որպէսզի օթենք, որպէսզի օթենք, որպէսզի օթենք, որպէսզի 
փորձութեան մէջ չիյնանք, եւ ոփորձութեան մէջ չիյնանք, եւ ոփորձութեան մէջ չիյնանք, եւ ոփորձութեան մէջ չիյնանք, եւ ո´́́́չ թէ աղօթենք` փորձութեան չ թէ աղօթենք` փորձութեան չ թէ աղօթենք` փորձութեան չ թէ աղօթենք` փորձութեան 
մէջ իյնալէ ետք (Մատթէոս 26.41):մէջ իյնալէ ետք (Մատթէոս 26.41):մէջ իյնալէ ետք (Մատթէոս 26.41):մէջ իյնալէ ետք (Մատթէոս 26.41):    

11) 11) 11) 11) ««««Եթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի եսԵթէ Աստուծոյ Որդի ես............»»»»::::    Խօսինք այս բառերուն Խօսինք այս բառերուն Խօսինք այս բառերուն Խօսինք այս բառերուն 
Սուրբ Գրային եւ աստՍուրբ Գրային եւ աստՍուրբ Գրային եւ աստՍուրբ Գրային եւ աստուածաբանական իմաստին մասին.ուածաբանական իմաստին մասին.ուածաբանական իմաստին մասին.ուածաբանական իմաստին մասին.----    

ա) Քրիստոսի համար գորա) Քրիստոսի համար գորա) Քրիստոսի համար գորա) Քրիստոսի համար գործածծածծածծածուած ուած ուած ուած ««««Աստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ ՈրդիԱստուծոյ Որդի» » » » բաբաբաբա----
ռեռեռեռերըրըրըրը    կը պարզեն Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ յարաբերակը պարզեն Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ յարաբերակը պարզեն Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ յարաբերակը պարզեն Քրիստոսի դիրքը Հօր Աստուծոյ յարաբերա----
բար: Նոր Կտակարանը բազբար: Նոր Կտակարանը բազբար: Նոր Կտակարանը բազբար: Նոր Կտակարանը բազմիցս կը հաստատէ թէ Քրիստոս միցս կը հաստատէ թէ Քրիստոս միցս կը հաստատէ թէ Քրիստոս միցս կը հաստատէ թէ Քրիստոս 
Աստուծոյ Որդին է: Յիշենք քանի մը օրինակներ.Աստուծոյ Որդին է: Յիշենք քանի մը օրինակներ.Աստուծոյ Որդին է: Յիշենք քանի մը օրինակներ.Աստուծոյ Որդին է: Յիշենք քանի մը օրինակներ.----    

Այլակերպութեան ժամանակ Հայրը վկայեց թէ Քրիստոս Այլակերպութեան ժամանակ Հայրը վկայեց թէ Քրիստոս Այլակերպութեան ժամանակ Հայրը վկայեց թէ Քրիստոս Այլակերպութեան ժամանակ Հայրը վկայեց թէ Քրիստոս 
իր Որդին է. իր Որդին է. իր Որդին է. իր Որդին է. ««««Այս է իմ սիրելի Որդիս...Այս է իմ սիրելի Որդիս...Այս է իմ սիրելի Որդիս...Այս է իմ սիրելի Որդիս...»»»» ( ( ( (Մատթէոս 17.5):Մատթէոս 17.5):Մատթէոս 17.5):Մատթէոս 17.5):    

Մարկոս իր ԱՄարկոս իր ԱՄարկոս իր ԱՄարկոս իր Աւետարանը կը սկսի վկայելով թէ Քրիստոս ւետարանը կը սկսի վկայելով թէ Քրիստոս ւետարանը կը սկսի վկայելով թէ Քրիստոս ւետարանը կը սկսի վկայելով թէ Քրիստոս 
Աստուծոյ Որդին է, եւ թէ իր Աւետարանը` Աստուծոյ Որդիին Աստուծոյ Որդին է, եւ թէ իր Աւետարանը` Աստուծոյ Որդիին Աստուծոյ Որդին է, եւ թէ իր Աւետարանը` Աստուծոյ Որդիին Աստուծոյ Որդին է, եւ թէ իր Աւետարանը` Աստուծոյ Որդիին 
Աւետարանն է. Աւետարանն է. Աւետարանն է. Աւետարանն է. ««««Այսպէս կը սկսի Աստուծոյ Որդիին` Յիսուս Այսպէս կը սկսի Աստուծոյ Որդիին` Յիսուս Այսպէս կը սկսի Աստուծոյ Որդիին` Յիսուս Այսպէս կը սկսի Աստուծոյ Որդիին` Յիսուս 
Քրիստոսի ԱւետարանըՔրիստոսի ԱւետարանըՔրիստոսի ԱւետարանըՔրիստոսի Աւետարանը»»»» ( ( ( (Մարկոս 1.1):Մարկոս 1.1):Մարկոս 1.1):Մարկոս 1.1):    

Քրիստոս ինք եւս հաստատեց, թէ ինք Աստուծոյ Որդին Քրիստոս ինք եւս հաստատեց, թէ ինք Աստուծոյ Որդին Քրիստոս ինք եւս հաստատեց, թէ ինք Աստուծոյ Որդին Քրիստոս ինք եւս հաստատեց, թէ ինք Աստուծոյ Որդին 
է. է. է. է. ««««Ըսի որ Աստուծոյ Որդին եմԸսի որ Աստուծոյ Որդին եմԸսի որ Աստուծոյ Որդին եմԸսի որ Աստուծոյ Որդին եմ»»»»    ((((Յովհաննէս 10.36):Յովհաննէս 10.36):Յովհաննէս 10.36):Յովհաննէս 10.36):    

Չար ոգիները յայտարարեցին թէ Քրիստոս Աստուծոյ Չար ոգիները յայտարարեցին թէ Քրիստոս Աստուծոյ Չար ոգիները յայտարարեցին թէ Քրիստոս Աստուծոյ Չար ոգիները յայտարարեցին թէ Քրիստոս Աստուծոյ 
Որդին է. Որդին է. Որդին է. Որդին է. ««««Ի՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կԻ՞նչ կ’’’’ուզես մեզմէ, Յիսոուզես մեզմէ, Յիսոուզես մեզմէ, Յիսոուզես մեզմէ, Յիսո´́́́ւս, Աստուծուս, Աստուծուս, Աստուծուս, Աստուծո´́́́յ Որդի...յ Որդի...յ Որդի...յ Որդի...»»»»    
((((Մատթէոս 8.29):Մատթէոս 8.29):Մատթէոս 8.29):Մատթէոս 8.29):    

Քրիստոս կոչ ուղղեց բժշկուած ի ծնէ կոյր մարդուն հաՔրիստոս կոչ ուղղեց բժշկուած ի ծնէ կոյր մարդուն հաՔրիստոս կոչ ուղղեց բժշկուած ի ծնէ կոյր մարդուն հաՔրիստոս կոչ ուղղեց բժշկուած ի ծնէ կոյր մարդուն հա----
ւատալու Աստուծոյ Որդիին. ւատալու Աստուծոյ Որդիին. ւատալու Աստուծոյ Որդիին. ւատալու Աստուծոյ Որդիին. ««««Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ Դուն կը հաւատա՞ս Աստուծոյ 
ՈրդիինՈրդիինՈրդիինՈրդիին»»»» ( ( ( (ՅովհաննՅովհաննՅովհաննՅովհաննէս 9.35):էս 9.35):էս 9.35):էս 9.35):    

Կայիափա քահանայապետը հարցուց Յիսուսին եթէ երԿայիափա քահանայապետը հարցուց Յիսուսին եթէ երԿայիափա քահանայապետը հարցուց Յիսուսին եթէ երԿայիափա քահանայապետը հարցուց Յիսուսին եթէ եր----
բեք Աստուծոյ Որդին է.բեք Աստուծոյ Որդին է.բեք Աստուծոյ Որդին է.բեք Աստուծոյ Որդին է.    ««««ԴԴԴԴո՞ւն ես Քրիստոսը, ո՞ւն ես Քրիստոսը, ո՞ւն ես Քրիստոսը, ո՞ւն ես Քրիստոսը, օրհնեալ օրհնեալ օրհնեալ օրհնեալ 
Աստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ ՈրդինԱստուծոյ Որդին»»»», , , , եւ Յիսուս հաստատեց ըսելով. եւ Յիսուս հաստատեց ըսելով. եւ Յիսուս հաստատեց ըսելով. եւ Յիսուս հաստատեց ըսելով. ««««Ես եմԵս եմԵս եմԵս եմ»»»»    
((((Մարկոս 14.61Մարկոս 14.61Մարկոս 14.61Մարկոս 14.61----62: 62: 62: 62: Մատթէոս 26.63Մատթէոս 26.63Մատթէոս 26.63Մատթէոս 26.63----64: 64: 64: 64: Ղուկաս 22.70):Ղուկաս 22.70):Ղուկաս 22.70):Ղուկաս 22.70):    

Փոթորիկի խաղաղեցումէն ետք, աշակերտները երկըրՓոթորիկի խաղաղեցումէն ետք, աշակերտները երկըրՓոթորիկի խաղաղեցումէն ետք, աշակերտները երկըրՓոթորիկի խաղաղեցումէն ետք, աշակերտները երկըր----
պագպագպագպագեցին Յիսուսի եւ ըսին. եցին Յիսուսի եւ ըսին. եցին Յիսուսի եւ ըսին. եցին Յիսուսի եւ ըսին. ««««Իսկապէս դուն ես Աստուծոյ Իսկապէս դուն ես Աստուծոյ Իսկապէս դուն ես Աստուծոյ Իսկապէս դուն ես Աստուծոյ 
ՈրդինՈրդինՈրդինՈրդին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 14.33):Մատթէոս 14.33):Մատթէոս 14.33):Մատթէոս 14.33):    
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Երբ Յիսուս հարցուց իր աշակերտներուն թէ իրենք ի՞նչ Երբ Յիսուս հարցուց իր աշակերտներուն թէ իրենք ի՞նչ Երբ Յիսուս հարցուց իր աշակերտներուն թէ իրենք ի՞նչ Երբ Յիսուս հարցուց իր աշակերտներուն թէ իրենք ի՞նչ 
կկկկ’’’’ըսեն իր ինքնութեան մասին` Պետրոս պատասխանեց. ըսեն իր ինքնութեան մասին` Պետրոս պատասխանեց. ըսեն իր ինքնութեան մասին` Պետրոս պատասխանեց. ըսեն իր ինքնութեան մասին` Պետրոս պատասխանեց. 
««««Դուն ՔրիսԴուն ՔրիսԴուն ՔրիսԴուն Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդինտոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդինտոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդինտոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
16.16):16.16):16.16):16.16):    

Գաբրիէլ հրեշտակը Մարիամին Գաբրիէլ հրեշտակը Մարիամին Գաբրիէլ հրեշտակը Մարիամին Գաբրիէլ հրեշտակը Մարիամին ըսաւ, որ իր ծնելիք ըսաւ, որ իր ծնելիք ըսաւ, որ իր ծնելիք ըսաւ, որ իր ծնելիք 
զաւակը զաւակը զաւակը զաւակը ««««սուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիսուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիսուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուիսուրբ է եւ Աստուծոյ Որդի պիտի կոչուի»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
1.35):1.35):1.35):1.35):    

Պօղոս առաքեալ հաստատեց, թէ ինք իր կեանքը կՊօղոս առաքեալ հաստատեց, թէ ինք իր կեանքը կՊօղոս առաքեալ հաստատեց, թէ ինք իր կեանքը կՊօղոս առաքեալ հաստատեց, թէ ինք իր կեանքը կ’’’’աաաապրի պրի պրի պրի 
««««հաւատալով Աստուծոյ Որդիինհաւատալով Աստուծոյ Որդիինհաւատալով Աստուծոյ Որդիինհաւատալով Աստուծոյ Որդիին»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):Գաղատացիս 2.20):    

Ան նաեւ ըսաւ թէ իրենց հաւատքը լքողները` Ան նաեւ ըսաւ թէ իրենց հաւատքը լքողները` Ան նաեւ ըսաւ թէ իրենց հաւատքը լքողները` Ան նաեւ ըսաւ թէ իրենց հաւատքը լքողները` ««««Վերստին Վերստին Վերստին Վերստին 
խաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդինխաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդինխաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդինխաչը կը հանեն Աստուծոյ Որդին»»»» ( ( ( (ԵԵԵԵբրայեցիս 6.6):բրայեցիս 6.6):բրայեցիս 6.6):բրայեցիս 6.6):    

Յովհաննէս առաքեալ խօսելով յաւիտենական կեանքին Յովհաննէս առաքեալ խօսելով յաւիտենական կեանքին Յովհաննէս առաքեալ խօսելով յաւիտենական կեանքին Յովհաննէս առաքեալ խօսելով յաւիտենական կեանքին 
մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. մասին` ըսաւ. ««««Ով որ Աստուծոյ Որդին իր մէջ ընդունած է` Ով որ Աստուծոյ Որդին իր մէջ ընդունած է` Ով որ Աստուծոյ Որդին իր մէջ ընդունած է` Ով որ Աստուծոյ Որդին իր մէջ ընդունած է` 
այդ կեանքը ունիայդ կեանքը ունիայդ կեանքը ունիայդ կեանքը ունի»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 5.12): Ա.Յովհաննէս 5.12): Ա.Յովհաննէս 5.12): Ա.Յովհաննէս 5.12): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

բ) Կարեւոր է հաստաբ) Կարեւոր է հաստաբ) Կարեւոր է հաստաբ) Կարեւոր է հաստատել, թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին տել, թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին տել, թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին տել, թէ Քրիստոս Աստուծոյ Որդին 
է իր բնութեամբ, իսկ մարդիկ իրենք` Աստուծոյ որդէ իր բնութեամբ, իսկ մարդիկ իրենք` Աստուծոյ որդէ իր բնութեամբ, իսկ մարդիկ իրենք` Աստուծոյ որդէ իր բնութեամբ, իսկ մարդիկ իրենք` Աստուծոյ որդիիիիներն ու ներն ու ներն ու ներն ու 
դուստրերը կդուստրերը կդուստրերը կդուստրերը կ’’’’ըլլան որդեգրուըլլան որդեգրուըլլան որդեգրուըլլան որդեգրութեամբ (Հռոմայեցիս 8.23), եւ թեամբ (Հռոմայեցիս 8.23), եւ թեամբ (Հռոմայեցիս 8.23), եւ թեամբ (Հռոմայեցիս 8.23), եւ 
ատիկա կատիկա կատիկա կատիկա կ’’’’իրականաիրականաիրականաիրականանայ, նախ, Քրիստոսի հանդէպ իրենց նայ, նախ, Քրիստոսի հանդէպ իրենց նայ, նախ, Քրիստոսի հանդէպ իրենց նայ, նախ, Քրիստոսի հանդէպ իրենց 
ցուցաբերած հաւատքին իբրեւ արդիւնք. ցուցաբերած հաւատքին իբրեւ արդիւնք. ցուցաբերած հաւատքին իբրեւ արդիւնք. ցուցաբերած հաւատքին իբրեւ արդիւնք. ««««Զինք ընդուԶինք ընդուԶինք ընդուԶինք ընդու----
նողներուն եւ իրեն հաւատացողնողներուն եւ իրեն հաւատացողնողներուն եւ իրեն հաւատացողնողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ ներուն իշխանութիւն տուաւ ներուն իշխանութիւն տուաւ ներուն իշխանութիւն տուաւ 
Աստուծոյ որդիները ըլլալուԱստուծոյ որդիները ըլլալուԱստուծոյ որդիները ըլլալուԱստուծոյ որդիները ըլլալու»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.12:Յովհաննէս 1.12:Յովհաննէս 1.12:Յովհաննէս 1.12:    Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս Գաղատացիս 
3.26: 3.26: 3.26: 3.26: Եփեսացիս 1.5): Եւ երկրորդ, իրենց հանդէպ Հօր ԱստուԵփեսացիս 1.5): Եւ երկրորդ, իրենց հանդէպ Հօր ԱստուԵփեսացիս 1.5): Եւ երկրորդ, իրենց հանդէպ Հօր ԱստուԵփեսացիս 1.5): Եւ երկրորդ, իրենց հանդէպ Հօր Աստու----
ծոյ ունեցած սիրոյն իբրեւ արդիւնք. ծոյ ունեցած սիրոյն իբրեւ արդիւնք. ծոյ ունեցած սիրոյն իբրեւ արդիւնք. ծոյ ունեցած սիրոյն իբրեւ արդիւնք. ««««Տեսէք թէ ինչպիսի՜ սիՏեսէք թէ ինչպիսի՜ սիՏեսէք թէ ինչպիսի՜ սիՏեսէք թէ ինչպիսի՜ սի----
րով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք րով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք րով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք րով Հայրը մեզ սիրեց, ուզելով որ Աստուծոյ որդիներ կոչուինք 
եւ արդարեւ Աստուեւ արդարեւ Աստուեւ արդարեւ Աստուեւ արդարեւ Աստուծոյ որդիներն ենքծոյ որդիներն ենքծոյ որդիներն ենքծոյ որդիներն ենք»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 3.1):Ա.Յովհաննէս 3.1):Ա.Յովհաննէս 3.1):Ա.Յովհաննէս 3.1):    

գ) Հաստատեցինք, թէ Յիգ) Հաստատեցինք, թէ Յիգ) Հաստատեցինք, թէ Յիգ) Հաստատեցինք, թէ Յիսուս Աստուծոյ Որդին է իր բնուսուս Աստուծոյ Որդին է իր բնուսուս Աստուծոյ Որդին է իր բնուսուս Աստուծոյ Որդին է իր բնու----
թեամբ: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ այս բացատրութեամբ: Կը հասթեամբ: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ այս բացատրութեամբ: Կը հասթեամբ: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ այս բացատրութեամբ: Կը հասթեամբ: Ի՞նչ պէտք է հասկնալ այս բացատրութեամբ: Կը հաս----
կընանք թէ Յիսուս Հօր Աստուծոյ բնութենէն է, անոր բնութեկընանք թէ Յիսուս Հօր Աստուծոյ բնութենէն է, անոր բնութեկընանք թէ Յիսուս Հօր Աստուծոյ բնութենէն է, անոր բնութեկընանք թէ Յիսուս Հօր Աստուծոյ բնութենէն է, անոր բնութե----
նակից է, այլ խօսքով` անոր հետ մէնակից է, այլ խօսքով` անոր հետ մէնակից է, այլ խօսքով` անոր հետ մէնակից է, այլ խօսքով` անոր հետ մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն բնութիւնը յն բնութիւնը յն բնութիւնը յն բնութիւնը 
ունի: Յունարէն բնագիրին մէջ, Յովհաննէս 1.18ունի: Յունարէն բնագիրին մէջ, Յովհաննէս 1.18ունի: Յունարէն բնագիրին մէջ, Յովհաննէս 1.18ունի: Յունարէն բնագիրին մէջ, Յովհաննէս 1.18----ին մէջ կը ին մէջ կը ին մէջ կը ին մէջ կը 
կարդանք, թկարդանք, թկարդանք, թկարդանք, թէ Որդին է Որդին է Որդին է Որդին ««««Հօրը ծոցն էՀօրը ծոցն էՀօրը ծոցն էՀօրը ծոցն է», », », », այսինքն` Հօրը ծոցին մէջն այսինքն` Հօրը ծոցին մէջն այսինքն` Հօրը ծոցին մէջն այսինքն` Հօրը ծոցին մէջն 
է: Այս բացատրութիւնը շատ ուժեղ կերպով կը հաստատէ, թէ է: Այս բացատրութիւնը շատ ուժեղ կերպով կը հաստատէ, թէ է: Այս բացատրութիւնը շատ ուժեղ կերպով կը հաստատէ, թէ է: Այս բացատրութիւնը շատ ուժեղ կերպով կը հաստատէ, թէ 
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Յիսուս Հօրը բնութենէն է ու անոր բնութիւնը ունի: Տանք օրիՅիսուս Հօրը բնութենէն է ու անոր բնութիւնը ունի: Տանք օրիՅիսուս Հօրը բնութենէն է ու անոր բնութիւնը ունի: Տանք օրիՅիսուս Հօրը բնութենէն է ու անոր բնութիւնը ունի: Տանք օրի----
նակ մը: Երբ ծնող մը զաւակ ծնի` այդ զաւակը իր մօրը մարդնակ մը: Երբ ծնող մը զաւակ ծնի` այդ զաւակը իր մօրը մարդնակ մը: Երբ ծնող մը զաւակ ծնի` այդ զաւակը իր մօրը մարդնակ մը: Երբ ծնող մը զաւակ ծնի` այդ զաւակը իր մօրը մարդ----
կային բնութիւնը կկային բնութիւնը կկային բնութիւնը կկային բնութիւնը կ’’’’ունենայ: Այլ խօսքով, մարդունենայ: Այլ խօսքով, մարդունենայ: Այլ խօսքով, մարդունենայ: Այլ խօսքով, մարդէն ծնածը` էն ծնածը` էն ծնածը` էն ծնածը` 
մարդ կմարդ կմարդ կմարդ կ’’’’ըլլայ եւ մարդ կը սեպուի: Արդ, ինչպէս մարդէն ըլլայ եւ մարդ կը սեպուի: Արդ, ինչպէս մարդէն ըլլայ եւ մարդ կը սեպուի: Արդ, ինչպէս մարդէն ըլլայ եւ մարդ կը սեպուի: Արդ, ինչպէս մարդէն 
ծնածը` մարդ կծնածը` մարդ կծնածը` մարդ կծնածը` մարդ կ’’’’ըլլայ, նոյնպէս ալ, Աստուծմէ ծնածը` Աստըլլայ, նոյնպէս ալ, Աստուծմէ ծնածը` Աստըլլայ, նոյնպէս ալ, Աստուծմէ ծնածը` Աստըլլայ, նոյնպէս ալ, Աստուծմէ ծնածը` Աստ----
ուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլլայ: Ահա թէ ինչու եկեղեցւոյ հայրերը մեր ըլլայ: Ահա թէ ինչու եկեղեցւոյ հայրերը մեր ըլլայ: Ահա թէ ինչու եկեղեցւոյ հայրերը մեր ըլլայ: Ահա թէ ինչու եկեղեցւոյ հայրերը մեր 
««««ՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամքՀաւատամք»»»»ին մէջ Յիսուսի վերաբերեալ կին մէջ Յիսուսի վերաբերեալ կին մէջ Յիսուսի վերաբերեալ կին մէջ Յիսուսի վերաբերեալ կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 
յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիյԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիյԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիյԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ` յԱստուծոյ տ` յԱստուծոյ տ` յԱստուծոյ տ` յԱստուծոյ 
ճշմարտէճշմարտէճշմարտէճշմարտէ»,»,»,»,    թարգմանաբար` թարգմանաբար` թարգմանաբար` թարգմանաբար` ««««Աստուած է` Աստուծմէ ծնած, Աստուած է` Աստուծմէ ծնած, Աստուած է` Աստուծմէ ծնած, Աստուած է` Աստուծմէ ծնած, 
Լոյս է` Լոյսէն յառաջ եկած: Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած Լոյս է` Լոյսէն յառաջ եկած: Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած Լոյս է` Լոյսէն յառաջ եկած: Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած Լոյս է` Լոյսէն յառաջ եկած: Ճշմարիտ Աստուծմէն ծնած 
ճշմարիտ Աստուած էճշմարիտ Աստուած էճշմարիտ Աստուած էճշմարիտ Աստուած է»:»:»:»:    

դ) Երբ Յիսուսի համար կդ) Երբ Յիսուսի համար կդ) Երբ Յիսուսի համար կդ) Երբ Յիսուսի համար կ’’’’ըսենք թէ Հօրմէն ծնած է, անոր ըսենք թէ Հօրմէն ծնած է, անոր ըսենք թէ Հօրմէն ծնած է, անոր ըսենք թէ Հօրմէն ծնած է, անոր 
ծնունդը պէտք չէ հասկնանք մարդկային ծնունդի մը հասկածնունդը պէտք չէ հասկնանք մարդկային ծնունդի մը հասկածնունդը պէտք չէ հասկնանք մարդկային ծնունդի մը հասկածնունդը պէտք չէ հասկնանք մարդկային ծնունդի մը հասկա----
ցողութեամբ: Մարդը ոցողութեամբ: Մարդը ոցողութեամբ: Մարդը ոցողութեամբ: Մարդը որ կը ծնի` ունի սկիզբ, բայց Աստուծոյ ր կը ծնի` ունի սկիզբ, բայց Աստուծոյ ր կը ծնի` ունի սկիզբ, բայց Աստուծոյ ր կը ծնի` ունի սկիզբ, բայց Աստուծոյ 
Որդիին ծնունդը Հօր Աստուծմէ չունի սկիզբ: Որդին իր ծնունՈրդիին ծնունդը Հօր Աստուծմէ չունի սկիզբ: Որդին իր ծնունՈրդիին ծնունդը Հօր Աստուծմէ չունի սկիզբ: Որդին իր ծնունՈրդիին ծնունդը Հօր Աստուծմէ չունի սկիզբ: Որդին իր ծնուն----
դով անսկիզբ է: Ծնող մը ունի իր սկիզբը, եւ քանի ունի իր դով անսկիզբ է: Ծնող մը ունի իր սկիզբը, եւ քանի ունի իր դով անսկիզբ է: Ծնող մը ունի իր սկիզբը, եւ քանի ունի իր դով անսկիզբ է: Ծնող մը ունի իր սկիզբը, եւ քանի ունի իր 
սկիզբը, բնականօրէն անկէ ծնած զաւակն ալ կսկիզբը, բնականօրէն անկէ ծնած զաւակն ալ կսկիզբը, բնականօրէն անկէ ծնած զաւակն ալ կսկիզբը, բնականօրէն անկէ ծնած զաւակն ալ կ’’’’ունենայ իր ունենայ իր ունենայ իր ունենայ իր 
սկիզբը. բայց Հայրն Աստուած անսկիզբ ըլլալով` իրմէ ծնած սկիզբը. բայց Հայրն Աստուած անսկիզբ ըլլալով` իրմէ ծնած սկիզբը. բայց Հայրն Աստուած անսկիզբ ըլլալով` իրմէ ծնած սկիզբը. բայց Հայրն Աստուած անսկիզբ ըլլալով` իրմէ ծնած 
իր իր իր իր Որդին ալ անսկիզբ կՈրդին ալ անսկիզբ կՈրդին ալ անսկիզբ կՈրդին ալ անսկիզբ կ’’’’ըլլայ: Քանի Որդին իր սկիզբը ունի ըլլայ: Քանի Որդին իր սկիզբը ունի ըլլայ: Քանի Որդին իր սկիզբը ունի ըլլայ: Քանի Որդին իր սկիզբը ունի 
անսկիզբ կամ սկիզբ չունեցող Հօրանսկիզբ կամ սկիզբ չունեցող Հօրանսկիզբ կամ սկիզբ չունեցող Հօրանսկիզբ կամ սկիզբ չունեցող Հօրըըըը    մէջ` բնականօրէն իր մէջ` բնականօրէն իր մէջ` բնականօրէն իր մէջ` բնականօրէն իր 
կարկարկարկարգին կգին կգին կգին կ’’’’ըլլայ անսկիզբ, այսինքն` սկիզբ չունեցող, այլ խօսըլլայ անսկիզբ, այսինքն` սկիզբ չունեցող, այլ խօսըլլայ անսկիզբ, այսինքն` սկիզբ չունեցող, այլ խօսըլլայ անսկիզբ, այսինքն` սկիզբ չունեցող, այլ խօս----
քով` յաւիտենական: Յաւիտենական Հօրմէն ծնած Որդին` քով` յաւիտենական: Յաւիտենական Հօրմէն ծնած Որդին` քով` յաւիտենական: Յաւիտենական Հօրմէն ծնած Որդին` քով` յաւիտենական: Յաւիտենական Հօրմէն ծնած Որդին` 
յաւիտեյաւիտեյաւիտեյաւիտենականականականակա´́́́ն Որդի կն Որդի կն Որդի կն Որդի կ’’’’ըլլայ: Եւ քանի յաւիտենակաըլլայ: Եւ քանի յաւիտենակաըլլայ: Եւ քանի յաւիտենակաըլլայ: Եւ քանի յաւիտենական է` ն է` ն է` ն է` 
ուրեմն Աստուած է, որովհետեւ յաւիտենականութիւնը միայն ուրեմն Աստուած է, որովհետեւ յաւիտենականութիւնը միայն ուրեմն Աստուած է, որովհետեւ յաւիտենականութիւնը միայն ուրեմն Աստուած է, որովհետեւ յաւիտենականութիւնը միայն 
ԱսԱսԱսԱստուծոյ յատկանիշն է: Եկեղեցին Որդիին ծնունդին վերատուծոյ յատկանիշն է: Եկեղեցին Որդիին ծնունդին վերատուծոյ յատկանիշն է: Եկեղեցին Որդիին ծնունդին վերատուծոյ յատկանիշն է: Եկեղեցին Որդիին ծնունդին վերա----
բերբերբերբերեալ` կեալ` կեալ` կեալ` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Որդին Հօրմէն ծնած է անժամանակապէսՈրդին Հօրմէն ծնած է անժամանակապէսՈրդին Հօրմէն ծնած է անժամանակապէսՈրդին Հօրմէն ծնած է անժամանակապէս»:»:»:»:    
Հայրը անժամանակ է, այսինքն` ժամանակի սահմաններէն Հայրը անժամանակ է, այսինքն` ժամանակի սահմաններէն Հայրը անժամանակ է, այսինքն` ժամանակի սահմաններէն Հայրը անժամանակ է, այսինքն` ժամանակի սահմաններէն 
դուրս է, քանի յաւիտենական է. Որդին ալ, անժադուրս է, քանի յաւիտենական է. Որդին ալ, անժադուրս է, քանի յաւիտենական է. Որդին ալ, անժադուրս է, քանի յաւիտենական է. Որդին ալ, անժամանակ Ասմանակ Ասմանակ Ասմանակ Աս----
տուծմէ ծնած ըլլալով` անժամանակ է, յաւիտենական է, իսկ տուծմէ ծնած ըլլալով` անժամանակ է, յաւիտենական է, իսկ տուծմէ ծնած ըլլալով` անժամանակ է, յաւիտենական է, իսկ տուծմէ ծնած ըլլալով` անժամանակ է, յաւիտենական է, իսկ 
յաւիտենականութիւնը չունի սկիզբ եւ չունի վախճան: Պօղոս յաւիտենականութիւնը չունի սկիզբ եւ չունի վախճան: Պօղոս յաւիտենականութիւնը չունի սկիզբ եւ չունի վախճան: Պօղոս յաւիտենականութիւնը չունի սկիզբ եւ չունի վախճան: Պօղոս 
առաքեալ խօսելով Մելքիսեդեկի մասին որ զՔրիստոս կը առաքեալ խօսելով Մելքիսեդեկի մասին որ զՔրիստոս կը առաքեալ խօսելով Մելքիսեդեկի մասին որ զՔրիստոս կը առաքեալ խօսելով Մելքիսեդեկի մասին որ զՔրիստոս կը 
ներկայացնէ կամ նոյնինքն Քրիստոսն է` կներկայացնէ կամ նոյնինքն Քրիստոսն է` կներկայացնէ կամ նոյնինքն Քրիստոսն է` կներկայացնէ կամ նոյնինքն Քրիստոսն է` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Իր կեանքին Իր կեանքին Իր կեանքին Իր կեանքին 



 421 

ոոոո´́́́չ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ոչ սկիզբը գիտենք եւ ո´́́́չ ալ վախճանը:չ ալ վախճանը:չ ալ վախճանը:չ ալ վախճանը:    Նման է Աստուծոյ Նման է Աստուծոյ Նման է Աստուծոյ Նման է Աստուծոյ 
Որդիին. մշտնջենաւոր քահանայ էՈրդիին. մշտնջենաւոր քահանայ էՈրդիին. մշտնջենաւոր քահանայ էՈրդիին. մշտնջենաւոր քահանայ է»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 7.3):Եբրայեցիս 7.3):Եբրայեցիս 7.3):Եբրայեցիս 7.3):    

ե) Որդիին ծնունդը Հօրմէն նիւթական հասկացողութիւն ե) Որդիին ծնունդը Հօրմէն նիւթական հասկացողութիւն ե) Որդիին ծնունդը Հօրմէն նիւթական հասկացողութիւն ե) Որդիին ծնունդը Հօրմէն նիւթական հասկացողութիւն 
չունի, եւ ուստի երբ կը խօսինք իր ծնունդին մասին, երբեք չունի, եւ ուստի երբ կը խօսինք իր ծնունդին մասին, երբեք չունի, եւ ուստի երբ կը խօսինք իր ծնունդին մասին, երբեք չունի, եւ ուստի երբ կը խօսինք իր ծնունդին մասին, երբեք 
պէտք չէ մտածենք որ իր ծնունդը` զինք աւելի ստորադաս կը պէտք չէ մտածենք որ իր ծնունդը` զինք աւելի ստորադաս կը պէտք չէ մտածենք որ իր ծնունդը` զինք աւելի ստորադաս կը պէտք չէ մտածենք որ իր ծնունդը` զինք աւելի ստորադաս կը 
դարձդարձդարձդարձննննէ քան իր Հայրը: Երբ կէ քան իր Հայրը: Երբ կէ քան իր Հայրը: Երբ կէ քան իր Հայրը: Երբ կ’’’’ըսենք ըսենք ըսենք ըսենք թէ Որդին Հօրմէն ծնած է, թէ Որդին Հօրմէն ծնած է, թէ Որդին Հօրմէն ծնած է, թէ Որդին Հօրմէն ծնած է, 
խորքին մէջ պարզապէս ըսել կխորքին մէջ պարզապէս ըսել կխորքին մէջ պարզապէս ըսել կխորքին մէջ պարզապէս ըսել կ’’’’ուզենք թէ իր Հօրը բնութենէն ուզենք թէ իր Հօրը բնութենէն ուզենք թէ իր Հօրը բնութենէն ուզենք թէ իր Հօրը բնութենէն 
է, եւ թէ` իր բնութիւնը Հօրը բնութենէն տարբեր բնութիւն մը է, եւ թէ` իր բնութիւնը Հօրը բնութենէն տարբեր բնութիւն մը է, եւ թէ` իր բնութիւնը Հօրը բնութենէն տարբեր բնութիւն մը է, եւ թէ` իր բնութիւնը Հօրը բնութենէն տարբեր բնութիւն մը 
չէ: Որդին Հօրը հետ մէչէ: Որդին Հօրը հետ մէչէ: Որդին Հօրը հետ մէչէ: Որդին Հօրը հետ մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն բնութիւնը ունի. եւ ասիկա յն բնութիւնը ունի. եւ ասիկա յն բնութիւնը ունի. եւ ասիկա յն բնութիւնը ունի. եւ ասիկա 
Որդին ինքն իսկ հաստատեց երբ ըսաւ. Որդին ինքն իսկ հաստատեց երբ ըսաւ. Որդին ինքն իսկ հաստատեց երբ ըսաւ. Որդին ինքն իսկ հաստատեց երբ ըսաւ. ««««Ես եւ Հայրը մէկ ենքԵս եւ Հայրը մէկ ենքԵս եւ Հայրը մէկ ենքԵս եւ Հայրը մէկ ենք»»»»    
((((ՅովհաՅովհաՅովհաՅովհաննէս 10.30): Որդին նման բան պիտի չըսէր եթէ երբեք ննէս 10.30): Որդին նման բան պիտի չըսէր եթէ երբեք ննէս 10.30): Որդին նման բան պիտի չըսէր եթէ երբեք ննէս 10.30): Որդին նման բան պիտի չըսէր եթէ երբեք 
Հօրը հետ միեւնոյն աստՀօրը հետ միեւնոյն աստՀօրը հետ միեւնոյն աստՀօրը հետ միեւնոյն աստուածային բնութիւնը չունենար: Հեուածային բնութիւնը չունենար: Հեուածային բնութիւնը չունենար: Հեուածային բնութիւնը չունենար: Հե----
տեւաբար, թող տեւաբար, թող տեւաբար, թող տեւաբար, թող ««««ծնունդծնունդծնունդծնունդ» » » » բառը մեզ շփոթի չմատնէ, մտածելով բառը մեզ շփոթի չմատնէ, մտածելով բառը մեզ շփոթի չմատնէ, մտածելով բառը մեզ շփոթի չմատնէ, մտածելով 
թէ կար ժամանակ երբ Որդին չկար եւ յետոյ եղաւ: Նման թէ կար ժամանակ երբ Որդին չկար եւ յետոյ եղաւ: Նման թէ կար ժամանակ երբ Որդին չկար եւ յետոյ եղաւ: Նման թէ կար ժամանակ երբ Որդին չկար եւ յետոյ եղաւ: Նման 
մոլորեցուցիչ մտածումի մը առաջքը առնելու համար էր,մոլորեցուցիչ մտածումի մը առաջքը առնելու համար էր,մոլորեցուցիչ մտածումի մը առաջքը առնելու համար էր,մոլորեցուցիչ մտածումի մը առաջքը առնելու համար էր,    որ որ որ որ 
մեր հայրերը կարգադրեցին որ մեր Հաւատքի հանգանակին մեր հայրերը կարգադրեցին որ մեր Հաւատքի հանգանակին մեր հայրերը կարգադրեցին որ մեր Հաւատքի հանգանակին մեր հայրերը կարգադրեցին որ մեր Հաւատքի հանգանակին 
աւարտին արտասանուի հետեւեալը. աւարտին արտասանուի հետեւեալը. աւարտին արտասանուի հետեւեալը. աւարտին արտասանուի հետեւեալը. ««««Իսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կԻսկ անոնք որ կ’’’’ըսեն` ըսեն` ըսեն` ըսեն` 
““““Կար ժամանակ մը երբ չկար ՈրդինԿար ժամանակ մը երբ չկար ՈրդինԿար ժամանակ մը երբ չկար ՈրդինԿար ժամանակ մը երբ չկար Որդին””””, , , , կամ` կամ` կամ` կամ` ““““Կար ժամանակ Կար ժամանակ Կար ժամանակ Կար ժամանակ 
մը երբ չկար Սուրբ Հոգինմը երբ չկար Սուրբ Հոգինմը երբ չկար Սուրբ Հոգինմը երբ չկար Սուրբ Հոգին””””, , , , կամ կկամ կկամ կկամ կ’’’’ըսեն` ըսեն` ըսեն` ըսեն` ““““Ոչինչէն ստեղծուեՈչինչէն ստեղծուեՈչինչէն ստեղծուեՈչինչէն ստեղծուե----
ցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան Աստուծոյ ցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան Աստուծոյ ցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան Աստուծոյ ցան, կամ ուրիշ էութենէ մը գոյացան Աստուծոյ Որդին եւ կամ Որդին եւ կամ Որդին եւ կամ Որդին եւ կամ 
Սուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ ՀոգինՍուրբ Հոգին””””, , , , եւ թէ` փոփոխութեան կամ այլայլումի ենթաեւ թէ` փոփոխութեան կամ այլայլումի ենթաեւ թէ` փոփոխութեան կամ այլայլումի ենթաեւ թէ` փոփոխութեան կամ այլայլումի ենթա----
կայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեկայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեկայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեկայ են, Ընդհանրական եւ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին կը ցին կը ցին կը ցին կը 
նզովէնզովէնզովէնզովէ´ ´ ´ ´ այնպիսիներըայնպիսիներըայնպիսիներըայնպիսիները»:»:»:»:    

զ) Հաստատեցինք, թէ Որդին իր սկիզբը ունի անսկիզբ զ) Հաստատեցինք, թէ Որդին իր սկիզբը ունի անսկիզբ զ) Հաստատեցինք, թէ Որդին իր սկիզբը ունի անսկիզբ զ) Հաստատեցինք, թէ Որդին իր սկիզբը ունի անսկիզբ 
Հօրը մէջՀօրը մէջՀօրը մէջՀօրը մէջ, , , , եւ անով ալ` իր կարգին կեւ անով ալ` իր կարգին կեւ անով ալ` իր կարգին կեւ անով ալ` իր կարգին կ’’’’ըլլայ անսկիզբ: Բայց մենք ըլլայ անսկիզբ: Բայց մենք ըլլայ անսկիզբ: Բայց մենք ըլլայ անսկիզբ: Բայց մենք 
կրնա՞նք Ոկրնա՞նք Ոկրնա՞նք Ոկրնա՞նք Որդիին համար առանձին եւ Հօրմէն անջատ կերրդիին համար առանձին եւ Հօրմէն անջատ կերրդիին համար առանձին եւ Հօրմէն անջատ կերրդիին համար առանձին եւ Հօրմէն անջատ կեր----
պով գործածելպով գործածելպով գործածելպով գործածել    ««««անսկիզբանսկիզբանսկիզբանսկիզբ» » » » բառը: Այս հարցումին կը պատասբառը: Այս հարցումին կը պատասբառը: Այս հարցումին կը պատասբառը: Այս հարցումին կը պատաս----
խանէ Զարեհ Արք. Ազնաւխանէ Զարեհ Արք. Ազնաւխանէ Զարեհ Արք. Ազնաւխանէ Զարեհ Արք. Ազնաւոոոորեանը` ըսելով. րեանը` ըսելով. րեանը` ըսելով. րեանը` ըսելով. ««««ԶգոԶգոԶգոԶգո´́́́յշ պէտք է յշ պէտք է յշ պէտք է յշ պէտք է 
ըլլանք երբ կը գործածենք ըլլանք երբ կը գործածենք ըլլանք երբ կը գործածենք ըլլանք երբ կը գործածենք ««««անսկիզբանսկիզբանսկիզբանսկիզբ» » » » բառը, որովհետեւ երբ բառը, որովհետեւ երբ բառը, որովհետեւ երբ բառը, որովհետեւ երբ 
անսկիզբ բառը կը գործածենք թէանսկիզբ բառը կը գործածենք թէանսկիզբ բառը կը գործածենք թէանսկիզբ բառը կը գործածենք թէ´ ´ ´ ´ Հօրը, թէՀօրը, թէՀօրը, թէՀօրը, թէ´ ´ ´ ´ Որդիին եւ թէՈրդիին եւ թէՈրդիին եւ թէՈրդիին եւ թէ´ ´ ´ ´ 
ՍուրՍուրՍուրՍուրբ Հոգիին համար, ըսած կբ Հոգիին համար, ըսած կբ Հոգիին համար, ըսած կբ Հոգիին համար, ըսած կ’’’’ըլլանք որ երեք իրարմէ ըլլանք որ երեք իրարմէ ըլլանք որ երեք իրարմէ ըլլանք որ երեք իրարմէ 
անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ չունին: անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ չունին: անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ չունին: անջատ անսկիզբներ կան, որոնք իրարու հետ կապ չունին: 
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Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի վիճակի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի վիճակի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի վիճակի Իսկ եթէ երեք իրարմէ անջատ անսկիզբներ կան, ի վիճակի 
չենք ըլլար ըսելու թէ մէչենք ըլլար ըսելու թէ մէչենք ըլլար ըսելու թէ մէչենք ըլլար ըսելու թէ մէ´́́́կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած կ Աստուած կայ, այլ ստիպուած 
կկկկ’’’’ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան: Բայց Աստուծոյ ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան: Բայց Աստուծոյ ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան: Բայց Աստուծոյ ըլլանք ըսելու թէ երեք Աստուածներ կան: Բայց Աստուծոյ 
միամիամիամիակութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ կութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ կութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ կութիւնը ճիշդ այն բնութենական մէկութիւնն է, որ 
Հօրմով կայ:Հօրմով կայ:Հօրմով կայ:Հօրմով կայ:    

Որդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան: Որդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան: Որդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան: Որդին եւ Սուրբ Հոգին Հօրմով եւ Հօրը հետ միասին կան: 
Մէկը միւսէն առաջ չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կՄէկը միւսէն առաջ չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կՄէկը միւսէն առաջ չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կՄէկը միւսէն առաջ չէ: Ինչպէս տաքութիւնը կրակէն կ’’’’ելլէ ելլէ ելլէ ելլէ 
բայց կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի բայց կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի բայց կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի բայց կրակը իրմէ առաջ չէ, այնպէս ալ, Որդին Հօրմէն կը ծնի 
ու Հոգին Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը ու Հոգին Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը ու Հոգին Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը ու Հոգին Հօրմէն կը բղխի, բայց Հայրը անոնցմէ առաջ չէ: Եւ անոնցմէ առաջ չէ: Եւ անոնցմէ առաջ չէ: Եւ անոնցմէ առաջ չէ: Եւ 
դարձեալ, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու դարձեալ, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու դարձեալ, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու դարձեալ, ինչպէս կրակն ու տաքութիւնը իրարմով ու իրարու 
մէջ կան, միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին մէջ կան, միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին մէջ կան, միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին մէջ կան, միաժամանակ ու միատեղ կան, այնպէս ալ, Որդին 
եւ Սուրբ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ եւ Սուրբ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ եւ Սուրբ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ եւ Սուրբ Հոգին Հօրը մէջ եւ Հօրը հետ միասին կան, Հօրը հետ 
միաժամանակ ու միատեղ կան:միաժամանակ ու միատեղ կան:միաժամանակ ու միատեղ կան:միաժամանակ ու միատեղ կան:    

Երբ կԵրբ կԵրբ կԵրբ կ’’’’ըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կըսենք տաքութիւնը իր սկիզբը կ’’’’առնէ կրակէն,առնէ կրակէն,առնէ կրակէն,առնէ կրակէն,    
մեզմէ ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ մեզմէ ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ մեզմէ ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ մեզմէ ո՞վ կը մտածէ որ կրակը տաքութենէն առաջ կար, կամ 
ո՞վ կը մտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքուո՞վ կը մտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքուո՞վ կը մտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքուո՞վ կը մտածէ որ կար ժամանակ երբ կրակը կար ու տաքու----
թիւնը չկար: Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւթիւնը չկար: Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւթիւնը չկար: Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւթիւնը չկար: Կրակին գոյութեան գալէն ետք չէ որ տաքութիւ----
նը գոյութեան կու գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու նը գոյութեան կու գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու նը գոյութեան կու գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու նը գոյութեան կու գայ, այլ անոնք միասնաբար գոյութեան կու 
գան: Նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Որդիին համգան: Նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Որդիին համգան: Նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Որդիին համգան: Նոյն ձեւով պէտք է հասկնալ Որդիին համար գործածար գործածար գործածար գործած----
ուած ուած ուած ուած ««««Հօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուածՀօրմէն սկզբնաւորուած» » » » բառերը: Որդին Հօրը հետ բառերը: Որդին Հօրը հետ բառերը: Որդին Հօրը հետ բառերը: Որդին Հօրը հետ 
միասին կար ու կայ եւ ոմիասին կար ու կայ եւ ոմիասին կար ու կայ եւ ոմիասին կար ու կայ եւ ո´́́́չ թէ անկէ ետք եղաւ: Քանի որ չ թէ անկէ ետք եղաւ: Քանի որ չ թէ անկէ ետք եղաւ: Քանի որ չ թէ անկէ ետք եղաւ: Քանի որ 
Որդին եւ Սուրբ Հոգին ունին նոՈրդին եւ Սուրբ Հոգին ունին նոՈրդին եւ Սուրբ Հոգին ունին նոՈրդին եւ Սուրբ Հոգին ունին նո´́́́յն այն բնութիւնը որ Հայրը յն այն բնութիւնը որ Հայրը յն այն բնութիւնը որ Հայրը յն այն բնութիւնը որ Հայրը 
ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն կրնար Հօրմէն ետք եղած ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն կրնար Հօրմէն ետք եղած ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն կրնար Հօրմէն ետք եղած ինք ունի, բնականօրէն անոնք չեն կրնար Հօրմէն ետք եղած 
ըլլալ եւ ոըլլալ եւ ոըլլալ եւ ոըլլալ եւ ո´́́́չ ալ կրնան իրարու մէջ չըչ ալ կրնան իրարու մէջ չըչ ալ կրնան իրարու մէջ չըչ ալ կրնան իրարու մէջ չըլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիսլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիսլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիսլլալ, եւ յիշեցէք որ Քրիս----
տոս ինքն իսկ ըսաւ. տոս ինքն իսկ ըսաւ. տոս ինքն իսկ ըսաւ. տոս ինքն իսկ ըսաւ. ««««Ես Հօրս մէջ եմ եւ Հայրս իմ մէջս էԵս Հօրս մէջ եմ եւ Հայրս իմ մէջս էԵս Հօրս մէջ եմ եւ Հայրս իմ մէջս էԵս Հօրս մէջ եմ եւ Հայրս իմ մէջս է»»»»    
((((Յովհաննէս 14.10):Յովհաննէս 14.10):Յովհաննէս 14.10):Յովհաննէս 14.10):    

««««ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի» » » » բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար բառը կամ Որդիին համար ««««Հօրմէն սկզբնաւորՀօրմէն սկզբնաւորՀօրմէն սկզբնաւորՀօրմէն սկզբնաւոր----
ուածուածուածուած» » » » բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ բառերը կրնան այն թելադրականութիւնը տալ մեզի որ 
Որդին սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբաՈրդին սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբաՈրդին սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբաՈրդին սկիզբ մը ունի, մինչդեռ Հօրը համար աստուածաբա----
նութեանութեանութեանութեան եւ հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախան եւ հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախան եւ հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախան եւ հայրախօսական գրականութեան մէջ յաճախա----
կիօրէն գործածուած կիօրէն գործածուած կիօրէն գործածուած կիօրէն գործածուած ««««անսկիզբանսկիզբանսկիզբանսկիզբ» » » » բառը, յստակօրէն ցոյց կու բառը, յստակօրէն ցոյց կու բառը, յստակօրէն ցոյց կու բառը, յստակօրէն ցոյց կու 
տայ որ Հայրը սկիզբ չունի: Երբ կտայ որ Հայրը սկիզբ չունի: Երբ կտայ որ Հայրը սկիզբ չունի: Երբ կտայ որ Հայրը սկիզբ չունի: Երբ կ’’’’ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ ըսենք որ Որդին եւ Սուրբ 
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Հոգին սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ: Հոգին սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ: Հոգին սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ: Հոգին սկզբնաւորուած են Հօրմէն, ի՞նչ պէտք է հասկնալ: 
Արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք Արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք Արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք Արդեօ՞ք ատիկա կը նշանակէ որ կար ժամանակ երբ անոնք 
չկաչկաչկաչկային եւ յետոյ եղան: Անշուշտ ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ յին եւ յետոյ եղան: Անշուշտ ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ յին եւ յետոյ եղան: Անշուշտ ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ յին եւ յետոյ եղան: Անշուշտ ոչ: Երբ կը հաստատենք թէ 
Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին Հօրը մէջ, խորքին 
մէջ ըսած կմէջ ըսած կմէջ ըսած կմէջ ըսած կ’’’’ըլլանք որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ ըլլանք որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ ըլլանք որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ ըլլանք որ անոնք անսկիզբ են, որովհետեւ եթէ 
Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին իրենց սկիզբը ունին անսկիզբ Հօրը 
մէջ՝ բնականօրէն իրեմէջ՝ բնականօրէն իրեմէջ՝ բնականօրէն իրեմէջ՝ բնականօրէն իրե´́́́նք եւս անսկիզբ կը դառննք եւս անսկիզբ կը դառննք եւս անսկիզբ կը դառննք եւս անսկիզբ կը դառնան, միշտ յիան, միշտ յիան, միշտ յիան, միշտ յի----
շելով որ անոնք Հօրմով ու Հօրը հետ միասին միայն անսկիզբ շելով որ անոնք Հօրմով ու Հօրը հետ միասին միայն անսկիզբ շելով որ անոնք Հօրմով ու Հօրը հետ միասին միայն անսկիզբ շելով որ անոնք Հօրմով ու Հօրը հետ միասին միայն անսկիզբ 
են, եւ ոեն, եւ ոեն, եւ ոեն, եւ ո´́́́չ թէ անկէ անջատաբարչ թէ անկէ անջատաբարչ թէ անկէ անջատաբարչ թէ անկէ անջատաբար»:»:»:»:    

է) է) է) է) Վերեւ յիշուած վեցՎերեւ յիշուած վեցՎերեւ յիշուած վեցՎերեւ յիշուած վեց    կէտերը բացայայտ դարձուցին կէտերը բացայայտ դարձուցին կէտերը բացայայտ դարձուցին կէտերը բացայայտ դարձուցին 
Քրիստոսի աստուածութիւնը: Կարեւո՞ր էր խօսիլ Քրիստոսի Քրիստոսի աստուածութիւնը: Կարեւո՞ր էր խօսիլ Քրիստոսի Քրիստոսի աստուածութիւնը: Կարեւո՞ր էր խօսիլ Քրիստոսի Քրիստոսի աստուածութիւնը: Կարեւո՞ր էր խօսիլ Քրիստոսի 
աստուածութեան մասին: Այոաստուածութեան մասին: Այոաստուածութեան մասին: Այոաստուածութեան մասին: Այո´, ´, ´, ´, կարեւոր էր, որովհետեւ եթէ կարեւոր էր, որովհետեւ եթէ կարեւոր էր, որովհետեւ եթէ կարեւոր էր, որովհետեւ եթէ 
երբեք երբեք երբեք երբեք Քրիստոս Աստուած չէ` կը նշանակէ թէ մենք փրկուած Քրիստոս Աստուած չէ` կը նշանակէ թէ մենք փրկուած Քրիստոս Աստուած չէ` կը նշանակէ թէ մենք փրկուած Քրիստոս Աստուած չէ` կը նշանակէ թէ մենք փրկուած 
չենք կամ փրկութեան կարելիութիւն չունինք: Ինչ ալ ըլլայ չենք կամ փրկութեան կարելիութիւն չունինք: Ինչ ալ ըլլայ չենք կամ փրկութեան կարելիութիւն չունինք: Ինչ ալ ըլլայ չենք կամ փրկութեան կարելիութիւն չունինք: Ինչ ալ ըլլայ 
Սատանային կողմէ ըսուած Սատանային կողմէ ըսուած Սատանային կողմէ ըսուած Սատանային կողմէ ըսուած ««««եթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի ես» » » » խօսքին խօսքին խօսքին խօսքին 
պատճառը կամ դրդապատճառը, մէկ բան յստակ է, որ Սապատճառը կամ դրդապատճառը, մէկ բան յստակ է, որ Սապատճառը կամ դրդապատճառը, մէկ բան յստակ է, որ Սապատճառը կամ դրդապատճառը, մէկ բան յստակ է, որ Սա----
տանան կտանան կտանան կտանան կ’’’’անդրադառնար, որ եթէ երբեք Քրիստոս Աստուծոյ անդրադառնար, որ եթէ երբեք Քրիստոս Աստուծոյ անդրադառնար, որ եթէ երբեք Քրիստոս Աստուծոյ անդրադառնար, որ եթէ երբեք Քրիստոս Աստուծոյ 
ՈրդՈրդՈրդՈրդին էր` ինք արդէն վտանգի մէջ էր, իսկ մարդկութիւնը` ին էր` ինք արդէն վտանգի մէջ էր, իսկ մարդկութիւնը` ին էր` ինք արդէն վտանգի մէջ էր, իսկ մարդկութիւնը` ին էր` ինք արդէն վտանգի մէջ էր, իսկ մարդկութիւնը` 
փրկութեան դէմ յանդիման կը կանգնէր: Սատանան գիտէր փրկութեան դէմ յանդիման կը կանգնէր: Սատանան գիտէր փրկութեան դէմ յանդիման կը կանգնէր: Սատանան գիտէր փրկութեան դէմ յանդիման կը կանգնէր: Սատանան գիտէր 
որ Արարիչին արիոր Արարիչին արիոր Արարիչին արիոր Արարիչին արի´́́́ւնը միայն կրնար արարածներուն մեղքեւնը միայն կրնար արարածներուն մեղքեւնը միայն կրնար արարածներուն մեղքեւնը միայն կրնար արարածներուն մեղքե----
րը սրբել: Ան գիտէր որ Անմահին մահացումորը սրբել: Ան գիտէր որ Անմահին մահացումորը սրբել: Ան գիտէր որ Անմահին մահացումորը սրբել: Ան գիտէր որ Անմահին մահացումո´́́́վ միայն մենք վ միայն մենք վ միայն մենք վ միայն մենք 
կրնայինք մահէն ազատիլ: Ան գիտէր որ յաւիտենական Ասկրնայինք մահէն ազատիլ: Ան գիտէր որ յաւիտենական Ասկրնայինք մահէն ազատիլ: Ան գիտէր որ յաւիտենական Ասկրնայինք մահէն ազատիլ: Ան գիտէր որ յաւիտենական Աս----
տուտուտուտուծոյ դէմ մարդոց գործած մեղքերը` յաւիտենական Աստուծոյ դէմ մարդոց գործած մեղքերը` յաւիտենական Աստուծոյ դէմ մարդոց գործած մեղքերը` յաւիտենական Աստուծոյ դէմ մարդոց գործած մեղքերը` յաւիտենական Աստու----
ծոյ արիւնոծոյ արիւնոծոյ արիւնոծոյ արիւնո´́́́վ միայն կրնային ջնջուիլ: Եթէ այս ըսուածին վ միայն կրնային ջնջուիլ: Եթէ այս ըսուածին վ միայն կրնային ջնջուիլ: Եթէ այս ըսուածին վ միայն կրնային ջնջուիլ: Եթէ այս ըսուածին 
լոյսին տակ դիտենք Սատանային լոյսին տակ դիտենք Սատանային լոյսին տակ դիտենք Սատանային լոյսին տակ դիտենք Սատանային ««««եթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի եսեթէ Աստուծոյ Որդի ես» » » » 
խօսքը, յստակ կը դառնայ թէ ան տագնապի ու վախի մէջ էր խօսքը, յստակ կը դառնայ թէ ան տագնապի ու վախի մէջ էր խօսքը, յստակ կը դառնայ թէ ան տագնապի ու վախի մէջ էր խօսքը, յստակ կը դառնայ թէ ան տագնապի ու վախի մէջ էր 
երբ այս հարցումը հարցուերբ այս հարցումը հարցուերբ այս հարցումը հարցուերբ այս հարցումը հարցուց:ց:ց:ց:    

12) 12) 12) 12) ««««ԸԸԸԸսէ՛ որ այս քարերը հսէ՛ որ այս քարերը հսէ՛ որ այս քարերը հսէ՛ որ այս քարերը հաց դառնանաց դառնանաց դառնանաց դառնան»»»»::::    Քանի մը Քանի մը Քանի մը Քանի մը 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Այն փորձութիւնը որով Սատանան փորձեց Ադամն ու ա) Այն փորձութիւնը որով Սատանան փորձեց Ադամն ու ա) Այն փորձութիւնը որով Սատանան փորձեց Ադամն ու ա) Այն փորձութիւնը որով Սատանան փորձեց Ադամն ու 
Եւան, նոԵւան, նոԵւան, նոԵւան, նո´́́́յն փորձութեամբ փորձեց Յիսույն փորձութեամբ փորձեց Յիսույն փորձութեամբ փորձեց Յիսույն փորձութեամբ փորձեց Յիսուսը: Սատանան սը: Սատանան սը: Սատանան սը: Սատանան 
փորձեց համոզել Եւափորձեց համոզել Եւափորձեց համոզել Եւափորձեց համոզել Եւան որ ուտէ արգիլեալ ծառին պտուղէն եւ ն որ ուտէ արգիլեալ ծառին պտուղէն եւ ն որ ուտէ արգիլեալ ծառին պտուղէն եւ ն որ ուտէ արգիլեալ ծառին պտուղէն եւ 



 424 

կրցաւ համոզել: Հաւանաբակրցաւ համոզել: Հաւանաբակրցաւ համոզել: Հաւանաբակրցաւ համոզել: Հաւանաբար ան մտածեց որ եթէ փորձէ ր ան մտածեց որ եթէ փորձէ ր ան մտածեց որ եթէ փորձէ ր ան մտածեց որ եթէ փորձէ 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսն ալ համոզել որ քարը ն ալ համոզել որ քարը ն ալ համոզել որ քարը ն ալ համոզել որ քարը հաց դարձնէ եւ ուտէ` պիտի հաց դարձնէ եւ ուտէ` պիտի հաց դարձնէ եւ ուտէ` պիտի հաց դարձնէ եւ ուտէ` պիտի 
յաջողի: Սա ցոյց կու տայ, որ դարերու ընթացքին Սատանան յաջողի: Սա ցոյց կու տայ, որ դարերու ընթացքին Սատանան յաջողի: Սա ցոյց կու տայ, որ դարերու ընթացքին Սատանան յաջողի: Սա ցոյց կու տայ, որ դարերու ընթացքին Սատանան 
պատերազմական նոյն կերպերը կը գործածէ մարդոց հետ. պատերազմական նոյն կերպերը կը գործածէ մարդոց հետ. պատերազմական նոյն կերպերը կը գործածէ մարդոց հետ. պատերազմական նոյն կերպերը կը գործածէ մարդոց հետ. 
ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի կարդանք ու սերտենք ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի կարդանք ու սերտենք ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի կարդանք ու սերտենք ասիկա գիտնալը կարեւոր է, որպէսզի կարդանք ու սերտենք 
Աստուածաշունչը եւ սուրբ հայրերու խօսքերը, տեսնելու Աստուածաշունչը եւ սուրբ հայրերու խօսքերը, տեսնելու Աստուածաշունչը եւ սուրբ հայրերու խօսքերը, տեսնելու Աստուածաշունչը եւ սուրբ հայրերու խօսքերը, տեսնելու 
համար թէ Աստուծոյ մարդիկը համար թէ Աստուծոյ մարդիկը համար թէ Աստուծոյ մարդիկը համար թէ Աստուծոյ մարդիկը իիիի´́́́նչպէս պայքարած են Չարին նչպէս պայքարած են Չարին նչպէս պայքարած են Չարին նչպէս պայքարած են Չարին 
դէմ, օգտուելու համար անոնց փորձառութենէն, եւ անոնց դէմ, օգտուելու համար անոնց փորձառութենէն, եւ անոնց դէմ, օգտուելու համար անոնց փորձառութենէն, եւ անոնց դէմ, օգտուելու համար անոնց փորձառութենէն, եւ անոնց 
փորձառութեան լոյսին տակ` զինելու մենք զմեզ:փորձառութեան լոյսին տակ` զինելու մենք զմեզ:փորձառութեան լոյսին տակ` զինելու մենք զմեզ:փորձառութեան լոյսին տակ` զինելու մենք զմեզ:    

բ) Աստուած արտօնած էր Ադամին ու Եւային ուտելու բ) Աստուած արտօնած էր Ադամին ու Եւային ուտելու բ) Աստուած արտօնած էր Ադամին ու Եւային ուտելու բ) Աստուած արտօնած էր Ադամին ու Եւային ուտելու 
պարտէզին բոլոր ծառերէն, բայց պատուիրած էր չուտել պարտէզին բոլոր ծառերէն, բայց պատուիրած էր չուտել պարտէզին բոլոր ծառերէն, բայց պատուիրած էր չուտել պարտէզին բոլոր ծառերէն, բայց պատուիրած էր չուտել 
««««բարիի ու չարի գիտութեան ծառէնբարիի ու չարի գիտութեան ծառէնբարիի ու չարի գիտութեան ծառէնբարիի ու չարի գիտութեան ծառէն»»»» ( ( ( (ԾննդոցԾննդոցԾննդոցԾննդոց 2.16 2.16 2.16 2.16----17): 17): 17): 17): Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
նկատի ունենալով, որոշ մեկնիչ հայրեր ըսած են, թէ Աստունկատի ունենալով, որոշ մեկնիչ հայրեր ըսած են, թէ Աստունկատի ունենալով, որոշ մեկնիչ հայրեր ըսած են, թէ Աստունկատի ունենալով, որոշ մեկնիչ հայրեր ըսած են, թէ Աստու----
ծոյ կողմէ Ադամին ու Եւային տրուած առաջին պատուիրածոյ կողմէ Ադամին ու Եւային տրուած առաջին պատուիրածոյ կողմէ Ադամին ու Եւային տրուած առաջին պատուիրածոյ կողմէ Ադամին ու Եւային տրուած առաջին պատուիրա----
նը` պահեցողութեան պատուիրանն էր:նը` պահեցողութեան պատուիրանն էր:նը` պահեցողութեան պատուիրանն էր:նը` պահեցողութեան պատուիրանն էր:    Առաջին Առաջին Առաջին Առաջին ԱդամԱդամԱդամԱդամըըըը    
խախտեց Աստուծոյ դրած պահեցողութեան օրէնքը, իսկ խախտեց Աստուծոյ դրած պահեցողութեան օրէնքը, իսկ խախտեց Աստուծոյ դրած պահեցողութեան օրէնքը, իսկ խախտեց Աստուծոյ դրած պահեցողութեան օրէնքը, իսկ 
երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, իր պահեցողութեամբ՝երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, իր պահեցողութեամբ՝երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, իր պահեցողութեամբ՝երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, իր պահեցողութեամբ՝    պահեց պահեց պահեց պահեց 
այդ օրէնքը, որպէսզի ազատագրէր մարդկային ցեղը այն այդ օրէնքը, որպէսզի ազատագրէր մարդկային ցեղը այն այդ օրէնքը, որպէսզի ազատագրէր մարդկային ցեղը այն այդ օրէնքը, որպէսզի ազատագրէր մարդկային ցեղը այն 
անէծքէն որ հետեւանքն էր անէծքէն որ հետեւանքն էր անէծքէն որ հետեւանքն էր անէծքէն որ հետեւանքն էր մեր նախածնողներուն պատուիմեր նախածնողներուն պատուիմեր նախածնողներուն պատուիմեր նախածնողներուն պատուի----
րրրրաաաանանանանազանցութեան:զանցութեան:զանցութեան:զանցութեան:    Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, ինչպէս Յիսուսի մկրտուինչպէս Յիսուսի մկրտուինչպէս Յիսուսի մկրտուինչպէս Յիսուսի մկրտու----
թիւնը, նոյնպէս ալ անոր կրած փորձութիւնները փոխանորթիւնը, նոյնպէս ալ անոր կրած փորձութիւնները փոխանորթիւնը, նոյնպէս ալ անոր կրած փորձութիւնները փոխանորթիւնը, նոյնպէս ալ անոր կրած փորձութիւնները փոխանոր----
դական էին, այսինքն` մեդական էին, այսինքն` մեդական էին, այսինքն` մեդական էին, այսինքն` մե´́́́ր փոխարէն, մեզիր փոխարէն, մեզիր փոխարէն, մեզիր փոխարէն, մեզի´ ´ ´ ´ համար ուհամար ուհամար ուհամար ու    մեմեմեմե´́́́ր ր ր ր 
անունով կատարուած բաներ էին:անունով կատարուած բաներ էին:անունով կատարուած բաներ էին:անունով կատարուած բաներ էին:    Ան Սատանային յաղթեց Ան Սատանային յաղթեց Ան Սատանային յաղթեց Ան Սատանային յաղթեց 
մեմեմեմե´́́́ր փոխարէն: Այոր փոխարէն: Այոր փոխարէն: Այոր փոխարէն: Այո´, ´, ´, ´, փորձութեան անապատին մէջ, Յիսուս փորձութեան անապատին մէջ, Յիսուս փորձութեան անապատին մէջ, Յիսուս փորձութեան անապատին մէջ, Յիսուս 
համայն մարդկութիւնը իր մէջ ունէր, համայն մարդկութիւնը իր մէջ ունէր, համայն մարդկութիւնը իր մէջ ունէր, համայն մարդկութիւնը իր մէջ ունէր, իր մէջ խտացուցած էր, իր մէջ խտացուցած էր, իր մէջ խտացուցած էր, իր մէջ խտացուցած էր, 
համայն մարդկութեան ներկայացուցիչն էր, համայն մարդկութեան ներկայացուցիչն էր, համայն մարդկութեան ներկայացուցիչն էր, համայն մարդկութեան ներկայացուցիչն էր, եւ եւ եւ եւ ուստիուստիուստիուստի,,,,    ան ան ան ան 
համայն մարդկութեան կողմէ եւ համայն մարդկութհամայն մարդկութեան կողմէ եւ համայն մարդկութհամայն մարդկութեան կողմէ եւ համայն մարդկութհամայն մարդկութեան կողմէ եւ համայն մարդկութեան եան եան եան 
անունով պայքարեցաւ ու յաղթեց Չարին:անունով պայքարեցաւ ու յաղթեց Չարին:անունով պայքարեցաւ ու յաղթեց Չարին:անունով պայքարեցաւ ու յաղթեց Չարին:    Նոյնացնենք մենք Նոյնացնենք մենք Նոյնացնենք մենք Նոյնացնենք մենք 
զմեզ Քրիստոսի հետ` որպէսզի անոր յաղթանակը` դառնայ զմեզ Քրիստոսի հետ` որպէսզի անոր յաղթանակը` դառնայ զմեզ Քրիստոսի հետ` որպէսզի անոր յաղթանակը` դառնայ զմեզ Քրիստոսի հետ` որպէսզի անոր յաղթանակը` դառնայ 
մեմեմեմե´́́́ր յաղթանակը:ր յաղթանակը:ր յաղթանակը:ր յաղթանակը:    

գ) Երբ Սատանան կ'ըսէ` գ) Երբ Սատանան կ'ըսէ` գ) Երբ Սատանան կ'ըսէ` գ) Երբ Սատանան կ'ըսէ` ««««ըըըըսէ՛ որ այս քարերը հաց սէ՛ որ այս քարերը հաց սէ՛ որ այս քարերը հաց սէ՛ որ այս քարերը հաց 
դառնանդառնանդառնանդառնան»»»»,,,,    խորքին մէջ, ան կխորքին մէջ, ան կխորքին մէջ, ան կխորքին մէջ, ան կ’’’’ուզէրուզէրուզէրուզէր    որ Քրիստոս իր աստուաոր Քրիստոս իր աստուաոր Քրիստոս իր աստուաոր Քրիստոս իր աստուա----
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ծային հրաշագործ զօրութիւնը գործածէրծային հրաշագործ զօրութիւնը գործածէրծային հրաշագործ զօրութիւնը գործածէրծային հրաշագործ զօրութիւնը գործածէր    իր անձնական իր անձնական իր անձնական իր անձնական 
փառքին ու հանգիստին համար: Յիսուս սակայն չգործածեց: փառքին ու հանգիստին համար: Յիսուս սակայն չգործածեց: փառքին ու հանգիստին համար: Յիսուս սակայն չգործածեց: փառքին ու հանգիստին համար: Յիսուս սակայն չգործածեց: 
Սատանան մեզ ալ կրնայ դրդել, որ մեր անձնական փառքին Սատանան մեզ ալ կրնայ դրդել, որ մեր անձնական փառքին Սատանան մեզ ալ կրնայ դրդել, որ մեր անձնական փառքին Սատանան մեզ ալ կրնայ դրդել, որ մեր անձնական փառքին 
ու հանգիստին համար գործածենք մեր ունեցած դիրքը, պաշու հանգիստին համար գործածենք մեր ունեցած դիրքը, պաշու հանգիստին համար գործածենք մեր ունեցած դիրքը, պաշու հանգիստին համար գործածենք մեր ունեցած դիրքը, պաշ----
տօնը, հանգամանքը, կարգը, գործը, կամ մեր ունեցած պարտօնը, հանգամանքը, կարգը, գործը, կամ մեր ունեցած պարտօնը, հանգամանքը, կարգը, գործը, կամ մեր ունեցած պարտօնը, հանգամանքը, կարգը, գործը, կամ մեր ունեցած պար----
գեւները, շնորհքները, ձիրքերը, կարողոգեւները, շնորհքները, ձիրքերը, կարողոգեւները, շնորհքները, ձիրքերը, կարողոգեւները, շնորհքները, ձիրքերը, կարողութիւնները: Այս բոլութիւնները: Այս բոլութիւնները: Այս բոլութիւնները: Այս բոլո----
րը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած են` եւ միայն Աստուծոյ րը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած են` եւ միայն Աստուծոյ րը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած են` եւ միայն Աստուծոյ րը Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած են` եւ միայն Աստուծոյ 
փառքին համար պէտք է գործածուին մեր կողմէ:փառքին համար պէտք է գործածուին մեր կողմէ:փառքին համար պէտք է գործածուին մեր կողմէ:փառքին համար պէտք է գործածուին մեր կողմէ:    

դ) Եթէ Յիսուս քարերը հացի վերածէր` աժան ձեւով իր դ) Եթէ Յիսուս քարերը հացի վերածէր` աժան ձեւով իր դ) Եթէ Յիսուս քարերը հացի վերածէր` աժան ձեւով իր դ) Եթէ Յիսուս քարերը հացի վերածէր` աժան ձեւով իր 
հացը, այլ խօսքով` իր կերակուրը ձեռք ձգած պիտի ըլլար: հացը, այլ խօսքով` իր կերակուրը ձեռք ձգած պիտի ըլլար: հացը, այլ խօսքով` իր կերակուրը ձեռք ձգած պիտի ըլլար: հացը, այլ խօսքով` իր կերակուրը ձեռք ձգած պիտի ըլլար: 
Ան քարերը հացի չվերածեց, ցոյց տալու համաԱն քարերը հացի չվերածեց, ցոյց տալու համաԱն քարերը հացի չվերածեց, ցոյց տալու համաԱն քարերը հացի չվերածեց, ցոյց տալու համար, թէ Աստուած ր, թէ Աստուած ր, թէ Աստուած ր, թէ Աստուած 
հակառակ է որ մարդիկ աժան ձեւով շահին իրենց ապրուսհակառակ է որ մարդիկ աժան ձեւով շահին իրենց ապրուսհակառակ է որ մարդիկ աժան ձեւով շահին իրենց ապրուսհակառակ է որ մարդիկ աժան ձեւով շահին իրենց ապրուս----
տը, եւ թէ` մարդ արարածը պէտք է իր ճակտի քրտինքով տը, եւ թէ` մարդ արարածը պէտք է իր ճակտի քրտինքով տը, եւ թէ` մարդ արարածը պէտք է իր ճակտի քրտինքով տը, եւ թէ` մարդ արարածը պէտք է իր ճակտի քրտինքով 
շահի իր ապրուստը: Աստուած գործիշահի իր ապրուստը: Աստուած գործիշահի իր ապրուստը: Աստուած գործիշահի իր ապրուստը: Աստուած գործի´ ´ ´ ´ Աստուած է. իր Աստուած է. իր Աստուած է. իր Աստուած է. իր 
զաւակներն ալ գործի ու գործող զաւակներ պէտք է ըլլան:զաւակներն ալ գործի ու գործող զաւակներ պէտք է ըլլան:զաւակներն ալ գործի ու գործող զաւակներ պէտք է ըլլան:զաւակներն ալ գործի ու գործող զաւակներ պէտք է ըլլան:    

ե) ե) ե) ե) Սատանան այնպէս ձեւացուց, որ կարծէք մտահոգՍատանան այնպէս ձեւացուց, որ կարծէք մտահոգՍատանան այնպէս ձեւացուց, որ կարծէք մտահոգՍատանան այնպէս ձեւացուց, որ կարծէք մտահոգ    էր էր էր էր 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուսի համար, մտահոգ էր որ Յիսուս քառասուն օրէ ի վեր սի համար, մտահոգ էր որ Յիսուս քառասուն օրէ ի վեր սի համար, մտահոգ էր որ Յիսուս քառասուն օրէ ի վեր սի համար, մտահոգ էր որ Յիսուս քառասուն օրէ ի վեր 
անօթի էր, ուստի առաջարկեց անոր որ քարերը հացի վերածէ անօթի էր, ուստի առաջարկեց անոր որ քարերը հացի վերածէ անօթի էր, ուստի առաջարկեց անոր որ քարերը հացի վերածէ անօթի էր, ուստի առաջարկեց անոր որ քարերը հացի վերածէ 
որպէսզի ուտէ: Յիսուս սակայն մերժեց անոր որպէսզի ուտէ: Յիսուս սակայն մերժեց անոր որպէսզի ուտէ: Յիսուս սակայն մերժեց անոր որպէսզի ուտէ: Յիսուս սակայն մերժեց անոր ««««հոգատար վեհոգատար վեհոգատար վեհոգատար վե----
րաբերմունքըրաբերմունքըրաբերմունքըրաբերմունքը»: »: »: »: Երբեմն մեզի ալ Սատանան կրնայ այնպիսի Երբեմն մեզի ալ Սատանան կրնայ այնպիսի Երբեմն մեզի ալ Սատանան կրնայ այնպիսի Երբեմն մեզի ալ Սատանան կրնայ այնպիսի 
խրատներ տալ եւ կրնայ այնպիսի բաներ փսփսալխրատներ տալ եւ կրնայ այնպիսի բաներ փսփսալխրատներ տալ եւ կրնայ այնպիսի բաներ փսփսալխրատներ տալ եւ կրնայ այնպիսի բաներ փսփսալ    մեր մեր մեր մեր 
ականջներուն, որ մեզի այն տպաականջներուն, որ մեզի այն տպաականջներուն, որ մեզի այն տպաականջներուն, որ մեզի այն տպաւորութիւնը տայ թէ ինք մեր ւորութիւնը տայ թէ ինք մեր ւորութիւնը տայ թէ ինք մեր ւորութիւնը տայ թէ ինք մեր 
բարիքնբարիքնբարիքնբարիքն    է որ կը մտածէ: Նման պարագայի, մերժեէ որ կը մտածէ: Նման պարագայի, մերժեէ որ կը մտածէ: Նման պարագայի, մերժեէ որ կը մտածէ: Նման պարագայի, մերժե´́́́նք ականջ նք ականջ նք ականջ նք ականջ 
տալտալտալտալ    իր խօսքին` ինչպէս Քրիստոս ինք մերժեց: Երբեմն իր խօսքին` ինչպէս Քրիստոս ինք մերժեց: Երբեմն իր խօսքին` ինչպէս Քրիստոս ինք մերժեց: Երբեմն իր խօսքին` ինչպէս Քրիստոս ինք մերժեց: Երբեմն 
անգութ ու անողորմ Չարը գթառատի ու ողորմածի անգութ ու անողորմ Չարը գթառատի ու ողորմածի անգութ ու անողորմ Չարը գթառատի ու ողորմածի անգութ ու անողորմ Չարը գթառատի ու ողորմածի 
կերպարով հանդէս կու գայ. չխաբուիկերպարով հանդէս կու գայ. չխաբուիկերպարով հանդէս կու գայ. չխաբուիկերպարով հանդէս կու գայ. չխաբուի´́́́նք, ինչպէս Յիսուս իննք, ինչպէս Յիսուս իննք, ինչպէս Յիսուս իննք, ինչպէս Յիսուս ինք ք ք ք 
չխաբուեցաւ:չխաբուեցաւ:չխաբուեցաւ:չխաբուեցաւ:    

զ) Եթէ Յիսուս ընէր Սատանայիզ) Եթէ Յիսուս ընէր Սատանայիզ) Եթէ Յիսուս ընէր Սատանայիզ) Եթէ Յիսուս ընէր Սատանայինննն    ըսածը` հնազանդած ըսածը` հնազանդած ըսածը` հնազանդած ըսածը` հնազանդած 
պիտի ըլլար անոր: Ան չըրաւ Սատանային ըսածը, սորվեցնեպիտի ըլլար անոր: Ան չըրաւ Սատանային ըսածը, սորվեցնեպիտի ըլլար անոր: Ան չըրաւ Սատանային ըսածը, սորվեցնեպիտի ըլլար անոր: Ան չըրաւ Սատանային ըսածը, սորվեցնե----
լու համար մեզի, թէ պէտք չէ կատարել Սատանային կամքը: լու համար մեզի, թէ պէտք չէ կատարել Սատանային կամքը: լու համար մեզի, թէ պէտք չէ կատարել Սատանային կամքը: լու համար մեզի, թէ պէտք չէ կատարել Սատանային կամքը: 
Որու կամքը որ ընենք` զայն ընդունած կՈրու կամքը որ ընենք` զայն ընդունած կՈրու կամքը որ ընենք` զայն ընդունած կՈրու կամքը որ ընենք` զայն ընդունած կ’’’’ըլլանք իբրեւ մեր ըլլանք իբրեւ մեր ըլլանք իբրեւ մեր ըլլանք իբրեւ մեր 
տէրը. եթէ Սատանային կամքը ընենք` Սատանտէրը. եթէ Սատանային կամքը ընենք` Սատանտէրը. եթէ Սատանային կամքը ընենք` Սատանտէրը. եթէ Սատանային կամքը ընենք` Սատանան կը ան կը ան կը ան կը 
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դառնայ մեր տէրը, իսկ եթէ Յիսուսի կամքը կատարենք` դառնայ մեր տէրը, իսկ եթէ Յիսուսի կամքը կատարենք` դառնայ մեր տէրը, իսկ եթէ Յիսուսի կամքը կատարենք` դառնայ մեր տէրը, իսկ եթէ Յիսուսի կամքը կատարենք` 
Յիսուս ինք կը դառնայ մեր Տէրը: Պօղոս առաքեալ կՅիսուս ինք կը դառնայ մեր Տէրը: Պօղոս առաքեալ կՅիսուս ինք կը դառնայ մեր Տէրը: Պօղոս առաքեալ կՅիսուս ինք կը դառնայ մեր Տէրը: Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««ՈրոՈրոՈրոՈրո´́́́ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք` անոր ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք` անոր ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք` անոր ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք` անոր 
ծառան եղած կ'ըլլաքծառան եղած կ'ըլլաքծառան եղած կ'ըլլաքծառան եղած կ'ըլլաք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.16):Հռոմայեցիս 6.16):Հռոմայեցիս 6.16):Հռոմայեցիս 6.16):    

է) Սատանան փորձեց մտածել տալ Յիսուսին, որ եթէ ինք է) Սատանան փորձեց մտածել տալ Յիսուսին, որ եթէ ինք է) Սատանան փորձեց մտածել տալ Յիսուսին, որ եթէ ինք է) Սատանան փորձեց մտածել տալ Յիսուսին, որ եթէ ինք 
Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Որդին է` ինչո՞ւ պէտք էր անօթի մնար: Ուզեց Որդին է` ինչո՞ւ պէտք էր անօթի մնար: Ուզեց Որդին է` ինչո՞ւ պէտք էր անօթի մնար: Ուզեց Որդին է` ինչո՞ւ պէտք էր անօթի մնար: Ուզեց 
հասկցնել անոր` թէ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իր իրաւունքն էր հասկցնել անոր` թէ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իր իրաւունքն էր հասկցնել անոր` թէ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իր իրաւունքն էր հասկցնել անոր` թէ իբրեւ Աստուծոյ Որդի, իր իրաւունքն էր 
ուտել ու կշտանալ, իր իրաւունքն էր երբեք զրկանք չքաշել: ուտել ու կշտանալ, իր իրաւունքն էր երբեք զրկանք չքաշել: ուտել ու կշտանալ, իր իրաւունքն էր երբեք զրկանք չքաշել: ուտել ու կշտանալ, իր իրաւունքն էր երբեք զրկանք չքաշել: 
Բայց Յիսուս քարերը հաց չդարձուց, ցոյց տալու համար Բայց Յիսուս քարերը հաց չդարձուց, ցոյց տալու համար Բայց Յիսուս քարերը հաց չդարձուց, ցոյց տալու համար Բայց Յիսուս քարերը հաց չդարձուց, ցոյց տալու համար 
Չարին թէ ինք զրկանքի ու կարիքի մէջ չէր, այլ` առաքեՉարին թէ ինք զրկանքի ու կարիքի մէջ չէր, այլ` առաքեՉարին թէ ինք զրկանքի ու կարիքի մէջ չէր, այլ` առաքեՉարին թէ ինք զրկանքի ու կարիքի մէջ չէր, այլ` առաքելուլուլուլու----
թեան մէջ, եւ թէ` իր անօթութիւնը իր ազատ կամքին արտաթեան մէջ, եւ թէ` իր անօթութիւնը իր ազատ կամքին արտաթեան մէջ, եւ թէ` իր անօթութիւնը իր ազատ կամքին արտաթեան մէջ, եւ թէ` իր անօթութիւնը իր ազատ կամքին արտա----
յայտութիւնն է եւ ոյայտութիւնն է եւ ոյայտութիւնն է եւ ոյայտութիւնն է եւ ո´́́́չ թէ պարտադրուած բան մը: Ան ուզեց չ թէ պարտադրուած բան մը: Ան ուզեց չ թէ պարտադրուած բան մը: Ան ուզեց չ թէ պարտադրուած բան մը: Ան ուզեց 
նաեւ Սատանային հասկցնել ու մեզի սորվեցնել, թէ անօթունաեւ Սատանային հասկցնել ու մեզի սորվեցնել, թէ անօթունաեւ Սատանային հասկցնել ու մեզի սորվեցնել, թէ անօթունաեւ Սատանային հասկցնել ու մեզի սորվեցնել, թէ անօթու----
թեան կամ ուրիշ ոեւէ նեղութեան մէջ եղող անձ մը, պէտք չէ թեան կամ ուրիշ ոեւէ նեղութեան մէջ եղող անձ մը, պէտք չէ թեան կամ ուրիշ ոեւէ նեղութեան մէջ եղող անձ մը, պէտք չէ թեան կամ ուրիշ ոեւէ նեղութեան մէջ եղող անձ մը, պէտք չէ 
փորձէ զԱստուած, կամ հարցականի ու կասկածի տփորձէ զԱստուած, կամ հարցականի ու կասկածի տփորձէ զԱստուած, կամ հարցականի ու կասկածի տփորձէ զԱստուած, կամ հարցականի ու կասկածի տակ առնէ ակ առնէ ակ առնէ ակ առնէ 
Աստուծոյ հայրական սէրն ու գուրգուրանքը մեզի հանդէպ:Աստուծոյ հայրական սէրն ու գուրգուրանքը մեզի հանդէպ:Աստուծոյ հայրական սէրն ու գուրգուրանքը մեզի հանդէպ:Աստուծոյ հայրական սէրն ու գուրգուրանքը մեզի հանդէպ:    

ը) Հեղինակ մը ըսած է. ը) Հեղինակ մը ըսած է. ը) Հեղինակ մը ըսած է. ը) Հեղինակ մը ըսած է. ««««Յիսուս քարերը հացի չվերածեց, Յիսուս քարերը հացի չվերածեց, Յիսուս քարերը հացի չվերածեց, Յիսուս քարերը հացի չվերածեց, 
ցոյց տալու համար մեզի, թէ ինք չէր եկած քարերը հացի ցոյց տալու համար մեզի, թէ ինք չէր եկած քարերը հացի ցոյց տալու համար մեզի, թէ ինք չէր եկած քարերը հացի ցոյց տալու համար մեզի, թէ ինք չէր եկած քարերը հացի 
վերածելու, այլ եկած էր` քարացած սիրտերը կենսատու վերածելու, այլ եկած էր` քարացած սիրտերը կենսատու վերածելու, այլ եկած էր` քարացած սիրտերը կենսատու վերածելու, այլ եկած էր` քարացած սիրտերը կենսատու 
հացերու վերածելուհացերու վերածելուհացերու վերածելուհացերու վերածելու»:»:»:»:    

Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    ««««ՕրէՕրէՕրէՕրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.նքի գիրքին մէջ գրուած է.նքի գիրքին մէջ գրուած է.նքի գիրքին մէջ գրուած է.----    
““““Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ 
Աստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած է”»”»”»”» ( ( ( (Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս փոխանակ ինք պատասխանելուՅիսուս փոխանակ ինք պատասխանելուՅիսուս փոխանակ ինք պատասխանելուՅիսուս փոխանակ ինք պատասխանելու    Սատանային, Սատանային, Սատանային, Սատանային, 
թոյլ տուաւ որ Սուրբ Գիրքը ինք պատասխանէ անոր: Արդաթոյլ տուաւ որ Սուրբ Գիրքը ինք պատասխանէ անոր: Արդաթոյլ տուաւ որ Սուրբ Գիրքը ինք պատասխանէ անոր: Արդաթոյլ տուաւ որ Սուրբ Գիրքը ինք պատասխանէ անոր: Արդա----
րեւ, երեք անգամրեւ, երեք անգամրեւ, երեք անգամրեւ, երեք անգամ    Սատանային ըսաւ. Սատանային ըսաւ. Սատանային ըսաւ. Սատանային ըսաւ. ««««Օրէնքի գիրքին մէջ Օրէնքի գիրքին մէջ Օրէնքի գիրքին մէջ Օրէնքի գիրքին մէջ 
գրուած էգրուած էգրուած էգրուած է» » » » ((((Մատթէոս 4.4,7,Մատթէոս 4.4,7,Մատթէոս 4.4,7,Մատթէոս 4.4,7,10): 10): 10): 10): Արդ, ինչո՞ւ համար եւ ի՞նչ Արդ, ինչո՞ւ համար եւ ի՞նչ Արդ, ինչո՞ւ համար եւ ի՞նչ Արդ, ինչո՞ւ համար եւ ի՞նչ 
նպատակով Յիսուս երեք անգամ դիմեց Հին Կտակարանի նպատակով Յիսուս երեք անգամ դիմեց Հին Կտակարանի նպատակով Յիսուս երեք անգամ դիմեց Հին Կտակարանի նպատակով Յիսուս երեք անգամ դիմեց Հին Կտակարանի 
Սուրբ Գիրքերուն.Սուրբ Գիրքերուն.Սուրբ Գիրքերուն.Սուրբ Գիրքերուն.----    

ա) ա) ա) ա) Յիսուս Սատանային դէմ պայքարելու Յիսուս Սատանային դէմ պայքարելու Յիսուս Սատանային դէմ պայքարելու Յիսուս Սատանային դէմ պայքարելու եւ անոր յաղթեեւ անոր յաղթեեւ անոր յաղթեեւ անոր յաղթե----
լու համարլու համարլու համարլու համար    մէջբերումներ կատարեց մէջբերումներ կատարեց մէջբերումներ կատարեց մէջբերումներ կատարեց Սուրբ Գիրքերէն,Սուրբ Գիրքերէն,Սուրբ Գիրքերէն,Սուրբ Գիրքերէն,    որպէսորպէսորպէսորպէս----
զի Սատանային յզի Սատանային յզի Սատանային յզի Սատանային յաղթելու ճամբան աղթելու ճամբան աղթելու ճամբան աղթելու ճամբան եւ կերպը եւ կերպը եւ կերպը եւ կերպը ցոյց տայ մեզի: ցոյց տայ մեզի: ցոյց տայ մեզի: ցոյց տայ մեզի: 
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Աստուածաշունչը՝ Աստուծոյ զինամթերքն է յանձնուած մարդ Աստուածաշունչը՝ Աստուծոյ զինամթերքն է յանձնուած մարդ Աստուածաշունչը՝ Աստուծոյ զինամթերքն է յանձնուած մարդ Աստուածաշունչը՝ Աստուծոյ զինամթերքն է յանձնուած մարդ 
արարածին: Ինչպէս երկիր մը չի կրնար յաղթել իր թշնամիին արարածին: Ինչպէս երկիր մը չի կրնար յաղթել իր թշնամիին արարածին: Ինչպէս երկիր մը չի կրնար յաղթել իր թշնամիին արարածին: Ինչպէս երկիր մը չի կրնար յաղթել իր թշնամիին 
առանց զինամթերքի, այնպէս ալ մարդ արարածը չի կրնար առանց զինամթերքի, այնպէս ալ մարդ արարածը չի կրնար առանց զինամթերքի, այնպէս ալ մարդ արարածը չի կրնար առանց զինամթերքի, այնպէս ալ մարդ արարածը չի կրնար 
յաղթել Սատանային առանց Աստուծոյ Խօսքին զինամթերյաղթել Սատանային առանց Աստուծոյ Խօսքին զինամթերյաղթել Սատանային առանց Աստուծոյ Խօսքին զինամթերյաղթել Սատանային առանց Աստուծոյ Խօսքին զինամթեր----
քին:քին:քին:քին:    Ամէն պաԱմէն պաԱմէն պաԱմէն պատերազմ ունի իր զէնքերը: Հոգեւոր պատետերազմ ունի իր զէնքերը: Հոգեւոր պատետերազմ ունի իր զէնքերը: Հոգեւոր պատետերազմ ունի իր զէնքերը: Հոգեւոր պատե----
րազմն ալ ունի իր զէնքերը, եւ այդ զէնքերէն մին է` Աստուարազմն ալ ունի իր զէնքերը, եւ այդ զէնքերէն մին է` Աստուարազմն ալ ունի իր զէնքերը, եւ այդ զէնքերէն մին է` Աստուարազմն ալ ունի իր զէնքերը, եւ այդ զէնքերէն մին է` Աստուա----
ծաշունչը: ծաշունչը: ծաշունչը: ծաշունչը: Պօղոս առաքեալ հաւատացեալ մարդուն կը պատՊօղոս առաքեալ հաւատացեալ մարդուն կը պատՊօղոս առաքեալ հաւատացեալ մարդուն կը պատՊօղոս առաքեալ հաւատացեալ մարդուն կը պատ----
ուիրէ իր վրայ առնել ուիրէ իր վրայ առնել ուիրէ իր վրայ առնել ուիրէ իր վրայ առնել ««««Սուրբ Հոգիին սուրը, այսինքն՝ ԱստուՍուրբ Հոգիին սուրը, այսինքն՝ ԱստուՍուրբ Հոգիին սուրը, այսինքն՝ ԱստուՍուրբ Հոգիին սուրը, այսինքն՝ Աստու----
ծոյ խօսքըծոյ խօսքըծոյ խօսքըծոյ խօսքը»»»» ( ( ( (ԵփԵփԵփԵփեսացիսեսացիսեսացիսեսացիս 6.17):  6.17):  6.17):  6.17): Առաքեալին ժամանակ եւ անկէ Առաքեալին ժամանակ եւ անկէ Առաքեալին ժամանակ եւ անկէ Առաքեալին ժամանակ եւ անկէ 
առաառաառաառաջ, պատերազմները սուրերով տեղի կջ, պատերազմները սուրերով տեղի կջ, պատերազմները սուրերով տեղի կջ, պատերազմները սուրերով տեղի կ’’’’ունենային: Ուստի ունենային: Ուստի ունենային: Ուստի ունենային: Ուստի 
երբ առաքեալը կը պատուիրէ մեր վրայ առնել երբ առաքեալը կը պատուիրէ մեր վրայ առնել երբ առաքեալը կը պատուիրէ մեր վրայ առնել երբ առաքեալը կը պատուիրէ մեր վրայ առնել ««««Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հոգիին ոգիին ոգիին ոգիին 
սուրը, այսինքն՝ Աստուծոյ Խսուրը, այսինքն՝ Աստուծոյ Խսուրը, այսինքն՝ Աստուծոյ Խսուրը, այսինքն՝ Աստուծոյ Խօսքըօսքըօսքըօսքը»,»,»,»,    խորքին մէջ, կխորքին մէջ, կխորքին մէջ, կխորքին մէջ, կ’’’’ուզէ ցոյց ուզէ ցոյց ուզէ ցոյց ուզէ ցոյց 
տալ մեզի թէ մենք պատերազմի մէջ ենք տալ մեզի թէ մենք պատերազմի մէջ ենք տալ մեզի թէ մենք պատերազմի մէջ ենք տալ մեզի թէ մենք պատերազմի մէջ ենք ««««երկինքի տակ երկինքի տակ երկինքի տակ երկինքի տակ 
գտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետոգտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետոգտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետոգտնուող չար ոգիներուն, իշխանութիւններուն եւ պետութիւնւթիւնւթիւնւթիւն----
ներուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմներուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմներուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմներուն, այս խաւար աշխարհի տիրակալներուն դէմ»»»» ( ( ( (ԵփԵփԵփԵփեեեե----
սացիսսացիսսացիսսացիս 6.12):  6.12):  6.12):  6.12): Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս Ինչպէս անցեալին անցեալին անցեալին անցեալին զօրավարներ իրենց զինուորզօրավարներ իրենց զինուորզօրավարներ իրենց զինուորզօրավարներ իրենց զինուոր----
ներուն սուրեր կը բաժնէին որպէսզի անոնցմով կռուէին ներուն սուրեր կը բաժնէին որպէսզի անոնցմով կռուէին ներուն սուրեր կը բաժնէին որպէսզի անոնցմով կռուէին ներուն սուրեր կը բաժնէին որպէսզի անոնցմով կռուէին 
թշնամինեթշնամինեթշնամինեթշնամիներուն դէմ, այնպէս ալ մեր Զօրավարը՝ Յիսուս, Ասրուն դէմ, այնպէս ալ մեր Զօրավարը՝ Յիսուս, Ասրուն դէմ, այնպէս ալ մեր Զօրավարը՝ Յիսուս, Ասրուն դէմ, այնպէս ալ մեր Զօրավարը՝ Յիսուս, Աս----
տուծոյ Խօսքը տուած է մեզի, որպէսզի անով դէտուծոյ Խօսքը տուած է մեզի, որպէսզի անով դէտուծոյ Խօսքը տուած է մեզի, որպէսզի անով դէտուծոյ Խօսքը տուած է մեզի, որպէսզի անով դէմ դնենք Չամ դնենք Չամ դնենք Չամ դնենք Չա----
րին եւ անոր արձակած նետերուն: րին եւ անոր արձակած նետերուն: րին եւ անոր արձակած նետերուն: րին եւ անոր արձակած նետերուն: Աստուածաշունչը, Սուրբ Աստուածաշունչը, Սուրբ Աստուածաշունչը, Սուրբ Աստուածաշունչը, Սուրբ 
Հոգիին սոՀոգիին սոՀոգիին սոՀոգիին սո´́́́ւրն է տրուած հաւաւրն է տրուած հաւաւրն է տրուած հաւաւրն է տրուած հաւատացտացտացտացեալ մարդուն: Հաւատացեալ մարդուն: Հաւատացեալ մարդուն: Հաւատացեալ մարդուն: Հաւատաց----
եալ մարդը այդ սուրը միշտ իրեն հետ պէտք է կրէ:եալ մարդը այդ սուրը միշտ իրեն հետ պէտք է կրէ:եալ մարդը այդ սուրը միշտ իրեն հետ պէտք է կրէ:եալ մարդը այդ սուրը միշտ իրեն հետ պէտք է կրէ:    Սուրը Սուրը Սուրը Սուրը 
պատերազմի ընթացքին գործածուող այն գործիքն է, որ եթէ պատերազմի ընթացքին գործածուող այն գործիքն է, որ եթէ պատերազմի ընթացքին գործածուող այն գործիքն է, որ եթէ պատերազմի ընթացքին գործածուող այն գործիքն է, որ եթէ 
երբեք ենթական գործածել չգիտնայ կամ սերբեք ենթական գործածել չգիտնայ կամ սերբեք ենթական գործածել չգիտնայ կամ սերբեք ենթական գործածել չգիտնայ կամ սխալ ձեւով խալ ձեւով խալ ձեւով խալ ձեւով 
գործածէ, կրնայ ինքզինք վիրաւորել եւ նոյնիսկ սպաննել: գործածէ, կրնայ ինքզինք վիրաւորել եւ նոյնիսկ սպաննել: գործածէ, կրնայ ինքզինք վիրաւորել եւ նոյնիսկ սպաննել: գործածէ, կրնայ ինքզինք վիրաւորել եւ նոյնիսկ սպաննել: 
Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուծոյ Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուծոյ Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուծոյ Զուր տեղ չէ որ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ թէ Աստուծոյ 
Խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է: Առաքեալը կ'ուզէ ցոյց տալ Խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է: Առաքեալը կ'ուզէ ցոյց տալ Խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է: Առաքեալը կ'ուզէ ցոյց տալ Խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է: Առաքեալը կ'ուզէ ցոյց տալ 
մեզի, որ եթէ մենք Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուծոյ Խօսքը, մեզի, որ եթէ մենք Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուծոյ Խօսքը, մեզի, որ եթէ մենք Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուծոյ Խօսքը, մեզի, որ եթէ մենք Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուծոյ Խօսքը, 
չգիտնանք ճիշդ տեղին, ճիշդ ձեւով ուչգիտնանք ճիշդ տեղին, ճիշդ ձեւով ուչգիտնանք ճիշդ տեղին, ճիշդ ձեւով ուչգիտնանք ճիշդ տեղին, ճիշդ ձեւով ու    ճիշդ ատենին գործաճիշդ ատենին գործաճիշդ ատենին գործաճիշդ ատենին գործա----
ծել` մեր անձերուն վնաս է որ հասցուցած կ'ըլլանք, մենք զմեզ ծել` մեր անձերուն վնաս է որ հասցուցած կ'ըլլանք, մենք զմեզ ծել` մեր անձերուն վնաս է որ հասցուցած կ'ըլլանք, մենք զմեզ ծել` մեր անձերուն վնաս է որ հասցուցած կ'ըլլանք, մենք զմեզ 
կրնանք կործանած ըլլալ: Այոկրնանք կործանած ըլլալ: Այոկրնանք կործանած ըլլալ: Այոկրնանք կործանած ըլլալ: Այո´, ´, ´, ´, ԱստուածաշունչիԱստուածաշունչիԱստուածաշունչիԱստուածաշունչինննն    խօսքերը խօսքերը խօսքերը խօսքերը 
որոնք կենսատու խօսքեր են, կրնան մահուան ու դատապարորոնք կենսատու խօսքեր են, կրնան մահուան ու դատապարորոնք կենսատու խօսքեր են, կրնան մահուան ու դատապարորոնք կենսատու խօսքեր են, կրնան մահուան ու դատապար----
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տութեան պատճառ դառնալ եթէ սխալ հասկցուին, սխալ տութեան պատճառ դառնալ եթէ սխալ հասկցուին, սխալ տութեան պատճառ դառնալ եթէ սխալ հասկցուին, սխալ տութեան պատճառ դառնալ եթէ սխալ հասկցուին, սխալ 
բացատրուին, եւ քմահաճ ու բռնբացատրուին, եւ քմահաճ ու բռնբացատրուին, եւ քմահաճ ու բռնբացատրուին, եւ քմահաճ ու բռնազբօսիկ մեկնութիւններու ազբօսիկ մեկնութիւններու ազբօսիկ մեկնութիւններու ազբօսիկ մեկնութիւններու 
ենթարկուին: Բոլոր հերետիկոսական ու աղանդաւորական ենթարկուին: Բոլոր հերետիկոսական ու աղանդաւորական ենթարկուին: Բոլոր հերետիկոսական ու աղանդաւորական ենթարկուին: Բոլոր հերետիկոսական ու աղանդաւորական 
շարժումները ծնունդ են Աստուածաշունչիշարժումները ծնունդ են Աստուածաշունչիշարժումները ծնունդ են Աստուածաշունչիշարժումները ծնունդ են Աստուածաշունչինննն    այս կամ այդ այս կամ այդ այս կամ այդ այս կամ այդ 
համարին քմահաճ մեկնութեան: Հրապարակին մէջ գոյութիւն համարին քմահաճ մեկնութեան: Հրապարակին մէջ գոյութիւն համարին քմահաճ մեկնութեան: Հրապարակին մէջ գոյութիւն համարին քմահաճ մեկնութեան: Հրապարակին մէջ գոյութիւն 
ունեցող բոլոր անուղղափառ հոսանքներն ու ուղղութիւնները ունեցող բոլոր անուղղափառ հոսանքներն ու ուղղութիւնները ունեցող բոլոր անուղղափառ հոսանքներն ու ուղղութիւնները ունեցող բոլոր անուղղափառ հոսանքներն ու ուղղութիւնները 
հետեւանքն են Սուրբ Հոգիին սհետեւանքն են Սուրբ Հոգիին սհետեւանքն են Սուրբ Հոգիին սհետեւանքն են Սուրբ Հոգիին սուրը` Աստուածաշունչը լաւ ուրը` Աստուածաշունչը լաւ ուրը` Աստուածաշունչը լաւ ուրը` Աստուածաշունչը լաւ 
չգիտնալուն եւ զանիկա ուղիղ ձեւով չսերտելուն: Մեր շրջաչգիտնալուն եւ զանիկա ուղիղ ձեւով չսերտելուն: Մեր շրջաչգիտնալուն եւ զանիկա ուղիղ ձեւով չսերտելուն: Մեր շրջաչգիտնալուն եւ զանիկա ուղիղ ձեւով չսերտելուն: Մեր շրջա----
պատին մէջ գտնուող մոլորած ուսուցիչները եւ իրենց մոլորեպատին մէջ գտնուող մոլորած ուսուցիչները եւ իրենց մոլորեպատին մէջ գտնուող մոլորած ուսուցիչները եւ իրենց մոլորեպատին մէջ գտնուող մոլորած ուսուցիչները եւ իրենց մոլորե----
ցուցիչ ուսուցումները հետեւանքն են Աստուածաշունչին ցուցիչ ուսուցումները հետեւանքն են Աստուածաշունչին ցուցիչ ուսուցումները հետեւանքն են Աստուածաշունչին ցուցիչ ուսուցումները հետեւանքն են Աստուածաշունչին 
հանդէպ իրենց տգիտութեան կամ անգիտութեան: Աւելի լաւ է հանդէպ իրենց տգիտութեան կամ անգիտութեան: Աւելի լաւ է հանդէպ իրենց տգիտութեան կամ անգիտութեան: Աւելի լաւ է հանդէպ իրենց տգիտութեան կամ անգիտութեան: Աւելի լաւ է 
սուրով մէկը վիրաւորսուրով մէկը վիրաւորսուրով մէկը վիրաւորսուրով մէկը վիրաւորել, քան Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ ել, քան Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ ել, քան Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ ել, քան Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ 
մոլորեցնել զանիկա: Սուրին պատճառած վէրքը կրնայ շումոլորեցնել զանիկա: Սուրին պատճառած վէրքը կրնայ շումոլորեցնել զանիկա: Սուրին պատճառած վէրքը կրնայ շումոլորեցնել զանիկա: Սուրին պատճառած վէրքը կրնայ շու----
տով անցնիլ, բայց սխալ ուսուցումի մը հետեւանքով մոլորած տով անցնիլ, բայց սխալ ուսուցումի մը հետեւանքով մոլորած տով անցնիլ, բայց սխալ ուսուցումի մը հետեւանքով մոլորած տով անցնիլ, բայց սխալ ուսուցումի մը հետեւանքով մոլորած 
անձ մը շատ դժուար կրնայ դարձի գալ, կրնայ նոյնիսկ անձ մը շատ դժուար կրնայ դարձի գալ, կրնայ նոյնիսկ անձ մը շատ դժուար կրնայ դարձի գալ, կրնայ նոյնիսկ անձ մը շատ դժուար կրնայ դարձի գալ, կրնայ նոյնիսկ 
գեհենի կրակին մէջ նետուիլ անոր հետեւանքովգեհենի կրակին մէջ նետուիլ անոր հետեւանքովգեհենի կրակին մէջ նետուիլ անոր հետեւանքովգեհենի կրակին մէջ նետուիլ անոր հետեւանքով::::    

բ) բ) բ) բ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեՅիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեՅիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեՅիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելովցնելովցնելովցնելով,,,,    ուզեց ցոյց տալ Սաուզեց ցոյց տալ Սաուզեց ցոյց տալ Սաուզեց ցոյց տալ Սա----
տանային, թէ Աստուածաշունչի լոյսին դիմաց` իր բոլոր խատանային, թէ Աստուածաշունչի լոյսին դիմաց` իր բոլոր խատանային, թէ Աստուածաշունչի լոյսին դիմաց` իր բոլոր խատանային, թէ Աստուածաշունչի լոյսին դիմաց` իր բոլոր խա----
բէութիւնները, ծրագիրները, չար խորհուրդներն ու չար գորբէութիւնները, ծրագիրները, չար խորհուրդներն ու չար գորբէութիւնները, ծրագիրները, չար խորհուրդներն ու չար գորբէութիւնները, ծրագիրները, չար խորհուրդներն ու չար գոր----
ծերը կը բացայայտուին եւ ի դերեւ կծերը կը բացայայտուին եւ ի դերեւ կծերը կը բացայայտուին եւ ի դերեւ կծերը կը բացայայտուին եւ ի դերեւ կ’’’’ելլեն: Թող Աստուաելլեն: Թող Աստուաելլեն: Թող Աստուաելլեն: Թող Աստուածածածածա----
շունչի լոյսը միշտ շողշողուն մնայ մեր կեանքին մէջ, որպէսզի շունչի լոյսը միշտ շողշողուն մնայ մեր կեանքին մէջ, որպէսզի շունչի լոյսը միշտ շողշողուն մնայ մեր կեանքին մէջ, որպէսզի շունչի լոյսը միշտ շողշողուն մնայ մեր կեանքին մէջ, որպէսզի 
խաւարային խաւարային խաւարային խաւարային մտածումները հեռու մնան մեզմէ:մտածումները հեռու մնան մեզմէ:մտածումները հեռու մնան մեզմէ:մտածումները հեռու մնան մեզմէ:    

գ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով ուզեց ցոյց տալ մեզի, գ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով ուզեց ցոյց տալ մեզի, գ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով ուզեց ցոյց տալ մեզի, գ) Յիսուս Սուրբ Գիրքը խօսեցնելով ուզեց ցոյց տալ մեզի, 
որ Սատանային կողմէ չխաբուելու համար` պէտք է կառչիլ որ Սատանային կողմէ չխաբուելու համար` պէտք է կառչիլ որ Սատանային կողմէ չխաբուելու համար` պէտք է կառչիլ որ Սատանային կողմէ չխաբուելու համար` պէտք է կառչիլ 
Աստուածաշունչին:Աստուածաշունչին:Աստուածաշունչին:Աստուածաշունչին:    

դ) Յիսուս Սուրբ Գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատադ) Յիսուս Սուրբ Գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատադ) Յիսուս Սուրբ Գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատադ) Յիսուս Սուրբ Գիրքերէն վկայակոչութիւններ կատա----
րելով սորվեցուց մեզի, որրելով սորվեցուց մեզի, որրելով սորվեցուց մեզի, որրելով սորվեցուց մեզի, որ    մենք զմեզ պաշտպանելու փոխամենք զմեզ պաշտպանելու փոխամենք զմեզ պաշտպանելու փոխամենք զմեզ պաշտպանելու փոխա----
րէն`րէն`րէն`րէն`    ապաւինինք ու վստահինք Աստուծոյ կենդանի Խօսքին, ապաւինինք ու վստահինք Աստուծոյ կենդանի Խօսքին, ապաւինինք ու վստահինք Աստուծոյ կենդանի Խօսքին, ապաւինինք ու վստահինք Աստուծոյ կենդանի Խօսքին, 
եւ թոյլ տանք որ անիկաեւ թոյլ տանք որ անիկաեւ թոյլ տանք որ անիկաեւ թոյլ տանք որ անիկա´ ´ ´ ´ մեզ պաշտպանէ:մեզ պաշտպանէ:մեզ պաշտպանէ:մեզ պաշտպանէ:    

2) 2) 2) 2) Սատանան իր ըրած առաջարկով ուզեց համոզել Սատանան իր ըրած առաջարկով ուզեց համոզել Սատանան իր ըրած առաջարկով ուզեց համոզել Սատանան իր ըրած առաջարկով ուզեց համոզել 
Յիսուսին, թէ մարդ նիւթական հացի կարիքը ունի որպէսզի Յիսուսին, թէ մարդ նիւթական հացի կարիքը ունի որպէսզի Յիսուսին, թէ մարդ նիւթական հացի կարիքը ունի որպէսզի Յիսուսին, թէ մարդ նիւթական հացի կարիքը ունի որպէսզի 
ապրի, իսկ Յիսուս իր տուած պատասխանով` ցոյց տուաւ ապրի, իսկ Յիսուս իր տուած պատասխանով` ցոյց տուաւ ապրի, իսկ Յիսուս իր տուած պատասխանով` ցոյց տուաւ ապրի, իսկ Յիսուս իր տուած պատասխանով` ցոյց տուաւ 
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անոր, թէ անոր, թէ անոր, թէ անոր, թէ ««««մմմմարդ միայն հացով արդ միայն հացով արդ միայն հացով արդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքեքեքեքե----
րով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած է»»»»::::    Ուրիշ բացատրութեամբ մը, ՍաՈւրիշ բացատրութեամբ մը, ՍաՈւրիշ բացատրութեամբ մը, ՍաՈւրիշ բացատրութեամբ մը, Սա----
տանան ուզեց նիւթական հացի ձեռքբերումը Յիսուսի համար տանան ուզեց նիւթական հացի ձեռքբերումը Յիսուսի համար տանան ուզեց նիւթական հացի ձեռքբերումը Յիսուսի համար տանան ուզեց նիւթական հացի ձեռքբերումը Յիսուսի համար 
դարձնել առաջնահերթութիւն, իսկ Յիսուս առաջնահերթուդարձնել առաջնահերթութիւն, իսկ Յիսուս առաջնահերթուդարձնել առաջնահերթութիւն, իսկ Յիսուս առաջնահերթուդարձնել առաջնահերթութիւն, իսկ Յիսուս առաջնահերթու----
թիւնը տուաւ Աստուծոյ Խօսքին:թիւնը տուաւ Աստուծոյ Խօսքին:թիւնը տուաւ Աստուծոյ Խօսքին:թիւնը տուաւ Աստուծոյ Խօսքին:    

3)3)3)3)    Յիսուս չըսաւ թէ մարդ հացով չՅիսուս չըսաւ թէ մարդ հացով չՅիսուս չըսաւ թէ մարդ հացով չՅիսուս չըսաւ թէ մարդ հացով չ’’’’ապրիր, այլապրիր, այլապրիր, այլապրիր, այլ    ըսաւ` ըսաւ` ըսաւ` ըսաւ` 
««««միայն հացով չմիայն հացով չմիայն հացով չմիայն հացով չ’’’’ապրիրապրիրապրիրապրիր»:»:»:»:    Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս անհոգ Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս անհոգ Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս անհոգ Սա ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս անհոգ 
չէ մեր առօրեայ կարիքներուն հանդէպ, բայց բնականօրէն ան չէ մեր առօրեայ կարիքներուն հանդէպ, բայց բնականօրէն ան չէ մեր առօրեայ կարիքներուն հանդէպ, բայց բնականօրէն ան չէ մեր առօրեայ կարիքներուն հանդէպ, բայց բնականօրէն ան 
կկկկ’’’’ուզէ որ մեզի համար առաջնահերթը Աստուածն ու աստուզէ որ մեզի համար առաջնահերթը Աստուածն ու աստուզէ որ մեզի համար առաջնահերթը Աստուածն ու աստուզէ որ մեզի համար առաջնահերթը Աստուածն ու աստ----
ուածայինը ըլլայ, երկինքն ու երկնայինը ըլլայ: Ինքզինք ուածայինը ըլլայ, երկինքն ու երկնայինը ըլլայ: Ինքզինք ուածայինը ըլլայ, երկինքն ու երկնայինը ըլլայ: Ինքզինք ուածայինը ըլլայ, երկինքն ու երկնայինը ըլլայ: Ինքզինք 
Արքայ Յիսուսին հետեւորդ դաւանող մարդըԱրքայ Յիսուսին հետեւորդ դաւանող մարդըԱրքայ Յիսուսին հետեւորդ դաւանող մարդըԱրքայ Յիսուսին հետեւորդ դաւանող մարդը` ` ` ` նախ Աստուծոյ նախ Աստուծոյ նախ Աստուծոյ նախ Աստուծոյ 
արքայութիւնն է որ պէտք է խնդրէ, եւ աշխատի Աստուծոյ արքայութիւնն է որ պէտք է խնդրէ, եւ աշխատի Աստուծոյ արքայութիւնն է որ պէտք է խնդրէ, եւ աշխատի Աստուծոյ արքայութիւնն է որ պէտք է խնդրէ, եւ աշխատի Աստուծոյ 
կամքը կատարել, այն հաստատ հաւատքով, որ Աստուած իր կամքը կատարել, այն հաստատ հաւատքով, որ Աստուած իր կամքը կատարել, այն հաստատ հաւատքով, որ Աստուած իր կամքը կատարել, այն հաստատ հաւատքով, որ Աստուած իր 
խնդրածէն աւելին պիտի տայ իրեն (Մատթէոս 6.33): խնդրածէն աւելին պիտի տայ իրեն (Մատթէոս 6.33): խնդրածէն աւելին պիտի տայ իրեն (Մատթէոս 6.33): խնդրածէն աւելին պիտի տայ իրեն (Մատթէոս 6.33): ««««ՄՄՄՄիայն իայն իայն իայն 
հացով չհացով չհացով չհացով չ’’’’ապրիրապրիրապրիրապրիր»»»»    բառերով, Յիսուս չբառերով, Յիսուս չբառերով, Յիսուս չբառերով, Յիսուս չ’’’’ուրանար նիւթական ուրանար նիւթական ուրանար նիւթական ուրանար նիւթական 
հացին անհրաժեշտութիւնը, որ դարձեալ իրհացին անհրաժեշտութիւնը, որ դարձեալ իրհացին անհրաժեշտութիւնը, որ դարձեալ իրհացին անհրաժեշտութիւնը, որ դարձեալ իր    պարգեւն է, այլ պարգեւն է, այլ պարգեւն է, այլ պարգեւն է, այլ 
պարզապէս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր ուշադրութիւնը անոր պարզապէս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր ուշադրութիւնը անոր պարզապէս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր ուշադրութիւնը անոր պարզապէս մեզ կը հրաւիրէ որ մեր ուշադրութիւնը անոր 
վրայ չկեդրոնացնենք, այլ` Աստուծոյ Խօսքին վրայ:վրայ չկեդրոնացնենք, այլ` Աստուծոյ Խօսքին վրայ:վրայ չկեդրոնացնենք, այլ` Աստուծոյ Խօսքին վրայ:վրայ չկեդրոնացնենք, այլ` Աստուծոյ Խօսքին վրայ:    

4) 4) 4) 4) Քրիստոս առաջին այս Քրիստոս առաջին այս Քրիստոս առաջին այս Քրիստոս առաջին այս փորձութփորձութփորձութփորձութիւնը առիթ դարձուց իւնը առիթ դարձուց իւնը առիթ դարձուց իւնը առիթ դարձուց 
վկայութիւն վկայութիւն վկայութիւն վկայութիւն տալուտալուտալուտալու`̀̀̀    Աստուծոյ եւ Աստուածաշունչին մէջ արԱստուծոյ եւ Աստուածաշունչին մէջ արԱստուծոյ եւ Աստուածաշունչին մէջ արԱստուծոյ եւ Աստուածաշունչին մէջ ար----
ձանագրուած ձանագրուած ձանագրուած ձանագրուած ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ ծոյ ծոյ ծոյ խօսած խօսքերունխօսած խօսքերունխօսած խօսքերունխօսած խօսքերուն    կարեւոկարեւոկարեւոկարեւորութեան րութեան րութեան րութեան 
մասին:մասին:մասին:մասին:    Իր այս կեցուածքով Քրիստոս սորվեցուց մեզի, թէ Իր այս կեցուածքով Քրիստոս սորվեցուց մեզի, թէ Իր այս կեցուածքով Քրիստոս սորվեցուց մեզի, թէ Իր այս կեցուածքով Քրիստոս սորվեցուց մեզի, թէ 
պէտք է փորձուպէտք է փորձուպէտք է փորձուպէտք է փորձութիւնները առիթ դարձնել վկայելու Աստուծոյ թիւնները առիթ դարձնել վկայելու Աստուծոյ թիւնները առիթ դարձնել վկայելու Աստուծոյ թիւնները առիթ դարձնել վկայելու Աստուծոյ 
եւ անոր Խօսքին մասին: Աշխարհի մարդուն համար, եւ անոր Խօսքին մասին: Աշխարհի մարդուն համար, եւ անոր Խօսքին մասին: Աշխարհի մարդուն համար, եւ անոր Խօսքին մասին: Աշխարհի մարդուն համար, փորձուփորձուփորձուփորձու----
թիւնթիւնթիւնթիւնը սովորաբար դժգոհելու ու գանգատելու առիթ մը կը ը սովորաբար դժգոհելու ու գանգատելու առիթ մը կը ը սովորաբար դժգոհելու ու գանգատելու առիթ մը կը ը սովորաբար դժգոհելու ու գանգատելու առիթ մը կը 
դառնայ, իսկ հաւատացեալ մարդուն համար` վդառնայ, իսկ հաւատացեալ մարդուն համար` վդառնայ, իսկ հաւատացեալ մարդուն համար` վդառնայ, իսկ հաւատացեալ մարդուն համար` վկայելու առիթ կայելու առիթ կայելու առիթ կայելու առիթ 
մը:մը:մը:մը:    Քրիստոս փորձութիւնՔրիստոս փորձութիւնՔրիստոս փորձութիւնՔրիստոս փորձութիւնըըըը    վկայութեան վկայութեան վկայութեան վկայութեան առիթառիթառիթառիթ    կը նկատէ. կը նկատէ. կը նկատէ. կը նկատէ. 
««««Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն Ձեզ պիտի ձերբակալեն եւ հալածեն, ձեզ պիտի դատեն 
ժողժողժողժողովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի ԱՌԻԹովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի ԱՌԻԹովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի ԱՌԻԹովարաններու մէջ: Ասիկա ձեզի ԱՌԻԹ    պիտի ըլլայ վկապիտի ըլլայ վկապիտի ըլլայ վկապիտի ըլլայ վկա----
յութիւն տալու իմ մասիսյութիւն տալու իմ մասիսյութիւն տալու իմ մասիսյութիւն տալու իմ մասիս»»»» ( ( ( (Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12Ղուկաս 21.12----13): 13): 13): 13): Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է Ի՞նչ է փորձուփորձուփորձուփորձու----
թիւնթիւնթիւնթիւնը մեզի համար: Առիթ մը հաւատքո՞վ կը մեզի համար: Առիթ մը հաւատքո՞վ կը մեզի համար: Առիթ մը հաւատքո՞վ կը մեզի համար: Առիթ մը հաւատքո՞վ կառչելու Աստուծոյ առչելու Աստուծոյ առչելու Աստուծոյ առչելու Աստուծոյ 
Խօսքին, թէ առիթ մը` կասկածով մօտենալու անոր. առիթ մը Խօսքին, թէ առիթ մը` կասկածով մօտենալու անոր. առիթ մը Խօսքին, թէ առիթ մը` կասկածով մօտենալու անոր. առիթ մը Խօսքին, թէ առիթ մը` կասկածով մօտենալու անոր. առիթ մը 
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վկայելու թէ մենք կը սիրե՞նք զԱստուած, թէ առիթ մը` կասվկայելու թէ մենք կը սիրե՞նք զԱստուած, թէ առիթ մը` կասվկայելու թէ մենք կը սիրե՞նք զԱստուած, թէ առիթ մը` կասվկայելու թէ մենք կը սիրե՞նք զԱստուած, թէ առիթ մը` կաս----
կած ունենալու Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ. առիթ մը առաւել կած ունենալու Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ. առիթ մը առաւել կած ունենալու Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ. առիթ մը առաւել կած ունենալու Աստուծոյ սիրոյն հանդէպ. առիթ մը առաւել 
եւս կապուելու ու վստահելո՞ւ Աստուծոյ, թէ առիթ ու պատեւս կապուելու ու վստահելո՞ւ Աստուծոյ, թէ առիթ ու պատեւս կապուելու ու վստահելո՞ւ Աստուծոյ, թէ առիթ ու պատեւս կապուելու ու վստահելո՞ւ Աստուծոյ, թէ առիթ ու պատ----
ճառ` մեր վստահութիւնը կորսճառ` մեր վստահութիւնը կորսճառ` մեր վստահութիւնը կորսճառ` մեր վստահութիւնը կորսնցնելու Աստուծոյ հաննցնելու Աստուծոյ հաննցնելու Աստուծոյ հաննցնելու Աստուծոյ հանդէպ:դէպ:դէպ:դէպ:    

5) 5) 5) 5) Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ««««մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով 
չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած էչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած էչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած էչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած է»,»,»,»,    
կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, թէ նիւթն ու նիւթականի առատութիւնըթէ նիւթն ու նիւթականի առատութիւնըթէ նիւթն ու նիւթականի առատութիւնըթէ նիւթն ու նիւթականի առատութիւնը, , , , 
աշխարհն ուաշխարհն ուաշխարհն ուաշխարհն ու    աշխարհային հաճոյքներըաշխարհային հաճոյքներըաշխարհային հաճոյքներըաշխարհային հաճոյքները, , , , երկիրն ու երկրայիներկիրն ու երկրայիներկիրն ու երկրայիներկիրն ու երկրային    
պայմանները պայմանները պայմանները պայմանները չեն կրնաչեն կրնաչեն կրնաչեն կրնար յագեցնել մարդուն ր յագեցնել մարդուն ր յագեցնել մարդուն ր յագեցնել մարդուն սրտին ու հոգիին սրտին ու հոգիին սրտին ու հոգիին սրտին ու հոգիին 
մէջ գտնուող անօթութիւնն ու ծարաւը:մէջ գտնուող անօթութիւնն ու ծարաւը:մէջ գտնուող անօթութիւնն ու ծարաւը:մէջ գտնուող անօթութիւնն ու ծարաւը:    

Նիւթական հացը ժամանակաւոր իրականութիւն մըն է, Նիւթական հացը ժամանակաւոր իրականութիւն մըն է, Նիւթական հացը ժամանակաւոր իրականութիւն մըն է, Նիւթական հացը ժամանակաւոր իրականութիւն մըն է, 
ուստի երբ Տէրը կը վկայէ թէ ուստի երբ Տէրը կը վկայէ թէ ուստի երբ Տէրը կը վկայէ թէ ուստի երբ Տէրը կը վկայէ թէ ««««մարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիր»,»,»,»,    
ըսել կ'ուզէ թէ ըսել կ'ուզէ թէ ըսել կ'ուզէ թէ ըսել կ'ուզէ թէ ժամանակաւորը չիժամանակաւորը չիժամանակաւորը չիժամանակաւորը չի    կրնար կշտացնելկրնար կշտացնելկրնար կշտացնելկրնար կշտացնել`̀̀̀    յաւիյաւիյաւիյաւի----
տենական Աստուծոյ կողմէ ու յաւիտենտենական Աստուծոյ կողմէ ու յաւիտենտենական Աստուծոյ կողմէ ու յաւիտենտենական Աստուծոյ կողմէ ու յաւիտենականութեան համար ականութեան համար ականութեան համար ականութեան համար 
ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:    

Հացը նիւթ է, նիւթական իրականութիւն է, իսկ մարդը` Հացը նիւթ է, նիւթական իրականութիւն է, իսկ մարդը` Հացը նիւթ է, նիւթական իրականութիւն է, իսկ մարդը` Հացը նիւթ է, նիւթական իրականութիւն է, իսկ մարդը` 
նիւթանիւթանիւթանիւթական մարմին ունենալով հանդերձ, միաժամանակ կան մարմին ունենալով հանդերձ, միաժամանակ կան մարմին ունենալով հանդերձ, միաժամանակ կան մարմին ունենալով հանդերձ, միաժամանակ 
աննիւթական իրաաննիւթական իրաաննիւթական իրաաննիւթական իրականութիւն մըն է: Երբ Յիսուս կը հաստականութիւն մըն է: Երբ Յիսուս կը հաստականութիւն մըն է: Երբ Յիսուս կը հաստականութիւն մըն է: Երբ Յիսուս կը հաստա----
տէ թէ տէ թէ տէ թէ տէ թէ ««««մարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիրմարդ միայն հացով չ'ապրիր»,»,»,»,    կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, 
թէ թէ թէ թէ ննննիւթը իւթը իւթը իւթը կամ նիւթակամ նիւթակամ նիւթակամ նիւթականը չենկանը չենկանը չենկանը չեն    կրնար յագեցնել Աննկրնար յագեցնել Աննկրնար յագեցնել Աննկրնար յագեցնել Աննիիիիւթականւթականւթականւթական    
ԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյԱստուծոյ    կողմէ ու Աննիւթականին կողմէ ու Աննիւթականին կողմէ ու Աննիւթականին կողմէ ու Աննիւթականին բնակութեան բնակութեան բնակութեան բնակութեան համար համար համար համար 
ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:ստեղծուած մարդը:    Արդարեւ, արարուածը չի կրնար յագուրդ Արդարեւ, արարուածը չի կրնար յագուրդ Արդարեւ, արարուածը չի կրնար յագուրդ Արդարեւ, արարուածը չի կրնար յագուրդ 
տալ Արարիչին սիրովը կշտանալու կոչուած մարդ արարատալ Արարիչին սիրովը կշտանալու կոչուած մարդ արարատալ Արարիչին սիրովը կշտանալու կոչուած մարդ արարատալ Արարիչին սիրովը կշտանալու կոչուած մարդ արարա----
ծին: Եծին: Եծին: Եծին: Երկիրը չի կրնար գոհացնել երկինքի համար ստեղծուած րկիրը չի կրնար գոհացնել երկինքի համար ստեղծուած րկիրը չի կրնար գոհացնել երկինքի համար ստեղծուած րկիրը չի կրնար գոհացնել երկինքի համար ստեղծուած 
մարդը:մարդը:մարդը:մարդը:    Աստուած ուԱստուած ուԱստուած ուԱստուած ու    Աստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ Խօսքը միայն կրնան յագօսքը միայն կրնան յագօսքը միայն կրնան յագօսքը միայն կրնան յագեցեցեցեցնել նել նել նել 
մարդուն ներքին մարդուն ներքին մարդուն ներքին մարդուն ներքին Աստուածադիր Աստուածադիր Աստուածադիր Աստուածադիր ծարաւըծարաւըծարաւըծարաւը::::    

6) 6) 6) 6) Սատանան կը խօսի նիւթականՍատանան կը խօսի նիւթականՍատանան կը խօսի նիւթականՍատանան կը խօսի նիւթական    հացի մասին, իսկ հացի մասին, իսկ հացի մասին, իսկ հացի մասին, իսկ 
Յիսուս` Աստուծոյ Խօսքի հացին մասին: Սատանան կը խօսի Յիսուս` Աստուծոյ Խօսքի հացին մասին: Սատանան կը խօսի Յիսուս` Աստուծոյ Խօսքի հացին մասին: Սատանան կը խօսի Յիսուս` Աստուծոյ Խօսքի հացին մասին: Սատանան կը խօսի 
ժամանակաւոր հացը հետապնդելու մասին, իսկ Յիսուս` ժամանակաւոր հացը հետապնդելու մասին, իսկ Յիսուս` ժամանակաւոր հացը հետապնդելու մասին, իսկ Յիսուս` ժամանակաւոր հացը հետապնդելու մասին, իսկ Յիսուս` 
յաւիտենական Հացը հետապնդելու մասին: Սատայաւիտենական Հացը հետապնդելու մասին: Սատայաւիտենական Հացը հետապնդելու մասին: Սատայաւիտենական Հացը հետապնդելու մասին: Սատանան կը նան կը նան կը նան կը 
խօսիխօսիխօսիխօսի    երկրաւորին ծառայելու մասին, իսկ Յիսուս` մեր երկերկրաւորին ծառայելու մասին, իսկ Յիսուս` մեր երկերկրաւորին ծառայելու մասին, իսկ Յիսուս` մեր երկերկրաւորին ծառայելու մասին, իսկ Յիսուս` մեր երկ----
նաւոր Հօր ու անոր խօսքին ծառայելու մասին: Յիսուսի առանաւոր Հօր ու անոր խօսքին ծառայելու մասին: Յիսուսի առանաւոր Հօր ու անոր խօսքին ծառայելու մասին: Յիսուսի առանաւոր Հօր ու անոր խօսքին ծառայելու մասին: Յիսուսի առա----
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ջին փորձութիւնը կու գայ պարզելու, թէ մարդ արարածին ջին փորձութիւնը կու գայ պարզելու, թէ մարդ արարածին ջին փորձութիւնը կու գայ պարզելու, թէ մարդ արարածին ջին փորձութիւնը կու գայ պարզելու, թէ մարդ արարածին 
առջեւ երկու ճամբայ կայ դրուած` նիւթական հացի ճամբան առջեւ երկու ճամբայ կայ դրուած` նիւթական հացի ճամբան առջեւ երկու ճամբայ կայ դրուած` նիւթական հացի ճամբան առջեւ երկու ճամբայ կայ դրուած` նիւթական հացի ճամբան 
եւ Աննիւթական Հացի ճամբան, երկրաւորին ճեւ Աննիւթական Հացի ճամբան, երկրաւորին ճեւ Աննիւթական Հացի ճամբան, երկրաւորին ճեւ Աննիւթական Հացի ճամբան, երկրաւորին ճամբան եւ ամբան եւ ամբան եւ ամբան եւ 
երկնայինին ճամբան: Մեզի կը մնայ որոշել թէ ո՞ր ճամբուն երկնայինին ճամբան: Մեզի կը մնայ որոշել թէ ո՞ր ճամբուն երկնայինին ճամբան: Մեզի կը մնայ որոշել թէ ո՞ր ճամբուն երկնայինին ճամբան: Մեզի կը մնայ որոշել թէ ո՞ր ճամբուն 
կ'ուզենք հետեւիլ. նիւթական հացի՞ ճամբուն, թէ` դէպի կ'ուզենք հետեւիլ. նիւթական հացի՞ ճամբուն, թէ` դէպի կ'ուզենք հետեւիլ. նիւթական հացի՞ ճամբուն, թէ` դէպի կ'ուզենք հետեւիլ. նիւթական հացի՞ ճամբուն, թէ` դէպի 
Աննիւթական Հացին` Քրիստոսի առաջնորդող ճամԱննիւթական Հացին` Քրիստոսի առաջնորդող ճամԱննիւթական Հացին` Քրիստոսի առաջնորդող ճամԱննիւթական Հացին` Քրիստոսի առաջնորդող ճամբուն:բուն:բուն:բուն:    

7) 7) 7) 7) Երբ Երբ Երբ Երբ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Քրիստոս կը հաստատէ թէ Քրիստոս կը հաստատէ թէ ««««մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով մարդ միայն հացով 
չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսչ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած խօսած էած էած էած է»,»,»,»,    ան ան ան ան 
լռելեայն կերպով Աստուծոյ Խօսքը հացին հետ կը համեմատէ լռելեայն կերպով Աստուծոյ Խօսքը հացին հետ կը համեմատէ լռելեայն կերպով Աստուծոյ Խօսքը հացին հետ կը համեմատէ լռելեայն կերպով Աստուծոյ Խօսքը հացին հետ կը համեմատէ 
կամ կը նոյնացնէ: Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` հացն է մեր կամ կը նոյնացնէ: Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` հացն է մեր կամ կը նոյնացնէ: Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` հացն է մեր կամ կը նոյնացնէ: Արդարեւ, Աստուծոյ Խօսքը` հացն է մեր 
հոգիներուն ու սիրտերուն:հոգիներուն ու սիրտերուն:հոգիներուն ու սիրտերուն:հոգիներուն ու սիրտերուն:    Այդ հացոԱյդ հացոԱյդ հացոԱյդ հացո´́́́վ է որ պէտք է սնանին վ է որ պէտք է սնանին վ է որ պէտք է սնանին վ է որ պէտք է սնանին 
մեր սիրտերը, աճին մեր հոգիները, մեր սիրտերը, աճին մեր հոգիները, մեր սիրտերը, աճին մեր հոգիները, մեր սիրտերը, աճին մեր հոգիները, եւ եւ եւ եւ լեցուին մեր միտքերը:լեցուին մեր միտքերը:լեցուին մեր միտքերը:լեցուին մեր միտքերը:    
Զարեհ Արք. ԱզնաւոԶարեհ Արք. ԱզնաւոԶարեհ Արք. ԱզնաւոԶարեհ Արք. Ազնաւորեան խօսերեան խօսերեան խօսերեան խօսելոլոլոլով տուեալ համարին մավ տուեալ համարին մավ տուեալ համարին մավ տուեալ համարին մա----
սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. սին` կ'ըսէ. ««««Աստուծոյ Խօսքը այն հացն է զոր պէտք է ճաշաԱստուծոյ Խօսքը այն հացն է զոր պէտք է ճաշաԱստուծոյ Խօսքը այն հացն է զոր պէտք է ճաշաԱստուծոյ Խօսքը այն հացն է զոր պէտք է ճաշա----
կել եւ անով պէտք է ապրիլկել եւ անով պէտք է ապրիլկել եւ անով պէտք է ապրիլկել եւ անով պէտք է ապրիլ»:»:»:»:    ԻնչԻնչԻնչԻնչպէս մեր նիւթական մարմինպէս մեր նիւթական մարմինպէս մեր նիւթական մարմինպէս մեր նիւթական մարմին----
ները` նիւթական հացի կարիքը ունին որպէսզի ապրին, նոյնները` նիւթական հացի կարիքը ունին որպէսզի ապրին, նոյնները` նիւթական հացի կարիքը ունին որպէսզի ապրին, նոյնները` նիւթական հացի կարիքը ունին որպէսզի ապրին, նոյն----
պէս ալ, մեր աննիւթական հոգիպէս ալ, մեր աննիւթական հոգիպէս ալ, մեր աննիւթական հոգիպէս ալ, մեր աննիւթական հոգիները` աննիւթական հացի` ները` աննիւթական հացի` ները` աննիւթական հացի` ները` աննիւթական հացի` 
Աստուծոյ Խօսքին կարիքըԱստուծոյ Խօսքին կարիքըԱստուծոյ Խօսքին կարիքըԱստուծոյ Խօսքին կարիքը    ունին որպէսզի աունին որպէսզի աունին որպէսզի աունին որպէսզի ապպպպրին:րին:րին:րին:    

8) 8) 8) 8) Յիսուս կը վկայէ թէ մարդը կ'ապրի Յիսուս կը վկայէ թէ մարդը կ'ապրի Յիսուս կը վկայէ թէ մարդը կ'ապրի Յիսուս կը վկայէ թէ մարդը կ'ապրի ««««բբբբոլոր այն խօսքեոլոր այն խօսքեոլոր այն խօսքեոլոր այն խօսքե----
րով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած էրով, որ Աստուած խօսած է»»»»::::    Աստուծոյ խօսքերը կենսատու Աստուծոյ խօսքերը կենսատու Աստուծոյ խօսքերը կենսատու Աստուծոյ խօսքերը կենսատու 
խօսքեր են: Արդարեւ.խօսքեր են: Արդարեւ.խօսքեր են: Արդարեւ.խօսքեր են: Արդարեւ.----    

ա) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեղքի մէջ մեռած մարդուն ա) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեղքի մէջ մեռած մարդուն ա) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեղքի մէջ մեռած մարդուն ա) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեղքի մէջ մեռած մարդուն 
վերստին ծնունդ շնորհել. վերստին ծնունդ շնորհել. վերստին ծնունդ շնորհել. վերստին ծնունդ շնորհել. ««««Աստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենաԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենաԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենաԱստուծոյ կենդանի եւ մշտնջենա----
կան խօսկան խօսկան խօսկան խօսքով վերստին ծնաքքով վերստին ծնաքքով վերստին ծնաքքով վերստին ծնաք»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 1.23):Ա.Պետրոս 1.23):Ա.Պետրոս 1.23):Ա.Պետրոս 1.23):    

բ) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեր հոգիները փրկել. բ) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեր հոգիները փրկել. բ) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեր հոգիները փրկել. բ) Աստուծոյ խօսքը կրնայ մեր հոգիները փրկել. ««««ՀեզուՀեզուՀեզուՀեզու----
թեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ թեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ թեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ թեամբ ընդունեցէք ձեր մէջ սերմանուած Աստուծոյ խօսքը, որ 
կրնայ ձեր հոգիները փրկելկրնայ ձեր հոգիները փրկելկրնայ ձեր հոգիները փրկելկրնայ ձեր հոգիները փրկել»»»» ( ( ( (Յակոբոս 1.21):Յակոբոս 1.21):Յակոբոս 1.21):Յակոբոս 1.21):    

գ) Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը կրնայ հաւատք գ) Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը կրնայ հաւատք գ) Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը կրնայ հաւատք գ) Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը կրնայ հաւատք 
արթնցնել մեր արթնցնել մեր արթնցնել մեր արթնցնել մեր մէջ. մէջ. մէջ. մէջ. ««««Հաւատքը ծՀաւատքը ծՀաւատքը ծՀաւատքը ծնունդ կ'առնէ քարոզութիւնը նունդ կ'առնէ քարոզութիւնը նունդ կ'առնէ քարոզութիւնը նունդ կ'առնէ քարոզութիւնը 
լսելէն. իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ'արթնցնէ` երբ լսելէն. իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ'արթնցնէ` երբ լսելէն. իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ'արթնցնէ` երբ լսելէն. իսկ քարոզութիւնը հաւատք կ'արթնցնէ` երբ 
Քրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուինՔրիստոսի խօսքերն են որ կը քարոզուին»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 10.17): 10.17): 10.17): 10.17):    
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դ) Աստուծոյ խօսքը մեզ սրբագործելու զօրութիւնը ունի. դ) Աստուծոյ խօսքը մեզ սրբագործելու զօրութիւնը ունի. դ) Աստուծոյ խօսքը մեզ սրբագործելու զօրութիւնը ունի. դ) Աստուծոյ խօսքը մեզ սրբագործելու զօրութիւնը ունի. 
««««ՍրբագործէՍրբագործէՍրբագործէՍրբագործէ´ ´ ´ ´ զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու զանոնք քու ճշմարտութեամբդ, որովհետեւ քու 
խօսքդ ճշմարտութիւն էխօսքդ ճշմարտութիւն էխօսքդ ճշմարտութիւն էխօսքդ ճշմարտութիւն է»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 17.17):Յովհաննէս 17.17):Յովհաննէս 17.17):Յովհաննէս 17.17):    

ե) Աստուծոյ խօսքը մեզ կը սրբէ. ե) Աստուծոյ խօսքը մեզ կը սրբէ. ե) Աստուծոյ խօսքը մեզ կը սրբէ. ե) Աստուծոյ խօսքը մեզ կը սրբէ. ««««Քրիստոս սիրեց եկեղեՔրիստոս սիրեց եկեղեՔրիստոս սիրեց եկեղեՔրիստոս սիրեց եկեղե----
ցին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուացին եւ իր կեանքը տուաւ անոր համար, որպէսզի ջուրի լուա----
ցումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէցումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէցումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէցումով զայն մաքրէ եւ իր խօսքով սրբէ»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 5.25Եփեսացիս 5.25Եփեսացիս 5.25Եփեսացիս 5.25----26):26):26):26):    

զ) Աստուծոյ խօսքը կը համեմէ մեր կեանքը. զ) Աստուծոյ խօսքը կը համեմէ մեր կեանքը. զ) Աստուծոյ խօսքը կը համեմէ մեր կեանքը. զ) Աստուծոյ խօսքը կը համեմէ մեր կեանքը. ««««Անգամ մը Անգամ մը Անգամ մը Անգամ մը 
որ Տիրոջ Խօսքին համը առոր Տիրոջ Խօսքին համը առոր Տիրոջ Խօսքին համը առոր Տիրոջ Խօսքին համը առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է աննէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է աննէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է աննէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է ան»»»»    
((((Ա.Պետրոս 2.3):Ա.Պետրոս 2.3):Ա.Պետրոս 2.3):Ա.Պետրոս 2.3):    

է) Աստուծոյ խօսքը ցոյց կու տայ եւ կը լուսաւորէ մեր է) Աստուծոյ խօսքը ցոյց կու տայ եւ կը լուսաւորէ մեր է) Աստուծոյ խօսքը ցոյց կու տայ եւ կը լուսաւորէ մեր է) Աստուծոյ խօսքը ցոյց կու տայ եւ կը լուսաւորէ մեր 
դիմաց այն ճամբան ուրկէ պէտք է քալենք. դիմաց այն ճամբան ուրկէ պէտք է քալենք. դիմաց այն ճամբան ուրկէ պէտք է քալենք. դիմաց այն ճամբան ուրկէ պէտք է քալենք. ««««Քու Խօսքդ իմ Քու Խօսքդ իմ Քու Խօսքդ իմ Քու Խօսքդ իմ 
ոտքերուս ճրագ է ու իմ շաւիղներուս լոյսոտքերուս ճրագ է ու իմ շաւիղներուս լոյսոտքերուս ճրագ է ու իմ շաւիղներուս լոյսոտքերուս ճրագ է ու իմ շաւիղներուս լոյս»»»» ( ( ( (Սաղմոս 119.105):Սաղմոս 119.105):Սաղմոս 119.105):Սաղմոս 119.105):    

ը) Աստուծոյ խօսքը կը լուսաւորէ մեր միտքը եւ կ'օը) Աստուծոյ խօսքը կը լուսաւորէ մեր միտքը եւ կ'օը) Աստուծոյ խօսքը կը լուսաւորէ մեր միտքը եւ կ'օը) Աստուծոյ խօսքը կը լուսաւորէ մեր միտքը եւ կ'օգնէ գնէ գնէ գնէ 
մեզի որ հաւատանք Քրիստոսի ու փրկուինք. մեզի որ հաւատանք Քրիստոսի ու փրկուինք. մեզի որ հաւատանք Քրիստոսի ու փրկուինք. մեզի որ հաւատանք Քրիստոսի ու փրկուինք. ««««Մանուկ հաՄանուկ հաՄանուկ հաՄանուկ հա----
սակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու սակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու սակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու սակէդ գիտես Սուրբ Գիրքերը, որոնք զօրութիւնը ունին քու 
միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուսի միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուսի միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուսի միտքդ իմաստութեան բանալու` որպէսզի Քրիստոս Յիսուսի 
հաւատաս եւ փրկուիսհաւատաս եւ փրկուիսհաւատաս եւ փրկուիսհաւատաս եւ փրկուիս»»»» ( ( ( (Բ.Տիմոթէոս 3Բ.Տիմոթէոս 3Բ.Տիմոթէոս 3Բ.Տիմոթէոս 3.15):.15):.15):.15):    

թ) Աստուծոյ խօսքը կը թ) Աստուծոյ խօսքը կը թ) Աստուծոյ խօսքը կը թ) Աստուծոյ խօսքը կը բժշկբժշկբժշկբժշկէէէէ    ու ու ու ու կ'կ'կ'կ'ազատազատազատազատէ մեզէ մեզէ մեզէ մեզ. . . . ««««Իր Խօսքը Իր Խօսքը Իր Խօսքը Իր Խօսքը 
կը ղրկը ղրկը ղրկը ղրկէ ու կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք կործանուկէ ու կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք կործանուկէ ու կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք կործանուկէ ու կը բժշկէ զանոնք ու կ'ազատէ զանոնք կործանու----
մէմէմէմէ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 107.20):Սաղմոս 107.20):Սաղմոս 107.20):Սաղմոս 107.20):    

ժ) Աստուծոյ խօսքըժ) Աստուծոյ խօսքըժ) Աստուծոյ խօսքըժ) Աստուծոյ խօսքը    խաղաղութիւն կու տայ մեզի խռոխաղաղութիւն կու տայ մեզի խռոխաղաղութիւն կու տայ մեզի խռոխաղաղութիւն կու տայ մեզի խռո----
վութեան ժամանակ.վութեան ժամանակ.վութեան ժամանակ.վութեան ժամանակ.    ««««Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ինձմով Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ինձմով Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ինձմով Ասոնք խօսեցայ ձեզի, որպէսզի ինձմով 
խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ նեղութիւն պիտի 
ունենաք, բայց քաջաունենաք, բայց քաջաունենաք, բայց քաջաունենաք, բայց քաջալերուեցէլերուեցէլերուեցէլերուեցէ´́́́ք, որովհեք, որովհեք, որովհեք, որովհետեւ ես յաղթեցի աշտեւ ես յաղթեցի աշտեւ ես յաղթեցի աշտեւ ես յաղթեցի աշ----
խարհինխարհինխարհինխարհին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)::::    

ժա) Աստուծոյ խօսքը կը մաքրէ մեր սիրտն ու հոգին ժա) Աստուծոյ խօսքը կը մաքրէ մեր սիրտն ու հոգին ժա) Աստուծոյ խօսքը կը մաքրէ մեր սիրտն ու հոգին ժա) Աստուծոյ խօսքը կը մաքրէ մեր սիրտն ու հոգին 
մեղքի պղծութենէն. մեղքի պղծութենէն. մեղքի պղծութենէն. մեղքի պղծութենէն. ««««Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն 
խօսքին համար` որ ձեզի խօսեցայխօսքին համար` որ ձեզի խօսեցայխօսքին համար` որ ձեզի խօսեցայխօսքին համար` որ ձեզի խօսեցայ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 15.3)Յովհաննէս 15.3)Յովհաննէս 15.3)Յովհաննէս 15.3)::::    

ժբ) ժբ) ժբ) ժբ) Աստուծոյ խԱստուծոյ խԱստուծոյ խԱստուծոյ խօսքը սօսքը սօսքը սօսքը սրտի ուրախութիւն կու տայ մեզի րտի ուրախութիւն կու տայ մեզի րտի ուրախութիւն կու տայ մեզի րտի ուրախութիւն կու տայ մեզի 
տրտմութեան ժամանտրտմութեան ժամանտրտմութեան ժամանտրտմութեան ժամանակ. ակ. ակ. ակ. ««««Եթէ քու օրէնքդ իմ ուրախուԵթէ քու օրէնքդ իմ ուրախուԵթէ քու օրէնքդ իմ ուրախուԵթէ քու օրէնքդ իմ ուրախութիւնս թիւնս թիւնս թիւնս 
չըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի տրտմուչըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի տրտմուչըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի տրտմուչըլլար, այն ատեն կորսուած պիտի ըլլայի տրտմութեանս թեանս թեանս թեանս 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 119.92):Սաղմոս 119.92):Սաղմոս 119.92):Սաղմոս 119.92):    ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    
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««««Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ Ապա Սատանան տարաւ Յիսուսը Սուրբ Քաղաքը՝ 
Երուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակնեԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակնեԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակնեԵրուսաղէմ, եւ զայն կանգնեցնելով տաճարի աշտարակներէն րէն րէն րէն 
մէկուն վրայմէկուն վրայմէկուն վրայմէկուն վրայ...»...»...»...» ( ( ( (Մատթէոս 4.5):Մատթէոս 4.5):Մատթէոս 4.5):Մատթէոս 4.5):    

1) 1) 1) 1) Առաջին համԱռաջին համԱռաջին համԱռաջին համարին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուս Սուրբ արին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուս Սուրբ արին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուս Սուրբ արին մէջ կը կարդանք, թէ Յիսուս Սուրբ 
Հոգիին կողմէ անապատ տարուեցաւ` Սատանայէն փորձուեՀոգիին կողմէ անապատ տարուեցաւ` Սատանայէն փորձուեՀոգիին կողմէ անապատ տարուեցաւ` Սատանայէն փորձուեՀոգիին կողմէ անապատ տարուեցաւ` Սատանայէն փորձուե----
լու համար, իսկ 5լու համար, իսկ 5լու համար, իսկ 5լու համար, իսկ 5----րդ այս համարին մէջ մեզի կրդ այս համարին մէջ մեզի կրդ այս համարին մէջ մեզի կրդ այս համարին մէջ մեզի կ’’’’ըսուի, թէ Սաըսուի, թէ Սաըսուի, թէ Սաըսուի, թէ Սա----
տանան տարաւ Յիսուսը Երուսաղէմ: Այլ խօսքով, Սուրբ տանան տարաւ Յիսուսը Երուսաղէմ: Այլ խօսքով, Սուրբ տանան տարաւ Յիսուսը Երուսաղէմ: Այլ խօսքով, Սուրբ տանան տարաւ Յիսուսը Երուսաղէմ: Այլ խօսքով, Սուրբ 
Հոգին փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը, բայց զայն Հոգին փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը, բայց զայն Հոգին փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը, բայց զայն Հոգին փորձութեան անապատ տարաւ Յիսուսը, բայց զայն 
փորձողը Սատանան փորձողը Սատանան փորձողը Սատանան փորձողը Սատանան ինքն էր: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստինքն էր: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստինքն էր: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստինքն էր: Հոսկէ կը սորվինք, թէ Աստ----
ուած կրնայ փորձութեան անապատ տանիլ մեզ եւ թոյլ տալ ուած կրնայ փորձութեան անապատ տանիլ մեզ եւ թոյլ տալ ուած կրնայ փորձութեան անապատ տանիլ մեզ եւ թոյլ տալ ուած կրնայ փորձութեան անապատ տանիլ մեզ եւ թոյլ տալ 
որ Սատանան փորձէ մեզ:որ Սատանան փորձէ մեզ:որ Սատանան փորձէ մեզ:որ Սատանան փորձէ մեզ:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս կը գտնուէր Հրէաստանի անապատին մէջ: ԻնՅիսուս կը գտնուէր Հրէաստանի անապատին մէջ: ԻնՅիսուս կը գտնուէր Հրէաստանի անապատին մէջ: ԻնՅիսուս կը գտնուէր Հրէաստանի անապատին մէջ: Ին----
չո՞ւ համար Սատանան Երուսաղէմ տարաւ զինք, եւ ի՞նչ չո՞ւ համար Սատանան Երուսաղէմ տարաւ զինք, եւ ի՞նչ չո՞ւ համար Սատանան Երուսաղէմ տարաւ զինք, եւ ի՞նչ չո՞ւ համար Սատանան Երուսաղէմ տարաւ զինք, եւ ի՞նչ 
նպատակով զինք կանգնեցուց տաճարի աշտարակներէն նպատակով զինք կանգնեցուց տաճարի աշտարակներէն նպատակով զինք կանգնեցուց տաճարի աշտարակներէն նպատակով զինք կանգնեցուց տաճարի աշտարակներէն 
մէկուն մէկուն մէկուն մէկուն վրայ: Տաճարը Աստուծոյ տունը կը համարուէր վրայ: Տաճարը Աստուծոյ տունը կը համարուէր վրայ: Տաճարը Աստուծոյ տունը կը համարուէր վրայ: Տաճարը Աստուծոյ տունը կը համարուէր 
((((Մատթէոս 21.13: Մարկոս 11.17): Յիսուս զայն կոչեց իր Հօրը Մատթէոս 21.13: Մարկոս 11.17): Յիսուս զայն կոչեց իր Հօրը Մատթէոս 21.13: Մարկոս 11.17): Յիսուս զայն կոչեց իր Հօրը Մատթէոս 21.13: Մարկոս 11.17): Յիսուս զայն կոչեց իր Հօրը 
տունը (Ղուկաս 2.49): Սատանան առաջնորդեց Յիսուսը իր տունը (Ղուկաս 2.49): Սատանան առաջնորդեց Յիսուսը իր տունը (Ղուկաս 2.49): Սատանան առաջնորդեց Յիսուսը իր տունը (Ղուկաս 2.49): Սատանան առաջնորդեց Յիսուսը իր 
Հօրը տունը, եւ ուզեց զայն մեղքի մէջ ձգել նոյնինքն իր Հօրը Հօրը տունը, եւ ուզեց զայն մեղքի մէջ ձգել նոյնինքն իր Հօրը Հօրը տունը, եւ ուզեց զայն մեղքի մէջ ձգել նոյնինքն իր Հօրը Հօրը տունը, եւ ուզեց զայն մեղքի մէջ ձգել նոյնինքն իր Հօրը 
տան սահմաններուն մէջ, իր Հօրը տան շուքին ներքեւ, տան սահմաններուն մէջ, իր Հօրը տան շուքին ներքեւ, տան սահմաններուն մէջ, իր Հօրը տան շուքին ներքեւ, տան սահմաններուն մէջ, իր Հօրը տան շուքին ներքեւ, եւ բոեւ բոեւ բոեւ բո----
լորին աչքին դիմաց, որպէսզի մելորին աչքին դիմաց, որպէսզի մելորին աչքին դիմաց, որպէսզի մելորին աչքին դիմաց, որպէսզի մե´́́́ծ ըլլար գայթակղութիւնը: ծ ըլլար գայթակղութիւնը: ծ ըլլար գայթակղութիւնը: ծ ըլլար գայթակղութիւնը: 
Պահ մը երեւակայեցէք որ Յիսուս ինքզինք տաճարի աշտաՊահ մը երեւակայեցէք որ Յիսուս ինքզինք տաճարի աշտաՊահ մը երեւակայեցէք որ Յիսուս ինքզինք տաճարի աշտաՊահ մը երեւակայեցէք որ Յիսուս ինքզինք տաճարի աշտա----
րակէն վար նետէր բոլորին աչքին դիմաց. իր ըրածը գայթակրակէն վար նետէր բոլորին աչքին դիմաց. իր ըրածը գայթակրակէն վար նետէր բոլորին աչքին դիմաց. իր ըրածը գայթակրակէն վար նետէր բոլորին աչքին դիմաց. իր ըրածը գայթակ----
ղութիւն պիտի չըլլա՞ր, մեղքի դուռ պիտի չբանա՞ր: Գալով ղութիւն պիտի չըլլա՞ր, մեղքի դուռ պիտի չբանա՞ր: Գալով ղութիւն պիտի չըլլա՞ր, մեղքի դուռ պիտի չբանա՞ր: Գալով ղութիւն պիտի չըլլա՞ր, մեղքի դուռ պիտի չբանա՞ր: Գալով 
այսօրուան մարդուն, այսօր ալ Սատաայսօրուան մարդուն, այսօր ալ Սատաայսօրուան մարդուն, այսօր ալ Սատաայսօրուան մարդուն, այսօր ալ Սատանան մերնան մերնան մերնան մեր    երկնաւոր Հօերկնաւոր Հօերկնաւոր Հօերկնաւոր Հօ----
րը տունը եղող եկեղեցիին մէջ` մարդիկը մեղքի չրը տունը եղող եկեղեցիին մէջ` մարդիկը մեղքի չրը տունը եղող եկեղեցիին մէջ` մարդիկը մեղքի չրը տունը եղող եկեղեցիին մէջ` մարդիկը մեղքի չ’’’’ա՞ռաջա՞ռաջա՞ռաջա՞ռաջնորնորնորնոր----
դեր: Այսօր եկեդեր: Այսօր եկեդեր: Այսօր եկեդեր: Այսօր եկեղեցի յաճախող մարդոց մէջ ու անոնց միջեւ ղեցի յաճախող մարդոց մէջ ու անոնց միջեւ ղեցի յաճախող մարդոց մէջ ու անոնց միջեւ ղեցի յաճախող մարդոց մէջ ու անոնց միջեւ 
նախանձ ու ատելութիւն չկա՞յ, զրպարտութիւն ու բամբանախանձ ու ատելութիւն չկա՞յ, զրպարտութիւն ու բամբանախանձ ու ատելութիւն չկա՞յ, զրպարտութիւն ու բամբանախանձ ու ատելութիւն չկա՞յ, զրպարտութիւն ու բամբա----
սանք չկա՞յ, անհաշտ ու աններող հոգի չկա՞յ: Եւ այս բոլորը սանք չկա՞յ, անհաշտ ու աններող հոգի չկա՞յ: Եւ այս բոլորը սանք չկա՞յ, անհաշտ ու աններող հոգի չկա՞յ: Եւ այս բոլորը սանք չկա՞յ, անհաշտ ու աններող հոգի չկա՞յ: Եւ այս բոլորը 
աշխարհիկ մարդոց գայթակղութեաաշխարհիկ մարդոց գայթակղութեաաշխարհիկ մարդոց գայթակղութեաաշխարհիկ մարդոց գայթակղութեան պատճառ չե՞ն դառնար: ն պատճառ չե՞ն դառնար: ն պատճառ չե՞ն դառնար: ն պատճառ չե՞ն դառնար: 
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, կը դառնան: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ խօսքը կը դառնան: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ խօսքը կը դառնան: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ խօսքը կը դառնան: Ահա թէ ինչու Պօղոս առաքեալ խօսքը 
ուղղելով սխալ ընթացքի մէջ եղող հաւատացեալներուն` ուղղելով սխալ ընթացքի մէջ եղող հաւատացեալներուն` ուղղելով սխալ ընթացքի մէջ եղող հաւատացեալներուն` ուղղելով սխալ ընթացքի մէջ եղող հաւատացեալներուն` 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ձեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծոյ անունը Ձեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծոյ անունը Ձեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծոյ անունը Ձեր պատճառով հեթանոսներ Աստուծոյ անունը 
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կ'անարգենկ'անարգենկ'անարգենկ'անարգեն»»»»    ((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 2.24): 2.24): 2.24): 2.24):    Հեթանոս մը ի՞նչպէս կրնայ Հեթանոս մը ի՞նչպէս կրնայ Հեթանոս մը ի՞նչպէս կրնայ Հեթանոս մը ի՞նչպէս կրնայ 
««««հաւատացեալիհաւատացեալիհաւատացեալիհաւատացեալի» » » » մը կեանքը դիտելով մը կեանքը դիտելով մը կեանքը դիտելով մը կեանքը դիտելով դարձի գալ` երբ դարձի գալ` երբ դարձի գալ` երբ դարձի գալ` երբ 
««««հաւատացեալըհաւատացեալըհաւատացեալըհաւատացեալը» » » » ինք հեթանոսի պէս կ'ապրի:ինք հեթանոսի պէս կ'ապրի:ինք հեթանոսի պէս կ'ապրի:ինք հեթանոսի պէս կ'ապրի:    

3)3)3)3)    Յիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ ՍատանայիՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ ՍատանայիՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ ՍատանայիՅիսուս Սուրբ Հոգիին կողմէ տարուեցաւ Սատանայինննն    
ու չար ոգիներու բնակութեան խորհրդանիշ եղող անապատը, ու չար ոգիներու բնակութեան խորհրդանիշ եղող անապատը, ու չար ոգիներու բնակութեան խորհրդանիշ եղող անապատը, ու չար ոգիներու բնակութեան խորհրդանիշ եղող անապատը, 
բայց ահա Սատանան Յիսուսը տարաւ Աստուծոյ բնակուբայց ահա Սատանան Յիսուսը տարաւ Աստուծոյ բնակուբայց ահա Սատանան Յիսուսը տարաւ Աստուծոյ բնակուբայց ահա Սատանան Յիսուսը տարաւ Աստուծոյ բնակու----
թեան վայրը` տաճար: Ասոր մէջ Աստուծոյ իմաստութիւնը թեան վայրը` տաճար: Ասոր մէջ Աստուծոյ իմաստութիւնը թեան վայրը` տաճար: Ասոր մէջ Աստուծոյ իմաստութիւնը թեան վայրը` տաճար: Ասոր մէջ Աստուծոյ իմաստութիւնը 
կար:կար:կար:կար:    Քրիստոս կամՔրիստոս կամՔրիստոս կամՔրիստոս կամեցաւ պարտութեան մատնել Սատանաեցաւ պարտութեան մատնել Սատանաեցաւ պարտութեան մատնել Սատանաեցաւ պարտութեան մատնել Սատանան ն ն ն 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ իր բնակութեան վայրին` անապատին մէջ, եւ թէիր բնակութեան վայրին` անապատին մէջ, եւ թէիր բնակութեան վայրին` անապատին մէջ, եւ թէիր բնակութեան վայրին` անապատին մէջ, եւ թէ´ ´ ´ ´ իր Հօրը իր Հօրը իր Հօրը իր Հօրը 
բնակութեան վայրին` տաճարին մէջ, ցոյց տալու համար մեբնակութեան վայրին` տաճարին մէջ, ցոյց տալու համար մեբնակութեան վայրին` տաճարին մէջ, ցոյց տալու համար մեբնակութեան վայրին` տաճարին մէջ, ցոյց տալու համար մե----
զի, թէ` զի, թէ` զի, թէ` զի, թէ` ««««աաաաշխարհը իր ամբողջութեամբ Տիրոջ կը պատկանիշխարհը իր ամբողջութեամբ Տիրոջ կը պատկանիշխարհը իր ամբողջութեամբ Տիրոջ կը պատկանիշխարհը իր ամբողջութեամբ Տիրոջ կը պատկանի» » » » 
((((Ա.Կր 10.26), եւ թէ` ժամանակ պիտի գայ երբ Չարը իր բոլԱ.Կր 10.26), եւ թէ` ժամանակ պիտի գայ երբ Չարը իր բոլԱ.Կր 10.26), եւ թէ` ժամանակ պիտի գայ երբ Չարը իր բոլԱ.Կր 10.26), եւ թէ` ժամանակ պիտի գայ երբ Չարը իր բոլոր որ որ որ 
արբանեակներով պարտութեան պիտի մատնուին եւ հեռացարբանեակներով պարտութեան պիտի մատնուին եւ հեռացարբանեակներով պարտութեան պիտի մատնուին եւ հեռացարբանեակներով պարտութեան պիտի մատնուին եւ հեռաց----
ուին այս աշխարհէն:ուին այս աշխարհէն:ուին այս աշխարհէն:ուին այս աշխարհէն:    

4444) ) ) ) ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբ է ւրբ է ւրբ է ւրբ է ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս    եւ սոեւ սոեւ սոեւ սո´́́́ւրբ է անոր տաճարը, որովւրբ է անոր տաճարը, որովւրբ է անոր տաճարը, որովւրբ է անոր տաճարը, որով----
հետեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը խորհրդահետեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը խորհրդահետեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը խորհրդահետեւ Աստուծոյ ներկայութիւնը կը խորհրդանշէ: Սատանանշէ: Սատանանշէ: Սատանանշէ: Սատանա----
յին համարձակութիւնը առաջնորդելու Յիսուսը յին համարձակութիւնը առաջնորդելու Յիսուսը յին համարձակութիւնը առաջնորդելու Յիսուսը յին համարձակութիւնը առաջնորդելու Յիսուսը ««««տաճարի տաճարի տաճարի տաճարի 
աշտարակներէն մէկուն վրայաշտարակներէն մէկուն վրայաշտարակներէն մէկուն վրայաշտարակներէն մէկուն վրայ»»»»    բարձրանալբարձրանալբարձրանալբարձրանալու, մեզի կը յիշեցու, մեզի կը յիշեցու, մեզի կը յիշեցու, մեզի կը յիշեցըըըը----
նէ որ Չարը կրնայ ամենէն սուրբ մարդոց վրայ յարձակիլ եւ նէ որ Չարը կրնայ ամենէն սուրբ մարդոց վրայ յարձակիլ եւ նէ որ Չարը կրնայ ամենէն սուրբ մարդոց վրայ յարձակիլ եւ նէ որ Չարը կրնայ ամենէն սուրբ մարդոց վրայ յարձակիլ եւ 
ամենէն սուրբ տեղերը մտնել:ամենէն սուրբ տեղերը մտնել:ամենէն սուրբ տեղերը մտնել:ամենէն սուրբ տեղերը մտնել:    Եթէ կրցաւ դրախտ մտնել ու Եթէ կրցաւ դրախտ մտնել ու Եթէ կրցաւ դրախտ մտնել ու Եթէ կրցաւ դրախտ մտնել ու 
փորձել Եւանփորձել Եւանփորձել Եւանփորձել Եւան, , , , եթէ կրցաւ մտնել եթէ կրցաւ մտնել եթէ կրցաւ մտնել եթէ կրցաւ մտնել ««««սուրբ քաղաքը՝ Երուսաղէմսուրբ քաղաքը՝ Երուսաղէմսուրբ քաղաքը՝ Երուսաղէմսուրբ քաղաքը՝ Երուսաղէմ»»»»,,,,    
եթէ կրցաւ բարձրանալ տաճարի աշտարակներէն մէկուն եթէ կրցաւ բարձրանալ տաճարի աշտարակներէն մէկուն եթէ կրցաւ բարձրանալ տաճարի աշտարակներէն մէկուն եթէ կրցաւ բարձրանալ տաճարի աշտարակներէն մէկուն 
վրայ ու վրայ ու վրայ ու վրայ ու փորձել Յիսուսը, ան ոփորձել Յիսուսը, ան ոփորձել Յիսուսը, ան ոփորձել Յիսուսը, ան ուրեմն կրնայ ամէւրեմն կրնայ ամէւրեմն կրնայ ամէւրեմն կրնայ ամէ´́́́ն տեղ մտնել ն տեղ մտնել ն տեղ մտնել ն տեղ մտնել 
եւ ամէեւ ամէեւ ամէեւ ամէ´́́́ն մարդու փորձել: Ուստի, բնաւ չմտածենք որ եթէ խոն մարդու փորձել: Ուստի, բնաւ չմտածենք որ եթէ խոն մարդու փորձել: Ուստի, բնաւ չմտածենք որ եթէ խոն մարդու փորձել: Ուստի, բնաւ չմտածենք որ եթէ խո----
րանանք Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութեան րանանք Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութեան րանանք Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութեան րանանք Աստուծոյ հետ մեր յարաբերութեան մէջ, եթէ մտերմէջ, եթէ մտերմէջ, եթէ մտերմէջ, եթէ մտեր----
մութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, մութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, մութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, մութիւն ըլլայ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ, եթէ ապրինք եթէ ապրինք եթէ ապրինք եթէ ապրինք հաւատքի հաւատքի հաւատքի հաւատքի 
ու ու ու ու աղօթական կեանքաղօթական կեանքաղօթական կեանքաղօթական կեանք, , , , եթէ հասնինք սրբութեան ու ձեռք եթէ հասնինք սրբութեան ու ձեռք եթէ հասնինք սրբութեան ու ձեռք եթէ հասնինք սրբութեան ու ձեռք 
ձգենք մեծ առաքինձգենք մեծ առաքինձգենք մեծ առաքինձգենք մեծ առաքինութիւններ` ութիւններ` ութիւններ` ութիւններ` Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան ալ պիտի չհամարալ պիտի չհամարալ պիտի չհամարալ պիտի չհամար----
ձակի մօտենալ մեզի ձակի մօտենալ մեզի ձակի մօտենալ մեզի ձակի մօտենալ մեզի եւ յարձակում գործել մեր եւ յարձակում գործել մեր եւ յարձակում գործել մեր եւ յարձակում գործել մեր դէմ: Արդարեւ, դէմ: Արդարեւ, դէմ: Արդարեւ, դէմ: Արդարեւ, 
եեեեթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ Քրիստոսի, թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ Քրիստոսի, թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ Քրիստոսի, թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ Քրիստոսի, որորորոր----
քա՜ն աւելի պիտի քա՜ն աւելի պիտի քա՜ն աւելի պիտի քա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօտենալ Քրիստոսի հետեհամարձակի մօտենալ Քրիստոսի հետեհամարձակի մօտենալ Քրիստոսի հետեհամարձակի մօտենալ Քրիստոսի հետե----
ւորդներունւորդներունւորդներունւորդներուն::::    Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս Քրիստոս գլուխն էգլուխն էգլուխն էգլուխն է    եկեղեցիին, եւ եկեղեցինեկեղեցիին, եւ եկեղեցինեկեղեցիին, եւ եկեղեցինեկեղեցիին, եւ եկեղեցին    
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((((հաւատացեալներու բազհաւատացեալներու բազհաւատացեալներու բազհաւատացեալներու բազմութիւնը) մարմինն է Քրիստոսի: մութիւնը) մարմինն է Քրիստոսի: մութիւնը) մարմինն է Քրիստոսի: մութիւնը) մարմինն է Քրիստոսի: 
Արդ, եԱրդ, եԱրդ, եԱրդ, եթէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ թէ Սատանան համարձակեցաւ մօտենալ եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ եկեղեցւոյ 
ԳլուխինԳլուխինԳլուխինԳլուխին` ` ` ` ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի, , , , որքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօորքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօորքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօորքա՜ն աւելի պիտի համարձակի մօ----
տենալ Քրիստոսի մարմինին` եկեղեցիինտենալ Քրիստոսի մարմինին` եկեղեցիինտենալ Քրիստոսի մարմինին` եկեղեցիինտենալ Քրիստոսի մարմինին` եկեղեցիին::::    

5) 5) 5) 5) Հոգեւոր իմաստով, Հոգեւոր իմաստով, Հոգեւոր իմաստով, Հոգեւոր իմաստով, տաճարի աշտարակին վրայ տաճարի աշտարակին վրայ տաճարի աշտարակին վրայ տաճարի աշտարակին վրայ 
բարձրանալը՝ կը ներկայացնէ հաւատբարձրանալը՝ կը ներկայացնէ հաւատբարձրանալը՝ կը ներկայացնէ հաւատբարձրանալը՝ կը ներկայացնէ հաւատքով ու սրբութեամբ քով ու սրբութեամբ քով ու սրբութեամբ քով ու սրբութեամբ 
աաաաճած մարդիկը, իրենց հոգեկան աշխարհով դէպի Աստուածն ճած մարդիկը, իրենց հոգեկան աշխարհով դէպի Աստուածն ճած մարդիկը, իրենց հոգեկան աշխարհով դէպի Աստուածն ճած մարդիկը, իրենց հոգեկան աշխարհով դէպի Աստուածն 
ու աստուածայինը բարձրացած մարդիկը: Ահա Սատանան ու աստուածայինը բարձրացած մարդիկը: Ահա Սատանան ու աստուածայինը բարձրացած մարդիկը: Ահա Սատանան ու աստուածայինը բարձրացած մարդիկը: Ահա Սատանան 
ճիշդ այդճիշդ այդճիշդ այդճիշդ այդպիսի մարդոց է որ կը մօտենայ եւ կը փորձէ վար պիսի մարդոց է որ կը մօտենայ եւ կը փորձէ վար պիսի մարդոց է որ կը մօտենայ եւ կը փորձէ վար պիսի մարդոց է որ կը մօտենայ եւ կը փորձէ վար 
նետել եւ կամ կնետել եւ կամ կնետել եւ կամ կնետել եւ կամ կ’’’’առաջարկէ որ իրենք զիրենք վար նետեն: առաջարկէ որ իրենք զիրենք վար նետեն: առաջարկէ որ իրենք զիրենք վար նետեն: առաջարկէ որ իրենք զիրենք վար նետեն: 
Որքան ալ բարձրանաՈրքան ալ բարձրանաՈրքան ալ բարձրանաՈրքան ալ բարձրանանք հաւատքի լեռը՝ կրնանք տապալիլ. նք հաւատքի լեռը՝ կրնանք տապալիլ. նք հաւատքի լեռը՝ կրնանք տապալիլ. նք հաւատքի լեռը՝ կրնանք տապալիլ. 
ոոոուստի,ւստի,ւստի,ւստի,    զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ըլլանք:յշ ըլլանք:յշ ըլլանք:յշ ըլլանք:    Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. Առաքեալը կ'ըսէ. ««««ՈՈՈՈվ որ կը կարծէ թէ վ որ կը կարծէ թէ վ որ կը կարծէ թէ վ որ կը կարծէ թէ 
կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայկանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայկանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայկանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայ»»»» ( ( ( (Ա.ԿԱ.ԿԱ.ԿԱ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 10.12): 10.12): 10.12): 10.12):    
Շատ եղած է թիւը հաւատքի այն մարդոց որոնք պատմուՇատ եղած է թիւը հաւատքի այն մարդոց որոնք պատմուՇատ եղած է թիւը հաւատքի այն մարդոց որոնք պատմուՇատ եղած է թիւը հաւատքի այն մարդոց որոնք պատմու----
թեան ընթացքին տապալած են: Չտապալելու համար` սուրբ թեան ընթացքին տապալած են: Չտապալելու համար` սուրբ թեան ընթացքին տապալած են: Չտապալելու համար` սուրբ թեան ընթացքին տապալած են: Չտապալելու համար` սուրբ 
հայրեր կը թելադրեն, որ մնայուն կերպով խոնարհութիհայրեր կը թելադրեն, որ մնայուն կերպով խոնարհութիհայրեր կը թելադրեն, որ մնայուն կերպով խոնարհութիհայրեր կը թելադրեն, որ մնայուն կերպով խոնարհութիւն ւն ւն ւն 
խնդրենք Աստուծմէ: Սատանան չի կրնար տապալել խոնարհ խնդրենք Աստուծմէ: Սատանան չի կրնար տապալել խոնարհ խնդրենք Աստուծմէ: Սատանան չի կրնար տապալել խոնարհ խնդրենք Աստուծմէ: Սատանան չի կրնար տապալել խոնարհ 
հաւատացեալը, բայց կրնահաւատացեալը, բայց կրնահաւատացեալը, բայց կրնահաւատացեալը, բայց կրնա´́́́յ տապալել ու կործանել այն յ տապալել ու կործանել այն յ տապալել ու կործանել այն յ տապալել ու կործանել այն 
հաւատացեալը որ խոնարհ չէ:հաւատացեալը որ խոնարհ չէ:հաւատացեալը որ խոնարհ չէ:հաւատացեալը որ խոնարհ չէ:    

6) 6) 6) 6) Երբ Սատանան ուզեց Յիսուսը տանիլ Երուսաղէմ եւ Երբ Սատանան ուզեց Յիսուսը տանիլ Երուսաղէմ եւ Երբ Սատանան ուզեց Յիսուսը տանիլ Երուսաղէմ եւ Երբ Սատանան ուզեց Յիսուսը տանիլ Երուսաղէմ եւ 
զինք զինք զինք զինք տաճարի աշտարակներէն մէկուն վրայտաճարի աշտարակներէն մէկուն վրայտաճարի աշտարակներէն մէկուն վրայտաճարի աշտարակներէն մէկուն վրայ    բարձրացնելբարձրացնելբարձրացնելբարձրացնել,,,,    
ինչո՞ւ Յիսուս գնաց անոր հետ: Չէինչո՞ւ Յիսուս գնաց անոր հետ: Չէինչո՞ւ Յիսուս գնաց անոր հետ: Չէինչո՞ւ Յիսուս գնաց անոր հետ: Չէ՞ր կրնար չերթալ: Կրնա՞ր կրնար չերթալ: Կրնա՞ր կրնար չերթալ: Կրնա՞ր կրնար չերթալ: Կրնա´́́́ր, ր, ր, ր, 
բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ միայն խոնարհութեամբ եւ բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ միայն խոնարհութեամբ եւ բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ միայն խոնարհութեամբ եւ բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ միայն խոնարհութեամբ եւ 
նեղութիւններու համբերելով է որ կրնանք յաղթել Սատանանեղութիւններու համբերելով է որ կրնանք յաղթել Սատանանեղութիւններու համբերելով է որ կրնանք յաղթել Սատանանեղութիւններու համբերելով է որ կրնանք յաղթել Սատանա----
յին: յին: յին: յին: Սուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով փորձութեան ժաՍուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով փորձութեան ժաՍուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով փորձութեան ժաՍուրբ Յովհաննէս Ոսկեբերան խօսելով փորձութեան ժա----
մանակ Սատանային հանդէպ Յիսուսի ցուցաբերած համմանակ Սատանային հանդէպ Յիսուսի ցուցաբերած համմանակ Սատանային հանդէպ Յիսուսի ցուցաբերած համմանակ Սատանային հանդէպ Յիսուսի ցուցաբերած համ----
բերութեան մասին՝ կբերութեան մասին՝ կբերութեան մասին՝ կբերութեան մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՅՅՅՅիսուս չբարկացաւ եւ չգրգռուեիսուս չբարկացաւ եւ չգրգռուեիսուս չբարկացաւ եւ չգրգռուեիսուս չբարկացաւ եւ չգրգռուե----
ցաւ, այլ՝ ծայր աստիճանի նրբութեամբ ու փափկութեամբ խօցաւ, այլ՝ ծայր աստիճանի նրբութեամբ ու փափկութեամբ խօցաւ, այլ՝ ծայր աստիճանի նրբութեամբ ու փափկութեամբ խօցաւ, այլ՝ ծայր աստիճանի նրբութեամբ ու փափկութեամբ խօ----
սեցաւ Սատանային հետ, երկրորդ անգամ ըլլալով մէջբերում սեցաւ Սատանային հետ, երկրորդ անգամ ըլլալով մէջբերում սեցաւ Սատանային հետ, երկրորդ անգամ ըլլալով մէջբերում սեցաւ Սատանային հետ, երկրորդ անգամ ըլլալով մէջբերում 
կատարելով Սուրբ Գիրքէն, եւ իր այս վերաբկատարելով Սուրբ Գիրքէն, եւ իր այս վերաբկատարելով Սուրբ Գիրքէն, եւ իր այս վերաբկատարելով Սուրբ Գիրքէն, եւ իր այս վերաբերմունքովերմունքովերմունքովերմունքով    սորսորսորսոր----
վեցուց մեզիվեցուց մեզիվեցուց մեզիվեցուց մեզի,,,,    որ կրնանք յաղթել Սատանային ոոր կրնանք յաղթել Սատանային ոոր կրնանք յաղթել Սատանային ոոր կրնանք յաղթել Սատանային ո´́́́չ թէ հրաշքչ թէ հրաշքչ թէ հրաշքչ թէ հրաշք----
ներ գործելով, այներ գործելով, այներ գործելով, այներ գործելով, այլ՝ նեղութիւններու տոկալով եւ համբերելովլ՝ նեղութիւններու տոկալով եւ համբերելովլ՝ նեղութիւններու տոկալով եւ համբերելովլ՝ նեղութիւններու տոկալով եւ համբերելով»:»:»:»:    
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Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.----    ««««Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն Եթէ Աստուծոյ Որդի ես, դուն 
քեզ հոսկէ վար նետէ. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է.քեզ հոսկէ վար նետէ. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է.քեզ հոսկէ վար նետէ. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է.քեզ հոսկէ վար նետէ. քանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած է.----    
““““Աստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշտակներուն պիտի պատուիրէ քեզի տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի տակներուն պիտի պատուիրէ քեզի 
համար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, համար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, համար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, համար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, 
որպէսզի ոտքդ քարի որպէսզի ոտքդ քարի որպէսզի ոտքդ քարի որպէսզի ոտքդ քարի չզարնուիչզարնուիչզարնուիչզարնուի”»”»”»”» ( ( ( (Մատթէոս 4.6):Մատթէոս 4.6):Մատթէոս 4.6):Մատթէոս 4.6):    

1) 1) 1) 1) ««««Դուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:»:»:»:    Սուրբ Յերոնիմոս խօսեՍուրբ Յերոնիմոս խօսեՍուրբ Յերոնիմոս խօսեՍուրբ Յերոնիմոս խօսե----
լով այս բառերուն մասին՝ կլով այս բառերուն մասին՝ կլով այս բառերուն մասին՝ կլով այս բառերուն մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Այս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզենԱյս բառերը կը պարզեն,,,,    որ որ որ որ 
Սատանան կը փափաքի տեսնել անկումը բոլորինՍատանան կը փափաքի տեսնել անկումը բոլորինՍատանան կը փափաքի տեսնել անկումը բոլորինՍատանան կը փափաքի տեսնել անկումը բոլորին»:»:»:»:    Կրնանք Կրնանք Կրնանք Կրնանք 
հետեւաբար ըսել, թէ Սատանան Յիսուսի կատարած իր հետեւաբար ըսել, թէ Սատանան Յիսուսի կատարած իր հետեւաբար ըսել, թէ Սատանան Յիսուսի կատարած իր հետեւաբար ըսել, թէ Սատանան Յիսուսի կատարած իր 
առաջարկով, խորքին մէջ Յիսոառաջարկով, խորքին մէջ Յիսոառաջարկով, խորքին մէջ Յիսոառաջարկով, խորքին մէջ Յիսուսի անկումն էր որ կւսի անկումն էր որ կւսի անկումն էր որ կւսի անկումն էր որ կ’’’’ուզէր, եւ ուզէր, եւ ուզէր, եւ ուզէր, եւ 
անոր ընդմէջէն՝ անանոր ընդմէջէն՝ անանոր ընդմէջէն՝ անանոր ընդմէջէն՝ անկումը փրկութեան ամբողջ կումը փրկութեան ամբողջ կումը փրկութեան ամբողջ կումը փրկութեան ամբողջ ծրագիրին:ծրագիրին:ծրագիրին:ծրագիրին:    

2) 2) 2) 2) Երուսաղէմի տաճարը միշտ մարդոցմով լեցուն կԵրուսաղէմի տաճարը միշտ մարդոցմով լեցուն կԵրուսաղէմի տաճարը միշտ մարդոցմով լեցուն կԵրուսաղէմի տաճարը միշտ մարդոցմով լեցուն կ’’’’ըլըլըլըլ----
լարլարլարլար,,,,    եւ անոր շրջափակը՝ միշտ խճողուած բարեպաշտ հրեաեւ անոր շրջափակը՝ միշտ խճողուած բարեպաշտ հրեաեւ անոր շրջափակը՝ միշտ խճողուած բարեպաշտ հրեաեւ անոր շրջափակը՝ միշտ խճողուած բարեպաշտ հրեա----
ներով: Սատանան ուզեց որ Յիսուս ինքզինք տաճարին աշներով: Սատանան ուզեց որ Յիսուս ինքզինք տաճարին աշներով: Սատանան ուզեց որ Յիսուս ինքզինք տաճարին աշներով: Սատանան ուզեց որ Յիսուս ինքզինք տաճարին աշ----
տարակէն վար նետէ՝ որպէսզի ատարակէն վար նետէ՝ որպէսզի ատարակէն վար նետէ՝ որպէսզի ատարակէն վար նետէ՝ որպէսզի ամէն մարդ տեսնէր իր կարոմէն մարդ տեսնէր իր կարոմէն մարդ տեսնէր իր կարոմէն մարդ տեսնէր իր կարո----
ղութիւնը եւ փառաւորէր զինք: Կարծէք Սատանան փորձեց ղութիւնը եւ փառաւորէր զինք: Կարծէք Սատանան փորձեց ղութիւնը եւ փառաւորէր զինք: Կարծէք Սատանան փորձեց ղութիւնը եւ փառաւորէր զինք: Կարծէք Սատանան փորձեց 
Յիսուսի մէջ փառասիրութեան փափաք արթնցնել, իր կարոՅիսուսի մէջ փառասիրութեան փափաք արթնցնել, իր կարոՅիսուսի մէջ փառասիրութեան փափաք արթնցնել, իր կարոՅիսուսի մէջ փառասիրութեան փափաք արթնցնել, իր կարո----
ղութիւնը ցուցադրելու մղել: Որքա՜ն յաճախ Սատանան նոյնը ղութիւնը ցուցադրելու մղել: Որքա՜ն յաճախ Սատանան նոյնը ղութիւնը ցուցադրելու մղել: Որքա՜ն յաճախ Սատանան նոյնը ղութիւնը ցուցադրելու մղել: Որքա՜ն յաճախ Սատանան նոյնը 
կկկկ’’’’ընէ մեզի: Կը մղէ մեզ երթալու հոն ուր շատ մարդիկ կան, ընէ մեզի: Կը մղէ մեզ երթալու հոն ուր շատ մարդիկ կան, ընէ մեզի: Կը մղէ մեզ երթալու հոն ուր շատ մարդիկ կան, ընէ մեզի: Կը մղէ մեզ երթալու հոն ուր շատ մարդիկ կան, 
որպէսզի այդտեղ մեր կարոորպէսզի այդտեղ մեր կարոորպէսզի այդտեղ մեր կարոորպէսզի այդտեղ մեր կարողութիւնը ցուցադրենք եւ մարդոց ղութիւնը ցուցադրենք եւ մարդոց ղութիւնը ցուցադրենք եւ մարդոց ղութիւնը ցուցադրենք եւ մարդոց 
փառաբանութեան առարկան դառնանք:փառաբանութեան առարկան դառնանք:փառաբանութեան առարկան դառնանք:փառաբանութեան առարկան դառնանք:    ՀեռոՀեռոՀեռոՀեռո´́́́ւ մնանք փաւ մնանք փաւ մնանք փաւ մնանք փա----
ռասիրութենէն, որովհետեւ փառասիրութիւնը այն միակ ռասիրութենէն, որովհետեւ փառասիրութիւնը այն միակ ռասիրութենէն, որովհետեւ փառասիրութիւնը այն միակ ռասիրութենէն, որովհետեւ փառասիրութիւնը այն միակ 
մեղքն է որ ուղղակիօրէն մեզ Աստուծոյ թշնամի եւ զԱստուած մեղքն է որ ուղղակիօրէն մեզ Աստուծոյ թշնամի եւ զԱստուած մեղքն է որ ուղղակիօրէն մեզ Աստուծոյ թշնամի եւ զԱստուած մեղքն է որ ուղղակիօրէն մեզ Աստուծոյ թշնամի եւ զԱստուած 
մեզի թշնամի կը դարձնէ, քանի փառքը միայն Աստուծոյ կը մեզի թշնամի կը դարձնէ, քանի փառքը միայն Աստուծոյ կը մեզի թշնամի կը դարձնէ, քանի փառքը միայն Աստուծոյ կը մեզի թշնամի կը դարձնէ, քանի փառքը միայն Աստուծոյ կը 
վայելէ: վայելէ: վայելէ: վայելէ: Եկեղեցւոյ հայրերԵկեղեցւոյ հայրերԵկեղեցւոյ հայրերԵկեղեցւոյ հայրերը կը սորվեցնեն մեզի, հեռոը կը սորվեցնեն մեզի, հեռոը կը սորվեցնեն մեզի, հեռոը կը սորվեցնեն մեզի, հեռո´́́́ւ փախւ փախւ փախւ փախ----
չիլ մեզ փառաբանողներէն, որովհետեւ անոնք մեզ կը զրկեն չիլ մեզ փառաբանողներէն, որովհետեւ անոնք մեզ կը զրկեն չիլ մեզ փառաբանողներէն, որովհետեւ անոնք մեզ կը զրկեն չիլ մեզ փառաբանողներէն, որովհետեւ անոնք մեզ կը զրկեն 
այն փառքէն որ Աստուած պատրաստած է մեզի համար, այն փառքէն որ Աստուած պատրաստած է մեզի համար, այն փառքէն որ Աստուած պատրաստած է մեզի համար, այն փառքէն որ Աստուած պատրաստած է մեզի համար, 
մինչդեռ մենք, ընդհակառակը, կը սիրենք մեզ փառաբամինչդեռ մենք, ընդհակառակը, կը սիրենք մեզ փառաբամինչդեռ մենք, ընդհակառակը, կը սիրենք մեզ փառաբամինչդեռ մենք, ընդհակառակը, կը սիրենք մեզ փառաբանողնողնողնող----
ները, եւ հաճոյք կը ստանանք անոնց փառաբանութիւններէն:ները, եւ հաճոյք կը ստանանք անոնց փառաբանութիւններէն:ները, եւ հաճոյք կը ստանանք անոնց փառաբանութիւններէն:ները, եւ հաճոյք կը ստանանք անոնց փառաբանութիւններէն:    
Փառասիրութիւնն էր որՓառասիրութիւնն էր որՓառասիրութիւնն էր որՓառասիրութիւնն էր որ    ԱրուԱրուԱրուԱրուսեակ քերովբէն Սատանայի սեակ քերովբէն Սատանայի սեակ քերովբէն Սատանայի սեակ քերովբէն Սատանայի 
վերավերավերավերածեց, ծեց, ծեց, ծեց, եւ փառասիրութիւնն է որ մարդիկը սատանաներու եւ փառասիրութիւնն է որ մարդիկը սատանաներու եւ փառասիրութիւնն է որ մարդիկը սատանաներու եւ փառասիրութիւնն է որ մարդիկը սատանաներու 
կը վերածէ:կը վերածէ:կը վերածէ:կը վերածէ:    
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3) 3) 3) 3) ««««Դուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:»:»:»:    Սատանային այս բառերը Սատանային այս բառերը Սատանային այս բառերը Սատանային այս բառերը 
ցոյց կու տան մեզի, թէ ան կ'ուզէ որ մենք զմեզ միշտ վար ցոյց կու տան մեզի, թէ ան կ'ուզէ որ մենք զմեզ միշտ վար ցոյց կու տան մեզի, թէ ան կ'ուզէ որ մենք զմեզ միշտ վար ցոյց կու տան մեզի, թէ ան կ'ուզէ որ մենք զմեզ միշտ վար 
նետենք, մեղքի ցեխին մէջ նետենք, անօրէնութեանց փոսենետենք, մեղքի ցեխին մէջ նետենք, անօրէնութեանց փոսենետենք, մեղքի ցեխին մէջ նետենք, անօրէնութեանց փոսենետենք, մեղքի ցեխին մէջ նետենք, անօրէնութեանց փոսե----
րուն մէջրուն մէջրուն մէջրուն մէջ    նետենք: նետենք: նետենք: նետենք: Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէ որուզէ որուզէ որուզէ որ    մեր հոգեկան աշխարմեր հոգեկան աշխարմեր հոգեկան աշխարմեր հոգեկան աշխար----
հով դէպի երկինք բարձրանանք, իսկ Սատանան` կ'ուզէ որ հով դէպի երկինք բարձրանանք, իսկ Սատանան` կ'ուզէ որ հով դէպի երկինք բարձրանանք, իսկ Սատանան` կ'ուզէ որ հով դէպի երկինք բարձրանանք, իսկ Սատանան` կ'ուզէ որ 
դէպի դժոխք իջնենք: դէպի դժոխք իջնենք: դէպի դժոխք իջնենք: դէպի դժոխք իջնենք: Աստուած կԱստուած կԱստուած կԱստուած կ’’’’ուզէուզէուզէուզէ    հաւատքի գագաթհաւատքի գագաթհաւատքի գագաթհաւատքի գագաթներ ներ ներ ներ 
բարձրացած տեսնել մեզ, իսկ Սատանան` կ'ուզէ բարձրացած տեսնել մեզ, իսկ Սատանան` կ'ուզէ բարձրացած տեսնել մեզ, իսկ Սատանան` կ'ուզէ բարձրացած տեսնել մեզ, իսկ Սատանան` կ'ուզէ անհաւաանհաւաանհաւաանհաւա----
տութեան տիղմին մէջ նետուտութեան տիղմին մէջ նետուտութեան տիղմին մէջ նետուտութեան տիղմին մէջ նետուած տեսնել:ած տեսնել:ած տեսնել:ած տեսնել:    

4) 4) 4) 4) ««««Դուն քեզ հոսկէ վար նԴուն քեզ հոսկէ վար նԴուն քեզ հոսկէ վար նԴուն քեզ հոսկէ վար նետէետէետէետէ»:»:»:»:    Յովսէփոս Պատմիչ կը Յովսէփոս Պատմիչ կը Յովսէփոս Պատմիչ կը Յովսէփոս Պատմիչ կը 
յիշէ որ տաճարին աշտարակները շատ բարձր էին:յիշէ որ տաճարին աշտարակները շատ բարձր էին:յիշէ որ տաճարին աշտարակները շատ բարձր էին:յիշէ որ տաճարին աշտարակները շատ բարձր էին:    ՍատաՍատաՍատաՍատա----
նան առաջարկեց Յիսուսին որ ինքզինք այդ բարձր տեղէն նան առաջարկեց Յիսուսին որ ինքզինք այդ բարձր տեղէն նան առաջարկեց Յիսուսին որ ինքզինք այդ բարձր տեղէն նան առաջարկեց Յիսուսին որ ինքզինք այդ բարձր տեղէն 
վար նետէ: Պատմութեան ընթացքին, Սատանան միշտ մօտեվար նետէ: Պատմութեան ընթացքին, Սատանան միշտ մօտեվար նետէ: Պատմութեան ընթացքին, Սատանան միշտ մօտեվար նետէ: Պատմութեան ընթացքին, Սատանան միշտ մօտե----
ցած է սրբութեան գագաթներ բարձրացած մարդոց, եւ փորցած է սրբութեան գագաթներ բարձրացած մարդոց, եւ փորցած է սրբութեան գագաթներ բարձրացած մարդոց, եւ փորցած է սրբութեան գագաթներ բարձրացած մարդոց, եւ փոր----
ձած է հոնկէ վար ձգել զիրենք: Ասիկաձած է հոնկէ վար ձգել զիրենք: Ասիկաձած է հոնկէ վար ձգել զիրենք: Ասիկաձած է հոնկէ վար ձգել զիրենք: Ասիկա    ճշմարտութիւն մըն է ճշմարտութիւն մըն է ճշմարտութիւն մըն է ճշմարտութիւն մըն է 
որ պէտք որ պէտք որ պէտք որ պէտք է է է է մեզ զգուշութեան եւ զգօնութեան հրաւիրէ: Եթէ մեզ զգուշութեան եւ զգօնութեան հրաւիրէ: Եթէ մեզ զգուշութեան եւ զգօնութեան հրաւիրէ: Եթէ մեզ զգուշութեան եւ զգօնութեան հրաւիրէ: Եթէ 
աճած ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ` խոնաաճած ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ` խոնաաճած ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ` խոնաաճած ենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ` խոնա´́́́րհ ըլլանք, րհ ըլլանք, րհ ըլլանք, րհ ըլլանք, 
որպէսզի վար չիյնանք, եւ կամ Սատանան մեզ վար չնետէ: որպէսզի վար չիյնանք, եւ կամ Սատանան մեզ վար չնետէ: որպէսզի վար չիյնանք, եւ կամ Սատանան մեզ վար չնետէ: որպէսզի վար չիյնանք, եւ կամ Սատանան մեզ վար չնետէ: 
Եթէ ունինք աղօթքի կրակ մեր սրտին մէջ` խոնարհ ըլլանք, Եթէ ունինք աղօթքի կրակ մեր սրտին մէջ` խոնարհ ըլլանք, Եթէ ունինք աղօթքի կրակ մեր սրտին մէջ` խոնարհ ըլլանք, Եթէ ունինք աղօթքի կրակ մեր սրտին մէջ` խոնարհ ըլլանք, 
որպէսզի չշիջի այդ կրակը, եւ կորպէսզի չշիջի այդ կրակը, եւ կորպէսզի չշիջի այդ կրակը, եւ կորպէսզի չշիջի այդ կրակը, եւ կամ Սատանան չմարէ այդ ամ Սատանան չմարէ այդ ամ Սատանան չմարէ այդ ամ Սատանան չմարէ այդ 
կրակը: Եթէ ունինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւ կրակը: Եթէ ունինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւ կրակը: Եթէ ունինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւ կրակը: Եթէ ունինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւ 
մը` խոնամը` խոնամը` խոնամը` խոնա´́́́րհ ըլլանք, որպէսզի չկորսնցնենք այդ պարգեւը, եւ րհ ըլլանք, որպէսզի չկորսնցնենք այդ պարգեւը, եւ րհ ըլլանք, որպէսզի չկորսնցնենք այդ պարգեւը, եւ րհ ըլլանք, որպէսզի չկորսնցնենք այդ պարգեւը, եւ 
կամ Սատանան չխլէ զանիկա մեզմէ:կամ Սատանան չխլէ զանիկա մեզմէ:կամ Սատանան չխլէ զանիկա մեզմէ:կամ Սատանան չխլէ զանիկա մեզմէ:    

5) 5) 5) 5) Դիտեցէք Դիտեցէք Դիտեցէք Դիտեցէք Աստուծոյ եւ Սատանային գործելակերպին Աստուծոյ եւ Սատանային գործելակերպին Աստուծոյ եւ Սատանային գործելակերպին Աստուծոյ եւ Սատանային գործելակերպին 
տարբերութիւնը: տարբերութիւնը: տարբերութիւնը: տարբերութիւնը: Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry Matthew Henry այս մասին խօսելով՝ կայս մասին խօսելով՝ կայս մասին խօսելով՝ կայս մասին խօսելով՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Աստուած երբեմն մեզ վար կը նետէ՝ որպէսզի մեզ բարձԱստուած երբեմն մեզ վար կը նետէ՝ որպէսզի մեզ բարձԱստուած երբեմն մեզ վար կը նետէ՝ որպէսզի մեզ բարձԱստուած երբեմն մեզ վար կը նետէ՝ որպէսզի մեզ բարձ----
րացնէ, իսկ Սատանան, կը բարձրացնէ՝ որպէսզի վար նետէրացնէ, իսկ Սատանան, կը բարձրացնէ՝ որպէսզի վար նետէրացնէ, իսկ Սատանան, կը բարձրացնէ՝ որպէսզի վար նետէրացնէ, իսկ Սատանան, կը բարձրացնէ՝ որպէսզի վար նետէ»:»:»:»:    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Սատանան մեզ կը բարձրացնէ, բայց յետոյ ուժեղ Սատանան մեզ կը բարձրացնէ, բայց յետոյ ուժեղ Սատանան մեզ կը բարձրացնէ, բայց յետոյ ուժեղ Սատանան մեզ կը բարձրացնէ, բայց յետոյ ուժեղ 
կերպով գետին կը զարնէ: Ասիկա իր գործելակերպն է: կերպով գետին կը զարնէ: Ասիկա իր գործելակերպն է: կերպով գետին կը զարնէ: Ասիկա իր գործելակերպն է: կերպով գետին կը զարնէ: Ասիկա իր գործելակերպն է: 
Անառակ որդիին դրուագէն կը սորվինք, թէ Սատանան Անառակ որդիին դրուագէն կը սորվինք, թէ Սատանան Անառակ որդիին դրուագէն կը սորվինք, թէ Սատանան Անառակ որդիին դրուագէն կը սորվինք, թէ Սատանան 
գեղեգեղեգեղեգեղեցիկ երկիրներ կը ղրկէ, բայց յետոյ անոնցմէ դուրս կը ցիկ երկիրներ կը ղրկէ, բայց յետոյ անոնցմէ դուրս կը ցիկ երկիրներ կը ղրկէ, բայց յետոյ անոնցմէ դուրս կը ցիկ երկիրներ կը ղրկէ, բայց յետոյ անոնցմէ դուրս կը 
բերէ ու խոզանոց կը տանի: Կը հարստացնէ, բայց բերէ ու խոզանոց կը տանի: Կը հարստացնէ, բայց բերէ ու խոզանոց կը տանի: Կը հարստացնէ, բայց բերէ ու խոզանոց կը տանի: Կը հարստացնէ, բայց յետոյ խոզի յետոյ խոզի յետոյ խոզի յետոյ խոզի 
կերակուրի կարօտ կը դարձնէ:կերակուրի կարօտ կը դարձնէ:կերակուրի կարօտ կը դարձնէ:կերակուրի կարօտ կը դարձնէ:    Սկիզբը կը կշտացնէ, բայց Սկիզբը կը կշտացնէ, բայց Սկիզբը կը կշտացնէ, բայց Սկիզբը կը կշտացնէ, բայց 
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յետոյ սովամահ կը դարձնէ: Փառքի կ'առաջնորդէ, բայց յետոյ յետոյ սովամահ կը դարձնէ: Փառքի կ'առաջնորդէ, բայց յետոյ յետոյ սովամահ կը դարձնէ: Փառքի կ'առաջնորդէ, բայց յետոյ յետոյ սովամահ կը դարձնէ: Փառքի կ'առաջնորդէ, բայց յետոյ 
մեղքի անարգանքով մեզ կը կնքէ: Բեհեզ կը հագցնէմեղքի անարգանքով մեզ կը կնքէ: Բեհեզ կը հագցնէմեղքի անարգանքով մեզ կը կնքէ: Բեհեզ կը հագցնէմեղքի անարգանքով մեզ կը կնքէ: Բեհեզ կը հագցնէ, , , , բայց բայց բայց բայց 
յետոյ ցնցոտիներով կը ձգէ: Երջանկութիւն ու հանգիստ կու յետոյ ցնցոտիներով կը ձգէ: Երջանկութիւն ու հանգիստ կու յետոյ ցնցոտիներով կը ձգէ: Երջանկութիւն ու հանգիստ կու յետոյ ցնցոտիներով կը ձգէ: Երջանկութիւն ու հանգիստ կու 
տայ, բայց յետոյ դժոխքի կրակներուն մէջ կը նետէ. ասոր տայ, բայց յետոյ դժոխքի կրակներուն մէջ կը նետէ. ասոր տայ, բայց յետոյ դժոխքի կրակներուն մէջ կը նետէ. ասոր տայ, բայց յետոյ դժոխքի կրակներուն մէջ կը նետէ. ասոր 
ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը աղքատ Ղազարոսին առակին ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը աղքատ Ղազարոսին առակին ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը աղքատ Ղազարոսին առակին ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը աղքատ Ղազարոսին առակին 
մմմմէջ յիշուած մեծահարուստէջ յիշուած մեծահարուստէջ յիշուած մեծահարուստէջ յիշուած մեծահարուստին օրինակն է:ին օրինակն է:ին օրինակն է:ին օրինակն է:    

6) 6) 6) 6) ««««Դուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէԴուն քեզ հոսկէ վար նետէ»:»:»:»:    Սատանան չէր կրնար Սատանան չէր կրնար Սատանան չէր կրնար Սատանան չէր կրնար 
Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը Յիսուսը վար նետել, ահա թէ ինչու առաջարկեց Յիսուսիվար նետել, ահա թէ ինչու առաջարկեց Յիսուսիվար նետել, ահա թէ ինչու առաջարկեց Յիսուսիվար նետել, ահա թէ ինչու առաջարկեց Յիսուսինննն    ոոոոր ր ր ր 
ինքզիինքզիինքզիինքզի´́́́նք վար նետէ: Ասիկանք վար նետէ: Ասիկանք վար նետէ: Ասիկանք վար նետէ: Ասիկա    ցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայցոյց կու տայ,,,,    որ Սատանային որ Սատանային որ Սատանային որ Սատանային 
կարողութիւնը մեզ փորձելու կամ մեզի վնաս հասցնելու՝ կարողութիւնը մեզ փորձելու կամ մեզի վնաս հասցնելու՝ կարողութիւնը մեզ փորձելու կամ մեզի վնաս հասցնելու՝ կարողութիւնը մեզ փորձելու կամ մեզի վնաս հասցնելու՝ 
սահմանափակ է: Սատանան կրնայ առաջարկել որ մեղք սահմանափակ է: Սատանան կրնայ առաջարկել որ մեղք սահմանափակ է: Սատանան կրնայ առաջարկել որ մեղք սահմանափակ է: Սատանան կրնայ առաջարկել որ մեղք 
գործենք, բայց չիգործենք, բայց չիգործենք, բայց չիգործենք, բայց չի´ ´ ´ ´ կրնար սկրնար սկրնար սկրնար ստիպել որ մեղք գործենք: Կտիպել որ մեղք գործենք: Կտիպել որ մեղք գործենք: Կտիպել որ մեղք գործենք: Կրնայ րնայ րնայ րնայ 
մղել մեմղել մեմղել մեմղել մեզ որ վնաս հասցնենք մեր անձերուն, բայց չիզ որ վնաս հասցնենք մեր անձերուն, բայց չիզ որ վնաս հասցնենք մեր անձերուն, բայց չիզ որ վնաս հասցնենք մեր անձերուն, բայց չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
պարտադրել որ պարտադրել որ պարտադրել որ պարտադրել որ նման բան մը ընենք: նման բան մը ընենք: նման բան մը ընենք: նման բան մը ընենք: Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան Յովհաննէս Ոսկեբերան 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդ չի կրնար վնասել քեզի, եթէ դուն քեզի չվնաՄարդ չի կրնար վնասել քեզի, եթէ դուն քեզի չվնաՄարդ չի կրնար վնասել քեզի, եթէ դուն քեզի չվնաՄարդ չի կրնար վնասել քեզի, եթէ դուն քեզի չվնա----
սեսսեսսեսսես»:»:»:»:    Իսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կԻսկ Օգոստինոս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մենք չենք կրնար արգիլել Մենք չենք կրնար արգիլել Մենք չենք կրնար արգիլել Մենք չենք կրնար արգիլել 
թռչուններուն որ թռչին մեր գլխուն վերեւ, բայց կրնանթռչուններուն որ թռչին մեր գլխուն վերեւ, բայց կրնանթռչուններուն որ թռչին մեր գլխուն վերեւ, բայց կրնանթռչուններուն որ թռչին մեր գլխուն վերեւ, բայց կրնանք ք ք ք 
արգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայարգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայարգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայարգիլել անոնց որ բոյն դնեն մեր գլխուն վրայ»: »: »: »: Օգոստինոս Օգոստինոս Օգոստինոս Օգոստինոս 
այստեղ չար ոգիներուն այստեղ չար ոգիներուն այստեղ չար ոգիներուն այստեղ չար ոգիներուն եւ անոնց կողմէ դրդուած մեղքերուն եւ անոնց կողմէ դրդուած մեղքերուն եւ անոնց կողմէ դրդուած մեղքերուն եւ անոնց կողմէ դրդուած մեղքերուն 
մասին է որ կը խօսի, եւ ըսել կմասին է որ կը խօսի, եւ ըսել կմասին է որ կը խօսի, եւ ըսել կմասին է որ կը խօսի, եւ ըսել կ’’’’ուզէ, թէ մենք չենք կրնար արուզէ, թէ մենք չենք կրնար արուզէ, թէ մենք չենք կրնար արուզէ, թէ մենք չենք կրնար ար----
գիլել չար ոգիներուն որ մեր շուրջ դառնան, բայց վստահագիլել չար ոգիներուն որ մեր շուրջ դառնան, բայց վստահագիլել չար ոգիներուն որ մեր շուրջ դառնան, բայց վստահագիլել չար ոգիներուն որ մեր շուրջ դառնան, բայց վստահա----
բար կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն դբար կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն դբար կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն դբար կրնանք արգիլել որ անոնք բոյն դնեն մեր սրտին մէջ:նեն մեր սրտին մէջ:նեն մեր սրտին մէջ:նեն մեր սրտին մէջ:    

7)7)7)7)    Ասկէ առաջ հաստատեցինք, թէ բազմաթիւ (Մարկոս Ասկէ առաջ հաստատեցինք, թէ բազմաթիւ (Մարկոս Ասկէ առաջ հաստատեցինք, թէ բազմաթիւ (Մարկոս Ասկէ առաջ հաստատեցինք, թէ բազմաթիւ (Մարկոս 
1.13) 1.13) 1.13) 1.13) ու բազմատեսակ (Ղուկաս 4.13) էին այն փորձութիւնու բազմատեսակ (Ղուկաս 4.13) էին այն փորձութիւնու բազմատեսակ (Ղուկաս 4.13) էին այն փորձութիւնու բազմատեսակ (Ղուկաս 4.13) էին այն փորձութիւննենենենե----
րը զորս կրեց Յիսուս: Մատթէոս ու Ղուկաս յատուկ կերպով րը զորս կրեց Յիսուս: Մատթէոս ու Ղուկաս յատուկ կերպով րը զորս կրեց Յիսուս: Մատթէոս ու Ղուկաս յատուկ կերպով րը զորս կրեց Յիսուս: Մատթէոս ու Ղուկաս յատուկ կերպով 
անոնցմէ երեքը կը յիշեն:անոնցմէ երեքը կը յիշեն:անոնցմէ երեքը կը յիշեն:անոնցմէ երեքը կը յիշեն:    Երբ Սատանան տեսաւ թէ առաջին Երբ Սատանան տեսաւ թէ առաջին Երբ Սատանան տեսաւ թէ առաջին Երբ Սատանան տեսաւ թէ առաջին 
փորձութեան ատեն Յիսուս Սուրբ Գփորձութեան ատեն Յիսուս Սուրբ Գփորձութեան ատեն Յիսուս Սուրբ Գփորձութեան ատեն Յիսուս Սուրբ Գիրիրիրիրքերէն մէջբերում կաքերէն մէջբերում կաքերէն մէջբերում կաքերէն մէջբերում կա----
տարեց ու անով խայտառակեց զինք եւ պարտութեան մատտարեց ու անով խայտառակեց զինք եւ պարտութեան մատտարեց ու անով խայտառակեց զինք եւ պարտութեան մատտարեց ու անով խայտառակեց զինք եւ պարտութեան մատ----
նեց, երկրորդ փորձութեան ժամանակ` ինեց, երկրորդ փորձութեան ժամանակ` ինեց, երկրորդ փորձութեան ժամանակ` ինեց, երկրորդ փորձութեան ժամանակ` ի´́́́նքն ալ դիմեց Սուրբ նքն ալ դիմեց Սուրբ նքն ալ դիմեց Սուրբ նքն ալ դիմեց Սուրբ 
Գիրքին: Արդարեւ, թելադրելէ ետք Յիսուսին որ ինքզինք Գիրքին: Արդարեւ, թելադրելէ ետք Յիսուսին որ ինքզինք Գիրքին: Արդարեւ, թելադրելէ ետք Յիսուսին որ ինքզինք Գիրքին: Արդարեւ, թելադրելէ ետք Յիսուսին որ ինքզինք 
տաճարի աշտարակէն վար նետէ, յիշեցուց անոր աստուատաճարի աշտարակէն վար նետէ, յիշեցուց անոր աստուատաճարի աշտարակէն վար նետէ, յիշեցուց անոր աստուատաճարի աշտարակէն վար նետէ, յիշեցուց անոր աստուա----
ծային խոստումը` ըսելով. ծային խոստումը` ըսելով. ծային խոստումը` ըսելով. ծային խոստումը` ըսելով. ««««ՔՔՔՔանի Սաղանի Սաղանի Սաղանի Սաղմոսներուն մէջ գրուած մոսներուն մէջ գրուած մոսներուն մէջ գրուած մոսներուն մէջ գրուած 
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է.է.է.է.---- “ “ “ “Աստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշԱստուած իր հրեշտակներուն պիտի պատուիրէ քեզի հատակներուն պիտի պատուիրէ քեզի հատակներուն պիտի պատուիրէ քեզի հատակներուն պիտի պատուիրէ քեզի հա----
մար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի մար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի մար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի մար, եւ քեզ իրենց ձեռքերուն վրայ պիտի վերցնեն, որպէսզի 
ոտքդ քարի չզարնուիոտքդ քարի չզարնուիոտքդ քարի չզարնուիոտքդ քարի չզարնուի”»”»”»”»::::    Ի՜նչ յանդգնութիւն: Սատանան Ի՜նչ յանդգնութիւն: Սատանան Ի՜նչ յանդգնութիւն: Սատանան Ի՜նչ յանդգնութիւն: Սատանան 
Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ` յարձակում կը գործէ Աստուծոյ Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ` յարձակում կը գործէ Աստուծոյ Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ` յարձակում կը գործէ Աստուծոյ Աստուծոյ Խօսքին միջոցաւ` յարձակում կը գործէ Աստուծոյ 
Որդիին դէմ: Այսօր ալ ՍատաՈրդիին դէմ: Այսօր ալ ՍատաՈրդիին դէմ: Այսօր ալ ՍատաՈրդիին դէմ: Այսօր ալ Սատանան իր յարձակումները կը նան իր յարձակումները կը նան իր յարձակումները կը նան իր յարձակումները կը 
գործէ հաւատացեալներուն դէմ Աստուածաշունչին միջոցաւ: գործէ հաւատացեալներուն դէմ Աստուածաշունչին միջոցաւ: գործէ հաւատացեալներուն դէմ Աստուածաշունչին միջոցաւ: գործէ հաւատացեալներուն դէմ Աստուածաշունչին միջոցաւ: 
Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.Այսպէս, օրինակ.----    

Երբ բան մը կը խնդրենք Աստուծմէ ու չենք ստանար, Երբ բան մը կը խնդրենք Աստուծմէ ու չենք ստանար, Երբ բան մը կը խնդրենք Աստուծմէ ու չենք ստանար, Երբ բան մը կը խնդրենք Աստուծմէ ու չենք ստանար, 
Սատանան կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ խոստուՍատանան կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ խոստուՍատանան կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ խոստուՍատանան կը յիշեցնէ մեզի Աստուծոյ խոստումը` ըսելով. մը` ըսելով. մը` ըսելով. մը` ըսելով. 
««««Չէ՞ որ Աստուած ըսաւՉէ՞ որ Աստուած ըսաւՉէ՞ որ Աստուած ըսաւՉէ՞ որ Աստուած ըսաւ    թէ ինչ որ խթէ ինչ որ խթէ ինչ որ խթէ ինչ որ խնդրնդրնդրնդրէք իրմէ` էք իրմէ` էք իրմէ` էք իրմէ` պիտի տայ պիտի տայ պիտի տայ պիտի տայ 
ձեզիձեզիձեզիձեզի»»»» ( ( ( (ՄատթՄատթՄատթՄատթէոս 7.7):էոս 7.7):էոս 7.7):էոս 7.7):    

Երբ մարդիկ կը զրկեն մեզ մեր իրաւունքէն, Սատանան Երբ մարդիկ կը զրկեն մեզ մեր իրաւունքէն, Սատանան Երբ մարդիկ կը զրկեն մեզ մեր իրաւունքէն, Սատանան Երբ մարդիկ կը զրկեն մեզ մեր իրաւունքէն, Սատանան 
մեզի կմեզի կմեզի կմեզի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Աստուած խոստացած էՉէ՞ որ Աստուած խոստացած էՉէ՞ որ Աստուած խոստացած էՉէ՞ որ Աստուած խոստացած է    զրկուածին զրկուածին զրկուածին զրկուածին 
իրաւունքը վերադարձնելիրաւունքը վերադարձնելիրաւունքը վերադարձնելիրաւունքը վերադարձնել» » » » ((((Սաղմոս 146.7):Սաղմոս 146.7):Սաղմոս 146.7):Սաղմոս 146.7):    

Երբ Աստուծոյ կԵրբ Աստուծոյ կԵրբ Աստուծոյ կԵրբ Աստուծոյ կը յուսանք եւ երեւութապէս անպաշտը յուսանք եւ երեւութապէս անպաշտը յուսանք եւ երեւութապէս անպաշտը յուսանք եւ երեւութապէս անպաշտ----
պպպպան կը մնանք, Չարը մեզի կան կը մնանք, Չարը մեզի կան կը մնանք, Չարը մեզի կան կը մնանք, Չարը մեզի կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Աստուած խոստաՉէ՞ որ Աստուած խոստաՉէ՞ որ Աստուած խոստաՉէ՞ որ Աստուած խոստա----
ցած էցած էցած էցած է    պաշտպպաշտպպաշտպպաշտպանել իրեն յուսացողներըանել իրեն յուսացողներըանել իրեն յուսացողներըանել իրեն յուսացողները» » » » ((((Սաղմոս 5.11):Սաղմոս 5.11):Սաղմոս 5.11):Սաղմոս 5.11):    

Երբ հիւանդութեամբ մը կը սկսինք տառապիլ, ՉարախօԵրբ հիւանդութեամբ մը կը սկսինք տառապիլ, ՉարախօԵրբ հիւանդութեամբ մը կը սկսինք տառապիլ, ՉարախօԵրբ հիւանդութեամբ մը կը սկսինք տառապիլ, Չարախօ----
սը մեզ գայթակղեցնելու համար` կսը մեզ գայթակղեցնելու համար` կսը մեզ գայթակղեցնելու համար` կսը մեզ գայթակղեցնելու համար` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Աստուած Չէ՞ որ Աստուած Չէ՞ որ Աստուած Չէ՞ որ Աստուած 
խոստացած էխոստացած էխոստացած էխոստացած է    քու բոլոր հիւանդութիւններդ բժշկելքու բոլոր հիւանդութիւններդ բժշկելքու բոլոր հիւանդութիւններդ բժշկելքու բոլոր հիւանդութիւններդ բժշկել» » » » ((((Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 
103.3):103.3):103.3):103.3):    

Երբ բան մը չենք ըրած ու մարդիկ մեզ յանցաւոր կը Երբ բան մը չենք ըրած ու մարդիկ մեզ յանցաւոր կը Երբ բան մը չենք ըրած ու մարդիկ մեզ յանցաւոր կը Երբ բան մը չենք ըրած ու մարդիկ մեզ յանցաւոր կը 
հանեն, Դահանեն, Դահանեն, Դահանեն, Դատապարտիչը կը մօտենայ մեզի ու կտապարտիչը կը մօտենայ մեզի ու կտապարտիչը կը մօտենայ մեզի ու կտապարտիչը կը մօտենայ մեզի ու կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ Չէ՞ որ 
Աստուած խոստացած էԱստուած խոստացած էԱստուած խոստացած էԱստուած խոստացած է    օգնել ձեզի եւ թոյլ չտալ որ մէկը ձեզ օգնել ձեզի եւ թոյլ չտալ որ մէկը ձեզ օգնել ձեզի եւ թոյլ չտալ որ մէկը ձեզ օգնել ձեզի եւ թոյլ չտալ որ մէկը ձեզ 
յանցաւոր հանէյանցաւոր հանէյանցաւոր հանէյանցաւոր հանէ» » » » ((((Եսայի 50.9):Եսայի 50.9):Եսայի 50.9):Եսայի 50.9):    

Երբ չար մարդու մը լարաԵրբ չար մարդու մը լարաԵրբ չար մարդու մը լարաԵրբ չար մարդու մը լարած որոգայթին մէջ կծ որոգայթին մէջ կծ որոգայթին մէջ կծ որոգայթին մէջ կ’’’’իյնանք, իյնանք, իյնանք, իյնանք, 
Չարը Չարը Չարը Չարը կը մօտենայ մեզի ու կկը մօտենայ մեզի ու կկը մօտենայ մեզի ու կկը մօտենայ մեզի ու կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Չէ՞ որ Աստուած խոսՉէ՞ որ Աստուած խոսՉէ՞ որ Աստուած խոսՉէ՞ որ Աստուած խոստատատատա----
ցած էցած էցած էցած է    քեզ փրկել որսորդին ոքեզ փրկել որսորդին ոքեզ փրկել որսորդին ոքեզ փրկել որսորդին որոգայթէնրոգայթէնրոգայթէնրոգայթէն» » » » ((((Սաղմոս 91.3):Սաղմոս 91.3):Սաղմոս 91.3):Սաղմոս 91.3):    

Կարելի է անհունօրէն շարունակել շարքը նման խօսքեԿարելի է անհունօրէն շարունակել շարքը նման խօսքեԿարելի է անհունօրէն շարունակել շարքը նման խօսքեԿարելի է անհունօրէն շարունակել շարքը նման խօսքե----
րու, սակայն այստեղ կանգ կրու, սակայն այստեղ կանգ կրու, սակայն այստեղ կանգ կրու, սակայն այստեղ կանգ կ’’’’առնեմ, յիշեցնելու համար թէ առնեմ, յիշեցնելու համար թէ առնեմ, յիշեցնելու համար թէ առնեմ, յիշեցնելու համար թէ 
ՍատաՍատաՍատաՍատանան դիւրաւ կրնայ մեր հաւատքին մէջ կասկածի սերնան դիւրաւ կրնայ մեր հաւատքին մէջ կասկածի սերնան դիւրաւ կրնայ մեր հաւատքին մէջ կասկածի սերնան դիւրաւ կրնայ մեր հաւատքին մէջ կասկածի սեր----
մեր ցանել ու մեզ գայթակղեցնել` Աստուածամեր ցանել ու մեզ գայթակղեցնել` Աստուածամեր ցանել ու մեզ գայթակղեցնել` Աստուածամեր ցանել ու մեզ գայթակղեցնել` Աստուածաշունչին մէջ շունչին մէջ շունչին մէջ շունչին մէջ 



 440 

արձանագրուած Աստուծոյ խօսքեարձանագրուած Աստուծոյ խօսքեարձանագրուած Աստուծոյ խօսքեարձանագրուած Աստուծոյ խօսքերուն ու խոսրուն ու խոսրուն ու խոսրուն ու խոստումներուն տումներուն տումներուն տումներուն 
յիշեցումովը մեզի: Կարեւոր է այս իրողութիւնը նկատի յիշեցումովը մեզի: Կարեւոր է այս իրողութիւնը նկատի յիշեցումովը մեզի: Կարեւոր է այս իրողութիւնը նկատի յիշեցումովը մեզի: Կարեւոր է այս իրողութիւնը նկատի 
առնել, որպէսզի երբ նեղութիւններէ անցնինք` թոյլ չտանք որ առնել, որպէսզի երբ նեղութիւններէ անցնինք` թոյլ չտանք որ առնել, որպէսզի երբ նեղութիւններէ անցնինք` թոյլ չտանք որ առնել, որպէսզի երբ նեղութիւններէ անցնինք` թոյլ չտանք որ 
Չարը պղտորէ մեր միտքը եւ անվստահութիւն սերմանէ մեր Չարը պղտորէ մեր միտքը եւ անվստահութիւն սերմանէ մեր Չարը պղտորէ մեր միտքը եւ անվստահութիւն սերմանէ մեր Չարը պղտորէ մեր միտքը եւ անվստահութիւն սերմանէ մեր 
մէջ Աստուծոյ եւ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն նկատմէջ Աստուծոյ եւ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն նկատմէջ Աստուծոյ եւ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն նկատմէջ Աստուծոյ եւ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն նկատ----
մամբ:մամբ:մամբ:մամբ:    

8) 8) 8) 8) Պիղծ Սատանան` Պիղծ Սատանան` Պիղծ Սատանան` Պիղծ Սատանան` Աստուծոյ սուրբ Գիրքէն մէջբերում Աստուծոյ սուրբ Գիրքէն մէջբերում Աստուծոյ սուրբ Գիրքէն մէջբերում Աստուծոյ սուրբ Գիրքէն մէջբերում 
կը կատարէ. կը կատարէ. կը կատարէ. կը կատարէ. այսօր որքա՜ն պիղծայսօր որքա՜ն պիղծայսօր որքա՜ն պիղծայսօր որքա՜ն պիղծեր կան որոնք Աստուածաեր կան որոնք Աստուածաեր կան որոնք Աստուածաեր կան որոնք Աստուածա----
շունչէն մէշունչէն մէշունչէն մէշունչէն մէջբերումներ կը կատարեն: Չար Սատանան` ջբերումներ կը կատարեն: Չար Սատանան` ջբերումներ կը կատարեն: Չար Սատանան` ջբերումներ կը կատարեն: Չար Սատանան` սուրբ սուրբ սուրբ սուրբ 
Գիրքէն խօսքեր կը յիշէ. Գիրքէն խօսքեր կը յիշէ. Գիրքէն խօսքեր կը յիշէ. Գիրքէն խօսքեր կը յիշէ. այսօր որքա՜ն չար մարդիկ կան այսօր որքա՜ն չար մարդիկ կան այսօր որքա՜ն չար մարդիկ կան այսօր որքա՜ն չար մարդիկ կան 
որոնք սուրբ Գիրքէն խօսքեր կը յիշեն: որոնք սուրբ Գիրքէն խօսքեր կը յիշեն: որոնք սուրբ Գիրքէն խօսքեր կը յիշեն: որոնք սուրբ Գիրքէն խօսքեր կը յիշեն: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, մեր կեանքին մեր կեանքին մեր կեանքին մեր կեանքին 
մէջ, մեր անմիջակամէջ, մեր անմիջակամէջ, մեր անմիջակամէջ, մեր անմիջական միջավայրին մէջ, կան մարդիկ որոնք ն միջավայրին մէջ, կան մարդիկ որոնք ն միջավայրին մէջ, կան մարդիկ որոնք ն միջավայրին մէջ, կան մարդիկ որոնք 
Աստուծոյ կամքին հակառակ կԱստուծոյ կամքին հակառակ կԱստուծոյ կամքին հակառակ կԱստուծոյ կամքին հակառակ կ’’’’ապրին, եւ սակայն, Աստուծոյ ապրին, եւ սակայն, Աստուծոյ ապրին, եւ սակայն, Աստուծոյ ապրին, եւ սակայն, Աստուծոյ 
կամքը արտայայտող խօսքեր կը յիշեն Աստուածաշունչէն: կամքը արտայայտող խօսքեր կը յիշեն Աստուածաշունչէն: կամքը արտայայտող խօսքեր կը յիշեն Աստուածաշունչէն: կամքը արտայայտող խօսքեր կը յիշեն Աստուածաշունչէն: 
Կան մարդիկ որոնք Աստուածաշունչին անունով կը խօսին եւ Կան մարդիկ որոնք Աստուածաշունչին անունով կը խօսին եւ Կան մարդիկ որոնք Աստուածաշունչին անունով կը խօսին եւ Կան մարդիկ որոնք Աստուածաշունչին անունով կը խօսին եւ 
սակայն չեն հաւատար Աստուածաշունչին մէջ գրուածին: սակայն չեն հաւատար Աստուածաշունչին մէջ գրուածին: սակայն չեն հաւատար Աստուածաշունչին մէջ գրուածին: սակայն չեն հաւատար Աստուածաշունչին մէջ գրուածին: 
Ամէն մարդ որ ԱստԱմէն մարդ որ ԱստԱմէն մարդ որ ԱստԱմէն մարդ որ Աստուածաշունչէն խօսք մը կը յիշէ` չիուածաշունչէն խօսք մը կը յիշէ` չիուածաշունչէն խօսք մը կը յիշէ` չիուածաշունչէն խօսք մը կը յիշէ` չի´ ´ ´ ´ նշանշանշանշա----
նակեր թէ Աստուծոյ մարդն է: Ամէն մարդ որ Պօղոս առաքեանակեր թէ Աստուծոյ մարդն է: Ամէն մարդ որ Պօղոս առաքեանակեր թէ Աստուծոյ մարդն է: Ամէն մարդ որ Պօղոս առաքեանակեր թէ Աստուծոյ մարդն է: Ամէն մարդ որ Պօղոս առաքեա----
լէն խօսք մը կը յիշէ` չիլէն խօսք մը կը յիշէ` չիլէն խօսք մը կը յիշէ` չիլէն խօսք մը կը յիշէ` չի´ ´ ´ ´ նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ նշանակեր թէ Աստուծոյ կողմէ 
առաքուած անձ մըն է:առաքուած անձ մըն է:առաքուած անձ մըն է:առաքուած անձ մըն է:    

9) 9) 9) 9) Սատանան համոզելու համար Քրիստոսը որ տաճարի Սատանան համոզելու համար Քրիստոսը որ տաճարի Սատանան համոզելու համար Քրիստոսը որ տաճարի Սատանան համոզելու համար Քրիստոսը որ տաճարի 
աշտարակէն վար նետուի` Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշեաշտարակէն վար նետուի` Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշեաշտարակէն վար նետուի` Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշեաշտարակէն վար նետուի` Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշեց: ց: ց: ց: 
Որքա՜ն զարմանալի ու միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Որքա՜ն զարմանալի ու միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Որքա՜ն զարմանալի ու միաժամանակ հետաքրքրական է, որ Որքա՜ն զարմանալի ու միաժամանակ հետաքրքրական է, որ 
Սատանան ուզեց ինքնակործանումի առաջնորդել Յիսուսը` Սատանան ուզեց ինքնակործանումի առաջնորդել Յիսուսը` Սատանան ուզեց ինքնակործանումի առաջնորդել Յիսուսը` Սատանան ուզեց ինքնակործանումի առաջնորդել Յիսուսը` 
նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն Սուրբ Գիրքի խօսքին միջոցաւ: Այսօր ալ նոյնը կը Սուրբ Գիրքի խօսքին միջոցաւ: Այսօր ալ նոյնը կը Սուրբ Գիրքի խօսքին միջոցաւ: Այսօր ալ նոյնը կը Սուրբ Գիրքի խօսքին միջոցաւ: Այսօր ալ նոյնը կը 
պատահի, բայց այս անգամ ոպատահի, բայց այս անգամ ոպատահի, բայց այս անգամ ոպատահի, բայց այս անգամ ո´́́́չ թէ ուղղակիօրէն Սատանային չ թէ ուղղակիօրէն Սատանային չ թէ ուղղակիօրէն Սատանային չ թէ ուղղակիօրէն Սատանային 
միջոցաւ, այլ` Սատանային կողմէ կուրցուած ու մոլմիջոցաւ, այլ` Սատանային կողմէ կուրցուած ու մոլմիջոցաւ, այլ` Սատանային կողմէ կուրցուած ու մոլմիջոցաւ, այլ` Սատանային կողմէ կուրցուած ու մոլորեցուած որեցուած որեցուած որեցուած 
տգէտ քարոզիչներու միջոցաւ: Աստուածաշունչը որ կոչուած տգէտ քարոզիչներու միջոցաւ: Աստուածաշունչը որ կոչուած տգէտ քարոզիչներու միջոցաւ: Աստուածաշունչը որ կոչուած տգէտ քարոզիչներու միջոցաւ: Աստուածաշունչը որ կոչուած 
է կեանք շնորհելու մարդոց, կրնայ կործաէ կեանք շնորհելու մարդոց, կրնայ կործաէ կեանք շնորհելու մարդոց, կրնայ կործաէ կեանք շնորհելու մարդոց, կրնայ կործանումի առաջնորդել նումի առաջնորդել նումի առաջնորդել նումի առաջնորդել 
զանոնք, եթէ երբեք մոլորած անձերու կողմէ քարոզուի: զանոնք, եթէ երբեք մոլորած անձերու կողմէ քարոզուի: զանոնք, եթէ երբեք մոլորած անձերու կողմէ քարոզուի: զանոնք, եթէ երբեք մոլորած անձերու կողմէ քարոզուի: 
Աստուածաշունչը որ կոչուած է մեղքի խաւարէն լոյսի բերեԱստուածաշունչը որ կոչուած է մեղքի խաւարէն լոյսի բերեԱստուածաշունչը որ կոչուած է մեղքի խաւարէն լոյսի բերեԱստուածաշունչը որ կոչուած է մեղքի խաւարէն լոյսի բերե----
լու մարդիկը, ճիշդ հակառակը, կրնայ մալու մարդիկը, ճիշդ հակառակը, կրնայ մալու մարդիկը, ճիշդ հակառակը, կրնայ մալու մարդիկը, ճիշդ հակառակը, կրնայ մարդիկը մեղքի խաւարդիկը մեղքի խաւարդիկը մեղքի խաւարդիկը մեղքի խաւա----
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րին առաջնորդել, եթէ երբեք անուղղափառ հաւատք ունեցող րին առաջնորդել, եթէ երբեք անուղղափառ հաւատք ունեցող րին առաջնորդել, եթէ երբեք անուղղափառ հաւատք ունեցող րին առաջնորդել, եթէ երբեք անուղղափառ հաւատք ունեցող 
անձերու կողմէ պատգամուի: Թող այս իրականութիւնը առիթ անձերու կողմէ պատգամուի: Թող այս իրականութիւնը առիթ անձերու կողմէ պատգամուի: Թող այս իրականութիւնը առիթ անձերու կողմէ պատգամուի: Թող այս իրականութիւնը առիթ 
մը ըլլայ զգուշութեան, որպէսզի հաւատք եւ ուշադրութիւն մը ըլլայ զգուշութեան, որպէսզի հաւատք եւ ուշադրութիւն մը ըլլայ զգուշութեան, որպէսզի հաւատք եւ ուշադրութիւն մը ըլլայ զգուշութեան, որպէսզի հաւատք եւ ուշադրութիւն 
չչչչ’’’’ընծայենք Քրիստոսը քարոզող պատահական անձերու, այլ ընծայենք Քրիստոսը քարոզող պատահական անձերու, այլ ընծայենք Քրիստոսը քարոզող պատահական անձերու, այլ ընծայենք Քրիստոսը քարոզող պատահական անձերու, այլ 
Սուրբ Հոգիէն խնդրենք, որ ինք առՍուրբ Հոգիէն խնդրենք, որ ինք առՍուրբ Հոգիէն խնդրենք, որ ինք առՍուրբ Հոգիէն խնդրենք, որ ինք առաջնորդէ մեզ ու յայտնէ թէ աջնորդէ մեզ ու յայտնէ թէ աջնորդէ մեզ ու յայտնէ թէ աջնորդէ մեզ ու յայտնէ թէ 
ոոոո´́́́ր քարոզիչին խօսքերուն կրնանք հաւատք ընծայել:ր քարոզիչին խօսքերուն կրնանք հաւատք ընծայել:ր քարոզիչին խօսքերուն կրնանք հաւատք ընծայել:ր քարոզիչին խօսքերուն կրնանք հաւատք ընծայել:    

10) 10) 10) 10) Քիչ մը վերեւ ըսինք, թէ Սատանային կողմէ Սուրբ Քիչ մը վերեւ ըսինք, թէ Սատանային կողմէ Սուրբ Քիչ մը վերեւ ըսինք, թէ Սատանային կողմէ Սուրբ Քիչ մը վերեւ ըսինք, թէ Սատանային կողմէ Սուրբ 
Գիրքէն խօսք մը յիշելը յանդուգն քայլ մըն էր. բայց կրնանք Գիրքէն խօսք մը յիշելը յանդուգն քայլ մըն էր. բայց կրնանք Գիրքէն խօսք մը յիշելը յանդուգն քայլ մըն էր. բայց կրնանք Գիրքէն խօսք մը յիշելը յանդուգն քայլ մըն էր. բայց կրնանք 
հաստատապէս ըսել, նաեւ, թէ ատիկա յիմարութիւն էր. հաստատապէս ըսել, նաեւ, թէ ատիկա յիմարութիւն էր. հաստատապէս ըսել, նաեւ, թէ ատիկա յիմարութիւն էր. հաստատապէս ըսել, նաեւ, թէ ատիկա յիմարութիւն էր. 
ինչո՞ւ համար: ինչո՞ւ համար: ինչո՞ւ համար: ինչո՞ւ համար: Սատանան մէջբերեց Սատանան մէջբերեց Սատանան մէջբերեց Սատանան մէջբերեց 91919191----րդ Սաղմոսի 11րդ Սաղմոսի 11րդ Սաղմոսի 11րդ Սաղմոսի 11----12 12 12 12 
համարները որոնք կհամարները որոնք կհամարները որոնք կհամարները որոնք կ’’’’ըսեն. ըսեն. ըսեն. ըսեն. ««««Վասնզի իր հրեշտակներուն Վասնզի իր հրեշտակներուն Վասնզի իր հրեշտակներուն Վասնզի իր հրեշտակներուն 
պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ 
քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որ 
չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեսչըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեսչըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեսչըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնես»:»:»:»:    Սատանան այստեղ կանգ Սատանան այստեղ կանգ Սատանան այստեղ կանգ Սատանան այստեղ կանգ 
կկկկ’’’’առնէ առնէ առնէ առնէ եւ չի կրնար եւ չի կրնար եւ չի կրնար եւ չի կրնար կամ չ'ուզեր կամ չ'ուզեր կամ չ'ուզեր կամ չ'ուզեր յիշել Սաղմոսին յիշել Սաղմոսին յիշել Սաղմոսին յիշել Սաղմոսին շարունաշարունաշարունաշարունա----
կկկկութիւնը, 13ութիւնը, 13ութիւնը, 13ութիւնը, 13----րդ համարը, որ իր դատապարտութիւնն ու կորդ համարը, որ իր դատապարտութիւնն ու կորդ համարը, որ իր դատապարտութիւնն ու կորդ համարը, որ իր դատապարտութիւնն ու կո----
րուստը կը յայտարարէ. րուստը կը յայտարարէ. րուստը կը յայտարարէ. րուստը կը յայտարարէ. ««««Առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալես. Առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալես. Առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալես. Առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալես. 
առիւծի կորիւնը ու վիշապը պիտի կոխկռտեսառիւծի կորիւնը ու վիշապը պիտի կոխկռտեսառիւծի կորիւնը ու վիշապը պիտի կոխկռտեսառիւծի կորիւնը ու վիշապը պիտի կոխկռտես»:»:»:»:    Սատանան Սատանան Սատանան Սատանան 
իր կատարած մէջբերումովիր կատարած մէջբերումովիր կատարած մէջբերումովիր կատարած մէջբերումով`̀̀̀    իր իր իր իր դատապդատապդատապդատապարտութիւնն է որ արտութիւնն է որ արտութիւնն է որ արտութիւնն է որ 
յայտարարած եղաւ, որովհետեւ ժամայայտարարած եղաւ, որովհետեւ ժամայայտարարած եղաւ, որովհետեւ ժամայայտարարած եղաւ, որովհետեւ ժամանակը եկած էր որ մարնակը եկած էր որ մարնակը եկած էր որ մարնակը եկած էր որ մար----
գարէական այս Սաղմոսը իր լրումը գտնէր Աստուծոյ Որդիին գարէական այս Սաղմոսը իր լրումը գտնէր Աստուծոյ Որդիին գարէական այս Սաղմոսը իր լրումը գտնէր Աստուծոյ Որդիին գարէական այս Սաղմոսը իր լրումը գտնէր Աստուծոյ Որդիին 
միջոցաւ, որ առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալէր եւ առիւծի միջոցաւ, որ առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալէր եւ առիւծի միջոցաւ, որ առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալէր եւ առիւծի միջոցաւ, որ առիւծի ու իժի վրայ պիտի քալէր եւ առիւծի 
կորիւնն ու վիշապը պիտի կոխկռտէր: Յստակ է որ հոս կորիւնն ու վիշապը պիտի կոխկռտէր: Յստակ է որ հոս կորիւնն ու վիշապը պիտի կոխկռտէր: Յստակ է որ հոս կորիւնն ու վիշապը պիտի կոխկռտէր: Յստակ է որ հոս 
յիշուած առիւծը եւ վիշապը կը ներկայացնեն Սատանան, իսկ յիշուած առիւծը եւ վիշապը կը ներկայացնեն Սատանան, իսկ յիշուած առիւծը եւ վիշապը կը ներկայացնեն Սատանան, իսկ յիշուած առիւծը եւ վիշապը կը ներկայացնեն Սատանան, իսկ 
իժն ու կորիւնը` չար ոգիները: Իիժն ու կորիւնը` չար ոգիները: Իիժն ու կորիւնը` չար ոգիները: Իիժն ու կորիւնը` չար ոգիները: Ի՞նչ է մեր քաղելիք դասը այս ՞նչ է մեր քաղելիք դասը այս ՞նչ է մեր քաղելիք դասը այս ՞նչ է մեր քաղելիք դասը այս 
կէտէն: Սատանան Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշելով` ինքն իր կէտէն: Սատանան Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշելով` ինքն իր կէտէն: Սատանան Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշելով` ինքն իր կէտէն: Սատանան Սուրբ Գիրքէն խօսք մը յիշելով` ինքն իր 
կործանումը յայտարարած եղաւ: Այսօր ալ կան մարդիկ, կործանումը յայտարարած եղաւ: Այսօր ալ կան մարդիկ, կործանումը յայտարարած եղաւ: Այսօր ալ կան մարդիկ, կործանումը յայտարարած եղաւ: Այսօր ալ կան մարդիկ, 
որոնք Աստուածաշունչէն խօսքեր կը յիշեն, առանց անդրաորոնք Աստուածաշունչէն խօսքեր կը յիշեն, առանց անդրաորոնք Աստուածաշունչէն խօսքեր կը յիշեն, առանց անդրաորոնք Աստուածաշունչէն խօսքեր կը յիշեն, առանց անդրա----
դառնալու որ նոյնինքն իրենց յիշած այդ խօսքերով օր մը պիդառնալու որ նոյնինքն իրենց յիշած այդ խօսքերով օր մը պիդառնալու որ նոյնինքն իրենց յիշած այդ խօսքերով օր մը պիդառնալու որ նոյնինքն իրենց յիշած այդ խօսքերով օր մը պի----
տի դատապարտուին ու կոտի դատապարտուին ու կոտի դատապարտուին ու կոտի դատապարտուին ու կործանին:րծանին:րծանին:րծանին:    

11) 11) 11) 11) Եկէք աԵկէք աԵկէք աԵկէք անգամ մընգամ մընգամ մընգամ մը    եւսեւսեւսեւս    կարդանք Սաղմոսը. կարդանք Սաղմոսը. կարդանք Սաղմոսը. կարդանք Սաղմոսը. ««««Վասնզի իր Վասնզի իր Վասնզի իր Վասնզի իր 
հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի համար, որ քու բոլոր 
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ճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պիճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն: Անոնք ձեռքերնուն վրայ պի----
տի վերցնեն քեզ, որ չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեստի վերցնեն քեզ, որ չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեստի վերցնեն քեզ, որ չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնեստի վերցնեն քեզ, որ չըլլայ թէ ոտքդ քարի զարնես»:»:»:»:    ՈւշաՈւշաՈւշաՈւշա----
դրութիւն դարձուցէք որ դրութիւն դարձուցէք որ դրութիւն դարձուցէք որ դրութիւն դարձուցէք որ Սատանան չփոխեց ՍաղմոՍատանան չփոխեց ՍաղմոՍատանան չփոխեց ՍաղմոՍատանան չփոխեց Սաղմոսի խօսսի խօսսի խօսսի խօս----
քը, բայց փոխեց նպատակը խօսքին: Ի՞նչ նպատաքը, բայց փոխեց նպատակը խօսքին: Ի՞նչ նպատաքը, բայց փոխեց նպատակը խօսքին: Ի՞նչ նպատաքը, բայց փոխեց նպատակը խօսքին: Ի՞նչ նպատակով ըսուած կով ըսուած կով ըսուած կով ըսուած 
է այս խօսքը: Ըէ այս խօսքը: Ըէ այս խօսքը: Ըէ այս խօսքը: Ըսուած է ցոյց տալու համարսուած է ցոյց տալու համարսուած է ցոյց տալու համարսուած է ցոյց տալու համար,,,,    որ Աստուաոր Աստուաոր Աստուաոր Աստուած ծ ծ ծ 
հոգատար ու խնամածու Աստուած է.հոգատար ու խնամածու Աստուած է.հոգատար ու խնամածու Աստուած է.հոգատար ու խնամածու Աստուած է.    ցոյց տալու ցոյց տալու ցոյց տալու ցոյց տալու համար, համար, համար, համար, որ որ որ որ 
ան ան ան ան փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց մեզ փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց մեզ փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց մեզ փորձութեանց ու նեղութեանց դիմաց մեզ պպպպաշտպանող ու աշտպանող ու աշտպանող ու աշտպանող ու 
պահպանող Աստուած է. բպահպանող Աստուած է. բպահպանող Աստուած է. բպահպանող Աստուած է. բայց ահա Սատանան նոյն այց ահա Սատանան նոյն այց ահա Սատանան նոյն այց ահա Սատանան նոյն այս խօսայս խօսայս խօսայս խօս----
քքքքը կը յիշէ,ը կը յիշէ,ը կը յիշէ,ը կը յիշէ,    ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ցոյց տալու համար թէ ցոյց տալու համար թէ ցոյց տալու համար թէ ցոյց տալու համար թէ ԱստուԱստուԱստուԱստուած`ած`ած`ած`    պաշտպաշտպաշտպաշտ----
պապապապա´́́́նննն    Աստուած է, Աստուած է, Աստուած է, Աստուած է, այլայլայլայլ    կը յիշէկը յիշէկը յիշէկը յիշէ՝ զԱստուած փոր՝ զԱստուած փոր՝ զԱստուած փոր՝ զԱստուած փորձելոձելոձելոձելո´́́́ւ համար, ւ համար, ւ համար, ւ համար, 
անոր հոգատար անոր հոգատար անոր հոգատար անոր հոգատար ու պաշտպան ու պաշտպան ու պաշտպան ու պաշտպան հայր ըլլալը փորձեհայր ըլլալը փորձեհայր ըլլալը փորձեհայր ըլլալը փորձելոլոլոլո´́́́ւ ւ ւ ւ 
համար: Հետեւաբար, Սաղմոսին յիշատահամար: Հետեւաբար, Սաղմոսին յիշատահամար: Հետեւաբար, Սաղմոսին յիշատահամար: Հետեւաբար, Սաղմոսին յիշատակումով` կումով` կումով` կումով` ՍաՍաՍաՍա----
տանատանատանատանային նպատակն էր, համոզել Յիսուսը եւ համոզել յին նպատակն էր, համոզել Յիսուսը եւ համոզել յին նպատակն էր, համոզել Յիսուսը եւ համոզել յին նպատակն էր, համոզել Յիսուսը եւ համոզել մեզ, թէ մեզ, թէ մեզ, թէ մեզ, թէ 
Աստուած չիԱստուած չիԱստուած չիԱստուած չի´ ´ ´ ´ պաշտպաներ մեզ փորձութեանց ու նեղուպաշտպաներ մեզ փորձութեանց ու նեղուպաշտպաներ մեզ փորձութեանց ու նեղուպաշտպաներ մեզ փորձութեանց ու նեղու----
թեանց դիմաց:թեանց դիմաց:թեանց դիմաց:թեանց դիմաց:    

12) 12) 12) 12) ««««Վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի Վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի Վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի Վասնզի իր հրեշտակներուն պիտի ապսպրէ քեզի 
համար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ քեզ պահենհամար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ քեզ պահենհամար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ քեզ պահենհամար, որ քու բոլոր ճամբաներուդ մէջ քեզ պահեն»:»:»:»:    ՎերջաՎերջաՎերջաՎերջա----
պէս, յիշենք նաեւ որ այս բառերը կը պարզեն, թէ հրեշպէս, յիշենք նաեւ որ այս բառերը կը պարզեն, թէ հրեշպէս, յիշենք նաեւ որ այս բառերը կը պարզեն, թէ հրեշպէս, յիշենք նաեւ որ այս բառերը կը պարզեն, թէ հրեշտակտակտակտակ----
ները մեր պահապաններն ու պաշտպաններները մեր պահապաններն ու պաշտպաններները մեր պահապաններն ու պաշտպաններները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են: Աստուած ն են: Աստուած ն են: Աստուած ն են: Աստուած 
մեր պահպանութիւնը անոնց վստահած է: Իւրաքանչիւր անձ մեր պահպանութիւնը անոնց վստահած է: Իւրաքանչիւր անձ մեր պահպանութիւնը անոնց վստահած է: Իւրաքանչիւր անձ մեր պահպանութիւնը անոնց վստահած է: Իւրաքանչիւր անձ 
ունի իր պահապան հրեշտակը, եւ Յիսուս այս մէկը յստակ ունի իր պահապան հրեշտակը, եւ Յիսուս այս մէկը յստակ ունի իր պահապան հրեշտակը, եւ Յիսուս այս մէկը յստակ ունի իր պահապան հրեշտակը, եւ Յիսուս այս մէկը յստակ 
դարձուց երբ ըսաւ. դարձուց երբ ըսաւ. դարձուց երբ ըսաւ. դարձուց երբ ըսաւ. ««««Զգո՜յշ, միԶգո՜յշ, միԶգո՜յշ, միԶգո՜յշ, մի´ ´ ´ ´ արհամարհէք այս փոքրիկնեարհամարհէք այս փոքրիկնեարհամարհէք այս փոքրիկնեարհամարհէք այս փոքրիկնե----
րէն մէկը, գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ րէն մէկը, գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ րէն մէկը, գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ րէն մէկը, գիտցէք, որ անոնց հրեշտակները երկինքի մէջ 
միշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրսմիշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրսմիշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրսմիշտ կը տեսնեն իմ երկնաւոր Հայրս»»»»    ((((Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): Մատթէոս 18.10): 
««««Անոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակներըԱնոնց հրեշտակները» » » » բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ բառերը, ամենայն յստակութեամբ 
ցոյց կու տան, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ անձ ունի իր ցոյց կու տան, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ անձ ունի իր ցոյց կու տան, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ անձ ունի իր ցոյց կու տան, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ անձ ունի իր 
պահապան հրեշտակը, որ կ'օգնէ իրեն փրկութեան ճամբուն պահապան հրեշտակը, որ կ'օգնէ իրեն փրկութեան ճամբուն պահապան հրեշտակը, որ կ'օգնէ իրեն փրկութեան ճամբուն պահապան հրեշտակը, որ կ'օգնէ իրեն փրկութեան ճամբուն 
վրայ (Եբրայեցիս 1.14): Իբրեւ պահապանները մարդկուվրայ (Եբրայեցիս 1.14): Իբրեւ պահապանները մարդկուվրայ (Եբրայեցիս 1.14): Իբրեւ պահապանները մարդկուվրայ (Եբրայեցիս 1.14): Իբրեւ պահապանները մարդկութեան, թեան, թեան, թեան, 
անոնք անտարբեր չեն մարդոց քաշած ցաւանոնք անտարբեր չեն մարդոց քաշած ցաւանոնք անտարբեր չեն մարդոց քաշած ցաւանոնք անտարբեր չեն մարդոց քաշած ցաւին ու կրած նեղուին ու կրած նեղուին ու կրած նեղուին ու կրած նեղու----
թիւններուն հանդէպ. ընդհակառակը, անոնք կթիւններուն հանդէպ. ընդհակառակը, անոնք կթիւններուն հանդէպ. ընդհակառակը, անոնք կթիւններուն հանդէպ. ընդհակառակը, անոնք կ’’’’ազատեն մեզ ազատեն մեզ ազատեն մեզ ազատեն մեզ 
նեղութիւններէ (Եսայի 63.9):նեղութիւններէ (Եսայի 63.9):նեղութիւններէ (Եսայի 63.9):նեղութիւններէ (Եսայի 63.9):    Յիսուս կը հաստատէ թէ անոնք Յիսուս կը հաստատէ թէ անոնք Յիսուս կը հաստատէ թէ անոնք Յիսուս կը հաստատէ թէ անոնք 
կկկկ’’’’ուրաուրաուրաուրախանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 15.7, խանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 15.7, խանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 15.7, խանան կորսուածի մը դարձին համար (Ղուկաս 15.7, 
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10):10):10):10):    Եթէ անոնք անտարբեր ըլլային մարդոց հանդէպ` ինչո՞ւ Եթէ անոնք անտարբեր ըլլային մարդոց հանդէպ` ինչո՞ւ Եթէ անոնք անտարբեր ըլլային մարդոց հանդէպ` ինչո՞ւ Եթէ անոնք անտարբեր ըլլային մարդոց հանդէպ` ինչո՞ւ 
համար պիտի ուրախանան համար պիտի ուրախանան համար պիտի ուրախանան համար պիտի ուրախանան կորսոկորսոկորսոկորսուածի մը դարձին համարւածի մը դարձին համարւածի մը դարձին համարւածի մը դարձին համար: : : : 
Իբրեւ մեր պահապան հրեշտաԻբրեւ մեր պահապան հրեշտաԻբրեւ մեր պահապան հրեշտաԻբրեւ մեր պահապան հրեշտակկկկները, անոնք պարտականուները, անոնք պարտականուները, անոնք պարտականուները, անոնք պարտականու----
թիւնը ունին մթիւնը ունին մթիւնը ունին մթիւնը ունին մեր եր եր եր մահէն ետք` մեր մահէն ետք` մեր մահէն ետք` մեր մահէն ետք` մեր հոգիները հոգիները հոգիները հոգիները դրախտ տանելու դրախտ տանելու դրախտ տանելու դրախտ տանելու 
((((Ղուկաս 16.22):Ղուկաս 16.22):Ղուկաս 16.22):Ղուկաս 16.22):    Տակաւին, իբրեւ մեր պահապան ու օգնական Տակաւին, իբրեւ մեր պահապան ու օգնական Տակաւին, իբրեւ մեր պահապան ու օգնական Տակաւին, իբրեւ մեր պահապան ու օգնական 
հրեշհրեշհրեշհրեշտակները,տակները,տակները,տակները,    անոնք կոչուած են մեզ զօրացնելու` մեր տագանոնք կոչուած են մեզ զօրացնելու` մեր տագանոնք կոչուած են մեզ զօրացնելու` մեր տագանոնք կոչուած են մեզ զօրացնելու` մեր տագ----
նանանանապալից ժամերուն: Յիշեպալից ժամերուն: Յիշեպալից ժամերուն: Յիշեպալից ժամերուն: Յիշենք որ երբ Յիսուս Ձիթենեաց լերան նք որ երբ Յիսուս Ձիթենեաց լերան նք որ երբ Յիսուս Ձիթենեաց լերան նք որ երբ Յիսուս Ձիթենեաց լերան 
վրայ տագնապի մէջ էր` հրեշտակ մը երեւցաւ եւ զինք վրայ տագնապի մէջ էր` հրեշտակ մը երեւցաւ եւ զինք վրայ տագնապի մէջ էր` հրեշտակ մը երեւցաւ եւ զինք վրայ տագնապի մէջ էր` հրեշտակ մը երեւցաւ եւ զինք զօրազօրազօրազօրա----
ցցցցուց ուց ուց ուց ((((Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):    Ասիկա ցոյց կու տայ, թէ հրեշԱսիկա ցոյց կու տայ, թէ հրեշԱսիկա ցոյց կու տայ, թէ հրեշԱսիկա ցոյց կու տայ, թէ հրեշտակտակտակտակներըներըներըները    
կը կը կը կը զօրացնեն ու զօրացնեն ու զօրացնեն ու զօրացնեն ու զօրակցին մեզի փորձութեանզօրակցին մեզի փորձութեանզօրակցին մեզի փորձութեանզօրակցին մեզի փորձութեանցցցց    ժամաժամաժամաժամանակնակնակնակ: : : : Եւ Եւ Եւ Եւ 
ոոոո´́́́չ միայն կը զօրացնեն ու չ միայն կը զօրացնեն ու չ միայն կը զօրացնեն ու չ միայն կը զօրացնեն ու կը կը կը կը զօրակցին, այլ նոյնիսկ կրնան զօրակցին, այլ նոյնիսկ կրնան զօրակցին, այլ նոյնիսկ կրնան զօրակցին, այլ նոյնիսկ կրնան 
հրահրահրահրաշալի կերպերու դիմելով օգնել մեզի: Մտաբերենք, օրիշալի կերպերու դիմելով օգնել մեզի: Մտաբերենք, օրիշալի կերպերու դիմելով օգնել մեզի: Մտաբերենք, օրիշալի կերպերու դիմելով օգնել մեզի: Մտաբերենք, օրի----
նակ, որնակ, որնակ, որնակ, որ    ««««Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին դռները Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին դռները Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին դռները Տիրոջ հրեշտակը գիշեր ատեն բանտին դռները 
բացաւ եւ զանոնք (Պետրոսն ու Յովհաննէս առաքեալները) բացաւ եւ զանոնք (Պետրոսն ու Յովհաննէս առաքեալները) բացաւ եւ զանոնք (Պետրոսն ու Յովհաննէս առաքեալները) բացաւ եւ զանոնք (Պետրոսն ու Յովհաննէս առաքեալները) 
դուրս հանելովդուրս հանելովդուրս հանելովդուրս հանելով»»»»    տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19տաճար ղրկեց քարոզելու (Գործք 5.19----21):21):21):21):    
Այսքանով բաւարարուինք մեր կեանքին մէջ հրեշտակներու Այսքանով բաւարարուինք մեր կեանքին մէջ հրեշտակներու Այսքանով բաւարարուինք մեր կեանքին մէջ հրեշտակներու Այսքանով բաւարարուինք մեր կեանքին մէջ հրեշտակներու 
դեդեդեդերին մասին:րին մասին:րին մասին:րին մասին:    

13) 13) 13) 13) Կ'աւարտեմ 6Կ'աւարտեմ 6Կ'աւարտեմ 6Կ'աւարտեմ 6----րդ համարը նախապէս կատարուած րդ համարը նախապէս կատարուած րդ համարը նախապէս կատարուած րդ համարը նախապէս կատարուած 
խորհրդածութեամբ մը.խորհրդածութեամբ մը.խորհրդածութեամբ մը.խորհրդածութեամբ մը.----    

Յիսուս իր աստուածային փառքը ձգելով աշխարհ եկաւ, Յիսուս իր աստուածային փառքը ձգելով աշխարհ եկաւ, Յիսուս իր աստուածային փառքը ձգելով աշխարհ եկաւ, Յիսուս իր աստուածային փառքը ձգելով աշխարհ եկաւ, 
եւ ահաեւ ահաեւ ահաեւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան կՍատանան կՍատանան կՍատանան կ’’’’առաջարկէ անոր ինքզինք վար նետեառաջարկէ անոր ինքզինք վար նետեառաջարկէ անոր ինքզինք վար նետեառաջարկէ անոր ինքզինք վար նետե----
լու, որպէսզի իր աստուածային փառքըլու, որպէսզի իր աստուածային փառքըլու, որպէսզի իր աստուածային փառքըլու, որպէսզի իր աստուածային փառքը    ցուցադրցուցադրցուցադրցուցադրէր:էր:էր:էր:    

Յիսուս աշխարհ եկաւ խաչը շալկելու, եւ աՅիսուս աշխարհ եկաւ խաչը շալկելու, եւ աՅիսուս աշխարհ եկաւ խաչը շալկելու, եւ աՅիսուս աշխարհ եկաւ խաչը շալկելու, եւ ահահահահա´ ´ ´ ´ ՍատաՍատաՍատաՍատա----
նան կնան կնան կնան կ’’’’առաջարկէ անոր շալկուիլ հրեշտակներուն կողմէ:առաջարկէ անոր շալկուիլ հրեշտակներուն կողմէ:առաջարկէ անոր շալկուիլ հրեշտակներուն կողմէ:առաջարկէ անոր շալկուիլ հրեշտակներուն կողմէ:    

Յիսուս աշխարհ եկաւ գեհեն նետելու համար ՍատաՅիսուս աշխարհ եկաւ գեհեն նետելու համար ՍատաՅիսուս աշխարհ եկաւ գեհեն նետելու համար ՍատաՅիսուս աշխարհ եկաւ գեհեն նետելու համար Սատա----
նան, եւ ահանան, եւ ահանան, եւ ահանան, եւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան կՍատանան կՍատանան կՍատանան կ’’’’աաաառաջարկէ անոր ինքզինք վար ռաջարկէ անոր ինքզինք վար ռաջարկէ անոր ինքզինք վար ռաջարկէ անոր ինքզինք վար 
նետելնետելնետելնետել::::    

Յիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւ    մեղքի գետինը ինկած մարդկումեղքի գետինը ինկած մարդկումեղքի գետինը ինկած մարդկումեղքի գետինը ինկած մարդկու----
թիւնը վերցնելու, եւ ահաթիւնը վերցնելու, եւ ահաթիւնը վերցնելու, եւ ահաթիւնը վերցնելու, եւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան անոր կը թելադրէ Սատանան անոր կը թելադրէ Սատանան անոր կը թելադրէ Սատանան անոր կը թելադրէ 
գեգեգեգետին նետուիլ:տին նետուիլ:տին նետուիլ:տին նետուիլ:    
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Յիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւ    հողեղէններս իր գիրկը առնելու, հողեղէններս իր գիրկը առնելու, հողեղէններս իր գիրկը առնելու, հողեղէններս իր գիրկը առնելու, 
եւ ահաեւ ահաեւ ահաեւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան կը փորձէ համոզել անոր հրեղէններու Սատանան կը փորձէ համոզել անոր հրեղէններու Սատանան կը փորձէ համոզել անոր հրեղէններու Սատանան կը փորձէ համոզել անոր հրեղէններու 
գիրկը նետուիլ:գիրկը նետուիլ:գիրկը նետուիլ:գիրկը նետուիլ:    

Յիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւ    իր սէրը ցոյց տալու համար մարիր սէրը ցոյց տալու համար մարիր սէրը ցոյց տալու համար մարիր սէրը ցոյց տալու համար մար----
դոց, եւ ահադոց, եւ ահադոց, եւ ահադոց, եւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան անոր կը պատուիրէ վար նետուիլ, Սատանան անոր կը պատուիրէ վար նետուիլ, Սատանան անոր կը պատուիրէ վար նետուիլ, Սատանան անոր կը պատուիրէ վար նետուիլ, 
որպէսզի իր զօրութիւնը ցոյց տարորպէսզի իր զօրութիւնը ցոյց տարորպէսզի իր զօրութիւնը ցոյց տարորպէսզի իր զօրութիւնը ցոյց տար    մարդոց:մարդոց:մարդոց:մարդոց:    

Յիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւՅիսուս աշխարհ եկաւ    վար ինկածներս վեր բարձրացնեվար ինկածներս վեր բարձրացնեվար ինկածներս վեր բարձրացնեվար ինկածներս վեր բարձրացնե----
լու, եւ ահալու, եւ ահալու, եւ ահալու, եւ ահա´ ´ ´ ´ Սատանան մեզ վեր Բարձրացնողին կը թելադրէ Սատանան մեզ վեր Բարձրացնողին կը թելադրէ Սատանան մեզ վեր Բարձրացնողին կը թելադրէ Սատանան մեզ վեր Բարձրացնողին կը թելադրէ 
վար նետուիլ:վար նետուիլ:վար նետուիլ:վար նետուիլ:    

Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.Յիսուս ըսաւ անոր.----    ««««Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ Դարձեալ, Օրէնքի գիրքին մէջ 
գրուած գրուած գրուած գրուած է.է.է.է.---- “ “ “ “Քու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձես”»”»”»”» ( ( ( (Մատթէոս 4.7):Մատթէոս 4.7):Մատթէոս 4.7):Մատթէոս 4.7):    

1) 1) 1) 1) Երբ Յիսուս կը պատուիրէ զԱստուաԵրբ Յիսուս կը պատուիրէ զԱստուաԵրբ Յիսուս կը պատուիրէ զԱստուաԵրբ Յիսուս կը պատուիրէ զԱստուած չփորձել, ծ չփորձել, ծ չփորձել, ծ չփորձել, 
իրականուիրականուիրականուիրականութեան մէջ, թեան մէջ, թեան մէջ, թեան մէջ, Աստուծոյ եւ անոր խօսքինԱստուծոյ եւ անոր խօսքինԱստուծոյ եւ անոր խօսքինԱստուծոյ եւ անոր խօսքին    վստահելու վստահելու վստահելու վստահելու 
կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Պէ՞տք էր Յիսուս ինքզինք տաճարի կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Պէ՞տք էր Յիսուս ինքզինք տաճարի կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Պէ՞տք էր Յիսուս ինքզինք տաճարի կոչ է որ կ'ուղղէ մեզի: Պէ՞տք էր Յիսուս ինքզինք տաճարի 
աշտարակէն վար նետէր ու հրեշտակներուն կողմէ վերցուէր, աշտարակէն վար նետէր ու հրեշտակներուն կողմէ վերցուէր, աշտարակէն վար նետէր ու հրեշտակներուն կողմէ վերցուէր, աշտարակէն վար նետէր ու հրեշտակներուն կողմէ վերցուէր, 
որպէսզի հաւատար Աստուծոյ խօսքին ու խոստումին: Յիսուս որպէսզի հաւատար Աստուծոյ խօսքին ու խոստումին: Յիսուս որպէսզի հաւատար Աստուծոյ խօսքին ու խոստումին: Յիսուս որպէսզի հաւատար Աստուծոյ խօսքին ու խոստումին: Յիսուս 
««««քու Տէր Աստուածդ չփորձեսքու Տէր Աստուածդ չփորձեսքու Տէր Աստուածդ չփորձեսքու Տէր Աստուածդ չփորձես» » » » իր յաիր յաիր յաիր յայտարարութեամբ, ուզեց յտարարութեամբ, ուզեց յտարարութեամբ, ուզեց յտարարութեամբ, ուզեց 
սորվեցնել մեզի, թէ պէտք է վստահիլ Աստուծոյ խօսքին` սորվեցնել մեզի, թէ պէտք է վստահիլ Աստուծոյ խօսքին` սորվեցնել մեզի, թէ պէտք է վստահիլ Աստուծոյ խօսքին` սորվեցնել մեզի, թէ պէտք է վստահիլ Աստուծոյ խօսքին` 
առանց փորձելու զանիկա, պէտք է հաւատալ Աստուծոյ առանց փորձելու զանիկա, պէտք է հաւատալ Աստուծոյ առանց փորձելու զանիկա, պէտք է հաւատալ Աստուծոյ առանց փորձելու զանիկա, պէտք է հաւատալ Աստուծոյ 
խոստումներուն` առանց փորձաքարի զարնելու զանոնք: Եթէ խոստումներուն` առանց փորձաքարի զարնելու զանոնք: Եթէ խոստումներուն` առանց փորձաքարի զարնելու զանոնք: Եթէ խոստումներուն` առանց փորձաքարի զարնելու զանոնք: Եթէ 
երբեք Աստուծոյ խօսքը մեզի կ'ըսէ թէ Աստուած մեզ կը սիրէ` երբեք Աստուծոյ խօսքը մեզի կ'ըսէ թէ Աստուած մեզ կը սիրէ` երբեք Աստուծոյ խօսքը մեզի կ'ըսէ թէ Աստուած մեզ կը սիրէ` երբեք Աստուծոյ խօսքը մեզի կ'ըսէ թէ Աստուած մեզ կը սիրէ` 
պէտք է հաւատալ այս խօսքին եւ պէտք է հաւատալ այս խօսքին եւ պէտք է հաւատալ այս խօսքին եւ պէտք է հաւատալ այս խօսքին եւ պէտք չէ կասկածիլ անոր պէտք չէ կասկածիլ անոր պէտք չէ կասկածիլ անոր պէտք չէ կասկածիլ անոր 
վրայ: Եթէ երբեք Աստուծոյ խօսքին մէջ կը կարդանք թէ վրայ: Եթէ երբեք Աստուծոյ խօսքին մէջ կը կարդանք թէ վրայ: Եթէ երբեք Աստուծոյ խօսքին մէջ կը կարդանք թէ վրայ: Եթէ երբեք Աստուծոյ խօսքին մէջ կը կարդանք թէ 
հրեշտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են, հրեշտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են, հրեշտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են, հրեշտակները մեր պահապաններն ու պաշտպաններն են, 
պէտք է հաւատանք այս իրողութեան, թէկուզ նեղութեան պէտք է հաւատանք այս իրողութեան, թէկուզ նեղութեան պէտք է հաւատանք այս իրողութեան, թէկուզ նեղութեան պէտք է հաւատանք այս իրողութեան, թէկուզ նեղութեան 
ժամանակ անպաշտպան զգանք:ժամանակ անպաշտպան զգանք:ժամանակ անպաշտպան զգանք:ժամանակ անպաշտպան զգանք:    

2) 2) 2) 2) Որո՞նք են զԱստուած փորձողները: ԶԱստուած փորՈրո՞նք են զԱստուած փորձողները: ԶԱստուած փորՈրո՞նք են զԱստուած փորձողները: ԶԱստուած փորՈրո՞նք են զԱստուած փորձողները: ԶԱստուած փոր----
ձող կը նկատուին ձող կը նկատուին ձող կը նկատուին ձող կը նկատուին անոնք` որոնք փորձութեան ու նեղուանոնք` որոնք փորձութեան ու նեղուանոնք` որոնք փորձութեան ու նեղուանոնք` որոնք փորձութեան ու նեղութեան թեան թեան թեան 
ժամանակ, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ սէրը, Ասժամանակ, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ սէրը, Ասժամանակ, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ սէրը, Ասժամանակ, հարցականի տակ կ'առնեն Աստուծոյ սէրը, Աս----
տուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ներկայուտուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ներկայուտուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ներկայուտուծոյ հայրական գուրգուրանքը, Աստուծոյ ներկայութիւթիւթիւթիւնը: նը: նը: նը: 
Պարզ բացատրութեամբ մը, եթէ երբեք անձ մը ծանր դժուաՊարզ բացատրութեամբ մը, եթէ երբեք անձ մը ծանր դժուաՊարզ բացատրութեամբ մը, եթէ երբեք անձ մը ծանր դժուաՊարզ բացատրութեամբ մը, եթէ երբեք անձ մը ծանր դժուա----
րութիւններու կը հանդիպի ու կը բացագանչէ. րութիւններու կը հանդիպի ու կը բացագանչէ. րութիւններու կը հանդիպի ու կը բացագանչէ. րութիւններու կը հանդիպի ու կը բացագանչէ. ««««Ո՞ւր է ԱստՈ՞ւր է ԱստՈ՞ւր է ԱստՈ՞ւր է Աստ----



 445 

ուած, ինչուած, ինչուած, ինչուած, ինչո՞ւ չ'օգներ, ինչո՞ւ բան մը չ'ըներո՞ւ չ'օգներ, ինչո՞ւ բան մը չ'ըներո՞ւ չ'օգներ, ինչո՞ւ բան մը չ'ըներո՞ւ չ'օգներ, ինչո՞ւ բան մը չ'ըներ»,»,»,»,    խորքին մէջ խորքին մէջ խորքին մէջ խորքին մէջ 
Աստուծոյ սէրն է որ կասկածի տակ կ'առնէ, եւ ասիկա ուրիշ Աստուծոյ սէրն է որ կասկածի տակ կ'առնէ, եւ ասիկա ուրիշ Աստուծոյ սէրն է որ կասկածի տակ կ'առնէ, եւ ասիկա ուրիշ Աստուծոյ սէրն է որ կասկածի տակ կ'առնէ, եւ ասիկա ուրիշ 
բան չէ եթէ ոչ զԱստուած փորձելու արարք մը, Աստուծոյ բան չէ եթէ ոչ զԱստուած փորձելու արարք մը, Աստուծոյ բան չէ եթէ ոչ զԱստուած փորձելու արարք մը, Աստուծոյ բան չէ եթէ ոչ զԱստուած փորձելու արարք մը, Աստուծոյ 
սէրը փորձաքարի զարնելու քայլ մը: սէրը փորձաքարի զարնելու քայլ մը: սէրը փորձաքարի զարնելու քայլ մը: սէրը փորձաքարի զարնելու քայլ մը: Հարց տանք մենք մեզի, Հարց տանք մենք մեզի, Հարց տանք մենք մեզի, Հարց տանք մենք մեզի, 
մենք երբեք փորձա՞ծ ենք զԱստուած: Երբ ձախորդութեան մենք երբեք փորձա՞ծ ենք զԱստուած: Երբ ձախորդութեան մենք երբեք փորձա՞ծ ենք զԱստուած: Երբ ձախորդութեան մենք երբեք փորձա՞ծ ենք զԱստուած: Երբ ձախորդութեան մը մը մը մը 
կը հանդիպինք եւ հարց կու տանք. կը հանդիպինք եւ հարց կու տանք. կը հանդիպինք եւ հարց կու տանք. կը հանդիպինք եւ հարց կու տանք. ««««Ո՞ւր է ԱստուածՈ՞ւր է ԱստուածՈ՞ւր է ԱստուածՈ՞ւր է Աստուած»,»,»,»,    ասիկա ասիկա ասիկա ասիկա 
զԱստուած փորձել է: Երբ մեր սիրելիներէն մին կը հիւանդազԱստուած փորձել է: Երբ մեր սիրելիներէն մին կը հիւանդազԱստուած փորձել է: Երբ մեր սիրելիներէն մին կը հիւանդազԱստուած փորձել է: Երբ մեր սիրելիներէն մին կը հիւանդա----
նայ ու մենք հարց կու տանք. նայ ու մենք հարց կու տանք. նայ ու մենք հարց կու տանք. նայ ու մենք հարց կու տանք. ««««Ինչո՞ւ Աստուած զայն չի բժԻնչո՞ւ Աստուած զայն չի բժԻնչո՞ւ Աստուած զայն չի բժԻնչո՞ւ Աստուած զայն չի բժըըըըշշշշ----
կերկերկերկեր»,»,»,»,    ասիկա զԱստուած փորձել է: Երբ ցեղասպանութեան ասիկա զԱստուած փորձել է: Երբ ցեղասպանութեան ասիկա զԱստուած փորձել է: Երբ ցեղասպանութեան ասիկա զԱստուած փորձել է: Երբ ցեղասպանութեան 
մասին կը խօսուի ու կմասին կը խօսուի ու կմասին կը խօսուի ու կմասին կը խօսուի ու կ’’’’ըսուի. ըսուի. ըսուի. ըսուի. ««««Ո՞ւր էր ԱՈ՞ւր էր ԱՈ՞ւր էր ԱՈ՞ւր էր Աստուած այդ օրեստուած այդ օրեստուած այդ օրեստուած այդ օրե----
րունրունրունրուն»,»,»,»,    աս ալ զԱստուած փորձել է: Դժուարութեանց ժամաաս ալ զԱստուած փորձել է: Դժուարութեանց ժամաաս ալ զԱստուած փորձել է: Դժուարութեանց ժամաաս ալ զԱստուած փորձել է: Դժուարութեանց ժամա----
նակ Աստուծոյ սէրն ու հայրական գուրգուրանքը հարցականակ Աստուծոյ սէրն ու հայրական գուրգուրանքը հարցականակ Աստուծոյ սէրն ու հայրական գուրգուրանքը հարցականակ Աստուծոյ սէրն ու հայրական գուրգուրանքը հարցակա----
նի տակ առնելը՝ զԱստուած փորձել է:նի տակ առնելը՝ զԱստուած փորձել է:նի տակ առնելը՝ զԱստուած փորձել է:նի տակ առնելը՝ զԱստուած փորձել է:    Միշտ պէտք է յիշել, թէ Միշտ պէտք է յիշել, թէ Միշտ պէտք է յիշել, թէ Միշտ պէտք է յիշել, թէ 
պայման չէ որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէ մեզմէ, պայման չէ որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէ մեզմէ, պայման չէ որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէ մեզմէ, պայման չէ որ Աստուած փորձութիւնը հեռացնէ մեզմէ, 
որպէսզի հաւատանք թէ ան փորձութիւննեորպէսզի հաւատանք թէ ան փորձութիւննեորպէսզի հաւատանք թէ ան փորձութիւննեորպէսզի հաւատանք թէ ան փորձութիւններէ ազատող Տէր է: րէ ազատող Տէր է: րէ ազատող Տէր է: րէ ազատող Տէր է: 
Պայման չէ որ մարմնաւոր բժշկութիւն պարգեւէ մեզի, որպէսՊայման չէ որ մարմնաւոր բժշկութիւն պարգեւէ մեզի, որպէսՊայման չէ որ մարմնաւոր բժշկութիւն պարգեւէ մեզի, որպէսՊայման չէ որ մարմնաւոր բժշկութիւն պարգեւէ մեզի, որպէս----
զի հաւատանք թէ ան բժշկող Աստուած է: Պայման չէ որ կազի հաւատանք թէ ան բժշկող Աստուած է: Պայման չէ որ կազի հաւատանք թէ ան բժշկող Աստուած է: Պայման չէ որ կազի հաւատանք թէ ան բժշկող Աստուած է: Պայման չէ որ կա----
տարէ մեր սրտի խնդրանքները, որպէսզի հաւատանք թէ ան տարէ մեր սրտի խնդրանքները, որպէսզի հաւատանք թէ ան տարէ մեր սրտի խնդրանքները, որպէսզի հաւատանք թէ ան տարէ մեր սրտի խնդրանքները, որպէսզի հաւատանք թէ ան 
գիտէ մեր սրտի խնդրանքները: Պէտք է հաւատանք ու համոզգիտէ մեր սրտի խնդրանքները: Պէտք է հաւատանք ու համոզգիտէ մեր սրտի խնդրանքները: Պէտք է հաւատանք ու համոզգիտէ մեր սրտի խնդրանքները: Պէտք է հաւատանք ու համոզ----
ուինք, որ Աստուած գիտէ մեր սրտիուինք, որ Աստուած գիտէ մեր սրտիուինք, որ Աստուած գիտէ մեր սրտիուինք, որ Աստուած գիտէ մեր սրտի    խնդրանքները, զանոնք խնդրանքները, զանոնք խնդրանքները, զանոնք խնդրանքները, զանոնք 
կատարէ թէ ոչ: Բժշկուինք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստկատարէ թէ ոչ: Բժշկուինք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստկատարէ թէ ոչ: Բժշկուինք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստկատարէ թէ ոչ: Բժշկուինք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստ----
ուած բժիշկ է: Լքուած զգանք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ ուած բժիշկ է: Լքուած զգանք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ ուած բժիշկ է: Լքուած զգանք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ ուած բժիշկ է: Լքուած զգանք թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ 
Աստուած մեր կողքին է: Բարութեամբ շրջապատուած ըլլանք Աստուած մեր կողքին է: Բարութեամբ շրջապատուած ըլլանք Աստուած մեր կողքին է: Բարութեամբ շրջապատուած ըլլանք Աստուած մեր կողքին է: Բարութեամբ շրջապատուած ըլլանք 
թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստուծոյ կամքն ու ծրագիրը թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստուծոյ կամքն ու ծրագիրը թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստուծոյ կամքն ու ծրագիրը թէ ոչ, պէտք է հաւատանք որ Աստուծոյ կամքն ու ծրագիրը 
մեզի համար կատարելապէս բմեզի համար կատարելապէս բմեզի համար կատարելապէս բմեզի համար կատարելապէս բարին է: Չհաւատալ այս արին է: Չհաւատալ այս արին է: Չհաւատալ այս արին է: Չհաւատալ այս 
բոլորին` զԱստուած փորձել կը նշանակէ:բոլորին` զԱստուած փորձել կը նշանակէ:բոլորին` զԱստուած փորձել կը նշանակէ:բոլորին` զԱստուած փորձել կը նշանակէ:    

3) 3) 3) 3) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին անոնք` որոնք ԱսԶԱստուած փորձող կը նկատուին անոնք` որոնք ԱսԶԱստուած փորձող կը նկատուին անոնք` որոնք ԱսԶԱստուած փորձող կը նկատուին անոնք` որոնք Աս----
տուծոյ հետ պայմաննետուծոյ հետ պայմաննետուծոյ հետ պայմաննետուծոյ հետ պայմաններով կը խօսին: Այսպէս, օրինակ, երբ րով կը խօսին: Այսպէս, օրինակ, երբ րով կը խօսին: Այսպէս, օրինակ, երբ րով կը խօսին: Այսպէս, օրինակ, երբ 
մէկը Աստուծոյ կ'ըսէ. մէկը Աստուծոյ կ'ըսէ. մէկը Աստուծոյ կ'ըսէ. մէկը Աստուծոյ կ'ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ բուժես զաւակս` ես կեանքս ր, եթէ բուժես զաւակս` ես կեանքս ր, եթէ բուժես զաւակս` ես կեանքս ր, եթէ բուժես զաւակս` ես կեանքս 
քեզի պիտի նուիրեմքեզի պիտի նուիրեմքեզի պիտի նուիրեմքեզի պիտի նուիրեմ»»»»....    կամ երբ ուրիշ մը կ'ըկամ երբ ուրիշ մը կ'ըկամ երբ ուրիշ մը կ'ըկամ երբ ուրիշ մը կ'ըսէ. սէ. սէ. սէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ ր, եթէ 
սրտիս այս խնդրանքը կատարես` պիտի ապաշխարեմսրտիս այս խնդրանքը կատարես` պիտի ապաշխարեմսրտիս այս խնդրանքը կատարես` պիտի ապաշխարեմսրտիս այս խնդրանքը կատարես` պիտի ապաշխարեմ»»»»....    կամ կամ կամ կամ 
երբ երրորդ մը կ'ըսէ. երբ երրորդ մը կ'ըսէ. երբ երրորդ մը կ'ըսէ. երբ երրորդ մը կ'ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ ազատես զիս այսինչ փորր, եթէ ազատես զիս այսինչ փորր, եթէ ազատես զիս այսինչ փորր, եթէ ազատես զիս այսինչ փոր----



 446 

ձութենէն` ոչխար մը պիտի բաժնեմ աղքատներունձութենէն` ոչխար մը պիտի բաժնեմ աղքատներունձութենէն` ոչխար մը պիտի բաժնեմ աղքատներունձութենէն` ոչխար մը պիտի բաժնեմ աղքատներուն»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
ձեւով չենք կրնար խօսիլ Աստուծոյ հետ: Աստուծոյ հետ պայձեւով չենք կրնար խօսիլ Աստուծոյ հետ: Աստուծոյ հետ պայձեւով չենք կրնար խօսիլ Աստուծոյ հետ: Աստուծոյ հետ պայձեւով չենք կրնար խօսիլ Աստուծոյ հետ: Աստուծոյ հետ պայ----
մաններով խօսիլը` Աստուծոյ հանդէպ ոմաններով խօսիլը` Աստուծոյ հանդէպ ոմաններով խօսիլը` Աստուծոյ հանդէպ ոմաններով խօսիլը` Աստուծոյ հանդէպ ո´́́́չ սիրոյ, ոչ սիրոյ, ոչ սիրոյ, ոչ սիրոյ, ո´́́́չ հաւատչ հաւատչ հաւատչ հաւատ----
քի եւ ոքի եւ ոքի եւ ոքի եւ ո´́́́չ ալ վստահութեան արտայայտութիւն է: ԶԱստուած չ ալ վստահութեան արտայայտութիւն է: ԶԱստուած չ ալ վստահութեան արտայայտութիւն է: ԶԱստուած չ ալ վստահութեան արտայայտութիւն է: ԶԱստուած 
սիրող մարդը` կը շարունակէ սիրել, իր զաւակը բուժուի թէ սիրող մարդը` կը շարունակէ սիրել, իր զաւակը բուժուի թէ սիրող մարդը` կը շարունակէ սիրել, իր զաւակը բուժուի թէ սիրող մարդը` կը շարունակէ սիրել, իր զաւակը բուժուի թէ 
ոչ: Աստուծոյ հաւատացող մարդը` կը շարունակէ հաւատալ, ոչ: Աստուծոյ հաւատացող մարդը` կը շարունակէ հաւատալ, ոչ: Աստուծոյ հաւատացող մարդը` կը շարունակէ հաւատալ, ոչ: Աստուծոյ հաւատացող մարդը` կը շարունակէ հաւատալ, 
իր սրտի խնդրանքը ստանայ թէ ոչ: Պէտք է Աստուած մեզ իր սրտի խնդրանքը ստանայ թէ ոչ: Պէտք է Աստուած մեզ իր սրտի խնդրանքը ստանայ թէ ոչ: Պէտք է Աստուած մեզ իր սրտի խնդրանքը ստանայ թէ ոչ: Պէտք է Աստուած մեզ 
փորձութիւններէ ազատէ՞ որպէսզիփորձութիւններէ ազատէ՞ որպէսզիփորձութիւններէ ազատէ՞ որպէսզիփորձութիւններէ ազատէ՞ որպէսզի    աղքատներուն օգնենք: աղքատներուն օգնենք: աղքատներուն օգնենք: աղքատներուն օգնենք: 
Պէտք է մեր սիրելին բժշկէ՞ որպէսզի մեր կեանքը իրեն Պէտք է մեր սիրելին բժշկէ՞ որպէսզի մեր կեանքը իրեն Պէտք է մեր սիրելին բժշկէ՞ որպէսզի մեր կեանքը իրեն Պէտք է մեր սիրելին բժշկէ՞ որպէսզի մեր կեանքը իրեն 
նուիրենք: Ինչպէս որ Աստուած մեզ կը սիրէ առանց պայմանի նուիրենք: Ինչպէս որ Աստուած մեզ կը սիրէ առանց պայմանի նուիրենք: Ինչպէս որ Աստուած մեզ կը սիրէ առանց պայմանի նուիրենք: Ինչպէս որ Աստուած մեզ կը սիրէ առանց պայմանի 
ու առանց ակնկալութեան, նոյնպէս ալ մենք պէտք է զինք սիու առանց ակնկալութեան, նոյնպէս ալ մենք պէտք է զինք սիու առանց ակնկալութեան, նոյնպէս ալ մենք պէտք է զինք սիու առանց ակնկալութեան, նոյնպէս ալ մենք պէտք է զինք սի----
րենք առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Պայմանրենք առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Պայմանրենք առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Պայմանրենք առանց պայմանի ու առանց ակնկալութեան: Պայման----
ներով արտայայտուած սէրը` կը ներով արտայայտուած սէրը` կը ներով արտայայտուած սէրը` կը ներով արտայայտուած սէրը` կը դադրի սէր ըլլալէ: Պայմանդադրի սէր ըլլալէ: Պայմանդադրի սէր ըլլալէ: Պայմանդադրի սէր ըլլալէ: Պայման----
ներով ցուցաներով ցուցաներով ցուցաներով ցուցաբերուած հաւատք մը կամ վստահութիւն մը` բերուած հաւատք մը կամ վստահութիւն մը` բերուած հաւատք մը կամ վստահութիւն մը` բերուած հաւատք մը կամ վստահութիւն մը` 
թերահաւատութեան արդիւնք է:թերահաւատութեան արդիւնք է:թերահաւատութեան արդիւնք է:թերահաւատութեան արդիւնք է:    

4) 4) 4) 4) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք 
ծառայութիւն մը կը մատուցեն կամ բարիք մը կ'ընեն իրենց ծառայութիւն մը կը մատուցեն կամ բարիք մը կ'ընեն իրենց ծառայութիւն մը կը մատուցեն կամ բարիք մը կ'ընեն իրենց ծառայութիւն մը կը մատուցեն կամ բարիք մը կ'ընեն իրենց 
նմանին, այն յոյսով որ իրենց ըրածին փոխարէն Աստուծմէ նմանին, այն յոյսով որ իրենց ըրածին փոխարէն Աստուծմէ նմանին, այն յոյսով որ իրենց ըրածին փոխարէն Աստուծմէ նմանին, այն յոյսով որ իրենց ըրածին փոխարէն Աստուծմէ 
վարձատրութիւն պիտի ստանան: Կան մարդիկ որոնք որոշ վարձատրութիւն պիտի ստանան: Կան մարդիկ որոնք որոշ վարձատրութիւն պիտի ստանան: Կան մարդիկ որոնք որոշ վարձատրութիւն պիտի ստանան: Կան մարդիկ որոնք որոշ 
աղքատներու կ'օգնեն, ոաղքատներու կ'օգնեն, ոաղքատներու կ'օգնեն, ոաղքատներու կ'օգնեն, ո´́́́չ թէ որովհետեւ կը սիրեն աղքատչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աղքատչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աղքատչ թէ որովհետեւ կը սիրեն աղքատ----
ները, այլ որովհետեւ համոզուած են որ Աստուած անոր փոները, այլ որովհետեւ համոզուած են որ Աստուած անոր փոները, այլ որովհետեւ համոզուած են որ Աստուած անոր փոները, այլ որովհետեւ համոզուած են որ Աստուած անոր փո----
խարէն նիւթապէս առատապէս պիտի օրհնէ զիրենք: Նման խարէն նիւթապէս առատապէս պիտի օրհնէ զիրենք: Նման խարէն նիւթապէս առատապէս պիտի օրհնէ զիրենք: Նման խարէն նիւթապէս առատապէս պիտի օրհնէ զիրենք: Նման 
վերաբերմունք կամ մտածելակերպ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ վերաբերմունք կամ մտածելակերպ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ վերաբերմունք կամ մտածելակերպ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ վերաբերմունք կամ մտածելակերպ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ 
զԱստուզԱստուզԱստուզԱստուած փորձելու քայլ մը: Նման մտածելակերպ ունեցող ած փորձելու քայլ մը: Նման մտածելակերպ ունեցող ած փորձելու քայլ մը: Նման մտածելակերպ ունեցող ած փորձելու քայլ մը: Նման մտածելակերպ ունեցող 
մարդիկ, Աստուծոյ հանդէպ վաճառականի յարաբերութիւն մարդիկ, Աստուծոյ հանդէպ վաճառականի յարաբերութիւն մարդիկ, Աստուծոյ հանդէպ վաճառականի յարաբերութիւն մարդիկ, Աստուծոյ հանդէպ վաճառականի յարաբերութիւն 
ունին: Այսպիսիները կը մտածեն տալ` ստանալու համար, ունին: Այսպիսիները կը մտածեն տալ` ստանալու համար, ունին: Այսպիսիները կը մտածեն տալ` ստանալու համար, ունին: Այսպիսիները կը մտածեն տալ` ստանալու համար, 
օգնել` օգնութիւն գտնելու համար, բաշխել` հնձելու համար: օգնել` օգնութիւն գտնելու համար, բաշխել` հնձելու համար: օգնել` օգնութիւն գտնելու համար, բաշխել` հնձելու համար: օգնել` օգնութիւն գտնելու համար, բաշխել` հնձելու համար: 
Եւ եթէ տան ու չստանան` կը գայթակղին: Եթէ օգնեն ու Եւ եթէ տան ու չստանան` կը գայթակղին: Եթէ օգնեն ու Եւ եթէ տան ու չստանան` կը գայթակղին: Եթէ օգնեն ու Եւ եթէ տան ու չստանան` կը գայթակղին: Եթէ օգնեն ու 
իրենց իրենց իրենց իրենց օգնութեան փոխարէն չվարձատրուին` իրենց հաւատօգնութեան փոխարէն չվարձատրուին` իրենց հաւատօգնութեան փոխարէն չվարձատրուին` իրենց հաւատօգնութեան փոխարէն չվարձատրուին` իրենց հաւատ----
քը կը խախտի: Ահա թէ ինչոքը կը խախտի: Ահա թէ ինչոքը կը խախտի: Ահա թէ ինչոքը կը խախտի: Ահա թէ ինչո´́́́ւ նման վերաբերմունք կամ ւ նման վերաբերմունք կամ ւ նման վերաբերմունք կամ ւ նման վերաբերմունք կամ 
մտածելակերպ, ինչպէս ըսի, զԱստուած փորձել կը նշանակէ, մտածելակերպ, ինչպէս ըսի, զԱստուած փորձել կը նշանակէ, մտածելակերպ, ինչպէս ըսի, զԱստուած փորձել կը նշանակէ, մտածելակերպ, ինչպէս ըսի, զԱստուած փորձել կը նշանակէ, 
որովհետեւ Աստուած այսպիսիներուն երբեք իրենց տուածին որովհետեւ Աստուած այսպիսիներուն երբեք իրենց տուածին որովհետեւ Աստուած այսպիսիներուն երբեք իրենց տուածին որովհետեւ Աստուած այսպիսիներուն երբեք իրենց տուածին 
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ու ըրածին փոխարէն չի վարձատրեր, ուստի պէտք չէ զայն ու ըրածին փոխարէն չի վարձատրեր, ուստի պէտք չէ զայն ու ըրածին փոխարէն չի վարձատրեր, ուստի պէտք չէ զայն ու ըրածին փոխարէն չի վարձատրեր, ուստի պէտք չէ զայն 
փորձել:փորձել:փորձել:փորձել:    

5) 5) 5) 5) ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք ԶԱստուած փորձող կը նկատուին նաեւ անոնք` որոնք 
կը խորհին թէ պէտք է եկեղեցի երթան եւ մոմ մը վառեն, կը խորհին թէ պէտք է եկեղեցի երթան եւ մոմ մը վառեն, կը խորհին թէ պէտք է եկեղեցի երթան եւ մոմ մը վառեն, կը խորհին թէ պէտք է եկեղեցի երթան եւ մոմ մը վառեն, 
որպէսզի գործի մէջ յաջողութիւն ունենան. կամ պէտք է սուրբ որպէսզի գործի մէջ յաջողութիւն ունենան. կամ պէտք է սուրբ որպէսզի գործի մէջ յաջողութիւն ունենան. կամ պէտք է սուրբ որպէսզի գործի մէջ յաջողութիւն ունենան. կամ պէտք է սուրբ 
Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով եկեղեցիին Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով եկեղեցիին Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով եկեղեցիին Աստուածածնայ վերափոխման տօնին առիթով եկեղեցիին 
ոչխար մը նուիրեն, որպէսոչխար մը նուիրեն, որպէսոչխար մը նուիրեն, որպէսոչխար մը նուիրեն, որպէսզի Աստուած օրհնէ իրենց ընտազի Աստուած օրհնէ իրենց ընտազի Աստուած օրհնէ իրենց ընտազի Աստուած օրհնէ իրենց ընտա----
նիքներն ու գործերը. այսպիսիներուն կ'ըսենք, թէ Աստուած նիքներն ու գործերը. այսպիսիներուն կ'ըսենք, թէ Աստուած նիքներն ու գործերը. այսպիսիներուն կ'ըսենք, թէ Աստուած նիքներն ու գործերը. այսպիսիներուն կ'ըսենք, թէ Աստուած 
ոոոո´́́́չ մեր մոմին պէտք ունի եւ ոչ մեր մոմին պէտք ունի եւ ոչ մեր մոմին պէտք ունի եւ ոչ մեր մոմին պէտք ունի եւ ո´́́́չ ալ մեր ոչխարին: Աստուած չ ալ մեր ոչխարին: Աստուած չ ալ մեր ոչխարին: Աստուած չ ալ մեր ոչխարին: Աստուած 
որ արարիչն է լոյսին եւ լոյսն է աշխարհին` մեր վառած մոոր արարիչն է լոյսին եւ լոյսն է աշխարհին` մեր վառած մոոր արարիչն է լոյսին եւ լոյսն է աշխարհին` մեր վառած մոոր արարիչն է լոյսին եւ լոյսն է աշխարհին` մեր վառած մո----
մին կարիքը չունի: Աստուած որուն կը պատկանին լեռներն մին կարիքը չունի: Աստուած որուն կը պատկանին լեռներն մին կարիքը չունի: Աստուած որուն կը պատկանին լեռներն մին կարիքը չունի: Աստուած որուն կը պատկանին լեռներն 
ու ձորերը եւ անոնց կենդանիները, անապատներու ձորերը եւ անոնց կենդանիները, անապատներու ձորերը եւ անոնց կենդանիները, անապատներու ձորերը եւ անոնց կենդանիները, անապատներն ու անոնց ն ու անոնց ն ու անոնց ն ու անոնց 
գազանները` մեր տուած ոչխարին կարիքը չունի: Աստուծոյ գազանները` մեր տուած ոչխարին կարիքը չունի: Աստուծոյ գազանները` մեր տուած ոչխարին կարիքը չունի: Աստուծոյ գազանները` մեր տուած ոչխարին կարիքը չունի: Աստուծոյ 
փնտռածը` մեր որդիական սէրն է իրեն հանդէպ: Ուստի, փնտռածը` մեր որդիական սէրն է իրեն հանդէպ: Ուստի, փնտռածը` մեր որդիական սէրն է իրեն հանդէպ: Ուստի, փնտռածը` մեր որդիական սէրն է իրեն հանդէպ: Ուստի, 
չփորձենք զԱստուած, տալով անոր բան մը` ստանալու հաչփորձենք զԱստուած, տալով անոր բան մը` ստանալու հաչփորձենք զԱստուած, տալով անոր բան մը` ստանալու հաչփորձենք զԱստուած, տալով անոր բան մը` ստանալու հա----
մար անկէ ուրիշ բան:մար անկէ ուրիշ բան:մար անկէ ուրիշ բան:մար անկէ ուրիշ բան:    

6) 6) 6) 6) ««««Քու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձես»»»»::::    Եկէք այս տողին Եկէք այս տողին Եկէք այս տողին Եկէք այս տողին 
մօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Պմօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Պմօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Պմօտենանք ուրիշ անկիւնէ մը: Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, օղոս առաքեալ կը հաստատէ, օղոս առաքեալ կը հաստատէ, օղոս առաքեալ կը հաստատէ, 
թէ Իսրայէլացիներէն ոմանք փորձեցին Տէրը Սինայի անաթէ Իսրայէլացիներէն ոմանք փորձեցին Տէրը Սինայի անաթէ Իսրայէլացիներէն ոմանք փորձեցին Տէրը Սինայի անաթէ Իսրայէլացիներէն ոմանք փորձեցին Տէրը Սինայի անա----
պատին մէջ, պատին մէջ, պատին մէջ, պատին մէջ, ««««եւ այդ պատճառով ալ օձերէն խայթուելով` եւ այդ պատճառով ալ օձերէն խայթուելով` եւ այդ պատճառով ալ օձերէն խայթուելով` եւ այդ պատճառով ալ օձերէն խայթուելով` 
սպաննուեցանսպաննուեցանսպաննուեցանսպաննուեցան»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 10.9): Իսրայէլացիները ի՞նչԱ.Կորնթացիս 10.9): Իսրայէլացիները ի՞նչԱ.Կորնթացիս 10.9): Իսրայէլացիները ի՞նչԱ.Կորնթացիս 10.9): Իսրայէլացիները ի՞նչ----
պէս փորձեցին զԱստուած: Աստուած մնայուն կերպով համպէս փորձեցին զԱստուած: Աստուած մնայուն կերպով համպէս փորձեցին զԱստուած: Աստուած մնայուն կերպով համպէս փորձեցին զԱստուած: Աստուած մնայուն կերպով համ----
բերութիւն կը ցուցաբերէր անոնբերութիւն կը ցուցաբերէր անոնբերութիւն կը ցուցաբերէր անոնբերութիւն կը ցուցաբերէր անոնց հանդէպ, բայց անոնք միշտ ց հանդէպ, բայց անոնք միշտ ց հանդէպ, բայց անոնք միշտ ց հանդէպ, բայց անոնք միշտ 
կը չարաշահէին Աստուծոյ համբերութիւնը, եւ երբ չափը կը չարաշահէին Աստուծոյ համբերութիւնը, եւ երբ չափը կը չարաշահէին Աստուծոյ համբերութիւնը, եւ երբ չափը կը չարաշահէին Աստուծոյ համբերութիւնը, եւ երբ չափը 
անցնէին` Աստուած հարուած մը կը ղրկէր անոնց վրայ: անցնէին` Աստուած հարուած մը կը ղրկէր անոնց վրայ: անցնէին` Աստուած հարուած մը կը ղրկէր անոնց վրայ: անցնէին` Աստուած հարուած մը կը ղրկէր անոնց վրայ: 
Քննենք մեր կեանքը: Մենք ալ արդեօք չե՞նք չարաշահեր Քննենք մեր կեանքը: Մենք ալ արդեօք չե՞նք չարաշահեր Քննենք մեր կեանքը: Մենք ալ արդեօք չե՞նք չարաշահեր Քննենք մեր կեանքը: Մենք ալ արդեօք չե՞նք չարաշահեր 
Աստուծոյ համբերութիւնը մեզի հանդէպ: Չե՞նք շահագործեր Աստուծոյ համբերութիւնը մեզի հանդէպ: Չե՞նք շահագործեր Աստուծոյ համբերութիւնը մեզի հանդէպ: Չե՞նք շահագործեր Աստուծոյ համբերութիւնը մեզի հանդէպ: Չե՞նք շահագործեր 
անոր սէրը: Չե՞նք արհամարհեր անոր սէրը: Չե՞նք արհամարհեր անոր սէրը: Չե՞նք արհամարհեր անոր սէրը: Չե՞նք արհամարհեր անոր քաղցրութիւնը: Նայեանոր քաղցրութիւնը: Նայեանոր քաղցրութիւնը: Նայեանոր քաղցրութիւնը: Նայե----
ցէք թէ իցէք թէ իցէք թէ իցէք թէ ի´́́́նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ այս մասին. նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ այս մասին. նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ այս մասին. նչ կ'ըսէ Պօղոս առաքեալ այս մասին. ««««Կ'արհամարԿ'արհամարԿ'արհամարԿ'արհամար----
հե՞ս անոր անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համհե՞ս անոր անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համհե՞ս անոր անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համհե՞ս անոր անչափ քաղցրութիւնը, ներողամտութիւնը եւ համ----
բերատարութիւնը, երբ գիտես որ Աստուծոյ քաղցրութիւնն է բերատարութիւնը, երբ գիտես որ Աստուծոյ քաղցրութիւնն է բերատարութիւնը, երբ գիտես որ Աստուծոյ քաղցրութիւնն է բերատարութիւնը, երբ գիտես որ Աստուծոյ քաղցրութիւնն է 
որ քեզ ապաշխարութեան կը բերէոր քեզ ապաշխարութեան կը բերէոր քեզ ապաշխարութեան կը բերէոր քեզ ապաշխարութեան կը բերէ»»»»    ((((ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 2.4): 2.4): 2.4): 2.4):    Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը Ի՞նչ կը 
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պատահի անոնց` որպատահի անոնց` որպատահի անոնց` որպատահի անոնց` որոնք անզիղջ կը մնան իրենց ընթացքին ոնք անզիղջ կը մնան իրենց ընթացքին ոնք անզիղջ կը մնան իրենց ընթացքին ոնք անզիղջ կը մնան իրենց ընթացքին 
մէջ: Առաքեալը տողի շարունակութեան վրայ` կ'ըսէ. մէջ: Առաքեալը տողի շարունակութեան վրայ` կ'ըսէ. մէջ: Առաքեալը տողի շարունակութեան վրայ` կ'ըսէ. մէջ: Առաքեալը տողի շարունակութեան վրայ` կ'ըսէ. ««««Քու Քու Քու Քու 
կարծրութեամբդ եւ չզղջացող սրտովդ միայն բարկութիւն է կարծրութեամբդ եւ չզղջացող սրտովդ միայն բարկութիւն է կարծրութեամբդ եւ չզղջացող սրտովդ միայն բարկութիւն է կարծրութեամբդ եւ չզղջացող սրտովդ միայն բարկութիւն է 
որ կը դիզես քեզի համար, երբ բարկութեան օրը գայ եւ որ կը դիզես քեզի համար, երբ բարկութեան օրը գայ եւ որ կը դիզես քեզի համար, երբ բարկութեան օրը գայ եւ որ կը դիզես քեզի համար, երբ բարկութեան օրը գայ եւ 
Աստուծոյ արդար դատաստանը յայտնուիԱստուծոյ արդար դատաստանը յայտնուիԱստուծոյ արդար դատաստանը յայտնուիԱստուծոյ արդար դատաստանը յայտնուի»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 2.5): 2.5): 2.5): 2.5):    
Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները Իսրայէլացիները օձերէն կը խայթուէին երբ Աստուծոյ համբեօձերէն կը խայթուէին երբ Աստուծոյ համբեօձերէն կը խայթուէին երբ Աստուծոյ համբեօձերէն կը խայթուէին երբ Աստուծոյ համբե----
րութիւնը կը շահագործէին, րութիւնը կը շահագործէին, րութիւնը կը շահագործէին, րութիւնը կը շահագործէին, այսօր եւս, եթէ փորձենք շահաայսօր եւս, եթէ փորձենք շահաայսօր եւս, եթէ փորձենք շահաայսօր եւս, եթէ փորձենք շահա----
գործել Աստուծոյ համբերութիւնը` կը խայթուինք օձերէն, գործել Աստուծոյ համբերութիւնը` կը խայթուինք օձերէն, գործել Աստուծոյ համբերութիւնը` կը խայթուինք օձերէն, գործել Աստուծոյ համբերութիւնը` կը խայթուինք օձերէն, 
այսինքն` չար ոգիներէն:այսինքն` չար ոգիներէն:այսինքն` չար ոգիներէն:այսինքն` չար ոգիներէն:    

7) 7) 7) 7) ««««Քու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձեսՔու Տէր Աստուածդ չփորձես»:»:»:»:    Վերջապէս, կարելի է Վերջապէս, կարելի է Վերջապէս, կարելի է Վերջապէս, կարելի է 
նաեւ մտածել, որ Քրիստոս իր այս յիշած խօնաեւ մտածել, որ Քրիստոս իր այս յիշած խօնաեւ մտածել, որ Քրիստոս իր այս յիշած խօնաեւ մտածել, որ Քրիստոս իր այս յիշած խօսքը զինք փորձող սքը զինք փորձող սքը զինք փորձող սքը զինք փորձող 
Սատանային է որ կՍատանային է որ կՍատանային է որ կՍատանային է որ կ’’’’ուղղէ, կարծէք ըսել ուզելով. ուղղէ, կարծէք ըսել ուզելով. ուղղէ, կարծէք ըսել ուզելով. ուղղէ, կարծէք ըսել ուզելով. ««««ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ 
Սատանայ, միՍատանայ, միՍատանայ, միՍատանայ, մի´ ´ ´ ´ փորձեր զիս որ քու Տէր Աստուածդ եմ: Միփորձեր զիս որ քու Տէր Աստուածդ եմ: Միփորձեր զիս որ քու Տէր Աստուածդ եմ: Միփորձեր զիս որ քու Տէր Աստուածդ եմ: Մի´ ´ ´ ´ 
փորձեր, որովհետեւ ամէն փորձերդ դատապարտուած են փորձեր, որովհետեւ ամէն փորձերդ դատապարտուած են փորձեր, որովհետեւ ամէն փորձերդ դատապարտուած են փորձեր, որովհետեւ ամէն փորձերդ դատապարտուած են 
ձախողութեան: Ասկէ առաջ փորձեցիր ինծի նմանիլ ըսելով` ձախողութեան: Ասկէ առաջ փորձեցիր ինծի նմանիլ ըսելով` ձախողութեան: Ասկէ առաջ փորձեցիր ինծի նմանիլ ըսելով` ձախողութեան: Ասկէ առաջ փորձեցիր ինծի նմանիլ ըսելով` 
««««Բարձրելոյն պիտի նմանիմԲարձրելոյն պիտի նմանիմԲարձրելոյն պիտի նմանիմԲարձրելոյն պիտի նմանիմ» » » » եւ չկրցար (Եսաեւ չկրցար (Եսաեւ չկրցար (Եսաեւ չկրցար (Եսայի 14.14): Հիմա յի 14.14): Հիմա յի 14.14): Հիմա յի 14.14): Հիմա 
նաեւ, ինչ որ փորձես ընել, ինչ միջոցներու ալ դիմես` պիտի նաեւ, ինչ որ փորձես ընել, ինչ միջոցներու ալ դիմես` պիտի նաեւ, ինչ որ փորձես ընել, ինչ միջոցներու ալ դիմես` պիտի նաեւ, ինչ որ փորձես ընել, ինչ միջոցներու ալ դիմես` պիտի 
ձախողիս, որովհետեւ ես Աստուաձախողիս, որովհետեւ ես Աստուաձախողիս, որովհետեւ ես Աստուաձախողիս, որովհետեւ ես Աստուա´́́́ծ եմ, ես քոծ եմ, ես քոծ եմ, ես քոծ եմ, ես քո´́́́ւ Տէր Աստւ Տէր Աստւ Տէր Աստւ Տէր Աստ----
ուածդ եմ, ես քու Արարիուածդ եմ, ես քու Արարիուածդ եմ, ես քու Արարիուածդ եմ, ես քու Արարի´́́́չ Աստուածդ եմ, եւ դուն չես կրնար չ Աստուածդ եմ, եւ դուն չես կրնար չ Աստուածդ եմ, եւ դուն չես կրնար չ Աստուածդ եմ, եւ դուն չես կրնար 
զիս փորձելով յաղթանակ ձեռք ձգելզիս փորձելով յաղթանակ ձեռք ձգելզիս փորձելով յաղթանակ ձեռք ձգելզիս փորձելով յաղթանակ ձեռք ձգել»:»:»:»:    

««««Յետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը շատՅետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը շատՅետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը շատՅետոյ Սատանան կրկին առաւ տարաւ Յիսուսը շատ    
բարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր թագաբարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր թագաբարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր թագաբարձր լեռ մը եւ անոր ցոյց տալով աշխարհի բոլոր թագա----
ւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.ւորութիւնները եւ անոնց փառքը, ըսաւ.----    

““““Այս բոլորը քեզի՛ կու տամ, եթէ երկրպագելով՝ պաշԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամ, եթէ երկրպագելով՝ պաշԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամ, եթէ երկրպագելով՝ պաշԱյս բոլորը քեզի՛ կու տամ, եթէ երկրպագելով՝ պաշտես տես տես տես 
զիսզիսզիսզիս””””::::    

Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.Այն ատեն Յիսուս ըսաւ անոր.----    ««««Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, 
որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.որովհետեւ Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.---- “ “ “ “Քու Տէր ԱստՔու Տէր ԱստՔու Տէր ԱստՔու Տէր Աստ----
ուածդ պուածդ պուածդ պուածդ պէտք է պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայեսէտք է պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայեսէտք է պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայեսէտք է պաշտես եւ միայն անո՛ր ծառայես”»”»”»”» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէ----
ոս 4.8ոս 4.8ոս 4.8ոս 4.8----10):10):10):10):    

1) 1) 1) 1) Սատանան Յիսուսը Սատանան Յիսուսը Սատանան Յիսուսը Սատանան Յիսուսը ««««իջեցուցիջեցուցիջեցուցիջեցուց» » » » տաճարի բարձր աշտատաճարի բարձր աշտատաճարի բարձր աշտատաճարի բարձր աշտա----
րակէն եւ տարաւ րակէն եւ տարաւ րակէն եւ տարաւ րակէն եւ տարաւ ««««շատ բարձր լեռ մըշատ բարձր լեռ մըշատ բարձր լեռ մըշատ բարձր լեռ մը» » » » եւ հոնկէ ցոյց տուաւ եւ հոնկէ ցոյց տուաւ եւ հոնկէ ցոյց տուաւ եւ հոնկէ ցոյց տուաւ 
անոր անոր անոր անոր ««««աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառ----
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քըքըքըքը»:»:»:»:    Կարելի՞ բան է արդեօք բարձր լերան մը վրայէնԿարելի՞ բան է արդեօք բարձր լերան մը վրայէնԿարելի՞ բան է արդեօք բարձր լերան մը վրայէնԿարելի՞ բան է արդեօք բարձր լերան մը վրայէն    տեսնել տեսնել տեսնել տեսնել 
««««աշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները»:»:»:»:    Կա՞յ այսօր աշխարԿա՞յ այսօր աշխարԿա՞յ այսօր աշխարԿա՞յ այսօր աշխար----
հի մէջ լեռ մը, որ ըլլայ այնքան բարձր, ուր եթէ անձ մը բարձհի մէջ լեռ մը, որ ըլլայ այնքան բարձր, ուր եթէ անձ մը բարձհի մէջ լեռ մը, որ ըլլայ այնքան բարձր, ուր եթէ անձ մը բարձհի մէջ լեռ մը, որ ըլլայ այնքան բարձր, ուր եթէ անձ մը բարձ----
րանայ` կարենայ տեսնել րանայ` կարենայ տեսնել րանայ` կարենայ տեսնել րանայ` կարենայ տեսնել ««««աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնաշխարհի բոլոր թագաւորութիւն----
նենենեները եւ անոնց փառրը եւ անոնց փառրը եւ անոնց փառրը եւ անոնց փառքըքըքըքը»:»:»:»:    Բնականօրէն չկաԲնականօրէն չկաԲնականօրէն չկաԲնականօրէն չկա´́́́յ: Երրորդ փորձույ: Երրորդ փորձույ: Երրորդ փորձույ: Երրորդ փորձու----
թիւնը ներկայացուցած ատեն, Սատանթիւնը ներկայացուցած ատեն, Սատանթիւնը ներկայացուցած ատեն, Սատանթիւնը ներկայացուցած ատեն, Սատանան հոգեբանական միան հոգեբանական միան հոգեբանական միան հոգեբանական մի----
ջոցի մը կը դիմէ: Սատանան շատ լաւ գիտէր, որ բարձր լեռ ջոցի մը կը դիմէ: Սատանան շատ լաւ գիտէր, որ բարձր լեռ ջոցի մը կը դիմէ: Սատանան շատ լաւ գիտէր, որ բարձր լեռ ջոցի մը կը դիմէ: Սատանան շատ լաւ գիտէր, որ բարձր լեռ 
մը ելլող մարդը` կրնար շատ բան տեսնել, իսկ շատ բան մը ելլող մարդը` կրնար շատ բան տեսնել, իսկ շատ բան մը ելլող մարդը` կրնար շատ բան տեսնել, իսկ շատ բան մը ելլող մարդը` կրնար շատ բան տեսնել, իսկ շատ բան 
տեսնող մարդը` դիւրաւ կրնար շատ բան պատկերացնել ու տեսնող մարդը` դիւրաւ կրնար շատ բան պատկերացնել ու տեսնող մարդը` դիւրաւ կրնար շատ բան պատկերացնել ու տեսնող մարդը` դիւրաւ կրնար շատ բան պատկերացնել ու 
երեւակայել: Արդ, Սատանան փորձեց Յիսուսը դրդել իր երեերեւակայել: Արդ, Սատանան փորձեց Յիսուսը դրդել իր երեերեւակայել: Արդ, Սատանան փորձեց Յիսուսը դրդել իր երեերեւակայել: Արդ, Սատանան փորձեց Յիսուսը դրդել իր երե----
ւակայութիւնը գործածելու, որպէսզիւակայութիւնը գործածելու, որպէսզիւակայութիւնը գործածելու, որպէսզիւակայութիւնը գործածելու, որպէսզի    տեսնէր իր տեսածէն տեսնէր իր տեսածէն տեսնէր իր տեսածէն տեսնէր իր տեսածէն 
անդին, տեսնէր չերեւցածը, տեսնէր այն ինչ որ նիւթական անդին, տեսնէր չերեւցածը, տեսնէր այն ինչ որ նիւթական անդին, տեսնէր չերեւցածը, տեսնէր այն ինչ որ նիւթական անդին, տեսնէր չերեւցածը, տեսնէր այն ինչ որ նիւթական 
աչքով կարելի չէր տեսնել, եւ ինքզինք այդ բոլորին տէր ու աչքով կարելի չէր տեսնել, եւ ինքզինք այդ բոլորին տէր ու աչքով կարելի չէր տեսնել, եւ ինքզինք այդ բոլորին տէր ու աչքով կարելի չէր տեսնել, եւ ինքզինք այդ բոլորին տէր ու 
իշխան պատկերացնէր. ինչո՞ւ համար. որպէսզի Յիսուսի մէջ իշխան պատկերացնէր. ինչո՞ւ համար. որպէսզի Յիսուսի մէջ իշխան պատկերացնէր. ինչո՞ւ համար. որպէսզի Յիսուսի մէջ իշխան պատկերացնէր. ինչո՞ւ համար. որպէսզի Յիսուսի մէջ 
սէր ու հետաքրքրութիւն արթննար աշխարհին հանդէպ: Բայց սէր ու հետաքրքրութիւն արթննար աշխարհին հանդէպ: Բայց սէր ու հետաքրքրութիւն արթննար աշխարհին հանդէպ: Բայց սէր ու հետաքրքրութիւն արթննար աշխարհին հանդէպ: Բայց 
կարելի չէր որ ամենատես ուկարելի չէր որ ամենատես ուկարելի չէր որ ամենատես ուկարելի չէր որ ամենատես ու    ամենագէտ Աստուծոյ Որդին ամենագէտ Աստուծոյ Որդին ամենագէտ Աստուծոյ Որդին ամենագէտ Աստուծոյ Որդին 
խաբուէր:խաբուէր:խաբուէր:խաբուէր:    

Սատանան շատ լաւ գիտէ որ վեր բարձրացող ու վերէն Սատանան շատ լաւ գիտէ որ վեր բարձրացող ու վերէն Սատանան շատ լաւ գիտէ որ վեր բարձրացող ու վերէն Սատանան շատ լաւ գիտէ որ վեր բարձրացող ու վերէն 
վար նայող, վերէն ուրիշին նայող, վերէն ամէն ինչ դիտող վար նայող, վերէն ուրիշին նայող, վերէն ամէն ինչ դիտող վար նայող, վերէն ուրիշին նայող, վերէն ամէն ինչ դիտող վար նայող, վերէն ուրիշին նայող, վերէն ամէն ինչ դիտող 
մարդը, կրնայ յանկարծ ինքզինք բան մը կարծել, ինքզինք մարդը, կրնայ յանկարծ ինքզինք բան մը կարծել, ինքզինք մարդը, կրնայ յանկարծ ինքզինք բան մը կարծել, ինքզինք մարդը, կրնայ յանկարծ ինքզինք բան մը կարծել, ինքզինք 
ուրիշէն տարբեր եւ ուրիշէն գերիվեր նկատել, եւ սա հոգեբաուրիշէն տարբեր եւ ուրիշէն գերիվեր նկատել, եւ սա հոգեբաուրիշէն տարբեր եւ ուրիշէն գերիվեր նկատել, եւ սա հոգեբաուրիշէն տարբեր եւ ուրիշէն գերիվեր նկատել, եւ սա հոգեբա----
նական է: Մեզմէ նական է: Մեզմէ նական է: Մեզմէ նական է: Մեզմէ ո՞վ կրնայ ուրանալ, թէ անոնք որոնք լեռ կը ո՞վ կրնայ ուրանալ, թէ անոնք որոնք լեռ կը ո՞վ կրնայ ուրանալ, թէ անոնք որոնք լեռ կը ո՞վ կրնայ ուրանալ, թէ անոնք որոնք լեռ կը 
բարձրանան, այլ խօսքով` կը հասնին բարձր դիրքերու ու գաբարձրանան, այլ խօսքով` կը հասնին բարձր դիրքերու ու գաբարձրանան, այլ խօսքով` կը հասնին բարձր դիրքերու ու գաբարձրանան, այլ խօսքով` կը հասնին բարձր դիրքերու ու գա----
հերու, աւելի հաւանական է որ անոնց մէջ տեղ գտնէ աշխարհերու, աւելի հաւանական է որ անոնց մէջ տեղ գտնէ աշխարհերու, աւելի հաւանական է որ անոնց մէջ տեղ գտնէ աշխարհերու, աւելի հաւանական է որ անոնց մէջ տեղ գտնէ աշխար----
հասիրութիւնը: Այոհասիրութիւնը: Այոհասիրութիւնը: Այոհասիրութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, բարձր դիրքերու հասած մարբարձր դիրքերու հասած մարբարձր դիրքերու հասած մարբարձր դիրքերու հասած մարդիկ` դիւդիկ` դիւդիկ` դիւդիկ` դիւ----
րաւ կրնան խաբուիլ աշխարրաւ կրնան խաբուիլ աշխարրաւ կրնան խաբուիլ աշխարրաւ կրնան խաբուիլ աշխարհհհհէն, սիրել աշխարհը, կապուիլ էն, սիրել աշխարհը, կապուիլ էն, սիրել աշխարհը, կապուիլ էն, սիրել աշխարհը, կապուիլ 
աշխաշխաշխաշխարհին: Բարձր գահերու տիրող մարդոց հոգիները` դիւարհին: Բարձր գահերու տիրող մարդոց հոգիները` դիւարհին: Բարձր գահերու տիրող մարդոց հոգիները` դիւարհին: Բարձր գահերու տիրող մարդոց հոգիները` դիւ----
րաւ կրնան նիւթականանալ: Բարձրաստիճան մարդոց միտրաւ կրնան նիւթականանալ: Բարձրաստիճան մարդոց միտրաւ կրնան նիւթականանալ: Բարձրաստիճան մարդոց միտրաւ կրնան նիւթականանալ: Բարձրաստիճան մարդոց միտ----
քերը` դիւրաւ կրնան գերեվարուիլ նիւթականին սիրովը:քերը` դիւրաւ կրնան գերեվարուիլ նիւթականին սիրովը:քերը` դիւրաւ կրնան գերեվարուիլ նիւթականին սիրովը:քերը` դիւրաւ կրնան գերեվարուիլ նիւթականին սիրովը:    

2) 2) 2) 2) Երրորդ փորձութեամբ, Սատանան առաջարկեց ՅիԵրրորդ փորձութեամբ, Սատանան առաջարկեց ՅիԵրրորդ փորձութեամբ, Սատանան առաջարկեց ՅիԵրրորդ փորձութեամբ, Սատանան առաջարկեց Յի----
սուսինսուսինսուսինսուսին    երկրպագել ուերկրպագել ուերկրպագել ուերկրպագել ու    պաշտելպաշտելպաշտելպաշտել    իրենիրենիրենիրեն, , , , եւ անոր փոխարէն, եւ անոր փոխարէն, եւ անոր փոխարէն, եւ անոր փոխարէն, 
խոստացաւ տալ իրեխոստացաւ տալ իրեխոստացաւ տալ իրեխոստացաւ տալ իրեն ն ն ն ««««աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները 
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եւ անոնց փառքըեւ անոնց փառքըեւ անոնց փառքըեւ անոնց փառքը»:»:»:»:    Երբ Սատանան կը խոստանայ Երբ Սատանան կը խոստանայ Երբ Սատանան կը խոստանայ Երբ Սատանան կը խոստանայ ««««աշխարհի աշխարհի աշխարհի աշխարհի 
բոլոր թագաւորուբոլոր թագաւորուբոլոր թագաւորուբոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքըթիւնները եւ անոնց փառքըթիւնները եւ անոնց փառքըթիւնները եւ անոնց փառքը»»»»    տալ այն մարտալ այն մարտալ այն մարտալ այն մար----
դուն որ զինք կը պաշտէ, անով յստակօրէն ցոյց կը տրուի դուն որ զինք կը պաշտէ, անով յստակօրէն ցոյց կը տրուի դուն որ զինք կը պաշտէ, անով յստակօրէն ցոյց կը տրուի դուն որ զինք կը պաշտէ, անով յստակօրէն ցոյց կը տրուի 
մեզի, թէ աշխարհասէր ըլլալը եւ աշխարհի փառքը փնտռելը` մեզի, թէ աշխարհասէր ըլլալը եւ աշխարհի փառքը փնտռելը` մեզի, թէ աշխարհասէր ըլլալը եւ աշխարհի փառքը փնտռելը` մեզի, թէ աշխարհասէր ըլլալը եւ աշխարհի փառքը փնտռելը` 
ՍատանաՍատանաՍատանաՍատանայիյիյիյին երկն երկն երկն երկրպագել ու անոր ծառայել կը նշանակէ:րպագել ու անոր ծառայել կը նշանակէ:րպագել ու անոր ծառայել կը նշանակէ:րպագել ու անոր ծառայել կը նշանակէ:    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երբ երբ երբ երբ Սատանան կը խոստանայ աշխարհի փառքը Սատանան կը խոստանայ աշխարհի փառքը Սատանան կը խոստանայ աշխարհի փառքը Սատանան կը խոստանայ աշխարհի փառքը 
շնորհեշնորհեշնորհեշնորհել զինք երկրպագողին ու պաշտողին, սա յստակօրէն լ զինք երկրպագողին ու պաշտողին, սա յստակօրէն լ զինք երկրպագողին ու պաշտողին, սա յստակօրէն լ զինք երկրպագողին ու պաշտողին, սա յստակօրէն 
ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, ցոյց կու տայ, թէ աշխարհային փառք փնտռողները` Սատաթէ աշխարհային փառք փնտռողները` Սատաթէ աշխարհային փառք փնտռողները` Սատաթէ աշխարհային փառք փնտռողները` Սատա----
նայի երկրպագուներէն են: Աշխարհը սիրող մարդը` Սատանայի երկրպագուներէն են: Աշխարհը սիրող մարդը` Սատանայի երկրպագուներէն են: Աշխարհը սիրող մարդը` Սատանայի երկրպագուներէն են: Աշխարհը սիրող մարդը` Սատա----
նան է որ կը պաշտէ: Աշխարհանան է որ կը պաշտէ: Աշխարհանան է որ կը պաշտէ: Աշխարհանան է որ կը պաշտէ: Աշխարհասէր մարդը` աշսէր մարդը` աշսէր մարդը` աշսէր մարդը` աշխարհապաշտ խարհապաշտ խարհապաշտ խարհապաշտ 
մարդ է, իսկ աշխարհապաշտութիւնը` կռապաշտումարդ է, իսկ աշխարհապաշտութիւնը` կռապաշտումարդ է, իսկ աշխարհապաշտութիւնը` կռապաշտումարդ է, իսկ աշխարհապաշտութիւնը` կռապաշտութիւն է:թիւն է:թիւն է:թիւն է:    
Կռապաշտութիւնը միայն կուռք պաշտելը չէ, մարդակերպ Կռապաշտութիւնը միայն կուռք պաշտելը չէ, մարդակերպ Կռապաշտութիւնը միայն կուռք պաշտելը չէ, մարդակերպ Կռապաշտութիւնը միայն կուռք պաշտելը չէ, մարդակերպ 
արձան մը կանգնեցնելն ու զայն պաշտելը չէ, արեւը, լուսինը արձան մը կանգնեցնելն ու զայն պաշտելը չէ, արեւը, լուսինը արձան մը կանգնեցնելն ու զայն պաշտելը չէ, արեւը, լուսինը արձան մը կանգնեցնելն ու զայն պաշտելը չէ, արեւը, լուսինը 
կամ աստղերը պաշտելը չէ: Կռապաշտութիւնը այսօր ալ կամ աստղերը պաշտելը չէ: Կռապաշտութիւնը այսօր ալ կամ աստղերը պաշտելը չէ: Կռապաշտութիւնը այսօր ալ կամ աստղերը պաշտելը չէ: Կռապաշտութիւնը այսօր ալ 
գոյութիւն ունի: Ոեւէ բան որ կգոյութիւն ունի: Ոեւէ բան որ կգոյութիւն ունի: Ոեւէ բան որ կգոյութիւն ունի: Ոեւէ բան որ կը սիրենք եւ որուն կապած ենք ը սիրենք եւ որուն կապած ենք ը սիրենք եւ որուն կապած ենք ը սիրենք եւ որուն կապած ենք 
մեր սիրտն ու միտքը` անիկա մեր կուռքն է եւ մենք անոր մեր սիրտն ու միտքը` անիկա մեր կուռքն է եւ մենք անոր մեր սիրտն ու միտքը` անիկա մեր կուռքն է եւ մենք անոր մեր սիրտն ու միտքը` անիկա մեր կուռքն է եւ մենք անոր 
երկրպագուներէն կը սեպուինք: Այսպէս, օրինակ, դրամասիերկրպագուներէն կը սեպուինք: Այսպէս, օրինակ, դրամասիերկրպագուներէն կը սեպուինք: Այսպէս, օրինակ, դրամասիերկրպագուներէն կը սեպուինք: Այսպէս, օրինակ, դրամասի----
րութիւնը` կռապաշտութիւն է, եւ ուստի` դրամասէր մարդը րութիւնը` կռապաշտութիւն է, եւ ուստի` դրամասէր մարդը րութիւնը` կռապաշտութիւն է, եւ ուստի` դրամասէր մարդը րութիւնը` կռապաշտութիւն է, եւ ուստի` դրամասէր մարդը 
կռապակռապակռապակռապա´́́́շտ է, երկրին կապուած մարդը կռապաշտ է, երկրին կապուած մարդը կռապաշտ է, երկրին կապուած մարդը կռապաշտ է, երկրին կապուած մարդը կռապա´́́́շտ է, իր շտ է, իր շտ է, իր շտ է, իր 
ինքնաշարժը, իր եսը, իր տինքնաշարժը, իր եսը, իր տինքնաշարժը, իր եսը, իր տինքնաշարժը, իր եսը, իր տունը, իր գործը, իր զաւակը կամ ունը, իր գործը, իր զաւակը կամ ունը, իր գործը, իր զաւակը կամ ունը, իր գործը, իր զաւակը կամ 
ոեւէ բան ու ոեւէ անձ Աստուծմէ առաջնահերթ նկատող ու ոեւէ բան ու ոեւէ անձ Աստուծմէ առաջնահերթ նկատող ու ոեւէ բան ու ոեւէ անձ Աստուծմէ առաջնահերթ նկատող ու ոեւէ բան ու ոեւէ անձ Աստուծմէ առաջնահերթ նկատող ու 
Աստուծմէ աւելի սիրող մարդը` կռապաԱստուծմէ աւելի սիրող մարդը` կռապաԱստուծմէ աւելի սիրող մարդը` կռապաԱստուծմէ աւելի սիրող մարդը` կռապա´́́́շտ է:շտ է:շտ է:շտ է:    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
հհհհաւատացեալ մարդը պէտք չէ իր սիրտը կապէ ոեւէ բանի աւատացեալ մարդը պէտք չէ իր սիրտը կապէ ոեւէ բանի աւատացեալ մարդը պէտք չէ իր սիրտը կապէ ոեւէ բանի աւատացեալ մարդը պէտք չէ իր սիրտը կապէ ոեւէ բանի 
կամ ոեւէ անձի այնքան ու այնպէս՝ որ դժբախտանայ առանց կամ ոեւէ անձի այնքան ու այնպէս՝ որ դժբախտանայ առանց կամ ոեւէ անձի այնքան ու այնպէս՝ որ դժբախտանայ առանց կամ ոեւէ անձի այնքան ու այնպէս՝ որ դժբախտանայ առանց 
անոնց: Աստուած չանոնց: Աստուած չանոնց: Աստուած չանոնց: Աստուած չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր որ ոեւէ բան սիրենք մեր ամբողջ որ ոեւէ բան սիրենք մեր ամբողջ որ ոեւէ բան սիրենք մեր ամբողջ որ ոեւէ բան սիրենք մեր ամբողջ 
սսսսրտով, այնպէս որ անոր ստրուկը դառնանք:րտով, այնպէս որ անոր ստրուկը դառնանք:րտով, այնպէս որ անոր ստրուկը դառնանք:րտով, այնպէս որ անոր ստրուկը դառնանք:    

Եթէ կան որոշ բաներ կամ որոշ անձեր զորս անչափօրէն Եթէ կան որոշ բաներ կամ որոշ անձեր զորս անչափօրէն Եթէ կան որոշ բաներ կամ որոշ անձեր զորս անչափօրէն Եթէ կան որոշ բաներ կամ որոշ անձեր զորս անչափօրէն 
կը սիրենք եւ առանց որոնց դժբախտ կը զգանք՝ ատիկա կը սիրենք եւ առանց որոնց դժբախտ կը զգանք՝ ատիկա կը սիրենք եւ առանց որոնց դժբախտ կը զգանք՝ ատիկա կը սիրենք եւ առանց որոնց դժբախտ կը զգանք՝ ատիկա 
Աստուծմէ զատ ոԱստուծմէ զատ ոԱստուծմէ զատ ոԱստուծմէ զատ ուրիշ բաներ պաշտել չի՞ նշանակեր:ւրիշ բաներ պաշտել չի՞ նշանակեր:ւրիշ բաներ պաշտել չի՞ նշանակեր:ւրիշ բաներ պաշտել չի՞ նշանակեր:    

Երբ մեր կեանքին մէջ առաջնահերթութիւնը ԱստուծԵրբ մեր կեանքին մէջ առաջնահերթութիւնը ԱստուծԵրբ մեր կեանքին մէջ առաջնահերթութիւնը ԱստուծԵրբ մեր կեանքին մէջ առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ ոյ ոյ ոյ 
չենք տար, ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ չենք տար, ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ չենք տար, ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ չենք տար, ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ 
նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:նշանակեր:    
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Երբ Աստուծոյ կամքին փոխարէն մեր կամքը կը կատաԵրբ Աստուծոյ կամքին փոխարէն մեր կամքը կը կատաԵրբ Աստուծոյ կամքին փոխարէն մեր կամքը կը կատաԵրբ Աստուծոյ կամքին փոխարէն մեր կամքը կը կատա----
րենք կամ ուրիշին կամքին կրենք կամ ուրիշին կամքին կրենք կամ ուրիշին կամքին կրենք կամ ուրիշին կամքին կ’’’’ենթարկուինք, ատիկա Աստուծենթարկուինք, ատիկա Աստուծենթարկուինք, ատիկա Աստուծենթարկուինք, ատիկա Աստուծ----
մէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:մէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:մէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:մէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:    

Երբ մարդոց խօսքին աւելիԵրբ մարդոց խօսքին աւելիԵրբ մարդոց խօսքին աւելիԵրբ մարդոց խօսքին աւելի´ ´ ´ ´ հաւատք կհաւատք կհաւատք կհաւատք կ’’’’ընծայենք քան ընծայենք քան ընծայենք քան ընծայենք քան 
Աստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ Խօսքին, կամ երբ թերթերուն մէջ գրուածին աւելիօսքին, կամ երբ թերթերուն մէջ գրուածին աւելիօսքին, կամ երբ թերթերուն մէջ գրուածին աւելիօսքին, կամ երբ թերթերուն մէջ գրուածին աւելի´ ´ ´ ´ 
արժէք կու տանք քան Աստուածաշունչին մէջ գրուածին, արժէք կու տանք քան Աստուածաշունչին մէջ գրուածին, արժէք կու տանք քան Աստուածաշունչին մէջ գրուածին, արժէք կու տանք քան Աստուածաշունչին մէջ գրուածին, 
ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ատիկա Աստուծմէ զատ ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:    

Երբ նեղութեան մէջ կԵրբ նեղութեան մէջ կԵրբ նեղութեան մէջ կԵրբ նեղութեան մէջ կ’’’’իյնանք եւ ձերբազատելու համար իյնանք եւ ձերբազատելու համար իյնանք եւ ձերբազատելու համար իյնանք եւ ձերբազատելու համար 
այդ նեղութենէն կը դիմենք մարդոց, անոնք ըլլան մեր այդ նեղութենէն կը դիմենք մարդոց, անոնք ըլլան մեր այդ նեղութենէն կը դիմենք մարդոց, անոնք ըլլան մեր այդ նեղութենէն կը դիմենք մարդոց, անոնք ըլլան մեր 
բարեկամները թէբարեկամները թէբարեկամները թէբարեկամները թէ    կախարդ մարդիկ, ատիկա Աստուծմէ զատ կախարդ մարդիկ, ատիկա Աստուծմէ զատ կախարդ մարդիկ, ատիկա Աստուծմէ զատ կախարդ մարդիկ, ատիկա Աստուծմէ զատ 
ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:ուրիշ բան պաշտել չի՞ նշանակեր:    

3) 3) 3) 3) ԵԵԵԵրբ Սատանան րբ Սատանան րբ Սատանան րբ Սատանան թելադրեց Յիսուսին որ զինք թելադրեց Յիսուսին որ զինք թելադրեց Յիսուսին որ զինք թելադրեց Յիսուսին որ զինք պաշտպաշտպաշտպաշտէ է է է 
ու երկրպագու երկրպագու երկրպագու երկրպագէ, է, է, է, Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս վտարեց զինք ըսելով.վտարեց զինք ըսելով.վտարեց զինք ըսելով.վտարեց զինք ըսելով.    ««««ԵԵԵԵտի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սա----
տանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ կտրուկ կերպով յայտարարեց թէ միայն զԱստկտրուկ կերպով յայտարարեց թէ միայն զԱստկտրուկ կերպով յայտարարեց թէ միայն զԱստկտրուկ կերպով յայտարարեց թէ միայն զԱստ----
ուաուաուաուա´́́́ծ պէտք է պաշտել եւ միայն անոծ պէտք է պաշտել եւ միայն անոծ պէտք է պաշտել եւ միայն անոծ պէտք է պաշտել եւ միայն անոր պէտր պէտր պէտր պէտք է ծառայել:ք է ծառայել:ք է ծառայել:ք է ծառայել:    Չարը Չարը Չարը Չարը 
խօսեցաւխօսեցաւխօսեցաւխօսեցաւ    սատանայապաշտութեան ու Սատանասատանայապաշտութեան ու Սատանասատանայապաշտութեան ու Սատանասատանայապաշտութեան ու Սատանային ծառային ծառային ծառային ծառա----
յելու մասին, իսկ Աստուծոյ Որդին` Աստուածպաշյելու մասին, իսկ Աստուծոյ Որդին` Աստուածպաշյելու մասին, իսկ Աստուծոյ Որդին` Աստուածպաշյելու մասին, իսկ Աստուծոյ Որդին` Աստուածպաշտութեան տութեան տութեան տութեան 
ու Աու Աու Աու Ասսսստուծոյ ծառայելու մասին: Մենք ի՞նչ կ'ընենք երբ Սատուծոյ ծառայելու մասին: Մենք ի՞նչ կ'ընենք երբ Սատուծոյ ծառայելու մասին: Մենք ի՞նչ կ'ընենք երբ Սատուծոյ ծառայելու մասին: Մենք ի՞նչ կ'ընենք երբ Սա----
տանան խօսի մեզի զինք պաշտելու եւ իրեն ծառայետանան խօսի մեզի զինք պաշտելու եւ իրեն ծառայետանան խօսի մեզի զինք պաշտելու եւ իրեն ծառայետանան խօսի մեզի զինք պաշտելու եւ իրեն ծառայելու լու լու լու 
մասին: Արդեօք Յիսուսի նման կը վտարե՞մասին: Արդեօք Յիսուսի նման կը վտարե՞մասին: Արդեօք Յիսուսի նման կը վտարե՞մասին: Արդեօք Յիսուսի նման կը վտարե՞նք զինք ըսելով` նք զինք ըսելով` նք զինք ըսելով` նք զինք ըսելով` 
««««ԵԵԵԵտի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ կտրուկ կերպով կը յայտակտրուկ կերպով կը յայտակտրուկ կերպով կը յայտակտրուկ կերպով կը յայտա----
րարե՞նք թէ միայն զԱստուած րարե՞նք թէ միայն զԱստուած րարե՞նք թէ միայն զԱստուած րարե՞նք թէ միայն զԱստուած պէտք է պաշտել եւ միայն պէտք է պաշտել եւ միայն պէտք է պաշտել եւ միայն պէտք է պաշտել եւ միայն 
անոանոանոանո´́́́ր պէտք է ծառայել:ր պէտք է ծառայել:ր պէտք է ծառայել:ր պէտք է ծառայել:    Յիսուսի քայլերուն հետեւելով, մՅիսուսի քայլերուն հետեւելով, մՅիսուսի քայլերուն հետեւելով, մՅիսուսի քայլերուն հետեւելով, մենք ենք ենք ենք 
եւս պէտք է յարատեւ եւս պէտք է յարատեւ եւս պէտք է յարատեւ եւս պէտք է յարատեւ կերպով կերպով կերպով կերպով յիշենք ու յիշեցնենք մարդոց, թէ յիշենք ու յիշեցնենք մարդոց, թէ յիշենք ու յիշեցնենք մարդոց, թէ յիշենք ու յիշեցնենք մարդոց, թէ 
միայն միայն միայն միայն զԱստուազԱստուազԱստուազԱստուա´́́́ծ պէտք է պաշտեծ պէտք է պաշտեծ պէտք է պաշտեծ պէտք է պաշտել ու երկրպագելլ ու երկրպագելլ ու երկրպագելլ ու երկրպագել, , , , միայն միայն միայն միայն 
զԱստուազԱստուազԱստուազԱստուա´́́́ծ պէտք է մեծարել ու փառաւորելծ պէտք է մեծարել ու փառաւորելծ պէտք է մեծարել ու փառաւորելծ պէտք է մեծարել ու փառաւորել, , , , միայն միայն միայն միայն զԱստզԱստզԱստզԱստ----
ուաուաուաուա´́́́ծ պէտք է օրհնել ու օրհներգելծ պէտք է օրհնել ու օրհներգելծ պէտք է օրհնել ու օրհներգելծ պէտք է օրհնել ու օրհներգել::::    Հաւանաբար մէկը մտաՀաւանաբար մէկը մտաՀաւանաբար մէկը մտաՀաւանաբար մէկը մտա----
ծէ, թէ այսօր ո՞վ կը պաշտէ ու կ'երկրպագէ Սատանային. բոծէ, թէ այսօր ո՞վ կը պաշտէ ու կ'երկրպագէ Սատանային. բոծէ, թէ այսօր ո՞վ կը պաշտէ ու կ'երկրպագէ Սատանային. բոծէ, թէ այսօր ո՞վ կը պաշտէ ու կ'երկրպագէ Սատանային. բո----
լորն ալ զԱստուալորն ալ զԱստուալորն ալ զԱստուալորն ալ զԱստուա´́́́ծ է որ կը պաշտեն ու կ'երկրպագեն: Եւ ծ է որ կը պաշտեն ու կ'երկրպագեն: Եւ ծ է որ կը պաշտեն ու կ'երկրպագեն: Եւ ծ է որ կը պաշտեն ու կ'երկրպագեն: Եւ 
սակայն, իրականութիւնը կրնսակայն, իրականութիւնը կրնսակայն, իրականութիւնը կրնսակայն, իրականութիւնը կրնայ տարբեր ըլլալ: Ոեւէ անձ որ այ տարբեր ըլլալ: Ոեւէ անձ որ այ տարբեր ըլլալ: Ոեւէ անձ որ այ տարբեր ըլլալ: Ոեւէ անձ որ 
կը սիրէ մեղքը ու կը սիրէ մարդիկը մեղքի առաջնորդել` կը սիրէ մեղքը ու կը սիրէ մարդիկը մեղքի առաջնորդել` կը սիրէ մեղքը ու կը սիրէ մարդիկը մեղքի առաջնորդել` կը սիրէ մեղքը ու կը սիրէ մարդիկը մեղքի առաջնորդել` 
կամայ թէ ակամայ Սատանային է որ կ'երկրպագէ ու կը պաշկամայ թէ ակամայ Սատանային է որ կ'երկրպագէ ու կը պաշկամայ թէ ակամայ Սատանային է որ կ'երկրպագէ ու կը պաշկամայ թէ ակամայ Սատանային է որ կ'երկրպագէ ու կը պաշ----
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տէ: Ոեւէ անձ որ երբեք չ'աղօթեր, Աստուածաշունչ չի կարտէ: Ոեւէ անձ որ երբեք չ'աղօթեր, Աստուածաշունչ չի կարտէ: Ոեւէ անձ որ երբեք չ'աղօթեր, Աստուածաշունչ չի կարտէ: Ոեւէ անձ որ երբեք չ'աղօթեր, Աստուածաշունչ չի կար----
դար, եկեղեցի չ'երթար, աղքատներուն չ'օգներ, եւ չունի հադար, եկեղեցի չ'երթար, աղքատներուն չ'օգներ, եւ չունի հադար, եկեղեցի չ'երթար, աղքատներուն չ'օգներ, եւ չունի հադար, եկեղեցի չ'երթար, աղքատներուն չ'օգներ, եւ չունի հա----
ւատք Քրիստոսի հաւատք Քրիստոսի հաւատք Քրիստոսի հաւատք Քրիստոսի հանդէպ` դարձեալ, Սատանային է որ կ'երնդէպ` դարձեալ, Սատանային է որ կ'երնդէպ` դարձեալ, Սատանային է որ կ'երնդէպ` դարձեալ, Սատանային է որ կ'եր----
կըրպագէ ու կը պաշտէ: Արդարեւ, զԱստուած չպաշտող մարկըրպագէ ու կը պաշտէ: Արդարեւ, զԱստուած չպաշտող մարկըրպագէ ու կը պաշտէ: Արդարեւ, զԱստուած չպաշտող մարկըրպագէ ու կը պաշտէ: Արդարեւ, զԱստուած չպաշտող մար----
դը` Սատանային է որ կը պաշդը` Սատանային է որ կը պաշդը` Սատանային է որ կը պաշդը` Սատանային է որ կը պաշտէ: Երրորդ տէր մը չկայ աշտէ: Երրորդ տէր մը չկայ աշտէ: Երրորդ տէր մը չկայ աշտէ: Երրորդ տէր մը չկայ աշ----
խարհիխարհիխարհիխարհի    մէջ: Իւրաքանչիւր անձ, կամ Աստուծոյ զաւակն է, եւ մէջ: Իւրաքանչիւր անձ, կամ Աստուծոյ զաւակն է, եւ մէջ: Իւրաքանչիւր անձ, կամ Աստուծոյ զաւակն է, եւ մէջ: Իւրաքանչիւր անձ, կամ Աստուծոյ զաւակն է, եւ 
կամ` Սատանային: Եթէ կ'ապրի հաւատքի կեանք, կը նշակամ` Սատանային: Եթէ կ'ապրի հաւատքի կեանք, կը նշակամ` Սատանային: Եթէ կ'ապրի հաւատքի կեանք, կը նշակամ` Սատանային: Եթէ կ'ապրի հաւատքի կեանք, կը նշա----
նակէ թէ Աստուծոյնակէ թէ Աստուծոյնակէ թէ Աստուծոյնակէ թէ Աստուծոյ    զաւակն է, եւ ուստի` զԱստուած պաշտող զաւակն է, եւ ուստի` զԱստուած պաշտող զաւակն է, եւ ուստի` զԱստուած պաշտող զաւակն է, եւ ուստի` զԱստուած պաշտող 
կը նկատուի, իսկ եթէ կ'ապրի անհաւատ կեանք մը, կը նշակը նկատուի, իսկ եթէ կ'ապրի անհաւատ կեանք մը, կը նշակը նկատուի, իսկ եթէ կ'ապրի անհաւատ կեանք մը, կը նշակը նկատուի, իսկ եթէ կ'ապրի անհաւատ կեանք մը, կը նշա----
նակէ թէ Սատանային զաւակն է, եւ ուստի` Սատանային նակէ թէ Սատանային զաւակն է, եւ ուստի` Սատանային նակէ թէ Սատանային զաւակն է, եւ ուստի` Սատանային նակէ թէ Սատանային զաւակն է, եւ ուստի` Սատանային 
պաշտող կը նկատուի:պաշտող կը նկատուի:պաշտող կը նկատուի:պաշտող կը նկատուի:    

4) 4) 4) 4) Սատանան աշխարհիկ թագաւորութեանՍատանան աշխարհիկ թագաւորութեանՍատանան աշխարհիկ թագաւորութեանՍատանան աշխարհիկ թագաւորութեանց ու անոնց ց ու անոնց ց ու անոնց ց ու անոնց 
փառքին մասին խօսելով, խորքին մէջ, կ'ուզէր Յիսուսի ուշափառքին մասին խօսելով, խորքին մէջ, կ'ուզէր Յիսուսի ուշափառքին մասին խօսելով, խորքին մէջ, կ'ուզէր Յիսուսի ուշափառքին մասին խօսելով, խորքին մէջ, կ'ուզէր Յիսուսի ուշա----
դդդդրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ թագաւորութեան մը վրայ. եւ րութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ թագաւորութեան մը վրայ. եւ րութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ թագաւորութեան մը վրայ. եւ րութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ թագաւորութեան մը վրայ. եւ 
ինչո՞ւ. որովհետեւ գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Ասինչո՞ւ. որովհետեւ գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Ասինչո՞ւ. որովհետեւ գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Ասինչո՞ւ. որովհետեւ գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աս----
տուծոտուծոտուծոտուծո´́́́յ թագաւորութիւնը հաստատելու համար երկրի վրայ: յ թագաւորութիւնը հաստատելու համար երկրի վրայ: յ թագաւորութիւնը հաստատելու համար երկրի վրայ: յ թագաւորութիւնը հաստատելու համար երկրի վրայ: 
Յիսուս ուշադրութիւն չդարձուց Սատանային խօսքին: Ինք որ Յիսուս ուշադրութիւն չդարձուց Սատանային խօսքին: Ինք որ Յիսուս ուշադրութիւն չդարձուց Սատանային խօսքին: Ինք որ Յիսուս ուշադրութիւն չդարձուց Սատանային խօսքին: Ինք որ 
փառքի Աստուածն էր` ի՞նչպէս կրնար խաբուիլ աշխփառքի Աստուածն էր` ի՞նչպէս կրնար խաբուիլ աշխփառքի Աստուածն էր` ի՞նչպէս կրնար խաբուիլ աշխփառքի Աստուածն էր` ի՞նչպէս կրնար խաբուիլ աշխարհի արհի արհի արհի 
փառքէն: Ինք որ երկինքի թագաւորն էր` ի՞նչպէս կրնար փառքէն: Ինք որ երկինքի թագաւորն էր` ի՞նչպէս կրնար փառքէն: Ինք որ երկինքի թագաւորն էր` ի՞նչպէս կրնար փառքէն: Ինք որ երկինքի թագաւորն էր` ի՞նչպէս կրնար 
աշխարհիկ թագաւորութեան մը ցանկալ:աշխարհիկ թագաւորութեան մը ցանկալ:աշխարհիկ թագաւորութեան մը ցանկալ:աշխարհիկ թագաւորութեան մը ցանկալ:    

Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ Սատանան կը փորձէ Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ Սատանան կը փորձէ Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ Սատանան կը փորձէ Գալով մեզի, ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ Սատանան կը փորձէ 
մեր ուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ իրականութեանց մեր ուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ իրականութեանց մեր ուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ իրականութեանց մեր ուշադրութիւնը հրաւիրել աշխարհիկ իրականութեանց 
վրայ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհի փառքը կը դնէ մեր դիմաց: վրայ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհի փառքը կը դնէ մեր դիմաց: վրայ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհի փառքը կը դնէ մեր դիմաց: վրայ: Ի՞նչ կ'ընենք երբ աշխարհի փառքը կը դնէ մեր դիմաց: 
Ի՞նչ կ'ընենԻ՞նչ կ'ընենԻ՞նչ կ'ընենԻ՞նչ կ'ընենք երբ կը փորձէ երկրաւոր դիրքերու եւ այդ դիրքեք երբ կը փորձէ երկրաւոր դիրքերու եւ այդ դիրքեք երբ կը փորձէ երկրաւոր դիրքերու եւ այդ դիրքեք երբ կը փորձէ երկրաւոր դիրքերու եւ այդ դիրքե----
րուն բերած փառքը պարզել մեր աչքերուն առջեւ: Պէտք է րուն բերած փառքը պարզել մեր աչքերուն առջեւ: Պէտք է րուն բերած փառքը պարզել մեր աչքերուն առջեւ: Պէտք է րուն բերած փառքը պարզել մեր աչքերուն առջեւ: Պէտք է 
ընենք ինչ որ Յիսուս ինք ըրաւ: Պէտք է իր երեսն ի վեր ընենք ինչ որ Յիսուս ինք ըրաւ: Պէտք է իր երեսն ի վեր ընենք ինչ որ Յիսուս ինք ըրաւ: Պէտք է իր երեսն ի վեր ընենք ինչ որ Յիսուս ինք ըրաւ: Պէտք է իր երեսն ի վեր 
պոռանք` պոռանք` պոռանք` պոռանք` ««««ԵԵԵԵտի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»»»»::::    ԱմոԱմոԱմոԱմո´́́́ւր էր կեցուածքը ւր էր կեցուածքը ւր էր կեցուածքը ւր էր կեցուածքը 
մեր Տիրոջ: Անմեր Տիրոջ: Անմեր Տիրոջ: Անմեր Տիրոջ: Ան    իր ամուր կեցուածքով ու յստակ պատասխաիր ամուր կեցուածքով ու յստակ պատասխաիր ամուր կեցուածքով ու յստակ պատասխաիր ամուր կեցուածքով ու յստակ պատասխա----
նով նով նով նով սորվեցուց մեզի, չփնտռել երկրային փառք, չցանկալ սորվեցուց մեզի, չփնտռել երկրային փառք, չցանկալ սորվեցուց մեզի, չփնտռել երկրային փառք, չցանկալ սորվեցուց մեզի, չփնտռել երկրային փառք, չցանկալ 
աշխարհային մեծութիւններու, այլ` մեր ուշադրութիւնը աշխարհային մեծութիւններու, այլ` մեր ուշադրութիւնը աշխարհային մեծութիւններու, այլ` մեր ուշադրութիւնը աշխարհային մեծութիւններու, այլ` մեր ուշադրութիւնը 
կեդրոնացնել Ասկեդրոնացնել Ասկեդրոնացնել Ասկեդրոնացնել Աստուծոյ երկրպագուտուծոյ երկրպագուտուծոյ երկրպագուտուծոյ երկրպագութեան ու անոր պաշտաթեան ու անոր պաշտաթեան ու անոր պաշտաթեան ու անոր պաշտա----
մունքին վրայ:մունքին վրայ:մունքին վրայ:մունքին վրայ:    
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««««ԵԵԵԵտի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»»»»::::    Այս բառերով, Այս բառերով, Այս բառերով, Այս բառերով, Յիսուս սորվեՅիսուս սորվեՅիսուս սորվեՅիսուս սորվե----
ցուց մեզի վտարել Չարը մեր ներկայութենէն, երբցուց մեզի վտարել Չարը մեր ներկայութենէն, երբցուց մեզի վտարել Չարը մեր ներկայութենէն, երբցուց մեզի վտարել Չարը մեր ներկայութենէն, երբ    եկած է եկած է եկած է եկած է 
հեռացնելու մեզ Աստուծոյ երկրպագութենէն ու պաշտահեռացնելու մեզ Աստուծոյ երկրպագութենէն ու պաշտահեռացնելու մեզ Աստուծոյ երկրպագութենէն ու պաշտահեռացնելու մեզ Աստուծոյ երկրպագութենէն ու պաշտա----
մունքէն, եւ համոզելու մեզ որ իրեն պաշտենք:մունքէն, եւ համոզելու մեզ որ իրեն պաշտենք:մունքէն, եւ համոզելու մեզ որ իրեն պաշտենք:մունքէն, եւ համոզելու մեզ որ իրեն պաշտենք:    

5)5)5)5)    Սատանան կը խօսի աշխարհի փառքին մասին, իսկ Սատանան կը խօսի աշխարհի փառքին մասին, իսկ Սատանան կը խօսի աշխարհի փառքին մասին, իսկ Սատանան կը խօսի աշխարհի փառքին մասին, իսկ 
Յիսուս` զԱստուած պՅիսուս` զԱստուած պՅիսուս` զԱստուած պՅիսուս` զԱստուած պաշտելու եւ անոր ծառայելու մասին, եաշտելու եւ անոր ծառայելու մասին, եաշտելու եւ անոր ծառայելու մասին, եաշտելու եւ անոր ծառայելու մասին, եւ ւ ւ ւ 
ասիկա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք աշխարհի ասիկա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք աշխարհի ասիկա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք աշխարհի ասիկա ինքնին ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք աշխարհի 
փառքը կըփառքը կըփառքը կըփառքը կը    փնտռեն` չեն կրնար զԱստուած պաշտել: Անոնք փնտռեն` չեն կրնար զԱստուած պաշտել: Անոնք փնտռեն` չեն կրնար զԱստուած պաշտել: Անոնք փնտռեն` չեն կրնար զԱստուած պաշտել: Անոնք 
որոնք երկրաւորը կը սիրեն` չեն կրնար զԱստուած սիրել: որոնք երկրաւորը կը սիրեն` չեն կրնար զԱստուած սիրել: որոնք երկրաւորը կը սիրեն` չեն կրնար զԱստուած սիրել: որոնք երկրաւորը կը սիրեն` չեն կրնար զԱստուած սիրել: 
Երկրապաշտ մարդը չի կրնար իր ուշադրութիւնը երկինքի Երկրապաշտ մարդը չի կրնար իր ուշադրութիւնը երկինքի Երկրապաշտ մարդը չի կրնար իր ուշադրութիւնը երկինքի Երկրապաշտ մարդը չի կրնար իր ուշադրութիւնը երկինքի 
վրայ կեդրոնացնել:վրայ կեդրոնացնել:վրայ կեդրոնացնել:վրայ կեդրոնացնել:    

6) 6) 6) 6) Սատանան աշխարհի թագաւորութիւններուն մասին Սատանան աշխարհի թագաւորութիւններուն մասին Սատանան աշխարհի թագաւորութիւններուն մասին Սատանան աշխարհի թագաւորութիւններուն մասին 
խօսելով` ուզեց աշխարհի սէրը արթնցնել Յիսուսի մէջ:խօսելով` ուզեց աշխարհի սէրը արթնցնել Յիսուսի մէջ:խօսելով` ուզեց աշխարհի սէրը արթնցնել Յիսուսի մէջ:խօսելով` ուզեց աշխարհի սէրը արթնցնել Յիսուսի մէջ:    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սակայն, Յիսուս որ աշխարհ եկած էր մարդուն սրտէն խլելու սակայն, Յիսուս որ աշխարհ եկած էր մարդուն սրտէն խլելու սակայն, Յիսուս որ աշխարհ եկած էր մարդուն սրտէն խլելու սակայն, Յիսուս որ աշխարհ եկած էր մարդուն սրտէն խլելու 
աշխարհասիրութիւնը` ի՞նչպէս կրնար սիրել աշխարհը: աշխարհասիրութիւնը` ի՞նչպէս կրնար սիրել աշխարհը: աշխարհասիրութիւնը` ի՞նչպէս կրնար սիրել աշխարհը: աշխարհասիրութիւնը` ի՞նչպէս կրնար սիրել աշխարհը: 
Սատանան բոլոր դարերու ընթացքին փորձած է եւ այսօր կը Սատանան բոլոր դարերու ընթացքին փորձած է եւ այսօր կը Սատանան բոլոր դարերու ընթացքին փորձած է եւ այսօր կը Սատանան բոլոր դարերու ընթացքին փորձած է եւ այսօր կը 
փորձէ, մարդոց մէջ սէփորձէ, մարդոց մէջ սէփորձէ, մարդոց մէջ սէփորձէ, մարդոց մէջ սէ´́́́ր արթնցնել աշխարհին հանդէպ: Սար արթնցնել աշխարհին հանդէպ: Սար արթնցնել աշխարհին հանդէպ: Սար արթնցնել աշխարհին հանդէպ: Սա----
տանային կողմէ առաջարկուած երրորդ փորձութիւնը ատանային կողմէ առաջարկուած երրորդ փորձութիւնը ատանային կողմէ առաջարկուած երրորդ փորձութիւնը ատանային կողմէ առաջարկուած երրորդ փորձութիւնը ամեմեմեմե----
նայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ նայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ նայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ նայն յստակութեամբ ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդմարդմարդմարդոց ոց ոց ոց 
մէջ աշխմէջ աշխմէջ աշխմէջ աշխարհասիրութիւն արհասիրութիւն արհասիրութիւն արհասիրութիւն ու փառամոլուու փառամոլուու փառամոլուու փառամոլութիւնթիւնթիւնթիւն    սերմանելսերմանելսերմանելսերմանել::::    

7) 7) 7) 7) Երրորդ փորձութիւնը կը պարզէ, թէ Սատանան կ'ուԵրրորդ փորձութիւնը կը պարզէ, թէ Սատանան կ'ուԵրրորդ փորձութիւնը կը պարզէ, թէ Սատանան կ'ուԵրրորդ փորձութիւնը կը պարզէ, թէ Սատանան կ'ու----
զէր իբրեւ թագաւոր ճանչցուիլ եւ իր թագաւորութիւնը հասզէր իբրեւ թագաւոր ճանչցուիլ եւ իր թագաւորութիւնը հասզէր իբրեւ թագաւոր ճանչցուիլ եւ իր թագաւորութիւնը հասզէր իբրեւ թագաւոր ճանչցուիլ եւ իր թագաւորութիւնը հաս----
տատատատատել աշխարհի մէջ: Ուրկէ՞ գիտել աշխարհի մէջ: Ուրկէ՞ գիտել աշխարհի մէջ: Ուրկէ՞ գիտել աշխարհի մէջ: Ուրկէ՞ գիտենք ասիկա: Ան Յիսոտենք ասիկա: Ան Յիսոտենք ասիկա: Ան Յիսոտենք ասիկա: Ան Յիսուսէն ւսէն ւսէն ւսէն 
երկրպագութիւն ու պաշտամունք պահանջեց: Մենք գիտենք երկրպագութիւն ու պաշտամունք պահանջեց: Մենք գիտենք երկրպագութիւն ու պաշտամունք պահանջեց: Մենք գիտենք երկրպագութիւն ու պաշտամունք պահանջեց: Մենք գիտենք 
որ անցեալին թագաւորները իրեոր անցեալին թագաւորները իրեոր անցեալին թագաւորները իրեոր անցեալին թագաւորները իրե´́́́նք էին որ կ'երկրպագուէին նք էին որ կ'երկրպագուէին նք էին որ կ'երկրպագուէին նք էին որ կ'երկրպագուէին 
ու կը պաշտուէին: Հետեւաբար, երբ Սատանան Յիսուսէն` ու կը պաշտուէին: Հետեւաբար, երբ Սատանան Յիսուսէն` ու կը պաշտուէին: Հետեւաբար, երբ Սատանան Յիսուսէն` ու կը պաշտուէին: Հետեւաբար, երբ Սատանան Յիսուսէն` 
զինք երկրպագել ու պաշտել պահանջեց, խորքին մէջ Յիսուզինք երկրպագել ու պաշտել պահանջեց, խորքին մէջ Յիսուզինք երկրպագել ու պաշտել պահանջեց, խորքին մէջ Յիսուզինք երկրպագել ու պաշտել պահանջեց, խորքին մէջ Յիսու----
սէն պահանջած եղաւ զինք ճանչնալ իբրեւ թագաւոր (սէն պահանջած եղաւ զինք ճանչնալ իբրեւ թագաւոր (սէն պահանջած եղաւ զինք ճանչնալ իբրեւ թագաւոր (սէն պահանջած եղաւ զինք ճանչնալ իբրեւ թագաւոր (Զարեհ Զարեհ Զարեհ Զարեհ 
Արք. Ազնաւորեան): Իւրաքանչիւր անձ իր առջեւ դրուած ունի Արք. Ազնաւորեան): Իւրաքանչիւր անձ իր առջեւ դրուած ունի Արք. Ազնաւորեան): Իւրաքանչիւր անձ իր առջեւ դրուած ունի Արք. Ազնաւորեան): Իւրաքանչիւր անձ իր առջեւ դրուած ունի 
երկու թագաւորութիւններ. Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ երկու թագաւորութիւններ. Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ երկու թագաւորութիւններ. Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ երկու թագաւորութիւններ. Աստուծոյ թագաւորութիւնը եւ 
Սատանայի թագաւորութիւնը: ՉկաՍատանայի թագաւորութիւնը: ՉկաՍատանայի թագաւորութիւնը: ՉկաՍատանայի թագաւորութիւնը: Չկա´́́́յ երրորդ թագաւորութիւն յ երրորդ թագաւորութիւն յ երրորդ թագաւորութիւն յ երրորդ թագաւորութիւն 
մը: Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ չեղողը` ուզէ թէ չուզէ մը: Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ չեղողը` ուզէ թէ չուզէ մը: Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ չեղողը` ուզէ թէ չուզէ մը: Աստուծոյ թագաւորութեան անդամ չեղողը` ուզէ թէ չուզէ 
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անդամ կը նկատուի Սատանայի թագաւորութեանդամ կը նկատուի Սատանայի թագաւորութեանդամ կը նկատուի Սատանայի թագաւորութեանդամ կը նկատուի Սատանայի թագաւորութեան: Անոնք ան: Անոնք ան: Անոնք ան: Անոնք 
որոնք կապուած են աշխարհին եւ փնտռողներն են աշխարորոնք կապուած են աշխարհին եւ փնտռողներն են աշխարորոնք կապուած են աշխարհին եւ փնտռողներն են աշխարորոնք կապուած են աշխարհին եւ փնտռողներն են աշխար----
հային փառքին` անդամ են Սատանայի թագաւորութեան, հային փառքին` անդամ են Սատանայի թագաւորութեան, հային փառքին` անդամ են Սատանայի թագաւորութեան, հային փառքին` անդամ են Սատանայի թագաւորութեան, 
իսկ անոնք որոնք կապուած են Աստուծոյ եւ փնտռողներն են իսկ անոնք որոնք կապուած են Աստուծոյ եւ փնտռողներն են իսկ անոնք որոնք կապուած են Աստուծոյ եւ փնտռողներն են իսկ անոնք որոնք կապուած են Աստուծոյ եւ փնտռողներն են 
աստուածային ճշմարտութեանց` անդամ են Աստուծոյ թաաստուածային ճշմարտութեանց` անդամ են Աստուծոյ թաաստուածային ճշմարտութեանց` անդամ են Աստուծոյ թաաստուածային ճշմարտութեանց` անդամ են Աստուծոյ թա----
գաւորութեան: Դժբախտաբար մարդիկ շատ շուտ կը խաբգաւորութեան: Դժբախտաբար մարդիկ շատ շուտ կը խաբգաւորութեան: Դժբախտաբար մարդիկ շատ շուտ կը խաբգաւորութեան: Դժբախտաբար մարդիկ շատ շուտ կը խաբ----
ուուուուին աշխարհի փառքէն եւ իրենք զիրենք կը զրկեն Աստուծոյ ին աշխարհի փառքէն եւ իրենք զիրենք կը զրկեն Աստուծոյ ին աշխարհի փառքէն եւ իրենք զիրենք կը զրկեն Աստուծոյ ին աշխարհի փառքէն եւ իրենք զիրենք կը զրկեն Աստուծոյ 
թագաւորութեան փառքէն:թագաւորութեան փառքէն:թագաւորութեան փառքէն:թագաւորութեան փառքէն:    

8) 8) 8) 8) ««««Աշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըԱշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըԱշխարհի բոլոր թագաւորութիւններըԱշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները»:»:»:»:    Այս խօսքով Այս խօսքով Այս խօսքով Այս խօսքով 
կրնանք հասկնալ նաեւ աշխարհիկ հարստութիւնը: Սատակրնանք հասկնալ նաեւ աշխարհիկ հարստութիւնը: Սատակրնանք հասկնալ նաեւ աշխարհիկ հարստութիւնը: Սատակրնանք հասկնալ նաեւ աշխարհիկ հարստութիւնը: Սատա----
նան կը ջանայ մարդուն սիրտը կապել աշխարհիկ հարստունան կը ջանայ մարդուն սիրտը կապել աշխարհիկ հարստունան կը ջանայ մարդուն սիրտը կապել աշխարհիկ հարստունան կը ջանայ մարդուն սիրտը կապել աշխարհիկ հարստու----
թեան, կ'աշխատի մարդուն մէջ սէր արթնթեան, կ'աշխատի մարդուն մէջ սէր արթնթեան, կ'աշխատի մարդուն մէջ սէր արթնթեան, կ'աշխատի մարդուն մէջ սէր արթնցնել նիւթին ու ցնել նիւթին ու ցնել նիւթին ու ցնել նիւթին ու 
նիւթականին հանդէպ, երկրին ու երկրայինին հանդէպ, որնիւթականին հանդէպ, երկրին ու երկրայինին հանդէպ, որնիւթականին հանդէպ, երկրին ու երկրայինին հանդէպ, որնիւթականին հանդէպ, երկրին ու երկրայինին հանդէպ, որ----
պէսզի կարենայ անոնցմով սպաննել մարդուն մէջ ամէն հեպէսզի կարենայ անոնցմով սպաննել մարդուն մէջ ամէն հեպէսզի կարենայ անոնցմով սպաննել մարդուն մէջ ամէն հեպէսզի կարենայ անոնցմով սպաննել մարդուն մէջ ամէն հե----
տաքրքրութիւն Աստուծոյ Խօսքին, կամքին ու թագաւորուտաքրքրութիւն Աստուծոյ Խօսքին, կամքին ու թագաւորուտաքրքրութիւն Աստուծոյ Խօսքին, կամքին ու թագաւորուտաքրքրութիւն Աստուծոյ Խօսքին, կամքին ու թագաւորու----
թեան հանդէպ: Յիսուս կը հաստատէ, թէ թեան հանդէպ: Յիսուս կը հաստատէ, թէ թեան հանդէպ: Յիսուս կը հաստատէ, թէ թեան հանդէպ: Յիսուս կը հաստատէ, թէ ««««երկրաւոր կեանքի երկրաւոր կեանքի երկրաւոր կեանքի երկրաւոր կեանքի 
հոգերը եւ հարստութեան հրապոյրը կը խեղհոգերը եւ հարստութեան հրապոյրը կը խեղհոգերը եւ հարստութեան հրապոյրը կը խեղհոգերը եւ հարստութեան հրապոյրը կը խեղդեն Աստուծոյ դեն Աստուծոյ դեն Աստուծոյ դեն Աստուծոյ 
խօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր մէջխօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր մէջխօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր մէջխօսքը, որ անպտուղ կը դառնայ իր մէջ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 13.22): Մատթէոս 13.22): Մատթէոս 13.22): Մատթէոս 13.22): 
Հարստութիւնն ալ Աստուծոյ պարգեւն է, բայց երբ թոյլ կու Հարստութիւնն ալ Աստուծոյ պարգեւն է, բայց երբ թոյլ կու Հարստութիւնն ալ Աստուծոյ պարգեւն է, բայց երբ թոյլ կու Հարստութիւնն ալ Աստուծոյ պարգեւն է, բայց երբ թոյլ կու 
տանք որ հարստութիւնը հրապուրէ մեր հոգին, գերէ մեր սիրտանք որ հարստութիւնը հրապուրէ մեր հոգին, գերէ մեր սիրտանք որ հարստութիւնը հրապուրէ մեր հոգին, գերէ մեր սիրտանք որ հարստութիւնը հրապուրէ մեր հոգին, գերէ մեր սիր----
տը ու գրաւէ մեր մտքի ամբողջ ուշադրութիւնը` ալ չենք կըրտը ու գրաւէ մեր մտքի ամբողջ ուշադրութիւնը` ալ չենք կըրտը ու գրաւէ մեր մտքի ամբողջ ուշադրութիւնը` ալ չենք կըրտը ու գրաւէ մեր մտքի ամբողջ ուշադրութիւնը` ալ չենք կըր----
նար նուիրուիլ Աստուծոյ երկրնար նուիրուիլ Աստուծոյ երկրնար նուիրուիլ Աստուծոյ երկրնար նուիրուիլ Աստուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունպագութեան ու պաշտամունպագութեան ու պաշտամունպագութեան ու պաշտամուն----
քին:քին:քին:քին:    

9) 9) 9) 9) ««««Եթէ երկրպագելով` պաշտես զիսԵթէ երկրպագելով` պաշտես զիսԵթէ երկրպագելով` պաշտես զիսԵթէ երկրպագելով` պաշտես զիս»:»:»:»:    Մոգերու այցի Մոգերու այցի Մոգերու այցի Մոգերու այցի 
դրուագը բացատրած ժամանակ` խօսեցանք դրուագը բացատրած ժամանակ` խօսեցանք դրուագը բացատրած ժամանակ` խօսեցանք դրուագը բացատրած ժամանակ` խօսեցանք ««««երկրպագուերկրպագուերկրպագուերկրպագու----
թիւնթիւնթիւնթիւն» » » » բառին իմաստին մասին: Գանք բառին իմաստին մասին: Գանք բառին իմաստին մասին: Գանք բառին իմաստին մասին: Գանք ««««պաշտամունքպաշտամունքպաշտամունքպաշտամունք» » » » բառին: բառին: բառին: բառին: 
Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ Գրաբարի մէջ ««««պաշտամունքպաշտամունքպաշտամունքպաշտամունք» » » » կը նշանակէ ծառայութիւն: կը նշանակէ ծառայութիւն: կը նշանակէ ծառայութիւն: կը նշանակէ ծառայութիւն: 
Հետեւաբար երբ Սատանան Յիսուսէն կ'ոՀետեւաբար երբ Սատանան Յիսուսէն կ'ոՀետեւաբար երբ Սատանան Յիսուսէն կ'ոՀետեւաբար երբ Սատանան Յիսուսէն կ'ուզէ որ զինք պաշտէ, ւզէ որ զինք պաշտէ, ւզէ որ զինք պաշտէ, ւզէ որ զինք պաշտէ, 
խորքին մէջ զայն հրաւիրած կ'ըլլայ նուիրուելու իր ծառայուխորքին մէջ զայն հրաւիրած կ'ըլլայ նուիրուելու իր ծառայուխորքին մէջ զայն հրաւիրած կ'ըլլայ նուիրուելու իր ծառայուխորքին մէջ զայն հրաւիրած կ'ըլլայ նուիրուելու իր ծառայու----
թեան: Ան գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր ծառաթեան: Ան գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր ծառաթեան: Ան գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր ծառաթեան: Ան գիտէր որ Յիսուս աշխարհ եկած էր ծառայելու յելու յելու յելու 
մարդկութեան եւ զանոնք առաջնորդելու փրկութեան մարդկութեան եւ զանոնք առաջնորդելու փրկութեան մարդկութեան եւ զանոնք առաջնորդելու փրկութեան մարդկութեան եւ զանոնք առաջնորդելու փրկութեան 
((((Մատթէոս 20.28: Մարկոս 10.45), բայց ան ուզեց որ Յիսուս Մատթէոս 20.28: Մարկոս 10.45), բայց ան ուզեց որ Յիսուս Մատթէոս 20.28: Մարկոս 10.45), բայց ան ուզեց որ Յիսուս Մատթէոս 20.28: Մարկոս 10.45), բայց ան ուզեց որ Յիսուս 
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իրեիրեիրեիրե´́́́ն ծառայէր եւ ոն ծառայէր եւ ոն ծառայէր եւ ոն ծառայէր եւ ո´́́́չ թէ մարդկոչ թէ մարդկոչ թէ մարդկոչ թէ մարդկութեան: Ան ջանաց շեղել ւթեան: Ան ջանաց շեղել ւթեան: Ան ջանաց շեղել ւթեան: Ան ջանաց շեղել 
Յիսուսը իր առաքելութեան ճամբայէն: Ջանաց հեռացնել Յիսուսը իր առաքելութեան ճամբայէն: Ջանաց հեռացնել Յիսուսը իր առաքելութեան ճամբայէն: Ջանաց հեռացնել Յիսուսը իր առաքելութեան ճամբայէն: Ջանաց հեռացնել 
Յիսուսը այն նպատակէն որուն համար աշխարհ եկած էր: Յիսուսը այն նպատակէն որուն համար աշխարհ եկած էր: Յիսուսը այն նպատակէն որուն համար աշխարհ եկած էր: Յիսուսը այն նպատակէն որուն համար աշխարհ եկած էր: 
Յիսուս աշխարհ եկած էր մարդկութիւնը առաջնորդելու ԱսՅիսուս աշխարհ եկած էր մարդկութիւնը առաջնորդելու ԱսՅիսուս աշխարհ եկած էր մարդկութիւնը առաջնորդելու ԱսՅիսուս աշխարհ եկած էր մարդկութիւնը առաջնորդելու Աս----
տուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունքին: Սատանան չուտուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունքին: Սատանան չուտուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունքին: Սատանան չուտուծոյ երկրպագութեան ու պաշտամունքին: Սատանան չու----
զեց եւ այսօր ալ չ'ուզեր որ մենք երկզեց եւ այսօր ալ չ'ուզեր որ մենք երկզեց եւ այսօր ալ չ'ուզեր որ մենք երկզեց եւ այսօր ալ չ'ուզեր որ մենք երկրպագենք ու պաշտենք րպագենք ու պաշտենք րպագենք ու պաշտենք րպագենք ու պաշտենք 
զԱստուած: Մենք կ'երկրպագե՞նք ու զԱստուած: Մենք կ'երկրպագե՞նք ու զԱստուած: Մենք կ'երկրպագե՞նք ու զԱստուած: Մենք կ'երկրպագե՞նք ու կը կը կը կը պաշտե՞նք զԱստպաշտե՞նք զԱստպաշտե՞նք զԱստպաշտե՞նք զԱստ----
ուած: Շատեր կը հաւատան թէ իրենք զԱստուած երկրպագող ուած: Շատեր կը հաւատան թէ իրենք զԱստուած երկրպագող ուած: Շատեր կը հաւատան թէ իրենք զԱստուած երկրպագող ուած: Շատեր կը հաւատան թէ իրենք զԱստուած երկրպագող 
մարմարմարմարդիկ են, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին` հոն չենք դիկ են, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին` հոն չենք դիկ են, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին` հոն չենք դիկ են, բայց երբ կը նայինք իրենց կեանքին` հոն չենք 
տեստեստեստեսներ պաշտամունք, այլ խօսքով` ծառայութիւն: Երկրպաներ պաշտամունք, այլ խօսքով` ծառայութիւն: Երկրպաներ պաշտամունք, այլ խօսքով` ծառայութիւն: Երկրպաներ պաշտամունք, այլ խօսքով` ծառայութիւն: Երկրպա----
գուգուգուգութիւն մը որուն չ'ընկթիւն մը որուն չ'ընկթիւն մը որուն չ'ընկթիւն մը որուն չ'ընկերանար երանար երանար երանար ծառայութիւնը` անհոգի ծառայութիւնը` անհոգի ծառայութիւնը` անհոգի ծառայութիւնը` անհոգի 
երկերկերկերկրրրրպագութիւն մըն է: Իսկական երկրպագութիւնը` նոյնպագութիւն մըն է: Իսկական երկրպագութիւնը` նոյնպագութիւն մըն է: Իսկական երկրպագութիւնը` նոյնպագութիւն մըն է: Իսկական երկրպագութիւնը` նոյն----
ինքն Աստուծոյ ծառայութիւնն է: Երբ չենք ծառայեր Աստուինքն Աստուծոյ ծառայութիւնն է: Երբ չենք ծառայեր Աստուինքն Աստուծոյ ծառայութիւնն է: Երբ չենք ծառայեր Աստուինքն Աստուծոյ ծառայութիւնն է: Երբ չենք ծառայեր Աստու----
ծոյ` մեր երկրպագութիւնը, մեր ծնրադրութիւնը եւ մեր գլուխծոյ` մեր երկրպագութիւնը, մեր ծնրադրութիւնը եւ մեր գլուխծոյ` մեր երկրպագութիւնը, մեր ծնրադրութիւնը եւ մեր գլուխծոյ` մեր երկրպագութիւնը, մեր ծնրադրութիւնը եւ մեր գլուխ----
ները խոները խոները խոները խոնարհեցնելու բոլոր արարքները ոնարհեցնելու բոլոր արարքները ոնարհեցնելու բոլոր արարքները ոնարհեցնելու բոլոր արարքները ո´́́́չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը չ մէկ արժէք կը 
ներկաներկաներկաներկայացյացյացյացնեն: Իսկ ի՞ննեն: Իսկ ի՞ննեն: Իսկ ի՞ննեն: Իսկ ի՞նչ կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ: չ կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ: չ կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ: չ կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ: 
Աստուծոյ ծաԱստուծոյ ծաԱստուծոյ ծաԱստուծոյ ծառայել կը նշանակէ` Աստուծոյ կամքը կատարել: ռայել կը նշանակէ` Աստուծոյ կամքը կատարել: ռայել կը նշանակէ` Աստուծոյ կամքը կատարել: ռայել կը նշանակէ` Աստուծոյ կամքը կատարել: 
Ինչպէս ծաԻնչպէս ծաԻնչպէս ծաԻնչպէս ծառան իր տիրոջ կամքը կը կատարէ, այնպէս ալ, ռան իր տիրոջ կամքը կը կատարէ, այնպէս ալ, ռան իր տիրոջ կամքը կը կատարէ, այնպէս ալ, ռան իր տիրոջ կամքը կը կատարէ, այնպէս ալ, 
հաւատացեալ մարդը իհաւատացեալ մարդը իհաւատացեալ մարդը իհաւատացեալ մարդը ի´́́́ր Տիրոջ կամքը պէտք է կատարէ: Իսկ ր Տիրոջ կամքը պէտք է կատարէ: Իսկ ր Տիրոջ կամքը պէտք է կատարէ: Իսկ ր Տիրոջ կամքը պէտք է կատարէ: Իսկ 
ի՞նչ է Աստուի՞նչ է Աստուի՞նչ է Աստուի՞նչ է Աստուծոյ կամքը զոր պէտք է կատարել: Աստուծոյ ծոյ կամքը զոր պէտք է կատարել: Աստուծոյ ծոյ կամքը զոր պէտք է կատարել: Աստուծոյ ծոյ կամքը զոր պէտք է կատարել: Աստուծոյ 
կամքն է` միկամքն է` միկամքն է` միկամքն է` մի´́́́շտ ոշտ ոշտ ոշտ ու միւ միւ միւ մի´́́́այն բարին գործել, միայն բարին գործել, միայն բարին գործել, միայն բարին գործել, մի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն այն այն այն 
Աստուծոյ համար ընդունելին ընտրել, եւ միԱստուծոյ համար ընդունելին ընտրել, եւ միԱստուծոյ համար ընդունելին ընտրել, եւ միԱստուծոյ համար ընդունելին ընտրել, եւ մի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն այն այն այն 
քալել կատաքալել կատաքալել կատաքալել կատարերերերելուլուլուլութեան ճամբայէն: Պօղոս առաքեալ այս թեան ճամբայէն: Պօղոս առաքեալ այս թեան ճամբայէն: Պօղոս առաքեալ այս թեան ճամբայէն: Պօղոս առաքեալ այս 
մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. մասին կ'ըսէ. ««««ՆՆՆՆորոգորոգորոգորոգուած միտքերով նոր մարդ եղէք, ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, ուած միտքերով նոր մարդ եղէք, 
որպէսզի ձեր փորձառուորպէսզի ձեր փորձառուորպէսզի ձեր փորձառուորպէսզի ձեր փորձառութեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով թեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով թեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով թեամբ ընտրէք լաւը, գիտնալով 
Աստուծոյ ԿԱՄՔԸ,Աստուծոյ ԿԱՄՔԸ,Աստուծոյ ԿԱՄՔԸ,Աստուծոյ ԿԱՄՔԸ,    այսինքն` ինչ որ ԲԱՐԻ է, ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է այսինքն` ինչ որ ԲԱՐԻ է, ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է այսինքն` ինչ որ ԲԱՐԻ է, ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է այսինքն` ինչ որ ԲԱՐԻ է, ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ է 
իրեն եւ ԿԱՏԱՐԵԱԼիրեն եւ ԿԱՏԱՐԵԱԼիրեն եւ ԿԱՏԱՐԵԱԼիրեն եւ ԿԱՏԱՐԵԱԼ»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 12.2): 12.2): 12.2): 12.2):    Շատ ընդարձակ Շատ ընդարձակ Շատ ընդարձակ Շատ ընդարձակ 
կերպով կրնանք խօսիլ այս երեք բառերուն ետին կանգնող կերպով կրնանք խօսիլ այս երեք բառերուն ետին կանգնող կերպով կրնանք խօսիլ այս երեք բառերուն ետին կանգնող կերպով կրնանք խօսիլ այս երեք բառերուն ետին կանգնող 
իմաստներուն մասին, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար, իմաստներուն մասին, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար, իմաստներուն մասին, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար, իմաստներուն մասին, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար, 
թէ ի՞նչ կը նշանակէ պաշտել, այսինքն` ծառայել Աստուծոյ: թէ ի՞նչ կը նշանակէ պաշտել, այսինքն` ծառայել Աստուծոյ: թէ ի՞նչ կը նշանակէ պաշտել, այսինքն` ծառայել Աստուծոյ: թէ ի՞նչ կը նշանակէ պաշտել, այսինքն` ծառայել Աստուծոյ: 
Բայց բաւարարԲայց բաւարարԲայց բաւարարԲայց բաւարարուինք լոկ հարց տալով մենք մեզի.ուինք լոկ հարց տալով մենք մեզի.ուինք լոկ հարց տալով մենք մեզի.ուինք լոկ հարց տալով մենք մեզի.----    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
կամքն է որ բարին գործենք. մենք բարին կը գործե՞նք, բոլոկամքն է որ բարին գործենք. մենք բարին կը գործե՞նք, բոլոկամքն է որ բարին գործենք. մենք բարին կը գործե՞նք, բոլոկամքն է որ բարին գործենք. մենք բարին կը գործե՞նք, բոլո----
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րի՞ն կը գործենք, մի՞շտ կը գործենք. ինչպէս մեր բարեկամրի՞ն կը գործենք, մի՞շտ կը գործենք. ինչպէս մեր բարեկամրի՞ն կը գործենք, մի՞շտ կը գործենք. ինչպէս մեր բարեկամրի՞ն կը գործենք, մի՞շտ կը գործենք. ինչպէս մեր բարեկամ----
ներուն բարիք կ'ընենք` նոյնպէս ալ մեր թշնամիներուն ներուն բարիք կ'ընենք` նոյնպէս ալ մեր թշնամիներուն ներուն բարիք կ'ընենք` նոյնպէս ալ մեր թշնամիներուն ներուն բարիք կ'ընենք` նոյնպէս ալ մեր թշնամիներուն 
բարիք կ'ընե՞նք. եթէ կ'ընենք` կը նշանակէ թէ Աստուծոյ բարիք կ'ընե՞նք. եթէ կ'ընենք` կը նշանակէ թէ Աստուծոյ բարիք կ'ընե՞նք. եթէ կ'ընենք` կը նշանակէ թէ Աստուծոյ բարիք կ'ընե՞նք. եթէ կ'ընենք` կը նշանակէ թէ Աստուծոյ 
կամկամկամկամքը կը կատարենք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք ընենք քը կը կատարենք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք ընենք քը կը կատարենք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք ընենք քը կը կատարենք: Աստուծոյ կամքն է որ բարիք ընենք 
աղքատներուն. կ'ընե՞նք բարիք: Աստուծոյ կամքն է որ աղքատներուն. կ'ընե՞նք բարիք: Աստուծոյ կամքն է որ աղքատներուն. կ'ընե՞նք բարիք: Աստուծոյ կամքն է որ աղքատներուն. կ'ընե՞նք բարիք: Աստուծոյ կամքն է որ 
նախընտրենք մեր նմանը քան մեր անձը. կը նախընտրե՞նք: նախընտրենք մեր նմանը քան մեր անձը. կը նախընտրե՞նք: նախընտրենք մեր նմանը քան մեր անձը. կը նախընտրե՞նք: նախընտրենք մեր նմանը քան մեր անձը. կը նախընտրե՞նք: 
Աստուծոյ կամքն է որ ամէն իմաստով մաքուր կեանք Աստուծոյ կամքն է որ ամէն իմաստով մաքուր կեանք Աստուծոյ կամքն է որ ամէն իմաստով մաքուր կեանք Աստուծոյ կամքն է որ ամէն իմաստով մաքուր կեանք 
ապրինք. կ'ապրի՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ ներենք բոլոր մեզ ապրինք. կ'ապրի՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ ներենք բոլոր մեզ ապրինք. կ'ապրի՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ ներենք բոլոր մեզ ապրինք. կ'ապրի՞նք: Աստուծոյ կամքն է որ ներենք բոլոր մեզ 
ցաւցնոցաւցնոցաւցնոցաւցնողներուն. կը ներե՞նք:ղներուն. կը ներե՞նք:ղներուն. կը ներե՞նք:ղներուն. կը ներե՞նք:    

Աստուծոյ պաշտած ու ծառայած, մեծարած ու փառաւոԱստուծոյ պաշտած ու ծառայած, մեծարած ու փառաւոԱստուծոյ պաշտած ու ծառայած, մեծարած ու փառաւոԱստուծոյ պաշտած ու ծառայած, մեծարած ու փառաւո----
րած կ'ըլլանք, երբ տէրած կ'ըլլանք, երբ տէրած կ'ըլլանք, երբ տէրած կ'ըլլանք, երբ տէ´́́́ր կը կանգնինք թշուառին, տառապար կը կանգնինք թշուառին, տառապար կը կանգնինք թշուառին, տառապար կը կանգնինք թշուառին, տառապա----
ծին, ցաւ ունեցողին, զրկուածին, անօթիին ու ծարաւին, ինկածին, ցաւ ունեցողին, զրկուածին, անօթիին ու ծարաւին, ինկածին, ցաւ ունեցողին, զրկուածին, անօթիին ու ծարաւին, ինկածին, ցաւ ունեցողին, զրկուածին, անօթիին ու ծարաւին, ինկա----
ծին ու կոտրածին: Տէր կը կագնի՞նք այս խաւի մարդոց:ծին ու կոտրածին: Տէր կը կագնի՞նք այս խաւի մարդոց:ծին ու կոտրածին: Տէր կը կագնի՞նք այս խաւի մարդոց:ծին ու կոտրածին: Տէր կը կագնի՞նք այս խաւի մարդոց:    

Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Իր Որդիին փրկութիւԻր Որդիին փրկութիւԻր Որդիին փրկութիւԻր Որդիին փրկութիւ----
նը կը տարածենք, իր Որդիին սիրոյն վկաները կ'ըլլանք:նը կը տարածենք, իր Որդիին սիրոյն վկաները կ'ըլլանք:նը կը տարածենք, իր Որդիին սիրոյն վկաները կ'ըլլանք:նը կը տարածենք, իր Որդիին սիրոյն վկաները կ'ըլլանք:    

Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծմէ հեռու եղողԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծմէ հեռու եղողԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծմէ հեռու եղողԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ Աստուծմէ հեռու եղող----
ները` Աստուծոյ կ'առաջնորդենք, երբ Աստուածաշունչ չունեները` Աստուծոյ կ'առաջնորդենք, երբ Աստուածաշունչ չունեները` Աստուծոյ կ'առաջնորդենք, երբ Աստուածաշունչ չունեները` Աստուծոյ կ'առաջնորդենք, երբ Աստուածաշունչ չունե----
ցողին` Աստուածաշունչ կու տանք:ցողին` Աստուածաշունչ կու տանք:ցողին` Աստուածաշունչ կու տանք:ցողին` Աստուածաշունչ կու տանք:    

Աստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ գուրգուրանքէ զրկուաԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ գուրգուրանքէ զրկուաԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ գուրգուրանքէ զրկուաԱստուծոյ ծառայած կ'ըլլանք, երբ գուրգուրանքէ զրկուա----
ծին` գուրգուրանք կը տածենք, վիրաւորին` վէրքը կը բուծին` գուրգուրանք կը տածենք, վիրաւորին` վէրքը կը բուծին` գուրգուրանք կը տածենք, վիրաւորին` վէրքը կը բուծին` գուրգուրանք կը տածենք, վիրաւորին` վէրքը կը բու----
ժենք:ժենք:ժենք:ժենք:    

Յիշենք որ Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, Յիշենք որ Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, Յիշենք որ Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, Յիշենք որ Յիսուս անօթիին, ծարաւին, օտարականին, 
մերկին, հիւանդին ու բանտարկեալին եղած ծառայութիւն մը` մերկին, հիւանդին ու բանտարկեալին եղած ծառայութիւն մը` մերկին, հիւանդին ու բանտարկեալին եղած ծառայութիւն մը` մերկին, հիւանդին ու բանտարկեալին եղած ծառայութիւն մը` 
նոյնինքն իրենոյնինքն իրենոյնինքն իրենոյնինքն իրե´́́́ն եղած կը համարէ (Մատթէոս 25.25ն եղած կը համարէ (Մատթէոս 25.25ն եղած կը համարէ (Մատթէոս 25.25ն եղած կը համարէ (Մատթէոս 25.25----40):40):40):40):    

10) 10) 10) 10) Վերջին մտածում մը: Վերջին մտածում մը: Վերջին մտածում մը: Վերջին մտածում մը: Ինչո՞ւ համար երրորդ փորԻնչո՞ւ համար երրորդ փորԻնչո՞ւ համար երրորդ փորԻնչո՞ւ համար երրորդ փորձուձուձուձու----
թիւնը ընդվզեցուց կամ բարկացուց Յիսուսը, ինչ որ թիւնը ընդվզեցուց կամ բարկացուց Յիսուսը, ինչ որ թիւնը ընդվզեցուց կամ բարկացուց Յիսուսը, ինչ որ թիւնը ընդվզեցուց կամ բարկացուց Յիսուսը, ինչ որ ««««եեեետի՛ս տի՛ս տի՛ս տի՛ս 
գնա, Սագնա, Սագնա, Սագնա, Սատանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»»»»    բառերը կը պարզեն:բառերը կը պարզեն:բառերը կը պարզեն:բառերը կը պարզեն:    Առաջին երկու փորԱռաջին երկու փորԱռաջին երկու փորԱռաջին երկու փոր----
ձութիւնները անձնական, այսինքն` ուղղակիօրէն Յիսուսի ձութիւնները անձնական, այսինքն` ուղղակիօրէն Յիսուսի ձութիւնները անձնական, այսինքն` ուղղակիօրէն Յիսուսի ձութիւնները անձնական, այսինքն` ուղղակիօրէն Յիսուսի 
անձին ուղղուած փորձութիւններ էին, մինչդեռ երրորդ փորանձին ուղղուած փորձութիւններ էին, մինչդեռ երրորդ փորանձին ուղղուած փորձութիւններ էին, մինչդեռ երրորդ փորանձին ուղղուած փորձութիւններ էին, մինչդեռ երրորդ փոր----
ձութիւնը` իր երկնաւոր Հօր ուղղուած նախատինքձութիւնը` իր երկնաւոր Հօր ուղղուած նախատինքձութիւնը` իր երկնաւոր Հօր ուղղուած նախատինքձութիւնը` իր երկնաւոր Հօր ուղղուած նախատինք    մըն էրմըն էրմըն էրմըն էր: : : : 
Միայն զԱստուած պէտք է երկրպագել ու միայն անոր պէտք է Միայն զԱստուած պէտք է երկրպագել ու միայն անոր պէտք է Միայն զԱստուած պէտք է երկրպագել ու միայն անոր պէտք է Միայն զԱստուած պէտք է երկրպագել ու միայն անոր պէտք է 
պաշտամունք մատուցանել: Երբ Սատանան ուզեց երկրպագպաշտամունք մատուցանել: Երբ Սատանան ուզեց երկրպագպաշտամունք մատուցանել: Երբ Սատանան ուզեց երկրպագպաշտամունք մատուցանել: Երբ Սատանան ուզեց երկրպագ----
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ուիլ ու պաշտուիլ` Աստուծոյ իրաւոուիլ ու պաշտուիլ` Աստուծոյ իրաւոուիլ ու պաշտուիլ` Աստուծոյ իրաւոուիլ ու պաշտուիլ` Աստուծոյ իրաւո´́́́ւնքն էր որ յափշտակել ւնքն էր որ յափշտակել ւնքն էր որ յափշտակել ւնքն էր որ յափշտակել 
փորձեց, Աստուծոյ փափորձեց, Աստուծոյ փափորձեց, Աստուծոյ փափորձեց, Աստուծոյ փա´́́́ռքն էր որ խլել ուզեց, Աստուծոյ ռքն էր որ խլել ուզեց, Աստուծոյ ռքն էր որ խլել ուզեց, Աստուծոյ ռքն էր որ խլել ուզեց, Աստուծոյ 
պատիպատիպատիպատի´́́́ւն էր որ իւրացնել ուզեց, եւ ճիշդ ւն էր որ իւրացնել ուզեց, եւ ճիշդ ւն էր որ իւրացնել ուզեց, եւ ճիշդ ւն էր որ իւրացնել ուզեց, եւ ճիշդ ասասասասիկաիկաիկաիկա´ ´ ´ ´ էր որ էր որ էր որ էր որ 
բարկացուց մեր Տէրըբարկացուց մեր Տէրըբարկացուց մեր Տէրըբարկացուց մեր Տէրը, , , , եւ Տէրը իր բարկութիւնն ու հոգեկան եւ Տէրը իր բարկութիւնն ու հոգեկան եւ Տէրը իր բարկութիւնն ու հոգեկան եւ Տէրը իր բարկութիւնն ու հոգեկան 
ընդվզումը արտայայտեց ընդվզումը արտայայտեց ընդվզումը արտայայտեց ընդվզումը արտայայտեց ««««եեեետի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատի՛ս գնա, Սատանա՛յտանա՛յտանա՛յտանա՛յ»»»»    բառերով:բառերով:բառերով:բառերով:    
Կարեւոր է նկատել, թէ այնքան ատեն որ փորձութիւնները իր Կարեւոր է նկատել, թէ այնքան ատեն որ փորձութիւնները իր Կարեւոր է նկատել, թէ այնքան ատեն որ փորձութիւնները իր Կարեւոր է նկատել, թէ այնքան ատեն որ փորձութիւնները իր 
անձին ուղղուած էին` Տէրը պահեց իր հանդարտութիւնը եւ անձին ուղղուած էին` Տէրը պահեց իր հանդարտութիւնը եւ անձին ուղղուած էին` Տէրը պահեց իր հանդարտութիւնը եւ անձին ուղղուած էին` Տէրը պահեց իր հանդարտութիւնը եւ 
չվտարեց Չարը իր ներկայութենէն, բչվտարեց Չարը իր ներկայութենէն, բչվտարեց Չարը իր ներկայութենէն, բչվտարեց Չարը իր ներկայութենէն, բայց երբ փորձութիւնը` այց երբ փորձութիւնը` այց երբ փորձութիւնը` այց երբ փորձութիւնը` 
մեր երկնաւոր Հօրը ուղղուած նախատինքի մը վերածուեցաւ` մեր երկնաւոր Հօրը ուղղուած նախատինքի մը վերածուեցաւ` մեր երկնաւոր Հօրը ուղղուած նախատինքի մը վերածուեցաւ` մեր երկնաւոր Հօրը ուղղուած նախատինքի մը վերածուեցաւ` 
կտրուկ, վճռական, արմատական ու հրամայական կեցկտրուկ, վճռական, արմատական ու հրամայական կեցկտրուկ, վճռական, արմատական ու հրամայական կեցկտրուկ, վճռական, արմատական ու հրամայական կեց----
ուաուաուաուա´́́́ծք որդեգրեց: Յիշենք նաեւ որ երբ զինք նախատեցին` ծք որդեգրեց: Յիշենք նաեւ որ երբ զինք նախատեցին` ծք որդեգրեց: Յիշենք նաեւ որ երբ զինք նախատեցին` ծք որդեգրեց: Յիշենք նաեւ որ երբ զինք նախատեցին` 
լռեց ու համբերեց, բայց երբ Սուրբլռեց ու համբերեց, բայց երբ Սուրբլռեց ու համբերեց, բայց երբ Սուրբլռեց ու համբերեց, բայց երբ Սուրբ    ՀոգիՀոգիՀոգիՀոգին նախատեցին` ն նախատեցին` ն նախատեցին` ն նախատեցին` 
անոնց ըրածը աններելի մեղք նկատեց (Մանոնց ըրածը աններելի մեղք նկատեց (Մանոնց ըրածը աններելի մեղք նկատեց (Մանոնց ըրածը աններելի մեղք նկատեց (Մատթէոս 12.32): ատթէոս 12.32): ատթէոս 12.32): ատթէոս 12.32): 
Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է Յիսուս իր այս վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է 
համբերութեամբ տանիլ ամէն նախատինք ու անարգանք համբերութեամբ տանիլ ամէն նախատինք ու անարգանք համբերութեամբ տանիլ ամէն նախատինք ու անարգանք համբերութեամբ տանիլ ամէն նախատինք ու անարգանք 
այնքան ատեն որ անոնք մեզի ուղղուած են եւ մեզ է որ կը այնքան ատեն որ անոնք մեզի ուղղուած են եւ մեզ է որ կը այնքան ատեն որ անոնք մեզի ուղղուած են եւ մեզ է որ կը այնքան ատեն որ անոնք մեզի ուղղուած են եւ մեզ է որ կը 
վարկաբեկեն, բայց երբ անոնք ուղղուած ըլլան Աստուծոյ` վարկաբեկեն, բայց երբ անոնք ուղղուած ըլլան Աստուծոյ` վարկաբեկեն, բայց երբ անոնք ուղղուած ըլլան Աստուծոյ` վարկաբեկեն, բայց երբ անոնք ուղղուած ըլլան Աստուծոյ` 
յստակ կեցուայստակ կեցուայստակ կեցուայստակ կեցուա´́́́ծք պէտք է ունենալ: Այոծք պէտք է ունենալ: Այոծք պէտք է ունենալ: Այոծք պէտք է ունենալ: Այո´, ´, ´, ´, երբ մարդիկ մեզ երբ մարդիկ մեզ երբ մարդիկ մեզ երբ մարդիկ մեզ 
կկկկ’’’’անարանարանարանարգեն` համբերեգեն` համբերեգեն` համբերեգեն` համբերե´́́́նք, բայց երբ մեր Արարիչը կնք, բայց երբ մեր Արարիչը կնք, բայց երբ մեր Արարիչը կնք, բայց երբ մեր Արարիչը կ’’’’անարգեն, անարգեն, անարգեն, անարգեն, 
մեր սիրելի Յմեր սիրելի Յմեր սիրելի Յմեր սիրելի Յիսուսին կը հայհոյեն, Սուրբ Հոգիիսուսին կը հայհոյեն, Սուրբ Հոգիիսուսին կը հայհոյեն, Սուրբ Հոգիիսուսին կը հայհոյեն, Սուրբ Հոգին կը ծաղրեն, ն կը ծաղրեն, ն կը ծաղրեն, ն կը ծաղրեն, 
պէտք չէ լուռ մնալ, այլ պէտք է քաջօրէն յանդիմանել պէտք չէ լուռ մնալ, այլ պէտք է քաջօրէն յանդիմանել պէտք չէ լուռ մնալ, այլ պէտք է քաջօրէն յանդիմանել պէտք չէ լուռ մնալ, այլ պէտք է քաջօրէն յանդիմանել զանոնքզանոնքզանոնքզանոնք    
եւ զգաստութեան հրաւիրել:եւ զգաստութեան հրաւիրել:եւ զգաստութեան հրաւիրել:եւ զգաստութեան հրաւիրել:    

««««Այն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ ահԱյն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ ահԱյն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ ահԱյն ատեն Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ. եւ ահա ա ա ա 
հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսիհրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսիհրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսիհրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի»»»» ( ( ( (ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէ----
ոս 4.11):ոս 4.11):ոս 4.11):ոս 4.11):    

1) 1) 1) 1) ««««Այն ատենԱյն ատենԱյն ատենԱյն ատեն»,»,»,»,    այսինքն` փորձութիւններուն վերջանաայսինքն` փորձութիւններուն վերջանաայսինքն` փորձութիւններուն վերջանաայսինքն` փորձութիւններուն վերջանա----
լէն ետք, լէն ետք, լէն ետք, լէն ետք, ««««Սատանան ձգեց զինք ու հեռացաւՍատանան ձգեց զինք ու հեռացաւՍատանան ձգեց զինք ու հեռացաւՍատանան ձգեց զինք ու հեռացաւ»:»:»:»:    Սատանային Սատանային Սատանային Սատանային 
ձգելն ու հեռանալը մնայուն հանգամանք մը չունեցաւ, այձգելն ու հեռանալը մնայուն հանգամանք մը չունեցաւ, այձգելն ու հեռանալը մնայուն հանգամանք մը չունեցաւ, այձգելն ու հեռանալը մնայուն հանգամանք մը չունեցաւ, այսինսինսինսին----
քըն` ան վերջնականապէս չէր որ հեռացաւ,քըն` ան վերջնականապէս չէր որ հեռացաւ,քըն` ան վերջնականապէս չէր որ հեռացաւ,քըն` ան վերջնականապէս չէր որ հեռացաւ,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ժամանակժամանակժամանակժամանակ----
ուան մը համար հեռացաւուան մը համար հեռացաւուան մը համար հեռացաւուան մը համար հեռացաւ»»»»    ինչպէս կինչպէս կինչպէս կինչպէս կ’’’’ըսէ Ղուկաս (4.13): ըսէ Ղուկաս (4.13): ըսէ Ղուկաս (4.13): ըսէ Ղուկաս (4.13): 
Կրնանք հաստատապէս ըսել, թէ Կրնանք հաստատապէս ըսել, թէ Կրնանք հաստատապէս ըսել, թէ Կրնանք հաստատապէս ըսել, թէ ««««Սատանան ձգեց զինք ու Սատանան ձգեց զինք ու Սատանան ձգեց զինք ու Սատանան ձգեց զինք ու 
հեռացաւհեռացաւհեռացաւհեռացաւ»»»»    բառերը կը վերաբերին անապատայինբառերը կը վերաբերին անապատայինբառերը կը վերաբերին անապատայինբառերը կը վերաբերին անապատային    փորձուփորձուփորձուփորձու----
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թիւններուն միայն: Բայց երբ Յիսուս իր առաքելութեան թիւններուն միայն: Բայց երբ Յիսուս իր առաքելութեան թիւններուն միայն: Բայց երբ Յիսուս իր առաքելութեան թիւններուն միայն: Բայց երբ Յիսուս իր առաքելութեան 
սկսաւ` Սատասկսաւ` Սատասկսաւ` Սատասկսաւ` Սատանան դարձեալ յայտնուեցաւ ու պայքանան դարձեալ յայտնուեցաւ ու պայքանան դարձեալ յայտնուեցաւ ու պայքանան դարձեալ յայտնուեցաւ ու պայքարեցաւ րեցաւ րեցաւ րեցաւ 
անոր դէմ, բայց այս անգամ անհաւատ Փարիսեցիներուն, անոր դէմ, բայց այս անգամ անհաւատ Փարիսեցիներուն, անոր դէմ, բայց այս անգամ անհաւատ Փարիսեցիներուն, անոր դէմ, բայց այս անգամ անհաւատ Փարիսեցիներուն, 
Օրէնքի ուսուցիչնեՕրէնքի ուսուցիչնեՕրէնքի ուսուցիչնեՕրէնքի ուսուցիչներուն, քահանաներուն եւ հրեայ ազգի այլ րուն, քահանաներուն եւ հրեայ ազգի այլ րուն, քահանաներուն եւ հրեայ ազգի այլ րուն, քահանաներուն եւ հրեայ ազգի այլ 
ղեկավարներու միղեկավարներու միղեկավարներու միղեկավարներու միջոցաւ:ջոցաւ:ջոցաւ:ջոցաւ:    

2) 2) 2) 2) ««««Հրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին ՅիսուսիՀրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին ՅիսուսիՀրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին ՅիսուսիՀրեշտակները մօտեցան եւ կը ծառայէին Յիսուսի»:»:»:»:    
Կարեւոր է նկատել, որ փորձութեանց աւարտին էր որ հրեշԿարեւոր է նկատել, որ փորձութեանց աւարտին էր որ հրեշԿարեւոր է նկատել, որ փորձութեանց աւարտին էր որ հրեշԿարեւոր է նկատել, որ փորձութեանց աւարտին էր որ հրեշ----
տակները մօտեցան Յիսուստակները մօտեցան Յիսուստակները մօտեցան Յիսուստակները մօտեցան Յիսուսի եւ սկսան ծառայել անոր, որի եւ սկսան ծառայել անոր, որի եւ սկսան ծառայել անոր, որի եւ սկսան ծառայել անոր, որ----
պէսզի յանկարծ չխորհինք, որ հրեշտակները իրենք օգնեցին պէսզի յանկարծ չխորհինք, որ հրեշտակները իրենք օգնեցին պէսզի յանկարծ չխորհինք, որ հրեշտակները իրենք օգնեցին պէսզի յանկարծ չխորհինք, որ հրեշտակները իրենք օգնեցին 
Յիսուսին յաղթելու փորձութեանց: Յիսուս հրեշտակներուն Յիսուսին յաղթելու փորձութեանց: Յիսուս հրեշտակներուն Յիսուսին յաղթելու փորձութեանց: Յիսուս հրեշտակներուն Յիսուսին յաղթելու փորձութեանց: Յիսուս հրեշտակներուն 
օգնութեան կարիքը չունէր, բայց մենք իբրեւ հողեղէն ու օգնութեան կարիքը չունէր, բայց մենք իբրեւ հողեղէն ու օգնութեան կարիքը չունէր, բայց մենք իբրեւ հողեղէն ու օգնութեան կարիքը չունէր, բայց մենք իբրեւ հողեղէն ու 
տկար արարածներ` անոնց օգնութեան կարիքըտկար արարածներ` անոնց օգնութեան կարիքըտկար արարածներ` անոնց օգնութեան կարիքըտկար արարածներ` անոնց օգնութեան կարիքը    ունինք: ունինք: ունինք: ունինք: 
Պօղոս առաքեալ կը վկայէ թՊօղոս առաքեալ կը վկայէ թՊօղոս առաքեալ կը վկայէ թՊօղոս առաքեալ կը վկայէ թէ հրեշտակները կէ հրեշտակները կէ հրեշտակները կէ հրեշտակները կ’’’’օգնեն անոնց` օգնեն անոնց` օգնեն անոնց` օգնեն անոնց` 
որոնք պիտի ժառանգեն փրկութիւնը (Եբրայեցիս 1.14):որոնք պիտի ժառանգեն փրկութիւնը (Եբրայեցիս 1.14):որոնք պիտի ժառանգեն փրկութիւնը (Եբրայեցիս 1.14):որոնք պիտի ժառանգեն փրկութիւնը (Եբրայեցիս 1.14):    

3) 3) 3) 3) Դարձեալ, փորձութիւններուն վերջանալէն ետք հրեշԴարձեալ, փորձութիւններուն վերջանալէն ետք հրեշԴարձեալ, փորձութիւններուն վերջանալէն ետք հրեշԴարձեալ, փորձութիւններուն վերջանալէն ետք հրեշ----
տակնետակնետակնետակները մօտեցան Տիրոջ, որպէսզի յանկարծ չմտածենք որ րը մօտեցան Տիրոջ, որպէսզի յանկարծ չմտածենք որ րը մօտեցան Տիրոջ, որպէսզի յանկարծ չմտածենք որ րը մօտեցան Տիրոջ, որպէսզի յանկարծ չմտածենք որ 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ փրկագործական ծրագիրի իրականացման մէջ ծոյ փրկագործական ծրագիրի իրականացման մէջ ծոյ փրկագործական ծրագիրի իրականացման մէջ ծոյ փրկագործական ծրագիրի իրականացման մէջ 
հրեշտակհրեշտակհրեշտակհրեշտակները իրենք ալ դեր ունեները իրենք ալ դեր ունեները իրենք ալ դեր ունեները իրենք ալ դեր ունեցան: Յիսուս անապատին ցան: Յիսուս անապատին ցան: Յիսուս անապատին ցան: Յիսուս անապատին 
մէջ յաղթամէջ յաղթամէջ յաղթամէջ յաղթանակը ինք առանձին ձեռք ձգեց ընդդէմ Սատանանակը ինք առանձին ձեռք ձգեց ընդդէմ Սատանանակը ինք առանձին ձեռք ձգեց ընդդէմ Սատանանակը ինք առանձին ձեռք ձգեց ընդդէմ Սատանա----
յին: Ինք առանձին իրագորյին: Ինք առանձին իրագորյին: Ինք առանձին իրագորյին: Ինք առանձին իրագործեց մեր փրկութիւնը, եւ ինք առանծեց մեր փրկութիւնը, եւ ինք առանծեց մեր փրկութիւնը, եւ ինք առանծեց մեր փրկութիւնը, եւ ինք առան----
ձին դատաստանին օրը բարկութեամբ պիտի կոխէ հնձանին ձին դատաստանին օրը բարկութեամբ պիտի կոխէ հնձանին ձին դատաստանին օրը բարկութեամբ պիտի կոխէ հնձանին ձին դատաստանին օրը բարկութեամբ պիտի կոխէ հնձանին 
մէջ. մէջ. մէջ. մէջ. ««««Հնձանին մէջ միայն ես կոխեցիՀնձանին մէջ միայն ես կոխեցիՀնձանին մէջ միայն ես կոխեցիՀնձանին մէջ միայն ես կոխեցի»»»» ( ( ( (Եսայի 63.3):Եսայի 63.3):Եսայի 63.3):Եսայի 63.3):    

4) 4) 4) 4) Յիսուս փորձութիւններուն յաղՅիսուս փորձութիւններուն յաղՅիսուս փորձութիւններուն յաղՅիսուս փորձութիւններուն յաղթեց եւ անկէ ետք էր որ թեց եւ անկէ ետք էր որ թեց եւ անկէ ետք էր որ թեց եւ անկէ ետք էր որ 
հրեշտակները մօտեցան, մեր պարագային սակայն, նախ հրեշտակները մօտեցան, մեր պարագային սակայն, նախ հրեշտակները մօտեցան, մեր պարագային սակայն, նախ հրեշտակները մօտեցան, մեր պարագային սակայն, նախ 
հրեշտակները կը մօտենան, եւ անկէ ետք է որ կը յաղթենք հրեշտակները կը մօտենան, եւ անկէ ետք է որ կը յաղթենք հրեշտակները կը մօտենան, եւ անկէ ետք է որ կը յաղթենք հրեշտակները կը մօտենան, եւ անկէ ետք է որ կը յաղթենք 
փորձութիւններուն, որովհետեւ մենք անոնց օգնութեան կափորձութիւններուն, որովհետեւ մենք անոնց օգնութեան կափորձութիւններուն, որովհետեւ մենք անոնց օգնութեան կափորձութիւններուն, որովհետեւ մենք անոնց օգնութեան կա----
րիքը ունինք յաղթելու համար փորձութեանց: Անորիքը ունինք յաղթելու համար փորձութեանց: Անորիքը ունինք յաղթելու համար փորձութեանց: Անորիքը ունինք յաղթելու համար փորձութեանց: Անո´́́́նք են որ նք են որ նք են որ նք են որ 
կկկկ’’’’օգնեն մեզի յաղթելու փորձութեօգնեն մեզի յաղթելու փորձութեօգնեն մեզի յաղթելու փորձութեօգնեն մեզի յաղթելու փորձութեանց: Անոանց: Անոանց: Անոանց: Անո´́́́նք են որ մեզ կը նք են որ մեզ կը նք են որ մեզ կը նք են որ մեզ կը 
զօրացնեն փորձութեանց դէմ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ ապազօրացնեն փորձութեանց դէմ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ ապազօրացնեն փորձութեանց դէմ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ ապազօրացնեն փորձութեանց դէմ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ ապա----
ցոյցը, նոյնինքն մեր Տիրոջ զօրացուիլն էր հրեշտակի մը ցոյցը, նոյնինքն մեր Տիրոջ զօրացուիլն էր հրեշտակի մը ցոյցը, նոյնինքն մեր Տիրոջ զօրացուիլն էր հրեշտակի մը ցոյցը, նոյնինքն մեր Տիրոջ զօրացուիլն էր հրեշտակի մը 
կողմէ իր տագնապի մէկ պահուն (Ղուկաս 22.43կողմէ իր տագնապի մէկ պահուն (Ղուկաս 22.43կողմէ իր տագնապի մէկ պահուն (Ղուկաս 22.43կողմէ իր տագնապի մէկ պահուն (Ղուկաս 22.43----44):44):44):44):    
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5) 5) 5) 5) Ինչպէս հրեշտակները սկսան ծառայել Յիսուսին երբ Ինչպէս հրեշտակները սկսան ծառայել Յիսուսին երբ Ինչպէս հրեշտակները սկսան ծառայել Յիսուսին երբ Ինչպէս հրեշտակները սկսան ծառայել Յիսուսին երբ 
անիկա յաղթեց փորձութիւններուն, այանիկա յաղթեց փորձութիւններուն, այանիկա յաղթեց փորձութիւններուն, այանիկա յաղթեց փորձութիւններուն, այնպէս ալ, անոնք մեծ նպէս ալ, անոնք մեծ նպէս ալ, անոնք մեծ նպէս ալ, անոնք մեծ 
ցնծութեամբ կը սկսին ծառայութիւններ մատուցել մեզի, երբ ցնծութեամբ կը սկսին ծառայութիւններ մատուցել մեզի, երբ ցնծութեամբ կը սկսին ծառայութիւններ մատուցել մեզի, երբ ցնծութեամբ կը սկսին ծառայութիւններ մատուցել մեզի, երբ 
տեսնեն որ կը պայքարինք փորձութեանց դէմ ու կը յաղթենք տեսնեն որ կը պայքարինք փորձութեանց դէմ ու կը յաղթենք տեսնեն որ կը պայքարինք փորձութեանց դէմ ու կը յաղթենք տեսնեն որ կը պայքարինք փորձութեանց դէմ ու կը յաղթենք 
անոնց: Հրեշտակները կանոնց: Հրեշտակները կանոնց: Հրեշտակները կանոնց: Հրեշտակները կ’’’’ուրախանան տեսնելով մեղքին դէմ ուրախանան տեսնելով մեղքին դէմ ուրախանան տեսնելով մեղքին դէմ ուրախանան տեսնելով մեղքին դէմ 
մեր մղած պայքարը, եւ շատ աւելի կմեր մղած պայքարը, եւ շատ աւելի կմեր մղած պայքարը, եւ շատ աւելի կմեր մղած պայքարը, եւ շատ աւելի կ’’’’ուրախանան` երբ տեսուրախանան` երբ տեսուրախանան` երբ տեսուրախանան` երբ տես----
նեն մեղքին դէմ մեր ձեռք ձգանեն մեղքին դէմ մեր ձեռք ձգանեն մեղքին դէմ մեր ձեռք ձգանեն մեղքին դէմ մեր ձեռք ձգած յաղթանակը:ծ յաղթանակը:ծ յաղթանակը:ծ յաղթանակը:    

Իբրեւ հողեղէն արարածներ` տկար բնութիւն ունինք, եւ Իբրեւ հողեղէն արարածներ` տկար բնութիւն ունինք, եւ Իբրեւ հողեղէն արարածներ` տկար բնութիւն ունինք, եւ Իբրեւ հողեղէն արարածներ` տկար բնութիւն ունինք, եւ 
բնականաբար կրնանք մեղքի մէջ իյնալ, բայց կարեւորը տեղի բնականաբար կրնանք մեղքի մէջ իյնալ, բայց կարեւորը տեղի բնականաբար կրնանք մեղքի մէջ իյնալ, բայց կարեւորը տեղի բնականաբար կրնանք մեղքի մէջ իյնալ, բայց կարեւորը տեղի 
չտալն է, մեղքին չյանձնուիլն է, անձնատուր չըլլալն է: չտալն է, մեղքին չյանձնուիլն է, անձնատուր չըլլալն է: չտալն է, մեղքին չյանձնուիլն է, անձնատուր չըլլալն է: չտալն է, մեղքին չյանձնուիլն է, անձնատուր չըլլալն է: 
Կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կ'ուրախանայ երբ կը Կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կ'ուրախանայ երբ կը Կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կ'ուրախանայ երբ կը Կարեւոր է գիտնալ, որ Աստուած կ'ուրախանայ երբ կը 
պայքարինք մեղքին դէմ: Թէկուզ երբեմն մեղպայքարինք մեղքին դէմ: Թէկուզ երբեմն մեղպայքարինք մեղքին դէմ: Թէկուզ երբեմն մեղպայքարինք մեղքին դէմ: Թէկուզ երբեմն մեղքին դէմ մեր քին դէմ մեր քին դէմ մեր քին դէմ մեր 
պայքարին մէջ պարտութիպայքարին մէջ պարտութիպայքարին մէջ պարտութիպայքարին մէջ պարտութի´́́́ւն կրենք, վէւն կրենք, վէւն կրենք, վէւն կրենք, վէ´́́́րք ստանանք, եւ րք ստանանք, եւ րք ստանանք, եւ րք ստանանք, եւ 
սակայն պէտք չէ պայքարը դադրեցնենք, որովհետեւ մեղքին սակայն պէտք չէ պայքարը դադրեցնենք, որովհետեւ մեղքին սակայն պէտք չէ պայքարը դադրեցնենք, որովհետեւ մեղքին սակայն պէտք չէ պայքարը դադրեցնենք, որովհետեւ մեղքին 
դէմ պայքարը իր վարձատրութիւնը ունի: Ոդէմ պայքարը իր վարձատրութիւնը ունի: Ոդէմ պայքարը իր վարձատրութիւնը ունի: Ոդէմ պայքարը իր վարձատրութիւնը ունի: Ո´́́́չ միայն պիտի չ միայն պիտի չ միայն պիտի չ միայն պիտի 
վարձատրուին անոնք` որ կը յաղթեն մեղքին, այլ նաեւ վարձատրուին անոնք` որ կը յաղթեն մեղքին, այլ նաեւ վարձատրուին անոնք` որ կը յաղթեն մեղքին, այլ նաեւ վարձատրուին անոնք` որ կը յաղթեն մեղքին, այլ նաեւ 
անոնք` որոնք կը պայքարին մեղքին դէմ:անոնք` որոնք կը պայքարին մեղքին դէմ:անոնք` որոնք կը պայքարին մեղքին դէմ:անոնք` որոնք կը պայքարին մեղքին դէմ:    

6) 6) 6) 6) ՈրՈրՈրՈրոգինէս կ'ըսէ. ոգինէս կ'ըսէ. ոգինէս կ'ըսէ. ոգինէս կ'ըսէ. ««««Ամէն յաղթանակ` կը կանխուի Ամէն յաղթանակ` կը կանխուի Ամէն յաղթանակ` կը կանխուի Ամէն յաղթանակ` կը կանխուի 
փորձութիւններով: Յաղթանակը շահելէ ետք` հրեշտակները փորձութիւններով: Յաղթանակը շահելէ ետք` հրեշտակները փորձութիւններով: Յաղթանակը շահելէ ետք` հրեշտակները փորձութիւններով: Յաղթանակը շահելէ ետք` հրեշտակները 
կը սկսին յաղթակը սկսին յաղթակը սկսին յաղթակը սկսին յաղթանակողի պատիւը շնորհելու մեզինակողի պատիւը շնորհելու մեզինակողի պատիւը շնորհելու մեզինակողի պատիւը շնորհելու մեզի»:»:»:»:    

7) 7) 7) 7) Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. ««««Ձեռք ձգած Ձեռք ձգած Ձեռք ձգած Ձեռք ձգած 
յաղթանակներդ հետեւանքն են Քրիստոսի ձեռք ձգած յաղյաղթանակներդ հետեւանքն են Քրիստոսի ձեռք ձգած յաղյաղթանակներդ հետեւանքն են Քրիստոսի ձեռք ձգած յաղյաղթանակներդ հետեւանքն են Քրիստոսի ձեռք ձգած յաղթաթաթաթա----
նակներուն: Քրիստոսնակներուն: Քրիստոսնակներուն: Քրիստոսնակներուն: Քրիստոսի յաղթանակը` քու յաղթանակդ է: Եւ ի յաղթանակը` քու յաղթանակդ է: Եւ ի յաղթանակը` քու յաղթանակդ է: Եւ ի յաղթանակը` քու յաղթանակդ է: Եւ 
ուստի, հրեշտակներուն կողմէ մարդեղացած Աստուածորդիուստի, հրեշտակներուն կողմէ մարդեղացած Աստուածորդիուստի, հրեշտակներուն կողմէ մարդեղացած Աստուածորդիուստի, հրեշտակներուն կողմէ մարդեղացած Աստուածորդի----
ին մատուցուած ծառայութիւնները` քեզիին մատուցուած ծառայութիւնները` քեզիին մատուցուած ծառայութիւնները` քեզիին մատուցուած ծառայութիւնները` քեզի´ ´ ´ ´ ալ մատուցուած ալ մատուցուած ալ մատուցուած ալ մատուցուած 
կը նկատուինկը նկատուինկը նկատուինկը նկատուին»:»:»:»:    

8) 8) 8) 8) Հրեշտակները թէՀրեշտակները թէՀրեշտակները թէՀրեշտակները թէ´ ´ ´ ´ Յիսուսին կը ծառայեն եւ թէՅիսուսին կը ծառայեն եւ թէՅիսուսին կը ծառայեն եւ թէՅիսուսին կը ծառայեն եւ թէ´ ´ ´ ´ մեզի: մեզի: մեզի: մեզի: 
Բայց յստակ տարբեԲայց յստակ տարբեԲայց յստակ տարբեԲայց յստակ տարբերութիւն կայ Տիրոջ ու մեզի ըրած իրենց րութիւն կայ Տիրոջ ու մեզի ըրած իրենց րութիւն կայ Տիրոջ ու մեզի ըրած իրենց րութիւն կայ Տիրոջ ու մեզի ըրած իրենց 
ծածածածառայութիւններուն միջեւ: Երբ կռայութիւններուն միջեւ: Երբ կռայութիւններուն միջեւ: Երբ կռայութիւններուն միջեւ: Երբ կ’’’’ըսենք` ըսենք` ըսենք` ըսենք` ««««Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները Հրեշտակները 
Տիրոջ կը ծառայենՏիրոջ կը ծառայենՏիրոջ կը ծառայենՏիրոջ կը ծառայեն», », », », պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` ««««Հրեշտակները Տիրոջ Հրեշտակները Տիրոջ Հրեշտակները Տիրոջ Հրեշտակները Տիրոջ 
կամքը կը կատարեն, Տիրոջ փառքը կը հիւսեն, Տիրոջ կամքը կը կատարեն, Տիրոջ փառքը կը հիւսեն, Տիրոջ կամքը կը կատարեն, Տիրոջ փառքը կը հիւսեն, Տիրոջ կամքը կը կատարեն, Տիրոջ փառքը կը հիւսեն, Տիրոջ 
մեծափառութիւնը կմեծափառութիւնը կմեծափառութիւնը կմեծափառութիւնը կ’’’’օրհներգենօրհներգենօրհներգենօրհներգեն»»»»    իմաստով, իսկ երբ կիմաստով, իսկ երբ կիմաստով, իսկ երբ կիմաստով, իսկ երբ կ’’’’ըսենք` ըսենք` ըսենք` ըսենք` 
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««««Հրեշտակները մարդոց կը ծառայենՀրեշտակները մարդոց կը ծառայենՀրեշտակները մարդոց կը ծառայենՀրեշտակները մարդոց կը ծառայեն», », », », պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` պէտք է հասկնալ` 
««««ՀրՀրՀրՀրեշտակները մարդոց կեշտակները մարդոց կեշտակները մարդոց կեշտակները մարդոց կ’’’’օգնեն, կը զօրացնեն, կօգնեն, կը զօրացնեն, կօգնեն, կը զօրացնեն, կօգնեն, կը զօրացնեն, կ’’’’առաջնորառաջնորառաջնորառաջնոր----
դեն, կդեն, կդեն, կդեն, կ’’’’ուղղենուղղենուղղենուղղեն»»»»    իմաստով: Ահա թէ ինչու սուրբ հայրեր` իմաստով: Ահա թէ ինչու սուրբ հայրեր` իմաստով: Ահա թէ ինչու սուրբ հայրեր` իմաստով: Ահա թէ ինչու սուրբ հայրեր` 
Ոսկեբերան, Օգոստինոս, Որոգինէս եւ ուրիշներ, կը հաստաՈսկեբերան, Օգոստինոս, Որոգինէս եւ ուրիշներ, կը հաստաՈսկեբերան, Օգոստինոս, Որոգինէս եւ ուրիշներ, կը հաստաՈսկեբերան, Օգոստինոս, Որոգինէս եւ ուրիշներ, կը հաստա----
տեն, թէ հրեշտակները Աստուծոտեն, թէ հրեշտակները Աստուծոտեն, թէ հրեշտակները Աստուծոտեն, թէ հրեշտակները Աստուծո´́́́յ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
մեր: Պօղոս առաքեալ նաեւ կը հաստատէ, թէ մեր: Պօղոս առաքեալ նաեւ կը հաստատէ, թէ մեր: Պօղոս առաքեալ նաեւ կը հաստատէ, թէ մեր: Պօղոս առաքեալ նաեւ կը հաստատէ, թէ ««««հրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակներըհրեշտակները    
Աստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնեԱստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնեԱստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնեԱստուծոյ ծառայող հոգիներ են եւ իր կողմէ կը ղրկուին օգնե----
լու համար անոնց` որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենլու համար անոնց` որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենլու համար անոնց` որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգենլու համար անոնց` որոնք փրկութիւնը պիտի ժառանգեն»»»»    
((((Եբրայեցիս 1.14): Տուեալ համարին մէջ հրեշտակները կոչԵբրայեցիս 1.14): Տուեալ համարին մէջ հրեշտակները կոչԵբրայեցիս 1.14): Տուեալ համարին մէջ հրեշտակները կոչԵբրայեցիս 1.14): Տուեալ համարին մէջ հրեշտակները կոչ----
ուած են ուած են ուած են ուած են ««««ԱԱԱԱստուծոյ ծառայող հոգիներստուծոյ ծառայող հոգիներստուծոյ ծառայող հոգիներստուծոյ ծառայող հոգիներ»,»,»,»,    ուրեմն` անոնք Ասուրեմն` անոնք Ասուրեմն` անոնք Ասուրեմն` անոնք Աս----
տուծոտուծոտուծոտուծո´́́́յ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ոյ ծառաներն են եւ ո´́́́չ թէ մեր: Անոնք մերչ թէ մեր: Անոնք մերչ թէ մեր: Անոնք մերչ թէ մեր: Անոնք մեր    ծառաները ծառաները ծառաները ծառաները 
չեն, բայց հաստատապէս մեր օգնականներն են, մեր զօրաչեն, բայց հաստատապէս մեր օգնականներն են, մեր զօրաչեն, բայց հաստատապէս մեր օգնականներն են, մեր զօրաչեն, բայց հաստատապէս մեր օգնականներն են, մեր զօրա----
կիցներն են, մեր բարեկամներն են, մեր պաշտպաններն են, կիցներն են, մեր բարեկամներն են, մեր պաշտպաններն են, կիցներն են, մեր բարեկամներն են, մեր պաշտպաններն են, կիցներն են, մեր բարեկամներն են, մեր պաշտպաններն են, 
մեր պահապաններն են: Եթէ անոնք այս բոլորը չըլլային` մեր պահապաններն են: Եթէ անոնք այս բոլորը չըլլային` մեր պահապաններն են: Եթէ անոնք այս բոլորը չըլլային` մեր պահապաններն են: Եթէ անոնք այս բոլորը չըլլային` 
անոնք մեր փրկութեան համար երբեք ալ պիտի չուրախաանոնք մեր փրկութեան համար երբեք ալ պիտի չուրախաանոնք մեր փրկութեան համար երբեք ալ պիտի չուրախաանոնք մեր փրկութեան համար երբեք ալ պիտի չուրախանանանանա----
յին: Յիսուս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ հրեշտակնյին: Յիսուս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ հրեշտակնյին: Յիսուս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ հրեշտակնյին: Յիսուս կը վկայէ, թէ Աստուծոյ հրեշտակները կերը կերը կերը կ’’’’ուրախաուրախաուրախաուրախա----
նան մեղաւորի մը համար որ կնան մեղաւորի մը համար որ կնան մեղաւորի մը համար որ կնան մեղաւորի մը համար որ կ’’’’ապաշխարէ (Ղուկաս 15.10):ապաշխարէ (Ղուկաս 15.10):ապաշխարէ (Ղուկաս 15.10):ապաշխարէ (Ղուկաս 15.10):    

9) 9) 9) 9) Վերջին նշում մը: Հրեշտակներուն գալը եւ Յիսուսի Վերջին նշում մը: Հրեշտակներուն գալը եւ Յիսուսի Վերջին նշում մը: Հրեշտակներուն գալը եւ Յիսուսի Վերջին նշում մը: Հրեշտակներուն գալը եւ Յիսուսի 
ծառայութիւն մատուցանելը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ ծառայութիւն մատուցանելը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ ծառայութիւն մատուցանելը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ ծառայութիւն մատուցանելը ցոյց կու տայ, թէ Աստուծոյ 
Որդիին մարդեղացումէն ետք` չդադրեցաւ այն Որդիին մարդեղացումէն ետք` չդադրեցաւ այն Որդիին մարդեղացումէն ետք` չդադրեցաւ այն Որդիին մարդեղացումէն ետք` չդադրեցաւ այն յարաբերույարաբերույարաբերույարաբերու----
թիւնն ու հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ութիւնն ու հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ութիւնն ու հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ութիւնն ու հաղորդակցութիւնը որ գոյութիւն ունէր երկինքի նէր երկինքի նէր երկինքի նէր երկինքի 
մէջ` իր եւ հրեշտակներուն միջեւ: Երբ Աստուծոյ Որդին մէջ` իր եւ հրեշտակներուն միջեւ: Երբ Աստուծոյ Որդին մէջ` իր եւ հրեշտակներուն միջեւ: Երբ Աստուծոյ Որդին մէջ` իր եւ հրեշտակներուն միջեւ: Երբ Աստուծոյ Որդին 
երկիր իջաւ` երկինքի մէջ գտնուող հրեշտակները շարունաերկիր իջաւ` երկինքի մէջ գտնուող հրեշտակները շարունաերկիր իջաւ` երկինքի մէջ գտնուող հրեշտակները շարունաերկիր իջաւ` երկինքի մէջ գտնուող հրեշտակները շարունա----
կեցին ծառայել ու հնազանդիլ իրեն` իր կամքը կատարելով: կեցին ծառայել ու հնազանդիլ իրեն` իր կամքը կատարելով: կեցին ծառայել ու հնազանդիլ իրեն` իր կամքը կատարելով: կեցին ծառայել ու հնազանդիլ իրեն` իր կամքը կատարելով: 
Եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս երկրի վրայ Եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս երկրի վրայ Եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս երկրի վրայ Եւ այս իրողութիւնը կը բացայայտէ, թէ Յիսուս երկրի վրայ 
եղած ժամանակ, միաժամանակ երկինքի մեղած ժամանակ, միաժամանակ երկինքի մեղած ժամանակ, միաժամանակ երկինքի մեղած ժամանակ, միաժամանակ երկինքի մէջ էր, որովհետեւ էջ էր, որովհետեւ էջ էր, որովհետեւ էջ էր, որովհետեւ 
իր բնութեամբ չէր կրնար իր Հօրմէն բաժնուիլ: Յովհաննէս իր բնութեամբ չէր կրնար իր Հօրմէն բաժնուիլ: Յովհաննէս իր բնութեամբ չէր կրնար իր Հօրմէն բաժնուիլ: Յովհաննէս իր բնութեամբ չէր կրնար իր Հօրմէն բաժնուիլ: Յովհաննէս 
Մկրտիչ կը բացայայտէ թէ Յիսուս երկրի վրայ եղած ժամաՄկրտիչ կը բացայայտէ թէ Յիսուս երկրի վրայ եղած ժամաՄկրտիչ կը բացայայտէ թէ Յիսուս երկրի վրայ եղած ժամաՄկրտիչ կը բացայայտէ թէ Յիսուս երկրի վրայ եղած ժամա----
նակ` միաժամանակ երկինքի մէջ էր` երբ կնակ` միաժամանակ երկինքի մէջ էր` երբ կնակ` միաժամանակ երկինքի մէջ էր` երբ կնակ` միաժամանակ երկինքի մէջ էր` երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
երկինք ելաւ` բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինք ելաւ` բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինք ելաւ` բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ երկինք ելաւ` բացի Մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ, եւ որ 
երկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ էերկինքի մէջ է»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3Յովհաննէս 3Յովհաննէս 3Յովհաննէս 3.13): .13): .13): .13): Չմոռնանք որ Յովհաննէս Չմոռնանք որ Յովհաննէս Չմոռնանք որ Յովհաննէս Չմոռնանք որ Յովհաննէս 
Մկրտիչ այս վկայութիւնը տուած ատեն` Յիսուս երկրի վրայ Մկրտիչ այս վկայութիւնը տուած ատեն` Յիսուս երկրի վրայ Մկրտիչ այս վկայութիւնը տուած ատեն` Յիսուս երկրի վրայ Մկրտիչ այս վկայութիւնը տուած ատեն` Յիսուս երկրի վրայ 
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էր եւ տակաւին նոր սկսած էր իր առաքելութեան: Բացորոշ է, էր եւ տակաւին նոր սկսած էր իր առաքելութեան: Բացորոշ է, էր եւ տակաւին նոր սկսած էր իր առաքելութեան: Բացորոշ է, էր եւ տակաւին նոր սկսած էր իր առաքելութեան: Բացորոշ է, 
հետեւաբար, որ Յովհաննէս Մկրտիչ Յիսուսը կը ներկայացնէ հետեւաբար, որ Յովհաննէս Մկրտիչ Յիսուսը կը ներկայացնէ հետեւաբար, որ Յովհաննէս Մկրտիչ Յիսուսը կը ներկայացնէ հետեւաբար, որ Յովհաննէս Մկրտիչ Յիսուսը կը ներկայացնէ 
երկրի վրայ ու երկինքի մէջ միաժամանակ: Ան կերկրի վրայ ու երկինքի մէջ միաժամանակ: Ան կերկրի վրայ ու երկինքի մէջ միաժամանակ: Ան կերկրի վրայ ու երկինքի մէջ միաժամանակ: Ան կ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ 
Մարդու Որդին երկՄարդու Որդին երկՄարդու Որդին երկՄարդու Որդին երկինքէն իջաւ եւ երկինքի մէջ է:ինքէն իջաւ եւ երկինքի մէջ է:ինքէն իջաւ եւ երկինքի մէջ է:ինքէն իջաւ եւ երկինքի մէջ է:    

    
ԵզրակացութիւնԵզրակացութիւնԵզրակացութիւնԵզրակացութիւն    
    
Յիսուսի երեք փորձութիւնները միասնաբար նկատի աՅիսուսի երեք փորձութիւնները միասնաբար նկատի աՅիսուսի երեք փորձութիւնները միասնաբար նկատի աՅիսուսի երեք փորձութիւնները միասնաբար նկատի ա----

ռած, կ'ուզենք հետեւեալ վերջին եւ սակայն կարեւոր հաստառած, կ'ուզենք հետեւեալ վերջին եւ սակայն կարեւոր հաստառած, կ'ուզենք հետեւեալ վերջին եւ սակայն կարեւոր հաստառած, կ'ուզենք հետեւեալ վերջին եւ սակայն կարեւոր հաստա----
տումները կատատումները կատատումները կատատումները կատարել.րել.րել.րել.----    

1) 1) 1) 1) Յիսուսի կրած երեք փորձութիւններն ալ ներկայ էին Յիսուսի կրած երեք փորձութիւններն ալ ներկայ էին Յիսուսի կրած երեք փորձութիւններն ալ ներկայ էին Յիսուսի կրած երեք փորձութիւններն ալ ներկայ էին 
մեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային կեանմեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային կեանմեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային կեանմեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային կեանքին մէջ: քին մէջ: քին մէջ: քին մէջ: 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք թոյլ տուաւ որ Սատանան զինք փորձփորձփորձփորձէ,է,է,է,    որպէսզի այն որպէսզի այն որպէսզի այն որպէսզի այն 
բաները որոնց մէջ պարտուբաները որոնց մէջ պարտուբաները որոնց մէջ պարտուբաները որոնց մէջ պարտութիւն կրեցթիւն կրեցթիւն կրեցթիւն կրեց    առաջին Ադամը, ինք՝ առաջին Ադամը, ինք՝ առաջին Ադամը, ինք՝ առաջին Ադամը, ինք՝ 
իբրեւ եիբրեւ եիբրեւ եիբրեւ երկրորդ Ադամ, յաղթէ այդ բաներուն.րկրորդ Ադամ, յաղթէ այդ բաներուն.րկրորդ Ադամ, յաղթէ այդ բաներուն.րկրորդ Ադամ, յաղթէ այդ բաներուն.----    

ա.ա.ա.ա.----    Ադամին ըսուած էր չուտել արգիլեալ ծառէն բայց Ադամին ըսուած էր չուտել արգիլեալ ծառէն բայց Ադամին ըսուած էր չուտել արգիլեալ ծառէն բայց Ադամին ըսուած էր չուտել արգիլեալ ծառէն բայց 
Ադամ կերաւԱդամ կերաւԱդամ կերաւԱդամ կերաւ ( ( ( (Ծննդոց 2.17, 3.6)Ծննդոց 2.17, 3.6)Ծննդոց 2.17, 3.6)Ծննդոց 2.17, 3.6): : : : Որոշ հայրեր կՈրոշ հայրեր կՈրոշ հայրեր կՈրոշ հայրեր կ’’’’ըսենըսենըսենըսեն,,,,    թէթէթէթէ    
Ադամին տրուած առաջին պատուէրը՝ պահեցողութեան Ադամին տրուած առաջին պատուէրը՝ պահեցողութեան Ադամին տրուած առաջին պատուէրը՝ պահեցողութեան Ադամին տրուած առաջին պատուէրը՝ պահեցողութեան 
պատուէրն էր, Ադամ սակայն չպահեց առաջին այս պատոպատուէրն էր, Ադամ սակայն չպահեց առաջին այս պատոպատուէրն էր, Ադամ սակայն չպահեց առաջին այս պատոպատուէրն էր, Ադամ սակայն չպահեց առաջին այս պատուէւէւէւէ----
րը: Բայց երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոսրը: Բայց երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոսրը: Բայց երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոսրը: Բայց երկրորդ Ադամը՝ Քրիստոս, , , , պահեպահեպահեպահե´́́́ց ծոմապահուց ծոմապահուց ծոմապահուց ծոմապահու----
թեան պատուէրը, եւ չհնազանդեցաւ Չարին խօսքինթեան պատուէրը, եւ չհնազանդեցաւ Չարին խօսքինթեան պատուէրը, եւ չհնազանդեցաւ Չարին խօսքինթեան պատուէրը, եւ չհնազանդեցաւ Չարին խօսքին,,,,    եւ քարը եւ քարը եւ քարը եւ քարը 
հաց դարձնելովհաց դարձնելովհաց դարձնելովհաց դարձնելով`̀̀̀    չկերաւ:չկերաւ:չկերաւ:չկերաւ:    

բ.բ.բ.բ.----    Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան Սատանան համոզեց Ադամն ու Եւան որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն 
արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլանարգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլանարգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլանարգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան    
((((Ծննդոց 3.5): Եւա եւ Ադամ Ծննդոց 3.5): Եւա եւ Ադամ Ծննդոց 3.5): Եւա եւ Ադամ Ծննդոց 3.5): Եւա եւ Ադամ ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատու----
թիւնն էր որ թիւնն էր որ թիւնն էր որ թիւնն էր որ փորձփորձփորձփորձած եղան ած եղան ած եղան ած եղան երբ կերան ծառին պտուղէն, որովերբ կերան ծառին պտուղէն, որովերբ կերան ծառին պտուղէն, որովերբ կերան ծառին պտուղէն, որով----
հետեւ ուզեցին գիտնալ թէ իսկապէ՞ս աստուածներու պէս հետեւ ուզեցին գիտնալ թէ իսկապէ՞ս աստուածներու պէս հետեւ ուզեցին գիտնալ թէ իսկապէ՞ս աստուածներու պէս հետեւ ուզեցին գիտնալ թէ իսկապէ՞ս աստուածներու պէս 
պիտի ըլլան: Սատանան պիտի ըլլան: Սատանան պիտի ըլլան: Սատանան պիտի ըլլան: Սատանան ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    ալալալալ    առաառաառաառաջարկեց որ Ասջարկեց որ Ասջարկեց որ Ասջարկեց որ Աս----
տուտուտուտուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատուծոյ խօսքին հարազատութիւնը փորձէ: Արդարեւ, Աստթիւնը փորձէ: Արդարեւ, Աստթիւնը փորձէ: Արդարեւ, Աստթիւնը փորձէ: Արդարեւ, Աստ----
ուած խոստաուած խոստաուած խոստաուած խոստացած էր աշխարհ գալիք Մեսիային, պատուիրել ցած էր աշխարհ գալիք Մեսիային, պատուիրել ցած էր աշխարհ գալիք Մեսիային, պատուիրել ցած էր աշխարհ գալիք Մեսիային, պատուիրել 
իր հրեշտակիր հրեշտակիր հրեշտակիր հրեշտակներուն որ զինք իրենց ձեռքերուն վրայ վերցնեն, ներուն որ զինք իրենց ձեռքերուն վրայ վերցնեն, ներուն որ զինք իրենց ձեռքերուն վրայ վերցնեն, ներուն որ զինք իրենց ձեռքերուն վրայ վերցնեն, 
որպէսզի ոտքը քարի չզարնուի (Սաղմոս 91.11որպէսզի ոտքը քարի չզարնուի (Սաղմոս 91.11որպէսզի ոտքը քարի չզարնուի (Սաղմոս 91.11որպէսզի ոտքը քարի չզարնուի (Սաղմոս 91.11----12): 12): 12): 12): ՍատաՍատաՍատաՍատա----
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նան դրդեց Յիսուսը որ փորձաքարի զարննան դրդեց Յիսուսը որ փորձաքարի զարննան դրդեց Յիսուսը որ փորձաքարի զարննան դրդեց Յիսուսը որ փորձաքարի զարնէ Աստուծոյ այս է Աստուծոյ այս է Աստուծոյ այս է Աստուծոյ այս 
խօսքն ու խոստումը եւ խօսքն ու խոստումը եւ խօսքն ու խոստումը եւ խօսքն ու խոստումը եւ ինքզինք տաճարի աշտարակէն վար ինքզինք տաճարի աշտարակէն վար ինքզինք տաճարի աշտարակէն վար ինքզինք տաճարի աշտարակէն վար 
նետնետնետնետէէէէ, , , , բայց Յիսուս անդրդուելի մնաց` ըսելով. բայց Յիսուս անդրդուելի մնաց` ըսելով. բայց Յիսուս անդրդուելի մնաց` ըսելով. բայց Յիսուս անդրդուելի մնաց` ըսելով. ««««Քու Տէր ԱստՔու Տէր ԱստՔու Տէր ԱստՔու Տէր Աստ----
ուածդ չփորձեսուածդ չփորձեսուածդ չփորձեսուածդ չփորձես»»»»    ((((Մատթէոս 4.7Մատթէոս 4.7Մատթէոս 4.7Մատթէոս 4.7):):):):    

գ.գ.գ.գ.----    Սատանան համոզեց Ադամն ու ԵւանՍատանան համոզեց Ադամն ու ԵւանՍատանան համոզեց Ադամն ու ԵւանՍատանան համոզեց Ադամն ու Եւան,,,,    որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն որ եթէ ուտեն 
արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան, արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան, արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան, արգիլեալ ծառին պտուղէն՝ աստուածներու պէս պիտի ըլլան, 
այլ այլ այլ այլ խօսքով՝ Աստուծոյ փառքը պիտի խօսքով՝ Աստուծոյ փառքը պիտի խօսքով՝ Աստուծոյ փառքը պիտի խօսքով՝ Աստուծոյ փառքը պիտի ունենան (Ծննդոց 3.5)ունենան (Ծննդոց 3.5)ունենան (Ծննդոց 3.5)ունենան (Ծննդոց 3.5): : : : 
Նոյն գլխուն 6Նոյն գլխուն 6Նոյն գլխուն 6Նոյն գլխուն 6----րդ համարը ցոյց կու տայ, թէ րդ համարը ցոյց կու տայ, թէ րդ համարը ցոյց կու տայ, թէ րդ համարը ցոյց կու տայ, թէ ԱդամԱդամԱդամԱդամին ոին ոին ոին ու Եւաւ Եւաւ Եւաւ Եւա----
յին հաճելի թուեցաւ յին հաճելի թուեցաւ յին հաճելի թուեցաւ յին հաճելի թուեցաւ Աստուծոյ փառքը Աստուծոյ փառքը Աստուծոյ փառքը Աստուծոյ փառքը կամ աստուածային կամ աստուածային կամ աստուածային կամ աստուածային 
փառք մը ունենալու գաղափարը: Եփառք մը ունենալու գաղափարը: Եփառք մը ունենալու գաղափարը: Եփառք մը ունենալու գաղափարը: Երրորդ փորձութեանրրորդ փորձութեանրրորդ փորձութեանրրորդ փորձութեան    մէջ, մէջ, մէջ, մէջ, 
երբ Սատանաներբ Սատանաներբ Սատանաներբ Սատանան    պաշտամունք ու երկրպագութիւն պահանջեց պաշտամունք ու երկրպագութիւն պահանջեց պաշտամունք ու երկրպագութիւն պահանջեց պաշտամունք ու երկրպագութիւն պահանջեց 
ՅՅՅՅիսուսէնիսուսէնիսուսէնիսուսէն, , , , խորքին մէջ, Աստուծոյ փառքը յափշտակելու եւ խորքին մէջ, Աստուծոյ փառքը յափշտակելու եւ խորքին մէջ, Աստուծոյ փառքը յափշտակելու եւ խորքին մէջ, Աստուծոյ փառքը յափշտակելու եւ 
սեփականացնելու փորձ մըն էր իր ըրածը: Յիսուս սակայն, սեփականացնելու փորձ մըն էր իր ըրածը: Յիսուս սակայն, սեփականացնելու փորձ մըն էր իր ըրածը: Յիսուս սակայն, սեփականացնելու փորձ մըն էր իր ըրածը: Յիսուս սակայն, 
զօրեղ զօրեղ զօրեղ զօրեղ կերպով դէմ դրաւ ու կտրուկ կերպով կերպով դէմ դրաւ ու կտրուկ կերպով կերպով դէմ դրաւ ու կտրուկ կերպով կերպով դէմ դրաւ ու կտրուկ կերպով պատասխանեցպատասխանեցպատասխանեցպատասխանեց    
անոր` ըսելով.անոր` ըսելով.անոր` ըսելով.անոր` ըսելով.    ««««ԵտիԵտիԵտիԵտի´́́́ս գնա, Սատանաս գնա, Սատանաս գնա, Սատանաս գնա, Սատանա´́́́յ, որովհետեւ Օրէնքի յ, որովհետեւ Օրէնքի յ, որովհետեւ Օրէնքի յ, որովհետեւ Օրէնքի 
գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. գիրքին մէջ գրուած է. ““““Քու Տէր Աստուածդ պէտք է պաշտՔու Տէր Աստուածդ պէտք է պաշտՔու Տէր Աստուածդ պէտք է պաշտՔու Տէր Աստուածդ պէտք է պաշտես եւ ես եւ ես եւ ես եւ 
միայն անոմիայն անոմիայն անոմիայն անո´́́́ր ծառայեսր ծառայեսր ծառայեսր ծառայես””””»»»» ( ( ( (ՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոսՄատթէոս 4.10): 4.10): 4.10): 4.10):    Յիսուս գիտէՅիսուս գիտէՅիսուս գիտէՅիսուս գիտէ´́́́ր եւ ր եւ ր եւ ր եւ 
ուզեց որ Սատանան ալ գիտնայ, թէ Աստուծոյ փառքը` միայն ուզեց որ Սատանան ալ գիտնայ, թէ Աստուծոյ փառքը` միայն ուզեց որ Սատանան ալ գիտնայ, թէ Աստուծոյ փառքը` միայն ուզեց որ Սատանան ալ գիտնայ, թէ Աստուծոյ փառքը` միայն 
Աստուծոյ կը պատկանի (Եսայի 42.8, 48.11): Մարդիկ ալ այս Աստուծոյ կը պատկանի (Եսայի 42.8, 48.11): Մարդիկ ալ այս Աստուծոյ կը պատկանի (Եսայի 42.8, 48.11): Մարդիկ ալ այս Աստուծոյ կը պատկանի (Եսայի 42.8, 48.11): Մարդիկ ալ այս 
մէկը պէտք է գիտնան:մէկը պէտք է գիտնան:մէկը պէտք է գիտնան:մէկը պէտք է գիտնան:    

2) 2) 2) 2) Երեք փորձութիւններուն միջեւ աստիճանական զարԵրեք փորձութիւններուն միջեւ աստիճանական զարԵրեք փորձութիւններուն միջեւ աստիճանական զարԵրեք փորձութիւններուն միջեւ աստիճանական զար----
գագագագացում մը կամ սաստկցում մը կամ սաստկցում մը կամ սաստկցում մը կամ սաստկացում մը կայ: Այսպէս, օրինակ.ացում մը կայ: Այսպէս, օրինակ.ացում մը կայ: Այսպէս, օրինակ.ացում մը կայ: Այսպէս, օրինակ.----    

Առաջին փորձութեամբ` Սատանան կը փորձէ մարդուն Առաջին փորձութեամբ` Սատանան կը փորձէ մարդուն Առաջին փորձութեամբ` Սատանան կը փորձէ մարդուն Առաջին փորձութեամբ` Սատանան կը փորձէ մարդուն 
մէջ նիւթական հացի, այլ խօսքով` նիւթին ու նիւմէջ նիւթական հացի, այլ խօսքով` նիւթին ու նիւմէջ նիւթական հացի, այլ խօսքով` նիւթին ու նիւմէջ նիւթական հացի, այլ խօսքով` նիւթին ու նիւթականին թականին թականին թականին 
հանդէպ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել:հանդէպ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել:հանդէպ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել:հանդէպ սէր ու կապուածութիւն արթնցնել:    

Երկրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած Երկրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած Երկրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած Երկրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած 
ու անվստահութիւն արթնցնել Աստուծոյ խօսքեու անվստահութիւն արթնցնել Աստուծոյ խօսքեու անվստահութիւն արթնցնել Աստուծոյ խօսքեու անվստահութիւն արթնցնել Աստուծոյ խօսքերուն, խոսրուն, խոսրուն, խոսրուն, խոս----
տումներուն ու հոգատարութեան նկատմամբ: Իսկտումներուն ու հոգատարութեան նկատմամբ: Իսկտումներուն ու հոգատարութեան նկատմամբ: Իսկտումներուն ու հոգատարութեան նկատմամբ: Իսկ,,,,    

Երրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մեզ ուղղակիօրէն իր Երրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մեզ ուղղակիօրէն իր Երրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մեզ ուղղակիօրէն իր Երրորդ փորձութեամբ` կը փորձէ մեզ ուղղակիօրէն իր 
պաշտամունքին, այլ խօսքով` իր ծառայութեան մղել:պաշտամունքին, այլ խօսքով` իր ծառայութեան մղել:պաշտամունքին, այլ խօսքով` իր ծառայութեան մղել:պաշտամունքին, այլ խօսքով` իր ծառայութեան մղել:    

Փորձութեանց աստիճանական սաստկացումը ցոյց կու Փորձութեանց աստիճանական սաստկացումը ցոյց կու Փորձութեանց աստիճանական սաստկացումը ցոյց կու Փորձութեանց աստիճանական սաստկացումը ցոյց կու 
տայ մեզի, թէ Սատանան նահանջ չ'արձանագրեր երբ յաղտայ մեզի, թէ Սատանան նահանջ չ'արձանագրեր երբ յաղտայ մեզի, թէ Սատանան նահանջ չ'արձանագրեր երբ յաղտայ մեզի, թէ Սատանան նահանջ չ'արձանագրեր երբ յաղ----
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թենք իր առաջարթենք իր առաջարթենք իր առաջարթենք իր առաջարկած մէկ փորձութեան, այլ կը ջանայ աւելի կած մէկ փորձութեան, այլ կը ջանայ աւելի կած մէկ փորձութեան, այլ կը ջանայ աւելի կած մէկ փորձութեան, այլ կը ջանայ աւելի 
զօրաւոր փորձութիւններով փորձել մեզ:զօրաւոր փորձութիւններով փորձել մեզ:զօրաւոր փորձութիւններով փորձել մեզ:զօրաւոր փորձութիւններով փորձել մեզ:    

Յիսուս առաջին փորձութեան վրայ իր տարած յաղթաՅիսուս առաջին փորձութեան վրայ իր տարած յաղթաՅիսուս առաջին փորձութեան վրայ իր տարած յաղթաՅիսուս առաջին փորձութեան վրայ իր տարած յաղթա----
նակով սորվեցուց մեզի` չկառչիլ նիւթական այս աշխարհին: նակով սորվեցուց մեզի` չկառչիլ նիւթական այս աշխարհին: նակով սորվեցուց մեզի` չկառչիլ նիւթական այս աշխարհին: նակով սորվեցուց մեզի` չկառչիլ նիւթական այս աշխարհին: 
Երկրորդ փորձութեան վրայ իր տարած յաղթանակով սորվեԵրկրորդ փորձութեան վրայ իր տարած յաղթանակով սորվեԵրկրորդ փորձութեան վրայ իր տարած յաղթանակով սորվեԵրկրորդ փորձութեան վրայ իր տարած յաղթանակով սորվե----
ցուց մեզի` վստահիլ Աստուծոյ խօսքեցուց մեզի` վստահիլ Աստուծոյ խօսքեցուց մեզի` վստահիլ Աստուծոյ խօսքեցուց մեզի` վստահիլ Աստուծոյ խօսքերուն ու խոստումներուն ու խոստումներուն ու խոստումներուն ու խոստումնե----
րուն ու չփորձել զանոնք: Իսկ երրորդ փորձութեան վրայ իր րուն ու չփորձել զանոնք: Իսկ երրորդ փորձութեան վրայ իր րուն ու չփորձել զանոնք: Իսկ երրորդ փորձութեան վրայ իր րուն ու չփորձել զանոնք: Իսկ երրորդ փորձութեան վրայ իր 
տարած յաղթանակով սորվեցուց մեզի` նուիրուիլ Աստուծոյ տարած յաղթանակով սորվեցուց մեզի` նուիրուիլ Աստուծոյ տարած յաղթանակով սորվեցուց մեզի` նուիրուիլ Աստուծոյ տարած յաղթանակով սորվեցուց մեզի` նուիրուիլ Աստուծոյ 
պաշտամունքին ու ծառայութեան:պաշտամունքին ու ծառայութեան:պաշտամունքին ու ծառայութեան:պաշտամունքին ու ծառայութեան:    

3) 3) 3) 3) Յիսուսի կրած երեք փորձութիւնները կը ներկայացնեն Յիսուսի կրած երեք փորձութիւնները կը ներկայացնեն Յիսուսի կրած երեք փորձութիւնները կը ներկայացնեն Յիսուսի կրած երեք փորձութիւնները կը ներկայացնեն 
մարդուն մարմինը, միտքը եւ հոգին: Առաջին փորձութիւնը մարդուն մարմինը, միտքը եւ հոգին: Առաջին փորձութիւնը մարդուն մարմինը, միտքը եւ հոգին: Առաջին փորձութիւնը մարդուն մարմինը, միտքը եւ հոգին: Առաջին փորձութիւնը 
ուղղուած էր մարմինին դէմ, որովհետեւ մարմինը նիւթական ուղղուած էր մարմինին դէմ, որովհետեւ մարմինը նիւթական ուղղուած էր մարմինին դէմ, որովհետեւ մարմինը նիւթական ուղղուած էր մարմինին դէմ, որովհետեւ մարմինը նիւթական 
հացով գոհացնելու փորձութիւնն էր: Երկրորդ փորձութիւնը հացով գոհացնելու փորձութիւնն էր: Երկրորդ փորձութիւնը հացով գոհացնելու փորձութիւնն էր: Երկրորդ փորձութիւնը հացով գոհացնելու փորձութիւնն էր: Երկրորդ փորձութիւնը 
ուղղուած էր միտքին դէմ, որովհետեւ ուղղուած էր միտքին դէմ, որովհետեւ ուղղուած էր միտքին դէմ, որովհետեւ ուղղուած էր միտքին դէմ, որովհետեւ Աստուծոյ խօսքերուն ու Աստուծոյ խօսքերուն ու Աստուծոյ խօսքերուն ու Աստուծոյ խօսքերուն ու 
խոստումներուն հանդէպ կասկածամտելու կամ չկասխոստումներուն հանդէպ կասկածամտելու կամ չկասխոստումներուն հանդէպ կասկածամտելու կամ չկասխոստումներուն հանդէպ կասկածամտելու կամ չկասկածակածակածակածա----
մըտելու հետ առնչութիւն ունէր: մըտելու հետ առնչութիւն ունէր: մըտելու հետ առնչութիւն ունէր: մըտելու հետ առնչութիւն ունէր: Իսկ երրորդ փորձոԻսկ երրորդ փորձոԻսկ երրորդ փորձոԻսկ երրորդ փորձութիւնը ւթիւնը ւթիւնը ւթիւնը 
ուղղուած էր հոգիին դէմ ուղղուած էր հոգիին դէմ ուղղուած էր հոգիին դէմ ուղղուած էր հոգիին դէմ որովհետեւ հոգին ինքն որովհետեւ հոգին ինքն որովհետեւ հոգին ինքն որովհետեւ հոգին ինքն է է է է որ աշոր աշոր աշոր աշխարխարխարխար----
հային փառքը կը փնտռէ: Սատանան Յիսուսի մէջ աշխարհի հային փառքը կը փնտռէ: Սատանան Յիսուսի մէջ աշխարհի հային փառքը կը փնտռէ: Սատանան Յիսուսի մէջ աշխարհի հային փառքը կը փնտռէ: Սատանան Յիսուսի մէջ աշխարհի 
փառքին սէրն էր որ ուզեց արծարծել երբ ցոյց տուաւ անոր փառքին սէրն էր որ ուզեց արծարծել երբ ցոյց տուաւ անոր փառքին սէրն էր որ ուզեց արծարծել երբ ցոյց տուաւ անոր փառքին սէրն էր որ ուզեց արծարծել երբ ցոյց տուաւ անոր 
««««աշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքըաշխարհի բոլոր թագաւորութիւնները եւ անոնց փառքը» » » » եւ եւ եւ եւ 
ըսաւըսաւըսաւըսաւ`̀̀̀ « « « «Այս բոլորը քեզիԱյս բոլորը քեզիԱյս բոլորը քեզիԱյս բոլորը քեզի´ ´ ´ ´ կու տամ...կու տամ...կու տամ...կու տամ...»»»» ( ( ( (ՄՄՄՄատթէոս 4.8ատթէոս 4.8ատթէոս 4.8ատթէոս 4.8----9):9):9):9):    

4) 4) 4) 4) Երկրորդ կէտին մէջ ըսինք, որ առաջին փորձութիւնը Երկրորդ կէտին մէջ ըսինք, որ առաջին փորձութիւնը Երկրորդ կէտին մէջ ըսինք, որ առաջին փորձութիւնը Երկրորդ կէտին մէջ ըսինք, որ առաջին փորձութիւնը 
ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը փորձէ մարդուն մէջ նիւթին ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը փորձէ մարդուն մէջ նիւթին ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը փորձէ մարդուն մէջ նիւթին ցոյց կու տայ, թէ Սատանան կը փորձէ մարդուն մէջ նիւթին 
հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել. երկրորդ փորձութիւնը հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել. երկրորդ փորձութիւնը հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել. երկրորդ փորձութիւնը հանդէպ կապուածութիւն արթնցնել. երկրորդ փորձութիւնը 
ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած արթնցըցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած արթնցըցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած արթնցըցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մարդուն մէջ կասկած արթնցը----
նել Ասնել Ասնել Ասնել Աստուծոյ խօսքերուն նկատմամբտուծոյ խօսքերուն նկատմամբտուծոյ խօսքերուն նկատմամբտուծոյ խօսքերուն նկատմամբ. . . . իսկ երրորդ փորձուիսկ երրորդ փորձուիսկ երրորդ փորձուիսկ երրորդ փորձու----
թիւնը ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մեզ իր պաշտամունքին թիւնը ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մեզ իր պաշտամունքին թիւնը ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մեզ իր պաշտամունքին թիւնը ցոյց կու տայ, թէ ան կը փորձէ մեզ իր պաշտամունքին 
ու ծառաու ծառաու ծառաու ծառայութեան մղել: Այս իրողութիւնը յստակօրէն ցոյց կու յութեան մղել: Այս իրողութիւնը յստակօրէն ցոյց կու յութեան մղել: Այս իրողութիւնը յստակօրէն ցոյց կու յութեան մղել: Այս իրողութիւնը յստակօրէն ցոյց կու 
տայ, թէ Սատանան.տայ, թէ Սատանան.տայ, թէ Սատանան.տայ, թէ Սատանան.----    

ա) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կառա) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կառա) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կառա) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կառ----
չիլ նիւթին ու նիւթականին, աշխարհին ու աշխարհայինին, եւ չիլ նիւթին ու նիւթականին, աշխարհին ու աշխարհայինին, եւ չիլ նիւթին ու նիւթականին, աշխարհին ու աշխարհայինին, եւ չիլ նիւթին ու նիւթականին, աշխարհին ու աշխարհայինին, եւ 
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փոխարէնը` կը փորձեն ու կը նախընտրեն Աստուծոյ կենսափոխարէնը` կը փորձեն ու կը նախընտրեն Աստուծոյ կենսափոխարէնը` կը փորձեն ու կը նախընտրեն Աստուծոյ կենսափոխարէնը` կը փորձեն ու կը նախընտրեն Աստուծոյ կենսա----
տու խօսքերով ապրիլ:տու խօսքերով ապրիլ:տու խօսքերով ապրիլ:տու խօսքերով ապրիլ:    

բ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կասբ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կասբ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կասբ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն կաս----
կածիլ Աստուծոյ խօսքին, եւ փոխարէնը` կատարեալ վստակածիլ Աստուծոյ խօսքին, եւ փոխարէնը` կատարեալ վստակածիլ Աստուծոյ խօսքին, եւ փոխարէնը` կատարեալ վստակածիլ Աստուծոյ խօսքին, եւ փոխարէնը` կատարեալ վստա----
վութեամբ կառչած կը մնան անոր:վութեամբ կառչած կը մնան անոր:վութեամբ կառչած կը մնան անոր:վութեամբ կառչած կը մնան անոր:    

գ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն պաշգ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն պաշգ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն պաշգ) Կը պայքարի բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը մերժեն պաշ----
տելտելտելտել    զինք, եւ փոխարէնը` Աստուծոյ պաշտամունքին կը զինք, եւ փոխարէնը` Աստուծոյ պաշտամունքին կը զինք, եւ փոխարէնը` Աստուծոյ պաշտամունքին կը զինք, եւ փոխարէնը` Աստուծոյ պաշտամունքին կը 
նուիրուին:նուիրուին:նուիրուին:նուիրուին:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, ր Յիսուս, ր Յիսուս, ր Յիսուս, խօսքերուդ խօսքերուդ խօսքերուդ խօսքերուդ կապուած սիկապուած սիկապուած սիկապուած սի´́́́րտ րտ րտ րտ 
տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս գերադասեմ տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս գերադասեմ տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս գերադասեմ տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս գերադասեմ 
Աստուծոյ բերանէն ելած կենսատու խօսքերըԱստուծոյ բերանէն ելած կենսատու խօսքերըԱստուծոյ բերանէն ելած կենսատու խօսքերըԱստուծոյ բերանէն ելած կենսատու խօսքերը,,,,    քան քան քան քան 
նիւթն ու նիւթական հացը:նիւթն ու նիւթական հացը:նիւթն ու նիւթական հացը:նիւթն ու նիւթական հացը:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    խոստումնեխոստումնեխոստումնեխոստումներուդ հաւատացող րուդ հաւատացող րուդ հաւատացող րուդ հաւատացող 
միմիմիմի´́́́տք տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս հատք տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս հատք տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս հատք տուր ինծի, որպէսզի ես ալ Քեզի պէս հա----
ւատամ խոստումներուդ առանց փորձելու զանոնք:ւատամ խոստումներուդ առանց փորձելու զանոնք:ւատամ խոստումներուդ առանց փորձելու զանոնք:ւատամ խոստումներուդ առանց փորձելու զանոնք:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս, զԱստուած սիրող ու փառաբար Յիսուս, զԱստուած սիրող ու փառաբար Յիսուս, զԱստուած սիրող ու փառաբար Յիսուս, զԱստուած սիրող ու փառաբա----
նող հոգինող հոգինող հոգինող հոգի´ ´ ´ ´ տուր ինծի, որպէսզի միայն Քեզիտուր ինծի, որպէսզի միայն Քեզիտուր ինծի, որպէսզի միայն Քեզիտուր ինծի, որպէսզի միայն Քեզի´ ´ ´ ´ 
երկրպագեմ ու միայն Քեերկրպագեմ ու միայն Քեերկրպագեմ ու միայն Քեերկրպագեմ ու միայն Քե´́́́զ պաշտեմ, Հօրը եւ զ պաշտեմ, Հօրը եւ զ պաշտեմ, Հօրը եւ զ պաշտեմ, Հօրը եւ 
Սուրբ Հոգիին հետ միասին:Սուրբ Հոգիին հետ միասին:Սուրբ Հոգիին հետ միասին:Սուրբ Հոգիին հետ միասին:    
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Յիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ Մարթայի    
((((Ղուկաս 10.38Ղուկաս 10.38Ղուկաս 10.38Ղուկաս 10.38----42)42)42)42)    

    

    
««««Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս գիւղ մը 

մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան 
մէջմէջմէջմէջ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 10.38):Ղուկաս 10.38):Ղուկաս 10.38):Ղուկաս 10.38):    

1111) ) ) ) ««««Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին»,»,»,»,    այսինքն` այսինքն` այսինքն` այսինքն` 
մինչ իրենց գործն ու առաքելութիւնը կը կատարէին, Յիսուս մինչ իրենց գործն ու առաքելութիւնը կը կատարէին, Յիսուս մինչ իրենց գործն ու առաքելութիւնը կը կատարէին, Յիսուս մինչ իրենց գործն ու առաքելութիւնը կը կատարէին, Յիսուս 
առիառիառիառիթը ստեղծեց եւ Բեթանիա գիւղը մտաւ` այցելութիւն տաթը ստեղծեց եւ Բեթանիա գիւղը մտաւ` այցելութիւն տաթը ստեղծեց եւ Բեթանիա գիւղը մտաւ` այցելութիւն տաթը ստեղծեց եւ Բեթանիա գիւղը մտաւ` այցելութիւն տա----
լու իրեն համար սիրելի երկու քոյրերու` Մարթային ու Մարլու իրեն համար սիրելի երկու քոյրերու` Մարթային ու Մարլու իրեն համար սիրելի երկու քոյրերու` Մարթային ու Մարլու իրեն համար սիրելի երկու քոյրերու` Մարթային ու Մար----
իաիաիաիամին: Ի՞նչ կը սորվեցնէ մեզի Տէրը իր այս վերաբեմին: Ի՞նչ կը սորվեցնէ մեզի Տէրը իր այս վերաբեմին: Ի՞նչ կը սորվեցնէ մեզի Տէրը իր այս վերաբեմին: Ի՞նչ կը սորվեցնէ մեզի Տէրը իր այս վերաբերմունքով: րմունքով: րմունքով: րմունքով: 
Կը սորվեցնէ, թէ որքան ալ Աստուծոյ գործով զբաղած ըլլանք, Կը սորվեցնէ, թէ որքան ալ Աստուծոյ գործով զբաղած ըլլանք, Կը սորվեցնէ, թէ որքան ալ Աստուծոյ գործով զբաղած ըլլանք, Կը սորվեցնէ, թէ որքան ալ Աստուծոյ գործով զբաղած ըլլանք, 
որքան ալ Տիրոջ այգիին մէջ ընելիքներ ունենանք, եւ ինչ աշորքան ալ Տիրոջ այգիին մէջ ընելիքներ ունենանք, եւ ինչ աշորքան ալ Տիրոջ այգիին մէջ ընելիքներ ունենանք, եւ ինչ աշորքան ալ Տիրոջ այգիին մէջ ընելիքներ ունենանք, եւ ինչ աշ----
խատանք ու ինչ պարտականութիւն ալ յանձնուած ըլլայ մեզի խատանք ու ինչ պարտականութիւն ալ յանձնուած ըլլայ մեզի խատանք ու ինչ պարտականութիւն ալ յանձնուած ըլլայ մեզի խատանք ու ինչ պարտականութիւն ալ յանձնուած ըլլայ մեզի 

Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին, Յիսուս 
գիւղ մը մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդուգիւղ մը մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդուգիւղ մը մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդուգիւղ մը մտաւ: Հոն Մարթա անունով կին մը ընդու----
նեց զինք իր տնեց զինք իր տնեց զինք իր տնեց զինք իր տան մէջ: Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարան մէջ: Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարան մէջ: Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարան մէջ: Ասիկա քոյր մը ունէր, Մար----
իամ անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով իամ անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով իամ անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով իամ անունով, որ եկաւ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով 
նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել, մինչ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել, մինչ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել, մինչ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել, մինչ 
Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց 
զբաղած էր: Ուստի զբաղած էր: Ուստի զբաղած էր: Ուստի զբաղած էր: Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.    

----    Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս 
գործգործգործգործիիիիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծի::::    

Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
----    Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ բաներու համար 

կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բան կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բան կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բան կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բան 
պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մպէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մպէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մպէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ ը՝ որ ը՝ որ ը՝ որ 
բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ::::    
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Աստուծոյ կողմէ, պէտք է ջանանք ժամանակ յատկացնել Աստուծոյ կողմէ, պէտք է ջանանք ժամանակ յատկացնել Աստուծոյ կողմէ, պէտք է ջանանք ժամանակ յատկացնել Աստուծոյ կողմէ, պէտք է ջանանք ժամանակ յատկացնել 
Աստուծոյ սիրելի զաւակներուն` պարզԱստուծոյ սիրելի զաւակներուն` պարզԱստուծոյ սիրելի զաւակներուն` պարզԱստուծոյ սիրելի զաւակներուն` պարզ    ու պարզունակ հաւաու պարզունակ հաւաու պարզունակ հաւաու պարզունակ հաւա----
տացեալներուն, աղքատներուն, որբերուն, անտէր ու անտիտացեալներուն, աղքատներուն, որբերուն, անտէր ու անտիտացեալներուն, աղքատներուն, որբերուն, անտէր ու անտիտացեալներուն, աղքատներուն, որբերուն, անտէր ու անտի----
րական մարդոց: Աստուած երբեք չրական մարդոց: Աստուած երբեք չրական մարդոց: Աստուած երբեք չրական մարդոց: Աստուած երբեք չ’’’’ուզեր որ ըլլանք այնքաուզեր որ ըլլանք այնքաուզեր որ ըլլանք այնքաուզեր որ ըլլանք այնքա´́́́ն ն ն ն 
բազմազբաղ` որ չկարենանք ծառայել մարդոց, յատկապէս բազմազբաղ` որ չկարենանք ծառայել մարդոց, յատկապէս բազմազբաղ` որ չկարենանք ծառայել մարդոց, յատկապէս բազմազբաղ` որ չկարենանք ծառայել մարդոց, յատկապէս 
անոնց` որոնք օգնութեան, մխիթարութեան, սփոփանքի ու անոնց` որոնք օգնութեան, մխիթարութեան, սփոփանքի ու անոնց` որոնք օգնութեան, մխիթարութեան, սփոփանքի ու անոնց` որոնք օգնութեան, մխիթարութեան, սփոփանքի ու 
քաջալերանքի կարիքը ունին: Մարդ չիքաջալերանքի կարիքը ունին: Մարդ չիքաջալերանքի կարիքը ունին: Մարդ չիքաջալերանքի կարիքը ունին: Մարդ չի    կրնար Տիրոջ ծառակրնար Տիրոջ ծառակրնար Տիրոջ ծառակրնար Տիրոջ ծառա----
յել, առանց ծառայելու անոնց` որոնք օգնութեան կարիքը յել, առանց ծառայելու անոնց` որոնք օգնութեան կարիքը յել, առանց ծառայելու անոնց` որոնք օգնութեան կարիքը յել, առանց ծառայելու անոնց` որոնք օգնութեան կարիքը 
ունին: Կարիքի մէջ եղող մարդուն ծառայելը` Տիրոջ ծառայել ունին: Կարիքի մէջ եղող մարդուն ծառայելը` Տիրոջ ծառայել ունին: Կարիքի մէջ եղող մարդուն ծառայելը` Տիրոջ ծառայել ունին: Կարիքի մէջ եղող մարդուն ծառայելը` Տիրոջ ծառայել 
կը նշանակէ (Մատթէոս 25.40):կը նշանակէ (Մատթէոս 25.40):կը նշանակէ (Մատթէոս 25.40):կը նշանակէ (Մատթէոս 25.40):    

2) 2) 2) 2) ««««Մինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէինՄինչ իրենց ճամբան կը շարունակէին»:»:»:»: « « « «ԻրենցԻրենցԻրենցԻրենց» » » » բառը բառը բառը բառը 
ցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինք առանձին չէր որ Մարթայի ոցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինք առանձին չէր որ Մարթայի ոցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինք առանձին չէր որ Մարթայի ոցոյց կու տայ, թէ Յիսուս ինք առանձին չէր որ Մարթայի ու ւ ւ ւ 
Մարիամի տունը գնաց, այլ` իրեն հետ էին իր տասներկու Մարիամի տունը գնաց, այլ` իրեն հետ էին իր տասներկու Մարիամի տունը գնաց, այլ` իրեն հետ էին իր տասներկու Մարիամի տունը գնաց, այլ` իրեն հետ էին իր տասներկու 
աշակերտները: Յիսուս ուզեց անոնց ալ սորվեցնել, թէ պէտք աշակերտները: Յիսուս ուզեց անոնց ալ սորվեցնել, թէ պէտք աշակերտները: Յիսուս ուզեց անոնց ալ սորվեցնել, թէ պէտք աշակերտները: Յիսուս ուզեց անոնց ալ սորվեցնել, թէ պէտք 
էր ժամանակ տրամադրէին անոնց` որոնց իէր ժամանակ տրամադրէին անոնց` որոնց իէր ժամանակ տրամադրէին անոնց` որոնց իէր ժամանակ տրամադրէին անոնց` որոնց ի´́́́նք կը սիրէր, եւ նք կը սիրէր, եւ նք կը սիրէր, եւ նք կը սիրէր, եւ 
որոնք զիորոնք զիորոնք զիորոնք զի´́́́նք կը սիրէին: Մենք եւս Տիրոջ քայլերուն պէտք է նք կը սիրէին: Մենք եւս Տիրոջ քայլերուն պէտք է նք կը սիրէին: Մենք եւս Տիրոջ քայլերուն պէտք է նք կը սիրէին: Մենք եւս Տիրոջ քայլերուն պէտք է 
հետեւինք: Պէտք է յատուկ ուշադրութիւն դարձհետեւինք: Պէտք է յատուկ ուշադրութիւն դարձհետեւինք: Պէտք է յատուկ ուշադրութիւն դարձհետեւինք: Պէտք է յատուկ ուշադրութիւն դարձնենք եւ յանենք եւ յանենք եւ յանենք եւ յա----
տուկ գուրգուրանք ցուցաբերենք անոնց հանդէպ` որոնք իր տուկ գուրգուրանք ցուցաբերենք անոնց հանդէպ` որոնք իր տուկ գուրգուրանք ցուցաբերենք անոնց հանդէպ` որոնք իր տուկ գուրգուրանք ցուցաբերենք անոնց հանդէպ` որոնք իր 
հետեւորդներն են, իր սիրելիներն են ու զինք սիրողները:հետեւորդներն են, իր սիրելիներն են ու զինք սիրողները:հետեւորդներն են, իր սիրելիներն են ու զինք սիրողները:հետեւորդներն են, իր սիրելիներն են ու զինք սիրողները:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց քիչ մը 
հանգիստ ընելու նաեւ: Ան սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ հանգիստ ընելու նաեւ: Ան սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ հանգիստ ընելու նաեւ: Ան սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ հանգիստ ընելու նաեւ: Ան սորվեցուց իր աշակերտներուն եւ 
անոնց ընդմէջէն մեզի, թէ բոլոր անոնք որոանոնց ընդմէջէն մեզի, թէ բոլոր անոնք որոանոնց ընդմէջէն մեզի, թէ բոլոր անոնք որոանոնց ընդմէջէն մեզի, թէ բոլոր անոնք որոնք նուիրուած են նք նուիրուած են նք նուիրուած են նք նուիրուած են 
Տիրոջ գործին, պէտք է իրենց համար հանգիստի պահեր Տիրոջ գործին, պէտք է իրենց համար հանգիստի պահեր Տիրոջ գործին, պէտք է իրենց համար հանգիստի պահեր Տիրոջ գործին, պէտք է իրենց համար հանգիստի պահեր 
ունենան, որովհետեւ անդուլ կերպով գործելը եւ առանց ունենան, որովհետեւ անդուլ կերպով գործելը եւ առանց ունենան, որովհետեւ անդուլ կերպով գործելը եւ առանց ունենան, որովհետեւ անդուլ կերպով գործելը եւ առանց 
դադարի աշխատիլը, յառաջ կը բերէ մեր ներսիդին հոգեկան դադարի աշխատիլը, յառաջ կը բերէ մեր ներսիդին հոգեկան դադարի աշխատիլը, յառաջ կը բերէ մեր ներսիդին հոգեկան դադարի աշխատիլը, յառաջ կը բերէ մեր ներսիդին հոգեկան 
պրկուածութիւն ու մարմնական ցաւեր, եւ ատոնք պատճառ պրկուածութիւն ու մարմնական ցաւեր, եւ ատոնք պատճառ պրկուածութիւն ու մարմնական ցաւեր, եւ ատոնք պատճառ պրկուածութիւն ու մարմնական ցաւեր, եւ ատոնք պատճառ 
կը դառնան որ մեր միտքը կորսնցնէ իր յստակկը դառնան որ մեր միտքը կորսնցնէ իր յստակկը դառնան որ մեր միտքը կորսնցնէ իր յստակկը դառնան որ մեր միտքը կորսնցնէ իր յստակատեսութիւնը:ատեսութիւնը:ատեսութիւնը:ատեսութիւնը:    

Թէ Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատող անձը հանգիստի Թէ Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատող անձը հանգիստի Թէ Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատող անձը հանգիստի Թէ Քրիստոսի այգիին մէջ աշխատող անձը հանգիստի 
կարիքը ունի` Յիսուս ատիկա տարբերկարիքը ունի` Յիսուս ատիկա տարբերկարիքը ունի` Յիսուս ատիկա տարբերկարիքը ունի` Յիսուս ատիկա տարբեր----տարբեր առիթներով տարբեր առիթներով տարբեր առիթներով տարբեր առիթներով 
ալ ցոյց տուաւ: Այսպէս, օրինակ, երբ տասներկու առաքալ ցոյց տուաւ: Այսպէս, օրինակ, երբ տասներկու առաքալ ցոյց տուաւ: Այսպէս, օրինակ, երբ տասներկու առաքալ ցոյց տուաւ: Այսպէս, օրինակ, երբ տասներկու առաքեալեալեալեալ----
ները վերադարձան իրենց առաքելութենէն` ները վերադարձան իրենց առաքելութենէն` ները վերադարձան իրենց առաքելութենէն` ները վերադարձան իրենց առաքելութենէն` Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց Յիսուս անոնց 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.---- « « « «Եկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձիԵկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձիԵկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձիԵկէք երթանք ամայի տեղ մը, ուր առանձին կրնանք ն կրնանք ն կրնանք ն կրնանք 
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ըլլալ եւ հոն քիչ մը կը հանգչինքըլլալ եւ հոն քիչ մը կը հանգչինքըլլալ եւ հոն քիչ մը կը հանգչինքըլլալ եւ հոն քիչ մը կը հանգչինք» » » » ((((Մարկոս 6.31): Հինգ հազաՄարկոս 6.31): Հինգ հազաՄարկոս 6.31): Հինգ հազաՄարկոս 6.31): Հինգ հազա----
րի կերակրումէն ետք` րի կերակրումէն ետք` րի կերակրումէն ետք` րի կերակրումէն ետք` ««««Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ Յիսուս առանձինը լեռ բարձրացաւ 
աղօթելուաղօթելուաղօթելուաղօթելու»»»» ( ( ( (Մատթէոս 14.23: Մարկոս 6.46): Ճամբորդութենէ Մատթէոս 14.23: Մարկոս 6.46): Ճամբորդութենէ Մատթէոս 14.23: Մարկոս 6.46): Ճամբորդութենէ Մատթէոս 14.23: Մարկոս 6.46): Ճամբորդութենէ 
մը յոգնած` Յիսուս Սիւքար քաղաքը եկաւ, եւ քիչ մը հանմը յոգնած` Յիսուս Սիւքար քաղաքը եկաւ, եւ քիչ մը հանմը յոգնած` Յիսուս Սիւքար քաղաքը եկաւ, եւ քիչ մը հանմը յոգնած` Յիսուս Սիւքար քաղաքը եկաւ, եւ քիչ մը հան----
գիստ ընելու համար` նստաւ Յակոբի գիստ ընելու համար` նստաւ Յակոբի գիստ ընելու համար` նստաւ Յակոբի գիստ ընելու համար` նստաւ Յակոբի ջրհորին քով (Յովհանջրհորին քով (Յովհանջրհորին քով (Յովհանջրհորին քով (Յովհան----
նէս 4.6): Պօղոս առաքեալ Հռոմի եկեղեցիին իր ուղղած նէս 4.6): Պօղոս առաքեալ Հռոմի եկեղեցիին իր ուղղած նէս 4.6): Պօղոս առաքեալ Հռոմի եկեղեցիին իր ուղղած նէս 4.6): Պօղոս առաքեալ Հռոմի եկեղեցիին իր ուղղած 
նամակին մէջ կը խօսի անոնց քով երթալու եւ անոնց նամակին մէջ կը խօսի անոնց քով երթալու եւ անոնց նամակին մէջ կը խօսի անոնց քով երթալու եւ անոնց նամակին մէջ կը խօսի անոնց քով երթալու եւ անոնց ««««քով քիչ քով քիչ քով քիչ քով քիչ 
մը հանգչելումը հանգչելումը հանգչելումը հանգչելու»»»»    մասինմասինմասինմասին ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 15.32): 15.32): 15.32): 15.32):    ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

4) 4) 4) 4) ««««ՅՅՅՅիսուս գիւղ մը մտաւիսուս գիւղ մը մտաւիսուս գիւղ մը մտաւիսուս գիւղ մը մտաւ»:»:»:»:    Վերեւ հպանցիկ կերպով հասՎերեւ հպանցիկ կերպով հասՎերեւ հպանցիկ կերպով հասՎերեւ հպանցիկ կերպով հաս----
տատեցինք, թէ յիշեալ գիւղը ուր Յտատեցինք, թէ յիշեալ գիւղը ուր Յտատեցինք, թէ յիշեալ գիւղը ուր Յտատեցինք, թէ յիշեալ գիւղը ուր Յիսուս գնաց իր աշակերտիսուս գնաց իր աշակերտիսուս գնաց իր աշակերտիսուս գնաց իր աշակերտ----
ներուն հետ` Բեթանիա գիւղն է: ներուն հետ` Բեթանիա գիւղն է: ներուն հետ` Բեթանիա գիւղն է: ներուն հետ` Բեթանիա գիւղն է: Բեթանիան Բեթանիան Բեթանիան Բեթանիան Երուսաղէմի Երուսաղէմի Երուսաղէմի Երուսաղէմի 
արեւելքը գտնուող` արեւելքը գտնուող` արեւելքը գտնուող` արեւելքը գտնուող` Ձիթենեաց լերան վրայ Ձիթենեաց լերան վրայ Ձիթենեաց լերան վրայ Ձիթենեաց լերան վրայ շինուածշինուածշինուածշինուած    գիւղ մըն գիւղ մըն գիւղ մըն գիւղ մըն 
էր, ուր կէր, ուր կէր, ուր կէր, ուր կ’’’’ապրէին Յիսուսի բարեապրէին Յիսուսի բարեապրէին Յիսուսի բարեապրէին Յիսուսի բարեկակակակամը` Ղազարոս եւ անոր մը` Ղազարոս եւ անոր մը` Ղազարոս եւ անոր մը` Ղազարոս եւ անոր 
երկու քոյրերը` Մարթա եւ Մարիամերկու քոյրերը` Մարթա եւ Մարիամերկու քոյրերը` Մարթա եւ Մարիամերկու քոյրերը` Մարթա եւ Մարիամ ( ( ( (Յովհաննէս 11.1)Յովհաննէս 11.1)Յովհաննէս 11.1)Յովհաննէս 11.1): : : : Հոն էր Հոն էր Հոն էր Հոն էր 
որ Յիսուս յարութիւն տոր Յիսուս յարութիւն տոր Յիսուս յարութիւն տոր Յիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին (Յովհաննէս 11.1, ուաւ Ղազարոսին (Յովհաննէս 11.1, ուաւ Ղազարոսին (Յովհաննէս 11.1, ուաւ Ղազարոսին (Յովհաննէս 11.1, 
43434343----44, 12.9): 44, 12.9): 44, 12.9): 44, 12.9): Հոնկէ էր որ Յիսուս սկսաւ իր յաղթական գնացքը Հոնկէ էր որ Յիսուս սկսաւ իր յաղթական գնացքը Հոնկէ էր որ Յիսուս սկսաւ իր յաղթական գնացքը Հոնկէ էր որ Յիսուս սկսաւ իր յաղթական գնացքը 
դէպի Երուսաղէմ (Ղուկաս 19.29դէպի Երուսաղէմ (Ղուկաս 19.29դէպի Երուսաղէմ (Ղուկաս 19.29դէպի Երուսաղէմ (Ղուկաս 19.29----40)40)40)40): : : : ԵԵԵԵւ հոնկէ էր որ տեղի ւ հոնկէ էր որ տեղի ւ հոնկէ էր որ տեղի ւ հոնկէ էր որ տեղի 
ունեցաւ Քրիստոսի համբարձումը (Ղուկաս 24.50):ունեցաւ Քրիստոսի համբարձումը (Ղուկաս 24.50):ունեցաւ Քրիստոսի համբարձումը (Ղուկաս 24.50):ունեցաւ Քրիստոսի համբարձումը (Ղուկաս 24.50):    ԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիա----
յի մէջ տեղի ունեցող այս երեք կարեւոր դէպքերը` Ղազարոսի յի մէջ տեղի ունեցող այս երեք կարեւոր դէպքերը` Ղազարոսի յի մէջ տեղի ունեցող այս երեք կարեւոր դէպքերը` Ղազարոսի յի մէջ տեղի ունեցող այս երեք կարեւոր դէպքերը` Ղազարոսի 
յայայայարրրրութիւնը, Յիսուսի յաղթական գնացքը եւ Յիսուսի համութիւնը, Յիսուսի յաղթական գնացքը եւ Յիսուսի համութիւնը, Յիսուսի յաղթական գնացքը եւ Յիսուսի համութիւնը, Յիսուսի յաղթական գնացքը եւ Յիսուսի համ----
բարձումը` բարձրացուցին արժէքը բարձումը` բարձրացուցին արժէքը բարձումը` բարձրացուցին արժէքը բարձումը` բարձրացուցին արժէքը ԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիային: Բարձրային: Բարձրային: Բարձրային: Բարձրա----
ցուցին կցուցին կցուցին կցուցին կ’’’’ըսեմ, որովհետեւ, ըսեմ, որովհետեւ, ըսեմ, որովհետեւ, ըսեմ, որովհետեւ, ԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիաԲեթանիան նախապէս աննշան ն նախապէս աննշան ն նախապէս աննշան ն նախապէս աննշան 
գիւղ մըն էր, եւ հոն ապրողներէն շատերը աղքատ դասագիւղ մըն էր, եւ հոն ապրողներէն շատերը աղքատ դասագիւղ մըն էր, եւ հոն ապրողներէն շատերը աղքատ դասագիւղ մըն էր, եւ հոն ապրողներէն շատերը աղքատ դասակարկարկարկար----
գի մարգի մարգի մարգի մարդիկն էին, եւ անոր համար ալ քահանաները հոն շատ դիկն էին, եւ անոր համար ալ քահանաները հոն շատ դիկն էին, եւ անոր համար ալ քահանաները հոն շատ դիկն էին, եւ անոր համար ալ քահանաները հոն շատ 
չէիչէիչէիչէին երն երն երն երթար: Բայց Յիսուս յաճախ հոն գնաց եւ աշակերտներն թար: Բայց Յիսուս յաճախ հոն գնաց եւ աշակերտներն թար: Բայց Յիսուս յաճախ հոն գնաց եւ աշակերտներն թար: Բայց Յիսուս յաճախ հոն գնաց եւ աշակերտներն 
ալ հեալ հեալ հեալ հետը տարաւ, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ տը տարաւ, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ տը տարաւ, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ տը տարաւ, որպէսզի սորվեցնէր անոնց եւ մեզի, թէ 
պէտք չէ մեր ուշադրութեան առարկան դարձնենք լոկ հապէտք չէ մեր ուշադրութեան առարկան դարձնենք լոկ հապէտք չէ մեր ուշադրութեան առարկան դարձնենք լոկ հապէտք չէ մեր ուշադրութեան առարկան դարձնենք լոկ հա----
րուստ վայրուստ վայրուստ վայրուստ վայրերն ու հարուստները, նշանաւոր վայրերն ու նշարերն ու հարուստները, նշանաւոր վայրերն ու նշարերն ու հարուստները, նշանաւոր վայրերն ու նշարերն ու հարուստները, նշանաւոր վայրերն ու նշա----
նաւոր մարդիկը, այլ պէտք է նաեւ սիրել ու այցելութնաւոր մարդիկը, այլ պէտք է նաեւ սիրել ու այցելութնաւոր մարդիկը, այլ պէտք է նաեւ սիրել ու այցելութնաւոր մարդիկը, այլ պէտք է նաեւ սիրել ու այցելութիւն տալ իւն տալ իւն տալ իւն տալ 
աղքատ վայրերն ու աղքատներուն, աննշան վայրերն ու աղքատ վայրերն ու աղքատներուն, աննշան վայրերն ու աղքատ վայրերն ու աղքատներուն, աննշան վայրերն ու աղքատ վայրերն ու աղքատներուն, աննշան վայրերն ու 
աննշան մարդոց:աննշան մարդոց:աննշան մարդոց:աննշան մարդոց:    
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5) 5) 5) 5) ««««Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան Հոն Մարթա անունով կին մը ընդունեց զինք իր տան 
մէջմէջմէջմէջ»:»:»:»:    Երբ կը հաստատուի թէ Մարթա ընդունեց Յիսուսը Երբ կը հաստատուի թէ Մարթա ընդունեց Յիսուսը Երբ կը հաստատուի թէ Մարթա ընդունեց Յիսուսը Երբ կը հաստատուի թէ Մարթա ընդունեց Յիսուսը ««««իր իր իր իր 
տան մէջտան մէջտան մէջտան մէջ», », », », պէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք, որ տուպէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք, որ տուպէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք, որ տուպէտք չէ այն տպաւորութիւնը ունենանք, որ տու----
նը` լոկ Մարթային տունն էր, եւնը` լոկ Մարթային տունն էր, եւնը` լոկ Մարթային տունն էր, եւնը` լոկ Մարթային տունն էր, եւ    միայն Մարթան ինքն էր որ միայն Մարթան ինքն էր որ միայն Մարթան ինքն էր որ միայն Մարթան ինքն էր որ 
Յիսուսը ընդունեց: Մարթա ու Մարիամ քոյրեր էին, եւ տունը Յիսուսը ընդունեց: Մարթա ու Մարիամ քոյրեր էին, եւ տունը Յիսուսը ընդունեց: Մարթա ու Մարիամ քոյրեր էին, եւ տունը Յիսուսը ընդունեց: Մարթա ու Մարիամ քոյրեր էին, եւ տունը 
երկուքին կը պատկանէր, բայց եթէ երբեք կը հաստատուի որ երկուքին կը պատկանէր, բայց եթէ երբեք կը հաստատուի որ երկուքին կը պատկանէր, բայց եթէ երբեք կը հաստատուի որ երկուքին կը պատկանէր, բայց եթէ երբեք կը հաստատուի որ 
Մարթա ինքն էր որ Յիսուսը ընդունեց իր տան մէջ, կը հասՄարթա ինքն էր որ Յիսուսը ընդունեց իր տան մէջ, կը հասՄարթա ինքն էր որ Յիսուսը ընդունեց իր տան մէջ, կը հասՄարթա ինքն էր որ Յիսուսը ընդունեց իր տան մէջ, կը հաս----
տատուի` անոր համար որ Մարթա տան գործին համար տատուի` անոր համար որ Մարթա տան գործին համար տատուի` անոր համար որ Մարթա տան գործին համար տատուի` անոր համար որ Մարթա տան գործին համար 
վազվզող ու եռանդագին աշխավազվզող ու եռանդագին աշխավազվզող ու եռանդագին աշխավազվզող ու եռանդագին աշխատող անձ մըն էր իր բնաւոտող անձ մըն էր իր բնաւոտող անձ մըն էր իր բնաւոտող անձ մըն էր իր բնաւորուրուրուրու----
թեամբ, եւ ուստի` տանտիկինը կը նկատուէր: Եւ իբր այդպիթեամբ, եւ ուստի` տանտիկինը կը նկատուէր: Եւ իբր այդպիթեամբ, եւ ուստի` տանտիկինը կը նկատուէր: Եւ իբր այդպիթեամբ, եւ ուստի` տանտիկինը կը նկատուէր: Եւ իբր այդպի----
սին, ինքն էր որ հիւրասիրութեան բաժինը կը կատարէր քովը սին, ինքն էր որ հիւրասիրութեան բաժինը կը կատարէր քովը սին, ինքն էր որ հիւրասիրութեան բաժինը կը կատարէր քովը սին, ինքն էր որ հիւրասիրութեան բաժինը կը կատարէր քովը 
եկող ոեւէ անձի, ինչ որ Յիսուսին համար ալ կատարեց: Եւ եկող ոեւէ անձի, ինչ որ Յիսուսին համար ալ կատարեց: Եւ եկող ոեւէ անձի, ինչ որ Յիսուսին համար ալ կատարեց: Եւ եկող ոեւէ անձի, ինչ որ Յիսուսին համար ալ կատարեց: Եւ 
այս պատճառով ալ, ան կը նկատուէր հիւրը ընդունող անձ այս պատճառով ալ, ան կը նկատուէր հիւրը ընդունող անձ այս պատճառով ալ, ան կը նկատուէր հիւրը ընդունող անձ այս պատճառով ալ, ան կը նկատուէր հիւրը ընդունող անձ 
իբրեւ: Մենք այսօրիբրեւ: Մենք այսօրիբրեւ: Մենք այսօրիբրեւ: Մենք այսօր    պէտք ունինք Մարթայի նման տանտիկինպէտք ունինք Մարթայի նման տանտիկինպէտք ունինք Մարթայի նման տանտիկինպէտք ունինք Մարթայի նման տանտիկին----
ներու, որոնք իրենց քով եկող հիւրերը յարգել, պատուել եւ ներու, որոնք իրենց քով եկող հիւրերը յարգել, պատուել եւ ներու, որոնք իրենց քով եկող հիւրերը յարգել, պատուել եւ ներու, որոնք իրենց քով եկող հիւրերը յարգել, պատուել եւ 
հիւրասիրել գիտեն:հիւրասիրել գիտեն:հիւրասիրել գիտեն:հիւրասիրել գիտեն:    

6) 6) 6) 6) ««««Ընդունեց զինքԸնդունեց զինքԸնդունեց զինքԸնդունեց զինք»:»:»:»: « « « «ԸնդունեցԸնդունեցԸնդունեցԸնդունեց» » » » բառը ցոյց կու տայ, թէ բառը ցոյց կու տայ, թէ բառը ցոյց կու տայ, թէ բառը ցոյց կու տայ, թէ 
Յիսուս ինքն էր որ Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց եւ ոՅիսուս ինքն էր որ Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց եւ ոՅիսուս ինքն էր որ Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց եւ ոՅիսուս ինքն էր որ Մարթայի ու Մարիամի տունը գնաց եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ անոնք էին որ զինք հրաւիրեցին: Անոնք Յթէ անոնք էին որ զինք հրաւիրեցին: Անոնք Յթէ անոնք էին որ զինք հրաւիրեցին: Անոնք Յթէ անոնք էին որ զինք հրաւիրեցին: Անոնք Յիսուսը չհրաւիիսուսը չհրաւիիսուսը չհրաւիիսուսը չհրաւի----
րեցին, այլ` պարզապէս ընդունեցին երբ իրենց քով եկաւ: րեցին, այլ` պարզապէս ընդունեցին երբ իրենց քով եկաւ: րեցին, այլ` պարզապէս ընդունեցին երբ իրենց քով եկաւ: րեցին, այլ` պարզապէս ընդունեցին երբ իրենց քով եկաւ: ««««ՅիՅիՅիՅի----
սուս կը սիրէր զանոնք` Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ սուս կը սիրէր զանոնք` Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ սուս կը սիրէր զանոնք` Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ սուս կը սիրէր զանոնք` Մարթան, անոր քոյրը Մարիամը եւ 
ՂազարոսըՂազարոսըՂազարոսըՂազարոսը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.5): Ան իր սիրելինեՅովհաննէս 11.5): Ան իր սիրելինեՅովհաննէս 11.5): Ան իր սիրելինեՅովհաննէս 11.5): Ան իր սիրելիներուն քով գարուն քով գարուն քով գարուն քով գա----
լու համար` հրաւէրի պէտք չունէր: Երանի բոլորս ապրէինք լու համար` հրաւէրի պէտք չունէր: Երանի բոլորս ապրէինք լու համար` հրաւէրի պէտք չունէր: Երանի բոլորս ապրէինք լու համար` հրաւէրի պէտք չունէր: Երանի բոլորս ապրէինք 
այնպիսի կեանք մը` որ մենք այնպիսի կեանք մը` որ մենք այնպիսի կեանք մը` որ մենք այնպիսի կեանք մը` որ մենք ալ վայելէինք Յիսուսի սէրը, եւ ալ վայելէինք Յիսուսի սէրը, եւ ալ վայելէինք Յիսուսի սէրը, եւ ալ վայելէինք Յիսուսի սէրը, եւ 
Յիսուս մեր քով գար առանց հրաւէրի:Յիսուս մեր քով գար առանց հրաւէրի:Յիսուս մեր քով գար առանց հրաւէրի:Յիսուս մեր քով գար առանց հրաւէրի:    

Եթէ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունինք Յիսուսի Եթէ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունինք Յիսուսի Եթէ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունինք Յիսուսի Եթէ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունինք Յիսուսի 
հանդէպ` Յիսուս չի գար մեր քով առանց հրաւէրի: Պէտք է հանդէպ` Յիսուս չի գար մեր քով առանց հրաւէրի: Պէտք է հանդէպ` Յիսուս չի գար մեր քով առանց հրաւէրի: Պէտք է հանդէպ` Յիսուս չի գար մեր քով առանց հրաւէրի: Պէտք է 
հրաւիրենք որ գայ, եւ եթէ գայ` չի գար հանգիստ ընելու, հրաւիրենք որ գայ, եւ եթէ գայ` չի գար հանգիստ ընելու, հրաւիրենք որ գայ, եւ եթէ գայ` չի գար հանգիստ ընելու, հրաւիրենք որ գայ, եւ եթէ գայ` չի գար հանգիստ ընելու, 
ինչպէս ըրաւ Մարթայի ու Մարիամի տան մինչպէս ըրաւ Մարթայի ու Մարիամի տան մինչպէս ըրաւ Մարթայի ու Մարիամի տան մինչպէս ըրաւ Մարթայի ու Մարիամի տան մէջ, այլ կու գայ էջ, այլ կու գայ էջ, այլ կու գայ էջ, այլ կու գայ 
մեր սիրտը փոխակերպելու ու իրեմեր սիրտը փոխակերպելու ու իրեմեր սիրտը փոխակերպելու ու իրեմեր սիրտը փոխակերպելու ու իրե´́́́ն կապելու, անկէ են կապելու, անկէ են կապելու, անկէ են կապելու, անկէ ե´́́́տք տք տք տք 
միայն կրնայ հանգիստ ընել մեր մօտ ու մեր ներկայութեան միայն կրնայ հանգիստ ընել մեր մօտ ու մեր ներկայութեան միայն կրնայ հանգիստ ընել մեր մօտ ու մեր ներկայութեան միայն կրնայ հանգիստ ընել մեր մօտ ու մեր ներկայութեան 
մէջ, եւ մենք ալ` իր մօտ ու իր ներկայութեան մէջ:մէջ, եւ մենք ալ` իր մօտ ու իր ներկայութեան մէջ:մէջ, եւ մենք ալ` իր մօտ ու իր ներկայութեան մէջ:մէջ, եւ մենք ալ` իր մօտ ու իր ներկայութեան մէջ:    
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7) «7) «7) «7) «ԸնդունեցԸնդունեցԸնդունեցԸնդունեց» » » » բառը կը պարզէ որ Մարթա մեծ ուրախուբառը կը պարզէ որ Մարթա մեծ ուրախուբառը կը պարզէ որ Մարթա մեծ ուրախուբառը կը պարզէ որ Մարթա մեծ ուրախու----
թեամբ եւ սիրայօժար կերպով ընդունեց Յիսոթեամբ եւ սիրայօժար կերպով ընդունեց Յիսոթեամբ եւ սիրայօժար կերպով ընդունեց Յիսոթեամբ եւ սիրայօժար կերպով ընդունեց Յիսուսը: Տան մէջ ւսը: Տան մէջ ւսը: Տան մէջ ւսը: Տան մէջ 
Յիսուսի հանդէպ իր ցուցաբերած սէրն ու հոգատարութիւնը, Յիսուսի հանդէպ իր ցուցաբերած սէրն ու հոգատարութիւնը, Յիսուսի հանդէպ իր ցուցաբերած սէրն ու հոգատարութիւնը, Յիսուսի հանդէպ իր ցուցաբերած սէրն ու հոգատարութիւնը, 
իր պատրաստած ճաշերու տեսակները եւ իր քրոջական իր պատրաստած ճաշերու տեսակները եւ իր քրոջական իր պատրաստած ճաշերու տեսակները եւ իր քրոջական իր պատրաստած ճաշերու տեսակները եւ իր քրոջական 
գուրգուրանքը կը վկայեն որ ան անսահմանօրէն ուրախ էր որ գուրգուրանքը կը վկայեն որ ան անսահմանօրէն ուրախ էր որ գուրգուրանքը կը վկայեն որ ան անսահմանօրէն ուրախ էր որ գուրգուրանքը կը վկայեն որ ան անսահմանօրէն ուրախ էր որ 
Յիսուս քովը եկած էր: Յիսուս Մարթայի տունը մտնելով` Յիսուս քովը եկած էր: Յիսուս Մարթայի տունը մտնելով` Յիսուս քովը եկած էր: Յիսուս Մարթայի տունը մտնելով` Յիսուս քովը եկած էր: Յիսուս Մարթայի տունը մտնելով` 
ուրախութիւնը լեցուց Մարթայի ու Մարիամի ուրախութիւնը լեցուց Մարթայի ու Մարիամի ուրախութիւնը լեցուց Մարթայի ու Մարիամի ուրախութիւնը լեցուց Մարթայի ու Մարիամի սիրտը, ցնծուսիրտը, ցնծուսիրտը, ցնծուսիրտը, ցնծու----
թիւնը պատեց անոնց տունը: Մենք անոնց նման կթիւնը պատեց անոնց տունը: Մենք անոնց նման կթիւնը պատեց անոնց տունը: Մենք անոնց նման կթիւնը պատեց անոնց տունը: Մենք անոնց նման կ’’’’ուրախաուրախաուրախաուրախա----
նա՞նք մեր կեանքերուն մէջ Յիսուսի ներկայութեան համար: նա՞նք մեր կեանքերուն մէջ Յիսուսի ներկայութեան համար: նա՞նք մեր կեանքերուն մէջ Յիսուսի ներկայութեան համար: նա՞նք մեր կեանքերուն մէջ Յիսուսի ներկայութեան համար: 
Մեր հոգիները ցնծութեամբ կը լեցուի՞ն երբ Յիսուսի մասին Մեր հոգիները ցնծութեամբ կը լեցուի՞ն երբ Յիսուսի մասին Մեր հոգիները ցնծութեամբ կը լեցուի՞ն երբ Յիսուսի մասին Մեր հոգիները ցնծութեամբ կը լեցուի՞ն երբ Յիսուսի մասին 
կը խօսինք կամ կը խօսուի, երբ Յիսուսի սիրոյն մասին կը կը խօսինք կամ կը խօսուի, երբ Յիսուսի սիրոյն մասին կը կը խօսինք կամ կը խօսուի, երբ Յիսուսի սիրոյն մասին կը կը խօսինք կամ կը խօսուի, երբ Յիսուսի սիրոյն մասին կը 
պատմենք կամ կը պատմուի:պատմենք կամ կը պատմուի:պատմենք կամ կը պատմուի:պատմենք կամ կը պատմուի:    

Ուր որ ՅիՈւր որ ՅիՈւր որ ՅիՈւր որ Յիսուս մտնէ` հոն ուրախութիւնը մուտք կը գորսուս մտնէ` հոն ուրախութիւնը մուտք կը գորսուս մտնէ` հոն ուրախութիւնը մուտք կը գորսուս մտնէ` հոն ուրախութիւնը մուտք կը գոր----
ծէ: Եթէ մտնէ կոտրած սիրտերը` կծէ: Եթէ մտնէ կոտրած սիրտերը` կծէ: Եթէ մտնէ կոտրած սիրտերը` կծէ: Եթէ մտնէ կոտրած սիրտերը` կ’’’’ուրախացնէ զանոնք: Եթէ ուրախացնէ զանոնք: Եթէ ուրախացնէ զանոնք: Եթէ ուրախացնէ զանոնք: Եթէ 
մտնէ սգաւոր հոգիները` հրճուանքով կը լեցնէ զանոնք: Եթէ մտնէ սգաւոր հոգիները` հրճուանքով կը լեցնէ զանոնք: Եթէ մտնէ սգաւոր հոգիները` հրճուանքով կը լեցնէ զանոնք: Եթէ մտնէ սգաւոր հոգիները` հրճուանքով կը լեցնէ զանոնք: Եթէ 
մտնէ թախիծալից կեանքերը` բերկրանքով կը պարուրէ մտնէ թախիծալից կեանքերը` բերկրանքով կը պարուրէ մտնէ թախիծալից կեանքերը` բերկրանքով կը պարուրէ մտնէ թախիծալից կեանքերը` բերկրանքով կը պարուրէ 
զանոնք:զանոնք:զանոնք:զանոնք:    

8) 8) 8) 8) Ըսինք թէ Ըսինք թէ Ըսինք թէ Ըսինք թէ ««««ընդունեցընդունեցընդունեցընդունեց» » » » բառը կը բացայայտէ այն ուրաբառը կը բացայայտէ այն ուրաբառը կը բացայայտէ այն ուրաբառը կը բացայայտէ այն ուրա----
խուխուխուխութիւնը, որով Մարթա ընդունեց Յիսուսը, բայց Մարթայի թիւնը, որով Մարթա ընդունեց Յիսուսը, բայց Մարթայի թիւնը, որով Մարթա ընդունեց Յիսուսը, բայց Մարթայի թիւնը, որով Մարթա ընդունեց Յիսուսը, բայց Մարթայի 
մեծութիւնն ու վեհանձնութիւնը առաւել եւս հանդէպ կու գայ, մեծութիւնն ու վեհանձնութիւնը առաւել եւս հանդէպ կու գայ, մեծութիւնն ու վեհանձնութիւնը առաւել եւս հանդէպ կու գայ, մեծութիւնն ու վեհանձնութիւնը առաւել եւս հանդէպ կու գայ, 
եթէ նկատի առնենք որ ան ուրախութեամբ ընդունեց ոչ միայն եթէ նկատի առնենք որ ան ուրախութեամբ ընդունեց ոչ միայն եթէ նկատի առնենք որ ան ուրախութեամբ ընդունեց ոչ միայն եթէ նկատի առնենք որ ան ուրախութեամբ ընդունեց ոչ միայն 
Յիսուսը, այլեւ` անոր տասներկու աշակերտները: Մարթա Յիսուսը, այլեւ` անոր տասներկու աշակերտները: Մարթա Յիսուսը, այլեւ` անոր տասներկու աշակերտները: Մարթա Յիսուսը, այլեւ` անոր տասներկու աշակերտները: Մարթա 
երբեք չմտածեց թէ ի՞նչպէս կրնար կերակրել տասներեերբեք չմտածեց թէ ի՞նչպէս կրնար կերակրել տասներեերբեք չմտածեց թէ ի՞նչպէս կրնար կերակրել տասներեերբեք չմտածեց թէ ի՞նչպէս կրնար կերակրել տասներեք հոք հոք հոք հո----
գի, կամ չմտածեց թէ տասներեք հոգի կերակրելը մեծ ծախսի գի, կամ չմտածեց թէ տասներեք հոգի կերակրելը մեծ ծախսի գի, կամ չմտածեց թէ տասներեք հոգի կերակրելը մեծ ծախսի գի, կամ չմտածեց թէ տասներեք հոգի կերակրելը մեծ ծախսի 
կրնար նայիլ, մեծ զոհողութիւն կը պահանջէր, մեծ յոգնութիւն կրնար նայիլ, մեծ զոհողութիւն կը պահանջէր, մեծ յոգնութիւն կրնար նայիլ, մեծ զոհողութիւն կը պահանջէր, մեծ յոգնութիւն կրնար նայիլ, մեծ զոհողութիւն կը պահանջէր, մեծ յոգնութիւն 
էր: Արդարեւ, երբեք ալ դիւրին գործ չէր տասներեք հոգի կեէր: Արդարեւ, երբեք ալ դիւրին գործ չէր տասներեք հոգի կեէր: Արդարեւ, երբեք ալ դիւրին գործ չէր տասներեք հոգի կեէր: Արդարեւ, երբեք ալ դիւրին գործ չէր տասներեք հոգի կե----
րակրելը այդ օրերու պայմաններով: Յոգնեցուցիչ գործ էր: րակրելը այդ օրերու պայմաններով: Յոգնեցուցիչ գործ էր: րակրելը այդ օրերու պայմաններով: Յոգնեցուցիչ գործ էր: րակրելը այդ օրերու պայմաններով: Յոգնեցուցիչ գործ էր: 
Մարթա ինքն իսկ բացայայտեց ասիկա եՄարթա ինքն իսկ բացայայտեց ասիկա եՄարթա ինքն իսկ բացայայտեց ասիկա եՄարթա ինքն իսկ բացայայտեց ասիկա երբ ըսաւ. րբ ըսաւ. րբ ըսաւ. րբ ըսաւ. ««««Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ 
չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ 
օգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծի»:»:»:»:    

Մարթա մեծ ուրախութեամբ ծառայեց Յիսուսին եւ անոր Մարթա մեծ ուրախութեամբ ծառայեց Յիսուսին եւ անոր Մարթա մեծ ուրախութեամբ ծառայեց Յիսուսին եւ անոր Մարթա մեծ ուրախութեամբ ծառայեց Յիսուսին եւ անոր 
աշակերտներուն: Մենք ուրախութեամբ կը ծառայե՞նք Յիսուաշակերտներուն: Մենք ուրախութեամբ կը ծառայե՞նք Յիսուաշակերտներուն: Մենք ուրախութեամբ կը ծառայե՞նք Յիսուաշակերտներուն: Մենք ուրախութեամբ կը ծառայե՞նք Յիսու----
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սի հետեւորդներուն: Մարթա միայն ոմանց չէր որ ծառայեց, սի հետեւորդներուն: Մարթա միայն ոմանց չէր որ ծառայեց, սի հետեւորդներուն: Մարթա միայն ոմանց չէր որ ծառայեց, սի հետեւորդներուն: Մարթա միայն ոմանց չէր որ ծառայեց, 
այլ` բոլորինայլ` բոլորինայլ` բոլորինայլ` բոլորին: : : : Մենք միայն ոմա՞նց կը ծառայենք, մեր նաՄենք միայն ոմա՞նց կը ծառայենք, մեր նաՄենք միայն ոմա՞նց կը ծառայենք, մեր նաՄենք միայն ոմա՞նց կը ծառայենք, մեր նա----
խընտխընտխընտխընտրածներո՞ւն կը ծառայենք, մեր հաճութիւնը շահած րածներո՞ւն կը ծառայենք, մեր հաճութիւնը շահած րածներո՞ւն կը ծառայենք, մեր հաճութիւնը շահած րածներո՞ւն կը ծառայենք, մեր հաճութիւնը շահած 
անձերո՞ւն կը ծառայենք, թէ` բոլորին:անձերո՞ւն կը ծառայենք, թէ` բոլորին:անձերո՞ւն կը ծառայենք, թէ` բոլորին:անձերո՞ւն կը ծառայենք, թէ` բոլորին:    

9) 9) 9) 9) ««««ՄարթաՄարթաՄարթաՄարթա... ... ... ... ընդունեց զինք իր տան մէջընդունեց զինք իր տան մէջընդունեց զինք իր տան մէջընդունեց զինք իր տան մէջ»:»:»:»:    Մենք ընդուՄենք ընդուՄենք ընդուՄենք ընդու----
նա՞ծ ենք Յիսուսը մեր տան մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր հոգիին նա՞ծ ենք Յիսուսը մեր տան մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր հոգիին նա՞ծ ենք Յիսուսը մեր տան մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր հոգիին նա՞ծ ենք Յիսուսը մեր տան մէջ, մեր սրտին մէջ, մեր հոգիին 
մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսոմէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսոմէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսոմէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը մեր ընտանիքներուն ու ընտաւսը մեր ընտանիքներուն ու ընտաւսը մեր ընտանիքներուն ու ընտաւսը մեր ընտանիքներուն ու ընտա----
նեկան որոշումներուն մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը իբրեւ մեր նեկան որոշումներուն մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը իբրեւ մեր նեկան որոշումներուն մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը իբրեւ մեր նեկան որոշումներուն մէջ: Ընդունա՞ծ ենք Յիսուսը իբրեւ մեր 
սիրելին, ինչպէս Մարթա, Մարիամ ու Ղազարոս ընդունած սիրելին, ինչպէս Մարթա, Մարիամ ու Ղազարոս ընդունած սիրելին, ինչպէս Մարթա, Մարիամ ու Ղազարոս ընդունած սիրելին, ինչպէս Մարթա, Մարիամ ու Ղազարոս ընդունած 
էին: Կա՞յ մտերմութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ, ինչպէս կար էին: Կա՞յ մտերմութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ, ինչպէս կար էին: Կա՞յ մտերմութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ, ինչպէս կար էին: Կա՞յ մտերմութիւն մեր եւ Յիսուսի միջեւ, ինչպէս կար 
Յիսուսի եւ այս օրհնեալ ընտանիքին միջեւ: Եթէ Յիսուս գայ Յիսուսի եւ այս օրհնեալ ընտանիքին միջեւ: Եթէ Յիսուս գայ Յիսուսի եւ այս օրհնեալ ընտանիքին միջեւ: Եթէ Յիսուս գայ Յիսուսի եւ այս օրհնեալ ընտանիքին միջեւ: Եթէ Յիսուս գայ 
մեր տունըմեր տունըմեր տունըմեր տունը` ` ` ` հանգիստ պիտի ընէ՞ մեր տունին մէջ, ինչպէս հանգիստ պիտի ընէ՞ մեր տունին մէջ, ինչպէս հանգիստ պիտի ընէ՞ մեր տունին մէջ, ինչպէս հանգիստ պիտի ընէ՞ մեր տունին մէջ, ինչպէս 
հանգիստ ըրաւ Մարթայի տան մէջ: Եթէ գայ մեր տունը` զինք հանգիստ ըրաւ Մարթայի տան մէջ: Եթէ գայ մեր տունը` զինք հանգիստ ըրաւ Մարթայի տան մէջ: Եթէ գայ մեր տունը` զինք հանգիստ ըրաւ Մարթայի տան մէջ: Եթէ գայ մեր տունը` զինք 
անհանգստացնող բան մը պիտի չգտնէ՞ արդեօք:անհանգստացնող բան մը պիտի չգտնէ՞ արդեօք:անհանգստացնող բան մը պիտի չգտնէ՞ արդեօք:անհանգստացնող բան մը պիտի չգտնէ՞ արդեօք:    

10) 10) 10) 10) Յիսուս Մարթայի քով եկաւ` ոՅիսուս Մարթայի քով եկաւ` ոՅիսուս Մարթայի քով եկաւ` ոՅիսուս Մարթայի քով եկաւ` ո´́́́չ միայն որովհետեւ կը չ միայն որովհետեւ կը չ միայն որովհետեւ կը չ միայն որովհետեւ կը 
սիրէր զիրենք ընտանիքով, այլ` նաեւ անոր համար որ սեփասիրէր զիրենք ընտանիքով, այլ` նաեւ անոր համար որ սեփասիրէր զիրենք ընտանիքով, այլ` նաեւ անոր համար որ սեփասիրէր զիրենք ընտանիքով, այլ` նաեւ անոր համար որ սեփա----
կան տուն մը չկան տուն մը չկան տուն մը չկան տուն մը չունէր Բեթանիայի մէջ որպէսզի հոն երթար ու ունէր Բեթանիայի մէջ որպէսզի հոն երթար ու ունէր Բեթանիայի մէջ որպէսզի հոն երթար ու ունէր Բեթանիայի մէջ որպէսզի հոն երթար ու 
հանգիստ ընէր: Երուսաղէմի մէջ ալ սեփական տուն մը չուհանգիստ ընէր: Երուսաղէմի մէջ ալ սեփական տուն մը չուհանգիստ ընէր: Երուսաղէմի մէջ ալ սեփական տուն մը չուհանգիստ ընէր: Երուսաղէմի մէջ ալ սեփական տուն մը չու----
նէր: Ինքն իսկ առիթով մը հաստատեց, թէ իր նէր: Ինքն իսկ առիթով մը հաստատեց, թէ իր նէր: Ինքն իսկ առիթով մը հաստատեց, թէ իր նէր: Ինքն իսկ առիթով մը հաստատեց, թէ իր ««««գլուխը հանգգլուխը հանգգլուխը հանգգլուխը հանգ----
չեցնելիք տեղ մը չունիչեցնելիք տեղ մը չունիչեցնելիք տեղ մը չունիչեցնելիք տեղ մը չունի»»»» ( ( ( (Մատթէոս 8.20): Երբ պիտի ծնէր` Մատթէոս 8.20): Երբ պիտի ծնէր` Մատթէոս 8.20): Երբ պիտի ծնէր` Մատթէոս 8.20): Երբ պիտի ծնէր` 
իրեն սենեակ մը չտրամադրուեցաւ ուր կարենար ծնիլ իրեն սենեակ մը չտրամադրուեցաւ ուր կարենար ծնիլ իրեն սենեակ մը չտրամադրուեցաւ ուր կարենար ծնիլ իրեն սենեակ մը չտրամադրուեցաւ ուր կարենար ծնիլ 
((((Ղուկաս 2Ղուկաս 2Ղուկաս 2Ղուկաս 2.7), .7), .7), .7), իսկ երբ մեռաւ` ուրիշին գերեզմանին մէջ իսկ երբ մեռաւ` ուրիշին գերեզմանին մէջ իսկ երբ մեռաւ` ուրիշին գերեզմանին մէջ իսկ երբ մեռաւ` ուրիշին գերեզմանին մէջ 
թաղուեցաւ (Ղուկաս 23.53): Իր երկրաւոր ամբողջ կեանքով թաղուեցաւ (Ղուկաս 23.53): Իր երկրաւոր ամբողջ կեանքով թաղուեցաւ (Ղուկաս 23.53): Իր երկրաւոր ամբողջ կեանքով թաղուեցաւ (Ղուկաս 23.53): Իր երկրաւոր ամբողջ կեանքով 
Յիսուս սորՅիսուս սորՅիսուս սորՅիսուս սորվեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը մնայուն վեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը մնայուն վեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը մնայուն վեցուց մեզի, թէ հաւատացեալ մարդը մնայուն 
կայք չունի այստեղ (Ա.Կորնթացիս 4.11), եւ ուստի` պէտք է կայք չունի այստեղ (Ա.Կորնթացիս 4.11), եւ ուստի` պէտք է կայք չունի այստեղ (Ա.Կորնթացիս 4.11), եւ ուստի` պէտք է կայք չունի այստեղ (Ա.Կորնթացիս 4.11), եւ ուստի` պէտք է 
պանդուխտի նման ապրի այս աշխարհին մէջ: Պօղոս առաքպանդուխտի նման ապրի այս աշխարհին մէջ: Պօղոս առաքպանդուխտի նման ապրի այս աշխարհին մէջ: Պօղոս առաքպանդուխտի նման ապրի այս աշխարհին մէջ: Պօղոս առաք----
եալ եալ եալ եալ ԱբրահաԱբրահաԱբրահաԱբրահամին մասին վկայութիւն տալով` կմին մասին վկայութիւն տալով` կմին մասին վկայութիւն տալով` կմին մասին վկայութիւն տալով` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՀաւատՀաւատՀաւատՀաւատ----
քով էր որ պանդուխտի պէս ապրեցաւ այն օտար երկրին մէջ, քով էր որ պանդուխտի պէս ապրեցաւ այն օտար երկրին մէջ, քով էր որ պանդուխտի պէս ապրեցաւ այն օտար երկրին մէջ, քով էր որ պանդուխտի պէս ապրեցաւ այն օտար երկրին մէջ, 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած խոստումով իրեն տուած էր...: Որովհետեւ ինք ուած խոստումով իրեն տուած էր...: Որովհետեւ ինք ուած խոստումով իրեն տուած էր...: Որովհետեւ ինք ուած խոստումով իրեն տուած էր...: Որովհետեւ ինք 
կը սպակը սպակը սպակը սպասէր այն միւս մնայուն քաղաքին, որուն ճարտարասէր այն միւս մնայուն քաղաքին, որուն ճարտարասէր այն միւս մնայուն քաղաքին, որուն ճարտարասէր այն միւս մնայուն քաղաքին, որուն ճարտարա----
պետն ու շինողը Աստուած էպետն ու շինողը Աստուած էպետն ու շինողը Աստուած էպետն ու շինողը Աստուած է»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 11.9Եբրայեցիս 11.9Եբրայեցիս 11.9Եբրայեցիս 11.9----10): 10): 10): 10): ՀեՀեՀեՀետաքըրտաքըրտաքըրտաքըր----
քըրական է որ Աբրահամ թէպէտ կքըրական է որ Աբրահամ թէպէտ կքըրական է որ Աբրահամ թէպէտ կքըրական է որ Աբրահամ թէպէտ կ’’’’ապրէր իրեն խոստացապրէր իրեն խոստացապրէր իրեն խոստացապրէր իրեն խոստաց----
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ուած երկրին մէջ, բայց եւ այնպէս` պանդուխուած երկրին մէջ, բայց եւ այնպէս` պանդուխուած երկրին մէջ, բայց եւ այնպէս` պանդուխուած երկրին մէջ, բայց եւ այնպէս` պանդուխտի նման կտի նման կտի նման կտի նման կ’’’’ապապապապ----
րէր, որովհերէր, որովհերէր, որովհերէր, որովհետեւ գիտէր ու կը հաւատար, որ ուրիշ քաղաք մը տեւ գիտէր ու կը հաւատար, որ ուրիշ քաղաք մը տեւ գիտէր ու կը հաւատար, որ ուրիշ քաղաք մը տեւ գիտէր ու կը հաւատար, որ ուրիշ քաղաք մը 
կար որ կը սպասէր իրեն եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւակար որ կը սպասէր իրեն եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւակար որ կը սպասէր իրեն եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւակար որ կը սպասէր իրեն եւ կը սպասէ ամէն մէկ հաւատացտացտացտաց----
եալի:եալի:եալի:եալի:    

11) 11) 11) 11) Այս հանգրուանին, Երուսաղէմի մէջ Այս հանգրուանին, Երուսաղէմի մէջ Այս հանգրուանին, Երուսաղէմի մէջ Այս հանգրուանին, Երուսաղէմի մէջ քահանաներն ու քահանաներն ու քահանաներն ու քահանաներն ու 
Օրէնքի ուսուցիչները, ինչպէս նաեւ Փարիսեցիները, արդէն Օրէնքի ուսուցիչները, ինչպէս նաեւ Փարիսեցիները, արդէն Օրէնքի ուսուցիչները, ինչպէս նաեւ Փարիսեցիները, արդէն Օրէնքի ուսուցիչները, ինչպէս նաեւ Փարիսեցիները, արդէն 
սկսած էին լարուիլ Յիսուսին դէմ: Քաջութիւն կը պահանջէր սկսած էին լարուիլ Յիսուսին դէմ: Քաջութիւն կը պահանջէր սկսած էին լարուիլ Յիսուսին դէմ: Քաջութիւն կը պահանջէր սկսած էին լարուիլ Յիսուսին դէմ: Քաջութիւն կը պահանջէր 
զինք ընդունիլը տունէ մը ներս: Շատեր կը զգուշանային զինք զինք ընդունիլը տունէ մը ներս: Շատեր կը զգուշանային զինք զինք ընդունիլը տունէ մը ներս: Շատեր կը զգուշանային զինք զինք ընդունիլը տունէ մը ներս: Շատեր կը զգուշանային զինք 
ընդունիլ իրենց տուներուն մէջ, վախնալով քահանաներէն, ընդունիլ իրենց տուներուն մէջ, վախնալով քահանաներէն, ընդունիլ իրենց տուներուն մէջ, վախնալով քահանաներէն, ընդունիլ իրենց տուներուն մէջ, վախնալով քահանաներէն, 
Օրէնքի ուսուցիչներէն ու ՓարՕրէնքի ուսուցիչներէն ու ՓարՕրէնքի ուսուցիչներէն ու ՓարՕրէնքի ուսուցիչներէն ու Փարիսեցիներէն: Մարթա չվախիսեցիներէն: Մարթա չվախիսեցիներէն: Մարթա չվախիսեցիներէն: Մարթա չվախ----
ցաւ: Քացաւ: Քացաւ: Քացաւ: Քա´́́́ջ էր Մարթան: Քաջ էին նաեւ Մարիամն ու Ղազաջ էր Մարթան: Քաջ էին նաեւ Մարիամն ու Ղազաջ էր Մարթան: Քաջ էին նաեւ Մարիամն ու Ղազաջ էր Մարթան: Քաջ էին նաեւ Մարիամն ու Ղազա----
րոսը: Անոնք չվախցան այն հաւանական հալածանքէն կամ րոսը: Անոնք չվախցան այն հաւանական հալածանքէն կամ րոսը: Անոնք չվախցան այն հաւանական հալածանքէն կամ րոսը: Անոնք չվախցան այն հաւանական հալածանքէն կամ 
մերժողական վերաբերմունքէն որ կրնար Յիսուսի եւ անոր մերժողական վերաբերմունքէն որ կրնար Յիսուսի եւ անոր մերժողական վերաբերմունքէն որ կրնար Յիսուսի եւ անոր մերժողական վերաբերմունքէն որ կրնար Յիսուսի եւ անոր 
աշակերտներուն պատճառով իրենց դէմ սկսիլ: Յիշենք որ երբ աշակերտներուն պատճառով իրենց դէմ սկսիլ: Յիշենք որ երբ աշակերտներուն պատճառով իրենց դէմ սկսիլ: Յիշենք որ երբ աշակերտներուն պատճառով իրենց դէմ սկսիլ: Յիշենք որ երբ 
Յիսուս յարութիւն տուաւ ՂազարոՅիսուս յարութիւն տուաւ ՂազարոՅիսուս յարութիւն տուաւ ՂազարոՅիսուս յարութիւն տուաւ Ղազարոսին, աւագ քահանաներն սին, աւագ քահանաներն սին, աւագ քահանաներն սին, աւագ քահանաներն 
ու Փարիսեցիները ծրագրեցին ձերբակալել զինք եւ Ղազաու Փարիսեցիները ծրագրեցին ձերբակալել զինք եւ Ղազաու Փարիսեցիները ծրագրեցին ձերբակալել զինք եւ Ղազաու Փարիսեցիները ծրագրեցին ձերբակալել զինք եւ Ղազա----
րոսն ալ սպաննել (Յովհաննէս 11.57, 12.10): Մենք ի՞նչ րոսն ալ սպաննել (Յովհաննէս 11.57, 12.10): Մենք ի՞նչ րոսն ալ սպաննել (Յովհաննէս 11.57, 12.10): Մենք ի՞նչ րոսն ալ սպաննել (Յովհաննէս 11.57, 12.10): Մենք ի՞նչ 
կկկկ’’’’ընենք եթէ հալածանք սկսի եկեղեցիներուն դէմ, ինչպէս ընենք եթէ հալածանք սկսի եկեղեցիներուն դէմ, ինչպէս ընենք եթէ հալածանք սկսի եկեղեցիներուն դէմ, ինչպէս ընենք եթէ հալածանք սկսի եկեղեցիներուն դէմ, ինչպէս 
վերջերս Եգիպտոսի եւ Սուրիայի մէջ սկսաւ: Ի՞նչ կվերջերս Եգիպտոսի եւ Սուրիայի մէջ սկսաւ: Ի՞նչ կվերջերս Եգիպտոսի եւ Սուրիայի մէջ սկսաւ: Ի՞նչ կվերջերս Եգիպտոսի եւ Սուրիայի մէջ սկսաւ: Ի՞նչ կ’’’’ընենք եթէ ընենք եթէ ընենք եթէ ընենք եթէ 
հալածանք յարուցուի քրիստհալածանք յարուցուի քրիստհալածանք յարուցուի քրիստհալածանք յարուցուի քրիստոնեաներուն դէմ: Ալ չե՞նք խօսիր ոնեաներուն դէմ: Ալ չե՞նք խօսիր ոնեաներուն դէմ: Ալ չե՞նք խօսիր ոնեաներուն դէմ: Ալ չե՞նք խօսիր 
Քրիստոսի մասին: Կը դադրեցնե՞նք մեր վկայութիւնները: Ալ Քրիստոսի մասին: Կը դադրեցնե՞նք մեր վկայութիւնները: Ալ Քրիստոսի մասին: Կը դադրեցնե՞նք մեր վկայութիւնները: Ալ Քրիստոսի մասին: Կը դադրեցնե՞նք մեր վկայութիւնները: Ալ 
ուրիշին դիմաց Աստուածաշունչ չե՞նք կարդար: Ալ Կիրակի ուրիշին դիմաց Աստուածաշունչ չե՞նք կարդար: Ալ Կիրակի ուրիշին դիմաց Աստուածաշունչ չե՞նք կարդար: Ալ Կիրակի ուրիշին դիմաց Աստուածաշունչ չե՞նք կարդար: Ալ Կիրակի 
օրով տո՞ւն կը նստինք, եկեղեցի չե՞նք երթար:օրով տո՞ւն կը նստինք, եկեղեցի չե՞նք երթար:օրով տո՞ւն կը նստինք, եկեղեցի չե՞նք երթար:օրով տո՞ւն կը նստինք, եկեղեցի չե՞նք երթար:    

12) 12) 12) 12) Յաջորդ համարին անցնելէ առաջ, այստեղ կՅաջորդ համարին անցնելէ առաջ, այստեղ կՅաջորդ համարին անցնելէ առաջ, այստեղ կՅաջորդ համարին անցնելէ առաջ, այստեղ կ’’’’ուզեմ ուզեմ ուզեմ ուզեմ 
կարեւոր կէտ մը արծարծել: Յովկարեւոր կէտ մը արծարծել: Յովկարեւոր կէտ մը արծարծել: Յովկարեւոր կէտ մը արծարծել: Յովհաննէս Աւետարանիչի վկահաննէս Աւետարանիչի վկահաննէս Աւետարանիչի վկահաննէս Աւետարանիչի վկա----
յութեամբ, յութեամբ, յութեամբ, յութեամբ, ««««ՅիՅիՅիՅիսուս կը սիրէրսուս կը սիրէրսուս կը սիրէրսուս կը սիրէր... ... ... ... Մարթան, անոր քոյրը ՄարիաՄարթան, անոր քոյրը ՄարիաՄարթան, անոր քոյրը ՄարիաՄարթան, անոր քոյրը Մարիա----
մը եւ Ղազարոսըմը եւ Ղազարոսըմը եւ Ղազարոսըմը եւ Ղազարոսը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.5): Յաճախ մենք կը մտաՅովհաննէս 11.5): Յաճախ մենք կը մտաՅովհաննէս 11.5): Յաճախ մենք կը մտաՅովհաննէս 11.5): Յաճախ մենք կը մտա----
ծենք եւ նաեւ կը հաստատենք, թէ Աստուած բոլոր մարդիկը ծենք եւ նաեւ կը հաստատենք, թէ Աստուած բոլոր մարդիկը ծենք եւ նաեւ կը հաստատենք, թէ Աստուած բոլոր մարդիկը ծենք եւ նաեւ կը հաստատենք, թէ Աստուած բոլոր մարդիկը 
հաւասարապէս կը սիրէ: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը այն է` հաւասարապէս կը սիրէ: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը այն է` հաւասարապէս կը սիրէ: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը այն է` հաւասարապէս կը սիրէ: Եւ սակայն, ճշմարտութիւնը այն է` 
որ Աստուած բոլոր մարոր Աստուած բոլոր մարոր Աստուած բոլոր մարոր Աստուած բոլոր մարդիկը կը սիրէ, այոդիկը կը սիրէ, այոդիկը կը սիրէ, այոդիկը կը սիրէ, այո´, ´, ´, ´, բայց հաւասաբայց հաւասաբայց հաւասաբայց հաւասարարարարա----
պէս չի սիրեր: Չկապէս չի սիրեր: Չկապէս չի սիրեր: Չկապէս չի սիրեր: Չկա´́́́յ մէկը որուն չի սիրեր Աստուած. բայց իր յ մէկը որուն չի սիրեր Աստուած. բայց իր յ մէկը որուն չի սիրեր Աստուած. բայց իր յ մէկը որուն չի սիրեր Աստուած. բայց իր 
սէրը բոլորին հանդէպ նոյնքան տաքուկ, նոյնքան խոր եւ սէրը բոլորին հանդէպ նոյնքան տաքուկ, նոյնքան խոր եւ սէրը բոլորին հանդէպ նոյնքան տաքուկ, նոյնքան խոր եւ սէրը բոլորին հանդէպ նոյնքան տաքուկ, նոյնքան խոր եւ 
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նոյնքան մտերմաբոյր չէ: Չենոյնքան մտերմաբոյր չէ: Չենոյնքան մտերմաբոյր չէ: Չենոյնքան մտերմաբոյր չէ: Չե´́́́նք կրնար ըսել որ Աստուած նք կրնար ըսել որ Աստուած նք կրնար ըսել որ Աստուած նք կրնար ըսել որ Աստուած 
սրբութեան կեանք ապրող ու պոռնկութեան կեանք ապրող սրբութեան կեանք ապրող ու պոռնկութեան կեանք ապրող սրբութեան կեանք ապրող ու պոռնկութեան կեանք ապրող սրբութեան կեանք ապրող ու պոռնկութեան կեանք ապրող 
մարդոց հաւասամարդոց հաւասամարդոց հաւասամարդոց հաւասարապէս կը սիրէ: Չերապէս կը սիրէ: Չերապէս կը սիրէ: Չերապէս կը սիրէ: Չե´́́́նք կրնար ըսել որ Աստնք կրնար ըսել որ Աստնք կրնար ըսել որ Աստնք կրնար ըսել որ Աստ----
ուած նոյնչափ կը սիրէ թէուած նոյնչափ կը սիրէ թէուած նոյնչափ կը սիրէ թէուած նոյնչափ կը սիրէ թէ´ ´ ´ ´ ճշմարտախօսը եւ թէճշմարտախօսը եւ թէճշմարտախօսը եւ թէճշմարտախօսը եւ թէ´ ´ ´ ´ ստախօսը: ստախօսը: ստախօսը: ստախօսը: 
ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար ըսել որ Աստուած նոյնքան կը սիրէ թէնք կրնար ըսել որ Աստուած նոյնքան կը սիրէ թէնք կրնար ըսել որ Աստուած նոյնքան կը սիրէ թէնք կրնար ըսել որ Աստուած նոյնքան կը սիրէ թէ´ ´ ´ ´ իր իր իր իր 
խօսքերուն հաւատացող եւ թէխօսքերուն հաւատացող եւ թէխօսքերուն հաւատացող եւ թէխօսքերուն հաւատացող եւ թէ´ ´ ´ ´ իր խօսքերը ծաղրող մարդիիր խօսքերը ծաղրող մարդիիր խօսքերը ծաղրող մարդիիր խօսքերը ծաղրող մարդի----
կը, թէկը, թէկը, թէկը, թէ´ ´ ´ ´ հաւատացեալը եւ թէհաւատացեալը եւ թէհաւատացեալը եւ թէհաւատացեալը եւ թէ´ ´ ´ ´ անհաւատը, թէանհաւատը, թէանհաւատը, թէանհաւատը, թէ´ ´ ´ ´ իր Որդիին իր Որդիին իր Որդիին իր Որդիին 
հետեհետեհետեհետեւողը եւողը եւողը եւողը եւ թէւ թէւ թէւ թէ´ ´ ´ ´ իր Որդիին չհետեւողը: Աստուած սէր է, իր Որդիին չհետեւողը: Աստուած սէր է, իր Որդիին չհետեւողը: Աստուած սէր է, իր Որդիին չհետեւողը: Աստուած սէր է, 
այոայոայոայո´, ´, ´, ´, բայց նաեւ արդար է: Իբրեւ սէր, բոլորիբայց նաեւ արդար է: Իբրեւ սէր, բոլորիբայց նաեւ արդար է: Իբրեւ սէր, բոլորիբայց նաեւ արդար է: Իբրեւ սէր, բոլորի´́́́ն կը սիրէ, բայց ն կը սիրէ, բայց ն կը սիրէ, բայց ն կը սիրէ, բայց 
իբրեւ արդար` աւելիով կը սիրէ այն մարդիկը` որոնք զինք կը իբրեւ արդար` աւելիով կը սիրէ այն մարդիկը` որոնք զինք կը իբրեւ արդար` աւելիով կը սիրէ այն մարդիկը` որոնք զինք կը իբրեւ արդար` աւելիով կը սիրէ այն մարդիկը` որոնք զինք կը 
սիսիսիսիրեն: Ինքն իսկ ըսաւ. րեն: Ինքն իսկ ըսաւ. րեն: Ինքն իսկ ըսաւ. րեն: Ինքն իսկ ըսաւ. ««««Ես կը սիրեմ զիս սիրողներըԵս կը սիրեմ զիս սիրողներըԵս կը սիրեմ զիս սիրողներըԵս կը սիրեմ զիս սիրողները»»»» ( ( ( (ԱռաԱռաԱռաԱռա----
կաց 8.17): Աստուած արդար պիտի ըլլա՞ր եթէ հակաց 8.17): Աստուած արդար պիտի ըլլա՞ր եթէ հակաց 8.17): Աստուած արդար պիտի ըլլա՞ր եթէ հակաց 8.17): Աստուած արդար պիտի ըլլա՞ր եթէ հաւասաւասաւասաւասա----
րապէս սիրապէս սիրապէս սիրապէս սիրէր զինք սիրողներն ու զինք չսիրողները: Արդա՞ր է րէր զինք սիրողներն ու զինք չսիրողները: Արդա՞ր է րէր զինք սիրողներն ու զինք չսիրողները: Արդա՞ր է րէր զինք սիրողներն ու զինք չսիրողները: Արդա՞ր է 
որ Աստոր Աստոր Աստոր Աստուած է նոյնքան սիրէ թէուած է նոյնքան սիրէ թէուած է նոյնքան սիրէ թէուած է նոյնքան սիրէ թէ´ ´ ´ ´ զինք պաշտողները եւ թէզինք պաշտողները եւ թէզինք պաշտողները եւ թէզինք պաշտողները եւ թէ´ ´ ´ ´ 
դրամ պաշտողները: Արդա՞ր է որ Աստուած է նոյնքան սիրէ դրամ պաշտողները: Արդա՞ր է որ Աստուած է նոյնքան սիրէ դրամ պաշտողները: Արդա՞ր է որ Աստուած է նոյնքան սիրէ դրամ պաշտողները: Արդա՞ր է որ Աստուած է նոյնքան սիրէ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ իր փառքին համար հալածուողները եւ թէիր փառքին համար հալածուողները եւ թէիր փառքին համար հալածուողները եւ թէիր փառքին համար հալածուողները եւ թէ´ ´ ´ ´ հաւատացհաւատացհաւատացհաւատաց----
եալներուն դէմ հալածանք յարուցանող մարդիեալներուն դէմ հալածանք յարուցանող մարդիեալներուն դէմ հալածանք յարուցանող մարդիեալներուն դէմ հալածանք յարուցանող մարդիկը: Ի՞նչ կը կը: Ի՞նչ կը կը: Ի՞նչ կը կը: Ի՞նչ կը 
պահանջէ արդարութիւնը: Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ պահանջէ արդարութիւնը: Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ պահանջէ արդարութիւնը: Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ պահանջէ արդարութիւնը: Արդարութիւնը կը պահանջէ, որ 
Աստուած առաւել սէր ցոյց տայ անոնց հանդէպ` որոնք առաԱստուած առաւել սէր ցոյց տայ անոնց հանդէպ` որոնք առաԱստուած առաւել սէր ցոյց տայ անոնց հանդէպ` որոնք առաԱստուած առաւել սէր ցոյց տայ անոնց հանդէպ` որոնք առա----
ւել սէր ցոյց կու տան իրեն հանդէպ:ւել սէր ցոյց կու տան իրեն հանդէպ:ւել սէր ցոյց կու տան իրեն հանդէպ:ւել սէր ցոյց կու տան իրեն հանդէպ:    

Դարձեալ կը կրկնեմ: Աստուած սէր է, եւ իբր այդպիսին` Դարձեալ կը կրկնեմ: Աստուած սէր է, եւ իբր այդպիսին` Դարձեալ կը կրկնեմ: Աստուած սէր է, եւ իբր այդպիսին` Դարձեալ կը կրկնեմ: Աստուած սէր է, եւ իբր այդպիսին` 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն կը սիրէ, բայց նաեւ արդար է, եւ արդարութիւնը կը ն կը սիրէ, բայց նաեւ արդար է, եւ արդարութիւնը կը ն կը սիրէ, բայց նաեւ արդար է, եւ արդարութիւնը կը ն կը սիրէ, բայց նաեւ արդար է, եւ արդարութիւնը կը 
պպպպահանջէ որ տայ մարդոց այն` ինչ որ մարդիկ կու տան ահանջէ որ տայ մարդոց այն` ինչ որ մարդիկ կու տան ահանջէ որ տայ մարդոց այն` ինչ որ մարդիկ կու տան ահանջէ որ տայ մարդոց այն` ինչ որ մարդիկ կու տան 
իրեն: Եթէ մարդիկ առատ սէր կը ցուցաբերեն իրեն հանդէպ` իրեն: Եթէ մարդիկ առատ սէր կը ցուցաբերեն իրեն հանդէպ` իրեն: Եթէ մարդիկ առատ սէր կը ցուցաբերեն իրեն հանդէպ` իրեն: Եթէ մարդիկ առատ սէր կը ցուցաբերեն իրեն հանդէպ` 
ինքն ալ առատ սէր կը ցուցաբերէ իրենց հանդէպ: Եթէ Աստինքն ալ առատ սէր կը ցուցաբերէ իրենց հանդէպ: Եթէ Աստինքն ալ առատ սէր կը ցուցաբերէ իրենց հանդէպ: Եթէ Աստինքն ալ առատ սէր կը ցուցաբերէ իրենց հանդէպ: Եթէ Աստ----
ուած հաւասար կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, այդ պարաուած հաւասար կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, այդ պարաուած հաւասար կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, այդ պարաուած հաւասար կերպով կը սիրէ բոլոր մարդիկը, այդ պարա----
գային, ինչո՞ւ համար Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ թգային, ինչո՞ւ համար Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ թգային, ինչո՞ւ համար Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ թգային, ինչո՞ւ համար Յովհաննէս առաքեալը կը հաստատէ թէ է է է 
Յիսուս կը սիրէր Մարթան, Մարիամը ու անոնց եղբայրը: Եթէ Յիսուս կը սիրէր Մարթան, Մարիամը ու անոնց եղբայրը: Եթէ Յիսուս կը սիրէր Մարթան, Մարիամը ու անոնց եղբայրը: Եթէ Յիսուս կը սիրէր Մարթան, Մարիամը ու անոնց եղբայրը: Եթէ 
Աստուած հաւասար կերպով բոլորին կը սիրէ, ի՞նչպէս պէտք Աստուած հաւասար կերպով բոլորին կը սիրէ, ի՞նչպէս պէտք Աստուած հաւասար կերպով բոլորին կը սիրէ, ի՞նչպէս պէտք Աստուած հաւասար կերպով բոլորին կը սիրէ, ի՞նչպէս պէտք 
է հասկնալ իր հետեւեալ խօսքը. է հասկնալ իր հետեւեալ խօսքը. է հասկնալ իր հետեւեալ խօսքը. է հասկնալ իր հետեւեալ խօսքը. ««««Ես Յակոբը սիրեցի, բայց Ես Յակոբը սիրեցի, բայց Ես Յակոբը սիրեցի, բայց Ես Յակոբը սիրեցի, բայց 
Եսաւը ատեցիԵսաւը ատեցիԵսաւը ատեցիԵսաւը ատեցի»»»» ( ( ( (Մաղաքիա 1.1Մաղաքիա 1.1Մաղաքիա 1.1Մաղաքիա 1.1----2): 2): 2): 2): Այս խօսքէն յստակ չէ՞ որ Այս խօսքէն յստակ չէ՞ որ Այս խօսքէն յստակ չէ՞ որ Այս խօսքէն յստակ չէ՞ որ 
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Աստուած Յակոբը աւելի կը սիրէր քան Եսաւը:Աստուած Յակոբը աւելի կը սիրէր քան Եսաւը:Աստուած Յակոբը աւելի կը սիրէր քան Եսաւը:Աստուած Յակոբը աւելի կը սիրէր քան Եսաւը: « « « «ԱտելԱտելԱտելԱտել»»»»ը ը ը ը 
նուազ սիրել կը նշանակէ:նուազ սիրել կը նշանակէ:նուազ սիրել կը նշանակէ:նուազ սիրել կը նշանակէ:    

Յովհաննէս 19.26Յովհաննէս 19.26Յովհաննէս 19.26Յովհաննէս 19.26----ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ին մէջ կը կարդանք. ««««Յիսուս երբ տեՅիսուս երբ տեՅիսուս երբ տեՅիսուս երբ տե----
սաւ իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը...սաւ իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը...սաւ իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը...սաւ իր մայրը եւ իր սիրած աշակերտը...»:»:»:»:    ««««Իր սիրած աշաԻր սիրած աշաԻր սիրած աշաԻր սիրած աշա----
կերտըկերտըկերտըկերտը»»»»    բառերով կբառերով կբառերով կբառերով կ’’’’ակնարկուի Յովհաննէս առաքեալին: Այս ակնարկուի Յովհաննէս առաքեալին: Այս ակնարկուի Յովհաննէս առաքեալին: Այս ակնարկուի Յովհաննէս առաքեալին: Այս 
բառերը ցոյց չե՞ն տար որ Յիսուս մասնաւոր սէր ունէր Յովբառերը ցոյց չե՞ն տար որ Յիսուս մասնաւոր սէր ունէր Յովբառերը ցոյց չե՞ն տար որ Յիսուս մասնաւոր սէր ունէր Յովբառերը ցոյց չե՞ն տար որ Յիսուս մասնաւոր սէր ունէր Յով----
հաննէս առաքեալհաննէս առաքեալհաննէս առաքեալհաննէս առաքեալին հանդէպ: Յովհաննէս տարբեր առիթնեին հանդէպ: Յովհաննէս տարբեր առիթնեին հանդէպ: Յովհաննէս տարբեր առիթնեին հանդէպ: Յովհաննէս տարբեր առիթնե----
րով ալ ինքն իր մասին երրորդ դէմքով խօսելով կը վկայէ, թէ րով ալ ինքն իր մասին երրորդ դէմքով խօսելով կը վկայէ, թէ րով ալ ինքն իր մասին երրորդ դէմքով խօսելով կը վկայէ, թէ րով ալ ինքն իր մասին երրորդ դէմքով խօսելով կը վկայէ, թէ 
Յիսուս զինք կը սիրէր. Յիսուս զինք կը սիրէր. Յիսուս զինք կը սիրէր. Յիսուս զինք կը սիրէր. ««««Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը Այն աշակերտը, զոր Յիսուս կը 
սիրէրսիրէրսիրէրսիրէր»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 20.2, 21.7,20): Յովհաննէս եթէ չզգար որ Յովհաննէս 20.2, 21.7,20): Յովհաննէս եթէ չզգար որ Յովհաննէս 20.2, 21.7,20): Յովհաննէս եթէ չզգար որ Յովհաննէս 20.2, 21.7,20): Յովհաննէս եթէ չզգար որ 
Յիսուսէն սիրուած էր աւելի քան միւս աշակերտները, նման Յիսուսէն սիրուած էր աւելի քան միւս աշակերտները, նման Յիսուսէն սիրուած էր աւելի քան միւս աշակերտները, նման Յիսուսէն սիրուած էր աւելի քան միւս աշակերտները, նման 
բան բան բան բան պիտի գրէ՞ր կամ պիտի ըսէ՞ր: Շատ յստակ է հետեւապիտի գրէ՞ր կամ պիտի ըսէ՞ր: Շատ յստակ է հետեւապիտի գրէ՞ր կամ պիտի ըսէ՞ր: Շատ յստակ է հետեւապիտի գրէ՞ր կամ պիտի ըսէ՞ր: Շատ յստակ է հետեւա----
բար, որ Յիսուսի սէրը Յովհաննէս առաքեալին հանդէպ աւելի բար, որ Յիսուսի սէրը Յովհաննէս առաքեալին հանդէպ աւելի բար, որ Յիսուսի սէրը Յովհաննէս առաքեալին հանդէպ աւելի բար, որ Յիսուսի սէրը Յովհաննէս առաքեալին հանդէպ աւելի 
խոր ու աւելի ջերմ էր քան միւս առաքեալներուն հանդէպ:խոր ու աւելի ջերմ էր քան միւս առաքեալներուն հանդէպ:խոր ու աւելի ջերմ էր քան միւս առաքեալներուն հանդէպ:խոր ու աւելի ջերմ էր քան միւս առաքեալներուն հանդէպ:    

Յիսուս բոլոր առաքեալներուն կը սիրէր, բայց բոլորին Յիսուս բոլոր առաքեալներուն կը սիրէր, բայց բոլորին Յիսուս բոլոր առաքեալներուն կը սիրէր, բայց բոլորին Յիսուս բոլոր առաքեալներուն կը սիրէր, բայց բոլորին 
հանդէպ հաւասար սէր չունէր: Ոմանց հանդէպ իր սէրը քիչ հանդէպ հաւասար սէր չունէր: Ոմանց հանդէպ իր սէրը քիչ հանդէպ հաւասար սէր չունէր: Ոմանց հանդէպ իր սէրը քիչ հանդէպ հաւասար սէր չունէր: Ոմանց հանդէպ իր սէրը քիչ 
մըմըմըմը    աւելի էր: Այսպէս, օրինակ, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ Յիսուս աւելի էր: Այսպէս, օրինակ, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ Յիսուս աւելի էր: Այսպէս, օրինակ, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ Յիսուս աւելի էր: Այսպէս, օրինակ, մեզմէ ո՞վ չի գիտեր որ Յիսուս 
առաւել սէր ունէր Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքառաւել սէր ունէր Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքառաւել սէր ունէր Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաքառաւել սէր ունէր Պետրոս, Յակոբոս ու Յովհաննէս առաք----
եալներուն հանդէպ, եւ անոր համար ալ թոյլ տուաւ որ յաեալներուն հանդէպ, եւ անոր համար ալ թոյլ տուաւ որ յաեալներուն հանդէպ, եւ անոր համար ալ թոյլ տուաւ որ յաեալներուն հանդէպ, եւ անոր համար ալ թոյլ տուաւ որ յա----
տուկ պահերու ընթացքին իրեն ընկերանային, ինչպէս օրիտուկ պահերու ընթացքին իրեն ընկերանային, ինչպէս օրիտուկ պահերու ընթացքին իրեն ընկերանային, ինչպէս օրիտուկ պահերու ընթացքին իրեն ընկերանային, ինչպէս օրի----
նակ, այլակերպութեան պահուն (Ղուկաս 9.28: Մատթէնակ, այլակերպութեան պահուն (Ղուկաս 9.28: Մատթէնակ, այլակերպութեան պահուն (Ղուկաս 9.28: Մատթէնակ, այլակերպութեան պահուն (Ղուկաս 9.28: Մատթէոս ոս ոս ոս 
17.1: 17.1: 17.1: 17.1: Մարկոս 9.2),Մարկոս 9.2),Մարկոս 9.2),Մարկոս 9.2),    Յայրոսի աղջկան յարութիւնՅայրոսի աղջկան յարութիւնՅայրոսի աղջկան յարութիւնՅայրոսի աղջկան յարութիւն    տուած պատուած պատուած պատուած պա----
հուն հուն հուն հուն ((((Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37), Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37), Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37), Ղուկաս 8.51: Մարկոս 5.37), Գեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէԳեթսեմանիի պարտէզին զին զին զին 
մէջ մէջ մէջ մէջ տեղի ունեցող իր տառապանքի պահուն տեղի ունեցող իր տառապանքի պահուն տեղի ունեցող իր տառապանքի պահուն տեղի ունեցող իր տառապանքի պահուն ((((Մարկոս 14.33):Մարկոս 14.33):Մարկոս 14.33):Մարկոս 14.33):    

Յիսուս կը խօսի փոխատուի մը մասին, որուն պարտաՅիսուս կը խօսի փոխատուի մը մասին, որուն պարտաՅիսուս կը խօսի փոխատուի մը մասին, որուն պարտաՅիսուս կը խօսի փոխատուի մը մասին, որուն պարտա----
կան էին երկու հոգիներ. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դկան էին երկու հոգիներ. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դկան էին երկու հոգիներ. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դկան էին երկու հոգիներ. մէկը հինգ հարիւր արծաթ դրամ, րամ, րամ, րամ, 
միւսը` յիսուն: Եւ պատմելէ ետք, որ պարտատէրը երկուքին միւսը` յիսուն: Եւ պատմելէ ետք, որ պարտատէրը երկուքին միւսը` յիսուն: Եւ պատմելէ ետք, որ պարտատէրը երկուքին միւսը` յիսուն: Եւ պատմելէ ետք, որ պարտատէրը երկուքին 
ալ պարտքը ջնջեց, հարց կու տայ Սիմոն Փարիսեցիին. ալ պարտքը ջնջեց, հարց կու տայ Սիմոն Փարիսեցիին. ալ պարտքը ջնջեց, հարց կու տայ Սիմոն Փարիսեցիին. ալ պարտքը ջնջեց, հարց կու տայ Սիմոն Փարիսեցիին. ««««Հիմա Հիմա Հիմա Հիմա 
դոդոդոդո´́́́ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի ւն ըսէ, այս երկու պարտապաններէն ո՞ր մէկը աւելի 
պիտի սիրէ զայնպիտի սիրէ զայնպիտի սիրէ զայնպիտի սիրէ զայն»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.41Ղուկաս 7.41Ղուկաս 7.41Ղուկաս 7.41----42): 42): 42): 42): Սիմոնին ուղղուած ՅիՍիմոնին ուղղուած ՅիՍիմոնին ուղղուած ՅիՍիմոնին ուղղուած Յի----
սուսի այս հարցումը յստակ կերպով ցոյց կուսուսի այս հարցումը յստակ կերպով ցոյց կուսուսի այս հարցումը յստակ կերպով ցոյց կուսուսի այս հարցումը յստակ կերպով ցոյց կու    տայ, թէ մարդիկ տայ, թէ մարդիկ տայ, թէ մարդիկ տայ, թէ մարդիկ 
նոյնքան եւ նոյնչափ զինք չեն սիրեր: Արդ, ինչպէս հաւատացնոյնքան եւ նոյնչափ զինք չեն սիրեր: Արդ, ինչպէս հաւատացնոյնքան եւ նոյնչափ զինք չեն սիրեր: Արդ, ինչպէս հաւատացնոյնքան եւ նոյնչափ զինք չեն սիրեր: Արդ, ինչպէս հաւատաց----
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եալներուն սէրը Յիսուսի հանդէպ նոյն աստիճանի չէ, նոյնեալներուն սէրը Յիսուսի հանդէպ նոյն աստիճանի չէ, նոյնեալներուն սէրը Յիսուսի հանդէպ նոյն աստիճանի չէ, նոյնեալներուն սէրը Յիսուսի հանդէպ նոյն աստիճանի չէ, նոյն----
պէս ալ, Յիսուսի սէրը անոնց հանդէպ նոյն աստիճանի չէ: պէս ալ, Յիսուսի սէրը անոնց հանդէպ նոյն աստիճանի չէ: պէս ալ, Յիսուսի սէրը անոնց հանդէպ նոյն աստիճանի չէ: պէս ալ, Յիսուսի սէրը անոնց հանդէպ նոյն աստիճանի չէ: 
Կրնա՞նք ըսել Փարիսեցի Սիմոնն ու պոռնիկ կինը նոյնքան Կրնա՞նք ըսել Փարիսեցի Սիմոնն ու պոռնիկ կինը նոյնքան Կրնա՞նք ըսել Փարիսեցի Սիմոնն ու պոռնիկ կինը նոյնքան Կրնա՞նք ըսել Փարիսեցի Սիմոնն ու պոռնիկ կինը նոյնքան 
սիրեցին Յիսուսը: Ոսիրեցին Յիսուսը: Ոսիրեցին Յիսուսը: Ոսիրեցին Յիսուսը: Ո´́́́չ, չենք կչ, չենք կչ, չենք կչ, չենք կրնար: Պոռնիկ կինը րնար: Պոռնիկ կինը րնար: Պոռնիկ կինը րնար: Պոռնիկ կինը ««««շատ սիշատ սիշատ սիշատ սի----
րեցրեցրեցրեց» » » » Յիսուսը (Ղուկաս 7.47), եւ Յիսուսն ալ զինք աւելի սիրՅիսուսը (Ղուկաս 7.47), եւ Յիսուսն ալ զինք աւելի սիրՅիսուսը (Ղուկաս 7.47), եւ Յիսուսն ալ զինք աւելի սիրՅիսուսը (Ղուկաս 7.47), եւ Յիսուսն ալ զինք աւելի սիրեց եց եց եց 
քան Սիմոնին:քան Սիմոնին:քան Սիմոնին:քան Սիմոնին:    

Տէրը կ'ըսէ. Տէրը կ'ըսէ. Տէրը կ'ըսէ. Տէրը կ'ըսէ. ««««Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը Ով որ կը սիրէ զիս`սիրէ զիս`սիրէ զիս`սիրէ զիս`    խօսքերս կը գործադրէ. խօսքերս կը գործադրէ. խօսքերս կը գործադրէ. խօսքերս կը գործադրէ. 
Հայրս ալ պիտի սիրէ զայն եւ ես ու Հայրս անոր պիտի գանք Հայրս ալ պիտի սիրէ զայն եւ ես ու Հայրս անոր պիտի գանք Հայրս ալ պիտի սիրէ զայն եւ ես ու Հայրս անոր պիտի գանք Հայրս ալ պիտի սիրէ զայն եւ ես ու Հայրս անոր պիտի գանք 
եւ անոր հետ բնակինքեւ անոր հետ բնակինքեւ անոր հետ բնակինքեւ անոր հետ բնակինք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 14.23): Որո՞նց կը Յովհաննէս 14.23): Որո՞նց կը Յովհաննէս 14.23): Որո՞նց կը Յովհաննէս 14.23): Որո՞նց կը սիրէ սիրէ սիրէ սիրէ 
Հայրը տուեալ վկայութեան համաձայն: Կը սիրէ անոնց` Հայրը տուեալ վկայութեան համաձայն: Կը սիրէ անոնց` Հայրը տուեալ վկայութեան համաձայն: Կը սիրէ անոնց` Հայրը տուեալ վկայութեան համաձայն: Կը սիրէ անոնց` 
որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ անոր խօսքերը կը գործադրեն: որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ անոր խօսքերը կը գործադրեն: որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ անոր խօսքերը կը գործադրեն: որոնք կը սիրեն Յիսուսը եւ անոր խօսքերը կը գործադրեն: 
Կրնա՞նք ըսել թէ Հայրը հաւասար կերպով կը սիրէ իր Որդին Կրնա՞նք ըսել թէ Հայրը հաւասար կերպով կը սիրէ իր Որդին Կրնա՞նք ըսել թէ Հայրը հաւասար կերպով կը սիրէ իր Որդին Կրնա՞նք ըսել թէ Հայրը հաւասար կերպով կը սիրէ իր Որդին 
սիրողներն ու չսիրողները, անոր խօսքերը գործադրողներն ու սիրողներն ու չսիրողները, անոր խօսքերը գործադրողներն ու սիրողներն ու չսիրողները, անոր խօսքերը գործադրողներն ու սիրողներն ու չսիրողները, անոր խօսքերը գործադրողներն ու 
չգործադրողները: Եթէ ըսենք որ Հայրը հաւասչգործադրողները: Եթէ ըսենք որ Հայրը հաւասչգործադրողները: Եթէ ըսենք որ Հայրը հաւասչգործադրողները: Եթէ ըսենք որ Հայրը հաւասար կերպով կը ար կերպով կը ար կերպով կը ար կերպով կը 
սիրէ մարդիկը, կը նշանակէ թէ վերեւ ըսած Յիսուսի խօսքը սիրէ մարդիկը, կը նշանակէ թէ վերեւ ըսած Յիսուսի խօսքը սիրէ մարդիկը, կը նշանակէ թէ վերեւ ըսած Յիսուսի խօսքը սիրէ մարդիկը, կը նշանակէ թէ վերեւ ըսած Յիսուսի խօսքը 
ճիշդ չէ: Բայց յստակ է մեր Տիրոջ խօսքը. Հայրը յատուկ սէր ճիշդ չէ: Բայց յստակ է մեր Տիրոջ խօսքը. Հայրը յատուկ սէր ճիշդ չէ: Բայց յստակ է մեր Տիրոջ խօսքը. Հայրը յատուկ սէր ճիշդ չէ: Բայց յստակ է մեր Տիրոջ խօսքը. Հայրը յատուկ սէր 
ունի այն անձերուն հանդէպ` որոնք կը սիրենունի այն անձերուն հանդէպ` որոնք կը սիրենունի այն անձերուն հանդէպ` որոնք կը սիրենունի այն անձերուն հանդէպ` որոնք կը սիրեն    Յիսուսը եւ Յիսուսը եւ Յիսուսը եւ Յիսուսը եւ 
անոր խօսքերը կը գործադրեն:անոր խօսքերը կը գործադրեն:անոր խօսքերը կը գործադրեն:անոր խօսքերը կը գործադրեն:    

Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ Աստուած նոյնչափ ու հաւասար Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ Աստուած նոյնչափ ու հաւասար Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ Աստուած նոյնչափ ու հաւասար Անոնք որոնք կ'ըսեն թէ Աստուած նոյնչափ ու հաւասար 
կերպովկերպովկերպովկերպով    կը սիրէ բոլոր մարդիկը, թող իրենց այս ըսածը հասկը սիրէ բոլոր մարդիկը, թող իրենց այս ըսածը հասկը սիրէ բոլոր մարդիկը, թող իրենց այս ըսածը հասկը սիրէ բոլոր մարդիկը, թող իրենց այս ըսածը հաս----
տատող համար մը ցոյց տան ինծի Աստուածաշունչէն, ճիշդ տատող համար մը ցոյց տան ինծի Աստուածաշունչէն, ճիշդ տատող համար մը ցոյց տան ինծի Աստուածաշունչէն, ճիշդ տատող համար մը ցոյց տան ինծի Աստուածաշունչէն, ճիշդ 
ինչպէս ես ըսածներս ու բացատրութիւններս Աստուածաշընինչպէս ես ըսածներս ու բացատրութիւններս Աստուածաշընինչպէս ես ըսածներս ու բացատրութիւններս Աստուածաշընինչպէս ես ըսածներս ու բացատրութիւններս Աստուածաշըն----
չական վկայութիւններով կը հաստատեմ: Ինծի բոլորին վրայ չական վկայութիւններով կը հաստատեմ: Ինծի բոլորին վրայ չական վկայութիւններով կը հաստատեմ: Ինծի բոլորին վրայ չական վկայութիւններով կը հաստատեմ: Ինծի բոլորին վրայ 
իր անձրեւը տեղացնելու կամ արեւը ծագեցնելու օրինակը միիր անձրեւը տեղացնելու կամ արեւը ծագեցնելու օրինակը միիր անձրեւը տեղացնելու կամ արեւը ծագեցնելու օրինակը միիր անձրեւը տեղացնելու կամ արեւը ծագեցնելու օրինակը մի    
տաք: Տուեալ օրինակը հաւասար կերպով մարդիկը սիրելու տաք: Տուեալ օրինակը հաւասար կերպով մարդիկը սիրելու տաք: Տուեալ օրինակը հաւասար կերպով մարդիկը սիրելու տաք: Տուեալ օրինակը հաւասար կերպով մարդիկը սիրելու 
մասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւասար կերպով Աստուծոյ հոմասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւասար կերպով Աստուծոյ հոմասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւասար կերպով Աստուծոյ հոմասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւասար կերպով Աստուծոյ հո----
գատարութիւնն ու բարիքները վայելելու մասին է որ կը խօսի: գատարութիւնն ու բարիքները վայելելու մասին է որ կը խօսի: գատարութիւնն ու բարիքները վայելելու մասին է որ կը խօսի: գատարութիւնն ու բարիքները վայելելու մասին է որ կը խօսի: 
Աստուած իբրեւ արարիչը բոլոր մարդոց` բոլորին ալ հանԱստուած իբրեւ արարիչը բոլոր մարդոց` բոլորին ալ հանԱստուած իբրեւ արարիչը բոլոր մարդոց` բոլորին ալ հանԱստուած իբրեւ արարիչը բոլոր մարդոց` բոլորին ալ հան----
դէպ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ, բայց սիրալիրդէպ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ, բայց սիրալիրդէպ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ, բայց սիրալիրդէպ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ, բայց սիրալիր    յարաբեյարաբեյարաբեյարաբե----
րութեան մէջ է միայն անոնց հետ` որոնք հաշտուած են իրեն րութեան մէջ է միայն անոնց հետ` որոնք հաշտուած են իրեն րութեան մէջ է միայն անոնց հետ` որոնք հաշտուած են իրեն րութեան մէջ է միայն անոնց հետ` որոնք հաշտուած են իրեն 
հետ` իր Որդիին միջոցաւ, եւ կը սիրեն իր Որդին ու կը գորհետ` իր Որդիին միջոցաւ, եւ կը սիրեն իր Որդին ու կը գորհետ` իր Որդիին միջոցաւ, եւ կը սիրեն իր Որդին ու կը գորհետ` իր Որդիին միջոցաւ, եւ կը սիրեն իր Որդին ու կը գոր----
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ծադրեն անոր խօսքերը, նոյնինքն Տիրոջ խօսքին համաձայն ծադրեն անոր խօսքերը, նոյնինքն Տիրոջ խօսքին համաձայն ծադրեն անոր խօսքերը, նոյնինքն Տիրոջ խօսքին համաձայն ծադրեն անոր խօսքերը, նոյնինքն Տիրոջ խօսքին համաձայն 
((((Յովհաննէս 14.23):Յովհաննէս 14.23):Յովհաննէս 14.23):Յովհաննէս 14.23):    

Յիսուս կը հաստատէ, թէ ինք կը սիրէ իր հետեւորդները Յիսուս կը հաստատէ, թէ ինք կը սիրէ իր հետեւորդները Յիսուս կը հաստատէ, թէ ինք կը սիրէ իր հետեւորդները Յիսուս կը հաստատէ, թէ ինք կը սիրէ իր հետեւորդները 
((((Յովհաննէս 15.9), Յովհաննէս 15.9), Յովհաննէս 15.9), Յովհաննէս 15.9), եւ աշխարհն ալ կը սիրէ իր հետեւորդները եւ աշխարհն ալ կը սիրէ իր հետեւորդները եւ աշխարհն ալ կը սիրէ իր հետեւորդները եւ աշխարհն ալ կը սիրէ իր հետեւորդները 
((((Յովհաննէս 15.19): Ասիկա յստակ ցոյց չի՞ տար թէ Յիսուս Յովհաննէս 15.19): Ասիկա յստակ ցոյց չի՞ տար թէ Յիսուս Յովհաննէս 15.19): Ասիկա յստակ ցոյց չի՞ տար թէ Յիսուս Յովհաննէս 15.19): Ասիկա յստակ ցոյց չի՞ տար թէ Յիսուս 
մասնաւոր սէր ունի իր հետեւորդներուն հանդէպ: Եթէ Յիսուս մասնաւոր սէր ունի իր հետեւորդներուն հանդէպ: Եթէ Յիսուս մասնաւոր սէր ունի իր հետեւորդներուն հանդէպ: Եթէ Յիսուս մասնաւոր սէր ունի իր հետեւորդներուն հանդէպ: Եթէ Յիսուս 
հաւասար կերպով կը սիրէ իր հետեւորդներն ու աշխարհի հաւասար կերպով կը սիրէ իր հետեւորդներն ու աշխարհի հաւասար կերպով կը սիրէ իր հետեւորդներն ու աշխարհի հաւասար կերպով կը սիրէ իր հետեւորդներն ու աշխարհի 
հետեւորդները, այդ պարագային` ո՞ւր մնաց արդարութիւնը: հետեւորդները, այդ պարագային` ո՞ւր մնաց արդարութիւնը: հետեւորդները, այդ պարագային` ո՞ւր մնաց արդարութիւնը: հետեւորդները, այդ պարագային` ո՞ւր մնաց արդարութիւնը: 
ԱրդարոԱրդարոԱրդարոԱրդարութիւնը չի՞ պահանջեր որ իւրաքանչիւրին իր սրտին ւթիւնը չի՞ պահանջեր որ իւրաքանչիւրին իր սրտին ւթիւնը չի՞ պահանջեր որ իւրաքանչիւրին իր սրտին ւթիւնը չի՞ պահանջեր որ իւրաքանչիւրին իր սրտին 
համեմատ տրուի: Աստուած ի՞նչպէս կրնայ հաւասար կերհամեմատ տրուի: Աստուած ի՞նչպէս կրնայ հաւասար կերհամեմատ տրուի: Աստուած ի՞նչպէս կրնայ հաւասար կերհամեմատ տրուի: Աստուած ի՞նչպէս կրնայ հաւասար կեր----
պով սիրել Քրիստոսի կապուած սիրտն ու աշխարհին կապպով սիրել Քրիստոսի կապուած սիրտն ու աշխարհին կապպով սիրել Քրիստոսի կապուած սիրտն ու աշխարհին կապպով սիրել Քրիստոսի կապուած սիրտն ու աշխարհին կապ----
ուած սիրտը: Դաւիթին համար կ'ըսուի թէ Տիրոջ ուած սիրտը: Դաւիթին համար կ'ըսուի թէ Տիրոջ ուած սիրտը: Դաւիթին համար կ'ըսուի թէ Տիրոջ ուած սիրտը: Դաւիթին համար կ'ըսուի թէ Տիրոջ ««««սրտին հասրտին հասրտին հասրտին հա----
մեմատ մարդմեմատ մարդմեմատ մարդմեմատ մարդ» » » » մըն էր (Ա.Թագաւորաց 13.14): Կրնա՞նք նոյնը մըն էր (Ա.Թագաւորաց 13.14): Կրնա՞նք նոյնը մըն էր (Ա.Թագաւորաց 13.14): Կրնա՞նք նոյնը մըն էր (Ա.Թագաւորաց 13.14): Կրնա՞նք նոյնը 
ըսել ըսել ըսել ըսել Սաւուղին համար ալ: Տիրոջ Սաւուղին համար ալ: Տիրոջ Սաւուղին համար ալ: Տիրոջ Սաւուղին համար ալ: Տիրոջ ««««սրտին համեմատ մարդսրտին համեմատ մարդսրտին համեմատ մարդսրտին համեմատ մարդ» » » » 
բացատրութիւնը, չի նշանակեր Տիրոջ սրտին ուզածը ընող բացատրութիւնը, չի նշանակեր Տիրոջ սրտին ուզածը ընող բացատրութիւնը, չի նշանակեր Տիրոջ սրտին ուզածը ընող բացատրութիւնը, չի նշանակեր Տիրոջ սրտին ուզածը ընող 
անձ.անձ.անձ.անձ.    Դաւիթ դեռ չէր կանչուած Տիրոջ կողմէ` որ Տիրոջ ուզաԴաւիթ դեռ չէր կանչուած Տիրոջ կողմէ` որ Տիրոջ ուզաԴաւիթ դեռ չէր կանչուած Տիրոջ կողմէ` որ Տիրոջ ուզաԴաւիթ դեռ չէր կանչուած Տիրոջ կողմէ` որ Տիրոջ ուզա----
ծը ընէր, Տիրոջ կամքը գործադրէր: Տիրոջ ծը ընէր, Տիրոջ կամքը գործադրէր: Տիրոջ ծը ընէր, Տիրոջ կամքը գործադրէր: Տիրոջ ծը ընէր, Տիրոջ կամքը գործադրէր: Տիրոջ ««««սրտին համեմատ սրտին համեմատ սրտին համեմատ սրտին համեմատ 
մարդմարդմարդմարդ» » » » բացատրութիւնը կը նշանակէ Տիրոջ սրտին սէրը բացատրութիւնը կը նշանակէ Տիրոջ սրտին սէրը բացատրութիւնը կը նշանակէ Տիրոջ սրտին սէրը բացատրութիւնը կը նշանակէ Տիրոջ սրտին սէրը 
վայվայվայվայելող անձ. ասիկա եւս կը բացայայտէ թէ Աստուած հաւաելող անձ. ասիկա եւս կը բացայայտէ թէ Աստուած հաւաելող անձ. ասիկա եւս կը բացայայտէ թէ Աստուած հաւաելող անձ. ասիկա եւս կը բացայայտէ թէ Աստուած հաւա----
սար չափով չի սիրեր մարդիկը: Երկու ամփոփ կէտեր եւս.սար չափով չի սիրեր մարդիկը: Երկու ամփոփ կէտեր եւս.սար չափով չի սիրեր մարդիկը: Երկու ամփոփ կէտեր եւս.սար չափով չի սիրեր մարդիկը: Երկու ամփոփ կէտեր եւս.----    

ա) Աստուած խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ. բոլոա) Աստուած խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ. բոլոա) Աստուած խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ. բոլոա) Աստուած խտրութիւն չի դներ մարդոց միջեւ. բոլո----
րիրիրիրի´́́́ն կը սիրէ. բայց խտրութիւն չդնելու արարքը, պէտք չէ ն կը սիրէ. բայց խտրութիւն չդնելու արարքը, պէտք չէ ն կը սիրէ. բայց խտրութիւն չդնելու արարքը, պէտք չէ ն կը սիրէ. բայց խտրութիւն չդնելու արարքը, պէտք չէ 
հաւահաւահաւահաւասար չափով սիրելու հետ շփոթել:սար չափով սիրելու հետ շփոթել:սար չափով սիրելու հետ շփոթել:սար չափով սիրելու հետ շփոթել:    

բ) Աստուած կը սիրէ բ) Աստուած կը սիրէ բ) Աստուած կը սիրէ բ) Աստուած կը սիրէ նոյնիսկ զինք չսիրող, անհաւատ ու նոյնիսկ զինք չսիրող, անհաւատ ու նոյնիսկ զինք չսիրող, անհաւատ ու նոյնիսկ զինք չսիրող, անհաւատ ու 
մեղքով լեցուն մարդիկը, որպէսզի իր սիրովը զանոնք դարձի մեղքով լեցուն մարդիկը, որպէսզի իր սիրովը զանոնք դարձի մեղքով լեցուն մարդիկը, որպէսզի իր սիրովը զանոնք դարձի մեղքով լեցուն մարդիկը, որպէսզի իր սիրովը զանոնք դարձի 
բերէ, եւ ոբերէ, եւ ոբերէ, եւ ոբերէ, եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ արժանի են իր սիրոյն, ինչպէս է չ թէ որովհետեւ արժանի են իր սիրոյն, ինչպէս է չ թէ որովհետեւ արժանի են իր սիրոյն, ինչպէս է չ թէ որովհետեւ արժանի են իր սիրոյն, ինչպէս է 
պարագան զինք սիրողներուն ու իր հետեւորդներուն:պարագան զինք սիրողներուն ու իր հետեւորդներուն:պարագան զինք սիրողներուն ու իր հետեւորդներուն:պարագան զինք սիրողներուն ու իր հետեւորդներուն:    

««««Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ անունով, որ եկաւ եւ Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ անունով, որ եկաւ եւ Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ անունով, որ եկաւ եւ Ասիկա քոյր մը ունէր, Մարիամ անունով, որ եկաւ եւ 
Տիրոջ ոտքերուն քովՏիրոջ ոտքերուն քովՏիրոջ ոտքերուն քովՏիրոջ ոտքերուն քով    նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ նստելով՝ սկսաւ անոր խօսքերը մտիկ 
ընելընելընելընել»»»» ( ( ( (Ղուկաս 10.39):Ղուկաս 10.39):Ղուկաս 10.39):Ղուկաս 10.39):    

1)1)1)1)    Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով եւ սկսաւ Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով եւ սկսաւ Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով եւ սկսաւ Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով եւ սկսաւ 
անոր խօսքերը մտիկ ընել: Մեզի չանոր խօսքերը մտիկ ընել: Մեզի չանոր խօսքերը մտիկ ընել: Մեզի չանոր խօսքերը մտիկ ընել: Մեզի չ’’’’ըսուիր թէ Յիսուս ինչի մաըսուիր թէ Յիսուս ինչի մաըսուիր թէ Յիսուս ինչի մաըսուիր թէ Յիսուս ինչի մա----
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սին կը խօսէր Մարիամին: Բայց կարելի է մտածել, որ կը խօսին կը խօսէր Մարիամին: Բայց կարելի է մտածել, որ կը խօսին կը խօսէր Մարիամին: Բայց կարելի է մտածել, որ կը խօսին կը խօսէր Մարիամին: Բայց կարելի է մտածել, որ կը խօ----
սէր Աստուծոյ արքայութեան մասին, իր փրկագործասէր Աստուծոյ արքայութեան մասին, իր փրկագործասէր Աստուծոյ արքայութեան մասին, իր փրկագործասէր Աստուծոյ արքայութեան մասին, իր փրկագործական կան կան կան 
ծիրագիրին մասին, Աստուծոյ սիրոյն մասին, մեղքերու քածիրագիրին մասին, Աստուծոյ սիրոյն մասին, մեղքերու քածիրագիրին մասին, Աստուծոյ սիրոյն մասին, մեղքերու քածիրագիրին մասին, Աստուծոյ սիրոյն մասին, մեղքերու քա----
ւութեան մասին, մարդոց փրկութեան մասին: Մարիամ իր ւութեան մասին, մարդոց փրկութեան մասին: Մարիամ իր ւութեան մասին, մարդոց փրկութեան մասին: Մարիամ իր ւութեան մասին, մարդոց փրկութեան մասին: Մարիամ իր 
վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի նստիլ Տիրոջ ոտքերուն քով վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի նստիլ Տիրոջ ոտքերուն քով վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի նստիլ Տիրոջ ոտքերուն քով վերաբերմունքով սորվեցուց մեզի նստիլ Տիրոջ ոտքերուն քով 
ու մտիկ ընել անոր խօսքերուն: Մենք շատ բան ունինք սորու մտիկ ընել անոր խօսքերուն: Մենք շատ բան ունինք սորու մտիկ ընել անոր խօսքերուն: Մենք շատ բան ունինք սորու մտիկ ընել անոր խօսքերուն: Մենք շատ բան ունինք սոր----
վելիք Տիրոջմէ, բայց պէտք է նախ Մարիամի նմանվելիք Տիրոջմէ, բայց պէտք է նախ Մարիամի նմանվելիք Տիրոջմէ, բայց պէտք է նախ Մարիամի նմանվելիք Տիրոջմէ, բայց պէտք է նախ Մարիամի նման    անոր անոր անոր անոր 
ոտքերուն քով նստիլ սորվինք: Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն ոտքերուն քով նստիլ սորվինք: Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն ոտքերուն քով նստիլ սորվինք: Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն ոտքերուն քով նստիլ սորվինք: Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն 
քով` Տէրը մեզի պիտի սորվեցնէ իրեն նման հեզ ու խոնարհ քով` Տէրը մեզի պիտի սորվեցնէ իրեն նման հեզ ու խոնարհ քով` Տէրը մեզի պիտի սորվեցնէ իրեն նման հեզ ու խոնարհ քով` Տէրը մեզի պիտի սորվեցնէ իրեն նման հեզ ու խոնարհ 
ըլլալ. ըլլալ. ըլլալ. ըլլալ. ««««Ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով խոԻնձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով խոԻնձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով խոԻնձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով խո----
նարհնարհնարհնարհ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 11.29):Մատթէոս 11.29):Մատթէոս 11.29):Մատթէոս 11.29):    Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` Եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` 
ան մեզի պիտի սորվեցնէ սիրել զԱստուածան մեզի պիտի սորվեցնէ սիրել զԱստուածան մեզի պիտի սորվեցնէ սիրել զԱստուածան մեզի պիտի սորվեցնէ սիրել զԱստուած    ու մեր նմաու մեր նմաու մեր նմաու մեր նմանը, նը, նը, նը, 
պիտի սորվեցնէ Սուրբ Հոգիով աղօթել ու Սուրբ Հոգիով պիտի սորվեցնէ Սուրբ Հոգիով աղօթել ու Սուրբ Հոգիով պիտի սորվեցնէ Սուրբ Հոգիով աղօթել ու Սուրբ Հոգիով պիտի սորվեցնէ Սուրբ Հոգիով աղօթել ու Սուրբ Հոգիով 
առաջնորդուիլ, պիտի սորվեցնէ իր կամքը գիտնալու ու կաառաջնորդուիլ, պիտի սորվեցնէ իր կամքը գիտնալու ու կաառաջնորդուիլ, պիտի սորվեցնէ իր կամքը գիտնալու ու կաառաջնորդուիլ, պիտի սորվեցնէ իր կամքը գիտնալու ու կա----
տարելու կերպը, պիտի սորվեցնէ ներել մեր թշնամիներուն, տարելու կերպը, պիտի սորվեցնէ ներել մեր թշնամիներուն, տարելու կերպը, պիտի սորվեցնէ ներել մեր թշնամիներուն, տարելու կերպը, պիտի սորվեցնէ ներել մեր թշնամիներուն, 
պիտի սորվեցնէ օրհնել մեզ անիծող մարդիկը, պիտի սորպիտի սորվեցնէ օրհնել մեզ անիծող մարդիկը, պիտի սորպիտի սորվեցնէ օրհնել մեզ անիծող մարդիկը, պիտի սորպիտի սորվեցնէ օրհնել մեզ անիծող մարդիկը, պիտի սոր----
վեցնէ բարիք գործել մեզի չարիք ընողնվեցնէ բարիք գործել մեզի չարիք ընողնվեցնէ բարիք գործել մեզի չարիք ընողնվեցնէ բարիք գործել մեզի չարիք ընողներուն, պիտի սորվեցնէ երուն, պիտի սորվեցնէ երուն, պիտի սորվեցնէ երուն, պիտի սորվեցնէ 
Աստուծոյ մատին դրական միջամտութիւնը տեսնել մեզի Աստուծոյ մատին դրական միջամտութիւնը տեսնել մեզի Աստուծոյ մատին դրական միջամտութիւնը տեսնել մեզի Աստուծոյ մատին դրական միջամտութիւնը տեսնել մեզի 
պատահող փորձութիւններուն մէջ, պիտի սորվեցնէ հասկնալ պատահող փորձութիւններուն մէջ, պիտի սորվեցնէ հասկնալ պատահող փորձութիւններուն մէջ, պիտի սորվեցնէ հասկնալ պատահող փորձութիւններուն մէջ, պիտի սորվեցնէ հասկնալ 
փորձութիւններուն նպատակը ու օգտուիլ անոնցմէ, պիտի փորձութիւններուն նպատակը ու օգտուիլ անոնցմէ, պիտի փորձութիւններուն նպատակը ու օգտուիլ անոնցմէ, պիտի փորձութիւններուն նպատակը ու օգտուիլ անոնցմէ, պիտի 
սորվեցնէ սիրել, կարդալ ու հասկնալ Աստուածաշունչը: Տասորվեցնէ սիրել, կարդալ ու հասկնալ Աստուածաշունչը: Տասորվեցնէ սիրել, կարդալ ու հասկնալ Աստուածաշունչը: Տասորվեցնէ սիրել, կարդալ ու հասկնալ Աստուածաշունչը: Տա----
կաւին, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերունկաւին, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերունկաւին, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերունկաւին, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն    քով` ան մեզի պիտի քով` ան մեզի պիտի քով` ան մեզի պիտի քով` ան մեզի պիտի 
սորվեցնէ վկայութիւն տալ իր մասին, պիտի սորվեցնէ մարսորվեցնէ վկայութիւն տալ իր մասին, պիտի սորվեցնէ մարսորվեցնէ վկայութիւն տալ իր մասին, պիտի սորվեցնէ մարսորվեցնէ վկայութիւն տալ իր մասին, պիտի սորվեցնէ մար----
դիկը իրեն բերել, պիտի սորվեցնէ եդիկը իրեն բերել, պիտի սորվեցնէ եդիկը իրեն բերել, պիտի սորվեցնէ եդիկը իրեն բերել, պիտի սորվեցնէ ե´́́́րբ խօսիլ եւ իրբ խօսիլ եւ իրբ խօսիլ եւ իրբ խօսիլ եւ ի´́́́նչ խօսիլ, նչ խօսիլ, նչ խօսիլ, նչ խօսիլ, 
պիտի սորվեցնէ եպիտի սորվեցնէ եպիտի սորվեցնէ եպիտի սորվեցնէ ե´́́́րբ լուռ մնալ եւ ինչորբ լուռ մնալ եւ ինչորբ լուռ մնալ եւ ինչորբ լուռ մնալ եւ ինչո´́́́ւ լուռ մնալ, պիտի ւ լուռ մնալ, պիտի ւ լուռ մնալ, պիտի ւ լուռ մնալ, պիտի 
սորվեցնէ իսորվեցնէ իսորվեցնէ իսորվեցնէ ի´́́́նչ ընել երբ ճշմարտունչ ընել երբ ճշմարտունչ ընել երբ ճշմարտունչ ընել երբ ճշմարտութիւնը կը խեղաթիւրուի, թիւնը կը խեղաթիւրուի, թիւնը կը խեղաթիւրուի, թիւնը կը խեղաթիւրուի, 
երբ տկարը կերբ տկարը կերբ տկարը կերբ տկարը կ’’’’ոտնակոխոտնակոխոտնակոխոտնակոխուի, երբ աղքատը կուի, երբ աղքատը կուի, երբ աղքատը կուի, երբ աղքատը կ’’’’արհամարհուի: արհամարհուի: արհամարհուի: արհամարհուի: 
Եւ դեռ, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքեԵւ դեռ, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքեԵւ դեռ, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքեԵւ դեռ, եթէ նստինք Տիրոջ ոտքերուն քով` ան մեզի պիտի րուն քով` ան մեզի պիտի րուն քով` ան մեզի պիտի րուն քով` ան մեզի պիտի 
սորվեցնէ համբերութեամբ տանիլ կեանքի նեղութիւնները, սորվեցնէ համբերութեամբ տանիլ կեանքի նեղութիւնները, սորվեցնէ համբերութեամբ տանիլ կեանքի նեղութիւնները, սորվեցնէ համբերութեամբ տանիլ կեանքի նեղութիւնները, 
պիտի սորվեցնէ հաստատ մնալ դժուարութիւններուն դիմաց, պիտի սորվեցնէ հաստատ մնալ դժուարութիւններուն դիմաց, պիտի սորվեցնէ հաստատ մնալ դժուարութիւններուն դիմաց, պիտի սորվեցնէ հաստատ մնալ դժուարութիւններուն դիմաց, 
պիտի սորվեցնէ թէ ով որ մինչեւ վերջ դիմանայ` պիտի պիտի սորվեցնէ թէ ով որ մինչեւ վերջ դիմանայ` պիտի պիտի սորվեցնէ թէ ով որ մինչեւ վերջ դիմանայ` պիտի պիտի սորվեցնէ թէ ով որ մինչեւ վերջ դիմանայ` պիտի 
փրկուի, ով որ մինչեւփրկուի, ով որ մինչեւփրկուի, ով որ մինչեւփրկուի, ով որ մինչեւ    վերջ հաւատավերջ հաւատավերջ հաւատավերջ հաւատարիմ մնայ` Աստուծոյ զարիմ մնայ` Աստուծոյ զարիմ մնայ` Աստուծոյ զարիմ մնայ` Աստուծոյ զա----
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ւակ իբրեւ պիտի յայտարարուի, ով որ մինչեւ վերջ համբերէ` ւակ իբրեւ պիտի յայտարարուի, ով որ մինչեւ վերջ համբերէ` ւակ իբրեւ պիտի յայտարարուի, ով որ մինչեւ վերջ համբերէ` ւակ իբրեւ պիտի յայտարարուի, ով որ մինչեւ վերջ համբերէ` 
պիտի վարձատրուի ու Աստուծմէ պատիւ պիտի ստանայ:պիտի վարձատրուի ու Աստուծմէ պատիւ պիտի ստանայ:պիտի վարձատրուի ու Աստուծմէ պատիւ պիտի ստանայ:պիտի վարձատրուի ու Աստուծմէ պատիւ պիտի ստանայ:    

2) 2) 2) 2) Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով` սորվելու հաՄարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով` սորվելու հաՄարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով` սորվելու հաՄարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով` սորվելու հա----
մար անկէ: Այսօր Տիրոջ ոտքերուն քով նստող ու Տիրոջմէ մար անկէ: Այսօր Տիրոջ ոտքերուն քով նստող ու Տիրոջմէ մար անկէ: Այսօր Տիրոջ ոտքերուն քով նստող ու Տիրոջմէ մար անկէ: Այսօր Տիրոջ ոտքերուն քով նստող ու Տիրոջմէ 
սորվիլ ուզող հաւասորվիլ ուզող հաւասորվիլ ուզող հաւասորվիլ ուզող հաւատտտտացեալներուն թիւը շատ քիչ է: ացեալներուն թիւը շատ քիչ է: ացեալներուն թիւը շատ քիչ է: ացեալներուն թիւը շատ քիչ է: 
Այսօրուան հաւատացեալները (յարգանքս այդպէս չեղողնեԱյսօրուան հաւատացեալները (յարգանքս այդպէս չեղողնեԱյսօրուան հաւատացեալները (յարգանքս այդպէս չեղողնեԱյսօրուան հաւատացեալները (յարգանքս այդպէս չեղողնե----
րուն) եթէ քարոզ մը լսեն կամ քարոզ մը տան` կը զգան ու կը րուն) եթէ քարոզ մը լսեն կամ քարոզ մը տան` կը զգան ու կը րուն) եթէ քարոզ մը լսեն կամ քարոզ մը տան` կը զգան ու կը րուն) եթէ քարոզ մը լսեն կամ քարոզ մը տան` կը զգան ու կը 
կարծեն որ արդէն քարոզիչ եղան: Եթէ մէկ անգամ Աստուակարծեն որ արդէն քարոզիչ եղան: Եթէ մէկ անգամ Աստուակարծեն որ արդէն քարոզիչ եղան: Եթէ մէկ անգամ Աստուակարծեն որ արդէն քարոզիչ եղան: Եթէ մէկ անգամ Աստուա----
ծաշունչը կարդան` կը կարծեն որ արդէն ամէն բան հասկցող ծաշունչը կարդան` կը կարծեն որ արդէն ամէն բան հասկցող ծաշունչը կարդան` կը կարծեն որ արդէն ամէն բան հասկցող ծաշունչը կարդան` կը կարծեն որ արդէն ամէն բան հասկցող 
ու գիտցող եղան: Եթու գիտցող եղան: Եթու գիտցող եղան: Եթու գիտցող եղան: Եթէ մեկնութեան մէկ գիրք կարդան` կը է մեկնութեան մէկ գիրք կարդան` կը է մեկնութեան մէկ գիրք կարդան` կը է մեկնութեան մէկ գիրք կարդան` կը 
խորհին որ արդէն մեկնիչ եղան: Եթէ աղօթքի պահուն Սուրբ խորհին որ արդէն մեկնիչ եղան: Եթէ աղօթքի պահուն Սուրբ խորհին որ արդէն մեկնիչ եղան: Եթէ աղօթքի պահուն Սուրբ խորհին որ արդէն մեկնիչ եղան: Եթէ աղօթքի պահուն Սուրբ 
Հոգիին պզտիկ մէկ հպումը ունեցան` կը կարծեն որ արդէն Հոգիին պզտիկ մէկ հպումը ունեցան` կը կարծեն որ արդէն Հոգիին պզտիկ մէկ հպումը ունեցան` կը կարծեն որ արդէն Հոգիին պզտիկ մէկ հպումը ունեցան` կը կարծեն որ արդէն 
սրբացան եւ իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր կը զգան: Եթէ սրբացան եւ իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր կը զգան: Եթէ սրբացան եւ իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր կը զգան: Եթէ սրբացան եւ իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր կը զգան: Եթէ 
հոգեւոր ապրում մը ունեցան` անոր անունը հոգեւոր ապրում մը ունեցան` անոր անունը հոգեւոր ապրում մը ունեցան` անոր անունը հոգեւոր ապրում մը ունեցան` անոր անունը ««««Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի Սուրբ Հոգիի 
մկրտումկրտումկրտումկրտութիւնթիւնթիւնթիւն» » » » կկկկը դնեն: Եթէ երազ մը տեսան` անոր անունը ը դնեն: Եթէ երազ մը տեսան` անոր անունը ը դնեն: Եթէ երազ մը տեսան` անոր անունը ը դնեն: Եթէ երազ մը տեսան` անոր անունը 
««««տեսիլքտեսիլքտեսիլքտեսիլք» » » » կը դնեն: Եթէ աղօթքի պահուն մտածում մը ունեկը դնեն: Եթէ աղօթքի պահուն մտածում մը ունեկը դնեն: Եթէ աղօթքի պահուն մտածում մը ունեկը դնեն: Եթէ աղօթքի պահուն մտածում մը ունե----
ցան` անոր անունը ցան` անոր անունը ցան` անոր անունը ցան` անոր անունը ««««յայտնութիւնյայտնութիւնյայտնութիւնյայտնութիւն» » » » կը դնեն: Եթէ աղօթքի կը դնեն: Եթէ աղօթքի կը դնեն: Եթէ աղօթքի կը դնեն: Եթէ աղօթքի 
պահուն կամայ թէ ակամայ անհասկնալի բառ մը դուրս եկաւ պահուն կամայ թէ ակամայ անհասկնալի բառ մը դուրս եկաւ պահուն կամայ թէ ակամայ անհասկնալի բառ մը դուրս եկաւ պահուն կամայ թէ ակամայ անհասկնալի բառ մը դուրս եկաւ 
իրենց բերանէն` անոր անունը իրենց բերանէն` անոր անունը իրենց բերանէն` անոր անունը իրենց բերանէն` անոր անունը ««««անծանօթ լեզուի պարգեւանծանօթ լեզուի պարգեւանծանօթ լեզուի պարգեւանծանօթ լեզուի պարգեւ» » » » կը կը կը կը 
դնեն: Այդնեն: Այդնեն: Այդնեն: Այսօրուան հաւատացեալսօրուան հաւատացեալսօրուան հաւատացեալսօրուան հաւատացեալները կը մոռնան, որ եկեղեցները կը մոռնան, որ եկեղեցները կը մոռնան, որ եկեղեցները կը մոռնան, որ եկեղեց----
ւոյ հայրերը այս բաները սորվելու ու զանազանել գիտնալու ւոյ հայրերը այս բաները սորվելու ու զանազանել գիտնալու ւոյ հայրերը այս բաները սորվելու ու զանազանել գիտնալու ւոյ հայրերը այս բաները սորվելու ու զանազանել գիտնալու 
համար` տասնեակհամար` տասնեակհամար` տասնեակհամար` տասնեակ----տասնեակ տարիներ Տիրոջ ոտքերուն քով տասնեակ տարիներ Տիրոջ ոտքերուն քով տասնեակ տարիներ Տիրոջ ոտքերուն քով տասնեակ տարիներ Տիրոջ ոտքերուն քով 
նստած ու անկէ սորված են: Անոնք Տիրոջ ոտքերուն քով նստած ու անկէ սորված են: Անոնք Տիրոջ ոտքերուն քով նստած ու անկէ սորված են: Անոնք Տիրոջ ոտքերուն քով նստած ու անկէ սորված են: Անոնք Տիրոջ ոտքերուն քով 
կեանքեկեանքեկեանքեկեանքե´́́́ր մաշեցուցած են` լոկ մէկ բան սորվելու համար, ր մաշեցուցած են` լոկ մէկ բան սորվելու համար, ր մաշեցուցած են` լոկ մէկ բան սորվելու համար, ր մաշեցուցած են` լոկ մէկ բան սորվելու համար, 
իսկ աիսկ աիսկ աիսկ այսօրուան հաւատացեալյսօրուան հաւատացեալյսօրուան հաւատացեալյսօրուան հաւատացեալները, կարծէք ի ծնէ ամենագէտ ները, կարծէք ի ծնէ ամենագէտ ները, կարծէք ի ծնէ ամենագէտ ները, կարծէք ի ծնէ ամենագէտ 
են, բանիմաց են, շնորհալի են, պարգեւալից են:են, բանիմաց են, շնորհալի են, պարգեւալից են:են, բանիմաց են, շնորհալի են, պարգեւալից են:են, բանիմաց են, շնորհալի են, պարգեւալից են:    

3) 3) 3) 3) Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով, եւ ատիկա Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով, եւ ատիկա Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով, եւ ատիկա Մարիամ նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով, եւ ատիկա 
ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնը, իր համեստութիւնը, ոչինչ ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնը, իր համեստութիւնը, ոչինչ ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնը, իր համեստութիւնը, ոչինչ ցոյց կու տայ իր խոնարհութիւնը, իր համեստութիւնը, ոչինչ 
ըլլալու իր գիտակցութիւնը: Ո՞ւր են այսօրուան խոնարհ ու ըլլալու իր գիտակցութիւնը: Ո՞ւր են այսօրուան խոնարհ ու ըլլալու իր գիտակցութիւնը: Ո՞ւր են այսօրուան խոնարհ ու ըլլալու իր գիտակցութիւնը: Ո՞ւր են այսօրուան խոնարհ ու 
համեստ հհամեստ հհամեստ հհամեստ հաւատացեալները: Ո՞ւր են այսօր իրենք զիրենք աւատացեալները: Ո՞ւր են այսօր իրենք զիրենք աւատացեալները: Ո՞ւր են այսօր իրենք զիրենք աւատացեալները: Ո՞ւր են այսօր իրենք զիրենք 
ոչինչ նկատող հոգեւորները: Այսօրուան հոգեւորները բոլորն ոչինչ նկատող հոգեւորները: Այսօրուան հոգեւորները բոլորն ոչինչ նկատող հոգեւորները: Այսօրուան հոգեւորները բոլորն ոչինչ նկատող հոգեւորները: Այսօրուան հոգեւորները բոլորն 
ալալալալ    գլուխ ըլլալ կգլուխ ըլլալ կգլուխ ըլլալ կգլուխ ըլլալ կ’’’’ուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չ’’’’ուզեր ոտքերու քով նստիլ: ուզեր ոտքերու քով նստիլ: ուզեր ոտքերու քով նստիլ: ուզեր ոտքերու քով նստիլ: 
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Բոլորն ալ ուսուցիչ ըլլալ կԲոլորն ալ ուսուցիչ ըլլալ կԲոլորն ալ ուսուցիչ ըլլալ կԲոլորն ալ ուսուցիչ ըլլալ կ’’’’ուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չուզեն. մարդ չ’’’’ուզեր նախ աշաուզեր նախ աշաուզեր նախ աշաուզեր նախ աշա----
կերտ ըլլալ: Բոլորն ալ առաջնորդ ըլլալ կկերտ ըլլալ: Բոլորն ալ առաջնորդ ըլլալ կկերտ ըլլալ: Բոլորն ալ առաջնորդ ըլլալ կկերտ ըլլալ: Բոլորն ալ առաջնորդ ըլլալ կ’’’’ուզեն. մաուզեն. մաուզեն. մաուզեն. մարդ չրդ չրդ չրդ չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
սպասաւոր ըլլալ: Բոլորն ալ մեծ գործեր կատարել կսպասաւոր ըլլալ: Բոլորն ալ մեծ գործեր կատարել կսպասաւոր ըլլալ: Բոլորն ալ մեծ գործեր կատարել կսպասաւոր ըլլալ: Բոլորն ալ մեծ գործեր կատարել կ’’’’ուզեն. ուզեն. ուզեն. ուզեն. 
մարդ չմարդ չմարդ չմարդ չ’’’’ուզեր փոքր գործեր կատարել: Բոլորն ալ զիրենք ուզեր փոքր գործեր կատարել: Բոլորն ալ զիրենք ուզեր փոքր գործեր կատարել: Բոլորն ալ զիրենք ուզեր փոքր գործեր կատարել: Բոլորն ալ զիրենք 
տեսնող աչք կը փնտռեն. մարդ չտեսնող աչք կը փնտռեն. մարդ չտեսնող աչք կը փնտռեն. մարդ չտեսնող աչք կը փնտռեն. մարդ չ’’’’ուզեր աչքերէ հեռու գործել: ուզեր աչքերէ հեռու գործել: ուզեր աչքերէ հեռու գործել: ուզեր աչքերէ հեռու գործել:     

4) 4) 4) 4) Յիսուս կը խօսէր` Մարիամ կը լսէր: Այսօր երբ Յիսուս Յիսուս կը խօսէր` Մարիամ կը լսէր: Այսօր երբ Յիսուս Յիսուս կը խօսէր` Մարիամ կը լսէր: Այսօր երբ Յիսուս Յիսուս կը խօսէր` Մարիամ կը լսէր: Այսօր երբ Յիսուս 
կը խօսի մեզի Աստուածաշունչին մկը խօսի մեզի Աստուածաշունչին մկը խօսի մեզի Աստուածաշունչին մկը խօսի մեզի Աստուածաշունչին միջոցաւ` ո՞ւր են լսողիջոցաւ` ո՞ւր են լսողիջոցաւ` ո՞ւր են լսողիջոցաւ` ո՞ւր են լսող    
Մարիամները: Երբ կը խօսի մեզի եկեղեցւոյ միջոցաւ` ո՞ւր են Մարիամները: Երբ կը խօսի մեզի եկեղեցւոյ միջոցաւ` ո՞ւր են Մարիամները: Երբ կը խօսի մեզի եկեղեցւոյ միջոցաւ` ո՞ւր են Մարիամները: Երբ կը խօսի մեզի եկեղեցւոյ միջոցաւ` ո՞ւր են 
եկեղեցասէր լսող Մարիամները: Երբ կը խօսի աղքատին ու եկեղեցասէր լսող Մարիամները: Երբ կը խօսի աղքատին ու եկեղեցասէր լսող Մարիամները: Երբ կը խօսի աղքատին ու եկեղեցասէր լսող Մարիամները: Երբ կը խօսի աղքատին ու 
որբին միջոցաւ` ո՞ւր են լսող Մարիամները: Խօսողներուն որբին միջոցաւ` ո՞ւր են լսող Մարիամները: Խօսողներուն որբին միջոցաւ` ո՞ւր են լսող Մարիամները: Խօսողներուն որբին միջոցաւ` ո՞ւր են լսող Մարիամները: Խօսողներուն 
թիւը շատ է: Այսօր մենք պէտք ունինք Տիրոջ ձայնը լսող եւ թիւը շատ է: Այսօր մենք պէտք ունինք Տիրոջ ձայնը լսող եւ թիւը շատ է: Այսօր մենք պէտք ունինք Տիրոջ ձայնը լսող եւ թիւը շատ է: Այսօր մենք պէտք ունինք Տիրոջ ձայնը լսող եւ 
իրենց լսածը գործադրողիրենց լսածը գործադրողիրենց լսածը գործադրողիրենց լսածը գործադրող    Մարիամներու: Շատ են Յիսուսի Մարիամներու: Շատ են Յիսուսի Մարիամներու: Շատ են Յիսուսի Մարիամներու: Շատ են Յիսուսի 
սիրոյն մասին խօսողները. մենք պէտք ունինք Յիսուսի սիրով սիրոյն մասին խօսողները. մենք պէտք ունինք Յիսուսի սիրով սիրոյն մասին խօսողները. մենք պէտք ունինք Յիսուսի սիրով սիրոյն մասին խօսողները. մենք պէտք ունինք Յիսուսի սիրով 
իրենց նմանները սիրողներու: Շատ են աղքատասէր Յիսուսի իրենց նմանները սիրողներու: Շատ են աղքատասէր Յիսուսի իրենց նմանները սիրողներու: Շատ են աղքատասէր Յիսուսի իրենց նմանները սիրողներու: Շատ են աղքատասէր Յիսուսի 
անունով քարոզողները. մենք պէտք ունինք աղքատներուն անունով քարոզողները. մենք պէտք ունինք աղքատներուն անունով քարոզողները. մենք պէտք ունինք աղքատներուն անունով քարոզողները. մենք պէտք ունինք աղքատներուն 
հանդէպ գուրգուրալից սիրտ ունեցողներու:հանդէպ գուրգուրալից սիրտ ունեցողներու:հանդէպ գուրգուրալից սիրտ ունեցողներու:հանդէպ գուրգուրալից սիրտ ունեցողներու:    

5) 5) 5) 5) Մեզի կՄեզի կՄեզի կՄեզի կ’’’’ըսուի որ Մարիամ եկաւ,ըսուի որ Մարիամ եկաւ,ըսուի որ Մարիամ եկաւ,ըսուի որ Մարիամ եկաւ,    նստաւ եւ սկսաւ նստաւ եւ սկսաւ նստաւ եւ սկսաւ նստաւ եւ սկսաւ 
մտիկ ընել Տիրոջ խօսքերը: Անոր նստիլը` մտիկ ընելու նպամտիկ ընել Տիրոջ խօսքերը: Անոր նստիլը` մտիկ ընելու նպամտիկ ընել Տիրոջ խօսքերը: Անոր նստիլը` մտիկ ընելու նպամտիկ ընել Տիրոջ խօսքերը: Անոր նստիլը` մտիկ ընելու նպա----
տակով, ցոյց կու տայ, թէ` Մարիամ կտակով, ցոյց կու տայ, թէ` Մարիամ կտակով, ցոյց կու տայ, թէ` Մարիամ կտակով, ցոյց կու տայ, թէ` Մարիամ կ’’’’ուզէր յատուկ ուշաուզէր յատուկ ուշաուզէր յատուկ ուշաուզէր յատուկ ուշա----
դրութեամբ եւ առանց խանգարումի մտիկ ընել Տիրոջ խօսքեդրութեամբ եւ առանց խանգարումի մտիկ ընել Տիրոջ խօսքեդրութեամբ եւ առանց խանգարումի մտիկ ընել Տիրոջ խօսքեդրութեամբ եւ առանց խանգարումի մտիկ ընել Տիրոջ խօսքե----
րը, եւ թէ` ան ծարաւ ունէր Տիրոջ խօսքերուն: Մենք ալ կըրրը, եւ թէ` ան ծարաւ ունէր Տիրոջ խօսքերուն: Մենք ալ կըրրը, եւ թէ` ան ծարաւ ունէր Տիրոջ խօսքերուն: Մենք ալ կըրրը, եւ թէ` ան ծարաւ ունէր Տիրոջ խօսքերուն: Մենք ալ կըր----
նա՞նք մեր ամբողջ ուշադրութինա՞նք մեր ամբողջ ուշադրութինա՞նք մեր ամբողջ ուշադրութինա՞նք մեր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացնել Տիրոջ խօսւնը կեդրոնացնել Տիրոջ խօսւնը կեդրոնացնել Տիրոջ խօսւնը կեդրոնացնել Տիրոջ խօս----
քերուն վրայ` Տիրոջ ձայնը հոնկէ լսելու ակնկալութեամբ: Եւ քերուն վրայ` Տիրոջ ձայնը հոնկէ լսելու ակնկալութեամբ: Եւ քերուն վրայ` Տիրոջ ձայնը հոնկէ լսելու ակնկալութեամբ: Եւ քերուն վրայ` Տիրոջ ձայնը հոնկէ լսելու ակնկալութեամբ: Եւ 
Մարիամի նման փափաք ունի՞նք բնաՄարիամի նման փափաք ունի՞նք բնաՄարիամի նման փափաք ունի՞նք բնաՄարիամի նման փափաք ունի՞նք բնա´́́́ւ չխանգարուելու արւ չխանգարուելու արւ չխանգարուելու արւ չխանգարուելու ար----
տաքին աշխարհէն` երբ ժամանակ կտաքին աշխարհէն` երբ ժամանակ կտաքին աշխարհէն` երբ ժամանակ կտաքին աշխարհէն` երբ ժամանակ կ’’’’անցնենք Տիրոջ ոտքեանցնենք Տիրոջ ոտքեանցնենք Տիրոջ ոտքեանցնենք Տիրոջ ոտքե----
րուն քով:րուն քով:րուն քով:րուն քով:    

6) 6) 6) 6) Երբ կը հաստատուի թէ Մարիամ նստաւ Յիսուսի Երբ կը հաստատուի թէ Մարիամ նստաւ Յիսուսի Երբ կը հաստատուի թէ Մարիամ նստաւ Յիսուսի Երբ կը հաստատուի թէ Մարիամ նստաւ Յիսուսի 
ոտքերուն քով, սա կը նոտքերուն քով, սա կը նոտքերուն քով, սա կը նոտքերուն քով, սա կը նշանակէ թէ Յիսուս գետին չէր նստած. շանակէ թէ Յիսուս գետին չէր նստած. շանակէ թէ Յիսուս գետին չէր նստած. շանակէ թէ Յիսուս գետին չէր նստած. 
Մարիամ ի՞նչպէս կրնար Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ, եթէ Մարիամ ի՞նչպէս կրնար Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ, եթէ Մարիամ ի՞նչպէս կրնար Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ, եթէ Մարիամ ի՞նչպէս կրնար Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ, եթէ 
Յիսուս ինք գետին նստած ըլլար: Ուրեմն, Յիսուս աթոռի մը Յիսուս ինք գետին նստած ըլլար: Ուրեմն, Յիսուս աթոռի մը Յիսուս ինք գետին նստած ըլլար: Ուրեմն, Յիսուս աթոռի մը Յիսուս ինք գետին նստած ըլլար: Ուրեմն, Յիսուս աթոռի մը 
վրայ նսած էր: Սա կը նշանակէ թէ Մարթա ու Մարիամ վրայ նսած էր: Սա կը նշանակէ թէ Մարթա ու Մարիամ վրայ նսած էր: Սա կը նշանակէ թէ Մարթա ու Մարիամ վրայ նսած էր: Սա կը նշանակէ թէ Մարթա ու Մարիամ 
պատուոյ տեղը տուած էին անոր, եւ ուստի` մեծ յարգանքով պատուոյ տեղը տուած էին անոր, եւ ուստի` մեծ յարգանքով պատուոյ տեղը տուած էին անոր, եւ ուստի` մեծ յարգանքով պատուոյ տեղը տուած էին անոր, եւ ուստի` մեծ յարգանքով 
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վարուած էին եւ վարուած էին եւ վարուած էին եւ վարուած էին եւ կը վարուէին Յիսուսի հետ: Մարիամի նստիկը վարուէին Յիսուսի հետ: Մարիամի նստիկը վարուէին Յիսուսի հետ: Մարիամի նստիկը վարուէին Յիսուսի հետ: Մարիամի նստի----
լը Յիսուսի ոտքերուն քով եւ Մարթայի ծառայելը անոր` ուլը Յիսուսի ոտքերուն քով եւ Մարթայի ծառայելը անոր` ուլը Յիսուսի ոտքերուն քով եւ Մարթայի ծառայելը անոր` ուլը Յիսուսի ոտքերուն քով եւ Մարթայի ծառայելը անոր` ու----
րիշ ի՞նչ բան ցոյց կու տային, եթէ ոչ անոնց բացարձակ յարրիշ ի՞նչ բան ցոյց կու տային, եթէ ոչ անոնց բացարձակ յարրիշ ի՞նչ բան ցոյց կու տային, եթէ ոչ անոնց բացարձակ յարրիշ ի՞նչ բան ցոյց կու տային, եթէ ոչ անոնց բացարձակ յար----
գանքը Տէր Յիսուսի հանդէպ: Թող այսօրուան հաւատացեալգանքը Տէր Յիսուսի հանդէպ: Թող այսօրուան հաւատացեալգանքը Տէր Յիսուսի հանդէպ: Թող այսօրուան հաւատացեալգանքը Տէր Յիսուսի հանդէպ: Թող այսօրուան հաւատացեալ----
ները Մարթայէն ու Մարիամէն սորվին յարգանք ունենալ ները Մարթայէն ու Մարիամէն սորվին յարգանք ունենալ ները Մարթայէն ու Մարիամէն սորվին յարգանք ունենալ ները Մարթայէն ու Մարիամէն սորվին յարգանք ունենալ 
Տիրոջ հանդՏիրոջ հանդՏիրոջ հանդՏիրոջ հանդէպ: Շատ է թիւը անոնց` որոնք կը յայտարարեն էպ: Շատ է թիւը անոնց` որոնք կը յայտարարեն էպ: Շատ է թիւը անոնց` որոնք կը յայտարարեն էպ: Շատ է թիւը անոնց` որոնք կը յայտարարեն 
թէ կը սիրեն Քրիստոսը, որոնք սակայն յարգանք չունին թէ կը սիրեն Քրիստոսը, որոնք սակայն յարգանք չունին թէ կը սիրեն Քրիստոսը, որոնք սակայն յարգանք չունին թէ կը սիրեն Քրիստոսը, որոնք սակայն յարգանք չունին 
Քրիստոսի հանդէպ: Իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող Քրիստոսի հանդէպ: Իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող Քրիստոսի հանդէպ: Իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող Քրիստոսի հանդէպ: Իրենք զիրենք հաւատացեալ նկատող 
մարդիկ ոտքմարդիկ ոտքմարդիկ ոտքմարդիկ ոտք----ոտքի վրայ կը դնեն եւ Աստուածաշունչն ալ ոտքի վրայ կը դնեն եւ Աստուածաշունչն ալ ոտքի վրայ կը դնեն եւ Աստուածաշունչն ալ ոտքի վրայ կը դնեն եւ Աստուածաշունչն ալ 
իրենց ծունկերուն վրայ կը դնեն ու կը սկսին Յիսուսի մասին իրենց ծունկերուն վրայ կը դնեն ու կը սկսին Յիսուսի մասին իրենց ծունկերուն վրայ կը դնեն ու կը սկսին Յիսուսի մասին իրենց ծունկերուն վրայ կը դնեն ու կը սկսին Յիսուսի մասին 
խօսիլ, եւ խօսիլ, եւ խօսիլ, եւ խօսիլ, եւ իրենց ըրածին անունը իրենց ըրածին անունը իրենց ըրածին անունը իրենց ըրածին անունը ««««Յիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւն» » » » 
կը դնեն, կամ իրենց ըրածը Յիսուսի հետ ջերմ յարաբեկը դնեն, կամ իրենց ըրածը Յիսուսի հետ ջերմ յարաբեկը դնեն, կամ իրենց ըրածը Յիսուսի հետ ջերմ յարաբեկը դնեն, կամ իրենց ըրածը Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերուրուրուրու----
թեան արտայայտութիւն կը նկատեն: Ոթեան արտայայտութիւն կը նկատեն: Ոթեան արտայայտութիւն կը նկատեն: Ոթեան արտայայտութիւն կը նկատեն: Ո´́́́չ սիրելիներ: Ասիկա չ սիրելիներ: Ասիկա չ սիրելիներ: Ասիկա չ սիրելիներ: Ասիկա 
Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերութեան արտայայտութիւն չէ, Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերութեան արտայայտութիւն չէ, Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերութեան արտայայտութիւն չէ, Յիսուսի հետ ջերմ յարաբերութեան արտայայտութիւն չէ, 
այլ` Յիսուսի հանդէպ անարգալից վերաբերմունք է: Յիսուս այլ` Յիսուսի հանդէպ անարգալից վերաբերմունք է: Յիսուս այլ` Յիսուսի հանդէպ անարգալից վերաբերմունք է: Յիսուս այլ` Յիսուսի հանդէպ անարգալից վերաբերմունք է: Յիսուս 
կրկրկրկրնայ մեր Փրկիչն ու եղբայրը ըլլալ, կրնայ մեր բարեկամն ու նայ մեր Փրկիչն ու եղբայրը ըլլալ, կրնայ մեր բարեկամն ու նայ մեր Փրկիչն ու եղբայրը ըլլալ, կրնայ մեր բարեկամն ու նայ մեր Փրկիչն ու եղբայրը ըլլալ, կրնայ մեր բարեկամն ու 
ընկերը ըլլալ, բայց չիընկերը ըլլալ, բայց չիընկերը ըլլալ, բայց չիընկերը ըլլալ, բայց չի´ ´ ´ ´ դադրիր մեր Տէրն ու Աստուածը ըլլալէ: դադրիր մեր Տէրն ու Աստուածը ըլլալէ: դադրիր մեր Տէրն ու Աստուածը ըլլալէ: դադրիր մեր Տէրն ու Աստուածը ըլլալէ: 
Եւ իբրեւ մեր Տէրն ու Աստուածը` պէտք է պատուեԵւ իբրեւ մեր Տէրն ու Աստուածը` պէտք է պատուեԵւ իբրեւ մեր Տէրն ու Աստուածը` պէտք է պատուեԵւ իբրեւ մեր Տէրն ու Աստուածը` պէտք է պատուե´́́́լ զինք, լ զինք, լ զինք, լ զինք, 
յարգեյարգեյարգեյարգե´́́́լ զինք, մեծարել զինք, մեծարել զինք, մեծարել զինք, մեծարե´́́́լ զինք:լ զինք:լ զինք:լ զինք:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, ենթադրէ պահ մը որ դուն գիրք մը ընթերցող, ենթադրէ պահ մը որ դուն գիրք մը ընթերցող, ենթադրէ պահ մը որ դուն գիրք մը ընթերցող, ենթադրէ պահ մը որ դուն գիրք մը 
հրատարակած հրատարակած հրատարակած հրատարակած ես եւ այդ գիրքիդ հանդէպ մեծ սէր ու մեծ ես եւ այդ գիրքիդ հանդէպ մեծ սէր ու մեծ ես եւ այդ գիրքիդ հանդէպ մեծ սէր ու մեծ ես եւ այդ գիրքիդ հանդէպ մեծ սէր ու մեծ 
կապուածութիւն ունիս. անարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ կապուածութիւն ունիս. անարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ կապուածութիւն ունիս. անարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ կապուածութիւն ունիս. անարգուած պիտի չզգայի՞ր եթէ 
երբեք մէկը ոտքերբեք մէկը ոտքերբեք մէկը ոտքերբեք մէկը ոտք----ոտքի վրայ դնէր ու քու գրած գիրքդ ալ իր ոտքի վրայ դնէր ու քու գրած գիրքդ ալ իր ոտքի վրայ դնէր ու քու գրած գիրքդ ալ իր ոտքի վրայ դնէր ու քու գրած գիրքդ ալ իր 
ծունկերուն վրայ դնէր ու հետդ խօսէր: Իբրեւ այդ գիրքին ծունկերուն վրայ դնէր ու հետդ խօսէր: Իբրեւ այդ գիրքին ծունկերուն վրայ դնէր ու հետդ խօսէր: Իբրեւ այդ գիրքին ծունկերուն վրայ դնէր ու հետդ խօսէր: Իբրեւ այդ գիրքին 
հեղինակը` իրաւունքդ չէ՞ քիչ մը յարգանք վայելել: Աստուահեղինակը` իրաւունքդ չէ՞ քիչ մը յարգանք վայելել: Աստուահեղինակը` իրաւունքդ չէ՞ քիչ մը յարգանք վայելել: Աստուահեղինակը` իրաւունքդ չէ՞ քիչ մը յարգանք վայելել: Աստուա----
ծաշունծաշունծաշունծաշունչին հեղինակը Աստուած ինքն է. մենք չենք կրնար եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է. մենք չենք կրնար եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է. մենք չենք կրնար եւ չին հեղինակը Աստուած ինքն է. մենք չենք կրնար եւ 
իրաւունք չունինք, Աստուծոյ աչքին դիմաց` իր Գիրքը իրաւունք չունինք, Աստուծոյ աչքին դիմաց` իր Գիրքը իրաւունք չունինք, Աստուծոյ աչքին դիմաց` իր Գիրքը իրաւունք չունինք, Աստուծոյ աչքին դիմաց` իր Գիրքը 
առնելու եւ մեր ոտքերուն կամ ծունկերուն վրայ դնելու, եւ առնելու եւ մեր ոտքերուն կամ ծունկերուն վրայ դնելու, եւ առնելու եւ մեր ոտքերուն կամ ծունկերուն վրայ դնելու, եւ առնելու եւ մեր ոտքերուն կամ ծունկերուն վրայ դնելու, եւ 
մեր ըրածը մեր ըրածը մեր ըրածը մեր ըրածը ««««Յիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւնՅիսուսի հետ մտերմութիւն» » » » կոչելու կամ նկատեկոչելու կամ նկատեկոչելու կամ նկատեկոչելու կամ նկատե----
լու: Ենթադրէ պահ մը որ գիրք մը հրատարակուեցաւ, որ լու: Ենթադրէ պահ մը որ գիրք մը հրատարակուեցաւ, որ լու: Ենթադրէ պահ մը որ գիրք մը հրատարակուեցաւ, որ լու: Ենթադրէ պահ մը որ գիրք մը հրատարակուեցաւ, որ կը կը կը կը 
խօսի հօրդ սիրոյն ու եղբօրդ նահատակութեան մասին. դուն խօսի հօրդ սիրոյն ու եղբօրդ նահատակութեան մասին. դուն խօսի հօրդ սիրոյն ու եղբօրդ նահատակութեան մասին. դուն խօսի հօրդ սիրոյն ու եղբօրդ նահատակութեան մասին. դուն 
պիտի ուզէի՞ր որ քեզի մօտիկ անձ մը այդ գիրքը առնէր եւ իր պիտի ուզէի՞ր որ քեզի մօտիկ անձ մը այդ գիրքը առնէր եւ իր պիտի ուզէի՞ր որ քեզի մօտիկ անձ մը այդ գիրքը առնէր եւ իր պիտի ուզէի՞ր որ քեզի մօտիկ անձ մը այդ գիրքը առնէր եւ իր 
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ոտքերուն վրայ դնէր հետդ խօսած ատեն: Եւ եթէ նման բան ոտքերուն վրայ դնէր հետդ խօսած ատեն: Եւ եթէ նման բան ոտքերուն վրայ դնէր հետդ խօսած ատեն: Եւ եթէ նման բան ոտքերուն վրայ դնէր հետդ խօսած ատեն: Եւ եթէ նման բան 
ընէր` անոր ըրածը հօրդ ու եղբօրդ հանդէպ անարգական ընէր` անոր ըրածը հօրդ ու եղբօրդ հանդէպ անարգական ընէր` անոր ըրածը հօրդ ու եղբօրդ հանդէպ անարգական ընէր` անոր ըրածը հօրդ ու եղբօրդ հանդէպ անարգական 
վերաբերմունք պիտի չնկատէի՞ր: Աստուածաշունչնվերաբերմունք պիտի չնկատէի՞ր: Աստուածաշունչնվերաբերմունք պիտի չնկատէի՞ր: Աստուածաշունչնվերաբերմունք պիտի չնկատէի՞ր: Աստուածաշունչն    ալ մեր ալ մեր ալ մեր ալ մեր 
երկնաւոր Հօրը սիրոյն եւ մեր եղբօրը` Յիսուսի զոհագործաերկնաւոր Հօրը սիրոյն եւ մեր եղբօրը` Յիսուսի զոհագործաերկնաւոր Հօրը սիրոյն եւ մեր եղբօրը` Յիսուսի զոհագործաերկնաւոր Հօրը սիրոյն եւ մեր եղբօրը` Յիսուսի զոհագործա----
կան մահուան մասին է որ կը խօսի. արդ, ինչո՞ւ յարգանքով կան մահուան մասին է որ կը խօսի. արդ, ինչո՞ւ յարգանքով կան մահուան մասին է որ կը խօսի. արդ, ինչո՞ւ յարգանքով կան մահուան մասին է որ կը խօսի. արդ, ինչո՞ւ յարգանքով 
չվերաբերիլ անոր հետ: Աստուծոյ սուրբ Գիրքը պէտք չէ մեչվերաբերիլ անոր հետ: Աստուծոյ սուրբ Գիրքը պէտք չէ մեչվերաբերիլ անոր հետ: Աստուծոյ սուրբ Գիրքը պէտք չէ մեչվերաբերիլ անոր հետ: Աստուծոյ սուրբ Գիրքը պէտք չէ մե----
ղաւորներուս ոտքին կամ ծունկին վրայ դրուի: Դեռ ընդարղաւորներուս ոտքին կամ ծունկին վրայ դրուի: Դեռ ընդարղաւորներուս ոտքին կամ ծունկին վրայ դրուի: Դեռ ընդարղաւորներուս ոտքին կամ ծունկին վրայ դրուի: Դեռ ընդար----
ձակօրէն կրնանք գրել այն հաւատացեալնձակօրէն կրնանք գրել այն հաւատացեալնձակօրէն կրնանք գրել այն հաւատացեալնձակօրէն կրնանք գրել այն հաւատացեալներուն մասին, երուն մասին, երուն մասին, երուն մասին, 
որոնք ոորոնք ոորոնք ոորոնք ո´́́́չ մէկ յարգանք ունին եկեղեցիին հանդէպ, սուրբ չ մէկ յարգանք ունին եկեղեցիին հանդէպ, սուրբ չ մէկ յարգանք ունին եկեղեցիին հանդէպ, սուրբ չ մէկ յարգանք ունին եկեղեցիին հանդէպ, սուրբ 
Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցող Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցող Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցող Հաղորդութեան հանդէպ, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցող 
խորհուրդներուն հանդէպ, ծէսին հանդէպ, Աստուծոյ մօր` խորհուրդներուն հանդէպ, ծէսին հանդէպ, Աստուծոյ մօր` խորհուրդներուն հանդէպ, ծէսին հանդէպ, Աստուծոյ մօր` խորհուրդներուն հանդէպ, ծէսին հանդէպ, Աստուծոյ մօր` 
սուրբ կոյս Մարիամին հանդէպ, Տիրոջ փրկութեան նշանը սուրբ կոյս Մարիամին հանդէպ, Տիրոջ փրկութեան նշանը սուրբ կոյս Մարիամին հանդէպ, Տիրոջ փրկութեան նշանը սուրբ կոյս Մարիամին հանդէպ, Տիրոջ փրկութեան նշանը 
եղող խաչին հանդէպ, մասունքներու եւ ամէն տեեղող խաչին հանդէպ, մասունքներու եւ ամէն տեեղող խաչին հանդէպ, մասունքներու եւ ամէն տեեղող խաչին հանդէպ, մասունքներու եւ ամէն տեսակի սրբուսակի սրբուսակի սրբուսակի սրբու----
թիւններու հանդէպ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի սրբութիւնները թիւններու հանդէպ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի սրբութիւնները թիւններու հանդէպ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի սրբութիւնները թիւններու հանդէպ: Պօղոս առաքեալ կը խօսի սրբութիւնները 
ոտնակոխող ոտնակոխող ոտնակոխող ոտնակոխող ««««հաւատացեալներուհաւատացեալներուհաւատացեալներուհաւատացեալներու» » » » մասին, որոնք մասին, որոնք մասին, որոնք մասին, որոնք ««««երեւութաերեւութաերեւութաերեւութա----
պէս Աստուածապաշտ են, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար պէս Աստուածապաշտ են, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար պէս Աստուածապաշտ են, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար պէս Աստուածապաշտ են, բայց խորքին մէջ չեն հաւատար 
աստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեանաստուածպաշտութեան զօրութեան»»»» ( ( ( (Բ.Տիմոթէոս 3.1Բ.Տիմոթէոս 3.1Բ.Տիմոթէոս 3.1Բ.Տիմոթէոս 3.1----5):5):5):5):    

7) 7) 7) 7) ««««ՍՍՍՍկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընելկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընելկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընելկսաւ անոր խօսքերը մտիկ ընել»:»:»:»: « « « «ԽօսքերԽօսքերԽօսքերԽօսքերըըըը» » » » բառը բառը բառը բառը 
յոգնակի է եւ ցոյց կու տայ մեզի, թէ Մարիամ ոյոգնակի է եւ ցոյց կու տայ մեզի, թէ Մարիամ ոյոգնակի է եւ ցոյց կու տայ մեզի, թէ Մարիամ ոյոգնակի է եւ ցոյց կու տայ մեզի, թէ Մարիամ ո´́́́չ թէ խօսքերէն չ թէ խօսքերէն չ թէ խօսքերէն չ թէ խօսքերէն 
մին կամ անոր խօսքերուն մէկ մասը միայն մտիկ ըրաւ, այլ` մին կամ անոր խօսքերուն մէկ մասը միայն մտիկ ըրաւ, այլ` մին կամ անոր խօսքերուն մէկ մասը միայն մտիկ ըրաւ, այլ` մին կամ անոր խօսքերուն մէկ մասը միայն մտիկ ըրաւ, այլ` 
անոր բոլոր խօսքերը: Մարիամ պատրաստ էր մտիկ ընելու անոր բոլոր խօսքերը: Մարիամ պատրաստ էր մտիկ ընելու անոր բոլոր խօսքերը: Մարիամ պատրաստ էր մտիկ ընելու անոր բոլոր խօսքերը: Մարիամ պատրաստ էր մտիկ ընելու 
Տիրոջ բոլոր խօսքերը` որքան ալ Տէրը երկար խօսէր: ԱյսօրՏիրոջ բոլոր խօսքերը` որքան ալ Տէրը երկար խօսէր: ԱյսօրՏիրոջ բոլոր խօսքերը` որքան ալ Տէրը երկար խօսէր: ԱյսօրՏիրոջ բոլոր խօսքերը` որքան ալ Տէրը երկար խօսէր: Այսօր----
ուան հաւատացեալները այդպէս չեն: ուան հաւատացեալները այդպէս չեն: ուան հաւատացեալները այդպէս չեն: ուան հաւատացեալները այդպէս չեն: Այսօրուան հաւատացԱյսօրուան հաւատացԱյսօրուան հաւատացԱյսօրուան հաւատաց----
եալները երբ քիչ մը երկարի Աստուծոյ խօսքին քարոզուեալները երբ քիչ մը երկարի Աստուծոյ խօսքին քարոզուեալները երբ քիչ մը երկարի Աստուծոյ խօսքին քարոզուեալները երբ քիչ մը երկարի Աստուծոյ խօսքին քարոզու----
թիւնը` շուտով կը ձանձրանան, շուտով կը յոգնին, եւ Տիրոջ թիւնը` շուտով կը ձանձրանան, շուտով կը յոգնին, եւ Տիրոջ թիւնը` շուտով կը ձանձրանան, շուտով կը յոգնին, եւ Տիրոջ թիւնը` շուտով կը ձանձրանան, շուտով կը յոգնին, եւ Տիրոջ 
ոտքերուն քովէն կը հեռանան, այսինքն` եկեղեցին կամ ոտքերուն քովէն կը հեռանան, այսինքն` եկեղեցին կամ ոտքերուն քովէն կը հեռանան, այսինքն` եկեղեցին կամ ոտքերուն քովէն կը հեռանան, այսինքն` եկեղեցին կամ 
աղօթաաղօթաաղօթաաղօթասրահը կը ձգեն ու տուն կսրահը կը ձգեն ու տուն կսրահը կը ձգեն ու տուն կսրահը կը ձգեն ու տուն կ’’’’երթան: Պատգամ մը որքան երթան: Պատգամ մը որքան երթան: Պատգամ մը որքան երթան: Պատգամ մը որքան 
ալ հոգեշահ ըլլայ` եթէ քիչ մը երկալ հոգեշահ ըլլայ` եթէ քիչ մը երկալ հոգեշահ ըլլայ` եթէ քիչ մը երկալ հոգեշահ ըլլայ` եթէ քիչ մը երկարի, արդէն իրենց համար արի, արդէն իրենց համար արի, արդէն իրենց համար արի, արդէն իրենց համար 
տաղտկալի ու նեղացուցիչ կը դառնայ: Հոգեւոր յօդուած մը տաղտկալի ու նեղացուցիչ կը դառնայ: Հոգեւոր յօդուած մը տաղտկալի ու նեղացուցիչ կը դառնայ: Հոգեւոր յօդուած մը տաղտկալի ու նեղացուցիչ կը դառնայ: Հոգեւոր յօդուած մը 
եթէ քիչ մը երկար ըլլայ` շատեր չեն կարդար, կամ կէսը կը եթէ քիչ մը երկար ըլլայ` շատեր չեն կարդար, կամ կէսը կը եթէ քիչ մը երկար ըլլայ` շատեր չեն կարդար, կամ կէսը կը եթէ քիչ մը երկար ըլլայ` շատեր չեն կարդար, կամ կէսը կը 
կարդան, կամ կը կարդան` կարդան, կամ կը կարդան` կարդան, կամ կը կարդան` կարդան, կամ կը կարդան` ««««կարդացիկարդացիկարդացիկարդացի» » » » ըսելու համար: Եթէ ըսելու համար: Եթէ ըսելու համար: Եթէ ըսելու համար: Եթէ 
պատարագը քիչ մը երկարի` հաւատացեալներուն համբեպատարագը քիչ մը երկարի` հաւատացեալներուն համբեպատարագը քիչ մը երկարի` հաւատացեալներուն համբեպատարագը քիչ մը երկարի` հաւատացեալներուն համբե----



 481 

րութիւնը կը հատնի, ձանձրոյթիրութիւնը կը հատնի, ձանձրոյթիրութիւնը կը հատնի, ձանձրոյթիրութիւնը կը հատնի, ձանձրոյթի    եւ երբեմն ալ անհանգըսեւ երբեմն ալ անհանգըսեւ երբեմն ալ անհանգըսեւ երբեմն ալ անհանգըս----
տութեան նշանները յստակ կը դառնան անոնց դէմքերուն տութեան նշանները յստակ կը դառնան անոնց դէմքերուն տութեան նշանները յստակ կը դառնան անոնց դէմքերուն տութեան նշանները յստակ կը դառնան անոնց դէմքերուն 
վրայ: Եթէ հոգեւոր գիրք մը քիչ մը հաստ ըլլայ` չեն կարդար, վրայ: Եթէ հոգեւոր գիրք մը քիչ մը հաստ ըլլայ` չեն կարդար, վրայ: Եթէ հոգեւոր գիրք մը քիչ մը հաստ ըլլայ` չեն կարդար, վրայ: Եթէ հոգեւոր գիրք մը քիչ մը հաստ ըլլայ` չեն կարդար, 
եւ փոխանակ գրողին համար աղօթեն ու բարին մաղթեն, եւ փոխանակ գրողին համար աղօթեն ու բարին մաղթեն, եւ փոխանակ գրողին համար աղօթեն ու բարին մաղթեն, եւ փոխանակ գրողին համար աղօթեն ու բարին մաղթեն, 
ընդհակառակը կը տրտնջան անոր դէմ, եւ զինք անհասկցող ընդհակառակը կը տրտնջան անոր դէմ, եւ զինք անհասկցող ընդհակառակը կը տրտնջան անոր դէմ, եւ զինք անհասկցող ընդհակառակը կը տրտնջան անոր դէմ, եւ զինք անհասկցող 
ու այսօրուան երիտասարդութեանու այսօրուան երիտասարդութեանու այսօրուան երիտասարդութեանու այսօրուան երիտասարդութեան    հետ քայլ չպահող կը հետ քայլ չպահող կը հետ քայլ չպահող կը հետ քայլ չպահող կը 
կոչեն: Նոյն կոչեն: Նոյն կոչեն: Նոյն կոչեն: Նոյն ««««հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները» » » » կրնան ժամեր շարունակ կրնան ժամեր շարունակ կրնան ժամեր շարունակ կրնան ժամեր շարունակ 
աշխարհային նիւթեր խօսիլ իրարու հետ եւ չձանձրանալ: աշխարհային նիւթեր խօսիլ իրարու հետ եւ չձանձրանալ: աշխարհային նիւթեր խօսիլ իրարու հետ եւ չձանձրանալ: աշխարհային նիւթեր խօսիլ իրարու հետ եւ չձանձրանալ: 
Կրնան երկար ժամեր ուրիշներու մասին խօսիլ կամ լսել ու Կրնան երկար ժամեր ուրիշներու մասին խօսիլ կամ լսել ու Կրնան երկար ժամեր ուրիշներու մասին խօսիլ կամ լսել ու Կրնան երկար ժամեր ուրիշներու մասին խօսիլ կամ լսել ու 
չյոգնիլ: Կրնան ժամեր հեռատեսիլի դիմաց կանգնիլ ու չանչյոգնիլ: Կրնան ժամեր հեռատեսիլի դիմաց կանգնիլ ու չանչյոգնիլ: Կրնան ժամեր հեռատեսիլի դիմաց կանգնիլ ու չանչյոգնիլ: Կրնան ժամեր հեռատեսիլի դիմաց կանգնիլ ու չան----
հանգստանալ: Կրնան ճաշի համար ժհանգստանալ: Կրնան ճաշի համար ժհանգստանալ: Կրնան ճաշի համար ժհանգստանալ: Կրնան ճաշի համար ժամեր սեղան նստիլ եւ ամեր սեղան նստիլ եւ ամեր սեղան նստիլ եւ ամեր սեղան նստիլ եւ 
չնեղանալ: Մէկը որ Աստուծոյ խօսքին քարոզութենէն կը չնեղանալ: Մէկը որ Աստուծոյ խօսքին քարոզութենէն կը չնեղանալ: Մէկը որ Աստուծոյ խօսքին քարոզութենէն կը չնեղանալ: Մէկը որ Աստուծոյ խօսքին քարոզութենէն կը 
ձանձրանայ` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է: Մէկը որ չի կրնար ձանձրանայ` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է: Մէկը որ չի կրնար ձանձրանայ` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է: Մէկը որ չի կրնար ձանձրանայ` թող չըսէ թէ ինք հոգեւոր է: Մէկը որ չի կրնար 
հոգեւոր հաստափոր գիրք մը ձեռքը բռնելհոգեւոր հաստափոր գիրք մը ձեռքը բռնելհոգեւոր հաստափոր գիրք մը ձեռքը բռնելհոգեւոր հաստափոր գիրք մը ձեռքը բռնել    ու կարդալու կարդալու կարդալու կարդալ` ` ` ` թող թող թող թող 
չըսէ թէ ինք հոգեւոր գիտելիքներու ծարաւ ունի: Մէկը որ չի չըսէ թէ ինք հոգեւոր գիտելիքներու ծարաւ ունի: Մէկը որ չի չըսէ թէ ինք հոգեւոր գիտելիքներու ծարաւ ունի: Մէկը որ չի չըսէ թէ ինք հոգեւոր գիտելիքներու ծարաւ ունի: Մէկը որ չի 
կրնար Յիսուսի մասին երեկրնար Յիսուսի մասին երեկրնար Յիսուսի մասին երեկրնար Յիսուսի մասին երեսուն վայրկեանի պատգամ մը սուն վայրկեանի պատգամ մը սուն վայրկեանի պատգամ մը սուն վայրկեանի պատգամ մը 
լսել` թող չըսէ թէ իր սիրտը կապուած է Յիսուսին: Մէկը որ չի լսել` թող չըսէ թէ իր սիրտը կապուած է Յիսուսին: Մէկը որ չի լսել` թող չըսէ թէ իր սիրտը կապուած է Յիսուսին: Մէկը որ չի լսել` թող չըսէ թէ իր սիրտը կապուած է Յիսուսին: Մէկը որ չի 
կրնար կարճ ժամանակ մը անցնել Տիրոջ ներկայութեան մէջ` կրնար կարճ ժամանակ մը անցնել Տիրոջ ներկայութեան մէջ` կրնար կարճ ժամանակ մը անցնել Տիրոջ ներկայութեան մէջ` կրնար կարճ ժամանակ մը անցնել Տիրոջ ներկայութեան մէջ` 
թող չխորհի թէ յաւիտենականութիւնը Տիրոջ հետ պիտի թող չխորհի թէ յաւիտենականութիւնը Տիրոջ հետ պիտի թող չխորհի թէ յաւիտենականութիւնը Տիրոջ հետ պիտի թող չխորհի թէ յաւիտենականութիւնը Տիրոջ հետ պիտի 
անցնէ:անցնէ:անցնէ:անցնէ:    

8) 8) 8) 8) Ինչո՞ւ Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով: Չնստաւ Ինչո՞ւ Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով: Չնստաւ Ինչո՞ւ Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով: Չնստաւ Ինչո՞ւ Մարիամ նստաւ Տիրոջ ոտքերուն քով: Չնստաւ 
որովհետեւ ընելիորովհետեւ ընելիորովհետեւ ընելիորովհետեւ ընելիք կամ գործ չունէր, այլ նստաւ` որպէսզի ք կամ գործ չունէր, այլ նստաւ` որպէսզի ք կամ գործ չունէր, այլ նստաւ` որպէսզի ք կամ գործ չունէր, այլ նստաւ` որպէսզի 
Տիրոջ խօսքերը լսէր: Ուրեմն, Մարիամ յատուկ նպատակով Տիրոջ խօսքերը լսէր: Ուրեմն, Մարիամ յատուկ նպատակով Տիրոջ խօսքերը լսէր: Ուրեմն, Մարիամ յատուկ նպատակով Տիրոջ խօսքերը լսէր: Ուրեմն, Մարիամ յատուկ նպատակով 
մը նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով: Իր նպատակը` Տիրոջ մը նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով: Իր նպատակը` Տիրոջ մը նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով: Իր նպատակը` Տիրոջ մը նստաւ Յիսուսի ոտքերուն քով: Իր նպատակը` Տիրոջ 
խօսքերուն ունկնդրութիւնն էր: Հարց տանք մենք մեզի, եթէ խօսքերուն ունկնդրութիւնն էր: Հարց տանք մենք մեզի, եթէ խօսքերուն ունկնդրութիւնն էր: Հարց տանք մենք մեզի, եթէ խօսքերուն ունկնդրութիւնն էր: Հարց տանք մենք մեզի, եթէ 
եկեղեցի կեկեղեցի կեկեղեցի կեկեղեցի կ’’’’երթանք` ի՞նչ նպատակով կերթանք` ի՞նչ նպատակով կերթանք` ի՞նչ նպատակով կերթանք` ի՞նչ նպատակով կ’’’’երթանք: Կերթանք: Կերթանք: Կերթանք: Կ’’’’երթա՞նք երթա՞նք երթա՞նք երթա՞նք 
Յիսուսի խօսքՅիսուսի խօսքՅիսուսի խօսքՅիսուսի խօսքերը լսելու նպատակով: Մարիամ իր վերաբերերը լսելու նպատակով: Մարիամ իր վերաբերերը լսելու նպատակով: Մարիամ իր վերաբերերը լսելու նպատակով: Մարիամ իր վերաբեր----
մունքով սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսի խօսքերը մտիկ ընելը` մունքով սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսի խօսքերը մտիկ ընելը` մունքով սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսի խօսքերը մտիկ ընելը` մունքով սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսի խօսքերը մտիկ ընելը` 
մեզի համար պէտք է դառնայ նպատակ:մեզի համար պէտք է դառնայ նպատակ:մեզի համար պէտք է դառնայ նպատակ:մեզի համար պէտք է դառնայ նպատակ:    

9) 9) 9) 9) Տան մէջ գործ շատ կար, փաստօրէն, գործին պատՏան մէջ գործ շատ կար, փաստօրէն, գործին պատՏան մէջ գործ շատ կար, փաստօրէն, գործին պատՏան մէջ գործ շատ կար, փաստօրէն, գործին պատճաճաճաճա----
ռով կը տեսնենք Մարթան տակնուվրայ եղած. բայց Մարիամ ռով կը տեսնենք Մարթան տակնուվրայ եղած. բայց Մարիամ ռով կը տեսնենք Մարթան տակնուվրայ եղած. բայց Մարիամ ռով կը տեսնենք Մարթան տակնուվրայ եղած. բայց Մարիամ 
առաջնահերթութիւնը տուաւ Քրիստառաջնահերթութիւնը տուաւ Քրիստառաջնահերթութիւնը տուաւ Քրիստառաջնահերթութիւնը տուաւ Քրիստոսի խօսքերուն եւ ոսի խօսքերուն եւ ոսի խօսքերուն եւ ոսի խօսքերուն եւ 
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Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն: Գալով մեզի, ՄարիաՔրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն: Գալով մեզի, ՄարիաՔրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն: Գալով մեզի, ՄարիաՔրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն: Գալով մեզի, Մարիա----
մի նման մենք եւս առաջնահերթութիւնը Քրիստոսի խօսքեմի նման մենք եւս առաջնահերթութիւնը Քրիստոսի խօսքեմի նման մենք եւս առաջնահերթութիւնը Քրիստոսի խօսքեմի նման մենք եւս առաջնահերթութիւնը Քրիստոսի խօսքե----
րուն եւ Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն կու տա՞նք: րուն եւ Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն կու տա՞նք: րուն եւ Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն կու տա՞նք: րուն եւ Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելուն կու տա՞նք: 
Մարիամ գործ ունէր, բայց երբ Յիսուս քովը եկաւ` ձգեց գործը Մարիամ գործ ունէր, բայց երբ Յիսուս քովը եկաւ` ձգեց գործը Մարիամ գործ ունէր, բայց երբ Յիսուս քովը եկաւ` ձգեց գործը Մարիամ գործ ունէր, բայց երբ Յիսուս քովը եկաւ` ձգեց գործը 
ու գնաց անոր ոտքերուն քով նստաւ:ու գնաց անոր ոտքերուն քով նստաւ:ու գնաց անոր ոտքերուն քով նստաւ:ու գնաց անոր ոտքերուն քով նստաւ:    ՄեՄեՄեՄե´́́́նք ալ գործեր նք ալ գործեր նք ալ գործեր նք ալ գործեր 
ունինք, բայց երբ կարիք ըլլայ` պատրա՞ստ ենք թողելու մեր ունինք, բայց երբ կարիք ըլլայ` պատրա՞ստ ենք թողելու մեր ունինք, բայց երբ կարիք ըլլայ` պատրա՞ստ ենք թողելու մեր ունինք, բայց երբ կարիք ըլլայ` պատրա՞ստ ենք թողելու մեր 
գործերը Տիրոջ գործին համար: Պատրա՞ստ ենք թողելու մեր գործերը Տիրոջ գործին համար: Պատրա՞ստ ենք թողելու մեր գործերը Տիրոջ գործին համար: Պատրա՞ստ ենք թողելու մեր գործերը Տիրոջ գործին համար: Պատրա՞ստ ենք թողելու մեր 
գործերը եւ Տիրոջ ոտքերուն քով ժամանակ անցնելու, ինչպէս գործերը եւ Տիրոջ ոտքերուն քով ժամանակ անցնելու, ինչպէս գործերը եւ Տիրոջ ոտքերուն քով ժամանակ անցնելու, ինչպէս գործերը եւ Տիրոջ ոտքերուն քով ժամանակ անցնելու, ինչպէս 
Մարիամ ինք ըրաւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր անձնական Մարիամ ինք ըրաւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր անձնական Մարիամ ինք ըրաւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր անձնական Մարիամ ինք ըրաւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր անձնական 
հանգիստը եւ եկեղեցի երթալոհանգիստը եւ եկեղեցի երթալոհանգիստը եւ եկեղեցի երթալոհանգիստը եւ եկեղեցի երթալու: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր ւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր ւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր ւ: Պատրա՞ստ ենք ձգելու մեր 
անձնական շահը եւ Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:անձնական շահը եւ Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:անձնական շահը եւ Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:անձնական շահը եւ Տիրոջ փառքին համար աշխատելու:    

10) 10) 10) 10) Մարիամ կՄարիամ կՄարիամ կՄարիամ կ’’’’ուզէր որ իր տան մէջ Աստուծոյ խօսքերը ուզէր որ իր տան մէջ Աստուծոյ խօսքերը ուզէր որ իր տան մէջ Աստուծոյ խօսքերը ուզէր որ իր տան մէջ Աստուծոյ խօսքերը 
խօսուէին: Սիրելի հաւատացեալներ, դուք կխօսուէին: Սիրելի հաւատացեալներ, դուք կխօսուէին: Սիրելի հաւատացեալներ, դուք կխօսուէին: Սիրելի հաւատացեալներ, դուք կ’’’’ուզէ՞ք որ ձեր ուզէ՞ք որ ձեր ուզէ՞ք որ ձեր ուզէ՞ք որ ձեր 
տուներուն մէջ Աստուծոյ խօսքերը խօսուին: Ձեր քովը տուներուն մէջ Աստուծոյ խօսքերը խօսուին: Ձեր քովը տուներուն մէջ Աստուծոյ խօսքերը խօսուին: Ձեր քովը տուներուն մէջ Աստուծոյ խօսքերը խօսուին: Ձեր քովը 
հիւրութեան եկողներուն հետ ինչիհիւրութեան եկողներուն հետ ինչիհիւրութեան եկողներուն հետ ինչիհիւրութեան եկողներուն հետ ինչի՞ մասին կը խօսիք: Կամ ՞ մասին կը խօսիք: Կամ ՞ մասին կը խօսիք: Կամ ՞ մասին կը խօսիք: Կամ 
երբ դուք ուրիշի մը տունը երթաք` ի՞նչ նիւթերու մասին կը երբ դուք ուրիշի մը տունը երթաք` ի՞նչ նիւթերու մասին կը երբ դուք ուրիշի մը տունը երթաք` ի՞նչ նիւթերու մասին կը երբ դուք ուրիշի մը տունը երթաք` ի՞նչ նիւթերու մասին կը 
խօսիք:խօսիք:խօսիք:խօսիք:    Եղէք Մարիամի նման, որ իր տունը եկող անձին հետ Եղէք Մարիամի նման, որ իր տունը եկող անձին հետ Եղէք Մարիամի նման, որ իր տունը եկող անձին հետ Եղէք Մարիամի նման, որ իր տունը եկող անձին հետ 
հոգեւոր նիւթերու մասին խօսիլ կը սիրէր: Եթէ երբեք մեր հոգեւոր նիւթերու մասին խօսիլ կը սիրէր: Եթէ երբեք մեր հոգեւոր նիւթերու մասին խօսիլ կը սիրէր: Եթէ երբեք մեր հոգեւոր նիւթերու մասին խօսիլ կը սիրէր: Եթէ երբեք մեր 
քովը հիւրութեան եկող անձի մը հետ կը նստինք ժամեր կը քովը հիւրութեան եկող անձի մը հետ կը նստինք ժամեր կը քովը հիւրութեան եկող անձի մը հետ կը նստինք ժամեր կը քովը հիւրութեան եկող անձի մը հետ կը նստինք ժամեր կը 
խօսինք առանց Յիսուսը խօսինք առանց Յիսուսը խօսինք առանց Յիսուսը խօսինք առանց Յիսուսը յիշելու, եւ յետոյ կը բաժնուինք յիշելու, եւ յետոյ կը բաժնուինք յիշելու, եւ յետոյ կը բաժնուինք յիշելու, եւ յետոյ կը բաժնուինք 
դարձեալ առանց Տէրը յիշելու` բնաւ չըսենք թէ մենք կը դարձեալ առանց Տէրը յիշելու` բնաւ չըսենք թէ մենք կը դարձեալ առանց Տէրը յիշելու` բնաւ չըսենք թէ մենք կը դարձեալ առանց Տէրը յիշելու` բնաւ չըսենք թէ մենք կը 
սիրենք Յիսուսը կամ հետաքրքրուած ենք անով:սիրենք Յիսուսը կամ հետաքրքրուած ենք անով:սիրենք Յիսուսը կամ հետաքրքրուած ենք անով:սիրենք Յիսուսը կամ հետաքրքրուած ենք անով:    

11) 11) 11) 11) Մարիամ այնքան տարուած էր Տիրոջ խօսքերով` որ Մարիամ այնքան տարուած էր Տիրոջ խօսքերով` որ Մարիամ այնքան տարուած էր Տիրոջ խօսքերով` որ Մարիամ այնքան տարուած էր Տիրոջ խօսքերով` որ 
նոյնիսկ չէր անդրադարձած թէ տան մէջ շատ գործ կար նոյնիսկ չէր անդրադարձած թէ տան մէջ շատ գործ կար նոյնիսկ չէր անդրադարձած թէ տան մէջ շատ գործ կար նոյնիսկ չէր անդրադարձած թէ տան մէջ շատ գործ կար 
ընելիք: Մենք կրնա՞նք Մարիամի նման Տիընելիք: Մենք կրնա՞նք Մարիամի նման Տիընելիք: Մենք կրնա՞նք Մարիամի նման Տիընելիք: Մենք կրնա՞նք Մարիամի նման Տիրոջ հետ ժամանակ րոջ հետ ժամանակ րոջ հետ ժամանակ րոջ հետ ժամանակ 
անցնելը եւ անոր խօսքերը մտիկ ընելը աւելի առաջնահերթ անցնելը եւ անոր խօսքերը մտիկ ընելը աւելի առաջնահերթ անցնելը եւ անոր խօսքերը մտիկ ընելը աւելի առաջնահերթ անցնելը եւ անոր խօսքերը մտիկ ընելը աւելի առաջնահերթ 
նկատել քան մեր սեփական գործերուն կատարումը: Եւ նկատել քան մեր սեփական գործերուն կատարումը: Եւ նկատել քան մեր սեփական գործերուն կատարումը: Եւ նկատել քան մեր սեփական գործերուն կատարումը: Եւ 
կրնա՞նք այնքան տարուիլ ու գրաւուիլ Տիրոջ ներկայութեամբ կրնա՞նք այնքան տարուիլ ու գրաւուիլ Տիրոջ ներկայութեամբ կրնա՞նք այնքան տարուիլ ու գրաւուիլ Տիրոջ ներկայութեամբ կրնա՞նք այնքան տարուիլ ու գրաւուիլ Տիրոջ ներկայութեամբ 
ու անոր քաղցր խօսքերով, որ գէթ պահուան մը համար, ու անոր քաղցր խօսքերով, որ գէթ պահուան մը համար, ու անոր քաղցր խօսքերով, որ գէթ պահուան մը համար, ու անոր քաղցր խօսքերով, որ գէթ պահուան մը համար, 
Մարիամի նման մոռնանք ամէն գործ ու աշխՄարիամի նման մոռնանք ամէն գործ ու աշխՄարիամի նման մոռնանք ամէն գործ ու աշխՄարիամի նման մոռնանք ամէն գործ ու աշխատանք, ատանք, ատանք, ատանք, 
մոռնանք արտաքին աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ: Այոմոռնանք արտաքին աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ: Այոմոռնանք արտաքին աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ: Այոմոռնանք արտաքին աշխարհը իր ամբողջութեանը մէջ: Այո´, ´, ´, ´, 
սիրելիներ, երբ Յիսուսի սէրը գրաւէ մեր սիրտերը` աշխարհ սիրելիներ, երբ Յիսուսի սէրը գրաւէ մեր սիրտերը` աշխարհ սիրելիներ, երբ Յիսուսի սէրը գրաւէ մեր սիրտերը` աշխարհ սիրելիներ, երբ Յիսուսի սէրը գրաւէ մեր սիրտերը` աշխարհ 
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կը կորսնցնէ իր գրաւչութիւնը: Երբ լսենք ձայնը երկնահունչ կը կորսնցնէ իր գրաւչութիւնը: Երբ լսենք ձայնը երկնահունչ կը կորսնցնէ իր գրաւչութիւնը: Երբ լսենք ձայնը երկնահունչ կը կորսնցնէ իր գրաւչութիւնը: Երբ լսենք ձայնը երկնահունչ 
ՄԵՂԵԴԻներուն` աշխարհային ձայները մեզի համար ժխոռ ՄԵՂԵԴԻներուն` աշխարհային ձայները մեզի համար ժխոռ ՄԵՂԵԴԻներուն` աշխարհային ձայները մեզի համար ժխոռ ՄԵՂԵԴԻներուն` աշխարհային ձայները մեզի համար ժխոռ 
կը դառնան: Երբ Տիրոջ քաղցրութիւնը առինկը դառնան: Երբ Տիրոջ քաղցրութիւնը առինկը դառնան: Երբ Տիրոջ քաղցրութիւնը առինկը դառնան: Երբ Տիրոջ քաղցրութիւնը առինքնէ մեզ` երկրաքնէ մեզ` երկրաքնէ մեզ` երկրաքնէ մեզ` երկրա----
յին բոլոր հաճոյքները կը կորսնցնեն ամէն հրապոյր:յին բոլոր հաճոյքները կը կորսնցնեն ամէն հրապոյր:յին բոլոր հաճոյքները կը կորսնցնեն ամէն հրապոյր:յին բոլոր հաճոյքները կը կորսնցնեն ամէն հրապոյր:    

12) 12) 12) 12) Տէրը ինքն էր խօսողը` իսկ Մարիամ մտիկ ընողը: Տէրը ինքն էր խօսողը` իսկ Մարիամ մտիկ ընողը: Տէրը ինքն էր խօսողը` իսկ Մարիամ մտիկ ընողը: Տէրը ինքն էր խօսողը` իսկ Մարիամ մտիկ ընողը: 
Մենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կՄենք ի՞նչ կ’’’’ընենք երբ Մարիամի նման Տիրոջ հանդիպինք: ընենք երբ Մարիամի նման Տիրոջ հանդիպինք: ընենք երբ Մարիամի նման Տիրոջ հանդիպինք: ընենք երբ Մարիամի նման Տիրոջ հանդիպինք: 
Աղօթքի պահը` Տիրոջ հետ հանդիպման պահ է: Ի՞նչ կԱղօթքի պահը` Տիրոջ հետ հանդիպման պահ է: Ի՞նչ կԱղօթքի պահը` Տիրոջ հետ հանդիպման պահ է: Ի՞նչ կԱղօթքի պահը` Տիրոջ հետ հանդիպման պահ է: Ի՞նչ կ’’’’ընենք ընենք ընենք ընենք 
աղօթքի պահուն: Միայն մե՞նք կը խօսինք, թէաղօթքի պահուն: Միայն մե՞նք կը խօսինք, թէաղօթքի պահուն: Միայն մե՞նք կը խօսինք, թէաղօթքի պահուն: Միայն մե՞նք կը խօսինք, թէ` ` ` ` թոյլ կու տանք թոյլ կու տանք թոյլ կու տանք թոյլ կու տանք 
որ Տէրը իոր Տէրը իոր Տէրը իոր Տէրը ի´́́́նք նաեւ խօսի մեզի: Սիրելիս, եթէ դուն անձի մը նք նաեւ խօսի մեզի: Սիրելիս, եթէ դուն անձի մը նք նաեւ խօսի մեզի: Սիրելիս, եթէ դուն անձի մը նք նաեւ խօսի մեզի: Սիրելիս, եթէ դուն անձի մը 
հետ հանդիպում ունենայիր եւ այդ անձը ամբողջ հանդիհետ հանդիպում ունենայիր եւ այդ անձը ամբողջ հանդիհետ հանդիպում ունենայիր եւ այդ անձը ամբողջ հանդիհետ հանդիպում ունենայիր եւ այդ անձը ամբողջ հանդի----
պման ընթացքին միայն ինք խօսէր եւ առիթ չտար քեզի խօսեպման ընթացքին միայն ինք խօսէր եւ առիթ չտար քեզի խօսեպման ընթացքին միայն ինք խօսէր եւ առիթ չտար քեզի խօսեպման ընթացքին միայն ինք խօսէր եւ առիթ չտար քեզի խօսե----
լու` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր, անոր ըրածը անքաղաքալու` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր, անոր ըրածը անքաղաքալու` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր, անոր ըրածը անքաղաքալու` անհանգիստ պիտի չըլլայի՞ր, անոր ըրածը անքաղաքա----
վարութիւն պիտի չնկատէի՞ր: Վստահավարութիւն պիտի չնկատէի՞ր: Վստահավարութիւն պիտի չնկատէի՞ր: Վստահավարութիւն պիտի չնկատէի՞ր: Վստահաբար: Բայց դուն ալ բար: Բայց դուն ալ բար: Բայց դուն ալ բար: Բայց դուն ալ 
նոյնը ըրած չե՞ս ըլլար երբ աղօթքի պահուն միայն դուն կը նոյնը ըրած չե՞ս ըլլար երբ աղօթքի պահուն միայն դուն կը նոյնը ըրած չե՞ս ըլլար երբ աղօթքի պահուն միայն դուն կը նոյնը ըրած չե՞ս ըլլար երբ աղօթքի պահուն միայն դուն կը 
խօսիս, առանց առիթ տալու Տիրոջ որ ինքն ալ խօսի քեզի: խօսիս, առանց առիթ տալու Տիրոջ որ ինքն ալ խօսի քեզի: խօսիս, առանց առիթ տալու Տիրոջ որ ինքն ալ խօսի քեզի: խօսիս, առանց առիթ տալու Տիրոջ որ ինքն ալ խօսի քեզի: 
Տէրը միշտ կը խօսի եւ տարբերՏէրը միշտ կը խօսի եւ տարբերՏէրը միշտ կը խօսի եւ տարբերՏէրը միշտ կը խօսի եւ տարբեր----տարբեր ձեւերով կը խօսի, տարբեր ձեւերով կը խօսի, տարբեր ձեւերով կը խօսի, տարբեր ձեւերով կը խօսի, 
բայց եթէ երբեք դուն իր ձայնը չես լսեր` ատիկա չի նշանաբայց եթէ երբեք դուն իր ձայնը չես լսեր` ատիկա չի նշանաբայց եթէ երբեք դուն իր ձայնը չես լսեր` ատիկա չի նշանաբայց եթէ երբեք դուն իր ձայնը չես լսեր` ատիկա չի նշանա----
կեր թէ չի խօսիր, այլ կը նշկեր թէ չի խօսիր, այլ կը նշկեր թէ չի խօսիր, այլ կը նշկեր թէ չի խօսիր, այլ կը նշանակէ թէ Տիրոջ ձայնը լսելու քու անակէ թէ Տիրոջ ձայնը լսելու քու անակէ թէ Տիրոջ ձայնը լսելու քու անակէ թէ Տիրոջ ձայնը լսելու քու 
զգայարանքդ բթացեր է. եւ ինչո՞ւ. որովետեւ աղօթքի պահուն զգայարանքդ բթացեր է. եւ ինչո՞ւ. որովետեւ աղօթքի պահուն զգայարանքդ բթացեր է. եւ ինչո՞ւ. որովետեւ աղօթքի պահուն զգայարանքդ բթացեր է. եւ ինչո՞ւ. որովետեւ աղօթքի պահուն 
միշտ դուն խօսած ես եւ երբեք աշխատանք չես տարած Տիրոջ միշտ դուն խօսած ես եւ երբեք աշխատանք չես տարած Տիրոջ միշտ դուն խօսած ես եւ երբեք աշխատանք չես տարած Տիրոջ միշտ դուն խօսած ես եւ երբեք աշխատանք չես տարած Տիրոջ 
ձայնը լսելու վարժութիւնը ձեռք ձգելու: Աղօթքի պահուն ձայնը լսելու վարժութիւնը ձեռք ձգելու: Աղօթքի պահուն ձայնը լսելու վարժութիւնը ձեռք ձգելու: Աղօթքի պահուն ձայնը լսելու վարժութիւնը ձեռք ձգելու: Աղօթքի պահուն 
աւելի կարեւոր է որ Յիսուս խօսի մեզի, քան մենք` իրեն. աւելի կարեւոր է որ Յիսուս խօսի մեզի, քան մենք` իրեն. աւելի կարեւոր է որ Յիսուս խօսի մեզի, քան մենք` իրեն. աւելի կարեւոր է որ Յիսուս խօսի մեզի, քան մենք` իրեն. 
ինչո՞ւ համաինչո՞ւ համաինչո՞ւ համաինչո՞ւ համար. որովհետեւ Յիսուս գիտէ թէ մենք իր. որովհետեւ Յիսուս գիտէ թէ մենք իր. որովհետեւ Յիսուս գիտէ թէ մենք իր. որովհետեւ Յիսուս գիտէ թէ մենք ի´́́́նչ պիտի նչ պիտի նչ պիտի նչ պիտի 
ըսենք իրեն, գիտէ թէ իըսենք իրեն, գիտէ թէ իըսենք իրեն, գիտէ թէ իըսենք իրեն, գիտէ թէ ի´́́́նչ բաներու կարիքը ունինք, ճիշդ նչ բաներու կարիքը ունինք, ճիշդ նչ բաներու կարիքը ունինք, ճիշդ նչ բաներու կարիքը ունինք, ճիշդ 
ինչպէս գիտէր Մարիամի սրտին մէջ եղածը, բայց մենք չենք ինչպէս գիտէր Մարիամի սրտին մէջ եղածը, բայց մենք չենք ինչպէս գիտէր Մարիամի սրտին մէջ եղածը, բայց մենք չենք ինչպէս գիտէր Մարիամի սրտին մէջ եղածը, բայց մենք չենք 
գիտեր իր ըսելիքը, չենք գիտեր իր կամքն ու ծրագիրը մեզի գիտեր իր ըսելիքը, չենք գիտեր իր կամքն ու ծրագիրը մեզի գիտեր իր ըսելիքը, չենք գիտեր իր կամքն ու ծրագիրը մեզի գիտեր իր ըսելիքը, չենք գիտեր իր կամքն ու ծրագիրը մեզի 
համար: Շատ բաներու վերաբերեալ մեր անգիտութիւնը, համար: Շատ բաներու վերաբերեալ մեր անգիտութիւնը, համար: Շատ բաներու վերաբերեալ մեր անգիտութիւնը, համար: Շատ բաներու վերաբերեալ մեր անգիտութիւնը, 
պատճապատճապատճապատճառ պէտք է դառնայ որ աղօթքի պահուն ճիգ թափենք ռ պէտք է դառնայ որ աղօթքի պահուն ճիգ թափենք ռ պէտք է դառնայ որ աղօթքի պահուն ճիգ թափենք ռ պէտք է դառնայ որ աղօթքի պահուն ճիգ թափենք 
Տիրոջ ձայնը լսելու եւ անոր կամքը գիտնալու:Տիրոջ ձայնը լսելու եւ անոր կամքը գիտնալու:Տիրոջ ձայնը լսելու եւ անոր կամքը գիտնալու:Տիրոջ ձայնը լսելու եւ անոր կամքը գիտնալու:    

13) 13) 13) 13) Մարիամին համար հաճոյք էր Տիրոջ բերնէն` Տիրոջ Մարիամին համար հաճոյք էր Տիրոջ բերնէն` Տիրոջ Մարիամին համար հաճոյք էր Տիրոջ բերնէն` Տիրոջ Մարիամին համար հաճոյք էր Տիրոջ բերնէն` Տիրոջ 
խօսքերը լսելը: Մենք հաճոյք կխօսքերը լսելը: Մենք հաճոյք կխօսքերը լսելը: Մենք հաճոյք կխօսքերը լսելը: Մենք հաճոյք կ’’’’առնե՞նք Տիրոջ խօսքի առնե՞նք Տիրոջ խօսքի առնե՞նք Տիրոջ խօսքի առնե՞նք Տիրոջ խօսքի 
քարոզութենէն, Տիրոջ խօսքի ընթերցանութենէն: Կրնա՞նք քարոզութենէն, Տիրոջ խօսքի ընթերցանութենէն: Կրնա՞նք քարոզութենէն, Տիրոջ խօսքի ընթերցանութենէն: Կրնա՞նք քարոզութենէն, Տիրոջ խօսքի ընթերցանութենէն: Կրնա՞նք 
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Սաղմոսագիրին հետ ըսեՍաղմոսագիրին հետ ըսեՍաղմոսագիրին հետ ըսեՍաղմոսագիրին հետ ըսել. լ. լ. լ. ««««Ո՜րչափ քաղցր է Քու խօսքդ իմ Ո՜րչափ քաղցր է Քու խօսքդ իմ Ո՜րչափ քաղցր է Քու խօսքդ իմ Ո՜րչափ քաղցր է Քու խօսքդ իմ 
քիմքիս, մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիսքիմքիս, մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիսքիմքիս, մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիսքիմքիս, մեղրէն աւելի անոյշ է իմ բերնիս»»»» ( ( ( (Սաղմոս 119.103): Սաղմոս 119.103): Սաղմոս 119.103): Սաղմոս 119.103): 
Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզենք գիտնալ թէ Աստուծոյ խօսքերը մեզի համար ուզենք գիտնալ թէ Աստուծոյ խօսքերը մեզի համար ուզենք գիտնալ թէ Աստուծոյ խօսքերը մեզի համար ուզենք գիտնալ թէ Աստուծոյ խօսքերը մեզի համար 
հաճելի են թէ ոչ, հարց տանք մենք.հաճելի են թէ ոչ, հարց տանք մենք.հաճելի են թէ ոչ, հարց տանք մենք.հաճելի են թէ ոչ, հարց տանք մենք.----    Հաճոյք կՀաճոյք կՀաճոյք կՀաճոյք կ’’’’առնե՞նք առնե՞նք առնե՞նք առնե՞նք 
աշխարհային խօսակցութիւններէ: Եթէ հաճոյք կաշխարհային խօսակցութիւններէ: Եթէ հաճոյք կաշխարհային խօսակցութիւններէ: Եթէ հաճոյք կաշխարհային խօսակցութիւններէ: Եթէ հաճոյք կ’’’’առնենք` կը առնենք` կը առնենք` կը առնենք` կը 
նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ նշանակէ թէ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք չենք առներ, Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք չենք առներ, Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք չենք առներ, Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք չենք առներ, 
որովհետեւ երբ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք առնենք` կը որովհետեւ երբ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք առնենք` կը որովհետեւ երբ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք առնենք` կը որովհետեւ երբ Աստուծոյ խօսքերէն հաճոյք առնենք` կը 
նշանակէ թէ աշխարհն ու աշխարհային խօսակցութիւնները նշանակէ թէ աշխարհն ու աշխարհային խօսակցութիւնները նշանակէ թէ աշխարհն ու աշխարհային խօսակցութիւնները նշանակէ թէ աշխարհն ու աշխարհային խօսակցութիւնները 
արդէն կորսնցուցած են իրենց հաճոյքը մեզի համար:արդէն կորսնցուցած են իրենց հաճոյքը մեզի համար:արդէն կորսնցուցած են իրենց հաճոյքը մեզի համար:արդէն կորսնցուցած են իրենց հաճոյքը մեզի համար:    

14) 14) 14) 14) Յիսուս Մարիամին քով եկաւ եւ Մարիամ առիթն ու Յիսուս Մարիամին քով եկաւ եւ Մարիամ առիթն ու Յիսուս Մարիամին քով եկաւ եւ Մարիամ առիթն ու Յիսուս Մարիամին քով եկաւ եւ Մարիամ առիթն ու 
ժամանակը օգտագործեց: Մենժամանակը օգտագործեց: Մենժամանակը օգտագործեց: Մենժամանակը օգտագործեց: Մենք մեզի տրուած ժամանակը ու ք մեզի տրուած ժամանակը ու ք մեզի տրուած ժամանակը ու ք մեզի տրուած ժամանակը ու 
մեզի ներկայացող առիթները կմեզի ներկայացող առիթները կմեզի ներկայացող առիթները կմեզի ներկայացող առիթները կ’’’’օգտագործե՞նք: Օրինակ, օգտագործե՞նք: Օրինակ, օգտագործե՞նք: Օրինակ, օգտագործե՞նք: Օրինակ, 
Կիրակի օրերը մատուցուող Պատարագները սքանչելի առիթԿիրակի օրերը մատուցուող Պատարագները սքանչելի առիթԿիրակի օրերը մատուցուող Պատարագները սքանչելի առիթԿիրակի օրերը մատուցուող Պատարագները սքանչելի առիթ----
ներ են Տիրոջ հետ հանդիպելու`ներ են Տիրոջ հետ հանդիպելու`ներ են Տիրոջ հետ հանդիպելու`ներ են Տիրոջ հետ հանդիպելու`    կկկկ’’’’օգտագործե՞նք այդ առիթօգտագործե՞նք այդ առիթօգտագործե՞նք այդ առիթօգտագործե՞նք այդ առիթ----
ները: Երբ մեր տուներուն մէջ առանձին ենք` կները: Երբ մեր տուներուն մէջ առանձին ենք` կները: Երբ մեր տուներուն մէջ առանձին ենք` կները: Երբ մեր տուներուն մէջ առանձին ենք` կ’’’’օգտաօգտաօգտաօգտա----
գործե՞նք այդ առանձնութեան պահըգործե՞նք այդ առանձնութեան պահըգործե՞նք այդ առանձնութեան պահըգործե՞նք այդ առանձնութեան պահը    Տիրոջ հետ ժամանակ Տիրոջ հետ ժամանակ Տիրոջ հետ ժամանակ Տիրոջ հետ ժամանակ 
անցնելու: Երբ Տիրոջ համար վկայութիւն տալու առիթը կը անցնելու: Երբ Տիրոջ համար վկայութիւն տալու առիթը կը անցնելու: Երբ Տիրոջ համար վկայութիւն տալու առիթը կը անցնելու: Երբ Տիրոջ համար վկայութիւն տալու առիթը կը 
ներկայանայ` կներկայանայ` կներկայանայ` կներկայանայ` կ’’’’օգտագործե՞նք այդ առիթը: Երբ աղքատի մը օգտագործե՞նք այդ առիթը: Երբ աղքատի մը օգտագործե՞նք այդ առիթը: Երբ աղքատի մը օգտագործե՞նք այդ առիթը: Երբ աղքատի մը 
օգնելու առիթը կը բացուի` Տիրոջ սիրտը ուրախացնելու օգնելու առիթը կը բացուի` Տիրոջ սիրտը ուրախացնելու օգնելու առիթը կը բացուի` Տիրոջ սիրտը ուրախացնելու օգնելու առիթը կը բացուի` Տիրոջ սիրտը ուրախացնելու 
համար կհամար կհամար կհամար կ’’’’օգտագործե՞նք այդ առիթը եւ կօգտագործե՞նք այդ առիթը եւ կօգտագործե՞նք այդ առիթը եւ կօգտագործե՞նք այդ առիթը եւ կ’’’’օգնե՞նք աղքատին: օգնե՞նք աղքատին: օգնե՞նք աղքատին: օգնե՞նք աղքատին: 
Ներկայ ժամանակը տրուած է մեզի Ներկայ ժամանակը տրուած է մեզի Ներկայ ժամանակը տրուած է մեզի Ներկայ ժամանակը տրուած է մեզի որպէսզի անով ձեռք որպէսզի անով ձեռք որպէսզի անով ձեռք որպէսզի անով ձեռք 
ձգենք յաւիտենականութիւնը. մենք կձգենք յաւիտենականութիւնը. մենք կձգենք յաւիտենականութիւնը. մենք կձգենք յաւիտենականութիւնը. մենք կ’’’’օգտագործե՞նք ժամաօգտագործե՞նք ժամաօգտագործե՞նք ժամաօգտագործե՞նք ժամա----
նակաւորը` անով անժամանակ յաւիտենականութիւնը ձեռք նակաւորը` անով անժամանակ յաւիտենականութիւնը ձեռք նակաւորը` անով անժամանակ յաւիտենականութիւնը ձեռք նակաւորը` անով անժամանակ յաւիտենականութիւնը ձեռք 
ձգելու համար:ձգելու համար:ձգելու համար:ձգելու համար:    

15) 15) 15) 15) Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի քով եկած էր քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի քով եկած էր քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի քով եկած էր քիչ մը Յիսուս Մարթայի ու Մարիամի քով եկած էր քիչ մը 
հանգիստ ընելու եւ պատառ մը ճաշ ուտելու, ինչ որ Մարհանգիստ ընելու եւ պատառ մը ճաշ ուտելու, ինչ որ Մարհանգիստ ընելու եւ պատառ մը ճաշ ուտելու, ինչ որ Մարհանգիստ ընելու եւ պատառ մը ճաշ ուտելու, ինչ որ Մար----
թայի կողմէ ճաշի պատրաստոթայի կողմէ ճաշի պատրաստոթայի կողմէ ճաշի պատրաստոթայի կողմէ ճաշի պատրաստութիւնը ցոյց կու տայ. Յիսուս ւթիւնը ցոյց կու տայ. Յիսուս ւթիւնը ցոյց կու տայ. Յիսուս ւթիւնը ցոյց կու տայ. Յիսուս 
սակայն ճաշ ուտելէ առաջ, նախ Մարիամին հոգեւոր սնունդ սակայն ճաշ ուտելէ առաջ, նախ Մարիամին հոգեւոր սնունդ սակայն ճաշ ուտելէ առաջ, նախ Մարիամին հոգեւոր սնունդ սակայն ճաշ ուտելէ առաջ, նախ Մարիամին հոգեւոր սնունդ 
տուաւ: Յիսուս  առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին տուաւ: Յիսուս  առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին տուաւ: Յիսուս  առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին տուաւ: Յիսուս  առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին 
տուաւ քան ճաշին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի որ մենք ալ նոյնը տուաւ քան ճաշին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի որ մենք ալ նոյնը տուաւ քան ճաշին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի որ մենք ալ նոյնը տուաւ քան ճաշին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի որ մենք ալ նոյնը 
ընենք: Իր առաջին փորձութեան ժամանակ նաեւ Յիսուս ընենք: Իր առաջին փորձութեան ժամանակ նաեւ Յիսուս ընենք: Իր առաջին փորձութեան ժամանակ նաեւ Յիսուս ընենք: Իր առաջին փորձութեան ժամանակ նաեւ Յիսուս 
առաջնահերթութիւնը Աստուառաջնահերթութիւնը Աստուառաջնահերթութիւնը Աստուառաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքին տուաւ քան հացին: ծոյ խօսքին տուաւ քան հացին: ծոյ խօսքին տուաւ քան հացին: ծոյ խօսքին տուաւ քան հացին: 
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Սատանան անոր առաջարկեց որ հացերը քարի վերածէ եւ Սատանան անոր առաջարկեց որ հացերը քարի վերածէ եւ Սատանան անոր առաջարկեց որ հացերը քարի վերածէ եւ Սատանան անոր առաջարկեց որ հացերը քարի վերածէ եւ 
ուտէ. Յիսուս անոր ըսաւ. ուտէ. Յիսուս անոր ըսաւ. ուտէ. Յիսուս անոր ըսաւ. ուտէ. Յիսուս անոր ըսաւ. ««««Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.Օրէնքի գիրքին մէջ գրուած է.----    
““““Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Մարդ միայն հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ 
Աստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած էԱստուած խօսած է”»”»”»”» ( ( ( (Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):Մատթէոս 4.4: Բ.Օրինաց 8.3):    Մեզի Մեզի Մեզի Մեզի 
ուղղուած հարցումը կուղղուած հարցումը կուղղուած հարցումը կուղղուած հարցումը կ’’’’ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.ըլլայ հետեւեալը.----    Մենք մեր առօրեայի Մենք մեր առօրեայի Մենք մեր առօրեայի Մենք մեր առօրեայի 
ընթացքին առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքի՞ն կու ընթացքին առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքի՞ն կու ընթացքին առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքի՞ն կու ընթացքին առաջնահերթութիւնը Աստուծոյ խօսքի՞ն կու 
տանք, թէ` նիւթական հացին. երկրայինի՞ն կու տանք, թէ` տանք, թէ` նիւթական հացին. երկրայինի՞ն կու տանք, թէ` տանք, թէ` նիւթական հացին. երկրայինի՞ն կու տանք, թէ` տանք, թէ` նիւթական հացին. երկրայինի՞ն կու տանք, թէ` 
երկնայինին:երկնայինին:երկնայինին:երկնայինին:    

16) 16) 16) 16) Անոնք որոնք Տիրոջ ոտքերուն քով չեն նստած` չեԱնոնք որոնք Տիրոջ ոտքերուն քով չեն նստած` չեԱնոնք որոնք Տիրոջ ոտքերուն քով չեն նստած` չեԱնոնք որոնք Տիրոջ ոտքերուն քով չեն նստած` չե´́́́ն ն ն ն 
կրնար Տիրոջ ձեռքը ըլլալ: Անոնք որոնք Մարիամի նման կրնար Տիրոջ ձեռքը ըլլալ: Անոնք որոնք Մարիամի նման կրնար Տիրոջ ձեռքը ըլլալ: Անոնք որոնք Մարիամի նման կրնար Տիրոջ ձեռքը ըլլալ: Անոնք որոնք Մարիամի նման 
Տիրոջ չՏիրոջ չՏիրոջ չՏիրոջ չեն ընծայուած` չեեն ընծայուած` չեեն ընծայուած` չեեն ընծայուած` չե´́́́ն կրնար Մարթայի նման Տիրոջ ն կրնար Մարթայի նման Տիրոջ ն կրնար Մարթայի նման Տիրոջ ն կրնար Մարթայի նման Տիրոջ 
ընծայել: Անոնք որոնք Մարիամի նման իրենց սիրտը չեն ընծայել: Անոնք որոնք Մարիամի նման իրենց սիրտը չեն ընծայել: Անոնք որոնք Մարիամի նման իրենց սիրտը չեն ընծայել: Անոնք որոնք Մարիամի նման իրենց սիրտը չեն 
բացած Տիրոջ առջեւ` չեբացած Տիրոջ առջեւ` չեբացած Տիրոջ առջեւ` չեբացած Տիրոջ առջեւ` չե´́́́ն կրնար Մարթայի նման ուրախուն կրնար Մարթայի նման ուրախուն կրնար Մարթայի նման ուրախուն կրնար Մարթայի նման ուրախու----
թեամբ իրենց տան դռները եւ իրենց սեղանները բանալ անոր թեամբ իրենց տան դռները եւ իրենց սեղանները բանալ անոր թեամբ իրենց տան դռները եւ իրենց սեղանները բանալ անոր թեամբ իրենց տան դռները եւ իրենց սեղանները բանալ անոր 
առջեւ: Անոնք որոնք Մարիամի նման չեն յանձնուած առջեւ: Անոնք որոնք Մարիամի նման չեն յանձնուած առջեւ: Անոնք որոնք Մարիամի նման չեն յանձնուած առջեւ: Անոնք որոնք Մարիամի նման չեն յանձնուած 
Յիսուսին` չեՅիսուսին` չեՅիսուսին` չեՅիսուսին` չե´́́́ն կրնար Մարթայի նման յանձնել անոր: Այս ն կրնար Մարթայի նման յանձնել անոր: Այս ն կրնար Մարթայի նման յանձնել անոր: Այս ն կրնար Մարթայի նման յանձնել անոր: Այս 
մասին քիչ ետք ալ պիտի խօսինք:մասին քիչ ետք ալ պիտի խօսինք:մասին քիչ ետք ալ պիտի խօսինք:մասին քիչ ետք ալ պիտի խօսինք:    

17) 17) 17) 17) Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ չսորվող կամ նստիլ Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ չսորվող կամ նստիլ Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ չսորվող կամ նստիլ Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ չսորվող կամ նստիլ 
չուզող մարդը` ի վերջոյ, անոր ոտքերուն տակ պիտի դրուի չուզող մարդը` ի վերջոյ, անոր ոտքերուն տակ պիտի դրուի չուզող մարդը` ի վերջոյ, անոր ոտքերուն տակ պիտի դրուի չուզող մարդը` ի վերջոյ, անոր ոտքերուն տակ պիտի դրուի 
իբրեւ պատուանդան: Բայց եթէ հիմա Տիրոջ ոտքերուն քով իբրեւ պատուանդան: Բայց եթէ հիմա Տիրոջ ոտքերուն քով իբրեւ պատուանդան: Բայց եթէ հիմա Տիրոջ ոտքերուն քով իբրեւ պատուանդան: Բայց եթէ հիմա Տիրոջ ոտքերուն քով 
նստիլ սորվինք, երբ յայտնուի` իրեննստիլ սորվինք, երբ յայտնուի` իրեննստիլ սորվինք, երբ յայտնուի` իրեննստիլ սորվինք, երբ յայտնուի` իրեն    հետ իշխանազունական հետ իշխանազունական հետ իշխանազունական հետ իշխանազունական 
աթոռներու վրայ պիտի նստինք: Աւելի լաւ չէ՞ իբրեւ աթոռներու վրայ պիտի նստինք: Աւելի լաւ չէ՞ իբրեւ աթոռներու վրայ պիտի նստինք: Աւելի լաւ չէ՞ իբրեւ աթոռներու վրայ պիտի նստինք: Աւելի լաւ չէ՞ իբրեւ 
բարեկամներ մեր ազատ կամքով փռուիլ Յիսուսի ոտքերուն բարեկամներ մեր ազատ կամքով փռուիլ Յիսուսի ոտքերուն բարեկամներ մեր ազատ կամքով փռուիլ Յիսուսի ոտքերուն բարեկամներ մեր ազատ կամքով փռուիլ Յիսուսի ոտքերուն 
առջեւ, քան իբրեւ թշնամիներ մեր կամքէն անկախ դրուինք առջեւ, քան իբրեւ թշնամիներ մեր կամքէն անկախ դրուինք առջեւ, քան իբրեւ թշնամիներ մեր կամքէն անկախ դրուինք առջեւ, քան իբրեւ թշնամիներ մեր կամքէն անկախ դրուինք 
անոր ոտքերուն տակ անոր ոտքերուն տակ անոր ոտքերուն տակ անոր ոտքերուն տակ ((((Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: Մատթէոս 22.44: Մարկոս 12.36: 
Ղուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.ԿորնթացիսՂուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.ԿորնթացիսՂուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.ԿորնթացիսՂուկաս 20.43: Գործք 2.35: Ա.Կորնթացիս 15.25,  15.25,  15.25,  15.25, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն):):):):    

18) 18) 18) 18) Վերջապէս, անոնք որոնք Մարիամի նման կՎերջապէս, անոնք որոնք Մարիամի նման կՎերջապէս, անոնք որոնք Մարիամի նման կՎերջապէս, անոնք որոնք Մարիամի նման կ’’’’ուզեն ուզեն ուզեն ուզեն 
ՏիՏիՏիՏիրոջ ոտքերուն քով նստիլ.րոջ ոտքերուն քով նստիլ.րոջ ոտքերուն քով նստիլ.րոջ ոտքերուն քով նստիլ.----    

Պէտք է ընդունին որ իրենք բան մը չեն գիտեր, որովՊէտք է ընդունին որ իրենք բան մը չեն գիտեր, որովՊէտք է ընդունին որ իրենք բան մը չեն գիտեր, որովՊէտք է ընդունին որ իրենք բան մը չեն գիտեր, որովհեհեհեհե----
տեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` սորվիլ ուզող աշակերտի տեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` սորվիլ ուզող աշակերտի տեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` սորվիլ ուզող աշակերտի տեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` սորվիլ ուզող աշակերտի 
վերաբերմունք է: Արտաքին աղբիւրներ կվերաբերմունք է: Արտաքին աղբիւրներ կվերաբերմունք է: Արտաքին աղբիւրներ կվերաբերմունք է: Արտաքին աղբիւրներ կ’’’’ըսեն, թէ Պօղոս ըսեն, թէ Պօղոս ըսեն, թէ Պօղոս ըսեն, թէ Պօղոս 
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առաքեալ սառաքեալ սառաքեալ սառաքեալ սորվելու համար` կը նստէր Գամաղիէլի ոտքերուն որվելու համար` կը նստէր Գամաղիէլի ոտքերուն որվելու համար` կը նստէր Գամաղիէլի ոտքերուն որվելու համար` կը նստէր Գամաղիէլի ոտքերուն 
առջեւ:առջեւ:առջեւ:առջեւ:    

Պէտք է հեզ ու խոնարհ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքեՊէտք է հեզ ու խոնարհ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքեՊէտք է հեզ ու խոնարհ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքեՊէտք է հեզ ու խոնարհ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքե----
րուն քով նստիլը` անոր ձեռքին տակ խոնարհիլ կը նշանակէ:րուն քով նստիլը` անոր ձեռքին տակ խոնարհիլ կը նշանակէ:րուն քով նստիլը` անոր ձեռքին տակ խոնարհիլ կը նշանակէ:րուն քով նստիլը` անոր ձեռքին տակ խոնարհիլ կը նշանակէ:    

Պէտք է Յիսուսի ձայնը լսելու ու անոր ձայնին հետեւելու Պէտք է Յիսուսի ձայնը լսելու ու անոր ձայնին հետեւելու Պէտք է Յիսուսի ձայնը լսելու ու անոր ձայնին հետեւելու Պէտք է Յիսուսի ձայնը լսելու ու անոր ձայնին հետեւելու 
պատրաստ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլըպատրաստ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլըպատրաստ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլըպատրաստ ըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` ` ` ` 
Տիրոջ ձայնը լսելու յոյսով ապրիլ կը նշանակէ:Տիրոջ ձայնը լսելու յոյսով ապրիլ կը նշանակէ:Տիրոջ ձայնը լսելու յոյսով ապրիլ կը նշանակէ:Տիրոջ ձայնը լսելու յոյսով ապրիլ կը նշանակէ:    

Պէտք է Յիսուսի կամքը ընելու պատրաստ ըլլան, որովՊէտք է Յիսուսի կամքը ընելու պատրաստ ըլլան, որովՊէտք է Յիսուսի կամքը ընելու պատրաստ ըլլան, որովՊէտք է Յիսուսի կամքը ընելու պատրաստ ըլլան, որով----
հետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ կողմէ յանձնուած հետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ կողմէ յանձնուած հետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ կողմէ յանձնուած հետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ կողմէ յանձնուած 
ոեւէ գործ կատարելու պատրաստ ըլլալ կը նշանակէ:ոեւէ գործ կատարելու պատրաստ ըլլալ կը նշանակէ:ոեւէ գործ կատարելու պատրաստ ըլլալ կը նշանակէ:ոեւէ գործ կատարելու պատրաստ ըլլալ կը նշանակէ:    

Պէտք է ամբողջութեամբ Տիրոջ յանձնուելու պատրաստ Պէտք է ամբողջութեամբ Տիրոջ յանձնուելու պատրաստ Պէտք է ամբողջութեամբ Տիրոջ յանձնուելու պատրաստ Պէտք է ամբողջութեամբ Տիրոջ յանձնուելու պատրաստ 
ըլլան, որովհետըլլան, որովհետըլլան, որովհետըլլան, որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ եւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` Տիրոջ 
յանձնուիլ կը նշանակէ:յանձնուիլ կը նշանակէ:յանձնուիլ կը նշանակէ:յանձնուիլ կը նշանակէ:    

Պէտք է Տիրոջմով առաջնորդուելու պատրաստ ըլլան, Պէտք է Տիրոջմով առաջնորդուելու պատրաստ ըլլան, Պէտք է Տիրոջմով առաջնորդուելու պատրաստ ըլլան, Պէտք է Տիրոջմով առաջնորդուելու պատրաստ ըլլան, 
որովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` իր առաջնորդուորովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` իր առաջնորդուորովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` իր առաջնորդուորովհետեւ Տիրոջ ոտքերուն քով նստիլը` իր առաջնորդու----
թիւնը խնդրել եւ իր առաջնորդութեան վստահիլ կը նշանակէ:թիւնը խնդրել եւ իր առաջնորդութեան վստահիլ կը նշանակէ:թիւնը խնդրել եւ իր առաջնորդութեան վստահիլ կը նշանակէ:թիւնը խնդրել եւ իր առաջնորդութեան վստահիլ կը նշանակէ:    

««««ՄՄՄՄինչ Մարթա սեղանի պաինչ Մարթա սեղանի պաինչ Մարթա սեղանի պաինչ Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց տրաստութեամբ չափազանց տրաստութեամբ չափազանց տրաստութեամբ չափազանց 
զբաղզբաղզբաղզբաղած էրած էրած էրած էր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):    

1) 1) 1) 1) Տուեալ համարին մասին ոեւէ բան ըսելէ առաջ, նախ Տուեալ համարին մասին ոեւէ բան ըսելէ առաջ, նախ Տուեալ համարին մասին ոեւէ բան ըսելէ առաջ, նախ Տուեալ համարին մասին ոեւէ բան ըսելէ առաջ, նախ 
պէտք է հաստատել, որ թէպէտք է հաստատել, որ թէպէտք է հաստատել, որ թէպէտք է հաստատել, որ թէ´ ´ ´ ´ Մարիամ եւ թէՄարիամ եւ թէՄարիամ եւ թէՄարիամ եւ թէ´ ´ ´ ´ Մարթա, երկուքն Մարթա, երկուքն Մարթա, երկուքն Մարթա, երկուքն 
ալ կը սիրէին Յիսուսը, երկուքն ալ կը հաւատային անոր, ալ կը սիրէին Յիսուսը, երկուքն ալ կը հաւատային անոր, ալ կը սիրէին Յիսուսը, երկուքն ալ կը հաւատային անոր, ալ կը սիրէին Յիսուսը, երկուքն ալ կը հաւատային անոր, 
երկուքին ալ մէջ Յիսուս կը բնակէր, եւ Յիսուս ինքն ալ երկուքին ալ մէջ Յիսուս կը բնակէր, եւ Յիսուս ինքն ալ երկուքին ալ մէջ Յիսուս կը բնակէր, եւ Յիսուս ինքն ալ երկուքին ալ մէջ Յիսուս կը բնակէր, եւ Յիսուս ինքն ալ 
երկուքին կը սիրէր, ինչպէս Յերկուքին կը սիրէր, ինչպէս Յերկուքին կը սիրէր, ինչպէս Յերկուքին կը սիրէր, ինչպէս Յովհաննէս Աւետարանիչ կը ովհաննէս Աւետարանիչ կը ովհաննէս Աւետարանիչ կը ովհաննէս Աւետարանիչ կը 
վկայէ (11.5): Ասիկա պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որովվկայէ (11.5): Ասիկա պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որովվկայէ (11.5): Ասիկա պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որովվկայէ (11.5): Ասիկա պէտք է յստակ ըլլայ մեզի համար, որով----
հետեւ եղած են եւ կան մարդիկ, որոնք կը խորհին թէ Մարհետեւ եղած են եւ կան մարդիկ, որոնք կը խորհին թէ Մարհետեւ եղած են եւ կան մարդիկ, որոնք կը խորհին թէ Մարհետեւ եղած են եւ կան մարդիկ, որոնք կը խորհին թէ Մար----
իամ աւելիիամ աւելիիամ աւելիիամ աւելի´ ´ ´ ´ կը սիրէր Յիսուսը քան Մարթա ինք: Մարթա կը սիրէր Յիսուսը քան Մարթա ինք: Մարթա կը սիրէր Յիսուսը քան Մարթա ինք: Մարթա կը սիրէր Յիսուսը քան Մարթա ինք: Մարթա 
սակայն Յիսուսը կը սիրէր ասակայն Յիսուսը կը սիրէր ասակայն Յիսուսը կը սիրէր ասակայն Յիսուսը կը սիրէր ա´́́́յնքան` որքան Մարիամ ինք կը յնքան` որքան Մարիամ ինք կը յնքան` որքան Մարիամ ինք կը յնքան` որքան Մարիամ ինք կը 
սիրէր: Մարիամին սէրը Յիսիրէր: Մարիամին սէրը Յիսիրէր: Մարիամին սէրը Յիսիրէր: Մարիամին սէրը Յիսուսի հանդէպ աւելին չէր քան սուսի հանդէպ աւելին չէր քան սուսի հանդէպ աւելին չէր քան սուսի հանդէպ աւելին չէր քան 
Մարթայի սէրը: Մարթա իր ամբողջ սրտով կը սիրէր ՅիսուՄարթայի սէրը: Մարթա իր ամբողջ սրտով կը սիրէր ՅիսուՄարթայի սէրը: Մարթա իր ամբողջ սրտով կը սիրէր ՅիսուՄարթայի սէրը: Մարթա իր ամբողջ սրտով կը սիրէր Յիսու----
սը, փաստօրէն ան իր ամբողջ սրտով եւ ամբողջ սրտի` սը, փաստօրէն ան իր ամբողջ սրտով եւ ամբողջ սրտի` սը, փաստօրէն ան իր ամբողջ սրտով եւ ամբողջ սրտի` սը, փաստօրէն ան իր ամբողջ սրտով եւ ամբողջ սրտի` 
ամբողջ ուրախութեամբ կը ծառայէր ու կը սպասարկէր անոր: ամբողջ ուրախութեամբ կը ծառայէր ու կը սպասարկէր անոր: ամբողջ ուրախութեամբ կը ծառայէր ու կը սպասարկէր անոր: ամբողջ ուրախութեամբ կը ծառայէր ու կը սպասարկէր անոր: 
Յովհաննէս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ երբ Յիսուս եւ Յովհաննէս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ երբ Յիսուս եւ Յովհաննէս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ երբ Յիսուս եւ Յովհաննէս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ երբ Յիսուս եւ 
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Ղազարոս սեղան նստած էին ու Ղազարոս սեղան նստած էին ու Ղազարոս սեղան նստած էին ու Ղազարոս սեղան նստած էին ու կը ճաշէին` դարձեալ Մարկը ճաշէին` դարձեալ Մարկը ճաշէին` դարձեալ Մարկը ճաշէին` դարձեալ Մար----
թա ինքն էր որ կը սպասարկէր անոնց (12.2): թա ինքն էր որ կը սպասարկէր անոնց (12.2): թա ինքն էր որ կը սպասարկէր անոնց (12.2): թա ինքն էր որ կը սպասարկէր անոնց (12.2): Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ Յստակ է որ 
Մարթա բնաւորութեամբ վազվզող, Մարթա բնաւորութեամբ վազվզող, Մարթա բնաւորութեամբ վազվզող, Մարթա բնաւորութեամբ վազվզող, ծառայասէր ծառայասէր ծառայասէր ծառայասէր ու համարու համարու համարու համար----
ձակ էր: Փաստօրէն, կը տեսնենք թէ իձակ էր: Փաստօրէն, կը տեսնենք թէ իձակ էր: Փաստօրէն, կը տեսնենք թէ իձակ էր: Փաստօրէն, կը տեսնենք թէ ի´́́́նչպէս Յիսուսին կը նչպէս Յիսուսին կը նչպէս Յիսուսին կը նչպէս Յիսուսին կը 
մօտենայ եւ համարձակօրէն անոր կմօտենայ եւ համարձակօրէն անոր կմօտենայ եւ համարձակօրէն անոր կմօտենայ եւ համարձակօրէն անոր կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ 
քոյրս առանձին ձգած է զիս գքոյրս առանձին ձգած է զիս գքոյրս առանձին ձգած է զիս գքոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ 
ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Կը տեսնենք թէ ինչպէս երբ լսեց որ Յիսուս Բեթանիա Կը տեսնենք թէ ինչպէս երբ լսեց որ Յիսուս Բեթանիա Կը տեսնենք թէ ինչպէս երբ լսեց որ Յիսուս Բեթանիա Կը տեսնենք թէ ինչպէս երբ լսեց որ Յիսուս Բեթանիա 
հասած էհասած էհասած էհասած էրրրր` ` ` ` զինք զինք զինք զինք ««««դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը դիմաւորելու գնաց, մինչ Մարիամ տունը 
մնացմնացմնացմնաց»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.20): Կը տեսնենք թէ ինչպէս համարՅովհաննէս 11.20): Կը տեսնենք թէ ինչպէս համարՅովհաննէս 11.20): Կը տեսնենք թէ ինչպէս համարՅովհաննէս 11.20): Կը տեսնենք թէ ինչպէս համար----
ձակօրէն Յիսուսին կձակօրէն Յիսուսին կձակօրէն Յիսուսին կձակօրէն Յիսուսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, եթէ հոս ըլլայիր` եղբայրս ր, եթէ հոս ըլլայիր` եղբայրս ր, եթէ հոս ըլլայիր` եղբայրս ր, եթէ հոս ըլլայիր` եղբայրս 
չէր մեռներչէր մեռներչէր մեռներչէր մեռներ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.21). Մարիամ իՅովհաննէս 11.21). Մարիամ իՅովհաննէս 11.21). Մարիամ իՅովհաննէս 11.21). Մարիամ ի´́́́նք նաեւ նոյն այս նք նաեւ նոյն այս նք նաեւ նոյն այս նք նաեւ նոյն այս 
խօսքը կրկնեց (Յովհաննէս 11.32): Մարթա եւ Մարիամ իրենց խօսքը կրկնեց (Յովհաննէս 11.32): Մարթա եւ Մարիամ իրենց խօսքը կրկնեց (Յովհաննէս 11.32): Մարթա եւ Մարիամ իրենց խօսքը կրկնեց (Յովհաննէս 11.32): Մարթա եւ Մարիամ իրենց 
այս խօսքով ոայս խօսքով ոայս խօսքով ոայս խօսքով ո´́́́չ թէ կը մեղադրէին Տէրը, ընդհակառակը, չ թէ կը մեղադրէին Տէրը, ընդհակառակը, չ թէ կը մեղադրէին Տէրը, ընդհակառակը, չ թէ կը մեղադրէին Տէրը, ընդհակառակը, 
Տիրոջ հանդէպ իրենց հաւաՏիրոջ հանդէպ իրենց հաւաՏիրոջ հանդէպ իրենց հաւաՏիրոջ հանդէպ իրենց հաւա´́́́տքն էր որ ցոյց կու տային: տքն էր որ ցոյց կու տային: տքն էր որ ցոյց կու տային: տքն էր որ ցոյց կու տային: 
Մարթա կը հաւատար որ եթէ Տէրը ներկայ ըլլար` թոյլ պիտի Մարթա կը հաւատար որ եթէ Տէրը ներկայ ըլլար` թոյլ պիտի Մարթա կը հաւատար որ եթէ Տէրը ներկայ ըլլար` թոյլ պիտի Մարթա կը հաւատար որ եթէ Տէրը ներկայ ըլլար` թոյլ պիտի 
չտաչտաչտաչտար որ իր եղբայրը մեռնէր, եւ որ որ իր եղբայրը մեռնէր, եւ որ որ իր եղբայրը մեռնէր, եւ որ որ իր եղբայրը մեռնէր, եւ ո´́́́չ թէ կչ թէ կչ թէ կչ թէ կ’’’’այպանէր զինք` այպանէր զինք` այպանէր զինք` այպանէր զինք` 
եղբօրը հիեղբօրը հիեղբօրը հիեղբօրը հիւանդութեան ժամանակ Բեթանիա չգտնուեւանդութեան ժամանակ Բեթանիա չգտնուեւանդութեան ժամանակ Բեթանիա չգտնուեւանդութեան ժամանակ Բեթանիա չգտնուելուն հալուն հալուն հալուն հա----
մար: Փաստը որ մար: Փաստը որ մար: Փաստը որ մար: Փաստը որ անանանան    կը հաւատար Յիսուսի հրակը հաւատար Յիսուսի հրակը հաւատար Յիսուսի հրակը հաւատար Յիսուսի հրաշագործ զօշագործ զօշագործ զօշագործ զօ----
րութեան, նոյնինքն իրրութեան, նոյնինքն իրրութեան, նոյնինքն իրրութեան, նոյնինքն իր    խօսքին շարունակութիւնն էխօսքին շարունակութիւնն էխօսքին շարունակութիւնն էխօսքին շարունակութիւնն է. . . . ««««Բայց Բայց Բայց Բայց 
հիմա իսկ գիտեմ, թէ իհիմա իսկ գիտեմ, թէ իհիմա իսկ գիտեմ, թէ իհիմա իսկ գիտեմ, թէ ի´́́́նչ որ Աստուծմէ խնդրես` Աստուած նչ որ Աստուծմէ խնդրես` Աստուած նչ որ Աստուծմէ խնդրես` Աստուած նչ որ Աստուծմէ խնդրես` Աստուած 
քքքքեզի պիտի տայեզի պիտի տայեզի պիտի տայեզի պիտի տայ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.22): Տակաւին, Մարթա կը Յովհաննէս 11.22): Տակաւին, Մարթա կը Յովհաննէս 11.22): Տակաւին, Մարթա կը Յովհաննէս 11.22): Տակաւին, Մարթա կը 
հաւատար ընդհանրական յարութեան. երբ Յիսուս անոր հաւատար ընդհանրական յարութեան. երբ Յիսուս անոր հաւատար ընդհանրական յարութեան. երբ Յիսուս անոր հաւատար ընդհանրական յարութեան. երբ Յիսուս անոր 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Եղբայրդ յարութիւն պիտի առնէԵղբայրդ յարութիւն պիտի առնէԵղբայրդ յարութիւն պիտի առնէԵղբայրդ յարութիւն պիտի առնէ»,»,»,»,    Մարթա անոր պաՄարթա անոր պաՄարթա անոր պաՄարթա անոր պա----
տասխանեց. տասխանեց. տասխանեց. տասխանեց. ««««Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, Գիտեմ որ յարութիւն պիտի առնէ վերջին օրը, 
յարութեան ատենյարութեան ատենյարութեան ատենյարութեան ատեն»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.23Յովհաննէս 11.23Յովհաննէս 11.23Յովհաննէս 11.23----24): 24): 24): 24): Մարթա կը հաւաՄարթա կը հաւաՄարթա կը հաւաՄարթա կը հաւա----
տարտարտարտար    նաեւ որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն էր եւ Աստուծոյ նաեւ որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն էր եւ Աստուծոյ նաեւ որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն էր եւ Աստուծոյ նաեւ որ Յիսուս խոստացուած Փրկիչն էր եւ Աստուծոյ 
Որդին. երբ Յիսուս իրեն ըսաւ. Որդին. երբ Յիսուս իրեն ըսաւ. Որդին. երբ Յիսուս իրեն ըսաւ. Որդին. երբ Յիսուս իրեն ըսաւ. ««««ԵԵԵԵ´́́́ս եմ յարութիւնը եւ ս եմ յարութիւնը եւ ս եմ յարութիւնը եւ ս եմ յարութիւնը եւ 
կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտ մեռնի` պիտի կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտ մեռնի` պիտի կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտ մեռնի` պիտի կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտ մեռնի` պիտի 
ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ` երբեք պիտի 
չմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիսչմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիսչմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիսչմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիս»:»:»:»:    Անմիջապէս, Անմիջապէս, Անմիջապէս, Անմիջապէս, ««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր,ր,ր,ր,----    
պատասխանեց Մարթա,պատասխանեց Մարթա,պատասխանեց Մարթա,պատասխանեց Մարթա,----    կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոկը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոկը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոկը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստո----
սը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիրսը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիրսը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիրսը, Աստուծոյ Որդին, որ աշխարհ պիտի գայիր»»»» ( ( ( (Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
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11.2511.2511.2511.25----27): 27): 27): 27): Այս Այս Այս Այս բոլոր ըսուածները ցոյց կու տան, թէ Մարթա բոլոր ըսուածները ցոյց կու տան, թէ Մարթա բոլոր ըսուածները ցոյց կու տան, թէ Մարթա բոլոր ըսուածները ցոյց կու տան, թէ Մարթա 
շատ շատ շատ շատ կը սիրէր Յիսուսը, եւ կը հաւատար անոր:կը սիրէր Յիսուսը, եւ կը հաւատար անոր:կը սիրէր Յիսուսը, եւ կը հաւատար անոր:կը սիրէր Յիսուսը, եւ կը հաւատար անոր:    

2) 2) 2) 2) Մարիամ եւ Մարթա տարբեր եւ սակայն զիրար ամՄարիամ եւ Մարթա տարբեր եւ սակայն զիրար ամՄարիամ եւ Մարթա տարբեր եւ սակայն զիրար ամՄարիամ եւ Մարթա տարբեր եւ սակայն զիրար ամ----
բողջացնող ու բողջացնող ու բողջացնող ու բողջացնող ու մեկնաբանող կեցուածքներով կը ներկայանան, մեկնաբանող կեցուածքներով կը ներկայանան, մեկնաբանող կեցուածքներով կը ներկայանան, մեկնաբանող կեցուածքներով կը ներկայանան, 
եւ հետեւաբար, անոնք որոնք Մարիամ չեն դարձած` չեեւ հետեւաբար, անոնք որոնք Մարիամ չեն դարձած` չեեւ հետեւաբար, անոնք որոնք Մարիամ չեն դարձած` չեեւ հետեւաբար, անոնք որոնք Մարիամ չեն դարձած` չե´́́́ն ն ն ն 
կրնար Մարթա դառնալ. եւ սա կը նշանակէ, թէ Մարթա կրնար Մարթա դառնալ. եւ սա կը նշանակէ, թէ Մարթա կրնար Մարթա դառնալ. եւ սա կը նշանակէ, թէ Մարթա կրնար Մարթա դառնալ. եւ սա կը նշանակէ, թէ Մարթա 
նոյնքան մօտիկ էր Յիսոնոյնքան մօտիկ էր Յիսոնոյնքան մօտիկ էր Յիսոնոյնքան մօտիկ էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք մօտիկ էր.ւսին` որքան Մարիամ ինք մօտիկ էր.ւսին` որքան Մարիամ ինք մօտիկ էր.ւսին` որքան Մարիամ ինք մօտիկ էր.    
նոյնքան կապուած էր անոր` որքան Մարիամ ինք կապուած նոյնքան կապուած էր անոր` որքան Մարիամ ինք կապուած նոյնքան կապուած էր անոր` որքան Մարիամ ինք կապուած նոյնքան կապուած էր անոր` որքան Մարիամ ինք կապուած 
էր. նոյնքան յանէր. նոյնքան յանէր. նոյնքան յանէր. նոյնքան յանձնուած էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք ձնուած էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք ձնուած էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք ձնուած էր Յիսուսին` որքան Մարիամ ինք 
յանձնուած էր: Թէ Մարթա ու Մարիամ զիրար ամբողջացնող յանձնուած էր: Թէ Մարթա ու Մարիամ զիրար ամբողջացնող յանձնուած էր: Թէ Մարթա ու Մարիամ զիրար ամբողջացնող յանձնուած էր: Թէ Մարթա ու Մարիամ զիրար ամբողջացնող 
ու մեկնաբանող կեցուածքներով ու յատկութիւններով յատու մեկնաբանող կեցուածքներով ու յատկութիւններով յատու մեկնաբանող կեցուածքներով ու յատկութիւններով յատու մեկնաբանող կեցուածքներով ու յատկութիւններով յատ----
կանշուած էին` ատիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի կանշուած էին` ատիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի կանշուած էին` ատիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի կանշուած էին` ատիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի 
առնենք.առնենք.առնենք.առնենք.----    

Մարիամ կը կերակրուէր Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կը Մարիամ կը կերակրուէր Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կը Մարիամ կը կերակրուէր Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կը Մարիամ կը կերակրուէր Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կը 
կերակրէր Յիկերակրէր Յիկերակրէր Յիկերակրէր Յիսուսը:սուսը:սուսը:սուսը:    Մարիամի նման Յիսուսով չկշտացողը` Մարիամի նման Յիսուսով չկշտացողը` Մարիամի նման Յիսուսով չկշտացողը` Մարիամի նման Յիսուսով չկշտացողը` 
չիչիչիչի´ ´ ´ ´ կրնար Մարթայի նման Յիսուսը կշտացնել:կրնար Մարթայի նման Յիսուսը կշտացնել:կրնար Մարթայի նման Յիսուսը կշտացնել:կրնար Մարթայի նման Յիսուսը կշտացնել:    

Մարիամ իր սիրտը դրած էր Յիսուսի դիմաց, իսկ ՄարՄարիամ իր սիրտը դրած էր Յիսուսի դիմաց, իսկ ՄարՄարիամ իր սիրտը դրած էր Յիսուսի դիմաց, իսկ ՄարՄարիամ իր սիրտը դրած էր Յիսուսի դիմաց, իսկ Մար----
թա` իր սեղանը:թա` իր սեղանը:թա` իր սեղանը:թա` իր սեղանը:    Մարիամի նման իր սիրտը Յիսուսի դիմաց Մարիամի նման իր սիրտը Յիսուսի դիմաց Մարիամի նման իր սիրտը Յիսուսի դիմաց Մարիամի նման իր սիրտը Յիսուսի դիմաց 
չդնողը` չիչդնողը` չիչդնողը` չիչդնողը` չի´ ´ ´ ´ կրնար Մարթայի նման իր սեղանը եւ իր ամբողջ կրնար Մարթայի նման իր սեղանը եւ իր ամբողջ կրնար Մարթայի նման իր սեղանը եւ իր ամբողջ կրնար Մարթայի նման իր սեղանը եւ իր ամբողջ 
ունեցածը Տիրոջ առջեւ դնունեցածը Տիրոջ առջեւ դնունեցածը Տիրոջ առջեւ դնունեցածը Տիրոջ առջեւ դնել:ել:ել:ել:    

Մարիամ ինքզինք աղախին իբրեւ մատուցեց Յիսուսին, Մարիամ ինքզինք աղախին իբրեւ մատուցեց Յիսուսին, Մարիամ ինքզինք աղախին իբրեւ մատուցեց Յիսուսին, Մարիամ ինքզինք աղախին իբրեւ մատուցեց Յիսուսին, 
իսկ Մարթա` ծառայութիւն մատուցեց: Մարիամի նման ինքիսկ Մարթա` ծառայութիւն մատուցեց: Մարիամի նման ինքիսկ Մարթա` ծառայութիւն մատուցեց: Մարիամի նման ինքիսկ Մարթա` ծառայութիւն մատուցեց: Մարիամի նման ինք----
զինք իբրեւ աղախին կամ ծառայ Յիսուսին չմատուցողը` չիզինք իբրեւ աղախին կամ ծառայ Յիսուսին չմատուցողը` չիզինք իբրեւ աղախին կամ ծառայ Յիսուսին չմատուցողը` չիզինք իբրեւ աղախին կամ ծառայ Յիսուսին չմատուցողը` չի´ ´ ´ ´ 
կրնար Մարթայի նման ծառայութիւն մատուցել Յիսուսին: կրնար Մարթայի նման ծառայութիւն մատուցել Յիսուսին: կրնար Մարթայի նման ծառայութիւն մատուցել Յիսուսին: կրնար Մարթայի նման ծառայութիւն մատուցել Յիսուսին: 
Արդարեւ, Յիսուս մեզմէ ոեւէ ծառայութիւն ընդունելէ առաԱրդարեւ, Յիսուս մեզմէ ոեւէ ծառայութիւն ընդունելէ առաԱրդարեւ, Յիսուս մեզմէ ոեւէ ծառայութիւն ընդունելէ առաԱրդարեւ, Յիսուս մեզմէ ոեւէ ծառայութիւն ընդունելէ առաջ, ջ, ջ, ջ, 
կկկկ’’’’ուզէ նախ մեուզէ նախ մեուզէ նախ մեուզէ նախ մե´́́́զ ընդունիլ իբրեւ իր ծառաները: Տիրոջ զ ընդունիլ իբրեւ իր ծառաները: Տիրոջ զ ընդունիլ իբրեւ իր ծառաները: Տիրոջ զ ընդունիլ իբրեւ իր ծառաները: Տիրոջ 
ընծայելէ առաջ` պէտք է նախ ընծայուիլ Տիրոջ:ընծայելէ առաջ` պէտք է նախ ընծայուիլ Տիրոջ:ընծայելէ առաջ` պէտք է նախ ընծայուիլ Տիրոջ:ընծայելէ առաջ` պէտք է նախ ընծայուիլ Տիրոջ:    

Մարթա իր տան դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, իսկ ՄարՄարթա իր տան դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, իսկ ՄարՄարթա իր տան դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, իսկ ՄարՄարթա իր տան դուռը բացաւ Յիսուսի առջեւ, իսկ Մար----
իամ` իր սրտի դուռը:իամ` իր սրտի դուռը:իամ` իր սրտի դուռը:իամ` իր սրտի դուռը:    Բայց եթէ Մարթա իր սրտի դուռը բաԲայց եթէ Մարթա իր սրտի դուռը բաԲայց եթէ Մարթա իր սրտի դուռը բաԲայց եթէ Մարթա իր սրտի դուռը բա----
ցած չըլլար Յիսուսի առջեւ` իր տան դուռն ալ պիտի չբանար: ցած չըլլար Յիսուսի առջեւ` իր տան դուռն ալ պիտի չբանար: ցած չըլլար Յիսուսի առջեւ` իր տան դուռն ալ պիտի չբանար: ցած չըլլար Յիսուսի առջեւ` իր տան դուռն ալ պիտի չբանար: 
Այս իԱյս իԱյս իԱյս իմաստով, որպէսզի կարենանք Մարթայի նման մեր տան մաստով, որպէսզի կարենանք Մարթայի նման մեր տան մաստով, որպէսզի կարենանք Մարթայի նման մեր տան մաստով, որպէսզի կարենանք Մարթայի նման մեր տան 
դուռը բանալ Յիսուսի առջեւ` պէտք է Մարիամի նման նախ դուռը բանալ Յիսուսի առջեւ` պէտք է Մարիամի նման նախ դուռը բանալ Յիսուսի առջեւ` պէտք է Մարիամի նման նախ դուռը բանալ Յիսուսի առջեւ` պէտք է Մարիամի նման նախ 
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մեր սրտի դուռը բանանք անոր առջեւ, եւ եթէ Մարիամի մեր սրտի դուռը բանանք անոր առջեւ, եւ եթէ Մարիամի մեր սրտի դուռը բանանք անոր առջեւ, եւ եթէ Մարիամի մեր սրտի դուռը բանանք անոր առջեւ, եւ եթէ Մարիամի 
նման մեր սրտի դուռը բանանք Յիսուսի առջեւ` պէտք է նաեւ նման մեր սրտի դուռը բանանք Յիսուսի առջեւ` պէտք է նաեւ նման մեր սրտի դուռը բանանք Յիսուսի առջեւ` պէտք է նաեւ նման մեր սրտի դուռը բանանք Յիսուսի առջեւ` պէտք է նաեւ 
Մարթայի նման մեր տան դուռը բանանք անոր առջեւ, Մարթայի նման մեր տան դուռը բանանք անոր առջեւ, Մարթայի նման մեր տան դուռը բանանք անոր առջեւ, Մարթայի նման մեր տան դուռը բանանք անոր առջեւ, 
այսինքն` պայսինքն` պայսինքն` պայսինքն` պէտք է թոյլ տանք որ դառնայ տանտէրն ու էտք է թոյլ տանք որ դառնայ տանտէրն ու էտք է թոյլ տանք որ դառնայ տանտէրն ու էտք է թոյլ տանք որ դառնայ տանտէրն ու 
առաջնորդը մեր տան, եւ տան գործերուն ու որոշումներուն:առաջնորդը մեր տան, եւ տան գործերուն ու որոշումներուն:առաջնորդը մեր տան, եւ տան գործերուն ու որոշումներուն:առաջնորդը մեր տան, եւ տան գործերուն ու որոշումներուն:    

Մարիամ կՄարիամ կՄարիամ կՄարիամ կ’’’’ուզէր առնեուզէր առնեուզէր առնեուզէր առնե´́́́լ Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կլ Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կլ Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կլ Յիսուսէն, իսկ Մարթա` կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
տատատատա´́́́լ Յիսուսին: Ոլ Յիսուսին: Ոլ Յիսուսին: Ոլ Յիսուսին: Ո´́́́չ Մարիամ պիտի ուզէր առնել Յիսուսէն եւ չ Մարիամ պիտի ուզէր առնել Յիսուսէն եւ չ Մարիամ պիտի ուզէր առնել Յիսուսէն եւ չ Մարիամ պիտի ուզէր առնել Յիսուսէն եւ 
ոոոո´́́́չ ալ Մարթա պիտի ուզէր մեծ ուրախութեամբ տալ Յիսուչ ալ Մարթա պիտի ուզէր մեծ ուրախութեամբ տալ Յիսուչ ալ Մարթա պիտի ուզէր մեծ ուրախութեամբ տալ Յիսուչ ալ Մարթա պիտի ուզէր մեծ ուրախութեամբ տալ Յիսու----
սին, եթէսին, եթէսին, եթէսին, եթէ    երբեք Յիսուս երկուքն ալ իր սիրոյն մէջ առած երբեք Յիսուս երկուքն ալ իր սիրոյն մէջ առած երբեք Յիսուս երկուքն ալ իր սիրոյն մէջ առած երբեք Յիսուս երկուքն ալ իր սիրոյն մէջ առած 
չըլլար, եւ եթէ երբեք երկուքին ալ սիրտերը Յիսուսի սիրով չըլլար, եւ եթէ երբեք երկուքին ալ սիրտերը Յիսուսի սիրով չըլլար, եւ եթէ երբեք երկուքին ալ սիրտերը Յիսուսի սիրով չըլլար, եւ եթէ երբեք երկուքին ալ սիրտերը Յիսուսի սիրով 
զեղուն չըլլային:զեղուն չըլլային:զեղուն չըլլային:զեղուն չըլլային:    

3) 3) 3) 3) Մարթա սեղան կը պատրաստէր, իսկ Մարիամ Տիրոջ Մարթա սեղան կը պատրաստէր, իսկ Մարիամ Տիրոջ Մարթա սեղան կը պատրաստէր, իսկ Մարիամ Տիրոջ Մարթա սեղան կը պատրաստէր, իսկ Մարիամ Տիրոջ 
ոտքերուն քով նստած` անոր խօսքերը մտիկ կոտքերուն քով նստած` անոր խօսքերը մտիկ կոտքերուն քով նստած` անոր խօսքերը մտիկ կոտքերուն քով նստած` անոր խօսքերը մտիկ կ’’’’ընէր: Մարթաընէր: Մարթաընէր: Մարթաընէր: Մարթա----
յի ու Մարիամի այս պատմութիւնը եւ անոնց վերյի ու Մարիամի այս պատմութիւնը եւ անոնց վերյի ու Մարիամի այս պատմութիւնը եւ անոնց վերյի ու Մարիամի այս պատմութիւնը եւ անոնց վերաբերմունքը աբերմունքը աբերմունքը աբերմունքը 
հետագային կարծէք դարձեալ կը կրկնուի: Յովհաննէս հետագային կարծէք դարձեալ կը կրկնուի: Յովհաննէս հետագային կարծէք դարձեալ կը կրկնուի: Յովհաննէս հետագային կարծէք դարձեալ կը կրկնուի: Յովհաննէս 
Աւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կԱւետարանիչը կ’’’’ըսէ, թէ Զատիկէն վեց օր առաջ, երբ Յիսուս ըսէ, թէ Զատիկէն վեց օր առաջ, երբ Յիսուս ըսէ, թէ Զատիկէն վեց օր առաջ, երբ Յիսուս ըսէ, թէ Զատիկէն վեց օր առաջ, երբ Յիսուս 
Բեթանիա եկաւ` Մարթան անոր ընթրիք պատրաստեց եւ Բեթանիա եկաւ` Մարթան անոր ընթրիք պատրաստեց եւ Բեթանիա եկաւ` Մարթան անոր ընթրիք պատրաստեց եւ Բեթանիա եկաւ` Մարթան անոր ընթրիք պատրաստեց եւ 
սկսաւ սպասարկել իրեն, իսկ Մարիամ, դարձեալ, Յիսուսի սկսաւ սպասարկել իրեն, իսկ Մարիամ, դարձեալ, Յիսուսի սկսաւ սպասարկել իրեն, իսկ Մարիամ, դարձեալ, Յիսուսի սկսաւ սպասարկել իրեն, իսկ Մարիամ, դարձեալ, Յիսուսի 
ոտքերուն մօտեցաւ, բայց այս անգամ ոոտքերուն մօտեցաւ, բայց այս անգամ ոոտքերուն մօտեցաւ, բայց այս անգամ ոոտքերուն մօտեցաւ, բայց այս անգամ ո´́́́չ թէ անոնց քչ թէ անոնց քչ թէ անոնց քչ թէ անոնց քով ով ով ով 
նստելու ու անոր խօսքերը մտիկ ընելու, այլ` ազնիւ եւ սուղ նստելու ու անոր խօսքերը մտիկ ընելու, այլ` ազնիւ եւ սուղ նստելու ու անոր խօսքերը մտիկ ընելու, այլ` ազնիւ եւ սուղ նստելու ու անոր խօսքերը մտիկ ընելու, այլ` ազնիւ եւ սուղ 
նարդոսի իւղով զանոնք օծելու եւ իր մազերով սրբելու նարդոսի իւղով զանոնք օծելու եւ իր մազերով սրբելու նարդոսի իւղով զանոնք օծելու եւ իր մազերով սրբելու նարդոսի իւղով զանոնք օծելու եւ իր մազերով սրբելու 
((((Յովհաննէս 12.1Յովհաննէս 12.1Յովհաննէս 12.1Յովհաննէս 12.1----3): 3): 3): 3): Մարթա եւ Մարիամ գրեթէ նոյն գործին Մարթա եւ Մարիամ գրեթէ նոյն գործին Մարթա եւ Մարիամ գրեթէ նոյն գործին Մարթա եւ Մարիամ գրեթէ նոյն գործին 
կամ նոյն ընթացքին մէջ կը գտնենք: Եւ ասիկա կը պարզէ, թէ կամ նոյն ընթացքին մէջ կը գտնենք: Եւ ասիկա կը պարզէ, թէ կամ նոյն ընթացքին մէջ կը գտնենք: Եւ ասիկա կը պարզէ, թէ կամ նոյն ընթացքին մէջ կը գտնենք: Եւ ասիկա կը պարզէ, թէ 
անոնք բնաւորութեամբ տարբեր էին իրարմէ:անոնք բնաւորութեամբ տարբեր էին իրարմէ:անոնք բնաւորութեամբ տարբեր էին իրարմէ:անոնք բնաւորութեամբ տարբեր էին իրարմէ:    Մարթա տան Մարթա տան Մարթա տան Մարթա տան 
գործերը ընող եւ հիւրասէր անձ իբրեւ կը ներկայանայ, գործերը ընող եւ հիւրասէր անձ իբրեւ կը ներկայանայ, գործերը ընող եւ հիւրասէր անձ իբրեւ կը ներկայանայ, գործերը ընող եւ հիւրասէր անձ իբրեւ կը ներկայանայ, 
մինչդեռ Մարիամ` կարծէք աւելի խոկումի եւ առանձնումինչդեռ Մարիամ` կարծէք աւելի խոկումի եւ առանձնումինչդեռ Մարիամ` կարծէք աւելի խոկումի եւ առանձնումինչդեռ Մարիամ` կարծէք աւելի խոկումի եւ առանձնու----
թեան կեանքը սիրող ու նախընտրող անձ էր: Անոնց բնաւոթեան կեանքը սիրող ու նախընտրող անձ էր: Անոնց բնաւոթեան կեանքը սիրող ու նախընտրող անձ էր: Անոնց բնաւոթեան կեանքը սիրող ու նախընտրող անձ էր: Անոնց բնաւո----
րութիւնը տարբեր էր, բայց անոնք իրարու հակառակ չէին. րութիւնը տարբեր էր, բայց անոնք իրարու հակառակ չէին. րութիւնը տարբեր էր, բայց անոնք իրարու հակառակ չէին. րութիւնը տարբեր էր, բայց անոնք իրարու հակառակ չէին. 
երկու քոյրերը սիրով ու համերաշխութեամբ կերկու քոյրերը սիրով ու համերաշխութեամբ կերկու քոյրերը սիրով ու համերաշխութեամբ կերկու քոյրերը սիրով ու համերաշխութեամբ կ’’’’ապապապապրէին: Մարրէին: Մարրէին: Մարրէին: Մար----
թա եւ Մարիամ իրենց կեանքով սորվեցուցին մեզի, որ մենք թա եւ Մարիամ իրենց կեանքով սորվեցուցին մեզի, որ մենք թա եւ Մարիամ իրենց կեանքով սորվեցուցին մեզի, որ մենք թա եւ Մարիամ իրենց կեանքով սորվեցուցին մեզի, որ մենք 
կրնանք իրարմէ տարբեր ըլլալ, բայց տարբեր ըլլալ` չի կրնանք իրարմէ տարբեր ըլլալ, բայց տարբեր ըլլալ` չի կրնանք իրարմէ տարբեր ըլլալ, բայց տարբեր ըլլալ` չի կրնանք իրարմէ տարբեր ըլլալ, բայց տարբեր ըլլալ` չի 
նշանակեր իրարու հակառակ ըլլալ: Եթէ մէկը մեզմէ տարբեր նշանակեր իրարու հակառակ ըլլալ: Եթէ մէկը մեզմէ տարբեր նշանակեր իրարու հակառակ ըլլալ: Եթէ մէկը մեզմէ տարբեր նշանակեր իրարու հակառակ ըլլալ: Եթէ մէկը մեզմէ տարբեր 
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է, պէտք է յարգենք այդ տարբերութիւնը եւ պէտք չէ հաէ, պէտք է յարգենք այդ տարբերութիւնը եւ պէտք չէ հաէ, պէտք է յարգենք այդ տարբերութիւնը եւ պէտք չէ հաէ, պէտք է յարգենք այդ տարբերութիւնը եւ պէտք չէ հա----
կադրուինք անոր: Տարբերութիւններն ու այլակադրուինք անոր: Տարբերութիւններն ու այլակադրուինք անոր: Տարբերութիւններն ու այլակադրուինք անոր: Տարբերութիւններն ու այլազանութիւնները զանութիւնները զանութիւնները զանութիւնները 
մեր կեանքը հարստացնող ու գեղեցկացնող իրականութիւնմեր կեանքը հարստացնող ու գեղեցկացնող իրականութիւնմեր կեանքը հարստացնող ու գեղեցկացնող իրականութիւնմեր կեանքը հարստացնող ու գեղեցկացնող իրականութիւն----
ներ կը դառնան, եթէ երբեք անոնք մեր կողմէ ընկալուին լայներ կը դառնան, եթէ երբեք անոնք մեր կողմէ ընկալուին լայներ կը դառնան, եթէ երբեք անոնք մեր կողմէ ընկալուին լայներ կը դառնան, եթէ երբեք անոնք մեր կողմէ ընկալուին լայ----
նախոհութեամբ եւ ուրիշը ընդունելու պատրաստակամունախոհութեամբ եւ ուրիշը ընդունելու պատրաստակամունախոհութեամբ եւ ուրիշը ընդունելու պատրաստակամունախոհութեամբ եւ ուրիշը ընդունելու պատրաստակամու----
թեամբ: թեամբ: թեամբ: թեամբ:     

4) 4) 4) 4) ««««Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց Մարթա սեղանի պատրաստութեամբ չափազանց 
զբաղած էրզբաղած էրզբաղած էրզբաղած էր»»»», , , , որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    միայն Յիսուսի համամիայն Յիսուսի համամիայն Յիսուսի համամիայն Յիսուսի համար չէր որ ճաշ ր չէր որ ճաշ ր չէր որ ճաշ ր չէր որ ճաշ 
կը պատրաստէր, այլ նաեւ` տասներկու աշակերտներուն կը պատրաստէր, այլ նաեւ` տասներկու աշակերտներուն կը պատրաստէր, այլ նաեւ` տասներկու աշակերտներուն կը պատրաստէր, այլ նաեւ` տասներկու աշակերտներուն 
համար: 38համար: 38համար: 38համար: 38----րդ համարը ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինք առանձին րդ համարը ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինք առանձին րդ համարը ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինք առանձին րդ համարը ցոյց կու տայ թէ Յիսուս ինք առանձին 
չէր որ Բեթանիա եկաւ, եւ մենք այս մասին խօսեցանք: Ուր որ չէր որ Բեթանիա եկաւ, եւ մենք այս մասին խօսեցանք: Ուր որ չէր որ Բեթանիա եկաւ, եւ մենք այս մասին խօսեցանք: Ուր որ չէր որ Բեթանիա եկաւ, եւ մենք այս մասին խօսեցանք: Ուր որ 
երթար Յիսուս` աշակերտները կերթար Յիսուս` աշակերտները կերթար Յիսուս` աշակերտները կերթար Յիսուս` աշակերտները կ’’’’ընկերանային իրեն, եւ որ ընկերանային իրեն, եւ որ ընկերանային իրեն, եւ որ ընկերանային իրեն, եւ որ 
տունը որ մտնէր` աշակերտներն ալ հտունը որ մտնէր` աշակերտներն ալ հտունը որ մտնէր` աշակերտներն ալ հտունը որ մտնէր` աշակերտներն ալ հետը կը հիւրասիրուէին: ետը կը հիւրասիրուէին: ետը կը հիւրասիրուէին: ետը կը հիւրասիրուէին: 
Հետեւաբար, Մարթա բոլորին համար ճաշ պէտք էր պատՀետեւաբար, Մարթա բոլորին համար ճաշ պէտք էր պատՀետեւաբար, Մարթա բոլորին համար ճաշ պէտք էր պատՀետեւաբար, Մարթա բոլորին համար ճաշ պէտք էր պատ----
րաստէր: Մարթա սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսին կերակրողը` րաստէր: Մարթա սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսին կերակրողը` րաստէր: Մարթա սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսին կերակրողը` րաստէր: Մարթա սորվեցուց մեզի, թէ Յիսուսին կերակրողը` 
պէտք է կերակրէ նաեւ անոր աշակերտները, անոր սիրեպէտք է կերակրէ նաեւ անոր աշակերտները, անոր սիրեպէտք է կերակրէ նաեւ անոր աշակերտները, անոր սիրեպէտք է կերակրէ նաեւ անոր աշակերտները, անոր սիրե----
լիները: Արդարեւ,լիները: Արդարեւ,լիները: Արդարեւ,լիները: Արդարեւ,    Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետեւորդներն Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետեւորդներն Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետեւորդներն Յիսուսը սիրողը` Յիսուսի հետեւորդներն 
ալ պէտք է սիրէ: Յիսուսը պատուողըալ պէտք է սիրէ: Յիսուսը պատուողըալ պէտք է սիրէ: Յիսուսը պատուողըալ պէտք է սիրէ: Յիսուսը պատուողը` ` ` ` Յիսուսի զաւակներն Յիսուսի զաւակներն Յիսուսի զաւակներն Յիսուսի զաւակներն 
ալ պէտք է պատուէ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, ալ պէտք է պատուէ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, ալ պէտք է պատուէ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, ալ պէտք է պատուէ: Այսօր որքա՜ն հաւատացեալներ կան, 
որոնք Տիրոջ կը ծառայեն, բայց չեն ծառայեր Տիրոջ որոնք Տիրոջ կը ծառայեն, բայց չեն ծառայեր Տիրոջ որոնք Տիրոջ կը ծառայեն, բայց չեն ծառայեր Տիրոջ որոնք Տիրոջ կը ծառայեն, բայց չեն ծառայեր Տիրոջ 
զաւակներուն. որոնք կզաւակներուն. որոնք կզաւակներուն. որոնք կզաւակներուն. որոնք կ’’’’ըսեն թէ կը պատուեն Յիսուսը, բայց ըսեն թէ կը պատուեն Յիսուսը, բայց ըսեն թէ կը պատուեն Յիսուսը, բայց ըսեն թէ կը պատուեն Յիսուսը, բայց 
երբեք չեն պատուեր Յիսուսի հետեւորդները:երբեք չեն պատուեր Յիսուսի հետեւորդները:երբեք չեն պատուեր Յիսուսի հետեւորդները:երբեք չեն պատուեր Յիսուսի հետեւորդները:    

5) 5) 5) 5) Ասկէ առաջ խօսեցանք այն բացարձակ յարգանքին Ասկէ առաջ խօսեցանք այն բացարձակ յարգանքին Ասկէ առաջ խօսեցանք այն բացարձակ յարգանքին Ասկէ առաջ խօսեցանք այն բացարձակ յարգանքին 
մասին որ Մարթա ու Մարիամ ընծայեցին Յիսուսի. նախ, մասին որ Մարթա ու Մարիամ ընծայեցին Յիսուսի. նախ, մասին որ Մարթա ու Մարիամ ընծայեցին Յիսուսի. նախ, մասին որ Մարթա ու Մարիամ ընծայեցին Յիսուսի. նախ, 
յատուկ պատուոյ աթոռ մը տուին անոր որպէսզի վրան նստի, յատուկ պատուոյ աթոռ մը տուին անոր որպէսզի վրան նստի, յատուկ պատուոյ աթոռ մը տուին անոր որպէսզի վրան նստի, յատուկ պատուոյ աթոռ մը տուին անոր որպէսզի վրան նստի, 
երկրորդ, Մարիամ անոր ոտքերուն քով նստաւ եւ ոերկրորդ, Մարիամ անոր ոտքերուն քով նստաւ եւ ոերկրորդ, Մարիամ անոր ոտքերուն քով նստաւ եւ ոերկրորդ, Մարիամ անոր ոտքերուն քով նստաւ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
անոր հետ հաւասարէ հաւասար աթոռի մը վրայ, երրորդ, անոր հետ հաւասարէ հաւասար աթոռի մը վրայ, երրորդ, անոր հետ հաւասարէ հաւասար աթոռի մը վրայ, երրորդ, անոր հետ հաւասարէ հաւասար աթոռի մը վրայ, երրորդ, 
Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Այս բոՄարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Այս բոՄարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Այս բոՄարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Այս բոլորը պարզ լորը պարզ լորը պարզ լորը պարզ 
ու յստակ ցոյց կու տաու յստակ ցոյց կու տաու յստակ ցոյց կու տաու յստակ ցոյց կու տան, թէ անոնք մեծ յարգանքով ու մեծ ն, թէ անոնք մեծ յարգանքով ու մեծ ն, թէ անոնք մեծ յարգանքով ու մեծ ն, թէ անոնք մեծ յարգանքով ու մեծ 
երկիւղածութեամբ կը վարուէին Տիրոջ հետ: Անոնց սէրը երկիւղածութեամբ կը վարուէին Տիրոջ հետ: Անոնց սէրը երկիւղածութեամբ կը վարուէին Տիրոջ հետ: Անոնց սէրը երկիւղածութեամբ կը վարուէին Տիրոջ հետ: Անոնց սէրը 
Յիսուսի հանդէպ եւ անոնց մտերմութիւնը անոր հետ, պատՅիսուսի հանդէպ եւ անոնց մտերմութիւնը անոր հետ, պատՅիսուսի հանդէպ եւ անոնց մտերմութիւնը անոր հետ, պատՅիսուսի հանդէպ եւ անոնց մտերմութիւնը անոր հետ, պատ----
ճառ չէին դարձած որ անոնք կորսնցնէին իրենց յարգանքի ճառ չէին դարձած որ անոնք կորսնցնէին իրենց յարգանքի ճառ չէին դարձած որ անոնք կորսնցնէին իրենց յարգանքի ճառ չէին դարձած որ անոնք կորսնցնէին իրենց յարգանքի 
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զգացումը անոր նկատմամբ: Այսօրուան հաւատացեալները զգացումը անոր նկատմամբ: Այսօրուան հաւատացեալները զգացումը անոր նկատմամբ: Այսօրուան հաւատացեալները զգացումը անոր նկատմամբ: Այսօրուան հաւատացեալները 
նանանանաեւ պէտք է հետեւին Մարթայի ու Մարիամի քայլերուն, եւ եւ պէտք է հետեւին Մարթայի ու Մարիամի քայլերուն, եւ եւ պէտք է հետեւին Մարթայի ու Մարիամի քայլերուն, եւ եւ պէտք է հետեւին Մարթայի ու Մարիամի քայլերուն, եւ 
որքան ալ մտերմանան Տիրոջ, որքան ալ խորին յարաբեորքան ալ մտերմանան Տիրոջ, որքան ալ խորին յարաբեորքան ալ մտերմանան Տիրոջ, որքան ալ խորին յարաբեորքան ալ մտերմանան Տիրոջ, որքան ալ խորին յարաբե----
րութեան մէջ ըլլան անոր հետ, որքան ալ սիրեն զինք, բնաւ րութեան մէջ ըլլան անոր հետ, որքան ալ սիրեն զինք, բնաւ րութեան մէջ ըլլան անոր հետ, որքան ալ սիրեն զինք, բնաւ րութեան մէջ ըլլան անոր հետ, որքան ալ սիրեն զինք, բնաւ 
երբեք պէտք չէ կորսնցնեն իրենց յարգանքը անոր հանդէպ: երբեք պէտք չէ կորսնցնեն իրենց յարգանքը անոր հանդէպ: երբեք պէտք չէ կորսնցնեն իրենց յարգանքը անոր հանդէպ: երբեք պէտք չէ կորսնցնեն իրենց յարգանքը անոր հանդէպ: 
Արդարեւ, եթէ կը յայտարարենք թէ կը վստահինք ՅիսուսինԱրդարեւ, եթէ կը յայտարարենք թէ կը վստահինք ՅիսուսինԱրդարեւ, եթէ կը յայտարարենք թէ կը վստահինք ՅիսուսինԱրդարեւ, եթէ կը յայտարարենք թէ կը վստահինք Յիսուսին, , , , 
բայց Մարիամի նման ուշադրութիւն չենք դարձներ անոր բայց Մարիամի նման ուշադրութիւն չենք դարձներ անոր բայց Մարիամի նման ուշադրութիւն չենք դարձներ անոր բայց Մարիամի նման ուշադրութիւն չենք դարձներ անոր 
խօսքերուն, կը նշանակէ թէ կեխօսքերուն, կը նշանակէ թէ կեխօսքերուն, կը նշանակէ թէ կեխօսքերուն, կը նշանակէ թէ կե´́́́ղծ է մեր վստահութիւնը անոր ղծ է մեր վստահութիւնը անոր ղծ է մեր վստահութիւնը անոր ղծ է մեր վստահութիւնը անոր 
հանդէպ: Եթէ կհանդէպ: Եթէ կհանդէպ: Եթէ կհանդէպ: Եթէ կ’’’’ըսենք թէ ըսենք թէ ըսենք թէ ըսենք թէ ««««Յիսուս մեզի համար ամէն բան էՅիսուս մեզի համար ամէն բան էՅիսուս մեզի համար ամէն բան էՅիսուս մեզի համար ամէն բան է», », », », 
եւ սակայն Մարթայի նման ամէն բան անոր տրամադրուեւ սակայն Մարթայի նման ամէն բան անոր տրամադրուեւ սակայն Մարթայի նման ամէն բան անոր տրամադրուեւ սակայն Մարթայի նման ամէն բան անոր տրամադրու----
թեան ներքեւ չենք դներ, կը նշանակէ թէ սոթեան ներքեւ չենք դներ, կը նշանակէ թէ սոթեան ներքեւ չենք դներ, կը նշանակէ թէ սոթեան ներքեւ չենք դներ, կը նշանակէ թէ սո´́́́ւտ է մերւտ է մերւտ է մերւտ է մեր    սէրը սէրը սէրը սէրը 
անոր նկատմամբ: Եթէ կը ծանուցենք թէ Յիսուս ինքն է Տէրն անոր նկատմամբ: Եթէ կը ծանուցենք թէ Յիսուս ինքն է Տէրն անոր նկատմամբ: Եթէ կը ծանուցենք թէ Յիսուս ինքն է Տէրն անոր նկատմամբ: Եթէ կը ծանուցենք թէ Յիսուս ինքն է Տէրն 
ու թագաւորը մեր կեանքին, եւ սակայն Մարթայի ու Մարիաու թագաւորը մեր կեանքին, եւ սակայն Մարթայի ու Մարիաու թագաւորը մեր կեանքին, եւ սակայն Մարթայի ու Մարիաու թագաւորը մեր կեանքին, եւ սակայն Մարթայի ու Մարիա----
մի նման պատուոյ տեղը չենք տար անոր մեր տուներուն ու մի նման պատուոյ տեղը չենք տար անոր մեր տուներուն ու մի նման պատուոյ տեղը չենք տար անոր մեր տուներուն ու մի նման պատուոյ տեղը չենք տար անոր մեր տուներուն ու 
մեր կեանքերուն մէջ, կը նշանակէ թէ ինքնախաբէութիւն է մեր կեանքերուն մէջ, կը նշանակէ թէ ինքնախաբէութիւն է մեր կեանքերուն մէջ, կը նշանակէ թէ ինքնախաբէութիւն է մեր կեանքերուն մէջ, կը նշանակէ թէ ինքնախաբէութիւն է 
մեր կատարած ծանուցումը:մեր կատարած ծանուցումը:մեր կատարած ծանուցումը:մեր կատարած ծանուցումը:    

Որո՞նք են անոնք`Որո՞նք են անոնք`Որո՞նք են անոնք`Որո՞նք են անոնք`    որոնք չեն յարգեր Յիսուսը: Յիսուսը որոնք չեն յարգեր Յիսուսը: Յիսուսը որոնք չեն յարգեր Յիսուսը: Յիսուսը որոնք չեն յարգեր Յիսուսը: Յիսուսը 
չյարգողները անոնք են`չյարգողները անոնք են`չյարգողները անոնք են`չյարգողները անոնք են`    

Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց թագաւորն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց թագաւորն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց թագաւորն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց թագաւորն է, 
բայց չեն կատարեր անոր կամքը:բայց չեն կատարեր անոր կամքը:բայց չեն կատարեր անոր կամքը:բայց չեն կատարեր անոր կամքը:    

Որոնք կՈրոնք կՈրոնք կՈրոնք կ’’’’ըսեն թէ Յիսուս իրենց հայրն է, բայց իբրեւ հայր ըսեն թէ Յիսուս իրենց հայրն է, բայց իբրեւ հայր ըսեն թէ Յիսուս իրենց հայրն է, բայց իբրեւ հայր ըսեն թէ Յիսուս իրենց հայրն է, բայց իբրեւ հայր 
չեն պատուեր զինք:չեն պատուեր զինք:չեն պատուեր զինք:չեն պատուեր զինք:    

Որոնք կը խոստովանին որ Յիսուս իրենց Տէրն է, բայց չՈրոնք կը խոստովանին որ Յիսուս իրենց Տէրն է, բայց չՈրոնք կը խոստովանին որ Յիսուս իրենց Տէրն է, բայց չՈրոնք կը խոստովանին որ Յիսուս իրենց Տէրն է, բայց չեն են են են 
հնազանդիր անոր:հնազանդիր անոր:հնազանդիր անոր:հնազանդիր անոր:    

Որոնք զինք կը հռչակեն իբրեւ իշխան, բայց չեն Որոնք զինք կը հռչակեն իբրեւ իշխան, բայց չեն Որոնք զինք կը հռչակեն իբրեւ իշխան, բայց չեն Որոնք զինք կը հռչակեն իբրեւ իշխան, բայց չեն 
ենթարկուիր անոր իշխանութեան:ենթարկուիր անոր իշխանութեան:ենթարկուիր անոր իշխանութեան:ենթարկուիր անոր իշխանութեան:    

Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց զօրավարն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց զօրավարն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց զօրավարն է, Որոնք կը յայտարարեն թէ Յիսուս իրենց զօրավարն է, 
բայց հաւատարիմ զինուորութիւն չեն ըներ անոր:բայց հաւատարիմ զինուորութիւն չեն ըներ անոր:բայց հաւատարիմ զինուորութիւն չեն ըներ անոր:բայց հաւատարիմ զինուորութիւն չեն ըներ անոր:    

6) 6) 6) 6) Մարթա այնքան բազմազբաղ դարձաւ որ չկրցաւ Մարթա այնքան բազմազբաղ դարձաւ որ չկրցաւ Մարթա այնքան բազմազբաղ դարձաւ որ չկրցաւ Մարթա այնքան բազմազբաղ դարձաւ որ չկրցաւ 
ժամանակ գտնել գալու եւ Յիսուսժամանակ գտնել գալու եւ Յիսուսժամանակ գտնել գալու եւ Յիսուսժամանակ գտնել գալու եւ Յիսուսի ոտքերուն քով նստելու եւ ի ոտքերուն քով նստելու եւ ի ոտքերուն քով նստելու եւ ի ոտքերուն քով նստելու եւ 
անոր խօսքերը մտիկ ընելու: Կեանքը կրնայ մեզ այնքան անոր խօսքերը մտիկ ընելու: Կեանքը կրնայ մեզ այնքան անոր խօսքերը մտիկ ընելու: Կեանքը կրնայ մեզ այնքան անոր խօսքերը մտիկ ընելու: Կեանքը կրնայ մեզ այնքան 
բազմազբաղ դարձնել, որ ժամանակ չունենանք` ժամանակ բազմազբաղ դարձնել, որ ժամանակ չունենանք` ժամանակ բազմազբաղ դարձնել, որ ժամանակ չունենանք` ժամանակ բազմազբաղ դարձնել, որ ժամանակ չունենանք` ժամանակ 
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անցնելու Տիրոջ հետ: Այսօրուան հաւատացեալներէն շատեր անցնելու Տիրոջ հետ: Այսօրուան հաւատացեալներէն շատեր անցնելու Տիրոջ հետ: Այսօրուան հաւատացեալներէն շատեր անցնելու Տիրոջ հետ: Այսօրուան հաւատացեալներէն շատեր 
պէտք եղած ժամանակը չեն անցներ Տիրոջ հետ, պէտք եղած պէտք եղած ժամանակը չեն անցներ Տիրոջ հետ, պէտք եղած պէտք եղած ժամանակը չեն անցներ Տիրոջ հետ, պէտք եղած պէտք եղած ժամանակը չեն անցներ Տիրոջ հետ, պէտք եղած 
ժամանակը չեն տրամադրեր աղօթքժամանակը չեն տրամադրեր աղօթքժամանակը չեն տրամադրեր աղօթքժամանակը չեն տրամադրեր աղօթքի, Աստուածաշունչի ի, Աստուածաշունչի ի, Աստուածաշունչի ի, Աստուածաշունչի 
ընթերցման, խոկումի եւ հոգեւոր մտորումի, պատրուակելով ընթերցման, խոկումի եւ հոգեւոր մտորումի, պատրուակելով ընթերցման, խոկումի եւ հոգեւոր մտորումի, պատրուակելով ընթերցման, խոկումի եւ հոգեւոր մտորումի, պատրուակելով 
որ չափազանց զբաղած են, գործ ու ընելիք շատ ունին: Եւ որ չափազանց զբաղած են, գործ ու ընելիք շատ ունին: Եւ որ չափազանց զբաղած են, գործ ու ընելիք շատ ունին: Եւ որ չափազանց զբաղած են, գործ ու ընելիք շատ ունին: Եւ 
սակայն, պէտք է բոլոր հաւատացեալներն ալ գիտնան, թէ սակայն, պէտք է բոլոր հաւատացեալներն ալ գիտնան, թէ սակայն, պէտք է բոլոր հաւատացեալներն ալ գիտնան, թէ սակայն, պէտք է բոլոր հաւատացեալներն ալ գիտնան, թէ 
Տիրոջմէ աւելի կարեւոր անձ չկաՏիրոջմէ աւելի կարեւոր անձ չկաՏիրոջմէ աւելի կարեւոր անձ չկաՏիրոջմէ աւելի կարեւոր անձ չկա´́́́յ, Տիրոջ գործէն աւելի կայ, Տիրոջ գործէն աւելի կայ, Տիրոջ գործէն աւելի կայ, Տիրոջ գործէն աւելի կա----
րեւոր գործ չկարեւոր գործ չկարեւոր գործ չկարեւոր գործ չկա´́́́յ, Տիրոջ Խօսքյ, Տիրոջ Խօսքյ, Տիրոջ Խօսքյ, Տիրոջ Խօսքէն աւելի քաղցր խօսք չկաէն աւելի քաղցր խօսք չկաէն աւելի քաղցր խօսք չկաէն աւելի քաղցր խօսք չկա´́́́յ, եւ յ, եւ յ, եւ յ, եւ 
ուստի` Տիրոջ հետ ժամանակ անցնելը, անոր գործը կատաուստի` Տիրոջ հետ ժամանակ անցնելը, անոր գործը կատաուստի` Տիրոջ հետ ժամանակ անցնելը, անոր գործը կատաուստի` Տիրոջ հետ ժամանակ անցնելը, անոր գործը կատա----
րելը եւ անոր խօսքը սերտելը իրենց համար պէտք է առաջրելը եւ անոր խօսքը սերտելը իրենց համար պէտք է առաջրելը եւ անոր խօսքը սերտելը իրենց համար պէտք է առաջրելը եւ անոր խօսքը սերտելը իրենց համար պէտք է առաջ----
նահերթութիւն դառնայ: Եթէ առօրեայի ընթացքին առաջնանահերթութիւն դառնայ: Եթէ առօրեայի ընթացքին առաջնանահերթութիւն դառնայ: Եթէ առօրեայի ընթացքին առաջնանահերթութիւն դառնայ: Եթէ առօրեայի ընթացքին առաջնա----
հերթութիւնը Աստուծոյ չենք տար` կը նշանակէ թէ Աստուած հերթութիւնը Աստուծոյ չենք տար` կը նշանակէ թէ Աստուած հերթութիւնը Աստուծոյ չենք տար` կը նշանակէ թէ Աստուած հերթութիւնը Աստուծոյ չենք տար` կը նշանակէ թէ Աստուած 
մեզի համար առաջնահերթըմեզի համար առաջնահերթըմեզի համար առաջնահերթըմեզի համար առաջնահերթը    չէ, եւ ոչէ, եւ ոչէ, եւ ոչէ, եւ ո´́́́չ ալ աստուածայինը` չ ալ աստուածայինը` չ ալ աստուածայինը` չ ալ աստուածայինը` 
առաջնահերթութիւն:առաջնահերթութիւն:առաջնահերթութիւն:առաջնահերթութիւն:    

7) 7) 7) 7) Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Երբ Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Երբ Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Երբ Մարթա ինչ որ ունէր Յիսուսի դիմաց դրաւ: Երբ 
Յիսուս մեր քով գայ` ինչ որ ունինք իր դիմաց կը դնե՞նք, իրեն Յիսուս մեր քով գայ` ինչ որ ունինք իր դիմաց կը դնե՞նք, իրեն Յիսուս մեր քով գայ` ինչ որ ունինք իր դիմաց կը դնե՞նք, իրեն Յիսուս մեր քով գայ` ինչ որ ունինք իր դիմաց կը դնե՞նք, իրեն 
կը յանձնե՞նք: Մարթա հիւրասէր անձ մըն էր. այնքան կը յանձնե՞նք: Մարթա հիւրասէր անձ մըն էր. այնքան կը յանձնե՞նք: Մարթա հիւրասէր անձ մըն էր. այնքան կը յանձնե՞նք: Մարթա հիւրասէր անձ մըն էր. այնքան 
հիւրասէր` որ կհիւրասէր` որ կհիւրասէր` որ կհիւրասէր` որ կ’’’’ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել, ամէն ինչին ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել, ամէն ինչին ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել, ամէն ինչին ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ընել, ամէն ինչին 
լաւագոյնը կատարել: Թող որ այսօրուան հաւատացեալները լաւագոյնը կատարել: Թող որ այսօրուան հաւատացեալները լաւագոյնը կատարել: Թող որ այսօրուան հաւատացեալները լաւագոյնը կատարել: Թող որ այսօրուան հաւատացեալները 
Մարթայէն սորվին հիւրասէր ըլլալ: Թող որ Մարթայէն սորՄարթայէն սորվին հիւրասէր ըլլալ: Թող որ Մարթայէն սորՄարթայէն սորվին հիւրասէր ըլլալ: Թող որ Մարթայէն սորՄարթայէն սորվին հիւրասէր ըլլալ: Թող որ Մարթայէն սոր----
վին իրենց լաւագոյնը կատարել, իրենց լաւագոյնը տալ, իրենց վին իրենց լաւագոյնը կատարել, իրենց լաւագոյնը տալ, իրենց վին իրենց լաւագոյնը կատարել, իրենց լաւագոյնը տալ, իրենց վին իրենց լաւագոյնը կատարել, իրենց լաւագոյնը տալ, իրենց 
լաւագոյնը ընծայել: Շատ հաւատացեալներ կան որոնք երբ լաւագոյնը ընծայել: Շատ հաւատացեալներ կան որոնք երբ լաւագոյնը ընծայել: Շատ հաւատացեալներ կան որոնք երբ լաւագոյնը ընծայել: Շատ հաւատացեալներ կան որոնք երբ 
նոր բան մը պիտի առնեն` հինը ուրիշին կու տան. ենոր բան մը պիտի առնեն` հինը ուրիշին կու տան. ենոր բան մը պիտի առնեն` հինը ուրիշին կու տան. ենոր բան մը պիտի առնեն` հինը ուրիշին կու տան. երբ րբ րբ րբ 
չգործածուած առարկայ մը պիտի առնեն` գործածուածը չգործածուած առարկայ մը պիտի առնեն` գործածուածը չգործածուած առարկայ մը պիտի առնեն` գործածուածը չգործածուած առարկայ մը պիտի առնեն` գործածուածը 
ուրիշին կու տան: Ճշմարիտ ողորմութիւնը` կարիքաւորին ուրիշին կու տան: Ճշմարիտ ողորմութիւնը` կարիքաւորին ուրիշին կու տան: Ճշմարիտ ողորմութիւնը` կարիքաւորին ուրիշին կու տան: Ճշմարիտ ողորմութիւնը` կարիքաւորին 
համար ալ նորը առնելն է: Հաւատացեալ մը երբ աղքատին համար ալ նորը առնելն է: Հաւատացեալ մը երբ աղքատին համար ալ նորը առնելն է: Հաւատացեալ մը երբ աղքատին համար ալ նորը առնելն է: Հաւատացեալ մը երբ աղքատին 
պիտի տայ` իր աւելորդը կամ խոտելին պէտք չէ տայ: Երբ պիտի տայ` իր աւելորդը կամ խոտելին պէտք չէ տայ: Երբ պիտի տայ` իր աւելորդը կամ խոտելին պէտք չէ տայ: Երբ պիտի տայ` իր աւելորդը կամ խոտելին պէտք չէ տայ: Երբ 
եկեղեցիին պիտի տայ` իր լաւագոյնը պէտք է տայ, իր եկեղեցիին պիտի տայ` իր լաւագոյնը պէտք է տայ, իր եկեղեցիին պիտի տայ` իր լաւագոյնը պէտք է տայ, իր եկեղեցիին պիտի տայ` իր լաւագոյնը պէտք է տայ, իր 
աւելորաւելորաւելորաւելորդէն պէտք չէ տայ: Երբ տօնի մը առիթով մատաղցու դէն պէտք չէ տայ: Երբ տօնի մը առիթով մատաղցու դէն պէտք չէ տայ: Երբ տօնի մը առիթով մատաղցու դէն պէտք չէ տայ: Երբ տօնի մը առիթով մատաղցու 
ոչխար պիտի ընծայէ` պէտք է իր ընծայած ոչխարը պարարտ ոչխար պիտի ընծայէ` պէտք է իր ընծայած ոչխարը պարարտ ոչխար պիտի ընծայէ` պէտք է իր ընծայած ոչխարը պարարտ ոչխար պիտի ընծայէ` պէտք է իր ընծայած ոչխարը պարարտ 
ըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ո´́́́չ թէ զազիր: Պէտք չէ խոտելին տալ Արարիչին չ թէ զազիր: Պէտք չէ խոտելին տալ Արարիչին չ թէ զազիր: Պէտք չէ խոտելին տալ Արարիչին չ թէ զազիր: Պէտք չէ խոտելին տալ Արարիչին 
որուն կը պատկանի ամէն բան: Ոեւէ բան որ առատաձեռորուն կը պատկանի ամէն բան: Ոեւէ բան որ առատաձեռորուն կը պատկանի ամէն բան: Ոեւէ բան որ առատաձեռորուն կը պատկանի ամէն բան: Ոեւէ բան որ առատաձեռ----
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նութեան արտայայտութիւն չէ` Աստուած կը մերժէ: Ոեւէ բան նութեան արտայայտութիւն չէ` Աստուած կը մերժէ: Ոեւէ բան նութեան արտայայտութիւն չէ` Աստուած կը մերժէ: Ոեւէ բան նութեան արտայայտութիւն չէ` Աստուած կը մերժէ: Ոեւէ բան 
որ մերոր մերոր մերոր մեր    լաւագոյնը չէ` Աստուած չլաւագոյնը չէ` Աստուած չլաւագոյնը չէ` Աստուած չլաւագոյնը չէ` Աստուած չ’’’’ընդունիր: Աստուած ընդունիր: Աստուած ընդունիր: Աստուած ընդունիր: Աստուած 
սրբապղծութիւն նկատեց եւ խստիւ յանդիմանեց այն հրեասրբապղծութիւն նկատեց եւ խստիւ յանդիմանեց այն հրեասրբապղծութիւն նկատեց եւ խստիւ յանդիմանեց այն հրեասրբապղծութիւն նկատեց եւ խստիւ յանդիմանեց այն հրեա----
ները, որոնք կոյր, կաղ եւ հիւանդ կենդանիները իբրեւ զոհ կը ները, որոնք կոյր, կաղ եւ հիւանդ կենդանիները իբրեւ զոհ կը ները, որոնք կոյր, կաղ եւ հիւանդ կենդանիները իբրեւ զոհ կը ները, որոնք կոյր, կաղ եւ հիւանդ կենդանիները իբրեւ զոհ կը 
մատուցէին (Մաղաքիա 1.7մատուցէին (Մաղաքիա 1.7մատուցէին (Մաղաքիա 1.7մատուցէին (Մաղաքիա 1.7----8): 8): 8): 8): Ան մերժեց Կայէնի մատուցած Ան մերժեց Կայէնի մատուցած Ան մերժեց Կայէնի մատուցած Ան մերժեց Կայէնի մատուցած 
ընծաները, որովհետեւ անոնք իր լաւագոյնը չէին (Ծննդոց ընծաները, որովհետեւ անոնք իր լաւագոյնը չէին (Ծննդոց ընծաները, որովհետեւ անոնք իր լաւագոյնը չէին (Ծննդոց ընծաները, որովհետեւ անոնք իր լաւագոյնը չէին (Ծննդոց 
4444.5): .5): .5): .5): Ան Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ յայտարարեց թէ պիԱն Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ յայտարարեց թէ պիԱն Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ յայտարարեց թէ պիԱն Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ յայտարարեց թէ պի----
տի մերժէ ամբարիշտ կեանք ապրող հրեաներուն մատուցած տի մերժէ ամբարիշտ կեանք ապրող հրեաներուն մատուցած տի մերժէ ամբարիշտ կեանք ապրող հրեաներուն մատուցած տի մերժէ ամբարիշտ կեանք ապրող հրեաներուն մատուցած 
ողջակէզներն ու հացի ընծաները եւ կենդանական բոլոր ողջակէզներն ու հացի ընծաները եւ կենդանական բոլոր ողջակէզներն ու հացի ընծաները եւ կենդանական բոլոր ողջակէզներն ու հացի ընծաները եւ կենդանական բոլոր 
զոհերը (Ամովսայ 5.21զոհերը (Ամովսայ 5.21զոհերը (Ամովսայ 5.21զոհերը (Ամովսայ 5.21----23): 23): 23): 23): Պօղոս առաքեալ կոչ կՊօղոս առաքեալ կոչ կՊօղոս առաքեալ կոչ կՊօղոս առաքեալ կոչ կ’’’’ուղղէ ուղղէ ուղղէ ուղղէ 
հաւատացեալներուն, որ եթէ իրենց ունեցածը պիտի բաժնեն` հաւատացեալներուն, որ եթէ իրենց ունեցածը պիտի բաժնեն` հաւատացեալներուն, որ եթէ իրենց ունեցածը պիտի բաժնեն` հաւատացեալներուն, որ եթէ իրենց ունեցածը պիտի բաժնեն` 
պպպպէտք է առատօրէն բաշխեն. եթէ ողորմութիւն պիտի ընեն` էտք է առատօրէն բաշխեն. եթէ ողորմութիւն պիտի ընեն` էտք է առատօրէն բաշխեն. եթէ ողորմութիւն պիտի ընեն` էտք է առատօրէն բաշխեն. եթէ ողորմութիւն պիտի ընեն` 
պէտք է խնդութեամբ ընեն (Հռոմայեցիս 12.8):պէտք է խնդութեամբ ընեն (Հռոմայեցիս 12.8):պէտք է խնդութեամբ ընեն (Հռոմայեցիս 12.8):պէտք է խնդութեամբ ընեն (Հռոմայեցիս 12.8):    

8) 8) 8) 8) Մարթա անհոգ տանտիկին մը չէր, այլ` հոգածու: Ան Մարթա անհոգ տանտիկին մը չէր, այլ` հոգածու: Ան Մարթա անհոգ տանտիկին մը չէր, այլ` հոգածու: Ան Մարթա անհոգ տանտիկին մը չէր, այլ` հոգածու: Ան 
հոգ կը տանէր թէհոգ կը տանէր թէհոգ կը տանէր թէհոգ կը տանէր թէ´ ´ ´ ´ տնեցիներուն եւ թէտնեցիներուն եւ թէտնեցիներուն եւ թէտնեցիներուն եւ թէ´ ´ ´ ´ իր տունը եկողներուն: իր տունը եկողներուն: իր տունը եկողներուն: իր տունը եկողներուն: 
Թող որ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին հոԹող որ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին հոԹող որ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին հոԹող որ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին հո----
գատար վգատար վգատար վգատար վերաբերմունք ցուցաբերել թէերաբերմունք ցուցաբերել թէերաբերմունք ցուցաբերել թէերաբերմունք ցուցաբերել թէ´ ´ ´ ´ իրենց տան իրենց տան իրենց տան իրենց տան 
անդամներուն հանդէպ եւ թէանդամներուն հանդէպ եւ թէանդամներուն հանդէպ եւ թէանդամներուն հանդէպ եւ թէ´ ´ ´ ´ իրենց տունը եկողներուն իրենց տունը եկողներուն իրենց տունը եկողներուն իրենց տունը եկողներուն 
հանդէպ: Հոգատարութիւնը բարի ու ազնիւ սրտի արդիւնք է: հանդէպ: Հոգատարութիւնը բարի ու ազնիւ սրտի արդիւնք է: հանդէպ: Հոգատարութիւնը բարի ու ազնիւ սրտի արդիւնք է: հանդէպ: Հոգատարութիւնը բարի ու ազնիւ սրտի արդիւնք է: 
Հոգատարութիւնը գուրգուրանքով լեցուն ըլլալու պտուղն է: Հոգատարութիւնը գուրգուրանքով լեցուն ըլլալու պտուղն է: Հոգատարութիւնը գուրգուրանքով լեցուն ըլլալու պտուղն է: Հոգատարութիւնը գուրգուրանքով լեցուն ըլլալու պտուղն է: 
Ոեւէ հաւատացեալ որ բարի, ազնիւ եւ գուգուրալից սիրտ Ոեւէ հաւատացեալ որ բարի, ազնիւ եւ գուգուրալից սիրտ Ոեւէ հաւատացեալ որ բարի, ազնիւ եւ գուգուրալից սիրտ Ոեւէ հաւատացեալ որ բարի, ազնիւ եւ գուգուրալից սիրտ 
ունի` անպայմունի` անպայմունի` անպայմունի` անպայման որ հոգատար կան որ հոգատար կան որ հոգատար կան որ հոգատար կ’’’’ըլլայ իր տան անդամնեըլլայ իր տան անդամնեըլլայ իր տան անդամնեըլլայ իր տան անդամնե----
րուն եւ տունը եկողներուն հանդէպ:րուն եւ տունը եկողներուն հանդէպ:րուն եւ տունը եկողներուն հանդէպ:րուն եւ տունը եկողներուն հանդէպ:    

9) 9) 9) 9) Մարթա ամբողջ սրտով կը ծառայէր: Ոեւէ ծառաՄարթա ամբողջ սրտով կը ծառայէր: Ոեւէ ծառաՄարթա ամբողջ սրտով կը ծառայէր: Ոեւէ ծառաՄարթա ամբողջ սրտով կը ծառայէր: Ոեւէ ծառայույույույու----
թիւն որ սրտէ չի բղխիր` ընդունելի չթիւն որ սրտէ չի բղխիր` ընդունելի չթիւն որ սրտէ չի բղխիր` ընդունելի չթիւն որ սրտէ չի բղխիր` ընդունելի չ’’’’ըլլար Տիրոջ մօտ: Ծաըլլար Տիրոջ մօտ: Ծաըլլար Տիրոջ մօտ: Ծաըլլար Տիրոջ մօտ: Ծա----
ռայութիւն մը որուն մէջ մեր սիրտն ու սէրը չկան` ոռայութիւն մը որուն մէջ մեր սիրտն ու սէրը չկան` ոռայութիւն մը որուն մէջ մեր սիրտն ու սէրը չկան` ոռայութիւն մը որուն մէջ մեր սիրտն ու սէրը չկան` 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 չ ալ չ ալ չ ալ մեզ վարձատրութեան մեզ վարձատրութեան մեզ վարձատրութեան մեզ վարձատրութեան 
արժանի կը դարձնէ: Աստուած սրտով, սիրով ու յօժարակամ արժանի կը դարձնէ: Աստուած սրտով, սիրով ու յօժարակամ արժանի կը դարձնէ: Աստուած սրտով, սիրով ու յօժարակամ արժանի կը դարձնէ: Աստուած սրտով, սիրով ու յօժարակամ 
տրուածը միայն կտրուածը միայն կտրուածը միայն կտրուածը միայն կ’’’’ընդունի: Երբ Աստուած ուզեց ժողովուրդէն ընդունի: Երբ Աստուած ուզեց ժողովուրդէն ընդունի: Երբ Աստուած ուզեց ժողովուրդէն ընդունի: Երբ Աստուած ուզեց ժողովուրդէն 
ընծաներ հաւաքել իր խորանին համար` Մովսէսին ըսաւ. ընծաներ հաւաքել իր խորանին համար` Մովսէսին ըսաւ. ընծաներ հաւաքել իր խորանին համար` Մովսէսին ըսաւ. ընծաներ հաւաքել իր խորանին համար` Մովսէսին ըսաւ. 
««««Միայն յօժարակամ տուող մարդէն առէք իմ ընծասՄիայն յօժարակամ տուող մարդէն առէք իմ ընծասՄիայն յօժարակամ տուող մարդէն առէք իմ ընծասՄիայն յօժարակամ տուող մարդէն առէք իմ ընծաս»»»» ( ( ( (Ելից Ելից Ելից Ելից 
25.2, 35.5): 25.2, 35.5): 25.2, 35.5): 25.2, 35.5): Մակեդոնիայի եւ ԱքաՄակեդոնիայի եւ ԱքաՄակեդոնիայի եւ ԱքաՄակեդոնիայի եւ Աքայիայի հաւատացեալներուն յիայի հաւատացեալներուն յիայի հաւատացեալներուն յիայի հաւատացեալներուն 
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պատրաստած նուէրները ընդունելի եղան, որովհետեւ անոնք պատրաստած նուէրները ընդունելի եղան, որովհետեւ անոնք պատրաստած նուէրները ընդունելի եղան, որովհետեւ անոնք պատրաստած նուէրները ընդունելի եղան, որովհետեւ անոնք 
««««յօժարակամ ուզեցին իրենց նուէրներով մասնակից դառնալ յօժարակամ ուզեցին իրենց նուէրներով մասնակից դառնալ յօժարակամ ուզեցին իրենց նուէրներով մասնակից դառնալ յօժարակամ ուզեցին իրենց նուէրներով մասնակից դառնալ 
Երուսաղէմի աղքատ հաւատացեալներու կարիքներունԵրուսաղէմի աղքատ հաւատացեալներու կարիքներունԵրուսաղէմի աղքատ հաւատացեալներու կարիքներունԵրուսաղէմի աղքատ հաւատացեալներու կարիքներուն»»»»    
((((Հռոմայեցիս 15.26): Պօղոս առաքեալ կը քաջալերէ հաւաՀռոմայեցիս 15.26): Պօղոս առաքեալ կը քաջալերէ հաւաՀռոմայեցիս 15.26): Պօղոս առաքեալ կը քաջալերէ հաւաՀռոմայեցիս 15.26): Պօղոս առաքեալ կը քաջալերէ հաւա----
տացեալները զուարթառատ կերպով տալտացեալները զուարթառատ կերպով տալտացեալները զուարթառատ կերպով տալտացեալները զուարթառատ կերպով տալու` երբ կու` երբ կու` երբ կու` երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Իւրաքանչիւրը թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ Իւրաքանչիւրը թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ Իւրաքանչիւրը թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ Իւրաքանչիւրը թող տայ` նայած իր սրտի յօժարութեան եւ 
ոոոո´́́́չ թէ չկամութեամբ կամ պարտաւորուած զգալով, որովչ թէ չկամութեամբ կամ պարտաւորուած զգալով, որովչ թէ չկամութեամբ կամ պարտաւորուած զգալով, որովչ թէ չկամութեամբ կամ պարտաւորուած զգալով, որով----
հետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով տուողը կը սիրէհետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով տուողը կը սիրէհետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով տուողը կը սիրէհետեւ Աստուած զուարթառատ կերպով տուողը կը սիրէ»»»»    
((((Բ.Կորնթացիս 9.7): Անանիա եւ Սափիրա իրենց ծախած Բ.Կորնթացիս 9.7): Անանիա եւ Սափիրա իրենց ծախած Բ.Կորնթացիս 9.7): Անանիա եւ Սափիրա իրենց ծախած Բ.Կորնթացիս 9.7): Անանիա եւ Սափիրա իրենց ծախած 
կալուածին դրամը յօժար սրտով չտուին առաքեալնեկալուածին դրամը յօժար սրտով չտուին առաքեալնեկալուածին դրամը յօժար սրտով չտուին առաքեալնեկալուածին դրամը յօժար սրտով չտուին առաքեալներուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ րուն, եւ 
ատիկա պատճառ դարձաւ որ երկուքն ալ մեռնին (Գործք 5.1ատիկա պատճառ դարձաւ որ երկուքն ալ մեռնին (Գործք 5.1ատիկա պատճառ դարձաւ որ երկուքն ալ մեռնին (Գործք 5.1ատիկա պատճառ դարձաւ որ երկուքն ալ մեռնին (Գործք 5.1----
10): 10): 10): 10): Եզեկիա թագաւորը քաջալերեց այն մարդիկը որոնք Եզեկիա թագաւորը քաջալերեց այն մարդիկը որոնք Եզեկիա թագաւորը քաջալերեց այն մարդիկը որոնք Եզեկիա թագաւորը քաջալերեց այն մարդիկը որոնք 
յօժարակամութեամբ ընծաներ մատուցանեցին տաճարին յօժարակամութեամբ ընծաներ մատուցանեցին տաճարին յօժարակամութեամբ ընծաներ մատուցանեցին տաճարին յօժարակամութեամբ ընծաներ մատուցանեցին տաճարին 
((((Բ.Մնացորդաց 29.31):Բ.Մնացորդաց 29.31):Բ.Մնացորդաց 29.31):Բ.Մնացորդաց 29.31):    

««««Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.Ուստի Մարթա եկաւ Յիսուսի մօտ եւ ըսաւ.----    ““““Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ Տէ՛ր, հոգդ 
չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած էչէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած էչէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած էչէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է    զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ զիս գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ 
օգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծի”»”»”»”» ( ( ( (Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):Ղուկաս 10.40):    

1) 1) 1) 1) Դրուագը ցոյց կու տայ թէ Մարթա ու Մարիամ Դրուագը ցոյց կու տայ թէ Մարթա ու Մարիամ Դրուագը ցոյց կու տայ թէ Մարթա ու Մարիամ Դրուագը ցոյց կու տայ թէ Մարթա ու Մարիամ 
տեղեակ չէին որ Յիսուս եւ իր աշակերտները իրենց քով տեղեակ չէին որ Յիսուս եւ իր աշակերտները իրենց քով տեղեակ չէին որ Յիսուս եւ իր աշակերտները իրենց քով տեղեակ չէին որ Յիսուս եւ իր աշակերտները իրենց քով 
պիտի գային: Նախապէս պատրաստութիւն չէին տեսած: պիտի գային: Նախապէս պատրաստութիւն չէին տեսած: պիտի գային: Նախապէս պատրաստութիւն չէին տեսած: պիտի գային: Նախապէս պատրաստութիւն չէին տեսած: 
Բայց բարեբախտաբար պէտք եղածը ունէին տան մէջ, եւ Բայց բարեբախտաբար պէտք եղածը ունէին տան մէջ, եւ Բայց բարեբախտաբար պէտք եղածը ունէին տան մէջ, եւ Բայց բարեբախտաբար պէտք եղածը ունէին տան մէջ, եւ 
Մարթա կրցաՄարթա կրցաՄարթա կրցաՄարթա կրցաւ ճաշը կամ ճաշերը պատրաստել: Մարթայի ու ւ ճաշը կամ ճաշերը պատրաստել: Մարթայի ու ւ ճաշը կամ ճաշերը պատրաստել: Մարթայի ու ւ ճաշը կամ ճաշերը պատրաստել: Մարթայի ու 
Մարիամի կեանքէն կը սորվինք, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ Մարիամի կեանքէն կը սորվինք, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ Մարիամի կեանքէն կը սորվինք, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ Մարիամի կեանքէն կը սորվինք, թէ ամէն մէկ հաւատացեալ 
պէտք է իր տան ու իր գրպանին մէջ միշտ ունենայ աղքատին, պէտք է իր տան ու իր գրպանին մէջ միշտ ունենայ աղքատին, պէտք է իր տան ու իր գրպանին մէջ միշտ ունենայ աղքատին, պէտք է իր տան ու իր գրպանին մէջ միշտ ունենայ աղքատին, 
անօթիին, կարիքաւորին տալիք բան մը, որպէսզի չըլլայ որ անօթիին, կարիքաւորին տալիք բան մը, որպէսզի չըլլայ որ անօթիին, կարիքաւորին տալիք բան մը, որպէսզի չըլլայ որ անօթիին, կարիքաւորին տալիք բան մը, որպէսզի չըլլայ որ 
աղքատ մը մեր դուռը զարնէ ու մենք իրեն տալիք բան մը աղքատ մը մեր դուռը զարնէ ու մենք իրեն տալիք բան մը աղքատ մը մեր դուռը զարնէ ու մենք իրեն տալիք բան մը աղքատ մը մեր դուռը զարնէ ու մենք իրեն տալիք բան մը 
չունենաչունենաչունենաչունենանք, չըլլայ որ կարիքաւոր մը իր ձեռքը երկարէ մեզի նք, չըլլայ որ կարիքաւոր մը իր ձեռքը երկարէ մեզի նք, չըլլայ որ կարիքաւոր մը իր ձեռքը երկարէ մեզի նք, չըլլայ որ կարիքաւոր մը իր ձեռքը երկարէ մեզի 
եւ ձեռնունայն դառնայ:եւ ձեռնունայն դառնայ:եւ ձեռնունայն դառնայ:եւ ձեռնունայն դառնայ:    

2) 2) 2) 2) Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ հաւատացեալ էին: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ հաւատացեալ էին: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ հաւատացեալ էին: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ հաւատացեալ էին: 
Մարթա պզտիկ հարց մը ունեցաւ Մարիամի հետ: Սա ցոյց Մարթա պզտիկ հարց մը ունեցաւ Մարիամի հետ: Սա ցոյց Մարթա պզտիկ հարց մը ունեցաւ Մարիամի հետ: Սա ցոյց Մարթա պզտիկ հարց մը ունեցաւ Մարիամի հետ: Սա ցոյց 
կու տայ թէ հաւատացեալներ կրնան իրարու հետ հարց կու տայ թէ հաւատացեալներ կրնան իրարու հետ հարց կու տայ թէ հաւատացեալներ կրնան իրարու հետ հարց կու տայ թէ հաւատացեալներ կրնան իրարու հետ հարց 
ունենալ, եւ ունիունենալ, եւ ունիունենալ, եւ ունիունենալ, եւ ունի´́́́ն: Ի՞նչ ըրաւ Մարթա երբ հարցն: Ի՞նչ ըրաւ Մարթա երբ հարցն: Ի՞նչ ըրաւ Մարթա երբ հարցն: Ի՞նչ ըրաւ Մարթա երբ հարց    ունեցաւ ունեցաւ ունեցաւ ունեցաւ 
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Մարիամին հետ: Ան Մարիամին դիմելու փոխարէն` ՏիրոՄարիամին հետ: Ան Մարիամին դիմելու փոխարէն` ՏիրոՄարիամին հետ: Ան Մարիամին դիմելու փոխարէն` ՏիրոՄարիամին հետ: Ան Մարիամին դիմելու փոխարէն` Տիրո´́́́ջ ջ ջ ջ 
դիմեց, եւ Տէրը լուծեց անոնց միջեւ ծագած հարցը: Թող որ դիմեց, եւ Տէրը լուծեց անոնց միջեւ ծագած հարցը: Թող որ դիմեց, եւ Տէրը լուծեց անոնց միջեւ ծագած հարցը: Թող որ դիմեց, եւ Տէրը լուծեց անոնց միջեւ ծագած հարցը: Թող որ 
այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին Տիրոջ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին Տիրոջ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին Տիրոջ այսօրուան հաւատացեալները Մարթայէն սորվին Տիրոջ 
դիմել, երբ իրենց միջեւ հարց կը ծագի: Երբ դիմենք Տիրոջ` ան դիմել, երբ իրենց միջեւ հարց կը ծագի: Երբ դիմենք Տիրոջ` ան դիմել, երբ իրենց միջեւ հարց կը ծագի: Երբ դիմենք Տիրոջ` ան դիմել, երբ իրենց միջեւ հարց կը ծագի: Երբ դիմենք Տիրոջ` ան 
կը լուծէ մեր միջեւ ծագած հարցերը, ինչպկը լուծէ մեր միջեւ ծագած հարցերը, ինչպկը լուծէ մեր միջեւ ծագած հարցերը, ինչպկը լուծէ մեր միջեւ ծագած հարցերը, ինչպէս որ յորդորով մը էս որ յորդորով մը էս որ յորդորով մը էս որ յորդորով մը 
կամ պատուէրով մը լուծեց Մարթային ու Մարիամին միջեւ կամ պատուէրով մը լուծեց Մարթային ու Մարիամին միջեւ կամ պատուէրով մը լուծեց Մարթային ու Մարիամին միջեւ կամ պատուէրով մը լուծեց Մարթային ու Մարիամին միջեւ 
ծագած հարցը:ծագած հարցը:ծագած հարցը:ծագած հարցը:    

Այսօրուան հաւատացեալներուն, կամ աւելի ճիշդ պիտի Այսօրուան հաւատացեալներուն, կամ աւելի ճիշդ պիտի Այսօրուան հաւատացեալներուն, կամ աւելի ճիշդ պիտի Այսօրուան հաւատացեալներուն, կամ աւելի ճիշդ պիտի 
ըլլար ըսել` այսօրուան ըլլար ըսել` այսօրուան ըլլար ըսել` այսօրուան ըլլար ըսել` այսօրուան ««««ապաշխարածներունապաշխարածներունապաշխարածներունապաշխարածներուն» » » » միջեւ երբ միջեւ երբ միջեւ երբ միջեւ երբ 
հարց կամ խնդիր ծագի, անոնք չեն դիմեր Քրիստոսի` ինչպէս հարց կամ խնդիր ծագի, անոնք չեն դիմեր Քրիստոսի` ինչպէս հարց կամ խնդիր ծագի, անոնք չեն դիմեր Քրիստոսի` ինչպէս հարց կամ խնդիր ծագի, անոնք չեն դիմեր Քրիստոսի` ինչպէս 
Մարթա ինք ըրաւ. ընդհակՄարթա ինք ըրաւ. ընդհակՄարթա ինք ըրաւ. ընդհակՄարթա ինք ըրաւ. ընդհակառակը, անոնք կը փորձեն իրենց առակը, անոնք կը փորձեն իրենց առակը, անոնք կը փորձեն իրենց առակը, անոնք կը փորձեն իրենց 
սեփական միջոցներով եւ իրենց յատուկ կերպերով սեփական միջոցներով եւ իրենց յատուկ կերպերով սեփական միջոցներով եւ իրենց յատուկ կերպերով սեփական միջոցներով եւ իրենց յատուկ կերպերով ««««լուծում լուծում լուծում լուծում 
բերելբերելբերելբերել» » » » իրենց միջեւ յառաջ եկած խնդիրներուն, եւ ատիկա իրենց միջեւ յառաջ եկած խնդիրներուն, եւ ատիկա իրենց միջեւ յառաջ եկած խնդիրներուն, եւ ատիկա իրենց միջեւ յառաջ եկած խնդիրներուն, եւ ատիկա 
պատճառ կը դառնայ որ հարցը աւելի բարդանայ, մեծնայ ու պատճառ կը դառնայ որ հարցը աւելի բարդանայ, մեծնայ ու պատճառ կը դառնայ որ հարցը աւելի բարդանայ, մեծնայ ու պատճառ կը դառնայ որ հարցը աւելի բարդանայ, մեծնայ ու 
դժուար լուծելի դառնայ: Ինչպէս երբ միեւնոյն տիրոջ ծառադժուար լուծելի դառնայ: Ինչպէս երբ միեւնոյն տիրոջ ծառադժուար լուծելի դառնայ: Ինչպէս երբ միեւնոյն տիրոջ ծառադժուար լուծելի դառնայ: Ինչպէս երբ միեւնոյն տիրոջ ծառա----
ներուն միջեւ հարներուն միջեւ հարներուն միջեւ հարներուն միջեւ հարց ծագի, անոնք իրենց տիրոջ կը դիմեն ց ծագի, անոնք իրենց տիրոջ կը դիմեն ց ծագի, անոնք իրենց տիրոջ կը դիմեն ց ծագի, անոնք իրենց տիրոջ կը դիմեն 
հարցի լուծման համար, նոյնպէս ալ, երբ Քրիստոսի ծառանեհարցի լուծման համար, նոյնպէս ալ, երբ Քրիստոսի ծառանեհարցի լուծման համար, նոյնպէս ալ, երբ Քրիստոսի ծառանեհարցի լուծման համար, նոյնպէս ալ, երբ Քրիստոսի ծառանե----
րուն միջեւ հարց ծագի` անոնք պէտք է իրենց Տիրոջ դիմեն, րուն միջեւ հարց ծագի` անոնք պէտք է իրենց Տիրոջ դիմեն, րուն միջեւ հարց ծագի` անոնք պէտք է իրենց Տիրոջ դիմեն, րուն միջեւ հարց ծագի` անոնք պէտք է իրենց Տիրոջ դիմեն, 
ծագած հարցին լուծման ի խնդիր:ծագած հարցին լուծման ի խնդիր:ծագած հարցին լուծման ի խնդիր:ծագած հարցին լուծման ի խնդիր:    

Տակաւին, չենք ըսեր այն` որ մենք անարգած ու անպատՏակաւին, չենք ըսեր այն` որ մենք անարգած ու անպատՏակաւին, չենք ըսեր այն` որ մենք անարգած ու անպատՏակաւին, չենք ըսեր այն` որ մենք անարգած ու անպատ----
ուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլլանք Յիսուսը, եթէ երբեք փոըլլանք Յիսուսը, եթէ երբեք փոըլլանք Յիսուսը, եթէ երբեք փոըլլանք Յիսուսը, եթէ երբեք փորձենք մեր միջեւ ծագած րձենք մեր միջեւ ծագած րձենք մեր միջեւ ծագած րձենք մեր միջեւ ծագած 
խնդիրները` լուծել մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, մեզի խնդիրները` լուծել մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, մեզի խնդիրները` լուծել մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, մեզի խնդիրները` լուծել մեր ձեռքերով, մեր միջոցներով, մեզի 
յատուկ կերպերով, փոխանակ իրեն դիմելու, այլ խօսքով` յատուկ կերպերով, փոխանակ իրեն դիմելու, այլ խօսքով` յատուկ կերպերով, փոխանակ իրեն դիմելու, այլ խօսքով` յատուկ կերպերով, փոխանակ իրեն դիմելու, այլ խօսքով` 
աղօթքին ու Աստուածաշունչին դիմելու, անոնց մէջ գտնելու աղօթքին ու Աստուածաշունչին դիմելու, անոնց մէջ գտնելու աղօթքին ու Աստուածաշունչին դիմելու, անոնց մէջ գտնելու աղօթքին ու Աստուածաշունչին դիմելու, անոնց մէջ գտնելու 
համար պատասխանն ու լուծումը մեր միջեւ ծնունդ առած համար պատասխանն ու լուծումը մեր միջեւ ծնունդ առած համար պատասխանն ու լուծումը մեր միջեւ ծնունդ առած համար պատասխանն ու լուծումը մեր միջեւ ծնունդ առած 
խնդիրներուն: Դոխնդիրներուն: Դոխնդիրներուն: Դոխնդիրներուն: Դո´́́́ւք ըսէք, Մւք ըսէք, Մւք ըսէք, Մւք ըսէք, Մարթա անարգած պիտի չըլլա՞ր արթա անարգած պիտի չըլլա՞ր արթա անարգած պիտի չըլլա՞ր արթա անարգած պիտի չըլլա՞ր 
Յիսուսին, եթէ երբեք իր խօսքը անոր ուղղելու փոխարէն` իր Յիսուսին, եթէ երբեք իր խօսքը անոր ուղղելու փոխարէն` իր Յիսուսին, եթէ երբեք իր խօսքը անոր ուղղելու փոխարէն` իր Յիսուսին, եթէ երբեք իր խօսքը անոր ուղղելու փոխարէն` իր 
քրոջը ուղղէր ըսելով. քրոջը ուղղէր ըսելով. քրոջը ուղղէր ըսելով. քրոջը ուղղէր ըսելով. ««««ՄարՄարՄարՄարիամ իամ իամ իամ հոգդ չէ՞ որ առանձին ձգած հոգդ չէ՞ որ առանձին ձգած հոգդ չէ՞ որ առանձին ձգած հոգդ չէ՞ որ առանձին ձգած 
եսեսեսես    զիս գործիս մէջ. զիս գործիս մէջ. զիս գործիս մէջ. զիս գործիս մէջ. ելիր ելիր ելիր ելիր օգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծիօգնէ ինծի»»»»::::    Ինչպէս Մարթա յարգեց Ինչպէս Մարթա յարգեց Ինչպէս Մարթա յարգեց Ինչպէս Մարթա յարգեց 
Տիրոջ ներկայութիւնը իր տան մէջ եւ հարցը անոր ներկայաՏիրոջ ներկայութիւնը իր տան մէջ եւ հարցը անոր ներկայաՏիրոջ ներկայութիւնը իր տան մէջ եւ հարցը անոր ներկայաՏիրոջ ներկայութիւնը իր տան մէջ եւ հարցը անոր ներկայա----
ցուց, նոյնպէցուց, նոյնպէցուց, նոյնպէցուց, նոյնպէս ալ մենք, պէտք է յարգենք Տիրոջ աներեւոյթ ս ալ մենք, պէտք է յարգենք Տիրոջ աներեւոյթ ս ալ մենք, պէտք է յարգենք Տիրոջ աներեւոյթ ս ալ մենք, պէտք է յարգենք Տիրոջ աներեւոյթ 
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ներկայութիւնը մեր սիրտերուն մէջ, եւ պէտք է մեր հարցերը, ներկայութիւնը մեր սիրտերուն մէջ, եւ պէտք է մեր հարցերը, ներկայութիւնը մեր սիրտերուն մէջ, եւ պէտք է մեր հարցերը, ներկայութիւնը մեր սիրտերուն մէջ, եւ պէտք է մեր հարցերը, 
մեր խնդիրներն ու դժուարութիւնները իրեն ներկայացնենք:մեր խնդիրներն ու դժուարութիւնները իրեն ներկայացնենք:մեր խնդիրներն ու դժուարութիւնները իրեն ներկայացնենք:մեր խնդիրներն ու դժուարութիւնները իրեն ներկայացնենք:    

3) 3) 3) 3) Մարթա Մարթա Մարթա Մարթա Յիսուսի մօտ Յիսուսի մօտ Յիսուսի մօտ Յիսուսի մօտ գալով` գալով` գալով` գալով` ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.    ««««Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ 
քոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջքոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջքոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջքոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ…………»»»»::::    Մեր ուշադրուՄեր ուշադրուՄեր ուշադրուՄեր ուշադրու----
թիւնը կեդրոնացնենք թիւնը կեդրոնացնենք թիւնը կեդրոնացնենք թիւնը կեդրոնացնենք ««««հոգդ չէ՞հոգդ չէ՞հոգդ չէ՞հոգդ չէ՞» » » » բառերուն վրայ: Որքա՜ն բառերուն վրայ: Որքա՜ն բառերուն վրայ: Որքա՜ն բառերուն վրայ: Որքա՜ն 
յաճախ երբ Մարթայի նման նեղութենէ մը կյաճախ երբ Մարթայի նման նեղութենէ մը կյաճախ երբ Մարթայի նման նեղութենէ մը կյաճախ երբ Մարթայի նման նեղութենէ մը կ’’’’անցնինք` կը անցնինք` կը անցնինք` կը անցնինք` կը 
փորձուինք մտածելու թէ Տիրոջ հոգը չէ որ մենք նեղութեան փորձուինք մտածելու թէ Տիրոջ հոգը չէ որ մենք նեղութեան փորձուինք մտածելու թէ Տիրոջ հոգը չէ որ մենք նեղութեան փորձուինք մտածելու թէ Տիրոջ հոգը չէ որ մենք նեղութեան 
մէջ ենք. երբ ցաւ մը կմէջ ենք. երբ ցաւ մը կմէջ ենք. երբ ցաւ մը կմէջ ենք. երբ ցաւ մը կ’’’’ունենանք ու կունենանք ու կունենանք ու կունենանք ու կ’’’’աղօթենք այդ ցաւին աղօթենք այդ ցաւին աղօթենք այդ ցաւին աղօթենք այդ ցաւին 
վերացման համար եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնավերացման համար եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնավերացման համար եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնավերացման համար եւ մեր աղօթքը անպատասխան կը մնայ` յ` յ` յ` 
կը սկսինք խորհիլ որ Տէրը հոգ չկը սկսինք խորհիլ որ Տէրը հոգ չկը սկսինք խորհիլ որ Տէրը հոգ չկը սկսինք խորհիլ որ Տէրը հոգ չ’’’’ըներ. երբ կը հալածուինք ու ըներ. երբ կը հալածուինք ու ըներ. երբ կը հալածուինք ու ըներ. երբ կը հալածուինք ու 
հալածանքի դիմաց անպաշտպան կը մնանք, դարձեալ, կը հալածանքի դիմաց անպաշտպան կը մնանք, դարձեալ, կը հալածանքի դիմաց անպաշտպան կը մնանք, դարձեալ, կը հալածանքի դիմաց անպաշտպան կը մնանք, դարձեալ, կը 
կարծենք որ Տէրը հոգ չկարծենք որ Տէրը հոգ չկարծենք որ Տէրը հոգ չկարծենք որ Տէրը հոգ չ’’’’ըներ: Եւ սակայն, երբ կը կարդանք ըներ: Եւ սակայն, երբ կը կարդանք ըներ: Եւ սակայն, երբ կը կարդանք ըներ: Եւ սակայն, երբ կը կարդանք 
Աւետարանները, ընդհակառակը, հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Աւետարանները, ընդհակառակը, հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Աւետարանները, ընդհակառակը, հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս Աւետարանները, ընդհակառակը, հոն կը տեսնենք թէ ինչպէս 
Յիսուս գթառատ ու կարեկից է մարդոց կարիքնեՅիսուս գթառատ ու կարեկից է մարդոց կարիքնեՅիսուս գթառատ ու կարեկից է մարդոց կարիքնեՅիսուս գթառատ ու կարեկից է մարդոց կարիքներուն հանրուն հանրուն հանրուն հան----
դէպ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը նոյնինքն իր խօսքն դէպ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը նոյնինքն իր խօսքն դէպ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը նոյնինքն իր խօսքն դէպ: Ասոր ամենէն գեղեցիկ վկայութիւնը նոյնինքն իր խօսքն 
է ի տես անօթի բազմութեան. է ի տես անօթի բազմութեան. է ի տես անօթի բազմութեան. է ի տես անօթի բազմութեան. ««««Կը խղճամ այս բազմութեան, Կը խղճամ այս բազմութեան, Կը խղճամ այս բազմութեան, Կը խղճամ այս բազմութեան, 
որովհետեւ ահա երեք օր է որ մօտս են եւ աորովհետեւ ահա երեք օր է որ մօտս են եւ աորովհետեւ ահա երեք օր է որ մօտս են եւ աորովհետեւ ահա երեք օր է որ մօտս են եւ ա´́́́լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին լ ոչինչ ունին 
ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի ուտելիք: Չեմ ուզեր զիրենք անօթի տուն ղրկել, որպէսզի 
չըլլայ թէ ճամբու ընթացքին մարինչըլլայ թէ ճամբու ընթացքին մարինչըլլայ թէ ճամբու ընթացքին մարինչըլլայ թէ ճամբու ընթացքին մարին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 15.32): Մատթէոս 15.32): Մատթէոս 15.32): Մատթէոս 15.32): 
Կարելի է առանձինԿարելի է առանձինԿարելի է առանձինԿարելի է առանձին----առանձին առնել Յիսուսի կատարած առանձին առնել Յիսուսի կատարած առանձին առնել Յիսուսի կատարած առանձին առնել Յիսուսի կատարած 
բոլոր բժշկութիւնները, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար բոլոր բժշկութիւնները, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար բոլոր բժշկութիւնները, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար բոլոր բժշկութիւնները, անոնց ընդմէջէն ցոյց տալու համար 
թէ ան ոթէ ան ոթէ ան ոթէ ան ո´́́́չ թէ անհոգ է մարդուն ցաւին հանդէպ, ընդհաչ թէ անհոգ է մարդուն ցաւին հանդէպ, ընդհաչ թէ անհոգ է մարդուն ցաւին հանդէպ, ընդհաչ թէ անհոգ է մարդուն ցաւին հանդէպ, ընդհակակակակա----
ռակը, հոգատար ու կարեկից Փրկիչն է անիկա: Մարդիկ ռակը, հոգատար ու կարեկից Փրկիչն է անիկա: Մարդիկ ռակը, հոգատար ու կարեկից Փրկիչն է անիկա: Մարդիկ ռակը, հոգատար ու կարեկից Փրկիչն է անիկա: Մարդիկ 
կրնան չգթալ գթութեան կարօտ անձերուն, չոկրնան չգթալ գթութեան կարօտ անձերուն, չոկրնան չգթալ գթութեան կարօտ անձերուն, չոկրնան չգթալ գթութեան կարօտ անձերուն, չողորմիլ ողորղորմիլ ողորղորմիլ ողորղորմիլ ողորմումումումու----
թեան պէտք ունեցողներուն, չօգնել օգնութիւն խնդրողներուն, թեան պէտք ունեցողներուն, չօգնել օգնութիւն խնդրողներուն, թեան պէտք ունեցողներուն, չօգնել օգնութիւն խնդրողներուն, թեան պէտք ունեցողներուն, չօգնել օգնութիւն խնդրողներուն, 
բայց Տէրը այդպիսին չէ: Ան չողորմեալին անգամ ողորմող բայց Տէրը այդպիսին չէ: Ան չողորմեալին անգամ ողորմող բայց Տէրը այդպիսին չէ: Ան չողորմեալին անգամ ողորմող բայց Տէրը այդպիսին չէ: Ան չողորմեալին անգամ ողորմող 
Աստուած է (Ովսեայ 2.23): Անգութին հանդէպ անգամ գթուԱստուած է (Ովսեայ 2.23): Անգութին հանդէպ անգամ գթուԱստուած է (Ովսեայ 2.23): Անգութին հանդէպ անգամ գթուԱստուած է (Ովսեայ 2.23): Անգութին հանդէպ անգամ գթու----
թիւն ցուցաբերող Տէր է: Հին Կտակարանի մէջ երեւութապէս թիւն ցուցաբերող Տէր է: Հին Կտակարանի մէջ երեւութապէս թիւն ցուցաբերող Տէր է: Հին Կտակարանի մէջ երեւութապէս թիւն ցուցաբերող Տէր է: Հին Կտակարանի մէջ երեւութապէս 
Աստուած զոհ պահանջող ԱստուաԱստուած զոհ պահանջող ԱստուաԱստուած զոհ պահանջող ԱստուաԱստուած զոհ պահանջող Աստուածն էր, բայց Նոր Կտակածն էր, բայց Նոր Կտակածն էր, բայց Նոր Կտակածն էր, բայց Նոր Կտակա----
րանը եկաւ պարզելու, թէ Աստուած որանը եկաւ պարզելու, թէ Աստուած որանը եկաւ պարզելու, թէ Աստուած որանը եկաւ պարզելու, թէ Աստուած ո´́́́չ թէ զոհ պահանջող չ թէ զոհ պահանջող չ թէ զոհ պահանջող չ թէ զոհ պահանջող 
Աստուածն է, այլ` մեր փրկութեան համար զոհ դարձող ԱստԱստուածն է, այլ` մեր փրկութեան համար զոհ դարձող ԱստԱստուածն է, այլ` մեր փրկութեան համար զոհ դարձող ԱստԱստուածն է, այլ` մեր փրկութեան համար զոհ դարձող Աստ----
ուածը:ուածը:ուածը:ուածը:    
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4) 4) 4) 4) Մարթա դժգոհեցաւ Մարիամի կեցուածքին համար: Մարթա դժգոհեցաւ Մարիամի կեցուածքին համար: Մարթա դժգոհեցաւ Մարիամի կեցուածքին համար: Մարթա դժգոհեցաւ Մարիամի կեցուածքին համար: 
Մարթա սխալ ըրաւ որ դժգոհեցաւ, բայց Մարիամ ինք նաեւ Մարթա սխալ ըրաւ որ դժգոհեցաւ, բայց Մարիամ ինք նաեւ Մարթա սխալ ըրաւ որ դժգոհեցաւ, բայց Մարիամ ինք նաեւ Մարթա սխալ ըրաւ որ դժգոհեցաւ, բայց Մարիամ ինք նաեւ 
սխալ ըրաւ` առիթ տալով այդ դժսխալ ըրաւ` առիթ տալով այդ դժսխալ ըրաւ` առիթ տալով այդ դժսխալ ըրաւ` առիթ տալով այդ դժգոհութեան: Հաւատացգոհութեան: Հաւատացգոհութեան: Հաւատացգոհութեան: Հաւատացեալեալեալեալ----
ներ պէտք չէ առիթ տան դժգոհութեան. պէտք չէ պատճառ ներ պէտք չէ առիթ տան դժգոհութեան. պէտք չէ պատճառ ներ պէտք չէ առիթ տան դժգոհութեան. պէտք չէ պատճառ ներ պէտք չէ առիթ տան դժգոհութեան. պէտք չէ պատճառ 
դառնան գայթակղութեան:դառնան գայթակղութեան:դառնան գայթակղութեան:դառնան գայթակղութեան:    

5) 5) 5) 5) Եթէ Յիսուս իրենց քով եկած ըլլար` անոնց հետ Եթէ Յիսուս իրենց քով եկած ըլլար` անոնց հետ Եթէ Յիսուս իրենց քով եկած ըլլար` անոնց հետ Եթէ Յիսուս իրենց քով եկած ըլլար` անոնց հետ 
զրուցելու եւ Աստուծոյ խօսքը խօսելու նպատակով միայն, եւ զրուցելու եւ Աստուծոյ խօսքը խօսելու նպատակով միայն, եւ զրուցելու եւ Աստուծոյ խօսքը խօսելու նպատակով միայն, եւ զրուցելու եւ Աստուծոյ խօսքը խօսելու նպատակով միայն, եւ 
մանաւանդ` եթէ ինք ու իր աշակերտները անոնց քով անօթի մանաւանդ` եթէ ինք ու իր աշակերտները անոնց քով անօթի մանաւանդ` եթէ ինք ու իր աշակերտները անոնց քով անօթի մանաւանդ` եթէ ինք ու իր աշակերտները անոնց քով անօթի 
եկած չըլլեկած չըլլեկած չըլլեկած չըլլային` Մարթա ինք նաեւ Մարիամի նման անոր ային` Մարթա ինք նաեւ Մարիամի նման անոր ային` Մարթա ինք նաեւ Մարիամի նման անոր ային` Մարթա ինք նաեւ Մարիամի նման անոր 
ոտքերուն քով պիտի նստէր` անոր խօսքերը մտիկ ընելու: ոտքերուն քով պիտի նստէր` անոր խօսքերը մտիկ ընելու: ոտքերուն քով պիտի նստէր` անոր խօսքերը մտիկ ընելու: ոտքերուն քով պիտի նստէր` անոր խօսքերը մտիկ ընելու: 
Բայց Յիսուս ու իր աշակերտերը անօթի էին: Փաստօրէն, ոԲայց Յիսուս ու իր աշակերտերը անօթի էին: Փաստօրէն, ոԲայց Յիսուս ու իր աշակերտերը անօթի էին: Փաստօրէն, ոԲայց Յիսուս ու իր աշակերտերը անօթի էին: Փաստօրէն, ո´́́́չ չ չ չ 
ոք առարկութիւն ըրաւ թէ ինչոոք առարկութիւն ըրաւ թէ ինչոոք առարկութիւն ըրաւ թէ ինչոոք առարկութիւն ըրաւ թէ ինչո´́́́ւ կամ որու կամ որու կամ որու կամ որո´́́́նց համար Մարթա նց համար Մարթա նց համար Մարթա նց համար Մարթա 
այսքան ճաշ կը պատրաստէր: Եթէ Մարթա ինք նաեւ այսքան ճաշ կը պատրաստէր: Եթէ Մարթա ինք նաեւ այսքան ճաշ կը պատրաստէր: Եթէ Մարթա ինք նաեւ այսքան ճաշ կը պատրաստէր: Եթէ Մարթա ինք նաեւ 
Մարիամին ըրածը Մարիամին ըրածը Մարիամին ըրածը Մարիամին ըրածը ընէր` Յիսուս եւ իր աշակերտները անօթի ընէր` Յիսուս եւ իր աշակերտները անօթի ընէր` Յիսուս եւ իր աշակերտները անօթի ընէր` Յիսուս եւ իր աշակերտները անօթի 
պիտի մնային: Մարթա իր վերաբերմունքով կը սորվեցնէ պիտի մնային: Մարթա իր վերաբերմունքով կը սորվեցնէ պիտի մնային: Մարթա իր վերաբերմունքով կը սորվեցնէ պիտի մնային: Մարթա իր վերաբերմունքով կը սորվեցնէ 
մեզի հասկացողութիւն ցուցաբերող անձ ըլլալ. այլ խօսքով` մեզի հասկացողութիւն ցուցաբերող անձ ըլլալ. այլ խօսքով` մեզի հասկացողութիւն ցուցաբերող անձ ըլլալ. այլ խօսքով` մեզի հասկացողութիւն ցուցաբերող անձ ըլլալ. այլ խօսքով` 
հասկնալ ուրիշին վիճակը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ուրիշը հասկնալ ուրիշին վիճակը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ուրիշը հասկնալ ուրիշին վիճակը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ուրիշը հասկնալ ուրիշին վիճակը, մանաւանդ եթէ երբեք այդ ուրիշը 
անօթի մարդն է, կարիքի մէջ եղող մարդն է: Ըսել չեմ ուզեր անօթի մարդն է, կարիքի մէջ եղող մարդն է: Ըսել չեմ ուզեր անօթի մարդն է, կարիքի մէջ եղող մարդն է: Ըսել չեմ ուզեր անօթի մարդն է, կարիքի մէջ եղող մարդն է: Ըսել չեմ ուզեր 
հարկաւ հարկաւ հարկաւ հարկաւ թէ Մարիամ անհասկացող անձ էր. Մարիամ իր թէ Մարիամ անհասկացող անձ էր. Մարիամ իր թէ Մարիամ անհասկացող անձ էր. Մարիամ իր թէ Մարիամ անհասկացող անձ էր. Մարիամ իր 
կարգին յարգեց ու պատուեց Տէրը` անոր ոտքերուն քով կարգին յարգեց ու պատուեց Տէրը` անոր ոտքերուն քով կարգին յարգեց ու պատուեց Տէրը` անոր ոտքերուն քով կարգին յարգեց ու պատուեց Տէրը` անոր ոտքերուն քով 
նստելով, եւ Մարթա` իր կարգին: Իւրաքանչիւրը իրեն յանստելով, եւ Մարթա` իր կարգին: Իւրաքանչիւրը իրեն յանստելով, եւ Մարթա` իր կարգին: Իւրաքանչիւրը իրեն յանստելով, եւ Մարթա` իր կարգին: Իւրաքանչիւրը իրեն յա----
տուկ կերպով: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ կը սիրէին տուկ կերպով: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ կը սիրէին տուկ կերպով: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ կը սիրէին տուկ կերպով: Մարթա ու Մարիամ երկուքն ալ կը սիրէին 
Յիսուսը եւ երկուքն ալ պատրաստ էին ամէն ծառայութիւն Յիսուսը եւ երկուքն ալ պատրաստ էին ամէն ծառայութիւն Յիսուսը եւ երկուքն ալ պատրաստ էին ամէն ծառայութիւն Յիսուսը եւ երկուքն ալ պատրաստ էին ամէն ծառայութիւն 
մատուցելու իրեն,մատուցելու իրեն,մատուցելու իրեն,մատուցելու իրեն,    բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ ձեւով: բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ ձեւով: բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ ձեւով: բայց իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ ձեւով: 
Ամէն հաւատացեալ անձ, Տիրոջ ծառայելու իրեն յատուկ Ամէն հաւատացեալ անձ, Տիրոջ ծառայելու իրեն յատուկ Ամէն հաւատացեալ անձ, Տիրոջ ծառայելու իրեն յատուկ Ամէն հաւատացեալ անձ, Տիրոջ ծառայելու իրեն յատուկ 
կերպ մը ունի. հաւատացեալները պէտք է յարգեն Տիրոջ կերպ մը ունի. հաւատացեալները պէտք է յարգեն Տիրոջ կերպ մը ունի. հաւատացեալները պէտք է յարգեն Տիրոջ կերպ մը ունի. հաւատացեալները պէտք է յարգեն Տիրոջ 
ծառայելու համար` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող տարբեծառայելու համար` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող տարբեծառայելու համար` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող տարբեծառայելու համար` իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող տարբե----
րութիւնները:րութիւնները:րութիւնները:րութիւնները:    

6) 6) 6) 6) ««««ՔՔՔՔոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջոյրս առանձին ձգած է զիս գործիս մէջ»:»:»:»:    Ես կըԵս կըԵս կըԵս կը    
հաւատահաւատահաւատահաւատամ որ Մարիամ պէտք չէր իր քոյրը առանձին թողուր մ որ Մարիամ պէտք չէր իր քոյրը առանձին թողուր մ որ Մարիամ պէտք չէր իր քոյրը առանձին թողուր մ որ Մարիամ պէտք չէր իր քոյրը առանձին թողուր 
իր գործին մէջ, մանաւանդ որ գործը շատ էր: Մարիամ կրնար իր գործին մէջ, մանաւանդ որ գործը շատ էր: Մարիամ կրնար իր գործին մէջ, մանաւանդ որ գործը շատ էր: Մարիամ կրնար իր գործին մէջ, մանաւանդ որ գործը շատ էր: Մարիամ կրնար 
օգնել Մարթային ճաշի պատրաստութեան մէջ: Երբ բոլորը օգնել Մարթային ճաշի պատրաստութեան մէջ: Երբ բոլորը օգնել Մարթային ճաշի պատրաստութեան մէջ: Երբ բոլորը օգնել Մարթային ճաշի պատրաստութեան մէջ: Երբ բոլորը 
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ճաշէին, Մարթա ու Մարիամ կրնային միասնաբար գալ եւ ճաշէին, Մարթա ու Մարիամ կրնային միասնաբար գալ եւ ճաշէին, Մարթա ու Մարիամ կրնային միասնաբար գալ եւ ճաշէին, Մարթա ու Մարիամ կրնային միասնաբար գալ եւ 
Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ եւ անոր խօսքերը մտիկ ընել. Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ եւ անոր խօսքերը մտիկ ընել. Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ եւ անոր խօսքերը մտիկ ընել. Յիսուսի ոտքերուն քով նստիլ եւ անոր խօսքերը մտիկ ընել. 
նմաննմաննմաննման    պարագայի, ոպարագայի, ոպարագայի, ոպարագայի, ո´́́́չ Մարիամ իր քոյրը առանձին ձգած չ Մարիամ իր քոյրը առանձին ձգած չ Մարիամ իր քոյրը առանձին ձգած չ Մարիամ իր քոյրը առանձին ձգած 
կկկկ’’’’ըլլար գործին մէջ, եւ ոըլլար գործին մէջ, եւ ոըլլար գործին մէջ, եւ ոըլլար գործին մէջ, եւ ո´́́́չ ալ Մարթա զրկուած կչ ալ Մարթա զրկուած կչ ալ Մարթա զրկուած կչ ալ Մարթա զրկուած կ’’’’ըլլար Տիրոջ ըլլար Տիրոջ ըլլար Տիրոջ ըլլար Տիրոջ 
կենսատու խօսքերը լսելէ: Բայց եթէ երբեք դէպքը պատակենսատու խօսքերը լսելէ: Բայց եթէ երբեք դէպքը պատակենսատու խօսքերը լսելէ: Բայց եթէ երբեք դէպքը պատակենսատու խօսքերը լսելէ: Բայց եթէ երբեք դէպքը պատա----
հեցաւ այնպէս ինչպէս արձանագրուած է, պատահեցաւ` հեցաւ այնպէս ինչպէս արձանագրուած է, պատահեցաւ` հեցաւ այնպէս ինչպէս արձանագրուած է, պատահեցաւ` հեցաւ այնպէս ինչպէս արձանագրուած է, պատահեցաւ` 
նոյնինքն Տիրոջ թոյլտուութեամբ եւ կարգադրութեամբ մեր նոյնինքն Տիրոջ թոյլտուութեամբ եւ կարգադրութեամբ մեր նոյնինքն Տիրոջ թոյլտուութեամբ եւ կարգադրութեամբ մեր նոյնինքն Տիրոջ թոյլտուութեամբ եւ կարգադրութեամբ մեր 
հոգեւհոգեւհոգեւհոգեւոր դաստիարակութեան համար. նախորդ համարը որ դաստիարակութեան համար. նախորդ համարը որ դաստիարակութեան համար. նախորդ համարը որ դաստիարակութեան համար. նախորդ համարը 
բացատրած ժամանակ, մանրամասն խօսեցանք այն հոգեւոր բացատրած ժամանակ, մանրամասն խօսեցանք այն հոգեւոր բացատրած ժամանակ, մանրամասն խօսեցանք այն հոգեւոր բացատրած ժամանակ, մանրամասն խօսեցանք այն հոգեւոր 
դասերուն մասին զորս կը քաղենք Մարիամի վերաբերդասերուն մասին զորս կը քաղենք Մարիամի վերաբերդասերուն մասին զորս կը քաղենք Մարիամի վերաբերդասերուն մասին զորս կը քաղենք Մարիամի վերաբեր----
մունքէն:մունքէն:մունքէն:մունքէն:    

7) 7) 7) 7) Մարթա առանձին ձգուած էր իր գործին մէջ: Ան Մարթա առանձին ձգուած էր իր գործին մէջ: Ան Մարթա առանձին ձգուած էր իր գործին մէջ: Ան Մարթա առանձին ձգուած էր իր գործին մէջ: Ան 
ստիպուած դարձած էր որ ամբողջ գործը, այսինքն` ճաշերու ստիպուած դարձած էր որ ամբողջ գործը, այսինքն` ճաշերու ստիպուած դարձած էր որ ամբողջ գործը, այսինքն` ճաշերու ստիպուած դարձած էր որ ամբողջ գործը, այսինքն` ճաշերու 
եւ սեղանի պատրեւ սեղանի պատրեւ սեղանի պատրեւ սեղանի պատրաստութիւնը, ինչպէս նաեւ հիւրասիրուաստութիւնը, ինչպէս նաեւ հիւրասիրուաստութիւնը, ինչպէս նաեւ հիւրասիրուաստութիւնը, ինչպէս նաեւ հիւրասիրու----
թիւնը, առանձին կատարել: Այսօրուան հաւատացեալները թիւնը, առանձին կատարել: Այսօրուան հաւատացեալները թիւնը, առանձին կատարել: Այսօրուան հաւատացեալները թիւնը, առանձին կատարել: Այսօրուան հաւատացեալները 
պէտք է նկատի առնեն, որ իրենք եւս կրնան առանձին ձգուիլ պէտք է նկատի առնեն, որ իրենք եւս կրնան առանձին ձգուիլ պէտք է նկատի առնեն, որ իրենք եւս կրնան առանձին ձգուիլ պէտք է նկատի առնեն, որ իրենք եւս կրնան առանձին ձգուիլ 
կամ առանձին մնալ այս կամ այդ գործը կատարելու համար: կամ առանձին մնալ այս կամ այդ գործը կատարելու համար: կամ առանձին մնալ այս կամ այդ գործը կատարելու համար: կամ առանձին մնալ այս կամ այդ գործը կատարելու համար: 
Չդժգոհինք երբ գործ մը կատարելու համար առանձին ենք Չդժգոհինք երբ գործ մը կատարելու համար առանձին ենք Չդժգոհինք երբ գործ մը կատարելու համար առանձին ենք Չդժգոհինք երբ գործ մը կատարելու համար առանձին ենք 
կամ առանձին կը ձկամ առանձին կը ձկամ առանձին կը ձկամ առանձին կը ձգուինք. ատիկա կրնայ նոյնինքն Աստուծոյ գուինք. ատիկա կրնայ նոյնինքն Աստուծոյ գուինք. ատիկա կրնայ նոյնինքն Աստուծոյ գուինք. ատիկա կրնայ նոյնինքն Աստուծոյ 
թոյլտուութեամբ ըլլալ` մեզի բան մը սորվեցնելու համար: թոյլտուութեամբ ըլլալ` մեզի բան մը սորվեցնելու համար: թոյլտուութեամբ ըլլալ` մեզի բան մը սորվեցնելու համար: թոյլտուութեամբ ըլլալ` մեզի բան մը սորվեցնելու համար: 
Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուսի թոյլտուութեամբ էր որ Մարիամ Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուսի թոյլտուութեամբ էր որ Մարիամ Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուսի թոյլտուութեամբ էր որ Մարիամ Չէ՞ք կարծեր որ Յիսուսի թոյլտուութեամբ էր որ Մարիամ 
եկաւ եւ իր ոտքերուն քով նստաւ եւ առանձին ձգեց քոյրը եկաւ եւ իր ոտքերուն քով նստաւ եւ առանձին ձգեց քոյրը եկաւ եւ իր ոտքերուն քով նստաւ եւ առանձին ձգեց քոյրը եկաւ եւ իր ոտքերուն քով նստաւ եւ առանձին ձգեց քոյրը 
գործին մէջ. Այոգործին մէջ. Այոգործին մէջ. Այոգործին մէջ. Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք թոյլ տուաւ որ Մարիամ նք թոյլ տուաւ որ Մարիամ նք թոյլ տուաւ որ Մարիամ նք թոյլ տուաւ որ Մարիամ 
ատիկա ընէ. ատիկա ընէ. ատիկա ընէ. ատիկա ընէ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Մարթային ու անոր ընդմէջէն եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Մարթային ու անոր ընդմէջէն եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Մարթային ու անոր ընդմէջէն եւ ինչո՞ւ. որպէսզի Մարթային ու անոր ընդմէջէն 
մեզի սորվեցնէր յաւիտենական ճշմարտութիւն մը` մեզի սորվեցնէր յաւիտենական ճշմարտութիւն մը` մեզի սորվեցնէր յաւիտենական ճշմարտութիւն մը` մեզի սորվեցնէր յաւիտենական ճշմարտութիւն մը` ««««Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ 
լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի 
իրմէիրմէիրմէիրմէ»»»»::::    Նոր Կտակարանի ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն շատ Նոր Կտակարանի ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն շատ Նոր Կտակարանի ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն շատ Նոր Կտակարանի ամենէն գեղեցիկ ու ամենէն շատ 
մարդուս սրտին խօսող տողն է ասիկա, որուն մասին պիտի մարդուս սրտին խօսող տողն է ասիկա, որուն մասին պիտի մարդուս սրտին խօսող տողն է ասիկա, որուն մասին պիտի մարդուս սրտին խօսող տողն է ասիկա, որուն մասին պիտի 
խօսինք:խօսինք:խօսինք:խօսինք:    Մենք այս տողը պիտի չունենայինք եթէ երբեք Մենք այս տողը պիտի չունենայինք եթէ երբեք Մենք այս տողը պիտի չունենայինք եթէ երբեք Մենք այս տողը պիտի չունենայինք եթէ երբեք 
Մարիամ ինքն ալ Մարթայի հետ գործի մէջ ըլլար:Մարիամ ինքն ալ Մարթայի հետ գործի մէջ ըլլար:Մարիամ ինքն ալ Մարթայի հետ գործի մէջ ըլլար:Մարիամ ինքն ալ Մարթայի հետ գործի մէջ ըլլար:    

8) 8) 8) 8) Ճիշդ չէ որ Մարթայի նման այնքաՃիշդ չէ որ Մարթայի նման այնքաՃիշդ չէ որ Մարթայի նման այնքաՃիշդ չէ որ Մարթայի նման այնքա´́́́ն տարուած ու ն տարուած ու ն տարուած ու ն տարուած ու 
զբաղած ըլլանք մեր տան գործերով որ մոռնանք Տիրոջ հետ զբաղած ըլլանք մեր տան գործերով որ մոռնանք Տիրոջ հետ զբաղած ըլլանք մեր տան գործերով որ մոռնանք Տիրոջ հետ զբաղած ըլլանք մեր տան գործերով որ մոռնանք Տիրոջ հետ 
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ժամանակ անցնելը, եւ ոժամանակ անցնելը, եւ ոժամանակ անցնելը, եւ ոժամանակ անցնելը, եւ ո´́́́չ ալ ճիշդ է որ Մարիամի նման չ ալ ճիշդ է որ Մարիամի նման չ ալ ճիշդ է որ Մարիամի նման չ ալ ճիշդ է որ Մարիամի նման 
անտեսենք մեր տան գործեանտեսենք մեր տան գործեանտեսենք մեր տան գործեանտեսենք մեր տան գործերը եւ ամբողջ ժամանակը յատրը եւ ամբողջ ժամանակը յատրը եւ ամբողջ ժամանակը յատրը եւ ամբողջ ժամանակը յատ----
կացնենք աղօթքի ու Աստուածաշունչի ընթերցման: Տէրը կացնենք աղօթքի ու Աստուածաշունչի ընթերցման: Տէրը կացնենք աղօթքի ու Աստուածաշունչի ընթերցման: Տէրը կացնենք աղօթքի ու Աստուածաշունչի ընթերցման: Տէրը 
չչչչ’’’’ուզեր որ զոհենք մեր տան գործերը` իր գործերը կատարելու ուզեր որ զոհենք մեր տան գործերը` իր գործերը կատարելու ուզեր որ զոհենք մեր տան գործերը` իր գործերը կատարելու ուզեր որ զոհենք մեր տան գործերը` իր գործերը կատարելու 
համար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ո´́́́չ ալ կչ ալ կչ ալ կչ ալ կ’’’’ուզէ որ զոհենք իր գործերը` մեր տան ուզէ որ զոհենք իր գործերը` մեր տան ուզէ որ զոհենք իր գործերը` մեր տան ուզէ որ զոհենք իր գործերը` մեր տան 
գործերը կատարելու համար: Մեր տուներուն հանդէպ մենք գործերը կատարելու համար: Մեր տուներուն հանդէպ մենք գործերը կատարելու համար: Մեր տուներուն հանդէպ մենք գործերը կատարելու համար: Մեր տուներուն հանդէպ մենք 
պարտականութիւններ ուպարտականութիւններ ուպարտականութիւններ ուպարտականութիւններ ունինք, եւ այդ պարտականութիւննենինք, եւ այդ պարտականութիւննենինք, եւ այդ պարտականութիւննենինք, եւ այդ պարտականութիւննե----
րը Աստուոյ կողմէ մեզի յանձնուած են, եւ պէտք է զանոնք րը Աստուոյ կողմէ մեզի յանձնուած են, եւ պէտք է զանոնք րը Աստուոյ կողմէ մեզի յանձնուած են, եւ պէտք է զանոնք րը Աստուոյ կողմէ մեզի յանձնուած են, եւ պէտք է զանոնք 
բծախնդրօրէն կատարենք:բծախնդրօրէն կատարենք:բծախնդրօրէն կատարենք:բծախնդրօրէն կատարենք:    

9) 9) 9) 9) Որոշ օտար մեկնիչներ նկատի առնելով որ Մարթա Որոշ օտար մեկնիչներ նկատի առնելով որ Մարթա Որոշ օտար մեկնիչներ նկատի առնելով որ Մարթա Որոշ օտար մեկնիչներ նկատի առնելով որ Մարթա 
տան գործերով զբաղող անձ մըն էր, իսկ Մարիամ` Յիսուսի տան գործերով զբաղող անձ մըն էր, իսկ Մարիամ` Յիսուսի տան գործերով զբաղող անձ մըն էր, իսկ Մարիամ` Յիսուսի տան գործերով զբաղող անձ մըն էր, իսկ Մարիամ` Յիսուսի 
ոտքերուն քով նստող մը, ըսած են, թէ Մարթա կը ներկաոտքերուն քով նստող մը, ըսած են, թէ Մարթա կը ներկաոտքերուն քով նստող մը, ըսած են, թէ Մարթա կը ներկաոտքերուն քով նստող մը, ըսած են, թէ Մարթա կը ներկա----
յացյացյացյացնէ աշխարհին կապուած ու աշխարհը սիրող մարդիկը, նէ աշխարհին կապուած ու աշխարհը սիրող մարդիկը, նէ աշխարհին կապուած ու աշխարհը սիրող մարդիկը, նէ աշխարհին կապուած ու աշխարհը սիրող մարդիկը, 
իսկ Մարիամ` հաւատացեալները: Այս բացատրութիւնը բաիսկ Մարիամ` հաւատացեալները: Այս բացատրութիւնը բաիսկ Մարիամ` հաւատացեալները: Այս բացատրութիւնը բաիսկ Մարիամ` հաւատացեալները: Այս բացատրութիւնը բա----
ցարձակապէս ճիշդ չէ, եւ ոչ միայն ճիշդ չէ, այլեւ` ցարձակապէս ճիշդ չէ, եւ ոչ միայն ճիշդ չէ, այլեւ` ցարձակապէս ճիշդ չէ, եւ ոչ միայն ճիշդ չէ, այլեւ` ցարձակապէս ճիշդ չէ, եւ ոչ միայն ճիշդ չէ, այլեւ` 
հակասուրբգրային է: Մարթա ի՞նչպէս կրնայ աշխարհասէր հակասուրբգրային է: Մարթա ի՞նչպէս կրնայ աշխարհասէր հակասուրբգրային է: Մարթա ի՞նչպէս կրնայ աշխարհասէր հակասուրբգրային է: Մարթա ի՞նչպէս կրնայ աշխարհասէր 
մարդիկը ներկայացնել, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչը մարդիկը ներկայացնել, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչը մարդիկը ներկայացնել, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչը մարդիկը ներկայացնել, երբ Յովհաննէս Աւետարանիչը 
յստակ կերպով կը յստակ կերպով կը յստակ կերպով կը յստակ կերպով կը վկայէ թէ Յիսուս զինք կը սիրէր (11.5): վկայէ թէ Յիսուս զինք կը սիրէր (11.5): վկայէ թէ Յիսուս զինք կը սիրէր (11.5): վկայէ թէ Յիսուս զինք կը սիրէր (11.5): 
Արդեօ՞ք Յիսուս Մարթան պիտի սիրէր, եթէ երբեք Մարթա Արդեօ՞ք Յիսուս Մարթան պիտի սիրէր, եթէ երբեք Մարթա Արդեօ՞ք Յիսուս Մարթան պիտի սիրէր, եթէ երբեք Մարթա Արդեօ՞ք Յիսուս Մարթան պիտի սիրէր, եթէ երբեք Մարթա 
աշխարհը սիրող մէկը ըլլար: Տակաւին, եթէ Մարթա կը սիրէր աշխարհը սիրող մէկը ըլլար: Տակաւին, եթէ Մարթա կը սիրէր աշխարհը սիրող մէկը ըլլար: Տակաւին, եթէ Մարթա կը սիրէր աշխարհը սիրող մէկը ըլլար: Տակաւին, եթէ Մարթա կը սիրէր 
աշխարհը, ի՞նչպէս կրնար համարձակիլ եւ Տիրոջ ըսել. աշխարհը, ի՞նչպէս կրնար համարձակիլ եւ Տիրոջ ըսել. աշխարհը, ի՞նչպէս կրնար համարձակիլ եւ Տիրոջ ըսել. աշխարհը, ի՞նչպէս կրնար համարձակիլ եւ Տիրոջ ըսել. 
««««Տէ՜ր..., կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Տէ՜ր..., կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Տէ՜ր..., կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ Տէ՜ր..., կը հաւատամ թէ դուն ես Քրիստոսը, Աստուծոյ 
Որդին, որ աշխաՈրդին, որ աշխաՈրդին, որ աշխաՈրդին, որ աշխարհ պիտի գայիրրհ պիտի գայիրրհ պիտի գայիրրհ պիտի գայիր»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 11.27): Այս Յովհաննէս 11.27): Այս Յովհաննէս 11.27): Այս Յովհաննէս 11.27): Այս 
կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ: կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ: կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ: կէտին մասին յաւելեալ մանրամասնութեամբ խօսած եմ: 
((((ՏեՏեՏեՏե´́́́ս` 40ս` 40ս` 40ս` 40----րդ համարին առաջին մասին բացատրութիւնը, թիւ րդ համարին առաջին մասին բացատրութիւնը, թիւ րդ համարին առաջին մասին բացատրութիւնը, թիւ րդ համարին առաջին մասին բացատրութիւնը, թիւ 
1): 1): 1): 1): Մարթա ուրիշին ծառայելու, սպասաւորելու եւ տան Մարթա ուրիշին ծառայելու, սպասաւորելու եւ տան Մարթա ուրիշին ծառայելու, սպասաւորելու եւ տան Մարթա ուրիշին ծառայելու, սպասաւորելու եւ տան 
գործերը կատարելու պարգեւները ունէր: Մենք չենք կրնար եւ գործերը կատարելու պարգեւները ունէր: Մենք չենք կրնար եւ գործերը կատարելու պարգեւները ունէր: Մենք չենք կրնար եւ գործերը կատարելու պարգեւները ունէր: Մենք չենք կրնար եւ 
պէտք չէ զինք պէտք չէ զինք պէտք չէ զինք պէտք չէ զինք աշխարհասէր մը նկատենք, պարզապէս աշխարհասէր մը նկատենք, պարզապէս աշխարհասէր մը նկատենք, պարզապէս աշխարհասէր մը նկատենք, պարզապէս 
որովհետեւ սիրով, ախորժակով ու եռանդով կորովհետեւ սիրով, ախորժակով ու եռանդով կորովհետեւ սիրով, ախորժակով ու եռանդով կորովհետեւ սիրով, ախորժակով ու եռանդով կ’’’’ընէր տան ընէր տան ընէր տան ընէր տան 
գործերը, կամ այլոց մատուցած սպասաւորութիւնը (Յովհանգործերը, կամ այլոց մատուցած սպասաւորութիւնը (Յովհանգործերը, կամ այլոց մատուցած սպասաւորութիւնը (Յովհանգործերը, կամ այլոց մատուցած սպասաւորութիւնը (Յովհան----
նէս 12.2): Ես չեմ կարծեր որ Յիսուս ոեւէ ծառայութիւն կամ նէս 12.2): Ես չեմ կարծեր որ Յիսուս ոեւէ ծառայութիւն կամ նէս 12.2): Ես չեմ կարծեր որ Յիսուս ոեւէ ծառայութիւն կամ նէս 12.2): Ես չեմ կարծեր որ Յիսուս ոեւէ ծառայութիւն կամ 
սպասաւորութիւն կամ ճաշ պիտի ընդունէր Մարթային սպասաւորութիւն կամ ճաշ պիտի ընդունէր Մարթային սպասաւորութիւն կամ ճաշ պիտի ընդունէր Մարթային սպասաւորութիւն կամ ճաշ պիտի ընդունէր Մարթային 
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ձեռքէն` եթէ Մարթա աշխձեռքէն` եթէ Մարթա աշխձեռքէն` եթէ Մարթա աշխձեռքէն` եթէ Մարթա աշխարհասէր մէկը ըլլար: Յիսուսի արհասէր մէկը ըլլար: Յիսուսի արհասէր մէկը ըլլար: Յիսուսի արհասէր մէկը ըլլար: Յիսուսի 
յաճախակի երթալը Մարթային տունը, անոր տան մէջ իր յաճախակի երթալը Մարթային տունը, անոր տան մէջ իր յաճախակի երթալը Մարթային տունը, անոր տան մէջ իր յաճախակի երթալը Մարթային տունը, անոր տան մէջ իր 
աշակերտներուն հետ միասին հանգիստ ընելը, անոր տան աշակերտներուն հետ միասին հանգիստ ընելը, անոր տան աշակերտներուն հետ միասին հանգիստ ընելը, անոր տան աշակերտներուն հետ միասին հանգիստ ընելը, անոր տան 
մէջ Մարիամի հետ Աստուծոյ խօսքերը խօսիլը, Ղազարոսի մէջ Մարիամի հետ Աստուծոյ խօսքերը խօսիլը, Ղազարոսի մէջ Մարիամի հետ Աստուծոյ խօսքերը խօսիլը, Ղազարոսի մէջ Մարիամի հետ Աստուծոյ խօսքերը խօսիլը, Ղազարոսի 
մահուան առիթով Մարթային կեցուածքը եւ կատարած յայմահուան առիթով Մարթային կեցուածքը եւ կատարած յայմահուան առիթով Մարթային կեցուածքը եւ կատարած յայմահուան առիթով Մարթային կեցուածքը եւ կատարած յայ----
տարարութիւնները` բոլորն ալ ցոյց տարարութիւնները` բոլորն ալ ցոյց տարարութիւնները` բոլորն ալ ցոյց տարարութիւնները` բոլորն ալ ցոյց կու տան թէ Մարթա իր կու տան թէ Մարթա իր կու տան թէ Մարթա իր կու տան թէ Մարթա իր 
հաւատքին մէջ հաստատ եւ իր մատուցած ծառայուհաւատքին մէջ հաստատ եւ իր մատուցած ծառայուհաւատքին մէջ հաստատ եւ իր մատուցած ծառայուհաւատքին մէջ հաստատ եւ իր մատուցած ծառայութիւնթիւնթիւնթիւն----
ներուն մէջ եռանդագին կերպով աշխատող անձ մըն էր. անձ ներուն մէջ եռանդագին կերպով աշխատող անձ մըն էր. անձ ներուն մէջ եռանդագին կերպով աշխատող անձ մըն էր. անձ ներուն մէջ եռանդագին կերպով աշխատող անձ մըն էր. անձ 
մը` որ ինքզինք նուիրած էր Տիրոջ ու անոր աշակերտնեմը` որ ինքզինք նուիրած էր Տիրոջ ու անոր աշակերտնեմը` որ ինքզինք նուիրած էր Տիրոջ ու անոր աշակերտնեմը` որ ինքզինք նուիրած էր Տիրոջ ու անոր աշակերտներուն րուն րուն րուն 
ու հետեւորդներուն սպասաւորութեան:ու հետեւորդներուն սպասաւորութեան:ու հետեւորդներուն սպասաւորութեան:ու հետեւորդներուն սպասաւորութեան:    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    ““““Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ Մարթա՛, Մարթա՛, դուն շատ 
բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս: Սակայն մէկ 
բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ բան պէտք է: Մարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ 
ետ պիտի չառնուի իրմէետ պիտի չառնուի իրմէետ պիտի չառնուի իրմէետ պիտի չառնուի իրմէ”»”»”»”» ( ( ( (Ղուկաս 10.41Ղուկաս 10.41Ղուկաս 10.41Ղուկաս 10.41----42):42):42):42):    

1) 1) 1) 1) Մարթա իր դժգոհութիւնը յայտնեց Տիրոջ` Մարիամին Մարթա իր դժգոհութիւնը յայտնեց Տիրոջ` Մարիամին Մարթա իր դժգոհութիւնը յայտնեց Տիրոջ` Մարիամին Մարթա իր դժգոհութիւնը յայտնեց Տիրոջ` Մարիամին 
վերաբերմունքին համար: Մարիամ սակայն ինքզինք չպաշտվերաբերմունքին համար: Մարիամ սակայն ինքզինք չպաշտվերաբերմունքին համար: Մարիամ սակայն ինքզինք չպաշտվերաբերմունքին համար: Մարիամ սակայն ինքզինք չպաշտ----
պանեց քպանեց քպանեց քպանեց քննադատութեան կամ իրեն դէմ յարուցուած դժգոննադատութեան կամ իրեն դէմ յարուցուած դժգոննադատութեան կամ իրեն դէմ յարուցուած դժգոննադատութեան կամ իրեն դէմ յարուցուած դժգո----
հութեան ալիքին դիմաց: Յիսուս ինքն էր որ պաշտպահութեան ալիքին դիմաց: Յիսուս ինքն էր որ պաշտպահութեան ալիքին դիմաց: Յիսուս ինքն էր որ պաշտպահութեան ալիքին դիմաց: Յիսուս ինքն էր որ պաշտպանեց նեց նեց նեց 
Մարիամը եւ գերադասեց անոր ըրածը: Հոսկէ կը սորՄարիամը եւ գերադասեց անոր ըրածը: Հոսկէ կը սորՄարիամը եւ գերադասեց անոր ըրածը: Հոսկէ կը սորՄարիամը եւ գերադասեց անոր ըրածը: Հոսկէ կը սորվինք, որ վինք, որ վինք, որ վինք, որ 
եթէ երբեք մարդոց քննադատութեանց դիմաց չպաշտպանենք եթէ երբեք մարդոց քննադատութեանց դիմաց չպաշտպանենք եթէ երբեք մարդոց քննադատութեանց դիմաց չպաշտպանենք եթէ երբեք մարդոց քննադատութեանց դիմաց չպաշտպանենք 
մեր անձերը` Տէրը իմեր անձերը` Տէրը իմեր անձերը` Տէրը իմեր անձերը` Տէրը ի´́́́նք պիտի պաշտպանէ մեզ:նք պիտի պաշտպանէ մեզ:նք պիտի պաշտպանէ մեզ:նք պիտի պաշտպանէ մեզ:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս կը սիրէՅիսուս կը սիրէՅիսուս կը սիրէՅիսուս կը սիրէր Մարթային (Յովհաննէս 12.2), բայց ր Մարթային (Յովհաննէս 12.2), բայց ր Մարթային (Յովհաննէս 12.2), բայց ր Մարթային (Յովհաննէս 12.2), բայց 
անոր սէրը Մարթային հանդէպ պատճառ մը չէր, որ անոր անոր սէրը Մարթային հանդէպ պատճառ մը չէր, որ անոր անոր սէրը Մարթային հանդէպ պատճառ մը չէր, որ անոր անոր սէրը Մարթային հանդէպ պատճառ մը չէր, որ անոր 
սխալը` անոր ուշադրութեան չյանձնէր: Յիսուս կսխալը` անոր ուշադրութեան չյանձնէր: Յիսուս կսխալը` անոր ուշադրութեան չյանձնէր: Յիսուս կսխալը` անոր ուշադրութեան չյանձնէր: Յիսուս կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ես իմ Ես իմ Ես իմ Ես իմ 
սիրած անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ. ուստի սիրած անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ. ուստի սիրած անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ. ուստի սիրած անձերս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ. ուստի 
նախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարէնախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարէնախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարէնախանձախնդիր եղիր եւ ապաշխարէ»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 3.19):Յայտնութիւն 3.19):Յայտնութիւն 3.19):Յայտնութիւն 3.19):    

3) 3) 3) 3) ««««Մարթա՛, Մարթա՛Մարթա՛, Մարթա՛Մարթա՛, Մարթա՛Մարթա՛, Մարթա՛»»»»::::    Երկու անգամ Մարթային անունը Երկու անգամ Մարթային անունը Երկու անգամ Մարթային անունը Երկու անգամ Մարթային անունը 
տալուն նպատակը` զինք աշխարհասիրութեան թմբիրէն տալուն նպատակը` զինք աշխարհասիրութեան թմբիրէն տալուն նպատակը` զինք աշխարհասիրութեան թմբիրէն տալուն նպատակը` զինք աշխարհասիրութեան թմբիրէն 
արթնցնելը չէր, ինչպէս օտար մեկնիչներ կարթնցնելը չէր, ինչպէս օտար մեկնիչներ կարթնցնելը չէր, ինչպէս օտար մեկնիչներ կարթնցնելը չէր, ինչպէս օտար մեկնիչներ կ’’’’ըսեն: Մարթա ըսեն: Մարթա ըսեն: Մարթա ըսեն: Մարթա 
աշխարհասէր մը չէր, այլ չափազանցուած կերպով ծառաաշխարհասէր մը չէր, այլ չափազանցուած կերպով ծառաաշխարհասէր մը չէր, այլ չափազանցուած կերպով ծառաաշխարհասէր մը չէր, այլ չափազանցուած կերպով ծառա----
յասէր մը: Եբրայական մտածողութեան մէջ անունին կրկնույասէր մը: Եբրայական մտածողութեան մէջ անունին կրկնույասէր մը: Եբրայական մտածողութեան մէջ անունին կրկնույասէր մը: Եբրայական մտածողութեան մէջ անունին կրկնու----
թիւնը կը հետապնդէր երկու նպատթիւնը կը հետապնդէր երկու նպատթիւնը կը հետապնդէր երկու նպատթիւնը կը հետապնդէր երկու նպատակ` սէր արտայայտելու ակ` սէր արտայայտելու ակ` սէր արտայայտելու ակ` սէր արտայայտելու 
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կերպ մըն էր, եւ մարդուն ուշադրութիւնը գրաւելու կամ անոր կերպ մըն էր, եւ մարդուն ուշադրութիւնը գրաւելու կամ անոր կերպ մըն էր, եւ մարդուն ուշադրութիւնը գրաւելու կամ անոր կերպ մըն էր, եւ մարդուն ուշադրութիւնը գրաւելու կամ անոր 
ուշադրութիւնը յատուկ բանի մը վրայ հրաւիրելու ձեւ մըն էր: ուշադրութիւնը յատուկ բանի մը վրայ հրաւիրելու ձեւ մըն էր: ուշադրութիւնը յատուկ բանի մը վրայ հրաւիրելու ձեւ մըն էր: ուշադրութիւնը յատուկ բանի մը վրայ հրաւիրելու ձեւ մըն էր: 
Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը ցոյց կու տայ: Այսպէս, Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը ցոյց կու տայ: Այսպէս, Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը ցոյց կու տայ: Այսպէս, Աստուածաշունչն ալ նոյն բանը ցոյց կու տայ: Այսպէս, 
օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. օրինակ, երբ Յիսուս ըսաւ. ««««Երուսաղէ՜մ, ԵրուսաղէԵրուսաղէ՜մ, ԵրուսաղէԵրուսաղէ՜մ, ԵրուսաղէԵրուսաղէ՜մ, Երուսաղէ´́́́մմմմ»»»»    
((((Ղուկաս 13.34)` ԵրուսաՂուկաս 13.34)` ԵրուսաՂուկաս 13.34)` ԵրուսաՂուկաս 13.34)` Երուսաղէմ քաղաքին հանդէպ իր սէրը արղէմ քաղաքին հանդէպ իր սէրը արղէմ քաղաքին հանդէպ իր սէրը արղէմ քաղաքին հանդէպ իր սէրը ար----
տայայտելու կերպ մըն էր անիկա: Իսկ երբ ուզեցտայայտելու կերպ մըն էր անիկա: Իսկ երբ ուզեցտայայտելու կերպ մըն էր անիկա: Իսկ երբ ուզեցտայայտելու կերպ մըն էր անիկա: Իսկ երբ ուզեց    Սամուէլին Սամուէլին Սամուէլին Սամուէլին 
ուշադրութիւնը գրաւել կամ անոր ուշադրութիւնը հրաւիրել ուշադրութիւնը գրաւել կամ անոր ուշադրութիւնը հրաւիրել ուշադրութիւնը գրաւել կամ անոր ուշադրութիւնը հրաւիրել ուշադրութիւնը գրաւել կամ անոր ուշադրութիւնը հրաւիրել 
այն խօսքերուն այն խօսքերուն այն խօսքերուն այն խօսքերուն ու ծրագիրին ու ծրագիրին ու ծրագիրին ու ծրագիրին վրայ զոր պիտի բացայայտէր` վրայ զոր պիտի բացայայտէր` վրայ զոր պիտի բացայայտէր` վրայ զոր պիտի բացայայտէր` 
կանչեց զինք եւ ըսաւ. կանչեց զինք եւ ըսաւ. կանչեց զինք եւ ըսաւ. կանչեց զինք եւ ըսաւ. ««««ՍամուէՍամուէՍամուէՍամուէ´́́́լ, Սամուէլ, Սամուէլ, Սամուէլ, Սամուէ´́́́լլլլ»»»» ( ( ( (Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց Ա.Թագաւորաց 
3.10):3.10):3.10):3.10):    ՀետեւՀետեւՀետեւՀետեւաբար, Մարթային անունին կրկնութիւնը, նաեւ, աբար, Մարթային անունին կրկնութիւնը, նաեւ, աբար, Մարթային անունին կրկնութիւնը, նաեւ, աբար, Մարթային անունին կրկնութիւնը, նաեւ, 
առաջին հերթին` Մարթայի հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն առաջին հերթին` Մարթայի հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն առաջին հերթին` Մարթայի հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն առաջին հերթին` Մարթայի հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն 
էր, իսկ երկրորդ, անոր ուշադրութիւնը գրաւելու եւ զայն  էր, իսկ երկրորդ, անոր ուշադրութիւնը գրաւելու եւ զայն  էր, իսկ երկրորդ, անոր ուշադրութիւնը գրաւելու եւ զայն  էր, իսկ երկրորդ, անոր ուշադրութիւնը գրաւելու եւ զայն  
Մարիամի առած քայլին ու կատարած ընտրութեան վրայ Մարիամի առած քայլին ու կատարած ընտրութեան վրայ Մարիամի առած քայլին ու կատարած ընտրութեան վրայ Մարիամի առած քայլին ու կատարած ընտրութեան վրայ 
կեդրոնացնելու կերպ մըն էր:կեդրոնացնելու կերպ մըն էր:կեդրոնացնելու կերպ մըն էր:կեդրոնացնելու կերպ մըն էր:    

4) 4) 4) 4) Յիսուսի խօսքը ուղղուած Մարթային Յիսուսի խօսքը ուղղուած Մարթային Յիսուսի խօսքը ուղղուած Մարթային Յիսուսի խօսքը ուղղուած Մարթային կարելի է կարելի է կարելի է կարելի է 
նկատել յանդիմանութիւն: Բայց յանդիմանութիւնը անոր նկատել յանդիմանութիւն: Բայց յանդիմանութիւնը անոր նկատել յանդիմանութիւն: Բայց յանդիմանութիւնը անոր նկատել յանդիմանութիւն: Բայց յանդիմանութիւնը անոր 
համար չէր որ Մարթա մեղադրած էր Մարիամը, այլ անոր համար չէր որ Մարթա մեղադրած էր Մարիամը, այլ անոր համար չէր որ Մարթա մեղադրած էր Մարիամը, այլ անոր համար չէր որ Մարթա մեղադրած էր Մարիամը, այլ անոր 
համար` որ ան ինքզինք բեռնաւորած էր շատ մը գործերով. եւ համար` որ ան ինքզինք բեռնաւորած էր շատ մը գործերով. եւ համար` որ ան ինքզինք բեռնաւորած էր շատ մը գործերով. եւ համար` որ ան ինքզինք բեռնաւորած էր շատ մը գործերով. եւ 
այնքաայնքաայնքաայնքա´́́́ն բեռնաւորած էր, որ գործը եւ ճաշի պատրասն բեռնաւորած էր, որ գործը եւ ճաշի պատրասն բեռնաւորած էր, որ գործը եւ ճաշի պատրասն բեռնաւորած էր, որ գործը եւ ճաշի պատրաս----
տութիւնը իրեն համար դարձած էին մտահոգութիւն ու տութիւնը իրեն համար դարձած էին մտահոգութիւն ու տութիւնը իրեն համար դարձած էին մտահոգութիւն ու տութիւնը իրեն համար դարձած էին մտահոգութիւն ու 
նեղութիւն, ինչ որ Տիրոջ իսկ բառերը կը պարզեն. նեղութիւն, ինչ որ Տիրոջ իսկ բառերը կը պարզեն. նեղութիւն, ինչ որ Տիրոջ իսկ բառերը կը պարզեն. նեղութիւն, ինչ որ Տիրոջ իսկ բառերը կը պարզեն. ««««ԴԴԴԴուն շատ ուն շատ ուն շատ ուն շատ 
բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիսբաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիսբաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիսբաներու համար կը մտահոգուիս ու կը նեղուիս»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
երբեք չերբեք չերբեք չերբեք չ’’’’ուզեր որ մենք զմեզ այնքան ծանրաբեռնենք` որ ուզեր որ մենք զմեզ այնքան ծանրաբեռնենք` որ ուզեր որ մենք զմեզ այնքան ծանրաբեռնենք` որ ուզեր որ մենք զմեզ այնքան ծանրաբեռնենք` որ 
կորսնցնենք մեր խաղաղութիւնը, մեր հանգիստը, մեր կորսնցնենք մեր խաղաղութիւնը, մեր հանգիստը, մեր կորսնցնենք մեր խաղաղութիւնը, մեր հանգիստը, մեր կորսնցնենք մեր խաղաղութիւնը, մեր հանգիստը, մեր 
առողջութիւնը:առողջութիւնը:առողջութիւնը:առողջութիւնը:    

5) 5) 5) 5) Մարթա բնաւորութեամբ ինքզինք գործերՄարթա բնաւորութեամբ ինքզինք գործերՄարթա բնաւորութեամբ ինքզինք գործերՄարթա բնաւորութեամբ ինքզինք գործերով ծանրաով ծանրաով ծանրաով ծանրա----
բեռնող անձնաւորութիւն մըն էր: Միշտ գործի վրայ ըլլալը լաւ բեռնող անձնաւորութիւն մըն էր: Միշտ գործի վրայ ըլլալը լաւ բեռնող անձնաւորութիւն մըն էր: Միշտ գործի վրայ ըլլալը լաւ բեռնող անձնաւորութիւն մըն էր: Միշտ գործի վրայ ըլլալը լաւ 
բան է, բայց մենք զմեզ գործերով ծանրաբեռնելը` կրնայ մեզ բան է, բայց մենք զմեզ գործերով ծանրաբեռնելը` կրնայ մեզ բան է, բայց մենք զմեզ գործերով ծանրաբեռնելը` կրնայ մեզ բան է, բայց մենք զմեզ գործերով ծանրաբեռնելը` կրնայ մեզ 
երկու սխալի առաջնորդել, ինչ որ պատահեցաւ Մարթային երկու սխալի առաջնորդել, ինչ որ պատահեցաւ Մարթային երկու սխալի առաջնորդել, ինչ որ պատահեցաւ Մարթային երկու սխալի առաջնորդել, ինչ որ պատահեցաւ Մարթային 
հետ: Կրնանք զԱստուած եւ մեր նմանը մեղադրելու սխալին հետ: Կրնանք զԱստուած եւ մեր նմանը մեղադրելու սխալին հետ: Կրնանք զԱստուած եւ մեր նմանը մեղադրելու սխալին հետ: Կրնանք զԱստուած եւ մեր նմանը մեղադրելու սխալին 
կամ մեղքին մէջ իյնալ: Մարթա ինկաւկամ մեղքին մէջ իյնալ: Մարթա ինկաւկամ մեղքին մէջ իյնալ: Մարթա ինկաւկամ մեղքին մէջ իյնալ: Մարթա ինկաւ    այս երկու սխալներուն այս երկու սխալներուն այս երկու սխալներուն այս երկու սխալներուն 
մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. մէջ երբ ըսաւ. ««««Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս Տէ՛ր, հոգդ չէ՞ որ քոյրս առանձին ձգած է զիս 
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գործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիգործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիգործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծիգործիս մէջ. ըսէ՛ իրեն, որ օգնէ ինծի»:»:»:»:    Իր տուեալ արտայայԻր տուեալ արտայայԻր տուեալ արտայայԻր տուեալ արտայայ----
տութեամբ, Մարթա մէկ կողմէ անհոգածու անձ իբրեւ կը տութեամբ, Մարթա մէկ կողմէ անհոգածու անձ իբրեւ կը տութեամբ, Մարթա մէկ կողմէ անհոգածու անձ իբրեւ կը տութեամբ, Մարթա մէկ կողմէ անհոգածու անձ իբրեւ կը 
բնորոշէր Յիսուսը, իսկ միւս կողմէ` կը յանդիմանէր իր բնորոշէր Յիսուսը, իսկ միւս կողմէ` կը յանդիմանէր իր բնորոշէր Յիսուսը, իսկ միւս կողմէ` կը յանդիմանէր իր բնորոշէր Յիսուսը, իսկ միւս կողմէ` կը յանդիմանէր իր 
քոյրը` զինք գործին մքոյրը` զինք գործին մքոյրը` զինք գործին մքոյրը` զինք գործին մէջ առանձին ձգած ըլլալուն համար: էջ առանձին ձգած ըլլալուն համար: էջ առանձին ձգած ըլլալուն համար: էջ առանձին ձգած ըլլալուն համար: 
Մենք եւս, երբ փորձենք ամէն գործ կատարել, ամէն գործի Մենք եւս, երբ փորձենք ամէն գործ կատարել, ամէն գործի Մենք եւս, երբ փորձենք ամէն գործ կատարել, ամէն գործի Մենք եւս, երբ փորձենք ամէն գործ կատարել, ամէն գործի 
հասնիլ, ամէն աշխատանքի ձեռնարկել, տեղ կու գայ երբ կը հասնիլ, ամէն աշխատանքի ձեռնարկել, տեղ կու գայ երբ կը հասնիլ, ամէն աշխատանքի ձեռնարկել, տեղ կու գայ երբ կը հասնիլ, ամէն աշխատանքի ձեռնարկել, տեղ կու գայ երբ կը 
յոգնինք եւ անկարող կյոգնինք եւ անկարող կյոգնինք եւ անկարող կյոգնինք եւ անկարող կ’’’’ըլլանք կատարելու այն բոլոր գործերը ըլլանք կատարելու այն բոլոր գործերը ըլլանք կատարելու այն բոլոր գործերը ըլլանք կատարելու այն բոլոր գործերը 
որոնք մեր մտքին մէջ ունինք, եւ երբ յոգնինք ու անկարող որոնք մեր մտքին մէջ ունինք, եւ երբ յոգնինք ու անկարող որոնք մեր մտքին մէջ ունինք, եւ երբ յոգնինք ու անկարող որոնք մեր մտքին մէջ ունինք, եւ երբ յոգնինք ու անկարող 
դառնանք մդառնանք մդառնանք մդառնանք մեր մտքին մէջ եղած գործերը կատարելու, եր մտքին մէջ եղած գործերը կատարելու, եր մտքին մէջ եղած գործերը կատարելու, եր մտքին մէջ եղած գործերը կատարելու, 
ինքնաբերաբար դժգոհութեան ալիք մը հանդէս կու գայ մեր ինքնաբերաբար դժգոհութեան ալիք մը հանդէս կու գայ մեր ինքնաբերաբար դժգոհութեան ալիք մը հանդէս կու գայ մեր ինքնաբերաբար դժգոհութեան ալիք մը հանդէս կու գայ մեր 
մօտ, որ ուղղուած կմօտ, որ ուղղուած կմօտ, որ ուղղուած կմօտ, որ ուղղուած կ’’’’ըլլայ Աստուծոյ եւ մեր նմանին դէմ: ըլլայ Աստուծոյ եւ մեր նմանին դէմ: ըլլայ Աստուծոյ եւ մեր նմանին դէմ: ըլլայ Աստուծոյ եւ մեր նմանին դէմ: 
««««Բնական էԲնական էԲնական էԲնական է» » » » որ ինքզինք չափազանցուած կերպով գործերով որ ինքզինք չափազանցուած կերպով գործերով որ ինքզինք չափազանցուած կերպով գործերով որ ինքզինք չափազանցուած կերպով գործերով 
զբաղեցնող ու ծանրաբեռնող մարդը` յանկարծ առանձին զբաղեցնող ու ծանրաբեռնող մարդը` յանկարծ առանձին զբաղեցնող ու ծանրաբեռնող մարդը` յանկարծ առանձին զբաղեցնող ու ծանրաբեռնող մարդը` յանկարծ առանձին 
զգայ եւ ըսէ. զգայ եւ ըսէ. զգայ եւ ըսէ. զգայ եւ ըսէ. ««««ԱԱԱԱմէն գործ առանձինս կմէն գործ առանձինս կմէն գործ առանձինս կմէն գործ առանձինս կ’’’’ընեմ. օգնող չկաընեմ. օգնող չկաընեմ. օգնող չկաընեմ. օգնող չկա´́́́յ. հոգ յ. հոգ յ. հոգ յ. հոգ 
ընող չկաընող չկաընող չկաընող չկա´́́́յյյյ»:»:»:»:    Խորքին մէջ այս խօսքը թէԽորքին մէջ այս խօսքը թէԽորքին մէջ այս խօսքը թէԽորքին մէջ այս խօսքը թէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէ´ ´ ´ ´ մեր մեր մեր մեր 
նմանին դէմ դժգոհութեան արարք մըն է:նմանին դէմ դժգոհութեան արարք մըն է:նմանին դէմ դժգոհութեան արարք մըն է:նմանին դէմ դժգոհութեան արարք մըն է:    

6) 6) 6) 6) Մարթա ինքզինք նեղութեան մատնեց գոհացնելու Մարթա ինքզինք նեղութեան մատնեց գոհացնելու Մարթա ինքզինք նեղութեան մատնեց գոհացնելու Մարթա ինքզինք նեղութեան մատնեց գոհացնելու 
համար Յիսուսը: Յիսուս սակայն չէր ուզեր որ ան ինքզինք համար Յիսուսը: Յիսուս սակայն չէր ուզեր որ ան ինքզինք համար Յիսուսը: Յիսուս սակայն չէր ուզեր որ ան ինքզինք համար Յիսուսը: Յիսուս սակայն չէր ուզեր որ ան ինքզինք 
նեղութեան մատնէր` գոհնեղութեան մատնէր` գոհնեղութեան մատնէր` գոհնեղութեան մատնէր` գոհացնելու համար զինք: Հաւանաբար ացնելու համար զինք: Հաւանաբար ացնելու համար զինք: Հաւանաբար ացնելու համար զինք: Հաւանաբար 
Մարթա կը խորհէր որ եթէ ճաշերուն տեսակները շատ ու Մարթա կը խորհէր որ եթէ ճաշերուն տեսակները շատ ու Մարթա կը խորհէր որ եթէ ճաշերուն տեսակները շատ ու Մարթա կը խորհէր որ եթէ ճաշերուն տեսակները շատ ու 
առատ ըլլային` Յիսուս աւելի գոհ եւ աւելի ուրախ պիտի առատ ըլլային` Յիսուս աւելի գոհ եւ աւելի ուրախ պիտի առատ ըլլային` Յիսուս աւելի գոհ եւ աւելի ուրախ պիտի առատ ըլլային` Յիսուս աւելի գոհ եւ աւելի ուրախ պիտի 
ըլլար: Այս իրողութիւնը կարեւոր պատգամ մը ունի մեզի: ըլլար: Այս իրողութիւնը կարեւոր պատգամ մը ունի մեզի: ըլլար: Այս իրողութիւնը կարեւոր պատգամ մը ունի մեզի: ըլլար: Այս իրողութիւնը կարեւոր պատգամ մը ունի մեզի: 
Երբեք պէտք չէ խորհինք թէ մեր գործերով մենք կրնանք Երբեք պէտք չէ խորհինք թէ մեր գործերով մենք կրնանք Երբեք պէտք չէ խորհինք թէ մեր գործերով մենք կրնանք Երբեք պէտք չէ խորհինք թէ մեր գործերով մենք կրնանք 
գոհացնել եւ ուրախացնել Տգոհացնել եւ ուրախացնել Տգոհացնել եւ ուրախացնել Տգոհացնել եւ ուրախացնել Տէրը: Կամ պէտք չէ փորձուինք էրը: Կամ պէտք չէ փորձուինք էրը: Կամ պէտք չէ փորձուինք էրը: Կամ պէտք չէ փորձուինք 
մտածել, թէ մեր կատարած բարեգործութիւններով մենք մտածել, թէ մեր կատարած բարեգործութիւններով մենք մտածել, թէ մեր կատարած բարեգործութիւններով մենք մտածել, թէ մեր կատարած բարեգործութիւններով մենք 
կրնանք Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ: Տիրոջ հաճութիւնը կրնանք Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ: Տիրոջ հաճութիւնը կրնանք Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ: Տիրոջ հաճութիւնը կրնանք Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ: Տիրոջ հաճութիւնը 
շահելու համար` պէտք է հաւատալ խաչին միջոցաւ իր իրաշահելու համար` պէտք է հաւատալ խաչին միջոցաւ իր իրաշահելու համար` պէտք է հաւատալ խաչին միջոցաւ իր իրաշահելու համար` պէտք է հաւատալ խաչին միջոցաւ իր իրա----
գործած փրկութեան, եւ պէտք է ընդունիլ այդ փրկութիւնը գործած փրկութեան, եւ պէտք է ընդունիլ այդ փրկութիւնը գործած փրկութեան, եւ պէտք է ընդունիլ այդ փրկութիւնը գործած փրկութեան, եւ պէտք է ընդունիլ այդ փրկութիւնը 
մեր սիրտերուն մէջ:մեր սիրտերուն մէջ:մեր սիրտերուն մէջ:մեր սիրտերուն մէջ:    

7) 7) 7) 7) ««««ԴԴԴԴուն շաուն շաուն շաուն շատ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը տ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը տ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը տ բաներու համար կը մտահոգուիս ու կը 
նեղուիսնեղուիսնեղուիսնեղուիս»:»:»:»: « « « «Շատ բաներՇատ բաներՇատ բաներՇատ բաներ» » » » բառերը ցոյց կու տան, թէ Մարթա բառերը ցոյց կու տան, թէ Մարթա բառերը ցոյց կու տան, թէ Մարթա բառերը ցոյց կու տան, թէ Մարթա 
ոոոո´́́́չ միայն Յիսուսի իր քովը եկած ատեն մտահոգուեցաւ թէ չ միայն Յիսուսի իր քովը եկած ատեն մտահոգուեցաւ թէ չ միայն Յիսուսի իր քովը եկած ատեն մտահոգուեցաւ թէ չ միայն Յիսուսի իր քովը եկած ատեն մտահոգուեցաւ թէ 
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իիիի´́́́նչ կրնար ընել ու ինչ կրնար ընել ու ինչ կրնար ընել ու ինչ կրնար ընել ու ի´́́́նչպէս կրնար ընել, այլ միշտ կը նչպէս կրնար ընել, այլ միշտ կը նչպէս կրնար ընել, այլ միշտ կը նչպէս կրնար ընել, այլ միշտ կը 
մտահոգուէր: մտահոգուէր: մտահոգուէր: մտահոգուէր: ««««Շատ բաներՇատ բաներՇատ բաներՇատ բաներ» » » » բառերը կը պարզեն, որ ամէն բառերը կը պարզեն, որ ամէն բառերը կը պարզեն, որ ամէն բառերը կը պարզեն, որ ամէն 
բանի համար մտահբանի համար մտահբանի համար մտահբանի համար մտահոգուիլը Մարթայի համար ամենօրեայ ոգուիլը Մարթայի համար ամենօրեայ ոգուիլը Մարթայի համար ամենօրեայ ոգուիլը Մարթայի համար ամենօրեայ 
երեւոյթ էր: Ան կերեւոյթ էր: Ան կերեւոյթ էր: Ան կերեւոյթ էր: Ան կ’’’’ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ձեւով ընել, ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ձեւով ընել, ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ձեւով ընել, ուզէր ամէն ինչ կատարեալ ձեւով ընել, 
կկկկ’’’’ուզէր քովը եկողներուն հանդէպ անթերի հոգատարութիւն ուզէր քովը եկողներուն հանդէպ անթերի հոգատարութիւն ուզէր քովը եկողներուն հանդէպ անթերի հոգատարութիւն ուզէր քովը եկողներուն հանդէպ անթերի հոգատարութիւն 
ցուցաբերել, կցուցաբերել, կցուցաբերել, կցուցաբերել, կ’’’’ուզէր իր տան յարկին տակ բոլոր մտնողներ ուզէր իր տան յարկին տակ բոլոր մտնողներ ուզէր իր տան յարկին տակ բոլոր մտնողներ ուզէր իր տան յարկին տակ բոլոր մտնողներ 
ուրախ ու գոհ պահել, այսպիսի բնաւորութեամբ մէկը, ուրախ ու գոհ պահել, այսպիսի բնաւորութեամբ մէկը, ուրախ ու գոհ պահել, այսպիսի բնաւորութեամբ մէկը, ուրախ ու գոհ պահել, այսպիսի բնաւորութեամբ մէկը, 
բնականօրէն բնականօրէն բնականօրէն բնականօրէն շատ բանշատ բանշատ բանշատ բաներու համար կերու համար կերու համար կերու համար կրնայրնայրնայրնայ    մտահոգուիս ու մտահոգուիս ու մտահոգուիս ու մտահոգուիս ու 
նեղուինեղուինեղուինեղուիլ:լ:լ:լ:    Մէկը որ կը փորձէ բոլորը հաճեցնել` իրեն համար Մէկը որ կը փորձէ բոլորը հաճեցնել` իրեն համար Մէկը որ կը փորձէ բոլորը հաճեցնել` իրեն համար Մէկը որ կը փորձէ բոլորը հաճեցնել` իրեն համար 
շատ բաներու համար մտահոգուիլը անխուսափելի կը շատ բաներու համար մտահոգուիլը անխուսափելի կը շատ բաներու համար մտահոգուիլը անխուսափելի կը շատ բաներու համար մտահոգուիլը անխուսափելի կը 
դառնայ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը ուրախ պահել` ստիպդառնայ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը ուրախ պահել` ստիպդառնայ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը ուրախ պահել` ստիպդառնայ: Մէկը որ կը փորձէ բոլորը ուրախ պահել` ստիպ----
ուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլլայ երբեմն իր ուրախութիւնը կորսնցնելու:ըլլայ երբեմն իր ուրախութիւնը կորսնցնելու:ըլլայ երբեմն իր ուրախութիւնը կորսնցնելու:ըլլայ երբեմն իր ուրախութիւնը կորսնցնելու:    

8) 8) 8) 8) ««««ԿԿԿԿը մտահոգուիս ու կը նեղը մտահոգուիս ու կը նեղը մտահոգուիս ու կը նեղը մտահոգուիս ու կը նեղուիսուիսուիսուիս»:»:»:»:    Տէրը Մարթային Տէրը Մարթային Տէրը Մարթային Տէրը Մարթային 
ծառայելու պարգեւը տուած էր. Մարթա սակայն այնքան ծառայելու պարգեւը տուած էր. Մարթա սակայն այնքան ծառայելու պարգեւը տուած էր. Մարթա սակայն այնքան ծառայելու պարգեւը տուած էր. Մարթա սակայն այնքան 
տարուած էր իր այս ունեցած պարգեւով, այսինքն` ծառայուտարուած էր իր այս ունեցած պարգեւով, այսինքն` ծառայուտարուած էր իր այս ունեցած պարգեւով, այսինքն` ծառայուտարուած էր իր այս ունեցած պարգեւով, այսինքն` ծառայու----
թեամբ, որ երբեմն կը սկսէր մտահոգուիլ ու մտածել` թէ թեամբ, որ երբեմն կը սկսէր մտահոգուիլ ու մտածել` թէ թեամբ, որ երբեմն կը սկսէր մտահոգուիլ ու մտածել` թէ թեամբ, որ երբեմն կը սկսէր մտահոգուիլ ու մտածել` թէ 
արդեօք պիտի կարենա՞ր կատարեալ ձեւով մատուցել իր արդեօք պիտի կարենա՞ր կատարեալ ձեւով մատուցել իր արդեօք պիտի կարենա՞ր կատարեալ ձեւով մատուցել իր արդեօք պիտի կարենա՞ր կատարեալ ձեւով մատուցել իր 
ծառայութիւնը, եւ այդ մտահոգութիւնն ծառայութիւնը, եւ այդ մտահոգութիւնն ծառայութիւնը, եւ այդ մտահոգութիւնն ծառայութիւնը, եւ այդ մտահոգութիւնն ու մտածումը կը ու մտածումը կը ու մտածումը կը ու մտածումը կը 
սկսէին զինք նեղացնել. այս է ինչ որ կը պարզեն սկսէին զինք նեղացնել. այս է ինչ որ կը պարզեն սկսէին զինք նեղացնել. այս է ինչ որ կը պարզեն սկսէին զինք նեղացնել. այս է ինչ որ կը պարզեն ««««կկկկը ը ը ը 
մտահոգուիս ու կը նեղուիսմտահոգուիս ու կը նեղուիսմտահոգուիս ու կը նեղուիսմտահոգուիս ու կը նեղուիս»»»»    բառերը:բառերը:բառերը:բառերը:    Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ Յիսուս չէր ուզեր որ 
Մարթա մտահոգուէր ու նեղուէր: Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա մտահոգուէր ու նեղուէր: Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա մտահոգուէր ու նեղուէր: Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա մտահոգուէր ու նեղուէր: Յիսուս չէր ուզեր որ 
Մարթա այնքան տարուէր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած Մարթա այնքան տարուէր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած Մարթա այնքան տարուէր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած Մարթա այնքան տարուէր Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած 
ծառայութեան պարգեւով` որ կորսնցնէր իր խաղծառայութեան պարգեւով` որ կորսնցնէր իր խաղծառայութեան պարգեւով` որ կորսնցնէր իր խաղծառայութեան պարգեւով` որ կորսնցնէր իր խաղաղութիւնը: աղութիւնը: աղութիւնը: աղութիւնը: 
Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա դառնար ստրուկը իր ունեցած Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա դառնար ստրուկը իր ունեցած Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա դառնար ստրուկը իր ունեցած Յիսուս չէր ուզեր որ Մարթա դառնար ստրուկը իր ունեցած 
շնորհքին: Մարթային ուղղուած Յիսուսի բառերը` մեզիշնորհքին: Մարթային ուղղուած Յիսուսի բառերը` մեզիշնորհքին: Մարթային ուղղուած Յիսուսի բառերը` մեզիշնորհքին: Մարթային ուղղուած Յիսուսի բառերը` մեզի´ ´ ´ ´ ալ ալ ալ ալ 
ուղղուած են. ուղղուած են. ուղղուած են. ուղղուած են. ««««կկկկը մտահոգուիս ու կը նեղուիսը մտահոգուիս ու կը նեղուիսը մտահոգուիս ու կը նեղուիսը մտահոգուիս ու կը նեղուիս»»»»::::    Մենք ի՞նչպէս Մենք ի՞նչպէս Մենք ի՞նչպէս Մենք ի՞նչպէս 
կը վերաբերինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւնեկը վերաբերինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւնեկը վերաբերինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւնեկը վերաբերինք Աստուծոյ կողմէ մեզի տրուած պարգեւնե----
րուն ու շնորհքներուն հետ, ձիրքերորուն ու շնորհքներուն հետ, ձիրքերորուն ու շնորհքներուն հետ, ձիրքերորուն ու շնորհքներուն հետ, ձիրքերուն ու կարողութիւններուն ւն ու կարողութիւններուն ւն ու կարողութիւններուն ւն ու կարողութիւններուն 
հետ: Ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք երբ զանոնք կամ անոնցմէ հետ: Ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք երբ զանոնք կամ անոնցմէ հետ: Ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք երբ զանոնք կամ անոնցմէ հետ: Ի՞նչ վիճակի կը մատնուինք երբ զանոնք կամ անոնցմէ 
մին կը մին կը մին կը մին կը ստանանք: Այս ուղղութեամբ, այսօրուան հաւատացստանանք: Այս ուղղութեամբ, այսօրուան հաւատացստանանք: Այս ուղղութեամբ, այսօրուան հաւատացստանանք: Այս ուղղութեամբ, այսօրուան հաւատաց----
եալները կը բաժնուին չորս խումբերու.եալները կը բաժնուին չորս խումբերու.եալները կը բաժնուին չորս խումբերու.եալները կը բաժնուին չորս խումբերու.----    
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ա) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց ա) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց ա) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց ա) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուած պարգեւով այնքատրուած պարգեւով այնքատրուած պարգեւով այնքատրուած պարգեւով այնքա´́́́ն տարուած են, որ անկան տարուած են, որ անկան տարուած են, որ անկան տարուած են, որ անկարող կը րող կը րող կը րող կը 
դառնան անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու Աստուծոյ հետ: դառնան անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու Աստուծոյ հետ: դառնան անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու Աստուծոյ հետ: դառնան անհրաժեշտ ժամանակը անցնելու Աստուծոյ հետ: 
Եւ սակայն, երբ Աստուծմէ պարգեւ մը կԵւ սակայն, երբ Աստուծմէ պարգեւ մը կԵւ սակայն, երբ Աստուծմէ պարգեւ մը կԵւ սակայն, երբ Աստուծմէ պարգեւ մը կ’’’’առնենք` պէտք չէ առնենք` պէտք չէ առնենք` պէտք չէ առնենք` պէտք չէ 
մոռնանք Պարգեւատուն: Երբ շնորհք մը կը ստանանք` պէտք մոռնանք Պարգեւատուն: Երբ շնորհք մը կը ստանանք` պէտք մոռնանք Պարգեւատուն: Երբ շնորհք մը կը ստանանք` պէտք մոռնանք Պարգեւատուն: Երբ շնորհք մը կը ստանանք` պէտք 
չէ մոռնանք Տուիչը այդ շնորհքին: Պէտք չէ այնքան տարուինք չէ մոռնանք Տուիչը այդ շնորհքին: Պէտք չէ այնքան տարուինք չէ մոռնանք Տուիչը այդ շնորհքին: Պէտք չէ այնքան տարուինք չէ մոռնանք Տուիչը այդ շնորհքին: Պէտք չէ այնքան տարուինք 
ծառայութեամբ` որ մոռնանք Տէրը որուն ծառածառայութեամբ` որ մոռնանք Տէրը որուն ծառածառայութեամբ` որ մոռնանք Տէրը որուն ծառածառայութեամբ` որ մոռնանք Տէրը որուն ծառայութեան յութեան յութեան յութեան 
կանչուած ենք: Պէտք չէ այնքան տարուինք Տիրոջ գործով` որ կանչուած ենք: Պէտք չէ այնքան տարուինք Տիրոջ գործով` որ կանչուած ենք: Պէտք չէ այնքան տարուինք Տիրոջ գործով` որ կանչուած ենք: Պէտք չէ այնքան տարուինք Տիրոջ գործով` որ 
մոռնանք գործին Տէրը: Մենք Տիրոմոռնանք գործին Տէրը: Մենք Տիրոմոռնանք գործին Տէրը: Մենք Տիրոմոռնանք գործին Տէրը: Մենք Տիրո´́́́ջ ծառաներն ենք եւ ոջ ծառաներն ենք եւ ոջ ծառաներն ենք եւ ոջ ծառաներն ենք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ծառաները իր կողմէ մեզի տրուած ծառայութեան: Մենք ծառաները իր կողմէ մեզի տրուած ծառայութեան: Մենք ծառաները իր կողմէ մեզի տրուած ծառայութեան: Մենք ծառաները իր կողմէ մեզի տրուած ծառայութեան: Մենք 
ՏիրոՏիրոՏիրոՏիրո´́́́ջ գործակիցներն ենք եւ ոջ գործակիցներն ենք եւ ոջ գործակիցներն ենք եւ ոջ գործակիցներն ենք եւ ո´́́́չ թէ գործաւորները իր կողմէ չ թէ գործաւորները իր կողմէ չ թէ գործաւորները իր կողմէ չ թէ գործաւորները իր կողմէ 
մեզի տրուած ու վստահուած գործին:մեզի տրուած ու վստահուած գործին:մեզի տրուած ու վստահուած գործին:մեզի տրուած ու վստահուած գործին:    

բ) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց բ) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց բ) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց բ) Կան հաւատացեալներ որոնք Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն հանդէպ անտարբեր տրուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն հանդէպ անտարբեր տրուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն հանդէպ անտարբեր տրուած պարգեւներուն ու շնորհքներուն հանդէպ անտարբեր 
են: Ասոնք առաջին կէտին մէջ յիշուած հաւատացեալներուն են: Ասոնք առաջին կէտին մէջ յիշուած հաւատացեալներուն են: Ասոնք առաջին կէտին մէջ յիշուած հաւատացեալներուն են: Ասոնք առաջին կէտին մէջ յիշուած հաւատացեալներուն 
հակառակ պատկերը կը ներկայացնեն: Այս խումբի հաւահակառակ պատկերը կը ներկայացնեն: Այս խումբի հաւահակառակ պատկերը կը ներկայացնեն: Այս խումբի հաւահակառակ պատկերը կը ներկայացնեն: Այս խումբի հաւա----
տացեալները գիտակից են թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց տացեալները գիտակից են թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց տացեալները գիտակից են թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց տացեալները գիտակից են թէ իրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց 
տրուտրուտրուտրուած պարգեւներ ու շնորհքներ ունին, եւ սակայն, անհոգ ած պարգեւներ ու շնորհքներ ունին, եւ սակայն, անհոգ ած պարգեւներ ու շնորհքներ ունին, եւ սակայն, անհոգ ած պարգեւներ ու շնորհքներ ունին, եւ սակայն, անհոգ 
ու անտարբեր են անոնց հանդէպ, չեն աշխատիր զարգացնել ու անտարբեր են անոնց հանդէպ, չեն աշխատիր զարգացնել ու անտարբեր են անոնց հանդէպ, չեն աշխատիր զարգացնել ու անտարբեր են անոնց հանդէպ, չեն աշխատիր զարգացնել 
զանոնք, եւ չեն փորձեր գործածել զանոնք ոզանոնք, եւ չեն փորձեր գործածել զանոնք ոզանոնք, եւ չեն փորձեր գործածել զանոնք ոզանոնք, եւ չեն փորձեր գործածել զանոնք ո´́́́չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ 
փառքին համար եւ ոփառքին համար եւ ոփառքին համար եւ ոփառքին համար եւ ո´́́́չ ալ իրենց նմանին բարիքին համար:չ ալ իրենց նմանին բարիքին համար:չ ալ իրենց նմանին բարիքին համար:չ ալ իրենց նմանին բարիքին համար:    

գ) Կան հաւատացեալներ որոնք չեն գիտեր անգամ թէ գ) Կան հաւատացեալներ որոնք չեն գիտեր անգամ թէ գ) Կան հաւատացեալներ որոնք չեն գիտեր անգամ թէ գ) Կան հաւատացեալներ որոնք չեն գիտեր անգամ թէ 
իրենք Աիրենք Աիրենք Աիրենք Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներ ու ստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներ ու ստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներ ու ստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներ ու 
շնորհքներ ունին: Չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք չեն փորձած շնորհքներ ունին: Չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք չեն փորձած շնորհքներ ունին: Չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք չեն փորձած շնորհքներ ունին: Չեն գիտեր, որովհետեւ երբեք չեն փորձած 
ու չեն փորձեր քննել իրենք զիրենք` հանդէս բերելու համար ու չեն փորձեր քննել իրենք զիրենք` հանդէս բերելու համար ու չեն փորձեր քննել իրենք զիրենք` հանդէս բերելու համար ու չեն փորձեր քննել իրենք զիրենք` հանդէս բերելու համար 
իրենց ունեցած աստուածատուր պարգեւներն ու շնորհքները:իրենց ունեցած աստուածատուր պարգեւներն ու շնորհքները:իրենց ունեցած աստուածատուր պարգեւներն ու շնորհքները:իրենց ունեցած աստուածատուր պարգեւներն ու շնորհքները:    

դ) Վերջապէս, կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք դ) Վերջապէս, կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք դ) Վերջապէս, կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք դ) Վերջապէս, կան նաեւ հաւատացեալներ, որոնք 
Աստուծոյ կԱստուծոյ կԱստուծոյ կԱստուծոյ կողմէ իրենց տրուած պարգեւներն ու շնորհքները ողմէ իրենց տրուած պարգեւներն ու շնորհքները ողմէ իրենց տրուած պարգեւներն ու շնորհքները ողմէ իրենց տրուած պարգեւներն ու շնորհքները 
կը գործածեն հաւասարակշռուած ձեւով: Զանոնք կը գորկը գործածեն հաւասարակշռուած ձեւով: Զանոնք կը գորկը գործածեն հաւասարակշռուած ձեւով: Զանոնք կը գորկը գործածեն հաւասարակշռուած ձեւով: Զանոնք կը գործածածածա----
ծեն Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար: Ասոնք ծեն Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար: Ասոնք ծեն Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար: Ասոնք ծեն Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար: Ասոնք 
այն մարդիկն են` որոնք ունին ու ճշդած են թէայն մարդիկն են` որոնք ունին ու ճշդած են թէայն մարդիկն են` որոնք ունին ու ճշդած են թէայն մարդիկն են` որոնք ունին ու ճշդած են թէ´ ´ ´ ´ իրենց աղօթիրենց աղօթիրենց աղօթիրենց աղօթ----
քի պահերը եւ թէքի պահերը եւ թէքի պահերը եւ թէքի պահերը եւ թէ´ ´ ´ ´ իրենց ծառայութեան պահերը, թէիրենց ծառայութեան պահերը, թէիրենց ծառայութեան պահերը, թէիրենց ծառայութեան պահերը, թէ´ ´ ´ ´ իրենց իրենց իրենց իրենց 
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խոխոխոխոկումի պահերը եւ թէկումի պահերը եւ թէկումի պահերը եւ թէկումի պահերը եւ թէ´ ´ ´ ´ իրենց բարեգործութեան պահերը: իրենց բարեգործութեան պահերը: իրենց բարեգործութեան պահերը: իրենց բարեգործութեան պահերը: 
Ճշմարիտ հաւատացեալներուն կեանքին մէջ, պէտք է Ճշմարիտ հաւատացեալներուն կեանքին մէջ, պէտք է Ճշմարիտ հաւատացեալներուն կեանքին մէջ, պէտք է Ճշմարիտ հաւատացեալներուն կեանքին մէջ, պէտք է 
Աստուած իր տեղը, իր ժամը եւ իր պահը ունենայ, եւ աղքատԱստուած իր տեղը, իր ժամը եւ իր պահը ունենայ, եւ աղքատԱստուած իր տեղը, իր ժամը եւ իր պահը ունենայ, եւ աղքատԱստուած իր տեղը, իր ժամը եւ իր պահը ունենայ, եւ աղքատ----
ներն ու կարիքաւորները` իրենց տեղը, ժամը եւ պահը: Երկու ներն ու կարիքաւորները` իրենց տեղը, ժամը եւ պահը: Երկու ներն ու կարիքաւորները` իրենց տեղը, ժամը եւ պահը: Երկու ներն ու կարիքաւորները` իրենց տեղը, ժամը եւ պահը: Երկու 
պահերը կարեւոր են եւ անբաժան, բայց մէկը միւսին տեղը պահերը կարեւոր են եւ անբաժան, բայց մէկը միւսին տեղը պահերը կարեւոր են եւ անբաժան, բայց մէկը միւսին տեղը պահերը կարեւոր են եւ անբաժան, բայց մէկը միւսին տեղը 
պպպպէտք չէ գրաւէ:էտք չէ գրաւէ:էտք չէ գրաւէ:էտք չէ գրաւէ:    

9) 9) 9) 9) ««««ՍՍՍՍակայն մէկ բան պէտք էակայն մէկ բան պէտք էակայն մէկ բան պէտք էակայն մէկ բան պէտք է»:»:»:»:    Այս հաստատումին մասին Այս հաստատումին մասին Այս հաստատումին մասին Այս հաստատումին մասին 
երկու մեկնութիւններ կան.երկու մեկնութիւններ կան.երկու մեկնութիւններ կան.երկու մեկնութիւններ կան.----    

ա) Այն մեկնիչները որոնք կա) Այն մեկնիչները որոնք կա) Այն մեկնիչները որոնք կա) Այն մեկնիչները որոնք կ’’’’ըսեն թէ այս տողը կապուած ըսեն թէ այս տողը կապուած ըսեն թէ այս տողը կապուած ըսեն թէ այս տողը կապուած 
է զինք նախորդող տողին հետ, կէ զինք նախորդող տողին հետ, կէ զինք նախորդող տողին հետ, կէ զինք նախորդող տողին հետ, կ’’’’ըսեն, թէ Յիսուս այստեղ մէկ ըսեն, թէ Յիսուս այստեղ մէկ ըսեն, թէ Յիսուս այստեղ մէկ ըսեն, թէ Յիսուս այստեղ մէկ 
տեսակ ճաշի մասին է որ կը խօսէր: Անոնք կը բացատրեն, թէ տեսակ ճաշի մասին է որ կը խօսէր: Անոնք կը բացատրեն, թէ տեսակ ճաշի մասին է որ կը խօսէր: Անոնք կը բացատրեն, թէ տեսակ ճաշի մասին է որ կը խօսէր: Անոնք կը բացատրեն, թէ 
ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս տեսնելով որ Մարթա տակնուվրայ եղած էր ճաշի մի ս տեսնելով որ Մարթա տակնուվրայ եղած էր ճաշի մի ս տեսնելով որ Մարթա տակնուվրայ եղած էր ճաշի մի ս տեսնելով որ Մարթա տակնուվրայ եղած էր ճաշի մի 
քանի տեսակներ պատրաստելու համար` անոր ըսաւ. քանի տեսակներ պատրաստելու համար` անոր ըսաւ. քանի տեսակներ պատրաստելու համար` անոր ըսաւ. քանի տեսակներ պատրաստելու համար` անոր ըսաւ. ««««ՄՄՄՄէկ էկ էկ էկ 
բան պէտք էբան պէտք էբան պէտք էբան պէտք է»»»»,,,,    ըսել ուզելով` ճաշի մէըսել ուզելով` ճաշի մէըսել ուզելով` ճաշի մէըսել ուզելով` ճաշի մէ´́́́կ տեսակ պէտք է: Եթէ կ տեսակ պէտք է: Եթէ կ տեսակ պէտք է: Եթէ կ տեսակ պէտք է: Եթէ 
երբեք այս բառերով Յիսուս մէկ տեսակ ճաշի մասին կը երբեք այս բառերով Յիսուս մէկ տեսակ ճաշի մասին կը երբեք այս բառերով Յիսուս մէկ տեսակ ճաշի մասին կը երբեք այս բառերով Յիսուս մէկ տեսակ ճաշի մասին կը 
խօսէր, կը նշանակէ թէ մենք այստեղէն կարեւոր դաս մը խօսէր, կը նշանակէ թէ մենք այստեղէն կարեւոր դաս մը խօսէր, կը նշանակէ թէ մենք այստեղէն կարեւոր դաս մը խօսէր, կը նշանակէ թէ մենք այստեղէն կարեւոր դաս մը 
ունինքունինքունինքունինք    սորվելիք: Կը սորվինք որ Տէրը չսորվելիք: Կը սորվինք որ Տէրը չսորվելիք: Կը սորվինք որ Տէրը չսորվելիք: Կը սորվինք որ Տէրը չ’’’’ուզեր որ իր ուզեր որ իր ուզեր որ իր ուզեր որ իր 
հետեւորդները տեսակաւոր կերակուրներ ուտելու ետեւէ հետեւորդները տեսակաւոր կերակուրներ ուտելու ետեւէ հետեւորդները տեսակաւոր կերակուրներ ուտելու ետեւէ հետեւորդները տեսակաւոր կերակուրներ ուտելու ետեւէ 
ըլլան, չըլլան, չըլլան, չըլլան, չ’’’’ուզեր որ իրենք զիրենք կերուխումի տան, չուզեր որ իրենք զիրենք կերուխումի տան, չուզեր որ իրենք զիրենք կերուխումի տան, չուզեր որ իրենք զիրենք կերուխումի տան, չ’’’’ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ ուզեր որ 
անոնք իրենց հաճոյքը նիւթական կերակուրներու մէջ անոնք իրենց հաճոյքը նիւթական կերակուրներու մէջ անոնք իրենց հաճոյքը նիւթական կերակուրներու մէջ անոնք իրենց հաճոյքը նիւթական կերակուրներու մէջ 
տեսնեն: տեսնեն: տեսնեն: տեսնեն: ««««ՄՄՄՄէկ բան պէտք էէկ բան պէտք էէկ բան պէտք էէկ բան պէտք է»:»:»:»:    Այս բառերով, Տէրը կը սորվեցնէ Այս բառերով, Տէրը կը սորվեցնէ Այս բառերով, Տէրը կը սորվեցնէ Այս բառերով, Տէրը կը սորվեցնէ 
մեմեմեմեզիզիզիզի    մէկ բանով գոհանալ, այլ խօսքով` քիչոմէկ բանով գոհանալ, այլ խօսքով` քիչոմէկ բանով գոհանալ, այլ խօսքով` քիչոմէկ բանով գոհանալ, այլ խօսքով` քիչո´́́́վ գոհանալ, վ գոհանալ, վ գոհանալ, վ գոհանալ, 
չապրիլ զեխ ու ցոփ կեանք մը, այլ ըլլալ` ժուժկալ, չապրիլ զեխ ու ցոփ կեանք մը, այլ ըլլալ` ժուժկալ, չապրիլ զեխ ու ցոփ կեանք մը, այլ ըլլալ` ժուժկալ, չապրիլ զեխ ու ցոփ կեանք մը, այլ ըլլալ` ժուժկալ, 
ինքնազուսպ եւ զգաստ:ինքնազուսպ եւ զգաստ:ինքնազուսպ եւ զգաստ:ինքնազուսպ եւ զգաստ:    

բ) Իսկ այն մեկնիչները որոնք կբ) Իսկ այն մեկնիչները որոնք կբ) Իսկ այն մեկնիչները որոնք կբ) Իսկ այն մեկնիչները որոնք կ’’’’ըսեն թէ տուեալ տողը ըսեն թէ տուեալ տողը ըսեն թէ տուեալ տողը ըսեն թէ տուեալ տողը 
կապուած է զինք յաջորդող տողին հետ, կկապուած է զինք յաջորդող տողին հետ, կկապուած է զինք յաջորդող տողին հետ, կկապուած է զինք յաջորդող տողին հետ, կ’’’’ըսեն, թէ այն ըսեն, թէ այն ըսեն, թէ այն ըսեն, թէ այն ««««մէկ մէկ մէկ մէկ 
բանբանբանբան»»»»ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէը որուն մասին Յիսուս կը խօսէը որուն մասին Յիսուս կը խօսէը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` Մարիամի ընտրածն ր` Մարիամի ընտրածն ր` Մարիամի ընտրածն ր` Մարիամի ընտրածն 
էր, որ բնաւ պիտի չառնուէր իրմէ. էր, որ բնաւ պիտի չառնուէր իրմէ. էր, որ բնաւ պիտի չառնուէր իրմէ. էր, որ բնաւ պիտի չառնուէր իրմէ. ««««ՄՄՄՄարիամ լաւ բաժինը արիամ լաւ բաժինը արիամ լաւ բաժինը արիամ լաւ բաժինը 
ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ»»»»::::    Այս Այս Այս Այս 
իմաստով, այն իմաստով, այն իմաստով, այն իմաստով, այն ««««մէկ բանմէկ բանմէկ բանմէկ բան»»»»ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` իր ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` իր ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` իր ը որուն մասին Յիսուս կը խօսէր` իր 
ոտքերուն քով նստիլն էր, իր խօսքերը մտիկ ընելն էր, իր ոտքերուն քով նստիլն էր, իր խօսքերը մտիկ ընելն էր, իր ոտքերուն քով նստիլն էր, իր խօսքերը մտիկ ընելն էր, իր ոտքերուն քով նստիլն էր, իր խօսքերը մտիկ ընելն էր, իր 
ներկայութեան մէջ ապրիլն էրներկայութեան մէջ ապրիլն էրներկայութեան մէջ ապրիլն էրներկայութեան մէջ ապրիլն էր::::    
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10) 10) 10) 10) ««««ՄՄՄՄարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, բան մը՝ որ բնաւ ետ 
պիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէպիտի չառնուի իրմէ»»»»::::    Այս համարին մասին քանի մը ամփոփ Այս համարին մասին քանի մը ամփոփ Այս համարին մասին քանի մը ամփոփ Այս համարին մասին քանի մը ամփոփ 
նշումներ.նշումներ.նշումներ.նշումներ.----    

ա) Նախ, պէտք է գիտնալ որ այս խօսքով Յիսուս ըսել ա) Նախ, պէտք է գիտնալ որ այս խօսքով Յիսուս ըսել ա) Նախ, պէտք է գիտնալ որ այս խօսքով Յիսուս ըսել ա) Նախ, պէտք է գիտնալ որ այս խօսքով Յիսուս ըսել 
չուզեց թէ Մարթա զինք չէր ընտրած իբրեւ իր կեանքին լաւ չուզեց թէ Մարթա զինք չէր ընտրած իբրեւ իր կեանքին լաւ չուզեց թէ Մարթա զինք չէր ընտրած իբրեւ իր կեանքին լաւ չուզեց թէ Մարթա զինք չէր ընտրած իբրեւ իր կեանքին լաւ 
բաժինը, այլ պարզաբաժինը, այլ պարզաբաժինը, այլ պարզաբաժինը, այլ պարզապէս ուզեց հասկցնել Մարպէս ուզեց հասկցնել Մարպէս ուզեց հասկցնել Մարպէս ուզեց հասկցնել Մարթային, թէ թային, թէ թային, թէ թային, թէ 
Մարիամին ըրածն ու ընտրածը` աւելիՄարիամին ըրածն ու ընտրածը` աւելիՄարիամին ըրածն ու ընտրածը` աւելիՄարիամին ըրածն ու ընտրածը` աւելի´ ´ ´ ´ լաւ բան մըն էր, լաւ բան մըն էր, լաւ բան մըն էր, լաւ բան մըն էր, 
աւելիաւելիաւելիաւելի´ ´ ´ ´ գեղեցիկ բան մըն էր, Աստուծոյ համար աւելիգեղեցիկ բան մըն էր, Աստուծոյ համար աւելիգեղեցիկ բան մըն էր, Աստուծոյ համար աւելիգեղեցիկ բան մըն էր, Աստուծոյ համար աւելի´ ´ ´ ´ հաճելի հաճելի հաճելի հաճելի 
բան մըն էր, աւելիբան մըն էր, աւելիբան մըն էր, աւելիբան մըն էր, աւելի´ ´ ´ ´ գնահատելի ու նախընտրելի բան մըն էր, գնահատելի ու նախընտրելի բան մըն էր, գնահատելի ու նախընտրելի բան մըն էր, գնահատելի ու նախընտրելի բան մըն էր, 
քան իր ըրածը:քան իր ըրածը:քան իր ըրածը:քան իր ըրածը:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՄՄՄՄարիամ լաւ բաժինը ընտրեցարիամ լաւ բաժինը ընտրեցարիամ լաւ բաժինը ընտրեցարիամ լաւ բաժինը ընտրեց»»»»    խօսքով, Յիսուս սորխօսքով, Յիսուս սորխօսքով, Յիսուս սորխօսքով, Յիսուս սոր----
վեցուց Մարթային եւ անովեցուց Մարթային եւ անովեցուց Մարթային եւ անովեցուց Մարթային եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ երբ տունի մը ր ընդմէջէն մեզի, թէ երբ տունի մը ր ընդմէջէն մեզի, թէ երբ տունի մը ր ընդմէջէն մեզի, թէ երբ տունի մը 
բոլոր անդամները զինք ընտրեն իբրեւ իրենց կեանքին լաւ բոլոր անդամները զինք ընտրեն իբրեւ իրենց կեանքին լաւ բոլոր անդամները զինք ընտրեն իբրեւ իրենց կեանքին լաւ բոլոր անդամները զինք ընտրեն իբրեւ իրենց կեանքին լաւ 
բաժինը` ամէն հարց կը լուծուի իրենց եւ իրենց տան անդամբաժինը` ամէն հարց կը լուծուի իրենց եւ իրենց տան անդամբաժինը` ամէն հարց կը լուծուի իրենց եւ իրենց տան անդամբաժինը` ամէն հարց կը լուծուի իրենց եւ իրենց տան անդամ----
ներուն միջեւ: Արդարեւ, եթէ տունի մը բոլոր անդամները կը ներուն միջեւ: Արդարեւ, եթէ տունի մը բոլոր անդամները կը ներուն միջեւ: Արդարեւ, եթէ տունի մը բոլոր անդամները կը ներուն միջեւ: Արդարեւ, եթէ տունի մը բոլոր անդամները կը 
սիրեն Յիսուսը եւ կապուած են անոր, եւ մանաւանդ, եթէ սիրեն Յիսուսը եւ կապուած են անոր, եւ մանաւանդ, եթէ սիրեն Յիսուսը եւ կապուած են անոր, եւ մանաւանդ, եթէ սիրեն Յիսուսը եւ կապուած են անոր, եւ մանաւանդ, եթէ 
երբեք բոլորերբեք բոլորերբեք բոլորերբեք բոլորը իրենց կեանքին մէջ առաջնահերթ տեղը ը իրենց կեանքին մէջ առաջնահերթ տեղը ը իրենց կեանքին մէջ առաջնահերթ տեղը ը իրենց կեանքին մէջ առաջնահերթ տեղը 
Յիսուսին տուած են` իրենց միջեւ դժուար թէ հարց ծագի, Յիսուսին տուած են` իրենց միջեւ դժուար թէ հարց ծագի, Յիսուսին տուած են` իրենց միջեւ դժուար թէ հարց ծագի, Յիսուսին տուած են` իրենց միջեւ դժուար թէ հարց ծագի, 
ընդհակառակը, համերաշխութիւնն է որ պիտի տիրէ իրենց ընդհակառակը, համերաշխութիւնն է որ պիտի տիրէ իրենց ընդհակառակը, համերաշխութիւնն է որ պիտի տիրէ իրենց ընդհակառակը, համերաշխութիւնն է որ պիտի տիրէ իրենց 
միջեւ:միջեւ:միջեւ:միջեւ:    

գ) Յիսուս կը վկայէ, թէ գ) Յիսուս կը վկայէ, թէ գ) Յիսուս կը վկայէ, թէ գ) Յիսուս կը վկայէ, թէ ««««ՄՄՄՄարիամ լաւ բաժինը ընտրեց, արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, արիամ լաւ բաժինը ընտրեց, 
բան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէբան մը՝ որ բնաւ ետ պիտի չառնուի իրմէ»»»»::::    Ի՞նչ ընտրած էր Ի՞նչ ընտրած էր Ի՞նչ ընտրած էր Ի՞նչ ընտրած էր 
Մարիամ Մարիամ Մարիամ Մարիամ որ չէր կրնար խլուիլ իրմէ: Ան Յիսոոր չէր կրնար խլուիլ իրմէ: Ան Յիսոոր չէր կրնար խլուիլ իրմէ: Ան Յիսոոր չէր կրնար խլուիլ իրմէ: Ան Յիսո´́́́ւսը ընտրած էր: ւսը ընտրած էր: ւսը ընտրած էր: ւսը ընտրած էր: 
Յիսուսի խօսքերը լսեՅիսուսի խօսքերը լսեՅիսուսի խօսքերը լսեՅիսուսի խօսքերը լսե´́́́լ ընտրած էր, Յիսուսի ոտքերուն քով լ ընտրած էր, Յիսուսի ոտքերուն քով լ ընտրած էր, Յիսուսի ոտքերուն քով լ ընտրած էր, Յիսուսի ոտքերուն քով 
նստինստինստինստի´́́́լ ընտրած էր, յանդիմանուելու պարագային` իր դատը լ ընտրած էր, յանդիմանուելու պարագային` իր դատը լ ընտրած էր, յանդիմանուելու պարագային` իր դատը լ ընտրած էր, յանդիմանուելու պարագային` իր դատը 
Յիսուսի ձեռքին մէջ դնեՅիսուսի ձեռքին մէջ դնեՅիսուսի ձեռքին մէջ դնեՅիսուսի ձեռքին մէջ դնե´́́́լ ընտրած էր, Տիրոջ խօսքերուն լ ընտրած էր, Տիրոջ խօսքերուն լ ընտրած էր, Տիրոջ խօսքերուն լ ընտրած էր, Տիրոջ խօսքերուն 
ծարաւը ունենալ եւ այդ խօսքերով յագեցուիծարաւը ունենալ եւ այդ խօսքերով յագեցուիծարաւը ունենալ եւ այդ խօսքերով յագեցուիծարաւը ունենալ եւ այդ խօսքերով յագեցուի´́́́լ ընտրած լ ընտրած լ ընտրած լ ընտրած էր: էր: էր: էր: 
Այս բոլորը չէին կրնար Մարիամի ձեռքէն առնուիլ, որովհեԱյս բոլորը չէին կրնար Մարիամի ձեռքէն առնուիլ, որովհեԱյս բոլորը չէին կրնար Մարիամի ձեռքէն առնուիլ, որովհեԱյս բոլորը չէին կրնար Մարիամի ձեռքէն առնուիլ, որովհե----
տեւ Աստուծոյ ամենակալ Որդիին ձեռքն էր որ կը հսկէր իր ու տեւ Աստուծոյ ամենակալ Որդիին ձեռքն էր որ կը հսկէր իր ու տեւ Աստուծոյ ամենակալ Որդիին ձեռքն էր որ կը հսկէր իր ու տեւ Աստուծոյ ամենակալ Որդիին ձեռքն էր որ կը հսկէր իր ու 
Մարիամի յարաբերութեան վրայ: Այս բոլորը չէին կրնար Մարիամի յարաբերութեան վրայ: Այս բոլորը չէին կրնար Մարիամի յարաբերութեան վրայ: Այս բոլորը չէին կրնար Մարիամի յարաբերութեան վրայ: Այս բոլորը չէին կրնար 
Մարիամի սրտէն խլուիլ, որովհետեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Մարիամի սրտէն խլուիլ, որովհետեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Մարիամի սրտէն խլուիլ, որովհետեւ Բարձրեալ Աստուծոյ Մարիամի սրտէն խլուիլ, որովհետեւ Բարձրեալ Աստուծոյ 
Բարձրեալ Որդին ինքն էր պահակը այդ դուռին: ԻԲարձրեալ Որդին ինքն էր պահակը այդ դուռին: ԻԲարձրեալ Որդին ինքն էր պահակը այդ դուռին: ԻԲարձրեալ Որդին ինքն էր պահակը այդ դուռին: Ի՞նչ ընտրած ՞նչ ընտրած ՞նչ ընտրած ՞նչ ընտրած 
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ենք մենք որ չի կրնար խլուիլ մեզմէ: Եթէ մեր ընտրածը ենք մենք որ չի կրնար խլուիլ մեզմէ: Եթէ մեր ընտրածը ենք մենք որ չի կրնար խլուիլ մեզմէ: Եթէ մեր ընտրածը ենք մենք որ չի կրնար խլուիլ մեզմէ: Եթէ մեր ընտրածը 
աշխարհն ու աշխարհայինն է, վստահ եղէք որ աշխարհ աշխարհն ու աշխարհայինն է, վստահ եղէք որ աշխարհ աշխարհն ու աշխարհայինն է, վստահ եղէք որ աշխարհ աշխարհն ու աշխարհայինն է, վստահ եղէք որ աշխարհ 
զանիկա վերստին պիտի խլէ մեզմէ երբ մեռնինք, որովհետեւ, զանիկա վերստին պիտի խլէ մեզմէ երբ մեռնինք, որովհետեւ, զանիկա վերստին պիտի խլէ մեզմէ երբ մեռնինք, որովհետեւ, զանիկա վերստին պիտի խլէ մեզմէ երբ մեռնինք, որովհետեւ, 
Յոբին իսկ բառերով, մերկ եկանք այս աշխարհը եւ մերկ Յոբին իսկ բառերով, մերկ եկանք այս աշխարհը եւ մերկ Յոբին իսկ բառերով, մերկ եկանք այս աշխարհը եւ մերկ Յոբին իսկ բառերով, մերկ եկանք այս աշխարհը եւ մերկ 
պիտի մենկնինք այս աշխարհէն (Յոբ 1.21). իսկ պիտի մենկնինք այս աշխարհէն (Յոբ 1.21). իսկ պիտի մենկնինք այս աշխարհէն (Յոբ 1.21). իսկ պիտի մենկնինք այս աշխարհէն (Յոբ 1.21). իսկ եթէ մեր եթէ մեր եթէ մեր եթէ մեր 
ընտրածը Աստուծոյ Ընտրեալ Որդին է` անիկա ամոընտրածը Աստուծոյ Ընտրեալ Որդին է` անիկա ամոընտրածը Աստուծոյ Ընտրեալ Որդին է` անիկա ամոընտրածը Աստուծոյ Ընտրեալ Որդին է` անիկա ամո´́́́ւր պիւր պիւր պիւր պի----
տի բռնէ մեր ձեռքէն երբ մեռնինք, եւ իր իսկ բառերով` ոտի բռնէ մեր ձեռքէն երբ մեռնինք, եւ իր իսկ բառերով` ոտի բռնէ մեր ձեռքէն երբ մեռնինք, եւ իր իսկ բառերով` ոտի բռնէ մեր ձեռքէն երբ մեռնինք, եւ իր իսկ բառերով` ո´́́́չ ոք չ ոք չ ոք չ ոք 
պիտի կարենայ մեզ իր ձեռքէն յափշտակել (Յովհաննէս պիտի կարենայ մեզ իր ձեռքէն յափշտակել (Յովհաննէս պիտի կարենայ մեզ իր ձեռքէն յափշտակել (Յովհաննէս պիտի կարենայ մեզ իր ձեռքէն յափշտակել (Յովհաննէս 
10.28): 10.28): 10.28): 10.28): Բացայայտ է աշխարհի եւ Քրիստոսի գործելակերպին Բացայայտ է աշխարհի եւ Քրիստոսի գործելակերպին Բացայայտ է աշխարհի եւ Քրիստոսի գործելակերպին Բացայայտ է աշխարհի եւ Քրիստոսի գործելակերպին 
տարբերութիւնը, զորս պէտք է նկատի առնել:տարբերութիւնը, զորս պէտք է նկատի առնել:տարբերութիւնը, զորս պէտք է նկատի առնել:տարբերութիւնը, զորս պէտք է նկատի առնել:    Աշխարհը իր Աշխարհը իր Աշխարհը իր Աշխարհը իր 
տուածը ետ կտուածը ետ կտուածը ետ կտուածը ետ կ’’’’առնէ մեզմէ, իսկ Քրիստոս իր տուածը չառնէ մեզմէ, իսկ Քրիստոս իր տուածը չառնէ մեզմէ, իսկ Քրիստոս իր տուածը չառնէ մեզմէ, իսկ Քրիստոս իր տուածը չ’’’’առներ, առներ, առներ, առներ, 
որովհետեւ Աստուծոյ պարգեւները անդառնալի են (Հռոմայեորովհետեւ Աստուծոյ պարգեւները անդառնալի են (Հռոմայեորովհետեւ Աստուծոյ պարգեւները անդառնալի են (Հռոմայեորովհետեւ Աստուծոյ պարգեւները անդառնալի են (Հռոմայե----
ցիս 11.29):ցիս 11.29):ցիս 11.29):ցիս 11.29):    

Շատ բան կայ որ Քրիստոս կը շնորհէ մեզի եւ որ Շատ բան կայ որ Քրիստոս կը շնորհէ մեզի եւ որ Շատ բան կայ որ Քրիստոս կը շնորհէ մեզի եւ որ Շատ բան կայ որ Քրիստոս կը շնորհէ մեզի եւ որ 
չչչչ’’’’առնուիր մեզմէ: Այսպէս, օրինակ, այն Քրիստոսապարգեւ առնուիր մեզմէ: Այսպէս, օրինակ, այն Քրիստոսապարգեւ առնուիր մեզմէ: Այսպէս, օրինակ, այն Քրիստոսապարգեւ առնուիր մեզմէ: Այսպէս, օրինակ, այն Քրիստոսապարգեւ 
ներքին խաղաղութիւնը որ ունինքներքին խաղաղութիւնը որ ունինքներքին խաղաղութիւնը որ ունինքներքին խաղաղութիւնը որ ունինք` ` ` ` աշխարհ չիաշխարհ չիաշխարհ չիաշխարհ չի´ ´ ´ ´ կրնար կրնար կրնար կրնար 
մեզմէ խլել: Այն համբերութիւնը զորս ունինք ու կը ցուցամեզմէ խլել: Այն համբերութիւնը զորս ունինք ու կը ցուցամեզմէ խլել: Այն համբերութիւնը զորս ունինք ու կը ցուցամեզմէ խլել: Այն համբերութիւնը զորս ունինք ու կը ցուցա----
բերենք փորձութեանց դիմաց` մարդիկ չեբերենք փորձութեանց դիմաց` մարդիկ չեբերենք փորձութեանց դիմաց` մարդիկ չեբերենք փորձութեանց դիմաց` մարդիկ չե´́́́ն կրնար խլել ն կրնար խլել ն կրնար խլել ն կրնար խլել 
մեզմէ: Այն հաւատքը որ ունինք անտեսանելիին ու յաւիտեմեզմէ: Այն հաւատքը որ ունինք անտեսանելիին ու յաւիտեմեզմէ: Այն հաւատքը որ ունինք անտեսանելիին ու յաւիտեմեզմէ: Այն հաւատքը որ ունինք անտեսանելիին ու յաւիտե----
նականին հանդէպ` ոնականին հանդէպ` ոնականին հանդէպ` ոնականին հանդէպ` ո´́́́չ ոք կրնայ զայն արմատախիլ ընել չ ոք կրնայ զայն արմատախիլ ընել չ ոք կրնայ զայն արմատախիլ ընել չ ոք կրնայ զայն արմատախիլ ընել 
մեզմէ: Քրիստոսի համար վկայելու այմեզմէ: Քրիստոսի համար վկայելու այմեզմէ: Քրիստոսի համար վկայելու այմեզմէ: Քրիստոսի համար վկայելու այն կրակը որ ունինք մեր ն կրակը որ ունինք մեր ն կրակը որ ունինք մեր ն կրակը որ ունինք մեր 
մէջ` ոմէջ` ոմէջ` ոմէջ` ո´́́́չ մէկ անձ կրնայ զայն շիջեցնել: Քրիստոսի այն սէրը չ մէկ անձ կրնայ զայն շիջեցնել: Քրիստոսի այն սէրը չ մէկ անձ կրնայ զայն շիջեցնել: Քրիստոսի այն սէրը չ մէկ անձ կրնայ զայն շիջեցնել: Քրիստոսի այն սէրը 
որ ունինք մեր սրտին մէջ` ոոր ունինք մեր սրտին մէջ` ոոր ունինք մեր սրտին մէջ` ոոր ունինք մեր սրտին մէջ` ո´́́́չ մէկ ոյժ կրնայ զայն հեռացնել չ մէկ ոյժ կրնայ զայն հեռացնել չ մէկ ոյժ կրնայ զայն հեռացնել չ մէկ ոյժ կրնայ զայն հեռացնել 
մեզմէ: Պօղոս առաքեալ այս իրողութեան գիտակից` կը բամեզմէ: Պօղոս առաքեալ այս իրողութեան գիտակից` կը բամեզմէ: Պօղոս առաքեալ այս իրողութեան գիտակից` կը բամեզմէ: Պօղոս առաքեալ այս իրողութեան գիտակից` կը բա----
ցագանչէ. ցագանչէ. ցագանչէ. ցագանչէ. ««««Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն. Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն. Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն. Ո՞վ կրնայ, ուրեմն, մեզ բաժնել Քրիստոսի սէրէն. 
նեղութի՞ւնը, անեղութի՞ւնը, անեղութի՞ւնը, անեղութի՞ւնը, անձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկունձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկունձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկունձկութի՞ւնը, հալածա՞նքը, սո՞վը, մերկու----
թի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը:... Որովհետեւ համոզուած եմ, թի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը:... Որովհետեւ համոզուած եմ, թի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը:... Որովհետեւ համոզուած եմ, թի՞ւնը, վտա՞նգը կամ սո՞ւրը:... Որովհետեւ համոզուած եմ, 
որ ոոր ոոր ոոր ո´́́́չ մահը եւ ոչ մահը եւ ոչ մահը եւ ոչ մահը եւ ո´́́́չ կեանքը, ոչ կեանքը, ոչ կեանքը, ոչ կեանքը, ո´́́́չ հրեշտակները, ոչ հրեշտակները, ոչ հրեշտակները, ոչ հրեշտակները, ո´́́́չ չար չ չար չ չար չ չար 
ոգիներու իշխանութիւնները, ոոգիներու իշխանութիւնները, ոոգիներու իշխանութիւնները, ոոգիներու իշխանութիւնները, ո´́́́չ ներկան եւ ոչ ներկան եւ ոչ ներկան եւ ոչ ներկան եւ ո´́́́չ գալիքը, ոչ գալիքը, ոչ գալիքը, ոչ գալիքը, ո´́́́չ չ չ չ 
ալ ոեւէ զօրութիւն, ոալ ոեւէ զօրութիւն, ոալ ոեւէ զօրութիւն, ոալ ոեւէ զօրութիւն, ո´́́́չ վերին եւ ոչ վերին եւ ոչ վերին եւ ոչ վերին եւ ո´́́́չ ալ ներքին աշխարհնեչ ալ ներքին աշխարհնեչ ալ ներքին աշխարհնեչ ալ ներքին աշխարհները, րը, րը, րը, 
ոոոո´́́́չ ալ ուրիշ ստեղծագործութիւն մը կրնայ մեզ բաժնել չ ալ ուրիշ ստեղծագործութիւն մը կրնայ մեզ բաժնել չ ալ ուրիշ ստեղծագործութիւն մը կրնայ մեզ բաժնել չ ալ ուրիշ ստեղծագործութիւն մը կրնայ մեզ բաժնել 
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Աստուծոյ սէրէն, որ մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս Աստուծոյ սէրէն, որ մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս Աստուծոյ սէրէն, որ մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս Աստուծոյ սէրէն, որ մենք ճանչցանք մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի միջոցաւՔրիստոսի միջոցաւՔրիստոսի միջոցաւՔրիստոսի միջոցաւ»»»» ( ( ( (ՀռՀռՀռՀռոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիսոմայեցիս 8. 8. 8. 8.35,3835,3835,3835,38----39):39):39):39):    

դ) Մարթա կդ) Մարթա կդ) Մարթա կդ) Մարթա կ’’’’ուզէր Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն փորեուզէր Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն փորեուզէր Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն փորեուզէր Յիսուսի եւ իր աշակերտներուն փորե----
րը կշտացնել, իսկ Մարիամ կրը կշտացնել, իսկ Մարիամ կրը կշտացնել, իսկ Մարիամ կրը կշտացնել, իսկ Մարիամ կ’’’’ուզէր իր սիրտն ու հոգին ուզէր իր սիրտն ու հոգին ուզէր իր սիրտն ու հոգին ուզէր իր սիրտն ու հոգին 
կշտացնել կշտացնել կշտացնել կշտացնել Տիրոջ խօսքերով ու սիրով: Մարթա կը խորհէր որ Տիրոջ խօսքերով ու սիրով: Մարթա կը խորհէր որ Տիրոջ խօսքերով ու սիրով: Մարթա կը խորհէր որ Տիրոջ խօսքերով ու սիրով: Մարթա կը խորհէր որ 
իր ըրածը աւելի առաջնահերթ էր քան Մարիամին ըրածը: իր ըրածը աւելի առաջնահերթ էր քան Մարիամին ըրածը: իր ըրածը աւելի առաջնահերթ էր քան Մարիամին ըրածը: իր ըրածը աւելի առաջնահերթ էր քան Մարիամին ըրածը: 
Յիսուս սակայն, իր տուեալ պատասխանով, ցոյց տուաւ Յիսուս սակայն, իր տուեալ պատասխանով, ցոյց տուաւ Յիսուս սակայն, իր տուեալ պատասխանով, ցոյց տուաւ Յիսուս սակայն, իր տուեալ պատասխանով, ցոյց տուաւ 
Մարթային, թէ Մարիամին ըրածը աւելիՄարթային, թէ Մարիամին ըրածը աւելիՄարթային, թէ Մարիամին ըրածը աւելիՄարթային, թէ Մարիամին ըրածը աւելի´ ´ ´ ´ առաջնահերթ ու առաջնահերթ ու առաջնահերթ ու առաջնահերթ ու 
աւելիաւելիաւելիաւելի´ ´ ´ ´ կարեւոր էր քան իր ըրածը: Յաճախ մենք եւս մեր կարեւոր էր քան իր ըրածը: Յաճախ մենք եւս մեր կարեւոր էր քան իր ըրածը: Յաճախ մենք եւս մեր կարեւոր էր քան իր ըրածը: Յաճախ մենք եւս մեր 
ըրածը կրնանք ուըրածը կրնանք ուըրածը կրնանք ուըրածը կրնանք ուրիշին ըրածէն առաջնահերթ նկատել, բայց րիշին ըրածէն առաջնահերթ նկատել, բայց րիշին ըրածէն առաջնահերթ նկատել, բայց րիշին ըրածէն առաջնահերթ նկատել, բայց 
դիմենք Յիսուսին` ինչպէս Մարթա ինք դիմեց, Յիսուս ցոյց դիմենք Յիսուսին` ինչպէս Մարթա ինք դիմեց, Յիսուս ցոյց դիմենք Յիսուսին` ինչպէս Մարթա ինք դիմեց, Յիսուս ցոյց դիմենք Յիսուսին` ինչպէս Մարթա ինք դիմեց, Յիսուս ցոյց 
պիտի տայ մեզի ճշմարտութիւնը:պիտի տայ մեզի ճշմարտութիւնը:պիտի տայ մեզի ճշմարտութիւնը:պիտի տայ մեզի ճշմարտութիւնը:    

ե) Յիսուս պաշտպանեց Մարիամը ու գովեց անոր ըրածը ե) Յիսուս պաշտպանեց Մարիամը ու գովեց անոր ըրածը ե) Յիսուս պաշտպանեց Մարիամը ու գովեց անոր ըրածը ե) Յիսուս պաշտպանեց Մարիամը ու գովեց անոր ըրածը 
ընդդէմ Մարթայի քննադատութեան: Անոնք որոնք Աստուծոյ ընդդէմ Մարթայի քննադատութեան: Անոնք որոնք Աստուծոյ ընդդէմ Մարթայի քննադատութեան: Անոնք որոնք Աստուծոյ ընդդէմ Մարթայի քննադատութեան: Անոնք որոնք Աստուծոյ 
զաւակներուն դէմ կը խօսին ու կը քննադատզաւակներուն դէմ կը խօսին ու կը քննադատզաւակներուն դէմ կը խօսին ու կը քննադատզաւակներուն դէմ կը խօսին ու կը քննադատեն անոնց են անոնց են անոնց են անոնց 
ըրածները` զՔրիստոս իրենց հակառակորդ դարձուցած ըրածները` զՔրիստոս իրենց հակառակորդ դարձուցած ըրածները` զՔրիստոս իրենց հակառակորդ դարձուցած ըրածները` զՔրիստոս իրենց հակառակորդ դարձուցած 
կկկկ’’’’ըլլան: Քրիստոս ինքն է պաշտպանը իր զաւակներու ըլլան: Քրիստոս ինքն է պաշտպանը իր զաւակներու ըլլան: Քրիստոս ինքն է պաշտպանը իր զաւակներու ըլլան: Քրիստոս ինքն է պաշտպանը իր զաւակներու 
դատին` ընդդէմ իր զաւակներու հակառակորդներուն: Հարդատին` ընդդէմ իր զաւակներու հակառակորդներուն: Հարդատին` ընդդէմ իր զաւակներու հակառակորդներուն: Հարդատին` ընդդէմ իր զաւակներու հակառակորդներուն: Հար----
կաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Մարթա հակառակորդ մըն էր կաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Մարթա հակառակորդ մըն էր կաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Մարթա հակառակորդ մըն էր կաւ ըսել չեմ ուզեր թէ Մարթա հակառակորդ մըն էր 
Մարիամին: Մարթա Մարիամին հակառակ չէր, այլ` անոր Մարիամին: Մարթա Մարիամին հակառակ չէր, այլ` անոր Մարիամին: Մարթա Մարիամին հակառակ չէր, այլ` անոր Մարիամին: Մարթա Մարիամին հակառակ չէր, այլ` անոր 
վերաբերմուվերաբերմուվերաբերմուվերաբերմունքին հակառակ էր: Մենք եւս, կրնանք հակառակ նքին հակառակ էր: Մենք եւս, կրնանք հակառակ նքին հակառակ էր: Մենք եւս, կրնանք հակառակ նքին հակառակ էր: Մենք եւս, կրնանք հակառակ 
ու անհամաձայն ըլլալ անձի մը վերաբերմունքին, կեցուածու անհամաձայն ըլլալ անձի մը վերաբերմունքին, կեցուածու անհամաձայն ըլլալ անձի մը վերաբերմունքին, կեցուածու անհամաձայն ըլլալ անձի մը վերաբերմունքին, կեցուած----
քին, ըրածին կամ խօսածին, բայց պէտք չէ ուղղակիօրէն քին, ըրածին կամ խօսածին, բայց պէտք չէ ուղղակիօրէն քին, ըրածին կամ խօսածին, բայց պէտք չէ ուղղակիօրէն քին, ըրածին կամ խօսածին, բայց պէտք չէ ուղղակիօրէն 
անձին հակառակորդ ըլլանք:անձին հակառակորդ ըլլանք:անձին հակառակորդ ըլլանք:անձին հակառակորդ ըլլանք:    

զ) Մարիամ չանհանգստացաւ երբ յանդիմանուեցաւ զ) Մարիամ չանհանգստացաւ երբ յանդիմանուեցաւ զ) Մարիամ չանհանգստացաւ երբ յանդիմանուեցաւ զ) Մարիամ չանհանգստացաւ երբ յանդիմանուեցաւ 
Մարթայի կողմէ, որովհետեւ Քրիստոս իր կողքին էՄարթայի կողմէ, որովհետեւ Քրիստոս իր կողքին էՄարթայի կողմէ, որովհետեւ Քրիստոս իր կողքին էՄարթայի կողմէ, որովհետեւ Քրիստոս իր կողքին էր, եւ ինք` ր, եւ ինք` ր, եւ ինք` ր, եւ ինք` 
Քրիստոսի կողքին: Մենք եւս, եթէ երբեք Քրիստոսի հետ ենք, Քրիստոսի կողքին: Մենք եւս, եթէ երբեք Քրիստոսի հետ ենք, Քրիստոսի կողքին: Մենք եւս, եթէ երբեք Քրիստոսի հետ ենք, Քրիստոսի կողքին: Մենք եւս, եթէ երբեք Քրիստոսի հետ ենք, 
եւ Քրիստոս` մեզի հետ, չանհանգստանանք ու չնեղանանք եւ Քրիստոս` մեզի հետ, չանհանգստանանք ու չնեղանանք եւ Քրիստոս` մեզի հետ, չանհանգստանանք ու չնեղանանք եւ Քրիստոս` մեզի հետ, չանհանգստանանք ու չնեղանանք 
երբ մարդիկ մեզ հալածեն ու նեղացնեն:երբ մարդիկ մեզ հալածեն ու նեղացնեն:երբ մարդիկ մեզ հալածեն ու նեղացնեն:երբ մարդիկ մեզ հալածեն ու նեղացնեն:    

է) Մարիամ է) Մարիամ է) Մարիամ է) Մարիամ ««««Լաւ բաժինը ընտրեցԼաւ բաժինը ընտրեցԼաւ բաժինը ընտրեցԼաւ բաժինը ընտրեց»:»:»:»:    Յիսուս իրեն հետ Յիսուս իրեն հետ Յիսուս իրեն հետ Յիսուս իրեն հետ 
ըլլալը ըլլալը ըլլալը ըլլալը ««««լաւ բաժինըլաւ բաժինըլաւ բաժինըլաւ բաժինը» » » » կոչեց: Պետրոս առաքեալ նաեւ այլակոչեց: Պետրոս առաքեալ նաեւ այլակոչեց: Պետրոս առաքեալ նաեւ այլակոչեց: Պետրոս առաքեալ նաեւ այլա----
կերպեկերպեկերպեկերպեալ Յիսուսի ներկայութեան մէջ մնալն ու ապրիլը ալ Յիսուսի ներկայութեան մէջ մնալն ու ապրիլը ալ Յիսուսի ներկայութեան մէջ մնալն ու ապրիլը ալ Յիսուսի ներկայութեան մէջ մնալն ու ապրիլը ««««լաւլաւլաւլաւ» » » » 
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կոչեց (Մատթէոս 17.4): Պօղոս առաքեալ երկինքի մէջ մեր կոչեց (Մատթէոս 17.4): Պօղոս առաքեալ երկինքի մէջ մեր կոչեց (Մատթէոս 17.4): Պօղոս առաքեալ երկինքի մէջ մեր կոչեց (Մատթէոս 17.4): Պօղոս առաքեալ երկինքի մէջ մեր 
ունեցած ստացուածքները ունեցած ստացուածքները ունեցած ստացուածքները ունեցած ստացուածքները ««««աւելի լաւաւելի լաւաւելի լաւաւելի լաւ» » » » համարեց քան երկրի համարեց քան երկրի համարեց քան երկրի համարեց քան երկրի 
վրայ մեր ունեցած ստացուածքները (Եբրայեցիս 10.34): վրայ մեր ունեցած ստացուածքները (Եբրայեցիս 10.34): վրայ մեր ունեցած ստացուածքները (Եբրայեցիս 10.34): վրայ մեր ունեցած ստացուածքները (Եբրայեցիս 10.34): 
Սաղմոսագիրը Տիրոջ յուսալը Սաղմոսագիրը Տիրոջ յուսալը Սաղմոսագիրը Տիրոջ յուսալը Սաղմոսագիրը Տիրոջ յուսալը ««««լաւլաւլաւլաւ» » » » բառով որակեց (Սաղմոսբառով որակեց (Սաղմոսբառով որակեց (Սաղմոսբառով որակեց (Սաղմոս    
118.8): 118.8): 118.8): 118.8): Արդարեւ, Տիրոջ հետ ըլլալը լաւ բան է, Տիրոջ յուսալը Արդարեւ, Տիրոջ հետ ըլլալը լաւ բան է, Տիրոջ յուսալը Արդարեւ, Տիրոջ հետ ըլլալը լաւ բան է, Տիրոջ յուսալը Արդարեւ, Տիրոջ հետ ըլլալը լաւ բան է, Տիրոջ յուսալը 
եւ Տիրոջ սիրոյն մէջ մնալը լաւ բան է, Տիրոջ սրտին մէջ եւ Տիրոջ սիրոյն մէջ մնալը լաւ բան է, Տիրոջ սրտին մէջ եւ Տիրոջ սիրոյն մէջ մնալը լաւ բան է, Տիրոջ սրտին մէջ եւ Տիրոջ սիրոյն մէջ մնալը լաւ բան է, Տիրոջ սրտին մէջ 
բնակիլը ու Տէրը մեր սրտին մէջ բնակեցնելը լաւ բան է: Ի՞նչ բնակիլը ու Տէրը մեր սրտին մէջ բնակեցնելը լաւ բան է: Ի՞նչ բնակիլը ու Տէրը մեր սրտին մէջ բնակեցնելը լաւ բան է: Ի՞նչ բնակիլը ու Տէրը մեր սրտին մէջ բնակեցնելը լաւ բան է: Ի՞նչ 
աւելի լաւ բան կայ քան դառնալ բնակարան Աստուծոյ սուրբ աւելի լաւ բան կայ քան դառնալ բնակարան Աստուծոյ սուրբ աւելի լաւ բան կայ քան դառնալ բնակարան Աստուծոյ սուրբ աւելի լաւ բան կայ քան դառնալ բնակարան Աստուծոյ սուրբ 
Որդիին: Ի՞նչ աւելի լաւ բան կայ քաՈրդիին: Ի՞նչ աւելի լաւ բան կայ քաՈրդիին: Ի՞նչ աւելի լաւ բան կայ քաՈրդիին: Ի՞նչ աւելի լաւ բան կայ քան Տէրը, որ աղբիւրն ու ն Տէրը, որ աղբիւրն ու ն Տէրը, որ աղբիւրն ու ն Տէրը, որ աղբիւրն ու 
պարգեւիչն է բոլոր լաւ բաներուն: Վա՜յ անոնց` որոնք պարգեւիչն է բոլոր լաւ բաներուն: Վա՜յ անոնց` որոնք պարգեւիչն է բոլոր լաւ բաներուն: Վա՜յ անոնց` որոնք պարգեւիչն է բոլոր լաւ բաներուն: Վա՜յ անոնց` որոնք 
աշխարհը աւելի լաւ կը համարեն քան Ստեղծիչը աշխարհին:աշխարհը աւելի լաւ կը համարեն քան Ստեղծիչը աշխարհին:աշխարհը աւելի լաւ կը համարեն քան Ստեղծիչը աշխարհին:աշխարհը աւելի լաւ կը համարեն քան Ստեղծիչը աշխարհին:    

ը) Կը) Կը) Կը) Կ’’’’աւարտեմ խօսելով Մարիամի համար գործածուած աւարտեմ խօսելով Մարիամի համար գործածուած աւարտեմ խօսելով Մարիամի համար գործածուած աւարտեմ խօսելով Մարիամի համար գործածուած 
««««ընտրեցընտրեցընտրեցընտրեց» » » » բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: ««««ԸնտրելԸնտրելԸնտրելԸնտրել» » » » կամ կամ կամ կամ ««««ԸնտրութիւնԸնտրութիւնԸնտրութիւնԸնտրութիւն» » » » բառը բառը բառը բառը 
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ իւրաքայստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ իւրաքայստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ իւրաքայստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր մարդ արարած կը նչիւր մարդ արարած կը նչիւր մարդ արարած կը նչիւր մարդ արարած կը 
գտնուի երկընտրանքի մը դիմաց, եւ անխուսափելիօրէն գտնուի երկընտրանքի մը դիմաց, եւ անխուսափելիօրէն գտնուի երկընտրանքի մը դիմաց, եւ անխուսափելիօրէն գտնուի երկընտրանքի մը դիմաց, եւ անխուսափելիօրէն 
պէտք է կատարէ ընտրութիւն մը:պէտք է կատարէ ընտրութիւն մը:պէտք է կատարէ ընտրութիւն մը:պէտք է կատարէ ընտրութիւն մը:    

Աստուած մարդուն ազատ կամքի պարգեւը տուած է, եւ Աստուած մարդուն ազատ կամքի պարգեւը տուած է, եւ Աստուած մարդուն ազատ կամքի պարգեւը տուած է, եւ Աստուած մարդուն ազատ կամքի պարգեւը տուած է, եւ 
անոր դիմաց դրած է յաւիտենական կեանքի ճամբան ու անոր դիմաց դրած է յաւիտենական կեանքի ճամբան ու անոր դիմաց դրած է յաւիտենական կեանքի ճամբան ու անոր դիմաց դրած է յաւիտենական կեանքի ճամբան ու 
յաւիտենական մահուան ճամբան, եւ կը պատուիրէ ընտրել յաւիտենական մահուան ճամբան, եւ կը պատուիրէ ընտրել յաւիտենական մահուան ճամբան, եւ կը պատուիրէ ընտրել յաւիտենական մահուան ճամբան, եւ կը պատուիրէ ընտրել 
յաւիտենական կեյաւիտենական կեյաւիտենական կեյաւիտենական կեանքի ճամբան (Բ.Օրինաց 30.19): Աստուած անքի ճամբան (Բ.Օրինաց 30.19): Աստուած անքի ճամբան (Բ.Օրինաց 30.19): Աստուած անքի ճամբան (Բ.Օրինաց 30.19): Աստուած 
չի պարտադրեր որ ընտրենք յաւիտենական կեանքի ճամբան, չի պարտադրեր որ ընտրենք յաւիտենական կեանքի ճամբան, չի պարտադրեր որ ընտրենք յաւիտենական կեանքի ճամբան, չի պարտադրեր որ ընտրենք յաւիտենական կեանքի ճամբան, 
որովհետեւ ազատ կամք տուած է մեզի, բայց սէրէ մղուած կը որովհետեւ ազատ կամք տուած է մեզի, բայց սէրէ մղուած կը որովհետեւ ազատ կամք տուած է մեզի, բայց սէրէ մղուած կը որովհետեւ ազատ կամք տուած է մեզի, բայց սէրէ մղուած կը 
պատուիրէ որ այդ քայլը առնենք:պատուիրէ որ այդ քայլը առնենք:պատուիրէ որ այդ քայլը առնենք:պատուիրէ որ այդ քայլը առնենք:    

Քրիստոս մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ կը Քրիստոս մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ կը Քրիստոս մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ կը Քրիստոս մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ կը 
խօսի դէպի կորուստ տանող նեղ դուռին եւխօսի դէպի կորուստ տանող նեղ դուռին եւխօսի դէպի կորուստ տանող նեղ դուռին եւխօսի դէպի կորուստ տանող նեղ դուռին եւ    դէպի կեանք դէպի կեանք դէպի կեանք դէպի կեանք 
տանող նեղ դուռին մասին եւ մեզ կը քաջալերէ ու կը յորդորէ տանող նեղ դուռին մասին եւ մեզ կը քաջալերէ ու կը յորդորէ տանող նեղ դուռին մասին եւ մեզ կը քաջալերէ ու կը յորդորէ տանող նեղ դուռին մասին եւ մեզ կը քաջալերէ ու կը յորդորէ 
որ մտնենք նեղ դռնէն (Մատթէոս 7.13որ մտնենք նեղ դռնէն (Մատթէոս 7.13որ մտնենք նեղ դռնէն (Մատթէոս 7.13որ մտնենք նեղ դռնէն (Մատթէոս 7.13----14):14):14):14):    

Դարձեալ, Տէրը մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ Դարձեալ, Տէրը մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ Դարձեալ, Տէրը մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ Դարձեալ, Տէրը մեզ ընտրութեան մը դիմաց կը դնէ երբ 
կը խօսի Աստուծոյ ու դրամին մասին, եւ կը պատուիրէ նախ կը խօսի Աստուծոյ ու դրամին մասին, եւ կը պատուիրէ նախ կը խօսի Աստուծոյ ու դրամին մասին, եւ կը պատուիրէ նախ կը խօսի Աստուծոյ ու դրամին մասին, եւ կը պատուիրէ նախ 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրել (Մատթէոս 6.24,33Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրել (Մատթէոս 6.24,33Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրել (Մատթէոս 6.24,33Աստուծոյ թագաւորութիւնը խնդրել (Մատթէոս 6.24,33):):):):    

Յիսուս կՅիսուս կՅիսուս կՅիսուս կ’’’’ըսէ թէ ինք մեր սրտի դրան առջեւ կանգնած է ու ըսէ թէ ինք մեր սրտի դրան առջեւ կանգնած է ու ըսէ թէ ինք մեր սրտի դրան առջեւ կանգնած է ու ըսէ թէ ինք մեր սրտի դրան առջեւ կանգնած է ու 
կը բաղխէ. եթէ իր ձայնը լսենք ու դուռը բանանք` ներս պիտի կը բաղխէ. եթէ իր ձայնը լսենք ու դուռը բանանք` ներս պիտի կը բաղխէ. եթէ իր ձայնը լսենք ու դուռը բանանք` ներս պիտի կը բաղխէ. եթէ իր ձայնը լսենք ու դուռը բանանք` ներս պիտի 



 510 

մտնէ եւ մեզի հետ պիտի ընտրէ, մենք ալ` իրեն հետ մտնէ եւ մեզի հետ պիտի ընտրէ, մենք ալ` իրեն հետ մտնէ եւ մեզի հետ պիտի ընտրէ, մենք ալ` իրեն հետ մտնէ եւ մեզի հետ պիտի ընտրէ, մենք ալ` իրեն հետ 
((((Յայտնութիւն 3.20): Մեզի կը մնայ որոշել եւ ընտրել եթէ Յայտնութիւն 3.20): Մեզի կը մնայ որոշել եւ ընտրել եթէ Յայտնութիւն 3.20): Մեզի կը մնայ որոշել եւ ընտրել եթէ Յայտնութիւն 3.20): Մեզի կը մնայ որոշել եւ ընտրել եթէ 
երբեք կերբեք կերբեք կերբեք կ’’’’ուզենք մեր սրտի դուռը բանալ իր դիմաուզենք մեր սրտի դուռը բանալ իր դիմաուզենք մեր սրտի դուռը բանալ իր դիմաուզենք մեր սրտի դուռը բանալ իր դիմաց թէ ոչ: Ան ց թէ ոչ: Ան ց թէ ոչ: Ան ց թէ ոչ: Ան 
դուռը կոտրելով ներս պիտի չմտնէ: Ան կը սպասէ որ մեր դուռը կոտրելով ներս պիտի չմտնէ: Ան կը սպասէ որ մեր դուռը կոտրելով ներս պիտի չմտնէ: Ան կը սպասէ որ մեր դուռը կոտրելով ներս պիտի չմտնէ: Ան կը սպասէ որ մեր 
ազատ կամքով բանանք մեր սրտի դուռը իր առջեւ:ազատ կամքով բանանք մեր սրտի դուռը իր առջեւ:ազատ կամքով բանանք մեր սրտի դուռը իր առջեւ:ազատ կամքով բանանք մեր սրտի դուռը իր առջեւ:    

Եղիա մարգարէն կը յանդիմանէ Իսրայէլացիները իրենց Եղիա մարգարէն կը յանդիմանէ Իսրայէլացիները իրենց Եղիա մարգարէն կը յանդիմանէ Իսրայէլացիները իրենց Եղիա մարգարէն կը յանդիմանէ Իսրայէլացիները իրենց 
երկմտութեան համար եւ կոչ կերկմտութեան համար եւ կոչ կերկմտութեան համար եւ կոչ կերկմտութեան համար եւ կոչ կ’’’’ուղղէ անոնց` կաուղղէ անոնց` կաուղղէ անոնց` կաուղղէ անոնց` կա´́́́մ զԱստմ զԱստմ զԱստմ զԱստ----
ուած ընտրելու ու զայն պաշտելու, եւ կաուած ընտրելու ու զայն պաշտելու, եւ կաուած ընտրելու ու զայն պաշտելու, եւ կաուած ընտրելու ու զայն պաշտելու, եւ կա´́́́մ` Բահաղը ընտմ` Բահաղը ընտմ` Բահաղը ընտմ` Բահաղը ընտրերերերե----
լու ու զայն պաշտելու (Գ.Թագաւորաց 18.21): Մարգարէն լու ու զայն պաշտելու (Գ.Թագաւորաց 18.21): Մարգարէն լու ու զայն պաշտելու (Գ.Թագաւորաց 18.21): Մարգարէն լու ու զայն պաշտելու (Գ.Թագաւորաց 18.21): Մարգարէն 
Իսրայէլացիները կը դնէ երկընտրանքի մը դիմաց` կամ ըլլալ Իսրայէլացիները կը դնէ երկընտրանքի մը դիմաց` կամ ըլլալ Իսրայէլացիները կը դնէ երկընտրանքի մը դիմաց` կամ ըլլալ Իսրայէլացիները կը դնէ երկընտրանքի մը դիմաց` կամ ըլլալ 
աստուածապաշտ, եւ կամ` կռապաշտ: Մեր ալ դիմաց աստուածապաշտ, եւ կամ` կռապաշտ: Մեր ալ դիմաց աստուածապաշտ, եւ կամ` կռապաշտ: Մեր ալ դիմաց աստուածապաշտ, եւ կամ` կռապաշտ: Մեր ալ դիմաց 
աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան ճամբաները աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան ճամբաները աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան ճամբաները աստուածպաշտութեան եւ կռապաշտութեան ճամբաները 
դրուած են, եւ կոչուած ենք ընտրութիւն կատարելու:դրուած են, եւ կոչուած ենք ընտրութիւն կատարելու:դրուած են, եւ կոչուած ենք ընտրութիւն կատարելու:դրուած են, եւ կոչուած ենք ընտրութիւն կատարելու:    

ԼաւոդիկիայիԼաւոդիկիայիԼաւոդիկիայիԼաւոդիկիայի    եկեղեցիին ուղղուած նամակին մէջ, եկեղեցիին ուղղուած նամակին մէջ, եկեղեցիին ուղղուած նամակին մէջ, եկեղեցիին ուղղուած նամակին մէջ, 
Յիսուս եկեղեցիին անդամները կը դնէ երկընտրանքի դիմաց, Յիսուս եկեղեցիին անդամները կը դնէ երկընտրանքի դիմաց, Յիսուս եկեղեցիին անդամները կը դնէ երկընտրանքի դիմաց, Յիսուս եկեղեցիին անդամները կը դնէ երկընտրանքի դիմաց, 
կակակակա´́́́մ պաղ ըլլալ, եւ կամ պաղ ըլլալ, եւ կամ պաղ ըլլալ, եւ կամ պաղ ըլլալ, եւ կա´́́́մ` տաք (Յայտնութիւն 3.15):մ` տաք (Յայտնութիւն 3.15):մ` տաք (Յայտնութիւն 3.15):մ` տաք (Յայտնութիւն 3.15):    

Երբ Յիսուս մեծահարուստ երիտասարդին պատուիրեց Երբ Յիսուս մեծահարուստ երիտասարդին պատուիրեց Երբ Յիսուս մեծահարուստ երիտասարդին պատուիրեց Երբ Յիսուս մեծահարուստ երիտասարդին պատուիրեց 
որ ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ` զայն երկընտրանոր ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ` զայն երկընտրանոր ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ` զայն երկընտրանոր ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ` զայն երկընտրան----
քի դիմաց դրած եղաւ (Մատթքի դիմաց դրած եղաւ (Մատթքի դիմաց դրած եղաւ (Մատթքի դիմաց դրած եղաւ (Մատթէոս 19.21). կաէոս 19.21). կաէոս 19.21). կաէոս 19.21). կա´́́́մ պահել իր մ պահել իր մ պահել իր մ պահել իր 
դրամը եւ կորսնցնել արքայութիւնը, եւ կադրամը եւ կորսնցնել արքայութիւնը, եւ կադրամը եւ կորսնցնել արքայութիւնը, եւ կադրամը եւ կորսնցնել արքայութիւնը, եւ կա´́́́մ` ունեցած դրամ` ունեցած դրամ` ունեցած դրամ` ունեցած դրա----
մը աղքատներուն տալ ու շահիլ արքայութիւնը: Մեր ալ դիմը աղքատներուն տալ ու շահիլ արքայութիւնը: Մեր ալ դիմը աղքատներուն տալ ու շահիլ արքայութիւնը: Մեր ալ դիմը աղքատներուն տալ ու շահիլ արքայութիւնը: Մեր ալ դի----
մաց նոյն այս երկու ճամբաները դրուած են, այսինքն` աղքամաց նոյն այս երկու ճամբաները դրուած են, այսինքն` աղքամաց նոյն այս երկու ճամբաները դրուած են, այսինքն` աղքամաց նոյն այս երկու ճամբաները դրուած են, այսինքն` աղքա----
տասիրութեան ճամբան եւ աստուածսիրութեան ճամբան, եւ տասիրութեան ճամբան եւ աստուածսիրութեան ճամբան, եւ տասիրութեան ճամբան եւ աստուածսիրութեան ճամբան, եւ տասիրութեան ճամբան եւ աստուածսիրութեան ճամբան, եւ 
մենք եւս ընտրութիւն մենք եւս ընտրութիւն մենք եւս ընտրութիւն մենք եւս ընտրութիւն կատարելու քննութեան առջեւ կը կատարելու քննութեան առջեւ կը կատարելու քննութեան առջեւ կը կատարելու քննութեան առջեւ կը 
գտնուինք: Մեծահարուստը ձախողեցաւ քննութեան մէջ, իսկ գտնուինք: Մեծահարուստը ձախողեցաւ քննութեան մէջ, իսկ գտնուինք: Մեծահարուստը ձախողեցաւ քննութեան մէջ, իսկ գտնուինք: Մեծահարուստը ձախողեցաւ քննութեան մէջ, իսկ 
մե՞նք:մե՞նք:մե՞նք:մե՞նք:    

Մէկու մը հայրը մահացած էր եւ ան կՄէկու մը հայրը մահացած էր եւ ան կՄէկու մը հայրը մահացած էր եւ ան կՄէկու մը հայրը մահացած էր եւ ան կ’’’’ուզէր երթալ եւ ուզէր երթալ եւ ուզէր երթալ եւ ուզէր երթալ եւ 
թաղել հայրը. Յիսուս անոր պատուիրեց որ թոյլ տայ որ թաղել հայրը. Յիսուս անոր պատուիրեց որ թոյլ տայ որ թաղել հայրը. Յիսուս անոր պատուիրեց որ թոյլ տայ որ թաղել հայրը. Յիսուս անոր պատուիրեց որ թոյլ տայ որ 
մեռելները թաղեն իրենց մեռելները իսկ ինք երթայ եւ մեռելները թաղեն իրենց մեռելները իսկ ինք երթայ եւ մեռելները թաղեն իրենց մեռելները իսկ ինք երթայ եւ մեռելները թաղեն իրենց մեռելները իսկ ինք երթայ եւ 
Աստուծոյ արքայութիւնԱստուծոյ արքայութիւնԱստուծոյ արքայութիւնԱստուծոյ արքայութիւնը քարոզէ (Ղուկաս 9.59ը քարոզէ (Ղուկաս 9.59ը քարոզէ (Ղուկաս 9.59ը քարոզէ (Ղուկաս 9.59----60): 60): 60): 60): Տուեալ Տուեալ Տուեալ Տուեալ 
մարդը կը գտնուէր երկու ընտրութիւններու դիմաց` կամարդը կը գտնուէր երկու ընտրութիւններու դիմաց` կամարդը կը գտնուէր երկու ընտրութիւններու դիմաց` կամարդը կը գտնուէր երկու ընտրութիւններու դիմաց` կա´́́́մ մ մ մ 
երթալ եւ իր մեռելը թաղել, եւ կաերթալ եւ իր մեռելը թաղել, եւ կաերթալ եւ իր մեռելը թաղել, եւ կաերթալ եւ իր մեռելը թաղել, եւ կա´́́́մ` երթալ ու մեռելներու մ` երթալ ու մեռելներու մ` երթալ ու մեռելներու մ` երթալ ու մեռելներու 
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յարուցիչ Քրիստոսը քարոզել: Հարկաւ մեռելաթաղութիւնը յարուցիչ Քրիստոսը քարոզել: Հարկաւ մեռելաթաղութիւնը յարուցիչ Քրիստոսը քարոզել: Հարկաւ մեռելաթաղութիւնը յարուցիչ Քրիստոսը քարոզել: Հարկաւ մեռելաթաղութիւնը 
սխալ կամ մեղք չէ. այստեղ քրիստոս մեղքի մէջ մեռած սխալ կամ մեղք չէ. այստեղ քրիստոս մեղքի մէջ մեռած սխալ կամ մեղք չէ. այստեղ քրիստոս մեղքի մէջ մեռած սխալ կամ մեղք չէ. այստեղ քրիստոս մեղքի մէջ մեռած 
մարդոց ու դէպի մմարդոց ու դէպի մմարդոց ու դէպի մմարդոց ու դէպի մահ տանող մեղսալից կեանքի մասին է որ ահ տանող մեղսալից կեանքի մասին է որ ահ տանող մեղսալից կեանքի մասին է որ ահ տանող մեղսալից կեանքի մասին է որ 
կը խօսի, ըսել ուզելով` թէ անոնք որոնք կկը խօսի, ըսել ուզելով` թէ անոնք որոնք կկը խօսի, ըսել ուզելով` թէ անոնք որոնք կկը խօսի, ըսել ուզելով` թէ անոնք որոնք կ’’’’ուզեն կամ կը ուզեն կամ կը ուզեն կամ կը ուզեն կամ կը 
կանչուի իրեն հետեւելու, պէտք է հեռու մնան մեղսալից կանչուի իրեն հետեւելու, պէտք է հեռու մնան մեղսալից կանչուի իրեն հետեւելու, պէտք է հեռու մնան մեղսալից կանչուի իրեն հետեւելու, պէտք է հեռու մնան մեղսալից 
կեանքէն եւ պէտք է իրենք զիրենք անջատեն բոլոր այն կեանքէն եւ պէտք է իրենք զիրենք անջատեն բոլոր այն կեանքէն եւ պէտք է իրենք զիրենք անջատեն բոլոր այն կեանքէն եւ պէտք է իրենք զիրենք անջատեն բոլոր այն 
երեւոյթներէն, որոնք կրնան իրենց գլորումին պատճառ հաներեւոյթներէն, որոնք կրնան իրենց գլորումին պատճառ հաներեւոյթներէն, որոնք կրնան իրենց գլորումին պատճառ հաներեւոյթներէն, որոնք կրնան իրենց գլորումին պատճառ հան----
դիսանալ:դիսանալ:դիսանալ:դիսանալ:    

Մարդ Մարդ Մարդ Մարդ մը փափաք յայտնեց հետեւելու Տիրոջ, բայց Տիրոջ մը փափաք յայտնեց հետեւելու Տիրոջ, բայց Տիրոջ մը փափաք յայտնեց հետեւելու Տիրոջ, բայց Տիրոջ մը փափաք յայտնեց հետեւելու Տիրոջ, բայց Տիրոջ 
թոյլտուութիւնը խնդրեց նախ երթալու եւ իր ընտանիքէն թոյլտուութիւնը խնդրեց նախ երթալու եւ իր ընտանիքէն թոյլտուութիւնը խնդրեց նախ երթալու եւ իր ընտանիքէն թոյլտուութիւնը խնդրեց նախ երթալու եւ իր ընտանիքէն 
հրաժեշտ առնելու: Տէրը անոր ըսաւ. հրաժեշտ առնելու: Տէրը անոր ըսաւ. հրաժեշտ առնելու: Տէրը անոր ըսաւ. հրաժեշտ առնելու: Տէրը անոր ըսաւ. ««««Ան որ ձեռքը մաճին կը Ան որ ձեռքը մաճին կը Ան որ ձեռքը մաճին կը Ան որ ձեռքը մաճին կը 
դնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեանդնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեանդնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեանդնէ եւ ետ կը նայի, յարմար չէ Աստուծոյ թագաւորութեան»»»»    
((((Ղուկաս 9.61Ղուկաս 9.61Ղուկաս 9.61Ղուկաս 9.61----62): 62): 62): 62): Տէրը իրեն հետեւիլ ուզող այս մարդը եՏէրը իրեն հետեւիլ ուզող այս մարդը եՏէրը իրեն հետեւիլ ուզող այս մարդը եՏէրը իրեն հետեւիլ ուզող այս մարդը երկու րկու րկու րկու 
ընտրութիւններու դիմաց դրաւ` կաընտրութիւններու դիմաց դրաւ` կաընտրութիւններու դիմաց դրաւ` կաընտրութիւններու դիմաց դրաւ` կա´́́́մ` վերադառնալ իր մ` վերադառնալ իր մ` վերադառնալ իր մ` վերադառնալ իր 
ընտանիքին, այսինքն` իր նախկին կեանքին ու կենցաղաընտանիքին, այսինքն` իր նախկին կեանքին ու կենցաղաընտանիքին, այսինքն` իր նախկին կեանքին ու կենցաղաընտանիքին, այսինքն` իր նախկին կեանքին ու կենցաղա----
կերպին, եւ կակերպին, եւ կակերպին, եւ կակերպին, եւ կա´́́́մ` ամուր բռնել իր ձեռքին մէջ Աստուծոյ մ` ամուր բռնել իր ձեռքին մէջ Աստուծոյ մ` ամուր բռնել իր ձեռքին մէջ Աստուծոյ մ` ամուր բռնել իր ձեռքին մէջ Աստուծոյ 
թագաւորութեան մաճը: Մենք եւս սոյն երկընտրանքին թագաւորութեան մաճը: Մենք եւս սոյն երկընտրանքին թագաւորութեան մաճը: Մենք եւս սոյն երկընտրանքին թագաւորութեան մաճը: Մենք եւս սոյն երկընտրանքին 
դիմաց կը գտնուինք. եթէ մեր ձեռքին մէջ բռնած ենք դիմաց կը գտնուինք. եթէ մեր ձեռքին մէջ բռնած ենք դիմաց կը գտնուինք. եթէ մեր ձեռքին մէջ բռնած ենք դիմաց կը գտնուինք. եթէ մեր ձեռքին մէջ բռնած ենք 
ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծոյ թագաւորութեան մաճը` պէտք է խզենք մեր կապը յ թագաւորութեան մաճը` պէտք է խզենք մեր կապը յ թագաւորութեան մաճը` պէտք է խզենք մեր կապը յ թագաւորութեան մաճը` պէտք է խզենք մեր կապը 
ոեւէ բանի հետ որ մեզ կը հեռացնէ Աստուծոյ թագաւորուոեւէ բանի հետ որ մեզ կը հեռացնէ Աստուծոյ թագաւորուոեւէ բանի հետ որ մեզ կը հեռացնէ Աստուծոյ թագաւորուոեւէ բանի հետ որ մեզ կը հեռացնէ Աստուծոյ թագաւորու----
թեան անդաստանէն:թեան անդաստանէն:թեան անդաստանէն:թեան անդաստանէն:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, Մարիամ Քրիստոսը ընտրեց: Դուն ընթերցող, Մարիամ Քրիստոսը ընտրեց: Դուն ընթերցող, Մարիամ Քրիստոսը ընտրեց: Դուն ընթերցող, Մարիամ Քրիստոսը ընտրեց: Դուն 
ի՞նչ ընտրած ես: Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Տիրոջ` ի՞նչ ընտրած ես: Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Տիրոջ` ի՞նչ ընտրած ես: Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Տիրոջ` ի՞նչ ընտրած ես: Սաղմոսագիրը խօսքը ուղղելով Տիրոջ` 
կկկկ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուն իմ բաժինս ես, ոԴուն իմ բաժինս ես, ոԴուն իմ բաժինս ես, ոԴուն իմ բաժինս ես, ո´́́́վ Տէրվ Տէրվ Տէրվ Տէր»»»» ( ( ( (Սաղմոս 119Սաղմոս 119Սաղմոս 119Սաղմոս 119.57): .57): .57): .57): Դուն Դուն Դուն Դուն 
կրնա՞ս Սաղմոսագիրին հետ ու իրեն նման յայտարարել թէ կրնա՞ս Սաղմոսագիրին հետ ու իրեն նման յայտարարել թէ կրնա՞ս Սաղմոսագիրին հետ ու իրեն նման յայտարարել թէ կրնա՞ս Սաղմոսագիրին հետ ու իրեն նման յայտարարել թէ 
Տէրը ինքն է քու բաժինդ, քու ուրախութիւնդ, քու հարստուՏէրը ինքն է քու բաժինդ, քու ուրախութիւնդ, քու հարստուՏէրը ինքն է քու բաժինդ, քու ուրախութիւնդ, քու հարստուՏէրը ինքն է քու բաժինդ, քու ուրախութիւնդ, քու հարստու----
թիւնդ, քու նպատակդ: Կրնա՞ս Դաւիթ մարգարէին նման թիւնդ, քու նպատակդ: Կրնա՞ս Դաւիթ մարգարէին նման թիւնդ, քու նպատակդ: Կրնա՞ս Դաւիթ մարգարէին նման թիւնդ, քու նպատակդ: Կրնա՞ս Դաւիթ մարգարէին նման 
ըսել. ըսել. ըսել. ըսել. ««««Տէրն է իմ ժառանգութեանս ու բաժակիս բաժինըՏէրն է իմ ժառանգութեանս ու բաժակիս բաժինըՏէրն է իմ ժառանգութեանս ու բաժակիս բաժինըՏէրն է իմ ժառանգութեանս ու բաժակիս բաժինը»»»»    
((((Սաղմոս 16.5): Դաւիթին երկրաւոր ժառանգութիՍաղմոս 16.5): Դաւիթին երկրաւոր ժառանգութիՍաղմոս 16.5): Դաւիթին երկրաւոր ժառանգութիՍաղմոս 16.5): Դաւիթին երկրաւոր ժառանգութիւնները, ւնները, ւնները, ւնները, 
գանձերն ու հարստութիւնները շատ էին, բայց ան իր ուշագանձերն ու հարստութիւնները շատ էին, բայց ան իր ուշագանձերն ու հարստութիւնները շատ էին, բայց ան իր ուշագանձերն ու հարստութիւնները շատ էին, բայց ան իր ուշա----
դրութիւնը անոնց վրայ չէր կեդրոնացուցած, անոնց չէր դրութիւնը անոնց վրայ չէր կեդրոնացուցած, անոնց չէր դրութիւնը անոնց վրայ չէր կեդրոնացուցած, անոնց չէր դրութիւնը անոնց վրայ չէր կեդրոնացուցած, անոնց չէր 
կապուած, ընդհակառակը, ան իր ամբողջ ուշադրութիւնը կապուած, ընդհակառակը, ան իր ամբողջ ուշադրութիւնը կապուած, ընդհակառակը, ան իր ամբողջ ուշադրութիւնը կապուած, ընդհակառակը, ան իր ամբողջ ուշադրութիւնը 
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Տիրոջ վրայ կեդրոնացուցած էր: Դուն կրնա՞ս հարստութիւն Տիրոջ վրայ կեդրոնացուցած էր: Դուն կրնա՞ս հարստութիւն Տիրոջ վրայ կեդրոնացուցած էր: Դուն կրնա՞ս հարստութիւն Տիրոջ վրայ կեդրոնացուցած էր: Դուն կրնա՞ս հարստութիւն 
ունենալ, բայց Տիրոջ կապուած մնալ: Կրնա՞ս քեզունենալ, բայց Տիրոջ կապուած մնալ: Կրնա՞ս քեզունենալ, բայց Տիրոջ կապուած մնալ: Կրնա՞ս քեզունենալ, բայց Տիրոջ կապուած մնալ: Կրնա՞ս քեզի ձգուած ի ձգուած ի ձգուած ի ձգուած 
ժառանգութիւն ունենալ, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու ժառանգութիւն ունենալ, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու ժառանգութիւն ունենալ, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու ժառանգութիւն ունենալ, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու 
ժառանգութիւնդ: Կրնա՞ս կեանքիդ մէջ շատ բան ձեռք ձգել, ժառանգութիւնդ: Կրնա՞ս կեանքիդ մէջ շատ բան ձեռք ձգել, ժառանգութիւնդ: Կրնա՞ս կեանքիդ մէջ շատ բան ձեռք ձգել, ժառանգութիւնդ: Կրնա՞ս կեանքիդ մէջ շատ բան ձեռք ձգել, 
բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու բաժակիդ բաժինը, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու բաժակիդ բաժինը, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու բաժակիդ բաժինը, բայց յայտարարել թէ Տէրը ինքն է քու բաժակիդ բաժինը, 
այսինքն` այս կեանքէն բաժինդ, գանձդ, անկորնչելի հարայսինքն` այս կեանքէն բաժինդ, գանձդ, անկորնչելի հարայսինքն` այս կեանքէն բաժինդ, գանձդ, անկորնչելի հարայսինքն` այս կեանքէն բաժինդ, գանձդ, անկորնչելի հարըըըըսսսս----
տութիւնդ:տութիւնդ:տութիւնդ:տութիւնդ:    

Եղիր Մարիամի նման` ողջ Եղիր Մարիամի նման` ողջ Եղիր Մարիամի նման` ողջ Եղիր Մարիամի նման` ողջ էութիւնդ յանձնէ Յիսուսին: էութիւնդ յանձնէ Յիսուսին: էութիւնդ յանձնէ Յիսուսին: էութիւնդ յանձնէ Յիսուսին: 
Եղիր Մարթայի նման` ինչ որ ունիս յանձնէ Յիսուսին:Եղիր Մարթայի նման` ինչ որ ունիս յանձնէ Յիսուսին:Եղիր Մարթայի նման` ինչ որ ունիս յանձնէ Յիսուսին:Եղիր Մարթայի նման` ինչ որ ունիս յանձնէ Յիսուսին:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    
    

    
    
    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուր Յիսուր Յիսուր Յիսուս, ս, ս, ս, մեմեմեմե´́́́զ ալ այցելէ` ինչպէս Մարիազ ալ այցելէ` ինչպէս Մարիազ ալ այցելէ` ինչպէս Մարիազ ալ այցելէ` ինչպէս Մարիա----
մին ու Մարթային այցելեցիր: Մեր ալ տուներուն ու մին ու Մարթային այցելեցիր: Մեր ալ տուներուն ու մին ու Մարթային այցելեցիր: Մեր ալ տուներուն ու մին ու Մարթային այցելեցիր: Մեր ալ տուներուն ու 
սիսիսիսիրտերուն դռները բաց են Քու առջեւդ:րտերուն դռները բաց են Քու առջեւդ:րտերուն դռները բաց են Քու առջեւդ:րտերուն դռները բաց են Քու առջեւդ:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    մեզիմեզիմեզիմեզի´ ´ ´ ´ ալ խօսիր կենսատու խօսալ խօսիր կենսատու խօսալ խօսիր կենսատու խօսալ խօսիր կենսատու խօս----
քեր, ինչպէս Մարիամին խօսեցար, որպէսզի մեր ալ քեր, ինչպէս Մարիամին խօսեցար, որպէսզի մեր ալ քեր, ինչպէս Մարիամին խօսեցար, որպէսզի մեր ալ քեր, ինչպէս Մարիամին խօսեցար, որպէսզի մեր ալ 
սիրտերը Քեզմով լեցուին:սիրտերը Քեզմով լեցուին:սիրտերը Քեզմով լեցուին:սիրտերը Քեզմով լեցուին:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    երբ ճիշդ Քու կամեցերբ ճիշդ Քու կամեցերբ ճիշդ Քու կամեցերբ ճիշդ Քու կամեցածիդ պէս ածիդ պէս ածիդ պէս ածիդ պէս 
չգործենք կամ չվարուինք` մեչգործենք կամ չվարուինք` մեչգործենք կամ չվարուինք` մեչգործենք կամ չվարուինք` մե´́́́զ ալ քաղցրութեամբ զ ալ քաղցրութեամբ զ ալ քաղցրութեամբ զ ալ քաղցրութեամբ 
յորդորէ եւ ուղղէ ինչպէս ըրիր Մարթային:յորդորէ եւ ուղղէ ինչպէս ըրիր Մարթային:յորդորէ եւ ուղղէ ինչպէս ըրիր Մարթային:յորդորէ եւ ուղղէ ինչպէս ըրիր Մարթային:    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,ր Յիսուս,    սորվեցուր մեզի Մարիամի նման սորվեցուր մեզի Մարիամի նման սորվեցուր մեզի Մարիամի նման սորվեցուր մեզի Մարիամի նման 
ՔեզիՔեզիՔեզիՔեզի´ ´ ´ ´ ընծայուիլ ու Մարթայի նման Քեզիընծայուիլ ու Մարթայի նման Քեզիընծայուիլ ու Մարթայի նման Քեզիընծայուիլ ու Մարթայի նման Քեզի´ ´ ´ ´ ընծայել:ընծայել:ընծայել:ընծայել:    
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Մեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդը    
((((Մատթէոս 19.16Մատթէոս 19.16Մատթէոս 19.16Մատթէոս 19.16----24)24)24)24)    

    

Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.    
ԲարիԲարիԲարիԲարի´ ´ ´ ´ ՎՎՎՎարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատաարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատաարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատաարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատա----

րեմ, յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար:րեմ, յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար:րեմ, յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար:րեմ, յաւիտենական կեանքը ընդունելու համար:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
----    Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ 

է, միայն Աստուած բարի է: Եթէ կէ, միայն Աստուած բարի է: Եթէ կէ, միայն Աստուած բարի է: Եթէ կէ, միայն Աստուած բարի է: Եթէ կ’’’’ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական 
կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ:կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ:կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ:կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ:    

Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.    
----    Ո՞ր պատուիրՈ՞ր պատուիրՈ՞ր պատուիրՈ՞ր պատուիրանները:անները:անները:անները:    
Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.Յիսուս ըսաւ.    
----    Հետեւեալները.Հետեւեալները.Հետեւեալները.Հետեւեալները.---- « « « «ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ սպաններ, միսպաններ, միսպաններ, միսպաններ, մի´ ´ ´ ´ շնար, միշնար, միշնար, միշնար, մի´ ´ ´ ´ 

գողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն մի´ ´ ´ ´ տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու 
մայրդմայրդմայրդմայրդ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս»:»:»:»:    

Երիտասարդը ըսաւ.Երիտասարդը ըսաւ.Երիտասարդը ըսաւ.Երիտասարդը ըսաւ.    
----    Այդ բոլորը պատանութենէս ի վեր պահած եմ. դեռ Այդ բոլորը պատանութենէս ի վեր պահած եմ. դեռ Այդ բոլորը պատանութենէս ի վեր պահած եմ. դեռ Այդ բոլորը պատանութենէս ի վեր պահած եմ. դեռ 

ի՞նչ կը պակսի ինծի:ի՞նչ կը պակսի ինծի:ի՞նչ կը պակսի ինծի:ի՞նչ կը պակսի ինծի:    
Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես կատարեալ ըլլալ, գնաուզես կատարեալ ըլլալ, գնաուզես կատարեալ ըլլալ, գնաուզես կատարեալ ըլլալ, գնա´, ´, ´, ´, ինչ որ ունիս` ինչ որ ունիս` ինչ որ ունիս` ինչ որ ունիս` 

ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով երկինքի մէջ ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով երկինքի մէջ ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով երկինքի մէջ ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով երկինքի մէջ 
գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէգանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէգանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէգանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծի:ինծի:ինծի:ինծի:    

Երիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտումԵրիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտումԵրիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտումԵրիտասարդը երբ ասիկա լսեց` տրտում----տխուր տխուր տխուր տխուր 
գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր:գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր:գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր:գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր:    Յիսուս իր աշակերտՅիսուս իր աշակերտՅիսուս իր աշակերտՅիսուս իր աշակերտ----
ներուն ըսաւ.ներուն ըսաւ.ներուն ըսաւ.ներուն ըսաւ.    

----    Վստահ գիտցէքՎստահ գիտցէքՎստահ գիտցէքՎստահ գիտցէք, , , , որ հարուստը շատ դժուար երկինոր հարուստը շատ դժուար երկինոր հարուստը շատ դժուար երկինոր հարուստը շատ դժուար երկին----
քի արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կքի արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կքի արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կքի արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կ’’’’ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.----    
Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան 
հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը:հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը:հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը:հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը:    
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««««Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.Եւ ահա մէկը մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.----    ““““ԲարիԲարիԲարիԲարի´ ´ ´ ´ 

Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, յաւիտենաՎարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, յաւիտենաՎարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, յաւիտենաՎարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, յաւիտենա----
կան կեանքը ընդոկան կեանքը ընդոկան կեանքը ընդոկան կեանքը ընդունելու համարւնելու համարւնելու համարւնելու համար””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.16):Մատթէոս 19.16):Մատթէոս 19.16):Մատթէոս 19.16):    

1) 1) 1) 1) Յիշեալ հարուստ երիտասարդը կը խորհէր եւ կը կարՅիշեալ հարուստ երիտասարդը կը խորհէր եւ կը կարՅիշեալ հարուստ երիտասարդը կը խորհէր եւ կը կարՅիշեալ հարուստ երիտասարդը կը խորհէր եւ կը կար----
ծէր թէ իր կատարած բարեգործութիւններով կրնար յաւիտեծէր թէ իր կատարած բարեգործութիւններով կրնար յաւիտեծէր թէ իր կատարած բարեգործութիւններով կրնար յաւիտեծէր թէ իր կատարած բարեգործութիւններով կրնար յաւիտե----
նական կեանքը ձեռք ձգել: Ան յաւիտենական կեանքը ժանական կեանքը ձեռք ձգել: Ան յաւիտենական կեանքը ժանական կեանքը ձեռք ձգել: Ան յաւիտենական կեանքը ժանական կեանքը ձեռք ձգել: Ան յաւիտենական կեանքը ժա----
ռանգելու յոյսը ունէր, բայց իր ունեցած յոյսին աղբիւրը ռանգելու յոյսը ունէր, բայց իր ունեցած յոյսին աղբիւրը ռանգելու յոյսը ունէր, բայց իր ունեցած յոյսին աղբիւրը ռանգելու յոյսը ունէր, բայց իր ունեցած յոյսին աղբիւրը 
նոյնինքն իր բարեգործունոյնինքն իր բարեգործունոյնինքն իր բարեգործունոյնինքն իր բարեգործութիւններն էին: Յիսուս ցոյց տուաւ թիւններն էին: Յիսուս ցոյց տուաւ թիւններն էին: Յիսուս ցոյց տուաւ թիւններն էին: Յիսուս ցոյց տուաւ 
անոր, թէ բարեգործութիւնները չեն որ զինք արժանի պիտի անոր, թէ բարեգործութիւնները չեն որ զինք արժանի պիտի անոր, թէ բարեգործութիւնները չեն որ զինք արժանի պիտի անոր, թէ բարեգործութիւնները չեն որ զինք արժանի պիտի 
դարձնեն յաւիտենական կեանքին, այլ անոր հնազանդուդարձնեն յաւիտենական կեանքին, այլ անոր հնազանդուդարձնեն յաւիտենական կեանքին, այլ անոր հնազանդուդարձնեն յաւիտենական կեանքին, այլ անոր հնազանդութիւթիւթիւթիւ----
նը իր խօսքին` նը իր խօսքին` նը իր խօսքին` նը իր խօսքին` ««««ԳնաԳնաԳնաԳնա´, ´, ´, ´, ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն 
տուր. այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` տուր. այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` տուր. այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` տուր. այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` 
հետեւէհետեւէհետեւէհետեւէ´ ´ ´ ´ իիիինծինծինծինծի»:»:»:»:    Երիտասարդը չհնազանդեցաւ Տիրոջ այս Երիտասարդը չհնազանդեցաւ Տիրոջ այս Երիտասարդը չհնազանդեցաւ Տիրոջ այս Երիտասարդը չհնազանդեցաւ Տիրոջ այս 
պատուէրին, եւ իր ունեցածը չծախեց ու աղքատներուն պատուէրին, եւ իր ունեցածը չծախեց ու աղքատներուն պատուէրին, եւ իր ունեցածը չծախեց ու աղքատներուն պատուէրին, եւ իր ունեցածը չծախեց ու աղքատներուն 
չտուաւ եւ Տիրոջ չհետեւեցաւ:չտուաւ եւ Տիրոջ չհետեւեցաւ:չտուաւ եւ Տիրոջ չհետեւեցաւ:չտուաւ եւ Տիրոջ չհետեւեցաւ:    

Այսօր քիչ չէ թիւը այն անձերուն, որոնք կը խորհին թէ Այսօր քիչ չէ թիւը այն անձերուն, որոնք կը խորհին թէ Այսօր քիչ չէ թիւը այն անձերուն, որոնք կը խորհին թէ Այսօր քիչ չէ թիւը այն անձերուն, որոնք կը խորհին թէ 
իրենց կատարած ու կատարելիք բարեգործութիւններով պիիրենց կատարած ու կատարելիք բարեգործութիւններով պիիրենց կատարած ու կատարելիք բարեգործութիւններով պիիրենց կատարած ու կատարելիք բարեգործութիւններով պի----
տի ժառանգեն Աստուծոյ արքայութիւնը: Քանիտի ժառանգեն Աստուծոյ արքայութիւնը: Քանիտի ժառանգեն Աստուծոյ արքայութիւնը: Քանիտի ժառանգեն Աստուծոյ արքայութիւնը: Քանի    մը առիթնեմը առիթնեմը առիթնեմը առիթնե----
րով բացատրած ենք ու դարձեալ կրով բացատրած ենք ու դարձեալ կրով բացատրած ենք ու դարձեալ կրով բացատրած ենք ու դարձեալ կ’’’’ըսենք, թէ բարեգործուըսենք, թէ բարեգործուըսենք, թէ բարեգործուըսենք, թէ բարեգործու----
թիւնը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Քրիստոսի փրկաթիւնը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Քրիստոսի փրկաթիւնը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Քրիստոսի փրկաթիւնը չէ որ մեզ երկինք պիտի մտցնէ, այլ` Քրիստոսի փրկա----
րար արեան հանդէպ մեր հաւատքն ու վստահութիւնը: րար արեան հանդէպ մեր հաւատքն ու վստահութիւնը: րար արեան հանդէպ մեր հաւատքն ու վստահութիւնը: րար արեան հանդէպ մեր հաւատքն ու վստահութիւնը: 
Բարեգործութիւնը կարեւոր է, բայց կարեւոր է ոԲարեգործութիւնը կարեւոր է, բայց կարեւոր է ոԲարեգործութիւնը կարեւոր է, բայց կարեւոր է ոԲարեգործութիւնը կարեւոր է, բայց կարեւոր է ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
փրկուելու համար, այլ` վարձատրուելու համար: Ասփրկուելու համար, այլ` վարձատրուելու համար: Ասփրկուելու համար, այլ` վարձատրուելու համար: Ասփրկուելու համար, այլ` վարձատրուելու համար: Աստուատուատուատուա----
ծաշունչը տասնեակ անգամներ կը վկայէ, թէ իւրաքանչիւրը ծաշունչը տասնեակ անգամներ կը վկայէ, թէ իւրաքանչիւրը ծաշունչը տասնեակ անգամներ կը վկայէ, թէ իւրաքանչիւրը ծաշունչը տասնեակ անգամներ կը վկայէ, թէ իւրաքանչիւրը 
իր գործերուն համաձայն վարձատրութիւն ու հատուցում իր գործերուն համաձայն վարձատրութիւն ու հատուցում իր գործերուն համաձայն վարձատրութիւն ու հատուցում իր գործերուն համաձայն վարձատրութիւն ու հատուցում 
պիտի ստանայ (Հռոմայեցիս 2.6: Սաղմոս 62.12: Ովսեայ 4.9: պիտի ստանայ (Հռոմայեցիս 2.6: Սաղմոս 62.12: Ովսեայ 4.9: պիտի ստանայ (Հռոմայեցիս 2.6: Սաղմոս 62.12: Ովսեայ 4.9: պիտի ստանայ (Հռոմայեցիս 2.6: Սաղմոս 62.12: Ովսեայ 4.9: 
Առակաց 24.12, Առակաց 24.12, Առակաց 24.12, Առակաց 24.12, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն), ), ), ), բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ մէկ անգամ կը հաստատէ թէ չ մէկ անգամ կը հաստատէ թէ չ մէկ անգամ կը հաստատէ թէ չ մէկ անգամ կը հաստատէ թէ 
մարդը կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Ընդհակմարդը կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Ընդհակմարդը կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Ընդհակմարդը կրնայ իր գործերով փրկուիլ: Ընդհակառակը, Պօղոս առակը, Պօղոս առակը, Պօղոս առակը, Պօղոս 
առաքեալ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, թէ փրկուառաքեալ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, թէ փրկուառաքեալ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, թէ փրկուառաքեալ ամենայն յստակութեամբ կը հաստատէ, թէ փրկու----
թիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ անիկա չի կրնար շահուիլ մեր թիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ անիկա չի կրնար շահուիլ մեր թիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ անիկա չի կրնար շահուիլ մեր թիւնը Աստուծոյ պարգեւն է, եւ անիկա չի կրնար շահուիլ մեր 
գործերով (Եփեսացիս 2.8գործերով (Եփեսացիս 2.8գործերով (Եփեսացիս 2.8գործերով (Եփեսացիս 2.8----9): 9): 9): 9): Պարզ է հետեւաբար, որ մենք Պարզ է հետեւաբար, որ մենք Պարզ է հետեւաբար, որ մենք Պարզ է հետեւաբար, որ մենք 



 515 

կրնանք փրկուիլ` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, կրնանք փրկուիլ` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, կրնանք փրկուիլ` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, կրնանք փրկուիլ` եթէ հաւատք ունինք Քրիստոսի հանդէպ, 
եւ կրնանք վարձատրուիլ` երբ մեր գոեւ կրնանք վարձատրուիլ` երբ մեր գոեւ կրնանք վարձատրուիլ` երբ մեր գոեւ կրնանք վարձատրուիլ` երբ մեր գործերով կրծերով կրծերով կրծերով կ’’’’արտայայարտայայարտայայարտայայ----
տենք մեր հաւատքը:տենք մեր հաւատքը:տենք մեր հաւատքը:տենք մեր հաւատքը:    

Բարեգործութիւնը կարեւոր է: Բարեգործութիւնը հաւաԲարեգործութիւնը կարեւոր է: Բարեգործութիւնը հաւաԲարեգործութիւնը կարեւոր է: Բարեգործութիւնը հաւաԲարեգործութիւնը կարեւոր է: Բարեգործութիւնը հաւա----
տացեալ մարդուն կեանքի ուղին պէտք է ըլլայ: Կը սխալին տացեալ մարդուն կեանքի ուղին պէտք է ըլլայ: Կը սխալին տացեալ մարդուն կեանքի ուղին պէտք է ըլլայ: Կը սխալին տացեալ մարդուն կեանքի ուղին պէտք է ըլլայ: Կը սխալին 
անոնք որոնք կը կարծեն թէ կրնան փրկուիլ առանց բարեանոնք որոնք կը կարծեն թէ կրնան փրկուիլ առանց բարեանոնք որոնք կը կարծեն թէ կրնան փրկուիլ առանց բարեանոնք որոնք կը կարծեն թէ կրնան փրկուիլ առանց բարե----
գործութեան, բայց նաեւ կը սխալին անոնք` որոնք կը կարծեն գործութեան, բայց նաեւ կը սխալին անոնք` որոնք կը կարծեն գործութեան, բայց նաեւ կը սխալին անոնք` որոնք կը կարծեն գործութեան, բայց նաեւ կը սխալին անոնք` որոնք կը կարծեն 
թէ կրնան փրկուիլթէ կրնան փրկուիլթէ կրնան փրկուիլթէ կրնան փրկուիլ    իրենց բարեգործութեամբ:իրենց բարեգործութեամբ:իրենց բարեգործութեամբ:իրենց բարեգործութեամբ:    

Մեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը մեր բարեՄեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը մեր բարեՄեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը մեր բարեՄեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը մեր բարե----
գործութիւններն են: Մեռագործութիւններն են: Մեռագործութիւններն են: Մեռագործութիւններն են: Մեռա´́́́ծ է հաւատքը այն մարդուն որ ծ է հաւատքը այն մարդուն որ ծ է հաւատքը այն մարդուն որ ծ է հաւատքը այն մարդուն որ 
բարեգործութիւններով չբարեգործութիւններով չբարեգործութիւններով չբարեգործութիւններով չ’’’’արտայայտեր իր հաւատքը (Յակոարտայայտեր իր հաւատքը (Յակոարտայայտեր իր հաւատքը (Յակոարտայայտեր իր հաւատքը (Յակո----
բոս 2.17,20,26), բայց միաժամանակ մեռաբոս 2.17,20,26), բայց միաժամանակ մեռաբոս 2.17,20,26), բայց միաժամանակ մեռաբոս 2.17,20,26), բայց միաժամանակ մեռա´́́́ծ են բարեգործ են բարեգործ են բարեգործ են բարեգործուծուծուծու----
թիւնները այն մարդուն որուն կատարթիւնները այն մարդուն որուն կատարթիւնները այն մարդուն որուն կատարթիւնները այն մարդուն որուն կատարած բարեգործութիւնած բարեգործութիւնած բարեգործութիւնած բարեգործութիւն----
ներուն մղիչ ոյժը հաւատքը չէ: Կը տեսնէք, հետեւաբար, թէ ներուն մղիչ ոյժը հաւատքը չէ: Կը տեսնէք, հետեւաբար, թէ ներուն մղիչ ոյժը հաւատքը չէ: Կը տեսնէք, հետեւաբար, թէ ներուն մղիչ ոյժը հաւատքը չէ: Կը տեսնէք, հետեւաբար, թէ 
որքան իրարու մօտիկ, զիրար ամբողջացնող ու մեկնաբանող որքան իրարու մօտիկ, զիրար ամբողջացնող ու մեկնաբանող որքան իրարու մօտիկ, զիրար ամբողջացնող ու մեկնաբանող որքան իրարու մօտիկ, զիրար ամբողջացնող ու մեկնաբանող 
եւ իրարմէ անբաժան ու անբաժանելի եղող երկու իրակաեւ իրարմէ անբաժան ու անբաժանելի եղող երկու իրակաեւ իրարմէ անբաժան ու անբաժանելի եղող երկու իրակաեւ իրարմէ անբաժան ու անբաժանելի եղող երկու իրակա----
նութիւններ են հաւատքն ու գործը:նութիւններ են հաւատքն ու գործը:նութիւններ են հաւատքն ու գործը:նութիւններ են հաւատքն ու գործը:    

Ոչինչով կՈչինչով կՈչինչով կՈչինչով կ’’’’օգտուինք եթէ ունինք հաւատք, բայց չունինք օգտուինք եթէ ունինք հաւատք, բայց չունինք օգտուինք եթէ ունինք հաւատք, բայց չունինք օգտուինք եթէ ունինք հաւատք, բայց չունինք 
մեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը` բարեգործումեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը` բարեգործումեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը` բարեգործումեր հաւատքին կենդանութեան ապացոյցը` բարեգործու----
թիւնը, եւ ոչինչով կթիւնը, եւ ոչինչով կթիւնը, եւ ոչինչով կթիւնը, եւ ոչինչով կ’’’’օգտուինք եթէ ունինք բարեգործութիւն, օգտուինք եթէ ունինք բարեգործութիւն, օգտուինք եթէ ունինք բարեգործութիւն, օգտուինք եթէ ունինք բարեգործութիւն, 
բայց չունինք հաւատք:բայց չունինք հաւատք:բայց չունինք հաւատք:բայց չունինք հաւատք:    

Սուրբ հայրեր կՍուրբ հայրեր կՍուրբ հայրեր կՍուրբ հայրեր կ’’’’ուսուցանեն թէ մէկը կրնայ բարեգործ ուսուցանեն թէ մէկը կրնայ բարեգործ ուսուցանեն թէ մէկը կրնայ բարեգործ ուսուցանեն թէ մէկը կրնայ բարեգործ 
ըլլալ առանց հաւատք ունենալու, բայց չի կրնար հաւատք ըլլալ առանց հաւատք ունենալու, բայց չի կրնար հաւատք ըլլալ առանց հաւատք ունենալու, բայց չի կրնար հաւատք ըլլալ առանց հաւատք ունենալու, բայց չի կրնար հաւատք 
ունենալ առանց բարեգործ ըլլալու:ունենալ առանց բարեգործ ըլլալու:ունենալ առանց բարեգործ ըլլալու:ունենալ առանց բարեգործ ըլլալու:    

Ուստի, ինքզինք հաւատացեալ կարծող մարդը` թող իր Ուստի, ինքզինք հաւատացեալ կարծող մարդը` թող իր Ուստի, ինքզինք հաւատացեալ կարծող մարդը` թող իր Ուստի, ինքզինք հաւատացեալ կարծող մարդը` թող իր 
բարեգործութիւններով փաստէ որ ինք հաւատացեալ է:բարեգործութիւններով փաստէ որ ինք հաւատացեալ է:բարեգործութիւններով փաստէ որ ինք հաւատացեալ է:բարեգործութիւններով փաստէ որ ինք հաւատացեալ է:    

2) 2) 2) 2) Ո՞վ էր այս երիտասարդը: Մատթէոս ու Մարկոս Ո՞վ էր այս երիտասարդը: Մատթէոս ու Մարկոս Ո՞վ էր այս երիտասարդը: Մատթէոս ու Մարկոս Ո՞վ էր այս երիտասարդը: Մատթէոս ու Մարկոս 
Աւետարանիչները անոր պաշտօնին մասին չեն խօսիր, բայց Աւետարանիչները անոր պաշտօնին մասին չեն խօսիր, բայց Աւետարանիչները անոր պաշտօնին մասին չեն խօսիր, բայց Աւետարանիչները անոր պաշտօնին մասին չեն խօսիր, բայց 
Ղուկաս կՂուկաս կՂուկաս կՂուկաս կ’’’’արձանագրէ թէ անիկա հրեայ իշխանաւոր մըն էր արձանագրէ թէ անիկա հրեայ իշխանաւոր մըն էր արձանագրէ թէ անիկա հրեայ իշխանաւոր մըն էր արձանագրէ թէ անիկա հրեայ իշխանաւոր մըն էր 
((((Ղուկաս 18.18): Ղուկաս 18.18): Ղուկաս 18.18): Ղուկաս 18.18): Սա կը նշանակէ թէ անիկա հասարակ անձ Սա կը նշանակէ թէ անիկա հասարակ անձ Սա կը նշանակէ թէ անիկա հասարակ անձ Սա կը նշանակէ թէ անիկա հասարակ անձ 
մը չէր, այլ պաշտօն, հանգամանք, դիրք ու իշխանութիւն մը չէր, այլ պաշտօն, հանգամանք, դիրք ու իշխանութիւն մը չէր, այլ պաշտօն, հանգամանք, դիրք ու իշխանութիւն մը չէր, այլ պաշտօն, հանգամանք, դիրք ու իշխանութիւն 
ունեցող մէկն էր: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի օրերուն, քիչ ունեցող մէկն էր: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի օրերուն, քիչ ունեցող մէկն էր: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի օրերուն, քիչ ունեցող մէկն էր: Քրիստոսի երկրաւոր կեանքի օրերուն, քիչ 
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պատահեցաւ որ դիրք ունեցող մարդիկ հետաքրքրութիւն պատահեցաւ որ դիրք ունեցող մարդիկ հետաքրքրութիւն պատահեցաւ որ դիրք ունեցող մարդիկ հետաքրքրութիւն պատահեցաւ որ դիրք ունեցող մարդիկ հետաքրքրութիւն 
ցուցաբերէին փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի հանդէպ, ցուցաբերէին փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի հանդէպ, ցուցաբերէին փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի հանդէպ, ցուցաբերէին փրկութեան ու յաւիտենական կեանքի հանդէպ, 
այսուամենայնիւ այսուամենայնիւ այսուամենայնիւ այսուամենայնիւ կային այդպիսի մարդիկ: Այս իրողութիւնը կային այդպիսի մարդիկ: Այս իրողութիւնը կային այդպիսի մարդիկ: Այս իրողութիւնը կային այդպիսի մարդիկ: Այս իրողութիւնը 
ցոյց կու տայ, թէ մարդուն դիրքն ու պաշտօնը երբեք չեն ցոյց կու տայ, թէ մարդուն դիրքն ու պաշտօնը երբեք չեն ցոյց կու տայ, թէ մարդուն դիրքն ու պաշտօնը երբեք չեն ցոյց կու տայ, թէ մարդուն դիրքն ու պաշտօնը երբեք չեն 
կրնար արգելք ըլլալ անոր փրկութեան գալու: Մեծահարուստ կրնար արգելք ըլլալ անոր փրկութեան գալու: Մեծահարուստ կրնար արգելք ըլլալ անոր փրկութեան գալու: Մեծահարուստ կրնար արգելք ըլլալ անոր փրկութեան գալու: Մեծահարուստ 
երիտասարդը իր ազատ կամքով էր որ մերժեց ծախել իր երիտասարդը իր ազատ կամքով էր որ մերժեց ծախել իր երիտասարդը իր ազատ կամքով էր որ մերժեց ծախել իր երիտասարդը իր ազատ կամքով էր որ մերժեց ծախել իր 
ունեցածը եւ հետեւիլ Քրիստոսի. այս իրողութիւնը ցոյց կու ունեցածը եւ հետեւիլ Քրիստոսի. այս իրողութիւնը ցոյց կու ունեցածը եւ հետեւիլ Քրիստոսի. այս իրողութիւնը ցոյց կու ունեցածը եւ հետեւիլ Քրիստոսի. այս իրողութիւնը ցոյց կու 
տայ, թէ դիտայ, թէ դիտայ, թէ դիտայ, թէ դիրք ունեցող ոեւէ անձ եթէ երբեք չի գար կամ չրք ունեցող ոեւէ անձ եթէ երբեք չի գար կամ չրք ունեցող ոեւէ անձ եթէ երբեք չի գար կամ չրք ունեցող ոեւէ անձ եթէ երբեք չի գար կամ չ’’’’ուզեր ուզեր ուզեր ուզեր 
գալ Քրիստոսի եւ ընդունիլ փրկութիւնը, ատիկա իր ազատ գալ Քրիստոսի եւ ընդունիլ փրկութիւնը, ատիկա իր ազատ գալ Քրիստոսի եւ ընդունիլ փրկութիւնը, ատիկա իր ազատ գալ Քրիստոսի եւ ընդունիլ փրկութիւնը, ատիկա իր ազատ 
կամքով տեղի կկամքով տեղի կկամքով տեղի կկամքով տեղի կ’’’’ունենայ եւ ոունենայ եւ ոունենայ եւ ոունենայ եւ ո´́́́չ թէ իր ունեցած դիրքին հետեչ թէ իր ունեցած դիրքին հետեչ թէ իր ունեցած դիրքին հետեչ թէ իր ունեցած դիրքին հետե----
ւանքով: Մեր դիրքը չի կրնար մեզ հեռու պահել երկինքէն, ւանքով: Մեր դիրքը չի կրնար մեզ հեռու պահել երկինքէն, ւանքով: Մեր դիրքը չի կրնար մեզ հեռու պահել երկինքէն, ւանքով: Մեր դիրքը չի կրնար մեզ հեռու պահել երկինքէն, 
եթէ երբեք մենք իսկապէս կը սիրենք զԱստուած:եթէ երբեք մենք իսկապէս կը սիրենք զԱստուած:եթէ երբեք մենք իսկապէս կը սիրենք զԱստուած:եթէ երբեք մենք իսկապէս կը սիրենք զԱստուած:    

3) 3) 3) 3) ՄեՄեՄեՄեծահարուստ մարդը երիտասարդ էր (Մատթէոս ծահարուստ մարդը երիտասարդ էր (Մատթէոս ծահարուստ մարդը երիտասարդ էր (Մատթէոս ծահարուստ մարդը երիտասարդ էր (Մատթէոս 
19.20,22: 19.20,22: 19.20,22: 19.20,22: Մարկոս 10.22): Գեղեցիկ երեւոյթ է որ երիտասարդՄարկոս 10.22): Գեղեցիկ երեւոյթ է որ երիտասարդՄարկոս 10.22): Գեղեցիկ երեւոյթ է որ երիտասարդՄարկոս 10.22): Գեղեցիկ երեւոյթ է որ երիտասարդ----
ներ հետաքրքրութիւն ցոյց տան երկինքի արքայութեան ներ հետաքրքրութիւն ցոյց տան երկինքի արքայութեան ներ հետաքրքրութիւն ցոյց տան երկինքի արքայութեան ներ հետաքրքրութիւն ցոյց տան երկինքի արքայութեան 
հանդէպ: Այսօր ալ ունինք երիտասարդներ եւ պարմանուհանդէպ: Այսօր ալ ունինք երիտասարդներ եւ պարմանուհանդէպ: Այսօր ալ ունինք երիտասարդներ եւ պարմանուհանդէպ: Այսօր ալ ունինք երիտասարդներ եւ պարմանու----
հիներ, որոնք կը սիրեն Յիսուսը ու կը հետեւին անոր, թէպէտ հիներ, որոնք կը սիրեն Յիսուսը ու կը հետեւին անոր, թէպէտ հիներ, որոնք կը սիրեն Յիսուսը ու կը հետեւին անոր, թէպէտ հիներ, որոնք կը սիրեն Յիսուսը ու կը հետեւին անոր, թէպէտ 
անոնց թիւանոնց թիւանոնց թիւանոնց թիւը քիչ է: Աշխարհը հրապուրիչ ու գրաւիչ կը թուի ը քիչ է: Աշխարհը հրապուրիչ ու գրաւիչ կը թուի ը քիչ է: Աշխարհը հրապուրիչ ու գրաւիչ կը թուի ը քիչ է: Աշխարհը հրապուրիչ ու գրաւիչ կը թուի 
երիտասարդներուն ու պարմանուհիներուն, եւ անոնք երիտասարդներուն ու պարմանուհիներուն, եւ անոնք երիտասարդներուն ու պարմանուհիներուն, եւ անոնք երիտասարդներուն ու պարմանուհիներուն, եւ անոնք 
աշխարհէն խաբուելով կը մոռնան երկինքի գոյութիւնը: աշխարհէն խաբուելով կը մոռնան երկինքի գոյութիւնը: աշխարհէն խաբուելով կը մոռնան երկինքի գոյութիւնը: աշխարհէն խաբուելով կը մոռնան երկինքի գոյութիւնը: 
Ուրիշ երիտասարդներ ու պարմանուհիներ, իրենց ապագան Ուրիշ երիտասարդներ ու պարմանուհիներ, իրենց ապագան Ուրիշ երիտասարդներ ու պարմանուհիներ, իրենց ապագան Ուրիշ երիտասարդներ ու պարմանուհիներ, իրենց ապագան 
շտկելու ու ապահովելու վազվզուքին մէջ են, եւ կշտկելու ու ապահովելու վազվզուքին մէջ են, եւ կշտկելու ու ապահովելու վազվզուքին մէջ են, եւ կշտկելու ու ապահովելու վազվզուքին մէջ են, եւ կ’’’’առարկեն առարկեն առարկեն առարկեն 
թէ ժամանակ չթէ ժամանակ չթէ ժամանակ չթէ ժամանակ չունին յատկացնելու աղօթքի, Աստուածաունին յատկացնելու աղօթքի, Աստուածաունին յատկացնելու աղօթքի, Աստուածաունին յատկացնելու աղօթքի, Աստուածաշունշունշունշուն----
չի ընթերցման, եկեղեցիին, եւ այլ հոգեւոր ճշմարտութեանց: չի ընթերցման, եկեղեցիին, եւ այլ հոգեւոր ճշմարտութեանց: չի ընթերցման, եկեղեցիին, եւ այլ հոգեւոր ճշմարտութեանց: չի ընթերցման, եկեղեցիին, եւ այլ հոգեւոր ճշմարտութեանց: 
Տակաւին, կան անոնք` որոնք շղթայուած են դրամասիրուՏակաւին, կան անոնք` որոնք շղթայուած են դրամասիրուՏակաւին, կան անոնք` որոնք շղթայուած են դրամասիրուՏակաւին, կան անոնք` որոնք շղթայուած են դրամասիրու----
թեան, երկրային հաճոյքներուն եւ երիտասարդական ցանթեան, երկրային հաճոյքներուն եւ երիտասարդական ցանթեան, երկրային հաճոյքներուն եւ երիտասարդական ցանթեան, երկրային հաճոյքներուն եւ երիտասարդական ցան----
կութեանց շղթաներով, եւ չեն խորհիր անգամ դարձ կութեանց շղթաներով, եւ չեն խորհիր անգամ դարձ կութեանց շղթաներով, եւ չեն խորհիր անգամ դարձ կութեանց շղթաներով, եւ չեն խորհիր անգամ դարձ 
կատարելու դէպի Ասկատարելու դէպի Ասկատարելու դէպի Ասկատարելու դէպի Աստուած:տուած:տուած:տուած:    

ՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինեՍիրելինե´́́́ր, Յիսուս ինք երիտասարդ էր երբ սկսաւ իր ր, Յիսուս ինք երիտասարդ էր երբ սկսաւ իր ր, Յիսուս ինք երիտասարդ էր երբ սկսաւ իր ր, Յիսուս ինք երիտասարդ էր երբ սկսաւ իր 
առաքելութեան, եւ երիտասարդ էր երբ իր կեանքը զոհեց առաքելութեան, եւ երիտասարդ էր երբ իր կեանքը զոհեց առաքելութեան, եւ երիտասարդ էր երբ իր կեանքը զոհեց առաքելութեան, եւ երիտասարդ էր երբ իր կեանքը զոհեց 
մեզի համար: Իր տասներկու աշակերտները նաեւ երիտամեզի համար: Իր տասներկու աշակերտները նաեւ երիտամեզի համար: Իր տասներկու աշակերտները նաեւ երիտամեզի համար: Իր տասներկու աշակերտները նաեւ երիտա----
սարդ տարիք ունէին: Իր հետեւորդներուն ջախջախիչ սարդ տարիք ունէին: Իր հետեւորդներուն ջախջախիչ սարդ տարիք ունէին: Իր հետեւորդներուն ջախջախիչ սարդ տարիք ունէին: Իր հետեւորդներուն ջախջախիչ 
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մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին: Սա կը պարզէ թէ ան մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին: Սա կը պարզէ թէ ան մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին: Սա կը պարզէ թէ ան մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին: Սա կը պարզէ թէ ան 
սէր սէր սէր սէր ու հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց երիտասարդ դասաու հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց երիտասարդ դասաու հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց երիտասարդ դասաու հետաքրքրութիւն ցուցաբերեց երիտասարդ դասա----
կարգին հանդէպ իր երկրաւոր օրերուն: Երիտասարդները չեն կարգին հանդէպ իր երկրաւոր օրերուն: Երիտասարդները չեն կարգին հանդէպ իր երկրաւոր օրերուն: Երիտասարդները չեն կարգին հանդէպ իր երկրաւոր օրերուն: Երիտասարդները չեն 
անդրադառնար այս իրողութեան: Եթէ անդրադառնան` կը անդրադառնար այս իրողութեան: Եթէ անդրադառնան` կը անդրադառնար այս իրողութեան: Եթէ անդրադառնան` կը անդրադառնար այս իրողութեան: Եթէ անդրադառնան` կը 
կապուին զիրենք սիրող Յիսուսին, իրենց հետ բարեկամ ըլլալ կապուին զիրենք սիրող Յիսուսին, իրենց հետ բարեկամ ըլլալ կապուին զիրենք սիրող Յիսուսին, իրենց հետ բարեկամ ըլլալ կապուին զիրենք սիրող Յիսուսին, իրենց հետ բարեկամ ըլլալ 
ուզող Փրկիչին:ուզող Փրկիչին:ուզող Փրկիչին:ուզող Փրկիչին:    

4) 4) 4) 4) Մարդը մեծահարուստ էր: Ունէր դրամ եւ առՄարդը մեծահարուստ էր: Ունէր դրամ եւ առՄարդը մեծահարուստ էր: Ունէր դրամ եւ առՄարդը մեծահարուստ էր: Ունէր դրամ եւ առատ ատ ատ ատ 
ունեցուածք. բայց ասիկա չէր պատճառը որ կորսնցուց իր ունեցուածք. բայց ասիկա չէր պատճառը որ կորսնցուց իր ունեցուածք. բայց ասիկա չէր պատճառը որ կորսնցուց իր ունեցուածք. բայց ասիկա չէր պատճառը որ կորսնցուց իր 
փրկութիւնը: Անոր դրամասիրութիւնն էր որ զինք կորսնցուց փրկութիւնը: Անոր դրամասիրութիւնն էր որ զինք կորսնցուց փրկութիւնը: Անոր դրամասիրութիւնն էր որ զինք կորսնցուց փրկութիւնը: Անոր դրամասիրութիւնն էր որ զինք կորսնցուց 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ դրամը: Տիրոջ խօսքին համաձայն, ոչ թէ դրամը: Տիրոջ խօսքին համաձայն, ոչ թէ դրամը: Տիրոջ խօսքին համաձայն, ոչ թէ դրամը: Տիրոջ խօսքին համաձայն, ո´́́́չ թէ հարըսչ թէ հարըսչ թէ հարըսչ թէ հարըս----
տութիւնը, այլ հարստութեան հրապոյրն է որ Աստուծոյ տութիւնը, այլ հարստութեան հրապոյրն է որ Աստուծոյ տութիւնը, այլ հարստութեան հրապոյրն է որ Աստուծոյ տութիւնը, այլ հարստութեան հրապոյրն է որ Աստուծոյ 
խօսքին սերմը կը խեղդէ մարդուն մէջ (Մատթէոս 13.խօսքին սերմը կը խեղդէ մարդուն մէջ (Մատթէոս 13.խօսքին սերմը կը խեղդէ մարդուն մէջ (Մատթէոս 13.խօսքին սերմը կը խեղդէ մարդուն մէջ (Մատթէոս 13.22): 22): 22): 22): 
Պարզ է, հետեւաբար, որ դրամը չէ որ մեզ կը հեռացնէ Պարզ է, հետեւաբար, որ դրամը չէ որ մեզ կը հեռացնէ Պարզ է, հետեւաբար, որ դրամը չէ որ մեզ կը հեռացնէ Պարզ է, հետեւաբար, որ դրամը չէ որ մեզ կը հեռացնէ 
Աստուծմէ, այլ` դրամասիրութիւնը: Աստուծմէ, այլ` դրամասիրութիւնը: Աստուծմէ, այլ` դրամասիրութիւնը: Աստուծմէ, այլ` դրամասիրութիւնը: Յովհան Ոսկեբերան Յովհան Ոսկեբերան Յովհան Ոսկեբերան Յովհան Ոսկեբերան 
Հայրապետը կ'ըսէ. Հայրապետը կ'ըսէ. Հայրապետը կ'ըսէ. Հայրապետը կ'ըսէ. ««««Դրամը չէ դատապարտելին, այլ` Դրամը չէ դատապարտելին, այլ` Դրամը չէ դատապարտելին, այլ` Դրամը չէ դատապարտելին, այլ` 
դրամասիրութիւնըդրամասիրութիւնըդրամասիրութիւնըդրամասիրութիւնը»:»:»:»:    

ԱմբրոսիոսԱմբրոսիոսԱմբրոսիոսԱմբրոսիոս    կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: Զակքէոս հարուստ էր եւ փրկուեցաւ: 
Հարստութիւնը ինքնին մեղք չէ, այլ` հարսՀարստութիւնը ինքնին մեղք չէ, այլ` հարսՀարստութիւնը ինքնին մեղք չէ, այլ` հարսՀարստութիւնը ինքնին մեղք չէ, այլ` հարստութեան սխալ տութեան սխալ տութեան սխալ տութեան սխալ 
օգտագործումը: Դրամը զոր գայթակղութեան առիթ կը օգտագործումը: Դրամը զոր գայթակղութեան առիթ կը օգտագործումը: Դրամը զոր գայթակղութեան առիթ կը օգտագործումը: Դրամը զոր գայթակղութեան առիթ կը 
հանդիսանայ մեղաւորներուն համար, օրհնութեան ու հանդիսանայ մեղաւորներուն համար, օրհնութեան ու հանդիսանայ մեղաւորներուն համար, օրհնութեան ու հանդիսանայ մեղաւորներուն համար, օրհնութեան ու 
բարեգործութեան առիթ է արդարներուն համար...: Զակքէոս բարեգործութեան առիթ է արդարներուն համար...: Զակքէոս բարեգործութեան առիթ է արդարներուն համար...: Զակքէոս բարեգործութեան առիթ է արդարներուն համար...: Զակքէոս 
հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորվինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորվինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորվինք հետեւաբար, որ բոլոր հարուստ էր, բայց ագահ չէր, սորվինք հետեւաբար, որ բոլոր 
հարուստները ագահ ու ժլատ չեն ըլլարհարուստները ագահ ու ժլատ չեն ըլլարհարուստները ագահ ու ժլատ չեն ըլլարհարուստները ագահ ու ժլատ չեն ըլլար»:»:»:»:    

Դրամին Դրամին Դրամին Դրամին սիրովը գրաւուած մարդը` չի կրնար գրաւուիլ սիրովը գրաւուած մարդը` չի կրնար գրաւուիլ սիրովը գրաւուած մարդը` չի կրնար գրաւուիլ սիրովը գրաւուած մարդը` չի կրնար գրաւուիլ 
Քրիստոսի սիրով: Դրամասիրութեան հագուստէն մերկացած Քրիստոսի սիրով: Դրամասիրութեան հագուստէն մերկացած Քրիստոսի սիրով: Դրամասիրութեան հագուստէն մերկացած Քրիստոսի սիրով: Դրամասիրութեան հագուստէն մերկացած 
մամամամա´́́́րդը միայն կրնայ փրկութեան հագուստը իր վրայ առնել: րդը միայն կրնայ փրկութեան հագուստը իր վրայ առնել: րդը միայն կրնայ փրկութեան հագուստը իր վրայ առնել: րդը միայն կրնայ փրկութեան հագուստը իր վրայ առնել: 
Բարսեղ ՄաշկեւորցիԲարսեղ ՄաշկեւորցիԲարսեղ ՄաշկեւորցիԲարսեղ Մաշկեւորցինննն    կը հաստատէ, թէ իկը հաստատէ, թէ իկը հաստատէ, թէ իկը հաստատէ, թէ ինչպէս կարելի չէ նչպէս կարելի չէ նչպէս կարելի չէ նչպէս կարելի չէ 
դիւրաւ բռնել մերկ մարդը, նոյնպէս ալ, Սատանան դիւրաւ չի դիւրաւ բռնել մերկ մարդը, նոյնպէս ալ, Սատանան դիւրաւ չի դիւրաւ բռնել մերկ մարդը, նոյնպէս ալ, Սատանան դիւրաւ չի դիւրաւ բռնել մերկ մարդը, նոյնպէս ալ, Սատանան դիւրաւ չի 
կրնար կրնար կրնար կրնար բռնել աշխարհային հրապոյրներէն եւ հարստասիբռնել աշխարհային հրապոյրներէն եւ հարստասիբռնել աշխարհային հրապոյրներէն եւ հարստասիբռնել աշխարհային հրապոյրներէն եւ հարստասիրուրուրուրու----
թենէն մերկացած մարդիկըթենէն մերկացած մարդիկըթենէն մերկացած մարդիկըթենէն մերկացած մարդիկը: : : : Դարձեալ, Բարսեղ կԴարձեալ, Բարսեղ կԴարձեալ, Բարսեղ կԴարձեալ, Բարսեղ կ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ 
Յիսուս երկրաւոր հարստութիւնները եւ անոնց հրապոյրները Յիսուս երկրաւոր հարստութիւնները եւ անոնց հրապոյրները Յիսուս երկրաւոր հարստութիւնները եւ անոնց հրապոյրները Յիսուս երկրաւոր հարստութիւնները եւ անոնց հրապոյրները 
կը նմանցնէ փուշերու (Մատթէոս 13.22): Ինչպէս օձը կը նմանցնէ փուշերու (Մատթէոս 13.22): Ինչպէս օձը կը նմանցնէ փուշերու (Մատթէոս 13.22): Ինչպէս օձը կը նմանցնէ փուշերու (Մատթէոս 13.22): Ինչպէս օձը 
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փուշերու մէջ կը պահուըտի, որպէսզի վնասէ փուշերուն փուշերու մէջ կը պահուըտի, որպէսզի վնասէ փուշերուն փուշերու մէջ կը պահուըտի, որպէսզի վնասէ փուշերուն փուշերու մէջ կը պահուըտի, որպէսզի վնասէ փուշերուն 
մօտեցող մմօտեցող մմօտեցող մմօտեցող մարդիկը, նոյնպէս ալ Սատանան, կը պահուըտի արդիկը, նոյնպէս ալ Սատանան, կը պահուըտի արդիկը, նոյնպէս ալ Սատանան, կը պահուըտի արդիկը, նոյնպէս ալ Սատանան, կը պահուըտի 
հարստութեանց եւ երկրաւոր հեշտութեանց փուշերուն մէջ, հարստութեանց եւ երկրաւոր հեշտութեանց փուշերուն մէջ, հարստութեանց եւ երկրաւոր հեշտութեանց փուշերուն մէջ, հարստութեանց եւ երկրաւոր հեշտութեանց փուշերուն մէջ, 
եւ կը վնասէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն երկրաւոր հարեւ կը վնասէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն երկրաւոր հարեւ կը վնասէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն երկրաւոր հարեւ կը վնասէ բոլոր անոնց, որոնք կը սիրեն երկրաւոր հարըըըըսսսս----
տութիւնըտութիւնըտութիւնըտութիւնը, , , , կ'ըսէ Բարսեղ Մաշկեւորցին:կ'ըսէ Բարսեղ Մաշկեւորցին:կ'ըսէ Բարսեղ Մաշկեւորցին:կ'ըսէ Բարսեղ Մաշկեւորցին:    

5) 5) 5) 5) Մեծահարուստ երիտասարդը իմաստութեամբ եւ Մեծահարուստ երիտասարդը իմաստութեամբ եւ Մեծահարուստ երիտասարդը իմաստութեամբ եւ Մեծահարուստ երիտասարդը իմաստութեամբ եւ 
կարողութիւններով օժտուած անձ մըկարողութիւններով օժտուած անձ մըկարողութիւններով օժտուած անձ մըկարողութիւններով օժտուած անձ մըն էր: Ուրկէ՞ գիտենք ն էր: Ուրկէ՞ գիտենք ն էր: Ուրկէ՞ գիտենք ն էր: Ուրկէ՞ գիտենք 
ասիկա: Ինչպէս տեսանք, ան հրեայ իշխանաւոր մըն էր, որ ասիկա: Ինչպէս տեսանք, ան հրեայ իշխանաւոր մըն էր, որ ասիկա: Ինչպէս տեսանք, ան հրեայ իշխանաւոր մըն էր, որ ասիկա: Ինչպէս տեսանք, ան հրեայ իշխանաւոր մըն էր, որ 
կը նշանակէ թէ դատելու, այլ խօսքով` մարդոց միջեւ ծագած կը նշանակէ թէ դատելու, այլ խօսքով` մարդոց միջեւ ծագած կը նշանակէ թէ դատելու, այլ խօսքով` մարդոց միջեւ ծագած կը նշանակէ թէ դատելու, այլ խօսքով` մարդոց միջեւ ծագած 
հարցերուն կապակցութեամբ դատաստան ընելու իրաւունքը հարցերուն կապակցութեամբ դատաստան ընելու իրաւունքը հարցերուն կապակցութեամբ դատաստան ընելու իրաւունքը հարցերուն կապակցութեամբ դատաստան ընելու իրաւունքը 
ունէր, բայց ան պիտի չկրնար նման բան ընել, եթէ երբեք ունէր, բայց ան պիտի չկրնար նման բան ընել, եթէ երբեք ունէր, բայց ան պիտի չկրնար նման բան ընել, եթէ երբեք ունէր, բայց ան պիտի չկրնար նման բան ընել, եթէ երբեք 
չունենար անհրաժեշտ ուսումը, չունենար անհրաժեշտ ուսումը, չունենար անհրաժեշտ ուսումը, չունենար անհրաժեշտ ուսումը, իմաստութիւնը եւ արդար իմաստութիւնը եւ արդար իմաստութիւնը եւ արդար իմաստութիւնը եւ արդար 
դատաստան ընելու մտքի կարողութիւնը: Նաեւ չմոռնանք, որ դատաստան ընելու մտքի կարողութիւնը: Նաեւ չմոռնանք, որ դատաստան ընելու մտքի կարողութիւնը: Նաեւ չմոռնանք, որ դատաստան ընելու մտքի կարողութիւնը: Նաեւ չմոռնանք, որ 
երիտասարդ տարիք ունեցողներուն դժուար թէ իշխանաւորի երիտասարդ տարիք ունեցողներուն դժուար թէ իշխանաւորի երիտասարդ տարիք ունեցողներուն դժուար թէ իշխանաւորի երիտասարդ տարիք ունեցողներուն դժուար թէ իշխանաւորի 
պաշտօն յանձնուէր, բացի եթէ անոնք ուսում ստացած եւ պաշտօն յանձնուէր, բացի եթէ անոնք ուսում ստացած եւ պաշտօն յանձնուէր, բացի եթէ անոնք ուսում ստացած եւ պաշտօն յանձնուէր, բացի եթէ անոնք ուսում ստացած եւ 
անհրաժեշտ իմաստութիւնը ձեռք ձգած մարդիկ ըլլային, անհրաժեշտ իմաստութիւնը ձեռք ձգած մարդիկ ըլլային, անհրաժեշտ իմաստութիւնը ձեռք ձգած մարդիկ ըլլային, անհրաժեշտ իմաստութիւնը ձեռք ձգած մարդիկ ըլլային, 
ինչպէս էր պարագան յիշեալ երիտասինչպէս էր պարագան յիշեալ երիտասինչպէս էր պարագան յիշեալ երիտասինչպէս էր պարագան յիշեալ երիտասարդին:արդին:արդին:արդին:    

Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը պարզուի մեր Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը պարզուի մեր Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը պարզուի մեր Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը պարզուի մեր 
դիմաց: Յիշեալ երիտասարդի կեանքի օրինդիմաց: Յիշեալ երիտասարդի կեանքի օրինդիմաց: Յիշեալ երիտասարդի կեանքի օրինդիմաց: Յիշեալ երիտասարդի կեանքի օրինակէն կը սորվինք, ակէն կը սորվինք, ակէն կը սորվինք, ակէն կը սորվինք, 
թէ ուսումըթէ ուսումըթէ ուսումըթէ ուսումը    մեզ չի փրկեր: Որքան ալ ուսում ստացած ըլլանք` մեզ չի փրկեր: Որքան ալ ուսում ստացած ըլլանք` մեզ չի փրկեր: Որքան ալ ուսում ստացած ըլլանք` մեզ չի փրկեր: Որքան ալ ուսում ստացած ըլլանք` 
ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք Սուրբ Հոգին ինք չէ մեր 
իսկական ուսուցիչը: Որքան ալ գիտութիւն ամբաիսկական ուսուցիչը: Որքան ալ գիտութիւն ամբաիսկական ուսուցիչը: Որքան ալ գիտութիւն ամբաիսկական ուսուցիչը: Որքան ալ գիտութիւն ամբարած ըլլանք րած ըլլանք րած ըլլանք րած ըլլանք 
մեր մտքին մէջ` ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք չունինք մեր մտքին մէջ` ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք չունինք մեր մտքին մէջ` ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք չունինք մեր մտքին մէջ` ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք չունինք 
Աստուծոյ գիտութիւնը, այսինքն` չենք ճանչնար զԱստուած Աստուծոյ գիտութիւնը, այսինքն` չենք ճանչնար զԱստուած Աստուծոյ գիտութիւնը, այսինքն` չենք ճանչնար զԱստուած Աստուծոյ գիտութիւնը, այսինքն` չենք ճանչնար զԱստուած 
եւ անոր կամքը: Որքան ալ վկայականներ ձեռք ձգած ըլլանք` եւ անոր կամքը: Որքան ալ վկայականներ ձեռք ձգած ըլլանք` եւ անոր կամքը: Որքան ալ վկայականներ ձեռք ձգած ըլլանք` եւ անոր կամքը: Որքան ալ վկայականներ ձեռք ձգած ըլլանք` 
ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր երկնաւոր Հայրը իր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր երկնաւոր Հայրը իր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր երկնաւոր Հայրը իր ոչինչով կ'օգտուինք եթէ երբեք մեր երկնաւոր Հայրը իր 
վկայութիւնը չէ տուած մեր անձերուն վեվկայութիւնը չէ տուած մեր անձերուն վեվկայութիւնը չէ տուած մեր անձերուն վեվկայութիւնը չէ տուած մեր անձերուն վերաբերեալ:րաբերեալ:րաբերեալ:րաբերեալ:    

Դժբախտութիւն է ուսանած ըլլալով հանդերձ` Աստուծոյ Դժբախտութիւն է ուսանած ըլլալով հանդերձ` Աստուծոյ Դժբախտութիւն է ուսանած ըլլալով հանդերձ` Աստուծոյ Դժբախտութիւն է ուսանած ըլլալով հանդերձ` Աստուծոյ 
արքայութենէն զրկուիլը: Ցաւալի է գիտութիւն ամբարած արքայութենէն զրկուիլը: Ցաւալի է գիտութիւն ամբարած արքայութենէն զրկուիլը: Ցաւալի է գիտութիւն ամբարած արքայութենէն զրկուիլը: Ցաւալի է գիտութիւն ամբարած 
ըլլալով հանդերձ` զԱստուած չգիտնալը: Ցաւալի է, որովհեըլլալով հանդերձ` զԱստուած չգիտնալը: Ցաւալի է, որովհեըլլալով հանդերձ` զԱստուած չգիտնալը: Ցաւալի է, որովհեըլլալով հանդերձ` զԱստուած չգիտնալը: Ցաւալի է, որովհե----
տեւ ուսում ստացած ու գիտութիւն ամբարած բայց Քրիստոսէ տեւ ուսում ստացած ու գիտութիւն ամբարած բայց Քրիստոսէ տեւ ուսում ստացած ու գիտութիւն ամբարած բայց Քրիստոսէ տեւ ուսում ստացած ու գիտութիւն ամբարած բայց Քրիստոսէ 
հեռու եղող մարդուն դատաստանը աւելի խիստ պհեռու եղող մարդուն դատաստանը աւելի խիստ պհեռու եղող մարդուն դատաստանը աւելի խիստ պհեռու եղող մարդուն դատաստանը աւելի խիստ պիտի ըլլայ, իտի ըլլայ, իտի ըլլայ, իտի ըլլայ, 
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քան ուսում չունեցող ու գիտութենէ զրկուած մարդուն դաքան ուսում չունեցող ու գիտութենէ զրկուած մարդուն դաքան ուսում չունեցող ու գիտութենէ զրկուած մարդուն դաքան ուսում չունեցող ու գիտութենէ զրկուած մարդուն դա----
տաստանը: Ուսում ու գիտութիւն ունեցող մարդուն համար տաստանը: Ուսում ու գիտութիւն ունեցող մարդուն համար տաստանը: Ուսում ու գիտութիւն ունեցող մարդուն համար տաստանը: Ուսում ու գիտութիւն ունեցող մարդուն համար 
աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ճամբան գտնելը, աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ճամբան գտնելը, աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ճամբան գտնելը, աւելի դիւրին պէտք է ըլլայ ճշմարտութեան ճամբան գտնելը, 
բայց դժբախտաբար միշտ ալ այդպէս չ'ըլլար:բայց դժբախտաբար միշտ ալ այդպէս չ'ըլլար:բայց դժբախտաբար միշտ ալ այդպէս չ'ըլլար:բայց դժբախտաբար միշտ ալ այդպէս չ'ըլլար:    

Վերեւ հաստատեցինք, թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Այս Վերեւ հաստատեցինք, թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Այս Վերեւ հաստատեցինք, թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Այս Վերեւ հաստատեցինք, թէ ուսումը մեզ չի փրկեր: Այս 
պարագայիս, ուսում ըսելով կը հասկնամ` Աստուածաշունչի պարագայիս, ուսում ըսելով կը հասկնամ` Աստուածաշունչի պարագայիս, ուսում ըսելով կը հասկնամ` Աստուածաշունչի պարագայիս, ուսում ըսելով կը հասկնամ` Աստուածաշունչի 
ուսումն ու գիտութիւնը: Մեծահարուստ երիտասարդը գիուսումն ու գիտութիւնը: Մեծահարուստ երիտասարդը գիուսումն ու գիտութիւնը: Մեծահարուստ երիտասարդը գիուսումն ու գիտութիւնը: Մեծահարուստ երիտասարդը գի----
տէ՞ր Հին Կտակարանի Սուրբ Գիրքերը: Թէ որքան խորունկ տէ՞ր Հին Կտակարանի Սուրբ Գիրքերը: Թէ որքան խորունկ տէ՞ր Հին Կտակարանի Սուրբ Գիրքերը: Թէ որքան խորունկ տէ՞ր Հին Կտակարանի Սուրբ Գիրքերը: Թէ որքան խորունկ 
կերպով գիտէր` չենք գիտեր, բայց յստակ է որ որոշ բաներ մը կերպով գիտէր` չենք գիտեր, բայց յստակ է որ որոշ բաներ մը կերպով գիտէր` չենք գիտեր, բայց յստակ է որ որոշ բաներ մը կերպով գիտէր` չենք գիտեր, բայց յստակ է որ որոշ բաներ մը 
գիտէր, գէթ Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ծանօթ էր,գիտէր, գէթ Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ծանօթ էր,գիտէր, գէթ Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ծանօթ էր,գիտէր, գէթ Տասնաբանեայ պատուիրաններուն ծանօթ էր,    ինչ ինչ ինչ ինչ 
որ դրուագն իսկ ցոյց կու տայ (Մատթէոս 19.17որ դրուագն իսկ ցոյց կու տայ (Մատթէոս 19.17որ դրուագն իսկ ցոյց կու տայ (Մատթէոս 19.17որ դրուագն իսկ ցոյց կու տայ (Մատթէոս 19.17----20): 20): 20): 20): Հոսկէ կը Հոսկէ կը Հոսկէ կը Հոսկէ կը 
սորվինք, թէ Աստուածաշունչին ծանօթ ըլլալը բաւարար չէ եւ սորվինք, թէ Աստուածաշունչին ծանօթ ըլլալը բաւարար չէ եւ սորվինք, թէ Աստուածաշունչին ծանօթ ըլլալը բաւարար չէ եւ սորվինք, թէ Աստուածաշունչին ծանօթ ըլլալը բաւարար չէ եւ 
մեզ փրկութեան չ'առաջնորդեր: Մտաբերենք պարագան մեզ փրկութեան չ'առաջնորդեր: Մտաբերենք պարագան մեզ փրկութեան չ'առաջնորդեր: Մտաբերենք պարագան մեզ փրկութեան չ'առաջնորդեր: Մտաբերենք պարագան 
Օրէնքի այն ուսուցիչին որ Տիրոջ մօտենալով հարցուց. Օրէնքի այն ուսուցիչին որ Տիրոջ մօտենալով հարցուց. Օրէնքի այն ուսուցիչին որ Տիրոջ մօտենալով հարցուց. Օրէնքի այն ուսուցիչին որ Տիրոջ մօտենալով հարցուց. 
««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կետ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կետ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կետ, ի՞նչ պէտք է ընեմ յաւիտենական կեանքը անքը անքը անքը 
ժառանգելու համարժառանգելու համարժառանգելու համարժառանգելու համար»»»» ( ( ( (Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որ Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որ Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որ Ղուկաս 10.25): Ահաւասիկ մէկը, որ 
սովորական սովորական սովորական սովորական եւ անուս անձ մը չէր, այլեւ անուս անձ մը չէր, այլեւ անուս անձ մը չէր, այլեւ անուս անձ մը չէր, այլ    Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի Հին Կտակարանի 
գիրքերուն եւ անոնցգիրքերուն եւ անոնցգիրքերուն եւ անոնցգիրքերուն եւ անոնց    մեկնութեան լաւածանօթ անձ մըն էրմեկնութեան լաւածանօթ անձ մըն էրմեկնութեան լաւածանօթ անձ մըն էրմեկնութեան լաւածանօթ անձ մըն էր, , , , որ որ որ որ 
սակայն, չէր գիտեր թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր յաւիտենական սակայն, չէր գիտեր թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր յաւիտենական սակայն, չէր գիտեր թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր յաւիտենական սակայն, չէր գիտեր թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր յաւիտենական 
կեանքը ժառանկեանքը ժառանկեանքը ժառանկեանքը ժառանգելու համար: Տակաւին, ունինք Նիգելու համար: Տակաւին, ունինք Նիգելու համար: Տակաւին, ունինք Նիգելու համար: Տակաւին, ունինք Նիկոդեմոսի կոդեմոսի կոդեմոսի կոդեմոսի 
օրինակը: Նիկոօրինակը: Նիկոօրինակը: Նիկոօրինակը: Նիկոդեմոս հրեայ իշխան մըն էր եւ կը պատկանէր դեմոս հրեայ իշխան մըն էր եւ կը պատկանէր դեմոս հրեայ իշխան մըն էր եւ կը պատկանէր դեմոս հրեայ իշխան մըն էր եւ կը պատկանէր 
ՓարիսեՓարիսեՓարիսեՓարիսեցիցիցիցիներու խմբակին: Ան հրեաներուն ուսուցանելու եւ ներու խմբակին: Ան հրեաներուն ուսուցանելու եւ ներու խմբակին: Ան հրեաներուն ուսուցանելու եւ ներու խմբակին: Ան հրեաներուն ուսուցանելու եւ 
ՄովսիսաՄովսիսաՄովսիսաՄովսիսական օրէնքները բացատրելու կոչուած անձ մըն էր: կան օրէնքները բացատրելու կոչուած անձ մըն էր: կան օրէնքները բացատրելու կոչուած անձ մըն էր: կան օրէնքները բացատրելու կոչուած անձ մըն էր: 
Տիրոջ իսկ բառերով, Նիկոդեմոս Տիրոջ իսկ բառերով, Նիկոդեմոս Տիրոջ իսկ բառերով, Նիկոդեմոս Տիրոջ իսկ բառերով, Նիկոդեմոս ««««Իսրայէլի ժողովուրդին Իսրայէլի ժողովուրդին Իսրայէլի ժողովուրդին Իսրայէլի ժողովուրդին 
վրայ ուսուցիչ կարգուածվրայ ուսուցիչ կարգուածվրայ ուսուցիչ կարգուածվրայ ուսուցիչ կարգուած»»»»    անձ մըն էրանձ մըն էրանձ մըն էրանձ մըն էր: : : : Հակառակ այս Հակառակ այս Հակառակ այս Հակառակ այս 
բոլորին, երբ Յիսուս խօսեցաւ անոր վերստին ծնելու մասին, բոլորին, երբ Յիսուս խօսեցաւ անոր վերստին ծնելու մասին, բոլորին, երբ Յիսուս խօսեցաւ անոր վերստին ծնելու մասին, բոլորին, երբ Յիսուս խօսեցաւ անոր վերստին ծնելու մասին, 
Նիկոդեմոս զարմաՆիկոդեմոս զարմաՆիկոդեմոս զարմաՆիկոդեմոս զարմացած հարցուց. ցած հարցուց. ցած հարցուց. ցած հարցուց. ««««Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս Ծեր մարդ մը ինչպէ՞ս 
կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօրը կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօրը կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօրը կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօրը 
որովայնը եւ ծնիորովայնը եւ ծնիորովայնը եւ ծնիորովայնը եւ ծնի»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.1, 3Յովհաննէս 3.1, 3Յովհաննէս 3.1, 3Յովհաննէս 3.1, 3----4, 10): 4, 10): 4, 10): 4, 10): Ահաւասիկ անձ Ահաւասիկ անձ Ահաւասիկ անձ Ահաւասիկ անձ 
մը, որուն կոչումն էր մարդիկը Ամը, որուն կոչումն էր մարդիկը Ամը, որուն կոչումն էր մարդիկը Ամը, որուն կոչումն էր մարդիկը Աստուծոյ առաջնորդել, եւ ստուծոյ առաջնորդել, եւ ստուծոյ առաջնորդել, եւ ստուծոյ առաջնորդել, եւ 
սակայն ինքն իսկ չէր գիտեր Աստուծոյ երթալու ճամբան:սակայն ինքն իսկ չէր գիտեր Աստուծոյ երթալու ճամբան:սակայն ինքն իսկ չէր գիտեր Աստուծոյ երթալու ճամբան:սակայն ինքն իսկ չէր գիտեր Աստուծոյ երթալու ճամբան:    
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Հետեւաբար, մեծահարուստ երիտասարդին, Օրէնքի Հետեւաբար, մեծահարուստ երիտասարդին, Օրէնքի Հետեւաբար, մեծահարուստ երիտասարդին, Օրէնքի Հետեւաբար, մեծահարուստ երիտասարդին, Օրէնքի 
ուսուցիչին եւ Նիկոդեմոսի օրինակները ցոյց կու տան, թէ ուսուցիչին եւ Նիկոդեմոսի օրինակները ցոյց կու տան, թէ ուսուցիչին եւ Նիկոդեմոսի օրինակները ցոյց կու տան, թէ ուսուցիչին եւ Նիկոդեմոսի օրինակները ցոյց կու տան, թէ 
Աստուածաշունչը գիտնալը եւ անոր վերաբերեալ ուսում Աստուածաշունչը գիտնալը եւ անոր վերաբերեալ ուսում Աստուածաշունչը գիտնալը եւ անոր վերաբերեալ ուսում Աստուածաշունչը գիտնալը եւ անոր վերաբերեալ ուսում 
ստացած ըլլալը մեզ Աստուծոյ արքայութեաստացած ըլլալը մեզ Աստուծոյ արքայութեաստացած ըլլալը մեզ Աստուծոյ արքայութեաստացած ըլլալը մեզ Աստուծոյ արքայութեան ու յաւիտենան ու յաւիտենան ու յաւիտենան ու յաւիտենա----
կան կեանքին ժառանգորդ չի դարձներ: Մէկը կրնայ Քրիստոկան կեանքին ժառանգորդ չի դարձներ: Մէկը կրնայ Քրիստոկան կեանքին ժառանգորդ չի դարձներ: Մէկը կրնայ Քրիստոկան կեանքին ժառանգորդ չի դարձներ: Մէկը կրնայ Քրիստո----
սը քարոզել, առանց իր սրտին մէջ իր քարոզած Քրիստոսը սը քարոզել, առանց իր սրտին մէջ իր քարոզած Քրիստոսը սը քարոզել, առանց իր սրտին մէջ իր քարոզած Քրիստոսը սը քարոզել, առանց իր սրտին մէջ իր քարոզած Քրիստոսը 
ունենալու: Կրնայ սիրոյ մասին սքանչելի պատգամ տալ, ունենալու: Կրնայ սիրոյ մասին սքանչելի պատգամ տալ, ունենալու: Կրնայ սիրոյ մասին սքանչելի պատգամ տալ, ունենալու: Կրնայ սիրոյ մասին սքանչելի պատգամ տալ, 
առանց իր նմաններուն համար սիրոյ պատգամ ըլլալու: առանց իր նմաններուն համար սիրոյ պատգամ ըլլալու: առանց իր նմաններուն համար սիրոյ պատգամ ըլլալու: առանց իր նմաններուն համար սիրոյ պատգամ ըլլալու: 
Կրնայ քրիստոնէական լայն գիտելիքներ ունենաԿրնայ քրիստոնէական լայն գիտելիքներ ունենաԿրնայ քրիստոնէական լայն գիտելիքներ ունենաԿրնայ քրիստոնէական լայն գիտելիքներ ունենալ, առանց լ, առանց լ, առանց լ, առանց 
Քրիստոսի գիտութիւնը ունենալու: Կրնայ կրօնասէր ըլլալ, Քրիստոսի գիտութիւնը ունենալու: Կրնայ կրօնասէր ըլլալ, Քրիստոսի գիտութիւնը ունենալու: Կրնայ կրօնասէր ըլլալ, Քրիստոսի գիտութիւնը ունենալու: Կրնայ կրօնասէր ըլլալ, 
առանց բարեպաշտ ըլլալու:առանց բարեպաշտ ըլլալու:առանց բարեպաշտ ըլլալու:առանց բարեպաշտ ըլլալու:    

6) 6) 6) 6) Երիտասարդը Երիտասարդը Երիտասարդը Երիտասարդը ««««մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.մօտեցաւ Յիսուսի եւ հարցուց.----    
““““ԲարիԲարիԲարիԲարի´ ´ ´ ´ Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, Վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պէտք է կատարեմ, 
յաւիտենական կեանքը ընդունելու համարյաւիտենական կեանքը ընդունելու համարյաւիտենական կեանքը ընդունելու համարյաւիտենական կեանքը ընդունելու համար””””»»»»::::    Երիտասարդը Երիտասարդը Երիտասարդը Երիտասարդը 
հարցում մը ունէր ուղղելիք Յիհարցում մը ունէր ուղղելիք Յիհարցում մը ունէր ուղղելիք Յիհարցում մը ունէր ուղղելիք Յիսուսին, եւ երբ առիթը սուսին, եւ երբ առիթը սուսին, եւ երբ առիթը սուսին, եւ երբ առիթը 
ներկայացաւ` ուղղեց իր հարցումը: Ան հարցուց Տիրոջ թէ ներկայացաւ` ուղղեց իր հարցումը: Ան հարցուց Տիրոջ թէ ներկայացաւ` ուղղեց իր հարցումը: Ան հարցուց Տիրոջ թէ ներկայացաւ` ուղղեց իր հարցումը: Ան հարցուց Տիրոջ թէ 
ի՞նչ պէտք էր ընէր ի՞նչ պէտք էր ընէր ի՞նչ պէտք էր ընէր ի՞նչ պէտք էր ընէր ««««յյյյաւիտենական կեանքը ընդունելու աւիտենական կեանքը ընդունելու աւիտենական կեանքը ընդունելու աւիտենական կեանքը ընդունելու 
համարհամարհամարհամար»»»»::::    Գալով մեզի, եթէ առիթը ներկայանայ մէկ հարցում Գալով մեզի, եթէ առիթը ներկայանայ մէկ հարցում Գալով մեզի, եթէ առիթը ներկայանայ մէկ հարցում Գալով մեզի, եթէ առիթը ներկայանայ մէկ հարցում 
հարցնելու Յիսուսին, ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր հարցումը: Երջահարցնելու Յիսուսին, ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր հարցումը: Երջահարցնելու Յիսուսին, ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր հարցումը: Երջահարցնելու Յիսուսին, ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր հարցումը: Երջա----
նիկ ըլլալու գաղտնիքի մասի՞նիկ ըլլալու գաղտնիքի մասի՞նիկ ըլլալու գաղտնիքի մասի՞նիկ ըլլալու գաղտնիքի մասի՞ն պիտի հարցնենք: Հարուստ ն պիտի հարցնենք: Հարուստ ն պիտի հարցնենք: Հարուստ ն պիտի հարցնենք: Հարուստ 
ըլլալու կերպին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կեանքին մէջ յաջող ըլլալու կերպին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կեանքին մէջ յաջող ըլլալու կերպին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կեանքին մէջ յաջող ըլլալու կերպին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կեանքին մէջ յաջող 
ըլլալու ձեւին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Մեր կամ  մեր ըլլալու ձեւին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Մեր կամ  մեր ըլլալու ձեւին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Մեր կամ  մեր ըլլալու ձեւին մասի՞ն պիտի հարցնենք: Մեր կամ  մեր 
զաւակներուն ապագային մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կա՞յ զաւակներուն ապագային մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կա՞յ զաւակներուն ապագային մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կա՞յ զաւակներուն ապագային մասի՞ն պիտի հարցնենք: Կա՞յ 
արդեօք աւելի կարեւոր հարցում մը քան երիտասարդին արդեօք աւելի կարեւոր հարցում մը քան երիտասարդին արդեօք աւելի կարեւոր հարցում մը քան երիտասարդին արդեօք աւելի կարեւոր հարցում մը քան երիտասարդին 
կողմէ Յիսուսին ուղղուած հարցումկողմէ Յիսուսին ուղղուած հարցումկողմէ Յիսուսին ուղղուած հարցումկողմէ Յիսուսին ուղղուած հարցումը: Ի՞նչ է կամ ուրիշ ի՞նչ ը: Ի՞նչ է կամ ուրիշ ի՞նչ ը: Ի՞նչ է կամ ուրիշ ի՞նչ ը: Ի՞նչ է կամ ուրիշ ի՞նչ 
պէտք է ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին նպատակը, եթէ ոչ երկպէտք է ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին նպատակը, եթէ ոչ երկպէտք է ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին նպատակը, եթէ ոչ երկպէտք է ըլլայ մեր երկրաւոր կեանքին նպատակը, եթէ ոչ երկ----
նաւոր կեանքին ձեռք բերումը: Մեր կոչումը չէ՞ ժամանականաւոր կեանքին ձեռք բերումը: Մեր կոչումը չէ՞ ժամանականաւոր կեանքին ձեռք բերումը: Մեր կոչումը չէ՞ ժամանականաւոր կեանքին ձեռք բերումը: Մեր կոչումը չէ՞ ժամանակա----
ւոր այս կեանքով յաւիտենական կեանքին հասնիլը: Զգոյշ ւոր այս կեանքով յաւիտենական կեանքին հասնիլը: Զգոյշ ւոր այս կեանքով յաւիտենական կեանքին հասնիլը: Զգոյշ ւոր այս կեանքով յաւիտենական կեանքին հասնիլը: Զգոյշ 
ըլլանք թէ իըլլանք թէ իըլլանք թէ իըլլանք թէ ի´́́́նչ հարցում կը հարցնենք Յիսուսին, որովհետեւ նչ հարցում կը հարցնենք Յիսուսին, որովհետեւ նչ հարցում կը հարցնենք Յիսուսին, որովհետեւ նչ հարցում կը հարցնենք Յիսուսին, որովհետեւ 
հարցումը կը բացայահարցումը կը բացայահարցումը կը բացայահարցումը կը բացայայտէ մեր հետաքրքրութեան աշխարհը, յտէ մեր հետաքրքրութեան աշխարհը, յտէ մեր հետաքրքրութեան աշխարհը, յտէ մեր հետաքրքրութեան աշխարհը, 
մեր ներքին կեանքը, մեր սրտին մէջ եղածը, մեր մտքին մէջ մեր ներքին կեանքը, մեր սրտին մէջ եղածը, մեր մտքին մէջ մեր ներքին կեանքը, մեր սրտին մէջ եղածը, մեր մտքին մէջ մեր ներքին կեանքը, մեր սրտին մէջ եղածը, մեր մտքին մէջ 
ամփոփուածը: Հարցումը կրնայ պարզել թէ մենք իամփոփուածը: Հարցումը կրնայ պարզել թէ մենք իամփոփուածը: Հարցումը կրնայ պարզել թէ մենք իամփոփուածը: Հարցումը կրնայ պարզել թէ մենք ի´́́́նչ կը նչ կը նչ կը նչ կը 
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սիրենք, իսիրենք, իսիրենք, իսիրենք, ի´́́́նչ կը նախընտրենք, ինչ կը նախընտրենք, ինչ կը նախընտրենք, ինչ կը նախընտրենք, ի´́́́նչ է մեզի համար կարեւորը, նչ է մեզի համար կարեւորը, նչ է մեզի համար կարեւորը, նչ է մեզի համար կարեւորը, 
առաջնահերթը, գերագոյնը:առաջնահերթը, գերագոյնը:առաջնահերթը, գերագոյնը:առաջնահերթը, գերագոյնը:    

7) 7) 7) 7) ««««ԲարիԲարիԲարիԲարի´ ´ ´ ´ ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»:»:»:»:    Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ Աւետարաններուն մէջ յարգանյարգանյարգանյարգան----
քով Տիրոջ մօտեցողներուն մէջ` այս երիտասարդը անգերաքով Տիրոջ մօտեցողներուն մէջ` այս երիտասարդը անգերաքով Տիրոջ մօտեցողներուն մէջ` այս երիտասարդը անգերաքով Տիրոջ մօտեցողներուն մէջ` այս երիտասարդը անգերա----
զանցելի է: Ոզանցելի է: Ոզանցելի է: Ոզանցելի է: Ո´́́́չ ոք Յիսուսին մօտեցած ատենը զինք բարի չ ոք Յիսուսին մօտեցած ատենը զինք բարի չ ոք Յիսուսին մօտեցած ատենը զինք բարի չ ոք Յիսուսին մօտեցած ատենը զինք բարի 
կոչեց: Յիշեալ երիտասարդը միակ անձն էր որ Յիսուսը բարի կոչեց: Յիշեալ երիտասարդը միակ անձն էր որ Յիսուսը բարի կոչեց: Յիշեալ երիտասարդը միակ անձն էր որ Յիսուսը բարի կոչեց: Յիշեալ երիտասարդը միակ անձն էր որ Յիսուսը բարի 
կոչեց: Յիսուսին համար գործածուած կոչեց: Յիսուսին համար գործածուած կոչեց: Յիսուսին համար գործածուած կոչեց: Յիսուսին համար գործածուած ««««բարիբարիբարիբարի» » » » բառը բառը բառը բառը 
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ան ճանչցուած էր իբրեւյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ան ճանչցուած էր իբրեւյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ան ճանչցուած էր իբրեւյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ան ճանչցուած էր իբրեւ    բարի ու բարի ու բարի ու բարի ու 
բարեգործ անձնաւորութիւն մը, եւ թէ` ան մարդոց կողմէ բարեգործ անձնաւորութիւն մը, եւ թէ` ան մարդոց կողմէ բարեգործ անձնաւորութիւն մը, եւ թէ` ան մարդոց կողմէ բարեգործ անձնաւորութիւն մը, եւ թէ` ան մարդոց կողմէ 
սիրուած ու փնտռուած մէկն էր: Տակաւին, սիրուած ու փնտռուած մէկն էր: Տակաւին, սիրուած ու փնտռուած մէկն էր: Տակաւին, սիրուած ու փնտռուած մէկն էր: Տակաւին, ««««բարիբարիբարիբարի» » » » բնորոշումը բնորոշումը բնորոշումը բնորոշումը 
կը պարզէ, թէ Յիսուս ճանչցուած էր գթառատ, կարեկցող, կը պարզէ, թէ Յիսուս ճանչցուած էր գթառատ, կարեկցող, կը պարզէ, թէ Յիսուս ճանչցուած էր գթառատ, կարեկցող, կը պարզէ, թէ Յիսուս ճանչցուած էր գթառատ, կարեկցող, 
մարդասէր, ներող ու բարեխրատ Փրկիչ մը իբրեւ:մարդասէր, ներող ու բարեխրատ Փրկիչ մը իբրեւ:մարդասէր, ներող ու բարեխրատ Փրկիչ մը իբրեւ:մարդասէր, ներող ու բարեխրատ Փրկիչ մը իբրեւ:    

8) 8) 8) 8) Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք ««««բբբբարիարիարիարի´ ´ ´ ´ ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»»»»    բառերը միասին նբառերը միասին նբառերը միասին նբառերը միասին նկակակակա----
տի առնենք, ուրիշ կարեւոր ճշմարտութիւն մըն ալ հանդէս տի առնենք, ուրիշ կարեւոր ճշմարտութիւն մըն ալ հանդէս տի առնենք, ուրիշ կարեւոր ճշմարտութիւն մըն ալ հանդէս տի առնենք, ուրիշ կարեւոր ճշմարտութիւն մըն ալ հանդէս 
կու գայ: Ի՞նչ է ատիկա: Եթէ նկատի առնենք որ կու գայ: Ի՞նչ է ատիկա: Եթէ նկատի առնենք որ կու գայ: Ի՞նչ է ատիկա: Եթէ նկատի առնենք որ կու գայ: Ի՞նչ է ատիկա: Եթէ նկատի առնենք որ ««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ» » » » 
բառը կը նշանակէ ուսուցիչ, եւ հետեւաբար` ուսուցանող, բառը կը նշանակէ ուսուցիչ, եւ հետեւաբար` ուսուցանող, բառը կը նշանակէ ուսուցիչ, եւ հետեւաբար` ուսուցանող, բառը կը նշանակէ ուսուցիչ, եւ հետեւաբար` ուսուցանող, 
ճշմարտութիւնը բացայայտող, սորվեցնող, պարզ կը դառնայ, ճշմարտութիւնը բացայայտող, սորվեցնող, պարզ կը դառնայ, ճշմարտութիւնը բացայայտող, սորվեցնող, պարզ կը դառնայ, ճշմարտութիւնը բացայայտող, սորվեցնող, պարզ կը դառնայ, 
որ երիտասարդը Յիսուսը որ երիտասարդը Յիսուսը որ երիտասարդը Յիսուսը որ երիտասարդը Յիսուսը ««««բբբբարիարիարիարի´ ´ ´ ´ ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ»»»»    կոչկոչկոչկոչելով, ելով, ելով, ելով, 
ուզեց ցոյց տալ թէ ան ճշմարտութեան քարոզիչն է, բարի ուզեց ցոյց տալ թէ ան ճշմարտութեան քարոզիչն է, բարի ուզեց ցոյց տալ թէ ան ճշմարտութեան քարոզիչն է, բարի ուզեց ցոյց տալ թէ ան ճշմարտութեան քարոզիչն է, բարի 
խօսքեր խօսողն է, իրականութիւնները երեւան բերողն է: Ոխօսքեր խօսողն է, իրականութիւնները երեւան բերողն է: Ոխօսքեր խօսողն է, իրականութիւնները երեւան բերողն է: Ոխօսքեր խօսողն է, իրականութիւնները երեւան բերողն է: Ո´́́́չ չ չ չ 
ոք պատմութեան ընթացքին խօսեցաւ բարին աւելի քան ոք պատմութեան ընթացքին խօսեցաւ բարին աւելի քան ոք պատմութեան ընթացքին խօսեցաւ բարին աւելի քան ոք պատմութեան ընթացքին խօսեցաւ բարին աւելի քան 
Յիսուսը: ՈՅիսուսը: ՈՅիսուսը: ՈՅիսուսը: Ո´́́́չ ոք քօղազերծեց ճշմարտութիւնը աւելի քան մեր չ ոք քօղազերծեց ճշմարտութիւնը աւելի քան մեր չ ոք քօղազերծեց ճշմարտութիւնը աւելի քան մեր չ ոք քօղազերծեց ճշմարտութիւնը աւելի քան մեր 
Տէրը: Շատ քահանաներ ու Փարիսեցիներ պարտկածՏէրը: Շատ քահանաներ ու Փարիսեցիներ պարտկածՏէրը: Շատ քահանաներ ու Փարիսեցիներ պարտկածՏէրը: Շատ քահանաներ ու Փարիսեցիներ պարտկած    էին ճըշէին ճըշէին ճըշէին ճըշ----
մարտութիւնը. Յիսուս եկաւ եւ վարագոյրին ետին ծածկուած մարտութիւնը. Յիսուս եկաւ եւ վարագոյրին ետին ծածկուած մարտութիւնը. Յիսուս եկաւ եւ վարագոյրին ետին ծածկուած մարտութիւնը. Յիսուս եկաւ եւ վարագոյրին ետին ծածկուած 
ճշմարտութիւնները երեւան բերաւ: Ոչինչ մնաց սքօղուած ճշմարտութիւնները երեւան բերաւ: Ոչինչ մնաց սքօղուած ճշմարտութիւնները երեւան բերաւ: Ոչինչ մնաց սքօղուած ճշմարտութիւնները երեւան բերաւ: Ոչինչ մնաց սքօղուած 
մարդէն: Մարդուն փրկութեան համար անհրաժեշտ եղող մարդէն: Մարդուն փրկութեան համար անհրաժեշտ եղող մարդէն: Մարդուն փրկութեան համար անհրաժեշտ եղող մարդէն: Մարդուն փրկութեան համար անհրաժեշտ եղող 
ամէն ճշմարտութիւն լոյսի բերաւ Տէրը:ամէն ճշմարտութիւն լոյսի բերաւ Տէրը:ամէն ճշմարտութիւն լոյսի բերաւ Տէրը:ամէն ճշմարտութիւն լոյսի բերաւ Տէրը:    

9) 9) 9) 9) Երիտասարդը Յիսուսը Երիտասարդը Յիսուսը Երիտասարդը Յիսուսը Երիտասարդը Յիսուսը ««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ» » » » կոչելով, ինքկոչելով, ինքկոչելով, ինքկոչելով, ինք----
զինք անոր աշակզինք անոր աշակզինք անոր աշակզինք անոր աշակերտ դարձուց: Աշակերտը սորվիլ ուզող երտ դարձուց: Աշակերտը սորվիլ ուզող երտ դարձուց: Աշակերտը սորվիլ ուզող երտ դարձուց: Աշակերտը սորվիլ ուզող 
անձն է, ճշմարտութիւնը գիտնալ ուզող անձն է: Երիտասարանձն է, ճշմարտութիւնը գիտնալ ուզող անձն է: Երիտասարանձն է, ճշմարտութիւնը գիտնալ ուզող անձն է: Երիտասարանձն է, ճշմարտութիւնը գիտնալ ուզող անձն է: Երիտասար----
դը ունեցաւ խոնարհութիւնը Յիսուսը դը ունեցաւ խոնարհութիւնը Յիսուսը դը ունեցաւ խոնարհութիւնը Յիսուսը դը ունեցաւ խոնարհութիւնը Յիսուսը ««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ», », », », այսինայսինայսինայսին----
քըն` ուսուցիչ, ուսուցանող, սորվեցնող կոչելու, բայց դժբախքըն` ուսուցիչ, ուսուցանող, սորվեցնող կոչելու, բայց դժբախքըն` ուսուցիչ, ուսուցանող, սորվեցնող կոչելու, բայց դժբախքըն` ուսուցիչ, ուսուցանող, սորվեցնող կոչելու, բայց դժբախ----
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տաբար չունեցաւ խոնարհութիւնը գործադրելու Յիսուսի տաբար չունեցաւ խոնարհութիւնը գործադրելու Յիսուսի տաբար չունեցաւ խոնարհութիւնը գործադրելու Յիսուսի տաբար չունեցաւ խոնարհութիւնը գործադրելու Յիսուսի 
խօսքը: Ան Յիխօսքը: Ան Յիխօսքը: Ան Յիխօսքը: Ան Յիսուսը սուսը սուսը սուսը ««««ՎարդապետՎարդապետՎարդապետՎարդապետ» » » » կոչեց, բայց աշխատասէր կոչեց, բայց աշխատասէր կոչեց, բայց աշխատասէր կոչեց, բայց աշխատասէր 
աշակերտի վերաբերմունք ցոյց չտուաւ: Այսօր ալ մարդիկ աշակերտի վերաբերմունք ցոյց չտուաւ: Այսօր ալ մարդիկ աշակերտի վերաբերմունք ցոյց չտուաւ: Այսօր ալ մարդիկ աշակերտի վերաբերմունք ցոյց չտուաւ: Այսօր ալ մարդիկ 
կան, որոնք աշակերտի նման կը կարդան Աստուածաշունչը, կան, որոնք աշակերտի նման կը կարդան Աստուածաշունչը, կան, որոնք աշակերտի նման կը կարդան Աստուածաշունչը, կան, որոնք աշակերտի նման կը կարդան Աստուածաշունչը, 
եւ կը գիտնան հոն պարունակուած ճշմարտութիւնները, եւ եւ կը գիտնան հոն պարունակուած ճշմարտութիւնները, եւ եւ կը գիտնան հոն պարունակուած ճշմարտութիւնները, եւ եւ կը գիտնան հոն պարունակուած ճշմարտութիւնները, եւ 
սակայն, ճիշդ յիշեալ երիտասարդին նման, չեն գործադրեր սակայն, ճիշդ յիշեալ երիտասարդին նման, չեն գործադրեր սակայն, ճիշդ յիշեալ երիտասարդին նման, չեն գործադրեր սակայն, ճիշդ յիշեալ երիտասարդին նման, չեն գործադրեր 
իրենց կարդացիրենց կարդացիրենց կարդացիրենց կարդացածը:ածը:ածը:ածը:    

10) 10) 10) 10) Երիտասարդը Յիսուսին կը հարցնէ թէ ի՞նչ բարի Երիտասարդը Յիսուսին կը հարցնէ թէ ի՞նչ բարի Երիտասարդը Յիսուսին կը հարցնէ թէ ի՞նչ բարի Երիտասարդը Յիսուսին կը հարցնէ թէ ի՞նչ բարի 
գործ պէտք է կատարէ, գործ պէտք է կատարէ, գործ պէտք է կատարէ, գործ պէտք է կատարէ, ««««յաւիտենական կեանքը ընդունելու յաւիտենական կեանքը ընդունելու յաւիտենական կեանքը ընդունելու յաւիտենական կեանքը ընդունելու 
համարհամարհամարհամար»:»:»:»:    ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին    կէտին մէջ արդէն խօսեցանք բարեգորկէտին մէջ արդէն խօսեցանք բարեգորկէտին մէջ արդէն խօսեցանք բարեգորկէտին մէջ արդէն խօսեցանք բարեգործուծուծուծու----
թեամբ փրկուիլ չկարենալու մասին: Հիմա եկէք երիտասարթեամբ փրկուիլ չկարենալու մասին: Հիմա եկէք երիտասարթեամբ փրկուիլ չկարենալու մասին: Հիմա եկէք երիտասարթեամբ փրկուիլ չկարենալու մասին: Հիմա եկէք երիտասար----
դին դին դին դին ««««հաւատքինհաւատքինհաւատքինհաւատքին» » » » մասին խօսինք: Ան կը հաւատար յաւիտեմասին խօսինք: Ան կը հաւատար յաւիտեմասին խօսինք: Ան կը հաւատար յաւիտեմասին խօսինք: Ան կը հաւատար յաւիտե----
նական կեանքի գոյութեան, եւ միաժամանակ այդ կեանքը նական կեանքի գոյութեան, եւ միաժամանակ այդ կեանքը նական կեանքի գոյութեան, եւ միաժամանակ այդ կեանքը նական կեանքի գոյութեան, եւ միաժամանակ այդ կեանքը 
ընդունելու յոյսը ունէր: Ինչպէս Քրիստոսի ժամանակ, նոյնընդունելու յոյսը ունէր: Ինչպէս Քրիստոսի ժամանակ, նոյնընդունելու յոյսը ունէր: Ինչպէս Քրիստոսի ժամանակ, նոյնընդունելու յոյսը ունէր: Ինչպէս Քրիստոսի ժամանակ, նոյն----
պէս ալ ներկայիս, մեծահարուստները ընդհանրապէս հետապէս ալ ներկայիս, մեծահարուստները ընդհանրապէս հետապէս ալ ներկայիս, մեծահարուստները ընդհանրապէս հետապէս ալ ներկայիս, մեծահարուստները ընդհանրապէս հետա----
քըրքրութիւն չունէին եւ չունին յաւիտենական կեանքի հանքըրքրութիւն չունէին եւ չունին յաւիտենական կեանքի հանքըրքրութիւն չունէին եւ չունին յաւիտենական կեանքի հանքըրքրութիւն չունէին եւ չունին յաւիտենական կեանքի հան----
դէպ: Սովորաբար մեծ հարստութիւն ունեցողներ կապդէպ: Սովորաբար մեծ հարստութիւն ունեցողներ կապդէպ: Սովորաբար մեծ հարստութիւն ունեցողներ կապդէպ: Սովորաբար մեծ հարստութիւն ունեցողներ կապուածուածուածուած    
կկկկ’’’’ըլլան իրենց ունեցած հարստութեան եւ իրենց յոյսն ալ ըլլան իրենց ունեցած հարստութեան եւ իրենց յոյսն ալ ըլլան իրենց ունեցած հարստութեան եւ իրենց յոյսն ալ ըլլան իրենց ունեցած հարստութեան եւ իրենց յոյսն ալ 
անոր վրայ կը դնեն: Դրուագին հապճեպ ընթերցումը կրնայ անոր վրայ կը դնեն: Դրուագին հապճեպ ընթերցումը կրնայ անոր վրայ կը դնեն: Դրուագին հապճեպ ընթերցումը կրնայ անոր վրայ կը դնեն: Դրուագին հապճեպ ընթերցումը կրնայ 
մեզի այն տպաւորութիւնը տալ որ յիշեալ երիտասարդը մեզի այն տպաւորութիւնը տալ որ յիշեալ երիտասարդը մեզի այն տպաւորութիւնը տալ որ յիշեալ երիտասարդը մեզի այն տպաւորութիւնը տալ որ յիշեալ երիտասարդը 
կապուած չէր իր ունեցած հարստութեան եւ իր յոյսը անոր կապուած չէր իր ունեցած հարստութեան եւ իր յոյսը անոր կապուած չէր իր ունեցած հարստութեան եւ իր յոյսը անոր կապուած չէր իր ունեցած հարստութեան եւ իր յոյսը անոր 
վրայ չէր դրած, եւ սակայն եթէ նկատի առնենք Մատթէոս վրայ չէր դրած, եւ սակայն եթէ նկատի առնենք Մատթէոս վրայ չէր դրած, եւ սակայն եթէ նկատի առնենք Մատթէոս վրայ չէր դրած, եւ սակայն եթէ նկատի առնենք Մատթէոս 
աաաաւետարանիչին հաստատումը եւ Յիսուսի խօսւետարանիչին հաստատումը եւ Յիսուսի խօսւետարանիչին հաստատումը եւ Յիսուսի խօսւետարանիչին հաստատումը եւ Յիսուսի խօսքը անոր հետ քը անոր հետ քը անոր հետ քը անոր հետ 
իր ունեցած երկխօսութեան աւարտին, յստակ կը դառնայ թէ իր ունեցած երկխօսութեան աւարտին, յստակ կը դառնայ թէ իր ունեցած երկխօսութեան աւարտին, յստակ կը դառնայ թէ իր ունեցած երկխօսութեան աւարտին, յստակ կը դառնայ թէ 
ան կապուած էր իր ունեցած հարստութեան ու անոր գերին ան կապուած էր իր ունեցած հարստութեան ու անոր գերին ան կապուած էր իր ունեցած հարստութեան ու անոր գերին ան կապուած էր իր ունեցած հարստութեան ու անոր գերին 
դարձած: Մատթէոս կդարձած: Մատթէոս կդարձած: Մատթէոս կդարձած: Մատթէոս կ’’’’ըսէ, թէ երբ Յիսուս պատուիրեց երիըսէ, թէ երբ Յիսուս պատուիրեց երիըսէ, թէ երբ Յիսուս պատուիրեց երիըսէ, թէ երբ Յիսուս պատուիրեց երի----
տասարդին ծախելու ինչ որ ունի ու աղքատներուն տալու, տասարդին ծախելու ինչ որ ունի ու աղքատներուն տալու, տասարդին ծախելու ինչ որ ունի ու աղքատներուն տալու, տասարդին ծախելու ինչ որ ունի ու աղքատներուն տալու, 
եեեերիտասարդը րիտասարդը րիտասարդը րիտասարդը ««««տրտումտրտումտրտումտրտում----տխուր գնաց, որովհետեւ շատ հատխուր գնաց, որովհետեւ շատ հատխուր գնաց, որովհետեւ շատ հատխուր գնաց, որովհետեւ շատ հա----
րուստ էրրուստ էրրուստ էրրուստ էր»:»:»:»:    Անոր մեկնումէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն Անոր մեկնումէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն Անոր մեկնումէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն Անոր մեկնումէն ետք, Յիսուս իր աշակերտներուն 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Վստահ գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկինքի Վստահ գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկինքի Վստահ գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկինքի Վստահ գիտցէք, որ հարուստը շատ դժուար երկինքի 
արքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կարքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կարքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կարքայութիւն պիտի մտնէ: Աւելին ալ կ’’’’ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.----    Պարանը Պարանը Պարանը Պարանը 
շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան հարուսշատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան հարուսշատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան հարուսշատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` տը` տը` տը` 
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Աստուծոյ արքայութիւնըԱստուծոյ արքայութիւնըԱստուծոյ արքայութիւնըԱստուծոյ արքայութիւնը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.22Մատթէոս 19.22Մատթէոս 19.22Մատթէոս 19.22----24): 24): 24): 24): Ըսինք, որ Ըսինք, որ Ըսինք, որ Ըսինք, որ 
երիտասարդը կը հաւատար յաւիտեերիտասարդը կը հաւատար յաւիտեերիտասարդը կը հաւատար յաւիտեերիտասարդը կը հաւատար յաւիտենական կեանքի գոյունական կեանքի գոյունական կեանքի գոյունական կեանքի գոյու----
թեան եւ այդ կեանքը ժառանգելու յոյսը ունէր: Այսօր որքա՜ն թեան եւ այդ կեանքը ժառանգելու յոյսը ունէր: Այսօր որքա՜ն թեան եւ այդ կեանքը ժառանգելու յոյսը ունէր: Այսօր որքա՜ն թեան եւ այդ կեանքը ժառանգելու յոյսը ունէր: Այսօր որքա՜ն 
հաւատացեալներ կան, որոնք կը հաւատան յաւիտենական հաւատացեալներ կան, որոնք կը հաւատան յաւիտենական հաւատացեալներ կան, որոնք կը հաւատան յաւիտենական հաւատացեալներ կան, որոնք կը հաւատան յաւիտենական 
կեանքի գոյութեան, եւ սակայն, ճիշդ այս երիտասարդկեանքի գոյութեան, եւ սակայն, ճիշդ այս երիտասարդկեանքի գոյութեան, եւ սակայն, ճիշդ այս երիտասարդկեանքի գոյութեան, եւ սակայն, ճիշդ այս երիտասարդին ին ին ին 
նման, պատրաստ չեն զոհողութիւններ յանձն առնելու ի նման, պատրաստ չեն զոհողութիւններ յանձն առնելու ի նման, պատրաստ չեն զոհողութիւններ յանձն առնելու ի նման, պատրաստ չեն զոհողութիւններ յանձն առնելու ի 
խնդիր յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան: Որքա՜ն խնդիր յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան: Որքա՜ն խնդիր յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան: Որքա՜ն խնդիր յաւիտենական կեանքի ժառանգութեան: Որքա՜ն ««««ես ես ես ես 
ապաշխարած եմապաշխարած եմապաշխարած եմապաշխարած եմ» » » » ըսողներ կան, որոնք ոըսողներ կան, որոնք ոըսողներ կան, որոնք ոըսողներ կան, որոնք ո´́́́չ մէկ հետաքրքրուչ մէկ հետաքրքրուչ մէկ հետաքրքրուչ մէկ հետաքրքրու----
թիւն ունին աղքատ, զրկուած ու անօթի մարդոց հանդէպ, թիւն ունին աղքատ, զրկուած ու անօթի մարդոց հանդէպ, թիւն ունին աղքատ, զրկուած ու անօթի մարդոց հանդէպ, թիւն ունին աղքատ, զրկուած ու անօթի մարդոց հանդէպ, 
ինչպէս երիտասարդը ինք չունէր:ինչպէս երիտասարդը ինք չունէր:ինչպէս երիտասարդը ինք չունէր:ինչպէս երիտասարդը ինք չունէր:    

11) 11) 11) 11) Երիտասարդին ուզածըԵրիտասարդին ուզածըԵրիտասարդին ուզածըԵրիտասարդին ուզածը    յաւիտենական կեանքն էր: յաւիտենական կեանքն էր: յաւիտենական կեանքն էր: յաւիտենական կեանքն էր: 
Ան չէր անդրադառնար որ յաւիտենական կեանքը ժառանգել Ան չէր անդրադառնար որ յաւիտենական կեանքը ժառանգել Ան չէր անդրադառնար որ յաւիտենական կեանքը ժառանգել Ան չէր անդրադառնար որ յաւիտենական կեանքը ժառանգել 
ուզելով` զՔրիստոս է որ ժառանգել ուզած եղաւ. եւ ինչո՞ւ. ուզելով` զՔրիստոս է որ ժառանգել ուզած եղաւ. եւ ինչո՞ւ. ուզելով` զՔրիստոս է որ ժառանգել ուզած եղաւ. եւ ինչո՞ւ. ուզելով` զՔրիստոս է որ ժառանգել ուզած եղաւ. եւ ինչո՞ւ. 
որովհետեւ յաւիտենական կեանքը Քրիստոս իորովհետեւ յաւիտենական կեանքը Քրիստոս իորովհետեւ յաւիտենական կեանքը Քրիստոս իորովհետեւ յաւիտենական կեանքը Քրիստոս ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
((((Ա.Յովհաննէս 5.11Ա.Յովհաննէս 5.11Ա.Յովհաննէս 5.11Ա.Յովհաննէս 5.11----12): 12): 12): 12): Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն է թէնքն է թէնքն է թէնքն է թէ´ ´ ´ ´ յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
կեանք խոստացողը եւ թէկեանք խոստացողը եւ թէկեանք խոստացողը եւ թէկեանք խոստացողը եւ թէ´ ´ ´ ´ խոստխոստխոստխոստացուած յաւիտենական ացուած յաւիտենական ացուած յաւիտենական ացուած յաւիտենական 
կեանքը: Ահա թէ ինչոկեանքը: Ահա թէ ինչոկեանքը: Ահա թէ ինչոկեանքը: Ահա թէ ինչո´́́́ւ, պատուիրելէ ետք երիտասարդին որ ւ, պատուիրելէ ետք երիտասարդին որ ւ, պատուիրելէ ետք երիտասարդին որ ւ, պատուիրելէ ետք երիտասարդին որ 
ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ, անմիջապէս ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ, անմիջապէս ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ, անմիջապէս ունեցածը ծախէ ու աղքատներուն տայ, անմիջապէս 
կկկկ’’’’աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. աւելցնէ ըսելով. ««««եւ յետոյ` հետեւէեւ յետոյ` հետեւէեւ յետոյ` հետեւէեւ յետոյ` հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի» » » » (Մատթէոս 19.21): (Մատթէոս 19.21): (Մատթէոս 19.21): (Մատթէոս 19.21): 
Երիտասարդը յաւիտենական կեանքը ժառանգել կԵրիտասարդը յաւիտենական կեանքը ժառանգել կԵրիտասարդը յաւիտենական կեանքը ժառանգել կԵրիտասարդը յաւիտենական կեանքը ժառանգել կ’’’’ուզէր, եւ ուզէր, եւ ուզէր, եւ ուզէր, եւ 
ահա նոյնինքն յաւիտենական կեանահա նոյնինքն յաւիտենական կեանահա նոյնինքն յաւիտենական կեանահա նոյնինքն յաւիտենական կեանքը` Քրիստոս իքը` Քրիստոս իքը` Քրիստոս իքը` Քրիստոս ի´́́́նք, իրեն նք, իրեն նք, իրեն նք, իրեն 
հետեւիլ կը պատուիրէ անոր: Այս իմաստով, Քրիստոսի հետեւիլ կը պատուիրէ անոր: Այս իմաստով, Քրիստոսի հետեւիլ կը պատուիրէ անոր: Այս իմաստով, Քրիստոսի հետեւիլ կը պատուիրէ անոր: Այս իմաստով, Քրիստոսի 
հետեւիլը` յաւիտենական կեանք ունենալ կը նշանակէ:հետեւիլը` յաւիտենական կեանք ունենալ կը նշանակէ:հետեւիլը` յաւիտենական կեանք ունենալ կը նշանակէ:հետեւիլը` յաւիտենական կեանք ունենալ կը նշանակէ:    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.----    ““““Ինչո՞ւ բարիի մասին կը Ինչո՞ւ բարիի մասին կը Ինչո՞ւ բարիի մասին կը Ինչո՞ւ բարիի մասին կը 
հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էհարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էհարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էհարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է””””»»»»    
((((Մատթէոս 19.17Մատթէոս 19.17Մատթէոս 19.17Մատթէոս 19.17):):):):    

1) 1) 1) 1) ԵրիտԵրիտԵրիտԵրիտասարդը հարցուցած էրասարդը հարցուցած էրասարդը հարցուցած էրասարդը հարցուցած էր    Յիսուսին թէ ի՞նչ բարի Յիսուսին թէ ի՞նչ բարի Յիսուսին թէ ի՞նչ բարի Յիսուսին թէ ի՞նչ բարի 
գործ պէտք էր կատարէր` յաւիտենական կեանքը ընդունելու գործ պէտք էր կատարէր` յաւիտենական կեանքը ընդունելու գործ պէտք էր կատարէր` յաւիտենական կեանքը ընդունելու գործ պէտք էր կատարէր` յաւիտենական կեանքը ընդունելու 
համար: Պատահականութի՞ւն է արդեօք, որ երբ երիտասարհամար: Պատահականութի՞ւն է արդեօք, որ երբ երիտասարհամար: Պատահականութի՞ւն է արդեօք, որ երբ երիտասարհամար: Պատահականութի՞ւն է արդեօք, որ երբ երիտասար----
դը խօսեցաւ բարի գործերու մասին, Յիսուս անոր խօսեցաւ դը խօսեցաւ բարի գործերու մասին, Յիսուս անոր խօսեցաւ դը խօսեցաւ բարի գործերու մասին, Յիսուս անոր խօսեցաւ դը խօսեցաւ բարի գործերու մասին, Յիսուս անոր խօսեցաւ 
բարի Աստուծոյ մասին: Խորքին մէջ, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ բարի Աստուծոյ մասին: Խորքին մէջ, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ բարի Աստուծոյ մասին: Խորքին մէջ, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ բարի Աստուծոյ մասին: Խորքին մէջ, Յիսուս ուզեց ցոյց տալ 
երիտասարդին եւ անոր ընդմերիտասարդին եւ անոր ընդմերիտասարդին եւ անոր ընդմերիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ մեր փրկութիւնը էջէն մեզի, թէ մեր փրկութիւնը էջէն մեզի, թէ մեր փրկութիւնը էջէն մեզի, թէ մեր փրկութիւնը 
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եւ յաւիտենական կեանքի ժառանգութիւնը` Աստուծոյ բարուեւ յաւիտենական կեանքի ժառանգութիւնը` Աստուծոյ բարուեւ յաւիտենական կեանքի ժառանգութիւնը` Աստուծոյ բարուեւ յաւիտենական կեանքի ժառանգութիւնը` Աստուծոյ բարու----
թեամբ պայմանաւորուած է եւ ոթեամբ պայմանաւորուած է եւ ոթեամբ պայմանաւորուած է եւ ոթեամբ պայմանաւորուած է եւ ո´́́́չ թէ մեր բարի գործերով: չ թէ մեր բարի գործերով: չ թէ մեր բարի գործերով: չ թէ մեր բարի գործերով: 
Մենք եթէ կը փրկուինք` կը փրկուինք ոՄենք եթէ կը փրկուինք` կը փրկուինք ոՄենք եթէ կը փրկուինք` կը փրկուինք ոՄենք եթէ կը փրկուինք` կը փրկուինք ո´́́́չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ չ թէ որովհետեւ 
բարի գործեր կատարած ենք, այլ` որովհետեւ Աստուած ինք բարի գործեր կատարած ենք, այլ` որովհետեւ Աստուած ինք բարի գործեր կատարած ենք, այլ` որովհետեւ Աստուած ինք բարի գործեր կատարած ենք, այլ` որովհետեւ Աստուած ինք 
բարի ու ողորմած է: Մբարի ու ողորմած է: Մբարի ու ողորմած է: Մբարի ու ողորմած է: Մեր փրկութիւնը, հետեւաբար, Աստուծոյ եր փրկութիւնը, հետեւաբար, Աստուծոյ եր փրկութիւնը, հետեւաբար, Աստուծոյ եր փրկութիւնը, հետեւաբար, Աստուծոյ 
բարութեան արդիւնքն է եւ ոբարութեան արդիւնքն է եւ ոբարութեան արդիւնքն է եւ ոբարութեան արդիւնքն է եւ ո´́́́չ թէ մեր բարութեան կամ մեր չ թէ մեր բարութեան կամ մեր չ թէ մեր բարութեան կամ մեր չ թէ մեր բարութեան կամ մեր 
բարեգործութեան արդիւնքը:բարեգործութեան արդիւնքը:բարեգործութեան արդիւնքը:բարեգործութեան արդիւնքը:    

2) 2) 2) 2) ««««Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, 
միայն Աստուած բարի էմիայն Աստուած բարի էմիայն Աստուած բարի էմիայն Աստուած բարի է»:»:»:»:    Այս հաստատումով, Յիսուս սորվեԱյս հաստատումով, Յիսուս սորվեԱյս հաստատումով, Յիսուս սորվեԱյս հաստատումով, Յիսուս սորվե----
ցուց երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզցուց երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզցուց երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզցուց երիտասարդին եւ անոր ընդմէջէն մեզի, թէ ի, թէ ի, թէ ի, թէ ««««բարիբարիբարիբարի» » » » բառը բառը բառը բառը 
կամ բնորոշումը պէտք է միկամ բնորոշումը պէտք է միկամ բնորոշումը պէտք է միկամ բնորոշումը պէտք է մի´́́́այն Աստուծոյ համար գործածել, այն Աստուծոյ համար գործածել, այն Աստուծոյ համար գործածել, այն Աստուծոյ համար գործածել, 
որովհետեւ բարութիւնը Աստուծոյ բնութիւնն իսկ է, մինչդեռ որովհետեւ բարութիւնը Աստուծոյ բնութիւնն իսկ է, մինչդեռ որովհետեւ բարութիւնը Աստուծոյ բնութիւնն իսկ է, մինչդեռ որովհետեւ բարութիւնը Աստուծոյ բնութիւնն իսկ է, մինչդեռ 
մարդը իր բնութեամբ բարի չէ, այլ` չար: Այսօր մարդիկ շատ մարդը իր բնութեամբ բարի չէ, այլ` չար: Այսօր մարդիկ շատ մարդը իր բնութեամբ բարի չէ, այլ` չար: Այսօր մարդիկ շատ մարդը իր բնութեամբ բարի չէ, այլ` չար: Այսօր մարդիկ շատ 
աժան կերպով աժան կերպով աժան կերպով աժան կերպով ««««բարիբարիբարիբարի» » » » բառը կը գործածեն այս ու այդ բառը կը գործածեն այս ու այդ բառը կը գործածեն այս ու այդ բառը կը գործածեն այս ու այդ 
մարդուն համար: Բայց Յիսուս մարդուն համար: Բայց Յիսուս մարդուն համար: Բայց Յիսուս մարդուն համար: Բայց Յիսուս կկկկ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ««««ԲԲԲԲարին մէկ է, միայն արին մէկ է, միայն արին մէկ է, միայն արին մէկ է, միայն 
Աստուած բարի էԱստուած բարի էԱստուած բարի էԱստուած բարի է»:»:»:»:    Ոեւէ անձ որքան ալ բարի ըլլայ, եթէ երբեք Ոեւէ անձ որքան ալ բարի ըլլայ, եթէ երբեք Ոեւէ անձ որքան ալ բարի ըլլայ, եթէ երբեք Ոեւէ անձ որքան ալ բարի ըլլայ, եթէ երբեք 
անոր բարութիւնը համեմատենք Աստուծոյ բարութեան հետ` անոր բարութիւնը համեմատենք Աստուծոյ բարութեան հետ` անոր բարութիւնը համեմատենք Աստուծոյ բարութեան հետ` անոր բարութիւնը համեմատենք Աստուծոյ բարութեան հետ` 
այդ անձը իբրեւ չար ու պիղծ հանդէս կու գայ: Յոբ ինքզինք այդ անձը իբրեւ չար ու պիղծ հանդէս կու գայ: Յոբ ինքզինք այդ անձը իբրեւ չար ու պիղծ հանդէս կու գայ: Յոբ ինքզինք այդ անձը իբրեւ չար ու պիղծ հանդէս կու գայ: Յոբ ինքզինք 
արդար, կատարեալ ու անթերի կը կարծէր: Աստուած ուզեց արդար, կատարեալ ու անթերի կը կարծէր: Աստուած ուզեց արդար, կատարեալ ու անթերի կը կարծէր: Աստուած ուզեց արդար, կատարեալ ու անթերի կը կարծէր: Աստուած ուզեց 
զինք ձերբազազինք ձերբազազինք ձերբազազինք ձերբազատել այս մտածումէն: Յոբի բարեկամներէն` տել այս մտածումէն: Յոբի բարեկամներէն` տել այս մտածումէն: Յոբի բարեկամներէն` տել այս մտածումէն: Յոբի բարեկամներէն` 
Եղիփազ, Յոբին կԵղիփազ, Յոբին կԵղիփազ, Յոբին կԵղիփազ, Յոբին կ’’’’ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ըսէ, թէ ««««Աստուած իր հրեշտակներուն վրայ Աստուած իր հրեշտակներուն վրայ Աստուած իր հրեշտակներուն վրայ Աստուած իր հրեշտակներուն վրայ 
անգամ պակասութիւն կը գտնէանգամ պակասութիւն կը գտնէանգամ պակասութիւն կը գտնէանգամ պակասութիւն կը գտնէ»»»» ( ( ( (Յոբ 4.18): Եթէ Յոբ 4.18): Եթէ Յոբ 4.18): Եթէ Յոբ 4.18): Եթէ երբեք երբեք երբեք երբեք 
Աստուած հրեղէն հրեշտակներուն վրայ պակասութիւն կը Աստուած հրեղէն հրեշտակներուն վրայ պակասութիւն կը Աստուած հրեղէն հրեշտակներուն վրայ պակասութիւն կը Աստուած հրեղէն հրեշտակներուն վրայ պակասութիւն կը 
գտնէ, որքագտնէ, որքագտնէ, որքագտնէ, որքա՜ն աւելի պակասութիւն պիտի գտնէ հողեղէն ՜ն աւելի պակասութիւն պիտի գտնէ հողեղէն ՜ն աւելի պակասութիւն պիտի գտնէ հողեղէն ՜ն աւելի պակասութիւն պիտի գտնէ հողեղէն 
մարդ արարածին վրմարդ արարածին վրմարդ արարածին վրմարդ արարածին վրայ: Դարձեալ, Եղիփազ կը վկայէ թէ այ: Դարձեալ, Եղիփազ կը վկայէ թէ այ: Դարձեալ, Եղիփազ կը վկայէ թէ այ: Դարձեալ, Եղիփազ կը վկայէ թէ 
««««երկինքը Աստուծոյ աչքերուն դիմաց մաքուր չէերկինքը Աստուծոյ աչքերուն դիմաց մաքուր չէերկինքը Աստուծոյ աչքերուն դիմաց մաքուր չէերկինքը Աստուծոյ աչքերուն դիմաց մաքուր չէ»»»» ( ( ( (Յոբ 15.15): Յոբ 15.15): Յոբ 15.15): Յոբ 15.15): 
Իսկ Բաղդատ կԻսկ Բաղդատ կԻսկ Բաղդատ կԻսկ Բաղդատ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ Մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ Մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ Մարդը ի՞նչպէս պիտի արդարանայ 
Աստուծոյ առջեւ: Կնոջմէ ծնած մարդը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր Աստուծոյ առջեւ: Կնոջմէ ծնած մարդը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր Աստուծոյ առջեւ: Կնոջմէ ծնած մարդը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր Աստուծոյ առջեւ: Կնոջմէ ծնած մարդը ի՞նչպէս կրնայ մաքուր 
ըլլալ: Ահա լուսինն ալ լոյս չի տար ու անոր աչքերուն առջեւ ըլլալ: Ահա լուսինն ալ լոյս չի տար ու անոր աչքերուն առջեւ ըլլալ: Ահա լուսինն ալ լոյս չի տար ու անոր աչքերուն առջեւ ըլլալ: Ահա լուսինն ալ լոյս չի տար ու անոր աչքերուն առջեւ 
աստղերնաստղերնաստղերնաստղերն    ալ մաքուր չեն. ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը որ որդ մըն ալ մաքուր չեն. ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը որ որդ մըն ալ մաքուր չեն. ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը որ որդ մըն ալ մաքուր չեն. ալ ո՞ւր կը մնայ մարդը որ որդ մըն 
է, ու մարդու որդին` որ ճճի մըն էէ, ու մարդու որդին` որ ճճի մըն էէ, ու մարդու որդին` որ ճճի մըն էէ, ու մարդու որդին` որ ճճի մըն է»»»» ( ( ( (Յոբ 25.4Յոբ 25.4Յոբ 25.4Յոբ 25.4----6):6):6):6):    
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Եթէ մէկը բարի գործ մը կը կատարէ, կամ իրեն յանձնըԵթէ մէկը բարի գործ մը կը կատարէ, կամ իրեն յանձնըԵթէ մէկը բարի գործ մը կը կատարէ, կամ իրեն յանձնըԵթէ մէկը բարի գործ մը կը կատարէ, կամ իրեն յանձնը----
ուած պարտականութիւնը անսխալ կերպով կը կատարէ` չիուած պարտականութիւնը անսխալ կերպով կը կատարէ` չիուած պարտականութիւնը անսխալ կերպով կը կատարէ` չիուած պարտականութիւնը անսխալ կերպով կը կատարէ` չի´ ´ ´ ´ 
նշանակեր որ բարի է կամ կրնայ բարի կոչուիլ: Յիսուս կնշանակեր որ բարի է կամ կրնայ բարի կոչուիլ: Յիսուս կնշանակեր որ բարի է կամ կրնայ բարի կոչուիլ: Յիսուս կնշանակեր որ բարի է կամ կրնայ բարի կոչուիլ: Յիսուս կ’’’’ըսէ, ըսէ, ըսէ, ըսէ, 
որ որ որ որ նոյնիսկ եթէ անթերի կերպով կատարենք մեր գործերն ու նոյնիսկ եթէ անթերի կերպով կատարենք մեր գործերն ու նոյնիսկ եթէ անթերի կերպով կատարենք մեր գործերն ու նոյնիսկ եթէ անթերի կերպով կատարենք մեր գործերն ու 
պարտականութիւնները, մեր աշխատանքներն ու պարտաւոպարտականութիւնները, մեր աշխատանքներն ու պարտաւոպարտականութիւնները, մեր աշխատանքներն ու պարտաւոպարտականութիւնները, մեր աշխատանքներն ու պարտաւո----
րութիւնները, պէտք է յայտարարենք, թէ` րութիւնները, պէտք է յայտարարենք, թէ` րութիւնները, պէտք է յայտարարենք, թէ` րութիւնները, պէտք է յայտարարենք, թէ` ««««անպիտան ծառաանպիտան ծառաանպիտան ծառաանպիտան ծառա----
ներ ենքներ ենքներ ենքներ ենք» » » » ((((Ղուկաս 17.10):Ղուկաս 17.10):Ղուկաս 17.10):Ղուկաս 17.10):    Պէտք է ընդունինք մեր մեղաւոՊէտք է ընդունինք մեր մեղաւոՊէտք է ընդունինք մեր մեղաւոՊէտք է ընդունինք մեր մեղաւո----
րութիւնը եւ րութիւնը եւ րութիւնը եւ րութիւնը եւ խոնարհ խոնարհ խոնարհ խոնարհ ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք Պետրոսի նման Պետրոսի նման Պետրոսի նման Պետրոսի նման եւ ըսենք. եւ ըսենք. եւ ըսենք. եւ ըսենք. ««««Ես Ես Ես Ես 
մմմմեղաւոր մարդ մըն եմեղաւոր մարդ մըն եմեղաւոր մարդ մըն եմեղաւոր մարդ մըն եմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 5.8). կամ Ղուկաս 5.8). կամ Ղուկաս 5.8). կամ Ղուկաս 5.8). կամ Պօղոսի նման որ Պօղոսի նման որ Պօղոսի նման որ Պօղոսի նման որ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Առաջին մեղաւորը ես եմԱռաջին մեղաւորը ես եմԱռաջին մեղաւորը ես եմԱռաջին մեղաւորը ես եմ»»»» ( ( ( (Ա.Տիմոթէոս 1.15):Ա.Տիմոթէոս 1.15):Ա.Տիմոթէոս 1.15):Ա.Տիմոթէոս 1.15):    

ՉկաՉկաՉկաՉկա´́́́յ մէկը որ մեղք չի գործեր: յ մէկը որ մեղք չի գործեր: յ մէկը որ մեղք չի գործեր: յ մէկը որ մեղք չի գործեր: ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ““““մեղք չգործեցինքմեղք չգործեցինքմեղք չգործեցինքմեղք չգործեցինք””””    
ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը 
չկայչկայչկայչկայ»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 1.10):Ա.Յովհաննէս 1.10):Ա.Յովհաննէս 1.10):Ա.Յովհաննէս 1.10):    Պէտք է անկեղծ ըլլալ Պէտք է անկեղծ ըլլալ Պէտք է անկեղծ ըլլալ Պէտք է անկեղծ ըլլալ ՅՅՅՅովհաննէսի ովհաննէսի ովհաննէսի ովհաննէսի 
նման որ ըսաւ. նման որ ըսաւ. նման որ ըսաւ. նման որ ըսաւ. ««««Եթէ ըսենք՝ Եթէ ըսենք՝ Եթէ ըսենք՝ Եթէ ըսենք՝ ““““մեղք չունինքմեղք չունինքմեղք չունինքմեղք չունինք””””, , , , մենք մեզ կը մենք մեզ կը մենք մեզ կը մենք մեզ կը 
խաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայխաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայխաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայխաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայ»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս 1.8):Ա.Յովհաննէս 1.8):Ա.Յովհաննէս 1.8):Ա.Յովհաննէս 1.8):    
Ի՞նչպէս կրնանք մենք զմեզ կամ ուրիշը բարի կոչել, երբ Ի՞նչպէս կրնանք մենք զմեզ կամ ուրիշը բարի կոչել, երբ Ի՞նչպէս կրնանք մենք զմեզ կամ ուրիշը բարի կոչել, երբ Ի՞նչպէս կրնանք մենք զմեզ կամ ուրիշը բարի կոչել, երբ 
Պօղոս առաքեալին նման մէկը ինքզինք  Պօղոս առաքեալին նման մէկը ինքզինք  Պօղոս առաքեալին նման մէկը ինքզինք  Պօղոս առաքեալին նման մէկը ինքզինք  ««««խղճալի մարդխղճալի մարդխղճալի մարդխղճալի մարդ» » » » կը կը կը կը 
կոչէ կոչէ կոչէ կոչէ ((((Հռոմայեցիս 7.24):Հռոմայեցիս 7.24):Հռոմայեցիս 7.24):Հռոմայեցիս 7.24):    Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս Ի՞նչպէս կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք    մարմնաւոր մարդը մարմնաւոր մարդը մարմնաւոր մարդը մարմնաւոր մարդը 
բարի կոչել, երբ Պօղոս առաքեալին պէս մէկը որ իր մարմինի բարի կոչել, երբ Պօղոս առաքեալին պէս մէկը որ իր մարմինի բարի կոչել, երբ Պօղոս առաքեալին պէս մէկը որ իր մարմինի բարի կոչել, երբ Պօղոս առաքեալին պէս մէկը որ իր մարմինի 
ցանկութիւնները Քրիստոսի խաչին վրայ գամած էր` կ'ըսէ. ցանկութիւնները Քրիստոսի խաչին վրայ գամած էր` կ'ըսէ. ցանկութիւնները Քրիստոսի խաչին վրայ գամած էր` կ'ըսէ. ցանկութիւնները Քրիստոսի խաչին վրայ գամած էր` կ'ըսէ. 
««««Իմ մարմինիս մէջ ոեւէ բարի բան չկայԻմ մարմինիս մէջ ոեւէ բարի բան չկայԻմ մարմինիս մէջ ոեւէ բարի բան չկայԻմ մարմինիս մէջ ոեւէ բարի բան չկայ»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 7.18):Հռոմայեցիս 7.18):Հռոմայեցիս 7.18):Հռոմայեցիս 7.18):    

3) 3) 3) 3) ««««Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էԲարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էԲարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էԲարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է»:»:»:»:    Նախորդ Նախորդ Նախորդ Նախորդ 
կէտին մէջ ըսինք, թէ կէտին մէջ ըսինք, թէ կէտին մէջ ըսինք, թէ կէտին մէջ ըսինք, թէ ««««բաբաբաբարիրիրիրի» » » » բառը կամ բնորոշումը պէտք է բառը կամ բնորոշումը պէտք է բառը կամ բնորոշումը պէտք է բառը կամ բնորոշումը պէտք է 
միմիմիմի´́́́այն Աստուծոյ համար գործածել: Ինչո՞ւ համար արդեօք: այն Աստուծոյ համար գործածել: Ինչո՞ւ համար արդեօք: այն Աստուծոյ համար գործածել: Ինչո՞ւ համար արդեօք: այն Աստուծոյ համար գործածել: Ինչո՞ւ համար արդեօք: 
Բազմաթիւ պատճառներով: Յիշեմ մէկ քանին պարզապէս.Բազմաթիւ պատճառներով: Յիշեմ մէկ քանին պարզապէս.Բազմաթիւ պատճառներով: Յիշեմ մէկ քանին պարզապէս.Բազմաթիւ պատճառներով: Յիշեմ մէկ քանին պարզապէս.----    

ա) Աստուած իր բնութեամբ բարի է, մինչդեռ մարդը` ա) Աստուած իր բնութեամբ բարի է, մինչդեռ մարդը` ա) Աստուած իր բնութեամբ բարի է, մինչդեռ մարդը` ա) Աստուած իր բնութեամբ բարի է, մինչդեռ մարդը` 
այդպիսին չէ: Աստուծոյ բնութեան մէջ ոչինչ կայ չար կամ այդպիսին չէ: Աստուծոյ բնութեան մէջ ոչինչ կայ չար կամ այդպիսին չէ: Աստուծոյ բնութեան մէջ ոչինչ կայ չար կամ այդպիսին չէ: Աստուծոյ բնութեան մէջ ոչինչ կայ չար կամ 
խոտելի. մինչդեռ մարդունխոտելի. մինչդեռ մարդունխոտելի. մինչդեռ մարդունխոտելի. մինչդեռ մարդուն    բնութեան մէջ շատ բան կայ չար բնութեան մէջ շատ բան կայ չար բնութեան մէջ շատ բան կայ չար բնութեան մէջ շատ բան կայ չար 
ու խոտելի:ու խոտելի:ու խոտելի:ու խոտելի:    

բ) Աստուած իր սկիզբին մէջ բարի է, մինչդեռ մարդը բ) Աստուած իր սկիզբին մէջ բարի է, մինչդեռ մարդը բ) Աստուած իր սկիզբին մէջ բարի է, մինչդեռ մարդը բ) Աստուած իր սկիզբին մէջ բարի է, մինչդեռ մարդը 
մեղքով լեցուն է իր յղացուած վիճակին մէջ անգամ: Այս մեղքով լեցուն է իր յղացուած վիճակին մէջ անգամ: Այս մեղքով լեցուն է իր յղացուած վիճակին մէջ անգամ: Այս մեղքով լեցուն է իր յղացուած վիճակին մէջ անգամ: Այս 
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մասին Դաւիթ կմասին Դաւիթ կմասին Դաւիթ կմասին Դաւիթ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Ահա ես անօրէնութիւնով ծնայ ու իմ Ահա ես անօրէնութիւնով ծնայ ու իմ Ահա ես անօրէնութիւնով ծնայ ու իմ Ահա ես անօրէնութիւնով ծնայ ու իմ 
մայրս մեղքով յղացաւ զիսմայրս մեղքով յղացաւ զիսմայրս մեղքով յղացաւ զիսմայրս մեղքով յղացաւ զիս»»»» ( ( ( (Սաղմոս 51.5):Սաղմոս 51.5):Սաղմոս 51.5):Սաղմոս 51.5):    

գ) Աստուծոյ մէջ բարութիգ) Աստուծոյ մէջ բարութիգ) Աստուծոյ մէջ բարութիգ) Աստուծոյ մէջ բարութիւնը փոփոխական չէ, մինչդեռ ւնը փոփոխական չէ, մինչդեռ ւնը փոփոխական չէ, մինչդեռ ւնը փոփոխական չէ, մինչդեռ 
մարդուն մէջ` փոփոխական է: Այսինքն` Աստուած չիմարդուն մէջ` փոփոխական է: Այսինքն` Աստուած չիմարդուն մէջ` փոփոխական է: Այսինքն` Աստուած չիմարդուն մէջ` փոփոխական է: Այսինքն` Աստուած չի´ ´ ´ ´ 
փոխուիր եւ չիփոխուիր եւ չիփոխուիր եւ չիփոխուիր եւ չի´ ´ ´ ´ կրնար փոխուիլ եւ յանկարծ չարութիւն կրնար փոխուիլ եւ յանկարծ չարութիւն կրնար փոխուիլ եւ յանկարծ չարութիւն կրնար փոխուիլ եւ յանկարծ չարութիւն 
գործել, մինչդեռ մարդը կը փոխուի եւ կրնայ փոխուիլ, եւ գործել, մինչդեռ մարդը կը փոխուի եւ կրնայ փոխուիլ, եւ գործել, մինչդեռ մարդը կը փոխուի եւ կրնայ փոխուիլ, եւ գործել, մինչդեռ մարդը կը փոխուի եւ կրնայ փոխուիլ, եւ 
չարութիւն գործել: Այսօրուան բարեգործ մարդը` վաղը կրնայ չարութիւն գործել: Այսօրուան բարեգործ մարդը` վաղը կրնայ չարութիւն գործել: Այսօրուան բարեգործ մարդը` վաղը կրնայ չարութիւն գործել: Այսօրուան բարեգործ մարդը` վաղը կրնայ 
չարագործութիւն մը ընել, ոչարագործութիւն մը ընել, ոչարագործութիւն մը ընել, ոչարագործութիւն մը ընել, որովհետեւ խախուտ է իր րովհետեւ խախուտ է իր րովհետեւ խախուտ է իր րովհետեւ խախուտ է իր 
բնութեանը մէջ:բնութեանը մէջ:բնութեանը մէջ:բնութեանը մէջ:    

դ) Աստուած բարութիւնն իսկ է, մինչդեռ մարդը չի ներդ) Աստուած բարութիւնն իսկ է, մինչդեռ մարդը չի ներդ) Աստուած բարութիւնն իսկ է, մինչդեռ մարդը չի ներդ) Աստուած բարութիւնն իսկ է, մինչդեռ մարդը չի ներ----
կայացներ բարութիւնը, որովհետեւ ան ժամանակի ընթացքին կայացներ բարութիւնը, որովհետեւ ան ժամանակի ընթացքին կայացներ բարութիւնը, որովհետեւ ան ժամանակի ընթացքին կայացներ բարութիւնը, որովհետեւ ան ժամանակի ընթացքին 
է որ կը սորվի բարին գործել: Աւելի պարզ բացատրութեամբ է որ կը սորվի բարին գործել: Աւելի պարզ բացատրութեամբ է որ կը սորվի բարին գործել: Աւելի պարզ բացատրութեամբ է որ կը սորվի բարին գործել: Աւելի պարզ բացատրութեամբ 
մը, Աստուած կարիքը չունի սորվելու բարին գործել, բարին մը, Աստուած կարիքը չունի սորվելու բարին գործել, բարին մը, Աստուած կարիքը չունի սորվելու բարին գործել, բարին մը, Աստուած կարիքը չունի սորվելու բարին գործել, բարին 
խորհիլ, բարխորհիլ, բարխորհիլ, բարխորհիլ, բարին մաղթել, մինչդեռ մարդը Աստուծոյ կողմէ ին մաղթել, մինչդեռ մարդը Աստուծոյ կողմէ ին մաղթել, մինչդեռ մարդը Աստուծոյ կողմէ ին մաղթել, մինչդեռ մարդը Աստուծոյ կողմէ 
իրեն տրուած իմաստութեամբ է որ կը սորվի եւ պէտք է սորվի իրեն տրուած իմաստութեամբ է որ կը սորվի եւ պէտք է սորվի իրեն տրուած իմաստութեամբ է որ կը սորվի եւ պէտք է սորվի իրեն տրուած իմաստութեամբ է որ կը սորվի եւ պէտք է սորվի 
բարին գործել, բարին խորհիլ, բարին մաղթել:բարին գործել, բարին խորհիլ, բարին մաղթել:բարին գործել, բարին խորհիլ, բարին մաղթել:բարին գործել, բարին խորհիլ, բարին մաղթել:    

ե) Աստուած ոչինչ կը սորվի փորձառութեամբ: Ան իր ե) Աստուած ոչինչ կը սորվի փորձառութեամբ: Ան իր ե) Աստուած ոչինչ կը սորվի փորձառութեամբ: Ան իր ե) Աստուած ոչինչ կը սորվի փորձառութեամբ: Ան իր 
սեփական փորձառութեամբ չէ որ կը սորվի թէ բարին գործելը սեփական փորձառութեամբ չէ որ կը սորվի թէ բարին գործելը սեփական փորձառութեամբ չէ որ կը սորվի թէ բարին գործելը սեփական փորձառութեամբ չէ որ կը սորվի թէ բարին գործելը 
լաւ բան է, գեղեցիկլաւ բան է, գեղեցիկլաւ բան է, գեղեցիկլաւ բան է, գեղեցիկ    բան է, նախընտրելի բան է, մինչդեռ մարբան է, նախընտրելի բան է, մինչդեռ մարբան է, նախընտրելի բան է, մինչդեռ մարբան է, նախընտրելի բան է, մինչդեռ մար----
դը իր սեփական փորձառութեամբ միայն կրնայ սորվիլ ու դը իր սեփական փորձառութեամբ միայն կրնայ սորվիլ ու դը իր սեփական փորձառութեամբ միայն կրնայ սորվիլ ու դը իր սեփական փորձառութեամբ միայն կրնայ սորվիլ ու 
գիտնալ, թէ բարին գործելը լաւ, գեղեցիկ ու նախընտրելի բան գիտնալ, թէ բարին գործելը լաւ, գեղեցիկ ու նախընտրելի բան գիտնալ, թէ բարին գործելը լաւ, գեղեցիկ ու նախընտրելի բան գիտնալ, թէ բարին գործելը լաւ, գեղեցիկ ու նախընտրելի բան 
է:է:է:է:    

զ) Աստուած աղբիւրն է բարութեան: Մարդոց վայելած զ) Աստուած աղբիւրն է բարութեան: Մարդոց վայելած զ) Աստուած աղբիւրն է բարութեան: Մարդոց վայելած զ) Աստուած աղբիւրն է բարութեան: Մարդոց վայելած 
բոլոր բարիքները` Աստուծմէ է որ կու գան (Յակոբոս 1.17): բոլոր բարիքները` Աստուծմէ է որ կու գան (Յակոբոս 1.17): բոլոր բարիքները` Աստուծմէ է որ կու գան (Յակոբոս 1.17): բոլոր բարիքները` Աստուծմէ է որ կու գան (Յակոբոս 1.17): 
ՄինչդեռՄինչդեռՄինչդեռՄինչդեռ    մարդը բարութեան աղբիւր չի նկատուիր, ոմարդը բարութեան աղբիւր չի նկատուիր, ոմարդը բարութեան աղբիւր չի նկատուիր, ոմարդը բարութեան աղբիւր չի նկատուիր, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
որովհետեւ մնայուն կերպով բարութիւն չորովհետեւ մնայուն կերպով բարութիւն չորովհետեւ մնայուն կերպով բարութիւն չորովհետեւ մնայուն կերպով բարութիւն չ’’’’աղբերեր, այլ նաեւ աղբերեր, այլ նաեւ աղբերեր, այլ նաեւ աղբերեր, այլ նաեւ 
անոր համար, որ նոյնիսկ եթէ բարութիւն գործէ` Աստուած է անոր համար, որ նոյնիսկ եթէ բարութիւն գործէ` Աստուած է անոր համար, որ նոյնիսկ եթէ բարութիւն գործէ` Աստուած է անոր համար, որ նոյնիսկ եթէ բարութիւն գործէ` Աստուած է 
որ այդ կարողութիւնն ու շնորհքը իրեն տուած է: Եթէ Աստոր այդ կարողութիւնն ու շնորհքը իրեն տուած է: Եթէ Աստոր այդ կարողութիւնն ու շնորհքը իրեն տուած է: Եթէ Աստոր այդ կարողութիւնն ու շնորհքը իրեն տուած է: Եթէ Աստ----
ուած բարին գործելու կարողութիւնն ու շնորհքը չտաուած բարին գործելու կարողութիւնն ու շնորհքը չտաուած բարին գործելու կարողութիւնն ու շնորհքը չտաուած բարին գործելու կարողութիւնն ու շնորհքը չտայ մարյ մարյ մարյ մար----
դուն` մարդը չի կրնար բարին գործել, եւ ոդուն` մարդը չի կրնար բարին գործել, եւ ոդուն` մարդը չի կրնար բարին գործել, եւ ոդուն` մարդը չի կրնար բարին գործել, եւ ո´́́́չ ալ նոյնիսկ բաչ ալ նոյնիսկ բաչ ալ նոյնիսկ բաչ ալ նոյնիսկ բա----
րին մաղթել կամ խորհիլ:րին մաղթել կամ խորհիլ:րին մաղթել կամ խորհիլ:րին մաղթել կամ խորհիլ:    
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է) Աստուծոյ բարիքները բոլոր մարդիկը կը վայելեն: է) Աստուծոյ բարիքները բոլոր մարդիկը կը վայելեն: է) Աստուծոյ բարիքները բոլոր մարդիկը կը վայելեն: է) Աստուծոյ բարիքները բոլոր մարդիկը կը վայելեն: 
Աստուած բոլորին հանդէպ բարութիւն կը ցուցաբերէ, եւ Աստուած բոլորին հանդէպ բարութիւն կը ցուցաբերէ, եւ Աստուած բոլորին հանդէպ բարութիւն կը ցուցաբերէ, եւ Աստուած բոլորին հանդէպ բարութիւն կը ցուցաբերէ, եւ 
բոլորին կեանքը իր բարիքներով կը զարդարէ, մինչդեռ բոլորին կեանքը իր բարիքներով կը զարդարէ, մինչդեռ բոլորին կեանքը իր բարիքներով կը զարդարէ, մինչդեռ բոլորին կեանքը իր բարիքներով կը զարդարէ, մինչդեռ 
մարդը իր սիրած անձերուն մարդը իր սիրած անձերուն մարդը իր սիրած անձերուն մարդը իր սիրած անձերուն միայն բարիք կմիայն բարիք կմիայն բարիք կմիայն բարիք կ’’’’ընէ. իր չսիրած ընէ. իր չսիրած ընէ. իր չսիրած ընէ. իր չսիրած 
անձերուն ոանձերուն ոանձերուն ոանձերուն ո´́́́չ բարիք կչ բարիք կչ բարիք կչ բարիք կ’’’’ընէ եւ ոընէ եւ ոընէ եւ ոընէ եւ ո´́́́չ ալ բարին կը մաղթէ:չ ալ բարին կը մաղթէ:չ ալ բարին կը մաղթէ:չ ալ բարին կը մաղթէ:    

4) 4) 4) 4) Երբ երիտասարդը բարի գործեր կատարելու մասին Երբ երիտասարդը բարի գործեր կատարելու մասին Երբ երիտասարդը բարի գործեր կատարելու մասին Երբ երիտասարդը բարի գործեր կատարելու մասին 
խօսեցաւ, Յիսուս անոր ըսաւ. խօսեցաւ, Յիսուս անոր ըսաւ. խօսեցաւ, Յիսուս անոր ըսաւ. խօսեցաւ, Յիսուս անոր ըսաւ. ««««ԲԲԲԲարին մէկ է, միայն Աստուած արին մէկ է, միայն Աստուած արին մէկ է, միայն Աստուած արին մէկ է, միայն Աստուած 
բարի էբարի էբարի էբարի է»:»:»:»:    Յիսուս այստեղ լռելեայն կերպով սորվեցուց մեզի, Յիսուս այստեղ լռելեայն կերպով սորվեցուց մեզի, Յիսուս այստեղ լռելեայն կերպով սորվեցուց մեզի, Յիսուս այստեղ լռելեայն կերպով սորվեցուց մեզի, 
թէ մեր կատարած բարի թէ մեր կատարած բարի թէ մեր կատարած բարի թէ մեր կատարած բարի գործերն անգամ պէտք չէ բարի գործերն անգամ պէտք չէ բարի գործերն անգամ պէտք չէ բարի գործերն անգամ պէտք չէ բարի 
որակել, պէտք չէ բարի նկատել կամ կոչել. ինչո՞ւ համար. որակել, պէտք չէ բարի նկատել կամ կոչել. ինչո՞ւ համար. որակել, պէտք չէ բարի նկատել կամ կոչել. ինչո՞ւ համար. որակել, պէտք չէ բարի նկատել կամ կոչել. ինչո՞ւ համար. 
որովհետեւ շատ յաճախ սխալ շարժառիթներէ մղուած բարիք որովհետեւ շատ յաճախ սխալ շարժառիթներէ մղուած բարիք որովհետեւ շատ յաճախ սխալ շարժառիթներէ մղուած բարիք որովհետեւ շատ յաճախ սխալ շարժառիթներէ մղուած բարիք 
կը գործեն մարդիկ: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը դրամ կու կը գործեն մարդիկ: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը դրամ կու կը գործեն մարդիկ: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը դրամ կու կը գործեն մարդիկ: Այսպէս, օրինակ, եթէ մէկը դրամ կու տայ տայ տայ տայ 
եկեղեցի մը նորոգելու համար, կասկած չկայ որ իր ըրածը եկեղեցի մը նորոգելու համար, կասկած չկայ որ իր ըրածը եկեղեցի մը նորոգելու համար, կասկած չկայ որ իր ըրածը եկեղեցի մը նորոգելու համար, կասկած չկայ որ իր ըրածը 
բարեգործութիւն է,բարեգործութիւն է,բարեգործութիւն է,բարեգործութիւն է,    բայց եթէ երբեք բարերար մարդը` մարդոց բայց եթէ երբեք բարերար մարդը` մարդոց բայց եթէ երբեք բարերար մարդը` մարդոց բայց եթէ երբեք բարերար մարդը` մարդոց 
կողմէ փառաւորուելու եւ իր անունը պատերուն վրայ գրուած կողմէ փառաւորուելու եւ իր անունը պատերուն վրայ գրուած կողմէ փառաւորուելու եւ իր անունը պատերուն վրայ գրուած կողմէ փառաւորուելու եւ իր անունը պատերուն վրայ գրուած 
տեսնելու համար է որ դրամը տուաւ, արդեօ՞ք Աստուած տեսնելու համար է որ դրամը տուաւ, արդեօ՞ք Աստուած տեսնելու համար է որ դրամը տուաւ, արդեօ՞ք Աստուած տեսնելու համար է որ դրամը տուաւ, արդեօ՞ք Աստուած 
ատիկա բարեգործութիւն կը նկատէ: Պէ՞տք է ողորատիկա բարեգործութիւն կը նկատէ: Պէ՞տք է ողորատիկա բարեգործութիւն կը նկատէ: Պէ՞տք է ողորատիկա բարեգործութիւն կը նկատէ: Պէ՞տք է ողորմած մած մած մած 
նկատել կամ ողորմած կոչել այն մարդը որ ողորմութիւն կու նկատել կամ ողորմած կոչել այն մարդը որ ողորմութիւն կու նկատել կամ ողորմած կոչել այն մարդը որ ողորմութիւն կու նկատել կամ ողորմած կոչել այն մարդը որ ողորմութիւն կու 
տայ աղքատին` տայ աղքատին` տայ աղքատին` տայ աղքատին` ողորմած անունը շահելու նպատակով: ողորմած անունը շահելու նպատակով: ողորմած անունը շահելու նպատակով: ողորմած անունը շահելու նպատակով: 
Պէ՞տք է բարեգործ կոչել այն մարդը որ բարեգործութիւն Պէ՞տք է բարեգործ կոչել այն մարդը որ բարեգործութիւն Պէ՞տք է բարեգործ կոչել այն մարդը որ բարեգործութիւն Պէ՞տք է բարեգործ կոչել այն մարդը որ բարեգործութիւն 
կկկկ’’’’ընէ` բարեգործ մակդիրը վաստկելու համար: Անոնք որոնք ընէ` բարեգործ մակդիրը վաստկելու համար: Անոնք որոնք ընէ` բարեգործ մակդիրը վաստկելու համար: Անոնք որոնք ընէ` բարեգործ մակդիրը վաստկելու համար: Անոնք որոնք 
նման շարժառիթներէ կամ դրդապատճառներէ մղուած նման շարժառիթներէ կամ դրդապատճառներէ մղուած նման շարժառիթներէ կամ դրդապատճառներէ մղուած նման շարժառիթներէ կամ դրդապատճառներէ մղուած 
բարիք կը գործեն, իսկութեան մէջ, իրենց ըրածը ոբարիք կը գործեն, իսկութեան մէջ, իրենց ըրածը ոբարիք կը գործեն, իսկութեան մէջ, իրենց ըրածը ոբարիք կը գործեն, իսկութեան մէջ, իրենց ըրածը ո´́́́չ թէ բարիք չ թէ բարիք չ թէ բարիք չ թէ բարիք 
մըն է, այլ` չարիք մըն է, այլ` չարիք մըն է, այլ` չարիք մըն է, այլ` չարիք մը: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդոց համար է որ մը: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդոց համար է որ մը: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդոց համար է որ մը: Եւ ճիշդ այսպիսի մարդոց համար է որ 
հայրերէն մին կհայրերէն մին կհայրերէն մին կհայրերէն մին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մարդիկ ոՄարդիկ ոՄարդիկ ոՄարդիկ ո´́́́չ միայն իրենց կատարած չ միայն իրենց կատարած չ միայն իրենց կատարած չ միայն իրենց կատարած 
չարագործութիւններուն համար պէտք է ապաշխարեն, այլ չարագործութիւններուն համար պէտք է ապաշխարեն, այլ չարագործութիւններուն համար պէտք է ապաշխարեն, այլ չարագործութիւններուն համար պէտք է ապաշխարեն, այլ 
նաեւ` իրենց կատարած բարեգործութիւններուն համարնաեւ` իրենց կատարած բարեգործութիւններուն համարնաեւ` իրենց կատարած բարեգործութիւններուն համարնաեւ` իրենց կատարած բարեգործութիւններուն համար»:»:»:»:    
Արդարեւ, պէտք չէ՞ ապաշխարէ մէկը որ բարիք կը գործէ` Արդարեւ, պէտք չէ՞ ապաշխարէ մէկը որ բարիք կը գործէ` Արդարեւ, պէտք չէ՞ ապաշխարէ մէկը որ բարիք կը գործէ` Արդարեւ, պէտք չէ՞ ապաշխարէ մէկը որ բարիք կը գործէ` 
բարի անունը ստանաբարի անունը ստանաբարի անունը ստանաբարի անունը ստանալու համար: Պէտք չէ՞ ապաշխարէ այն լու համար: Պէտք չէ՞ ապաշխարէ այն լու համար: Պէտք չէ՞ ապաշխարէ այն լու համար: Պէտք չէ՞ ապաշխարէ այն 
անձը որ կանձը որ կանձը որ կանձը որ կ’’’’օգնէ աղքատին` աղքատասէր ճանչցուելու օգնէ աղքատին` աղքատասէր ճանչցուելու օգնէ աղքատին` աղքատասէր ճանչցուելու օգնէ աղքատին` աղքատասէր ճանչցուելու 
նպատակով:նպատակով:նպատակով:նպատակով:    
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5) 5) 5) 5) Երիտասարդը Յիսուսը կոչեց Երիտասարդը Յիսուսը կոչեց Երիտասարդը Յիսուսը կոչեց Երիտասարդը Յիսուսը կոչեց ««««բարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետ», », », », իսկ իսկ իսկ իսկ 
Յիսուս անոր պատասխանեց` ըսելով. Յիսուս անոր պատասխանեց` ըսելով. Յիսուս անոր պատասխանեց` ըսելով. Յիսուս անոր պատասխանեց` ըսելով. ««««Ինչո՞ւ բարիի մասին Ինչո՞ւ բարիի մասին Ինչո՞ւ բարիի մասին Ինչո՞ւ բարիի մասին 
կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էկը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էկը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի էկը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի է»:»:»:»:    
Եհովայի վկանեԵհովայի վկանեԵհովայի վկանեԵհովայի վկաները այս բառերուն վրայ կանգ կրը այս բառերուն վրայ կանգ կրը այս բառերուն վրայ կանգ կրը այս բառերուն վրայ կանգ կ’’’’առնեն ըսելով. առնեն ըսելով. առնեն ըսելով. առնեն ըսելով. 
««««Յիսուս մերժեց իրեն համար գործածուած Յիսուս մերժեց իրեն համար գործածուած Յիսուս մերժեց իրեն համար գործածուած Յիսուս մերժեց իրեն համար գործածուած ““““բարիբարիբարիբարի””””    բնորոշուբնորոշուբնորոշուբնորոշու----
մը, եւ ուստի` ան չի կրնար Աստուած ըլլալմը, եւ ուստի` ան չի կրնար Աստուած ըլլալմը, եւ ուստի` ան չի կրնար Աստուած ըլլալմը, եւ ուստի` ան չի կրնար Աստուած ըլլալ»:»:»:»:    Եւ սակայն, Եւ սակայն, Եւ սակայն, Եւ սակայն, 
ճշմարտութիւնը ուրիշ բան է: Յիսուս իր բարի ըլլալը չմերժեց, ճշմարտութիւնը ուրիշ բան է: Յիսուս իր բարի ըլլալը չմերժեց, ճշմարտութիւնը ուրիշ բան է: Յիսուս իր բարի ըլլալը չմերժեց, ճշմարտութիւնը ուրիշ բան է: Յիսուս իր բարի ըլլալը չմերժեց, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ մերժեց իրեն համար գործածուած չ ալ մերժեց իրեն համար գործածուած չ ալ մերժեց իրեն համար գործածուած չ ալ մերժեց իրեն համար գործածուած ““““բարիբարիբարիբարի””””    բնորբնորբնորբնորոշուոշուոշուոշու----
մը: Յիսուս բարեգործութեամբ փրկուելու կարելիութիւնն է որ մը: Յիսուս բարեգործութեամբ փրկուելու կարելիութիւնն է որ մը: Յիսուս բարեգործութեամբ փրկուելու կարելիութիւնն է որ մը: Յիսուս բարեգործութեամբ փրկուելու կարելիութիւնն է որ 
մերժեց: Իր հարցումն իսկ ասիկա է որ ցոյց կու տայ. մերժեց: Իր հարցումն իսկ ասիկա է որ ցոյց կու տայ. մերժեց: Իր հարցումն իսկ ասիկա է որ ցոյց կու տայ. մերժեց: Իր հարցումն իսկ ասիկա է որ ցոյց կու տայ. ««««Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
բարիի մասին կը հարցնես ինծիբարիի մասին կը հարցնես ինծիբարիի մասին կը հարցնես ինծիբարիի մասին կը հարցնես ինծի»:»:»:»:    Յիսուս չՅիսուս չՅիսուս չՅիսուս չ’’’’ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ինչո՞ւ զիս Ինչո՞ւ զիս Ինչո՞ւ զիս Ինչո՞ւ զիս 
բարի կը կոչեսբարի կը կոչեսբարի կը կոչեսբարի կը կոչես», », », », այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` այլ ըսաւ` ««««Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես 
ինծիինծիինծիինծի»,»,»,»,    ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ըսել ուզելով` ««««ԻնԻնԻնԻնչո՞ւ ինծի կը հարցնես թէ իչո՞ւ ինծի կը հարցնես թէ իչո՞ւ ինծի կը հարցնես թէ իչո՞ւ ինծի կը հարցնես թէ ի´́́́նչ բարիք նչ բարիք նչ բարիք նչ բարիք 
պէտք է ընեսպէտք է ընեսպէտք է ընեսպէտք է ընես»:»:»:»:10101010    

6) 6) 6) 6) Երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. ««««Ինչո՞ւ բարիի մաԻնչո՞ւ բարիի մաԻնչո՞ւ բարիի մաԻնչո՞ւ բարիի մա----
սին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի սին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի սին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի սին կը հարցնես ինծի: Բարին մէկ է, միայն Աստուած բարի 
էէէէ»,»,»,»,    խորքին մէջ ըսել ուզեց երիտասարդին. խորքին մէջ ըսել ուզեց երիտասարդին. խորքին մէջ ըսել ուզեց երիտասարդին. խորքին մէջ ըսել ուզեց երիտասարդին. ««««Եթէ դուն զիս Եթէ դուն զիս Եթէ դուն զիս Եթէ դուն զիս 
բարի կոչեցիր եւ եթէ միայն Աստուած բարի է, ուրեմն` դբարի կոչեցիր եւ եթէ միայն Աստուած բարի է, ուրեմն` դբարի կոչեցիր եւ եթէ միայն Աստուած բարի է, ուրեմն` դբարի կոչեցիր եւ եթէ միայն Աստուած բարի է, ուրեմն` դուն ուն ուն ուն 
իմ Աստուած ըլլալս է որ կը ծանուցես, թէպէտ անգիտակցաիմ Աստուած ըլլալս է որ կը ծանուցես, թէպէտ անգիտակցաիմ Աստուած ըլլալս է որ կը ծանուցես, թէպէտ անգիտակցաիմ Աստուած ըլլալս է որ կը ծանուցես, թէպէտ անգիտակցա----
բարբարբարբար»:»:»:»:    Հետեւաբար, Յիսուս ոՀետեւաբար, Յիսուս ոՀետեւաբար, Յիսուս ոՀետեւաբար, Յիսուս ո´́́́չ թէ մերժեց իր բարի ըլլալը կամ չ թէ մերժեց իր բարի ըլլալը կամ չ թէ մերժեց իր բարի ըլլալը կամ չ թէ մերժեց իր բարի ըլլալը կամ 
բարի կոչբարի կոչբարի կոչբարի կոչուիլը, ընդհակառակը` հաստատեց զանիկա, միաուիլը, ընդհակառակը` հաստատեց զանիկա, միաուիլը, ընդհակառակը` հաստատեց զանիկա, միաուիլը, ընդհակառակը` հաստատեց զանիկա, միա----
ժամանակ անուղղակիօրէն հաստատելով թէ ինք Աստուած է:ժամանակ անուղղակիօրէն հաստատելով թէ ինք Աստուած է:ժամանակ անուղղակիօրէն հաստատելով թէ ինք Աստուած է:ժամանակ անուղղակիօրէն հաստատելով թէ ինք Աստուած է:    

7) 7) 7) 7) Երիտասարդին գործածած Երիտասարդին գործածած Երիտասարդին գործածած Երիտասարդին գործածած ««««բարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետ» » » » բաբաբաբառեռեռեռե----
րը ցոյց կու տան, թէ իրեն համար Յիսուս լոկ րը ցոյց կու տան, թէ իրեն համար Յիսուս լոկ րը ցոյց կու տան, թէ իրեն համար Յիսուս լոկ րը ցոյց կու տան, թէ իրեն համար Յիսուս լոկ ««««բարի Վարդաբարի Վարդաբարի Վարդաբարի Վարդա----
պետպետպետպետ» » » » մըն էր, այսինքն` բարին խօսող ու գործող անձ մը. մըն էր, այսինքն` բարին խօսող ու գործող անձ մը. մըն էր, այսինքն` բարին խօսող ու գործող անձ մը. մըն էր, այսինքն` բարին խօսող ու գործող անձ մը. 
Յիսուս սակայն չուզեց որ երիտասարդը զինք կը ճանչնար լոկ Յիսուս սակայն չուզեց որ երիտասարդը զինք կը ճանչնար լոկ Յիսուս սակայն չուզեց որ երիտասարդը զինք կը ճանչնար լոկ Յիսուս սակայն չուզեց որ երիտասարդը զինք կը ճանչնար լոկ 
««««բարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետբարի Վարդապետ» » » » մը իբրեւ, այլ ուզեց որ զինք ճանչնար իր մը իբրեւ, այլ ուզեց որ զինք ճանչնար իր մը իբրեւ, այլ ուզեց որ զինք ճանչնար իր մը իբրեւ, այլ ուզեց որ զինք ճանչնար իր 
աստուածութեանը մէջ, երբ ըսաւ. աստուածութեանը մէջ, երբ ըսաւ. աստուածութեանը մէջ, երբ ըսաւ. աստուածութեանը մէջ, երբ ըսաւ. ««««Բարին Բարին Բարին Բարին մէկ է, միայն մէկ է, միայն մէկ է, միայն մէկ է, միայն 
Աստուած բարի էԱստուած բարի էԱստուած բարի էԱստուած բարի է»: »: »: »: Այս բառերով Յիսուս ուզեց ինքզինք Այս բառերով Յիսուս ուզեց ինքզինք Այս բառերով Յիսուս ուզեց ինքզինք Այս բառերով Յիսուս ուզեց ինքզինք 
                                                 
10
 Որոշ հայերէն թարգմանութիւններու մէջ կը կարդանք` «Ինչո՞ւ զիս բարի 

կ’անուանես», ինչ որ Յունարէն բնագիրին սխալ թարգմանութիւնն է: Յունարէնը 
կ’ըսէ. «Ինչո՞ւ բարիի մասին կը հարցնես ինծի»: Գրաբարն ալ Յունարէնին հետ 
նոյնն է: 
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յայտնել երիտասարդին, յայտնել անոր իր աստուածութիւնը, յայտնել երիտասարդին, յայտնել անոր իր աստուածութիւնը, յայտնել երիտասարդին, յայտնել անոր իր աստուածութիւնը, յայտնել երիտասարդին, յայտնել անոր իր աստուածութիւնը, 
Խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը ըլլալու իր հանգամանքը, Խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը ըլլալու իր հանգամանքը, Խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը ըլլալու իր հանգամանքը, Խոստացեալ Մեսիան ու Փրկիչը ըլլալու իր հանգամանքը, 
բայց երիտասարդը չհասկցաւ Յիսուսի խօսքին իմաստը: բայց երիտասարդը չհասկցաւ Յիսուսի խօսքին իմաստը: բայց երիտասարդը չհասկցաւ Յիսուսի խօսքին իմաստը: բայց երիտասարդը չհասկցաւ Յիսուսի խօսքին իմաստը: 
Յիսուս ուզեց զինք առաջնորդել ճշմարտութեան,Յիսուս ուզեց զինք առաջնորդել ճշմարտութեան,Յիսուս ուզեց զինք առաջնորդել ճշմարտութեան,Յիսուս ուզեց զինք առաջնորդել ճշմարտութեան,    բայց բայց բայց բայց 
երիտասարդին միտքը փակ էր ճշմարտութեան դիմաց: երիտասարդին միտքը փակ էր ճշմարտութեան դիմաց: երիտասարդին միտքը փակ էր ճշմարտութեան դիմաց: երիտասարդին միտքը փակ էր ճշմարտութեան դիմաց: 
Յիսուս այսօր ալ մարդիկը կՅիսուս այսօր ալ մարդիկը կՅիսուս այսօր ալ մարդիկը կՅիսուս այսօր ալ մարդիկը կ’’’’առաջնորդէ ճշմարտութեան. առաջնորդէ ճշմարտութեան. առաջնորդէ ճշմարտութեան. առաջնորդէ ճշմարտութեան. 
զանոնք կզանոնք կզանոնք կզանոնք կ’’’’առաջնորդէ իր կենդանի Խօսքին` Աստուածաառաջնորդէ իր կենդանի Խօսքին` Աստուածաառաջնորդէ իր կենդանի Խօսքին` Աստուածաառաջնորդէ իր կենդանի Խօսքին` Աստուածաշունշունշունշուն----
չին միջոցաւ:չին միջոցաւ:չին միջոցաւ:չին միջոցաւ:    

8) 8) 8) 8) Յիսուս չէր ուզեր որ երիտասարդը զինք բարի կոչէր Յիսուս չէր ուզեր որ երիտասարդը զինք բարի կոչէր Յիսուս չէր ուզեր որ երիտասարդը զինք բարի կոչէր Յիսուս չէր ուզեր որ երիտասարդը զինք բարի կոչէր 
անգիտակցաբար: Յիսուսի պատասխանը ցոյց կուանգիտակցաբար: Յիսուսի պատասխանը ցոյց կուանգիտակցաբար: Յիսուսի պատասխանը ցոյց կուանգիտակցաբար: Յիսուսի պատասխանը ցոյց կու    տայ, թէ տայ, թէ տայ, թէ տայ, թէ 
ան կը նախընտրէր բարի չկոչուիլ, քան բարի կոչուիլ առանց ան կը նախընտրէր բարի չկոչուիլ, քան բարի կոչուիլ առանց ան կը նախընտրէր բարի չկոչուիլ, քան բարի կոչուիլ առանց ան կը նախընտրէր բարի չկոչուիլ, քան բարի կոչուիլ առանց 
իբրեւ Աստուած ճանչցուելու: Յիսուս կիբրեւ Աստուած ճանչցուելու: Յիսուս կիբրեւ Աստուած ճանչցուելու: Յիսուս կիբրեւ Աստուած ճանչցուելու: Յիսուս կ’’’’ուզէր որ երիտասարուզէր որ երիտասարուզէր որ երիտասարուզէր որ երիտասար----
դը զինք ճանչնար ու պատուէր Աստուած իբրեւ, եւ ոդը զինք ճանչնար ու պատուէր Աստուած իբրեւ, եւ ոդը զինք ճանչնար ու պատուէր Աստուած իբրեւ, եւ ոդը զինք ճանչնար ու պատուէր Աստուած իբրեւ, եւ ո´́́́չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ չ թէ լոկ 
բարի Վարդապետ մը իբրեւ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, բարի Վարդապետ մը իբրեւ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, բարի Վարդապետ մը իբրեւ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, բարի Վարդապետ մը իբրեւ: Այսօր որքա՜ն մարդիկ կան, 
որոնք Յիսուսի համար կը գործածեն` բորոնք Յիսուսի համար կը գործածեն` բորոնք Յիսուսի համար կը գործածեն` բորոնք Յիսուսի համար կը գործածեն` բարի, ողորմած, գթած, արի, ողորմած, գթած, արի, ողորմած, գթած, արի, ողորմած, գթած, 
ներող եւ այլ բնութագրումներ, որոնք սակայն չեն ճանչնար ներող եւ այլ բնութագրումներ, որոնք սակայն չեն ճանչնար ներող եւ այլ բնութագրումներ, որոնք սակայն չեն ճանչնար ներող եւ այլ բնութագրումներ, որոնք սակայն չեն ճանչնար 
Յիսուսը իր փառքին մէջ, իր մեծութեանը մէջ, իր կատարեալ Յիսուսը իր փառքին մէջ, իր մեծութեանը մէջ, իր կատարեալ Յիսուսը իր փառքին մէջ, իր մեծութեանը մէջ, իր կատարեալ Յիսուսը իր փառքին մէջ, իր մեծութեանը մէջ, իր կատարեալ 
տիրութեանը մէջ:տիրութեանը մէջ:տիրութեանը մէջ:տիրութեանը մէջ:    

9) 9) 9) 9) Վերջապէս, երբ մարդիկ մեզ բարի կոչեն, յիշենք եւ Վերջապէս, երբ մարդիկ մեզ բարի կոչեն, յիշենք եւ Վերջապէս, երբ մարդիկ մեզ բարի կոչեն, յիշենք եւ Վերջապէս, երբ մարդիկ մեզ բարի կոչեն, յիշենք եւ 
անոնց ալ յիշեցնենք, թէ միայն Աստուած իանոնց ալ յիշեցնենք, թէ միայն Աստուած իանոնց ալ յիշեցնենք, թէ միայն Աստուած իանոնց ալ յիշեցնենք, թէ միայն Աստուած ի´́́́նք բարի է, եւ նք բարի է, եւ նք բարի է, եւ նք բարի է, եւ 
հետեւաբարհետեւաբարհետեւաբարհետեւաբար` ` ` ` միայն Աստուած իմիայն Աստուած իմիայն Աստուած իմիայն Աստուած ի´́́́նք պէտք է փառաւորուի, նք պէտք է փառաւորուի, նք պէտք է փառաւորուի, նք պէտք է փառաւորուի, 
պատուըուի, մեծարուի, բարձրացուի, օրհներգուի: Երբ մարպատուըուի, մեծարուի, բարձրացուի, օրհներգուի: Երբ մարպատուըուի, մեծարուի, բարձրացուի, օրհներգուի: Երբ մարպատուըուի, մեծարուի, բարձրացուի, օրհներգուի: Երբ մար----
դիկ մեզ գովաբանեն մեր կատարած մէկ բարիքին համար` դիկ մեզ գովաբանեն մեր կատարած մէկ բարիքին համար` դիկ մեզ գովաբանեն մեր կատարած մէկ բարիքին համար` դիկ մեզ գովաբանեն մեր կատարած մէկ բարիքին համար` 
պատուիրենք անոնց որ միայն զԱստուած գովաբանեն: Երբ պատուիրենք անոնց որ միայն զԱստուած գովաբանեն: Երբ պատուիրենք անոնց որ միայն զԱստուած գովաբանեն: Երբ պատուիրենք անոնց որ միայն զԱստուած գովաբանեն: Երբ 
մեծարեն մեզ գործի մը համար` յիշեցնենք անոնց թէ այդ մեծարեն մեզ գործի մը համար` յիշեցնենք անոնց թէ այդ մեծարեն մեզ գործի մը համար` յիշեցնենք անոնց թէ այդ մեծարեն մեզ գործի մը համար` յիշեցնենք անոնց թէ այդ 
գործը կատարելգործը կատարելգործը կատարելգործը կատարելու կարողութիւնը տուող Աստուածը միայն ու կարողութիւնը տուող Աստուածը միայն ու կարողութիւնը տուող Աստուածը միայն ու կարողութիւնը տուող Աստուածը միայն 
պէտք է մեծարել:պէտք է մեծարել:պէտք է մեծարել:պէտք է մեծարել:    

««««Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` 
պատուիրանները պահէպատուիրանները պահէպատուիրանները պահէպատուիրանները պահէ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.17):Մատթէոս 19.17):Մատթէոս 19.17):Մատթէոս 19.17):    

1) 1) 1) 1) Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ Յունարէն բնագիրին մէջ ««««յաւիտենական կեանքըյաւիտենական կեանքըյաւիտենական կեանքըյաւիտենական կեանքը» » » » բաբաբաբա----
ռերուն փոխարէն, պարզապէս ունինք` ռերուն փոխարէն, պարզապէս ունինք` ռերուն փոխարէն, պարզապէս ունինք` ռերուն փոխարէն, պարզապէս ունինք` ««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը» » » » բառը: Մեր բառը: Մեր բառը: Մեր բառը: Մեր 
գործածած Նոր Աշխարհաբար Թագործածած Նոր Աշխարհաբար Թագործածած Նոր Աշխարհաբար Թագործածած Նոր Աշխարհաբար Թարգմանութեան մէջ, րգմանութեան մէջ, րգմանութեան մէջ, րգմանութեան մէջ, 
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««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը» » » » բառին կողքին դրուած է բառին կողքին դրուած է բառին կողքին դրուած է բառին կողքին դրուած է ««««յաւիտենականյաւիտենականյաւիտենականյաւիտենական» » » » բառը, բառը, բառը, բառը, 
պարզապէս ընթերցողին աւելի յստակ ըլլալու համար: Ինչո՞ւ պարզապէս ընթերցողին աւելի յստակ ըլլալու համար: Ինչո՞ւ պարզապէս ընթերցողին աւելի յստակ ըլլալու համար: Ինչո՞ւ պարզապէս ընթերցողին աւելի յստակ ըլլալու համար: Ինչո՞ւ 
համար երիտասարդը իր հարցումին մէջ համար երիտասարդը իր հարցումին մէջ համար երիտասարդը իր հարցումին մէջ համար երիտասարդը իր հարցումին մէջ ««««յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական յաւիտենական 
կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » բառերը կը գործածէ, իսկ Յիսուս իր պատասխանին բառերը կը գործածէ, իսկ Յիսուս իր պատասխանին բառերը կը գործածէ, իսկ Յիսուս իր պատասխանին բառերը կը գործածէ, իսկ Յիսուս իր պատասխանին 
մէջ` լոկ մէջ` լոկ մէջ` լոկ մէջ` լոկ ««««կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » բառը: Այստեղ կարեւոբառը: Այստեղ կարեւոբառը: Այստեղ կարեւոբառը: Այստեղ կարեւոր ճշմարտութիւն մը ր ճշմարտութիւն մը ր ճշմարտութիւն մը ր ճշմարտութիւն մը 
կը բացայայտուի մեր դիմաց: Յիսուս յաւիտենական կեանքը կը բացայայտուի մեր դիմաց: Յիսուս յաւիտենական կեանքը կը բացայայտուի մեր դիմաց: Յիսուս յաւիտենական կեանքը կը բացայայտուի մեր դիմաց: Յիսուս յաւիտենական կեանքը 
պարզապէս պարզապէս պարզապէս պարզապէս ««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը» » » » կը կոչէ, ցոյց տալու համար մեզի, թէ կը կոչէ, ցոյց տալու համար մեզի, թէ կը կոչէ, ցոյց տալու համար մեզի, թէ կը կոչէ, ցոյց տալու համար մեզի, թէ 
յաւիտենական կեանքը մէյաւիտենական կեանքը մէյաւիտենական կեանքը մէյաւիտենական կեանքը մէ´́́́կ ու միակ ու միակ ու միակ ու միա´́́́կ ճշմարիտ կեանքն է: կ ճշմարիտ կեանքն է: կ ճշմարիտ կեանքն է: կ ճշմարիտ կեանքն է: 
Տէրը յաւիտենապէս անվախճան կեանքը` կը կոչէ Տէրը յաւիտենապէս անվախճան կեանքը` կը կոչէ Տէրը յաւիտենապէս անվախճան կեանքը` կը կոչէ Տէրը յաւիտենապէս անվախճան կեանքը` կը կոչէ ««««կեանքըկեանքըկեանքըկեանքը», », », », 
մեր ուշադրութեան յանձնելու համմեր ուշադրութեան յանձնելու համմեր ուշադրութեան յանձնելու համմեր ուշադրութեան յանձնելու համար, թէ ներկայ այս կեանքը ար, թէ ներկայ այս կեանքը ար, թէ ներկայ այս կեանքը ար, թէ ներկայ այս կեանքը 
չէ իսկական կեանքը, երկրային այս կեանքը չէ ճշմարիտ չէ իսկական կեանքը, երկրային այս կեանքը չէ ճշմարիտ չէ իսկական կեանքը, երկրային այս կեանքը չէ ճշմարիտ չէ իսկական կեանքը, երկրային այս կեանքը չէ ճշմարիտ 
կեանքը, ժամանակաւոր այս կեանքկեանքը, ժամանակաւոր այս կեանքկեանքը, ժամանակաւոր այս կեանքկեանքը, ժամանակաւոր այս կեանքըըըը    չէ իրական կեանքը, չէ իրական կեանքը, չէ իրական կեանքը, չէ իրական կեանքը, 
այլ` երկնային ու յաւիտենական կեանքն է, իսկական, այլ` երկնային ու յաւիտենական կեանքն է, իսկական, այլ` երկնային ու յաւիտենական կեանքն է, իսկական, այլ` երկնային ու յաւիտենական կեանքն է, իսկական, 
ճշմարիտ ու իրական կեանքը: Այոճշմարիտ ու իրական կեանքը: Այոճշմարիտ ու իրական կեանքը: Այոճշմարիտ ու իրական կեանքը: Այո´, ´, ´, ´, այս կեանքը չէ իսկական այս կեանքը չէ իսկական այս կեանքը չէ իսկական այս կեանքը չէ իսկական 
կեանքը, որովհետեւ այս կեանքիկեանքը, որովհետեւ այս կեանքիկեանքը, որովհետեւ այս կեանքիկեանքը, որովհետեւ այս կեանքինննն    մէջ մահ կայ: Այս կեանքը մէջ մահ կայ: Այս կեանքը մէջ մահ կայ: Այս կեանքը մէջ մահ կայ: Այս կեանքը 
չէ ճշմարիտ կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ ստութիւն չէ ճշմարիտ կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ ստութիւն չէ ճշմարիտ կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ ստութիւն չէ ճշմարիտ կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ ստութիւն 
կայ: Այս կեանքը չէ իրական կեանքը, որովհետեւ այս կայ: Այս կեանքը չէ իրական կեանքը, որովհետեւ այս կայ: Այս կեանքը չէ իրական կեանքը, որովհետեւ այս կայ: Այս կեանքը չէ իրական կեանքը, որովհետեւ այս 
կեանքին մէջ կեղծն ու կեղծիքը կան: Այս կեանքը չէ երջանիկ կեանքին մէջ կեղծն ու կեղծիքը կան: Այս կեանքը չէ երջանիկ կեանքին մէջ կեղծն ու կեղծիքը կան: Այս կեանքը չէ երջանիկ կեանքին մէջ կեղծն ու կեղծիքը կան: Այս կեանքը չէ երջանիկ 
կեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ դժբախկեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ դժբախկեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ դժբախկեանքը, որովհետեւ այս կեանքին մէջ դժբախտտտտութիւններ ութիւններ ութիւններ ութիւններ 
կան: Ներկայ այս կեանքը կկան: Ներկայ այս կեանքը կկան: Ներկայ այս կեանքը կկան: Ներկայ այս կեանքը կրնանք րնանք րնանք րնանք ««««կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » կոչել, բայց չենք կոչել, բայց չենք կոչել, բայց չենք կոչել, բայց չենք 
կրնար զայն կոչել ԿԵԱՆՔԸ: Երբ կրնար զայն կոչել ԿԵԱՆՔԸ: Երբ կրնար զայն կոչել ԿԵԱՆՔԸ: Երբ կրնար զայն կոչել ԿԵԱՆՔԸ: Երբ ««««կեանքկեանքկեանքկեանք» » » » բառին աւարտին բառին աւարտին բառին աւարտին բառին աւարտին 
մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք ««««ըըըը» » » » որոշիչ յօդը, յստակ կը դառնայ թէ ատով որոշիչ յօդը, յստակ կը դառնայ թէ ատով որոշիչ յօդը, յստակ կը դառնայ թէ ատով որոշիչ յօդը, յստակ կը դառնայ թէ ատով 
մենք ներկայ ժամանակաւոր եւ դժբախտութիւններով ու մենք ներկայ ժամանակաւոր եւ դժբախտութիւններով ու մենք ներկայ ժամանակաւոր եւ դժբախտութիւններով ու մենք ներկայ ժամանակաւոր եւ դժբախտութիւններով ու 
ցաւերով լեցուն կեանքին չէ որ կցաւերով լեցուն կեանքին չէ որ կցաւերով լեցուն կեանքին չէ որ կցաւերով լեցուն կեանքին չէ որ կ’’’’ակնարկենք, այլ ակնարկենք, այլ ակնարկենք, այլ ակնարկենք, այլ 
կկկկ’’’’ակնարկենք գալիք կեանքին, ակնարկենք գալիք կեանքին, ակնարկենք գալիք կեանքին, ակնարկենք գալիք կեանքին, մահէն անդին գտնուող մահէն անդին գտնուող մահէն անդին գտնուող մահէն անդին գտնուող 
կեանքին, երկնային կեանկեանքին, երկնային կեանկեանքին, երկնային կեանկեանքին, երկնային կեանքին, աստուածային կեանքին, որ քին, աստուածային կեանքին, որ քին, աստուածային կեանքին, որ քին, աստուածային կեանքին, որ 
յաւիտենակայաւիտենակայաւիտենակայաւիտենակա´́́́ն կեանք է, սոն կեանք է, սոն կեանք է, սոն կեանք է, սո´́́́ւրբ կեանք է, երջանիւրբ կեանք է, երջանիւրբ կեանք է, երջանիւրբ կեանք է, երջանի´́́́կ կեանք է, կ կեանք է, կ կեանք է, կ կեանք է, 
ուրախալիուրախալիուրախալիուրախալի´́́́ր կեանք է, Աստուծոյ շունչին ներքեւ ապրուար կեանք է, Աստուծոյ շունչին ներքեւ ապրուար կեանք է, Աստուծոյ շունչին ներքեւ ապրուար կեանք է, Աստուծոյ շունչին ներքեւ ապրուա´́́́ծ ծ ծ ծ 
կեանք է, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ յառաջ գացոկեանք է, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ յառաջ գացոկեանք է, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ յառաջ գացոկեանք է, Աստուծոյ առաջնորդութեամբ յառաջ գացո´́́́ղ կեանք ղ կեանք ղ կեանք ղ կեանք 
է, Քրիստոսակեդէ, Քրիստոսակեդէ, Քրիստոսակեդէ, Քրիստոսակեդրորորորո´́́́ն կեն կեն կեն կեանք է:անք է:անք է:անք է:    

2) 2) 2) 2) Երիտասարդը ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր Երիտասարդը ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր Երիտասարդը ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր Երիտասարդը ուզեց գիտնալ թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր 
յաւիտենական կեանքը յաւիտենական կեանքը յաւիտենական կեանքը յաւիտենական կեանքը ունենալուունենալուունենալուունենալու    համար, իսկ Յիսուս համար, իսկ Յիսուս համար, իսկ Յիսուս համար, իսկ Յիսուս 
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բացատրեց իրեն թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր կեանքը բացատրեց իրեն թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր կեանքը բացատրեց իրեն թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր կեանքը բացատրեց իրեն թէ ի՞նչ պէտք էր ընէր կեանքը մտնելումտնելումտնելումտնելու    
համար: Աւելի պարզ բառերով, երիտասարդը հարցուց համար: Աւելի պարզ բառերով, երիտասարդը հարցուց համար: Աւելի պարզ բառերով, երիտասարդը հարցուց համար: Աւելի պարզ բառերով, երիտասարդը հարցուց 
կեանքը կեանքը կեանքը կեանքը ունենալուունենալուունենալուունենալու    մասին, իսկ Յիսուս խօսեցաւ` կեանքը մասին, իսկ Յիսուս խօսեցաւ` կեանքը մասին, իսկ Յիսուս խօսեցաւ` կեանքը մասին, իսկ Յիսուս խօսեցաւ` կեանքը 
մտնելումտնելումտնելումտնելու    մասին: Տարբերութիւն կա՞յ մասին: Տարբերութիւն կա՞յ մասին: Տարբերութիւն կա՞յ մասին: Տարբերութիւն կա՞յ ««««ունենալունենալունենալունենալ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««մտնելմտնելմտնելմտնել» » » » 
բառերուն միջեւ: Այոբառերուն միջեւ: Այոբառերուն միջեւ: Այոբառերուն միջեւ: Այո´, ´, ´, ´, յստակ տարբերութիւն կայ: Ամէն մարդ յստակ տարբերութիւն կայ: Ամէն մարդ յստակ տարբերութիւն կայ: Ամէն մարդ յստակ տարբերութիւն կայ: Ամէն մարդ 
կկկկ’’’’ուզէ յաւիտենական կեանքը ուզէ յաւիտենական կեանքը ուզէ յաւիտենական կեանքը ուզէ յաւիտենական կեանքը ունենալունենալունենալունենալ, , , , բայց ամէն մարդ չի բայց ամէն մարդ չի բայց ամէն մարդ չի բայց ամէն մարդ չի 
մտներմտներմտներմտներ, , , , կամ չի կրնար կամ չի կրնար կամ չի կրնար կամ չի կրնար մտնելմտնելմտնելմտնել, , , , կամ ճիգ չի թափեր կամ ճիգ չի թափեր կամ ճիգ չի թափեր կամ ճիգ չի թափեր մտնելու մտնելու մտնելու մտնելու այդ այդ այդ այդ 
կեանքը: Յաւիտենական կեանքը կեանքը: Յաւիտենական կեանքը կեանքը: Յաւիտենական կեանքը կեանքը: Յաւիտենական կեանքը ունենալունենալունենալունենալ    փափաքիլը`փափաքիլը`փափաքիլը`փափաքիլը`    լոկ լոկ լոկ լոկ 
փափաք է, սրտի բաղձանք է, մինչդեռ այդ կեանքը փափաք է, սրտի բաղձանք է, մինչդեռ այդ կեանքը փափաք է, սրտի բաղձանք է, մինչդեռ այդ կեանքը փափաք է, սրտի բաղձանք է, մինչդեռ այդ կեանքը մտնելմտնելմտնելմտնել    
փորձելը` սեփական կամքի ու որոշումի, սեփական ճիգի ու փորձելը` սեփական կամքի ու որոշումի, սեփական ճիգի ու փորձելը` սեփական կամքի ու որոշումի, սեփական ճիգի ու փորձելը` սեփական կամքի ու որոշումի, սեփական ճիգի ու 
աշխատանքի կը կարօտի: Ահա թէ ինչոաշխատանքի կը կարօտի: Ահա թէ ինչոաշխատանքի կը կարօտի: Ահա թէ ինչոաշխատանքի կը կարօտի: Ահա թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. ւ Յիսուս ըսաւ. 
««««ՄՏԷՔ նեղ դռնէն, քանի կորուստի տանող դուռը լայն է եւ ՄՏԷՔ նեղ դռնէն, քանի կորուստի տանող դուռը լայն է եւ ՄՏԷՔ նեղ դռնէն, քանի կորուստի տանող դուռը լայն է եւ ՄՏԷՔ նեղ դռնէն, քանի կորուստի տանող դուռը լայն է եւ 
ճամբան` ընդարձակ, եւ շատեր կը ՄՏՆԵՆ անկէ: Մինչ դճամբան` ընդարձակ, եւ շատեր կը ՄՏՆԵՆ անկէ: Մինչ դճամբան` ընդարձակ, եւ շատեր կը ՄՏՆԵՆ անկէ: Մինչ դճամբան` ընդարձակ, եւ շատեր կը ՄՏՆԵՆ անկէ: Մինչ դէպի էպի էպի էպի 
կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր կեանք տանող դուռը նեղ է եւ ճամբան դժուարին, եւ քիչեր 
միայն կը գտնեն զայնմիայն կը գտնեն զայնմիայն կը գտնեն զայնմիայն կը գտնեն զայն»»»» ( ( ( (Մատթէոս 7.13Մատթէոս 7.13Մատթէոս 7.13Մատթէոս 7.13----14): «14): «14): «14): «Մտէք նեղ Մտէք նեղ Մտէք նեղ Մտէք նեղ 
դռնէնդռնէնդռնէնդռնէն». ». ». ». այս բառերով Տէրը կը պատուիրէ որ մեր սեփական ու այս բառերով Տէրը կը պատուիրէ որ մեր սեփական ու այս բառերով Տէրը կը պատուիրէ որ մեր սեփական ու այս բառերով Տէրը կը պատուիրէ որ մեր սեփական ու 
ազատ կամքով մտնենք դէպի կեանք առաջնորդող դռնէն, իսկ ազատ կամքով մտնենք դէպի կեանք առաջնորդող դռնէն, իսկ ազատ կամքով մտնենք դէպի կեանք առաջնորդող դռնէն, իսկ ազատ կամքով մտնենք դէպի կեանք առաջնորդող դռնէն, իսկ 
««««շատեր կը մտնեն անկէշատեր կը մտնեն անկէշատեր կը մտնեն անկէշատեր կը մտնեն անկէ» » » » բառերով Տէրը ցոյց կոբառերով Տէրը ցոյց կոբառերով Տէրը ցոյց կոբառերով Տէրը ցոյց կու տայ, թէ ւ տայ, թէ ւ տայ, թէ ւ տայ, թէ 
կորսուողները իրենց ազատ կամքով է որ կը կորսուին: Այս կորսուողները իրենց ազատ կամքով է որ կը կորսուին: Այս կորսուողները իրենց ազատ կամքով է որ կը կորսուին: Այս կորսուողները իրենց ազատ կամքով է որ կը կորսուին: Այս 
իմաստով, երբ Յիսուս կեանքը մտնելու մասին խօսեցաւ իմաստով, երբ Յիսուս կեանքը մտնելու մասին խօսեցաւ իմաստով, երբ Յիսուս կեանքը մտնելու մասին խօսեցաւ իմաստով, երբ Յիսուս կեանքը մտնելու մասին խօսեցաւ 
երիտասարդին, խորքին մէջ, ուզեց ցոյց տալ անոր, թէ ան երիտասարդին, խորքին մէջ, ուզեց ցոյց տալ անոր, թէ ան երիտասարդին, խորքին մէջ, ուզեց ցոյց տալ անոր, թէ ան երիտասարդին, խորքին մէջ, ուզեց ցոյց տալ անոր, թէ ան 
կոչուած էր իր սեփական եւ ազատ կամքով այդ քայլը կոչուած էր իր սեփական եւ ազատ կամքով այդ քայլը կոչուած էր իր սեփական եւ ազատ կամքով այդ քայլը կոչուած էր իր սեփական եւ ազատ կամքով այդ քայլը 
առնելու: Որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ ըսել ուզուառնելու: Որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ ըսել ուզուառնելու: Որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ ըսել ուզուառնելու: Որպէսզի աւելի յստակ ըլլայ ըսել ուզուածը եւ ածը եւ ածը եւ ածը եւ 
««««ունենալունենալունենալունենալ» » » » ու ու ու ու ««««մտնելմտնելմտնելմտնել» » » » բառերուն տարբերութիւնը, հետեւեալը բառերուն տարբերութիւնը, հետեւեալը բառերուն տարբերութիւնը, հետեւեալը բառերուն տարբերութիւնը, հետեւեալը 
ունեցէք ձեր մտքին մէջ. փրկութեան դուռը բոլորս ունեցէք ձեր մտքին մէջ. փրկութեան դուռը բոլորս ունեցէք ձեր մտքին մէջ. փրկութեան դուռը բոլորս ունեցէք ձեր մտքին մէջ. փրկութեան դուռը բոլորս ունինքունինքունինքունինք, , , , 
բայց բոլորս չէ որ այդ դռնէն ներս կը մտնենք: Դուռ մը բայց բոլորս չէ որ այդ դռնէն ներս կը մտնենք: Դուռ մը բայց բոլորս չէ որ այդ դռնէն ներս կը մտնենք: Դուռ մը բայց բոլորս չէ որ այդ դռնէն ներս կը մտնենք: Դուռ մը 
ունենալը ուրիշ բան է, եւ այդ դռնէն ներս մտնելը` ուրիշ բան: ունենալը ուրիշ բան է, եւ այդ դռնէն ներս մտնելը` ուրիշ բան: ունենալը ուրիշ բան է, եւ այդ դռնէն ներս մտնելը` ուրիշ բան: ունենալը ուրիշ բան է, եւ այդ դռնէն ներս մտնելը` ուրիշ բան: 
Փրկութեան դուռը ունեցանք մեր Փրկութեան դուռը ունեցանք մեր Փրկութեան դուռը ունեցանք մեր Փրկութեան դուռը ունեցանք մեր կամքէն անկախ` երբ կամքէն անկախ` երբ կամքէն անկախ` երբ կամքէն անկախ` երբ 
Յիսուս խաչին վրայ մեր փրկութեան համար զոհուեցաւ, բայց Յիսուս խաչին վրայ մեր փրկութեան համար զոհուեցաւ, բայց Յիսուս խաչին վրայ մեր փրկութեան համար զոհուեցաւ, բայց Յիսուս խաչին վրայ մեր փրկութեան համար զոհուեցաւ, բայց 
այդ դռնէն ներս մտնելը մեր ազատ կամքէն կախեալ է:այդ դռնէն ներս մտնելը մեր ազատ կամքէն կախեալ է:այդ դռնէն ներս մտնելը մեր ազատ կամքէն կախեալ է:այդ դռնէն ներս մտնելը մեր ազատ կամքէն կախեալ է:    

3) «3) «3) «3) «ՄտնելՄտնելՄտնելՄտնել» » » » բառը կը նշէ տեղէ մը ուրիշ տեղ մտնելու բառը կը նշէ տեղէ մը ուրիշ տեղ մտնելու բառը կը նշէ տեղէ մը ուրիշ տեղ մտնելու բառը կը նշէ տեղէ մը ուրիշ տեղ մտնելու 
գործողութիւնը: Այս աշխարհը դուռ մըն է որ կը բացուի մեր գործողութիւնը: Այս աշխարհը դուռ մըն է որ կը բացուի մեր գործողութիւնը: Այս աշխարհը դուռ մըն է որ կը բացուի մեր գործողութիւնը: Այս աշխարհը դուռ մըն է որ կը բացուի մեր 
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երկրաւոր կեանքի աւարտին միայն, ոերկրաւոր կեանքի աւարտին միայն, ոերկրաւոր կեանքի աւարտին միայն, ոերկրաւոր կեանքի աւարտին միայն, որմէ ներս կը մտնենք` րմէ ներս կը մտնենք` րմէ ներս կը մտնենք` րմէ ներս կը մտնենք` 
մենք զմեզ գտնելու համար յաւիտենական կեանքին մէջ:մենք զմեզ գտնելու համար յաւիտենական կեանքին մէջ:մենք զմեզ գտնելու համար յաւիտենական կեանքին մէջ:մենք զմեզ գտնելու համար յաւիտենական կեանքին մէջ:    

4) 4) 4) 4) ««««Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուի----
րանները պահէրանները պահէրանները պահէրանները պահէ»:»:»:»:    Քրիստոս իր այս բառերով` յաւիտենական Քրիստոս իր այս բառերով` յաւիտենական Քրիստոս իր այս բառերով` յաւիտենական Քրիստոս իր այս բառերով` յաւիտենական 
կեանքը մտնելու ճամբան ցոյց կու տայ, եւ ատիկա պատուիկեանքը մտնելու ճամբան ցոյց կու տայ, եւ ատիկա պատուիկեանքը մտնելու ճամբան ցոյց կու տայ, եւ ատիկա պատուիկեանքը մտնելու ճամբան ցոյց կու տայ, եւ ատիկա պատուի----
րանապահութիւնն է: Կրնանք մտածել հետրանապահութիւնն է: Կրնանք մտածել հետրանապահութիւնն է: Կրնանք մտածել հետրանապահութիւնն է: Կրնանք մտածել հետեւեալը.եւեալը.եւեալը.եւեալը.----    Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, Ուրեմն, 
պատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու պատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու պատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու պատուիրանապահութեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու 
գործադրութեամբ կրնա՞նք փրկուիլ, կրնա՞նք յաւիտենական գործադրութեամբ կրնա՞նք փրկուիլ, կրնա՞նք յաւիտենական գործադրութեամբ կրնա՞նք փրկուիլ, կրնա՞նք յաւիտենական գործադրութեամբ կրնա՞նք փրկուիլ, կրնա՞նք յաւիտենական 
կեանքը ձեռք ձգել: Այոկեանքը ձեռք ձգել: Այոկեանքը ձեռք ձգել: Այոկեանքը ձեռք ձգել: Այո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք, պայմանաւ սակայն որ հին նք, պայմանաւ սակայն որ հին նք, պայմանաւ սակայն որ հին նք, պայմանաւ սակայն որ հին 
Կտակարանի մէջ արձանագրուած բոլոր օրէնքները Կտակարանի մէջ արձանագրուած բոլոր օրէնքները Կտակարանի մէջ արձանագրուած բոլոր օրէնքները Կտակարանի մէջ արձանագրուած բոլոր օրէնքները 
անխտիրանխտիրանխտիրանխտիր,,,,    կատարեալ ու անթերի կերպով կատակատարեալ ու անթերի կերպով կատակատարեալ ու անթերի կերպով կատակատարեալ ու անթերի կերպով կատարածրածրածրած    ըլլանք ըլլանք ըլլանք ըլլանք 
իրենց բոլոր մանրամասիրենց բոլոր մանրամասիրենց բոլոր մանրամասիրենց բոլոր մանրամասնութիւններով (Հռոմայենութիւններով (Հռոմայենութիւններով (Հռոմայենութիւններով (Հռոմայեցիս 2.13, 10.5: ցիս 2.13, 10.5: ցիս 2.13, 10.5: ցիս 2.13, 10.5: 
Յակոբոս 2.24): Բայց երբեւիցէ եղա՞ծ է անձ մը, կամ կա՞յ անձ Յակոբոս 2.24): Բայց երբեւիցէ եղա՞ծ է անձ մը, կամ կա՞յ անձ Յակոբոս 2.24): Բայց երբեւիցէ եղա՞ծ է անձ մը, կամ կա՞յ անձ Յակոբոս 2.24): Բայց երբեւիցէ եղա՞ծ է անձ մը, կամ կա՞յ անձ 
մը, կամ պիտի ըլլա՞յ անձ մը որ կարենայ բոլոր օրէնքները ի մը, կամ պիտի ըլլա՞յ անձ մը որ կարենայ բոլոր օրէնքները ի մը, կամ պիտի ըլլա՞յ անձ մը որ կարենայ բոլոր օրէնքները ի մը, կամ պիտի ըլլա՞յ անձ մը որ կարենայ բոլոր օրէնքները ի 
գործ դնել անթերի կերպով: Ոգործ դնել անթերի կերպով: Ոգործ դնել անթերի կերպով: Ոգործ դնել անթերի կերպով: Ո´́́́չ: Փարիսեցիները Մովսիսաչ: Փարիսեցիները Մովսիսաչ: Փարիսեցիները Մովսիսաչ: Փարիսեցիները Մովսիսա----
կան օրէնքկան օրէնքկան օրէնքկան օրէնքները ամեները ամեները ամեները ամենէն շնէն շնէն շնէն շատ գործադրողներն էին, եւ ատ գործադրողներն էին, եւ ատ գործադրողներն էին, եւ ատ գործադրողներն էին, եւ 
սակայն, անոնք Քրիստոսի կողմէ ամենէն շատ դատասակայն, անոնք Քրիստոսի կողմէ ամենէն շատ դատասակայն, անոնք Քրիստոսի կողմէ ամենէն շատ դատասակայն, անոնք Քրիստոսի կողմէ ամենէն շատ դատա----
պարտուածները, յանդիմանուածպարտուածները, յանդիմանուածպարտուածները, յանդիմանուածպարտուածները, յանդիմանուածներն ու խայտառակուածներն ու խայտառակուածներն ու խայտառակուածներն ու խայտառակուած----
ները եղան. եւ ինչո՞ւ համար. որովները եղան. եւ ինչո՞ւ համար. որովները եղան. եւ ինչո՞ւ համար. որովները եղան. եւ ինչո՞ւ համար. որովհետեւ անոնք Օրէնքի հետեւ անոնք Օրէնքի հետեւ անոնք Օրէնքի հետեւ անոնք Օրէնքի 
տառին կառչած էին, եւ չէին յաջողած թափանցել Օրէնքի տառին կառչած էին, եւ չէին յաջողած թափանցել Օրէնքի տառին կառչած էին, եւ չէին յաջողած թափանցել Օրէնքի տառին կառչած էին, եւ չէին յաջողած թափանցել Օրէնքի 
տառէն անդին գտնուող ոգիին, ճիշդ ինչպտառէն անդին գտնուող ոգիին, ճիշդ ինչպտառէն անդին գտնուող ոգիին, ճիշդ ինչպտառէն անդին գտնուող ոգիին, ճիշդ ինչպէս էր պարագան էս էր պարագան էս էր պարագան էս էր պարագան 
դրուագին մէջ յիշուած մեծահարուստ երիտասարդին: Այս դրուագին մէջ յիշուած մեծահարուստ երիտասարդին: Այս դրուագին մէջ յիշուած մեծահարուստ երիտասարդին: Այս դրուագին մէջ յիշուած մեծահարուստ երիտասարդին: Այս 
մասին ընդարձակօրէն պիտի խօսիմ յաջորդ 18 եւ 19 համարմասին ընդարձակօրէն պիտի խօսիմ յաջորդ 18 եւ 19 համարմասին ընդարձակօրէն պիտի խօսիմ յաջորդ 18 եւ 19 համարմասին ընդարձակօրէն պիտի խօսիմ յաջորդ 18 եւ 19 համար----
ները բացատրած ժամանակ:ները բացատրած ժամանակ:ները բացատրած ժամանակ:ները բացատրած ժամանակ:    

Օրինապահ Փարիսեցիները խախտած էին մեծագոյն Օրինապահ Փարիսեցիները խախտած էին մեծագոյն Օրինապահ Փարիսեցիները խախտած էին մեծագոյն Օրինապահ Փարիսեցիները խախտած էին մեծագոյն 
օրէնքը կամ պատուիրանը, եւ այդ ալ` Քրիստոսի հաւատալն օրէնքը կամ պատուիրանը, եւ այդ ալ` Քրիստոսի հաւատալն օրէնքը կամ պատուիրանը, եւ այդ ալ` Քրիստոսի հաւատալն օրէնքը կամ պատուիրանը, եւ այդ ալ` Քրիստոսի հաւատալն 
էր: Մովսէս մարգարէն պատէր: Մովսէս մարգարէն պատէր: Մովսէս մարգարէն պատէր: Մովսէս մարգարէն պատուիրած էր հաւատալ ու հնաուիրած էր հաւատալ ու հնաուիրած էր հաւատալ ու հնաուիրած էր հաւատալ ու հնազանզանզանզան----
դիլ այն Մարգարէին որ Աստուած պիտի ղրկէր (Բ.Օրինաց դիլ այն Մարգարէին որ Աստուած պիտի ղրկէր (Բ.Օրինաց դիլ այն Մարգարէին որ Աստուած պիտի ղրկէր (Բ.Օրինաց դիլ այն Մարգարէին որ Աստուած պիտի ղրկէր (Բ.Օրինաց 
18.1518.1518.1518.15----19): 19): 19): 19): Անոնք սակայն չհաւատացին ՔրիստոԱնոնք սակայն չհաւատացին ՔրիստոԱնոնք սակայն չհաւատացին ՔրիստոԱնոնք սակայն չհաւատացին Քրիստոսի ու չհնասի ու չհնասի ու չհնասի ու չհնա----
զանդեցան անոր: Մեծահարուստ երիտասարդը ինք նաեւ զանդեցան անոր: Մեծահարուստ երիտասարդը ինք նաեւ զանդեցան անոր: Մեծահարուստ երիտասարդը ինք նաեւ զանդեցան անոր: Մեծահարուստ երիտասարդը ինք նաեւ 
չհաւատաց Քրիստոսի եւ չընդունեց զայն իբրեւ խոստացեալ չհաւատաց Քրիստոսի եւ չընդունեց զայն իբրեւ խոստացեալ չհաւատաց Քրիստոսի եւ չընդունեց զայն իբրեւ խոստացեալ չհաւատաց Քրիստոսի եւ չընդունեց զայն իբրեւ խոստացեալ 
Փրկիչը: Ան հաւատաց որ ՅիսՓրկիչը: Ան հաւատաց որ ՅիսՓրկիչը: Ան հաւատաց որ ՅիսՓրկիչը: Ան հաւատաց որ Յիսուս Բարի Վարդաուս Բարի Վարդաուս Բարի Վարդաուս Բարի Վարդապետ մըն էր, պետ մըն էր, պետ մըն էր, պետ մըն էր, 
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բայց չհաւատաց որ ան նաեւ բարի Աստուածն էր: Ան լսեց բայց չհաւատաց որ ան նաեւ բարի Աստուածն էր: Ան լսեց բայց չհաւատաց որ ան նաեւ բարի Աստուածն էր: Ան լսեց բայց չհաւատաց որ ան նաեւ բարի Աստուածն էր: Ան լսեց 
Յիսուսի պատուէրը` իր ունեցածը աղքատներուն բաշխելու, Յիսուսի պատուէրը` իր ունեցածը աղքատներուն բաշխելու, Յիսուսի պատուէրը` իր ունեցածը աղքատներուն բաշխելու, Յիսուսի պատուէրը` իր ունեցածը աղքատներուն բաշխելու, 
բայց չհնազանդեցաւ անոր պատուէրին: Աստուած Մովսէս բայց չհնազանդեցաւ անոր պատուէրին: Աստուած Մովսէս բայց չհնազանդեցաւ անոր պատուէրին: Աստուած Մովսէս բայց չհնազանդեցաւ անոր պատուէրին: Աստուած Մովսէս 
մարգարէին միջոցաւ յայտարարած էր, թէ ով որ չհնազանդի մարգարէին միջոցաւ յայտարարած էր, թէ ով որ չհնազանդի մարգարէին միջոցաւ յայտարարած էր, թէ ով որ չհնազանդի մարգարէին միջոցաւ յայտարարած էր, թէ ով որ չհնազանդի 
Քրիստոսի խօսքին` անկէ վրէՔրիստոսի խօսքին` անկէ վրէՔրիստոսի խօսքին` անկէ վրէՔրիստոսի խօսքին` անկէ վրէժ պիտի լուծէ (Բ.Օրինաց 18.19): ժ պիտի լուծէ (Բ.Օրինաց 18.19): ժ պիտի լուծէ (Բ.Օրինաց 18.19): ժ պիտի լուծէ (Բ.Օրինաց 18.19):     

Հիմա դարձեալ կը հարցնենք.Հիմա դարձեալ կը հարցնենք.Հիմա դարձեալ կը հարցնենք.Հիմա դարձեալ կը հարցնենք.----    ՊատուիրանապահուՊատուիրանապահուՊատուիրանապահուՊատուիրանապահու----
թեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու գործադրութեամբ թեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու գործադրութեամբ թեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու գործադրութեամբ թեամբ եւ Մովսիսական օրէնքներու գործադրութեամբ 
կրնա՞նք փրկուիլ: Այոկրնա՞նք փրկուիլ: Այոկրնա՞նք փրկուիլ: Այոկրնա՞նք փրկուիլ: Այո´, ´, ´, ´, կրնակրնակրնակրնա´́́́նք փրկուիլ, եթէ սակայն նք փրկուիլ, եթէ սակայն նք փրկուիլ, եթէ սակայն նք փրկուիլ, եթէ սակայն 
դիմեդիմեդիմեդիմե´́́́նք Քրիստոսի, հաւատանք Քրիստոսի, հաւատանք Քրիստոսի, հաւատանք Քրիստոսի, հաւատա´́́́նք Քրիստոսի, յանձնուինք Քրիստոսի, յանձնուինք Քրիստոսի, յանձնուինք Քրիստոսի, յանձնուի´́́́նք նք նք նք 
Քրիստոսի, հնազանդիՔրիստոսի, հնազանդիՔրիստոսի, հնազանդիՔրիստոսի, հնազանդի´́́́նք Քրիստոսի: Չմնք Քրիստոսի: Չմնք Քրիստոսի: Չմնք Քրիստոսի: Չմոռնանք որ Օրէնքը ոռնանք որ Օրէնքը ոռնանք որ Օրէնքը ոռնանք որ Օրէնքը 
եւ աստուածային պատուիրանները մեզ Քրիստոսի է որ եւ աստուածային պատուիրանները մեզ Քրիստոսի է որ եւ աստուածային պատուիրանները մեզ Քրիստոսի է որ եւ աստուածային պատուիրանները մեզ Քրիստոսի է որ 
կկկկ’’’’առաջնորդեն, որպէսզի հաւատանք անոր եւ հաւատալով` առաջնորդեն, որպէսզի հաւատանք անոր եւ հաւատալով` առաջնորդեն, որպէսզի հաւատանք անոր եւ հաւատալով` առաջնորդեն, որպէսզի հաւատանք անոր եւ հաւատալով` 
արդարանանք, ինպէս Պօղոս առաքեալ կարդարանանք, ինպէս Պօղոս առաքեալ կարդարանանք, ինպէս Պօղոս առաքեալ կարդարանանք, ինպէս Պօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր Օրէնքը մեր 
խնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնորխնամակալ դաստիարակը եղաւ, մեզ Քրիստոսի առաջնոր----
դելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանքդելով, որպէսզի հաւատքով արդարանանք»»»» ( ( ( (ԳաղատացԳաղատացԳաղատացԳաղատացիս իս իս իս 
3.24): 3.24): 3.24): 3.24): Այս իմաստով, երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Այս իմաստով, երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Այս իմաստով, երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. Այս իմաստով, երբ Յիսուս երիտասարդին ըսաւ. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
կկկկ’’’’ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիրանները ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիրանները ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիրանները ուզես յաւիտենական կեանքը մտնել` պատուիրանները 
պահէպահէպահէպահէ»»»»,,,,    խորքին մէջ, լռելեայն եւ անուղղակի կերպով անոր խորքին մէջ, լռելեայն եւ անուղղակի կերպով անոր խորքին մէջ, լռելեայն եւ անուղղակի կերպով անոր խորքին մէջ, լռելեայն եւ անուղղակի կերպով անոր 
ըսած եղաւ. ըսած եղաւ. ըսած եղաւ. ըսած եղաւ. ««««Ի գործ դիր Օրէնքին ըսածը ու հաւատայ ինծի եւ Ի գործ դիր Օրէնքին ըսածը ու հաւատայ ինծի եւ Ի գործ դիր Օրէնքին ըսածը ու հաւատայ ինծի եւ Ի գործ դիր Օրէնքին ըսածը ու հաւատայ ինծի եւ 
դուն պիտի ունենաս յաւիտենական կեանքըդուն պիտի ունենաս յաւիտենական կեանքըդուն պիտի ունենաս յաւիտենական կեանքըդուն պիտի ունենաս յաւիտենական կեանքը»:»:»:»:    ՀետՀետՀետՀետեւաբար, եւաբար, եւաբար, եւաբար, 
պատուիրանապահութիւնը որուն մասին կը խօսի Յիսուս` պատուիրանապահութիւնը որուն մասին կը խօսի Յիսուս` պատուիրանապահութիւնը որուն մասին կը խօսի Յիսուս` պատուիրանապահութիւնը որուն մասին կը խօսի Յիսուս` 
ոոոո´́́́չ միայն սովորական պատուիրաններուն ու օրէնքներուն չ միայն սովորական պատուիրաններուն ու օրէնքներուն չ միայն սովորական պատուիրաններուն ու օրէնքներուն չ միայն սովորական պատուիրաններուն ու օրէնքներուն 
գործադրութիւնն է, այլ նաեւ ու մանաւանդ` իրեն հաւատալն գործադրութիւնն է, այլ նաեւ ու մանաւանդ` իրեն հաւատալն գործադրութիւնն է, այլ նաեւ ու մանաւանդ` իրեն հաւատալն գործադրութիւնն է, այլ նաեւ ու մանաւանդ` իրեն հաւատալն 
է եւ իր խօսքին հնազանդիլն է:է եւ իր խօսքին հնազանդիլն է:է եւ իր խօսքին հնազանդիլն է:է եւ իր խօսքին հնազանդիլն է:    

««««Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.Անիկա հարցուց.----    ““““Ո՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրանները””””::::    
Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. Յիսուս ըսաւ. ““““Հետեւեալները.Հետեւեալները.Հետեւեալները.Հետեւեալները.----    ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ սպաններ, միսպաններ, միսպաններ, միսպաններ, մի´ ´ ´ ´ շնար, շնար, շնար, շնար, 

միմիմիմի´ ´ ´ ´ գողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն միգողնար, սուտ վկայութիւն մի´ ´ ´ ´ տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու տար, պատուէ հայրդ ու 
մայրդմայրդմայրդմայրդ””””    եւ եւ եւ եւ ““““ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.18Մատթէոս 19.18Մատթէոս 19.18Մատթէոս 19.18----
19): 19): 19): 19):     

1) «1) «1) «1) «Ո՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրաններըՈ՞ր պատուիրանները»: »: »: »: Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ Յիսուս շատ լաւ գիտէր որ 
երիերիերիերիտասարդը կը պարծենար իր պատուիրանապահութեամբ, տասարդը կը պարծենար իր պատուիրանապահութեամբ, տասարդը կը պարծենար իր պատուիրանապահութեամբ, տասարդը կը պարծենար իր պատուիրանապահութեամբ, 
ահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչոահա թէ ինչո´́́́ւ անոր ըւ անոր ըւ անոր ըւ անոր ըսաւ. սաւ. սաւ. սաւ. ««««Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական ուզես յաւիտենական 
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կեանքը մտնել` պատուիրանները պահէկեանքը մտնել` պատուիրանները պահէկեանքը մտնել` պատուիրանները պահէկեանքը մտնել` պատուիրանները պահէ»:»:»:»:    Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ Յիսուս գիտէր որ 
երիտասարդը պիտի հարցնէր` երիտասարդը պիտի հարցնէր` երիտասարդը պիտի հարցնէր` երիտասարդը պիտի հարցնէր` ««««ո՞ր պատուիրաններըո՞ր պատուիրաններըո՞ր պատուիրաններըո՞ր պատուիրանները», », », », բայց բայց բայց բայց 
երիտասարդը ինք չէր գիտեր թէ Յիսուս ո՞ւր պիտի երիտասարդը ինք չէր գիտեր թէ Յիսուս ո՞ւր պիտի երիտասարդը ինք չէր գիտեր թէ Յիսուս ո՞ւր պիտի երիտասարդը ինք չէր գիտեր թէ Յիսուս ո՞ւր պիտի 
առաջնորդէր երկխօսութիւնը, ի՞նչ եզրակացութեան պիտի առաջնորդէր երկխօսութիւնը, ի՞նչ եզրակացութեան պիտի առաջնորդէր երկխօսութիւնը, ի՞նչ եզրակացութեան պիտի առաջնորդէր երկխօսութիւնը, ի՞նչ եզրակացութեան պիտի 
բերէր զինք, ի՞նչ ճշմարտութիւնբերէր զինք, ի՞նչ ճշմարտութիւնբերէր զինք, ի՞նչ ճշմարտութիւնբերէր զինք, ի՞նչ ճշմարտութիւն    պիտի բացայայտէր անոր պիտի բացայայտէր անոր պիտի բացայայտէր անոր պիտի բացայայտէր անոր 
դիմաց, եւ ի՞նչ պիտի պահանջէր իրմէ: Օրինակ, դիմաց, եւ ի՞նչ պիտի պահանջէր իրմէ: Օրինակ, դիմաց, եւ ի՞նչ պիտի պահանջէր իրմէ: Օրինակ, դիմաց, եւ ի՞նչ պիտի պահանջէր իրմէ: Օրինակ, 
երիտասարդը չէր գիտեր որ երկխօսութեան աւարտին, երիտասարդը չէր գիտեր որ երկխօսութեան աւարտին, երիտասարդը չէր գիտեր որ երկխօսութեան աւարտին, երիտասարդը չէր գիտեր որ երկխօսութեան աւարտին, 
Յիսուս պիտի պատուիրէր իրեն` ծախել ունեցածը եւ դրամը Յիսուս պիտի պատուիրէր իրեն` ծախել ունեցածը եւ դրամը Յիսուս պիտի պատուիրէր իրեն` ծախել ունեցածը եւ դրամը Յիսուս պիտի պատուիրէր իրեն` ծախել ունեցածը եւ դրամը 
աղքատներուն բաժնել եւ իրեն հետեւիլ: Գալով մեզի, եթէ աղքատներուն բաժնել եւ իրեն հետեւիլ: Գալով մեզի, եթէ աղքատներուն բաժնել եւ իրեն հետեւիլ: Գալով մեզի, եթէ աղքատներուն բաժնել եւ իրեն հետեւիլ: Գալով մեզի, եթէ 
մենք եւս երիտասարդին նման երկխօսութեան մտմենք եւս երիտասարդին նման երկխօսութեան մտմենք եւս երիտասարդին նման երկխօսութեան մտմենք եւս երիտասարդին նման երկխօսութեան մտնենք նենք նենք նենք 
Յիսուսի հետ եւ հարցումներ հարցնենք անոր, ան մեզ պիտի Յիսուսի հետ եւ հարցումներ հարցնենք անոր, ան մեզ պիտի Յիսուսի հետ եւ հարցումներ հարցնենք անոր, ան մեզ պիտի Յիսուսի հետ եւ հարցումներ հարցնենք անոր, ան մեզ պիտի 
առաջնորդէ ճշմարտութեան, եւ պիտի յայտնէ մեզի` իր առաջնորդէ ճշմարտութեան, եւ պիտի յայտնէ մեզի` իր առաջնորդէ ճշմարտութեան, եւ պիտի յայտնէ մեզի` իր առաջնորդէ ճշմարտութեան, եւ պիտի յայտնէ մեզի` իր 
պահանջածը մեզմէ, ինչպէս ըրաւ երիտասարդին հետ:պահանջածը մեզմէ, ինչպէս ըրաւ երիտասարդին հետ:պահանջածը մեզմէ, ինչպէս ըրաւ երիտասարդին հետ:պահանջածը մեզմէ, ինչպէս ըրաւ երիտասարդին հետ:    

2) 2) 2) 2) ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ սպաններսպաններսպաններսպաններ»:»:»:»:    Մեծահարուստ երիտասարդը վստաՄեծահարուստ երիտասարդը վստաՄեծահարուստ երիտասարդը վստաՄեծահարուստ երիտասարդը վստա----
հաբար չէր սպաննած մէկը: Բայց ան այս պատուիրահաբար չէր սպաննած մէկը: Բայց ան այս պատուիրահաբար չէր սպաննած մէկը: Բայց ան այս պատուիրահաբար չէր սպաննած մէկը: Բայց ան այս պատուիրանը, ինչնը, ինչնը, ինչնը, ինչ----
պէս նպէս նպէս նպէս նաեւ միւս պատուիրանները միայն տառացիօրէն աեւ միւս պատուիրանները միայն տառացիօրէն աեւ միւս պատուիրանները միայն տառացիօրէն աեւ միւս պատուիրանները միայն տառացիօրէն 
հասկցած էր. չէր փորձած եւ չէր յաջողած ներթափանցել հասկցած էր. չէր փորձած եւ չէր յաջողած ներթափանցել հասկցած էր. չէր փորձած եւ չէր յաջողած ներթափանցել հասկցած էր. չէր փորձած եւ չէր յաջողած ներթափանցել 
անոնց ներքին ծալքերուն: Աստուածաշնչական հասկացողուանոնց ներքին ծալքերուն: Աստուածաշնչական հասկացողուանոնց ներքին ծալքերուն: Աստուածաշնչական հասկացողուանոնց ներքին ծալքերուն: Աստուածաշնչական հասկացողու----
թեամբ մարդասպանութիւնը` զէնքով կամ դանակով մարդը թեամբ մարդասպանութիւնը` զէնքով կամ դանակով մարդը թեամբ մարդասպանութիւնը` զէնքով կամ դանակով մարդը թեամբ մարդասպանութիւնը` զէնքով կամ դանակով մարդը 
սպաննելը չէ միայն: Մարդը ատելն ալ մարդասպանութիւն է. սպաննելը չէ միայն: Մարդը ատելն ալ մարդասպանութիւն է. սպաննելը չէ միայն: Մարդը ատելն ալ մարդասպանութիւն է. սպաննելը չէ միայն: Մարդը ատելն ալ մարդասպանութիւն է. 
««««Ով որ իր եղբՈվ որ իր եղբՈվ որ իր եղբՈվ որ իր եղբայրը կայրը կայրը կայրը կ’’’’ատէ` մարդասպան էատէ` մարդասպան էատէ` մարդասպան էատէ` մարդասպան է»»»» ( ( ( (Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս Ա.Յովհաննէս 
3.15): 3.15): 3.15): 3.15): Մենք մարդասպա՞ն ենք: Եթէ մեր կեանքին մէջ կայ անձ Մենք մարդասպա՞ն ենք: Եթէ մեր կեանքին մէջ կայ անձ Մենք մարդասպա՞ն ենք: Եթէ մեր կեանքին մէջ կայ անձ Մենք մարդասպա՞ն ենք: Եթէ մեր կեանքին մէջ կայ անձ 
մը որուն չենք սիրեր` մարդասպան կը նկատուինք: Տակամը որուն չենք սիրեր` մարդասպան կը նկատուինք: Տակամը որուն չենք սիրեր` մարդասպան կը նկատուինք: Տակամը որուն չենք սիրեր` մարդասպան կը նկատուինք: Տակա----
ւին.ւին.ւին.ւին.----    

Քինախնդիր եղողը մարդասպան է: Ուրիշին վնաս հասՔինախնդիր եղողը մարդասպան է: Ուրիշին վնաս հասՔինախնդիր եղողը մարդասպան է: Ուրիշին վնաս հասՔինախնդիր եղողը մարդասպան է: Ուրիշին վնաս հաս----
ցընելու համար բախտագուշակի դիմողը մարդասպան է: ցընելու համար բախտագուշակի դիմողը մարդասպան է: ցընելու համար բախտագուշակի դիմողը մարդասպան է: ցընելու համար բախտագուշակի դիմողը մարդասպան է: 
Վիժում ընողը Վիժում ընողը Վիժում ընողը Վիժում ընողը կամ ընել տուողը կամ անոր համաձայն կամ ընել տուողը կամ անոր համաձայն կամ ընել տուողը կամ անոր համաձայն կամ ընել տուողը կամ անոր համաձայն 
գտնուողը մարդասպան է: Մարդու մը կեանքը վտանգողը գտնուողը մարդասպան է: Մարդու մը կեանքը վտանգողը գտնուողը մարդասպան է: Մարդու մը կեանքը վտանգողը գտնուողը մարդասպան է: Մարդու մը կեանքը վտանգողը 
կամ մարդուն վտանգ մը հասնելուն համար ուրախացողը կամ մարդուն վտանգ մը հասնելուն համար ուրախացողը կամ մարդուն վտանգ մը հասնելուն համար ուրախացողը կամ մարդուն վտանգ մը հասնելուն համար ուրախացողը 
մարդասպան է: Իր հակառակորդին մահը ցանկացողը մարմարդասպան է: Իր հակառակորդին մահը ցանկացողը մարմարդասպան է: Իր հակառակորդին մահը ցանկացողը մարմարդասպան է: Իր հակառակորդին մահը ցանկացողը մար----
դասպան է: Իր թշնամիին մահուան համար կամ անոր պադասպան է: Իր թշնամիին մահուան համար կամ անոր պադասպան է: Իր թշնամիին մահուան համար կամ անոր պադասպան է: Իր թշնամիին մահուան համար կամ անոր պա----
տահած մէկ դժբախտութեան համարտահած մէկ դժբախտութեան համարտահած մէկ դժբախտութեան համարտահած մէկ դժբախտութեան համար    ոոոուրախացողը մարւրախացողը մարւրախացողը մարւրախացողը մարդասդասդասդաս----
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պան է: Մարդու մը անունը մրոտողը, զայն անուանարկոպան է: Մարդու մը անունը մրոտողը, զայն անուանարկոպան է: Մարդու մը անունը մրոտողը, զայն անուանարկոպան է: Մարդու մը անունը մրոտողը, զայն անուանարկողը, ղը, ղը, ղը, 
բամբասողն ու զրպարտողը մարդասպան է: Մարդու մը բամբասողն ու զրպարտողը մարդասպան է: Մարդու մը բամբասողն ու զրպարտողը մարդասպան է: Մարդու մը բամբասողն ու զրպարտողը մարդասպան է: Մարդու մը 
անունն ու համբաւը սպաննելը` մարդասպանութիւն չէ՞:անունն ու համբաւը սպաննելը` մարդասպանութիւն չէ՞:անունն ու համբաւը սպաննելը` մարդասպանութիւն չէ՞:անունն ու համբաւը սպաննելը` մարդասպանութիւն չէ՞:    

Եւ դեռ, եթէ հիւանդի մը կեանքը փրկելու կարելիութիւնը Եւ դեռ, եթէ հիւանդի մը կեանքը փրկելու կարելիութիւնը Եւ դեռ, եթէ հիւանդի մը կեանքը փրկելու կարելիութիւնը Եւ դեռ, եթէ հիւանդի մը կեանքը փրկելու կարելիութիւնը 
ունէինք ու չըրինք` մարդասպան ենք: Եթէ ունէինք ու չըրինք` մարդասպան ենք: Եթէ ունէինք ու չըրինք` մարդասպան ենք: Եթէ ունէինք ու չըրինք` մարդասպան ենք: Եթէ կծու խօսքով վիկծու խօսքով վիկծու խօսքով վիկծու խօսքով վի----
րաւորեցինք մարդու մը սիրտը` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու րաւորեցինք մարդու մը սիրտը` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու րաւորեցինք մարդու մը սիրտը` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու րաւորեցինք մարդու մը սիրտը` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու 
մը հոգեկանը քանդեցինք` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու մը մը հոգեկանը քանդեցինք` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու մը մը հոգեկանը քանդեցինք` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու մը մը հոգեկանը քանդեցինք` մարդասպան ենք: Եթէ մէկու մը 
ճիշդը չքարոզեցինք կամ չխօսեցանք ու զինք ճշմարտութենէն ճիշդը չքարոզեցինք կամ չխօսեցանք ու զինք ճշմարտութենէն ճիշդը չքարոզեցինք կամ չխօսեցանք ու զինք ճշմարտութենէն ճիշդը չքարոզեցինք կամ չխօսեցանք ու զինք ճշմարտութենէն 
հեռացուցինք` մարդասպան ենք: Եթէ չարիք հասցուցինք հեռացուցինք` մարդասպան ենք: Եթէ չարիք հասցուցինք հեռացուցինք` մարդասպան ենք: Եթէ չարիք հասցուցինք հեռացուցինք` մարդասպան ենք: Եթէ չարիք հասցուցինք 
մէկու մը կամ քաջալերեցինք մէկը որ մէկու մը կամ քաջալերեցինք մէկը որ մէկու մը կամ քաջալերեցինք մէկը որ մէկու մը կամ քաջալերեցինք մէկը որ չարիք հասցնէ իր չարիք հասցնէ իր չարիք հասցնէ իր չարիք հասցնէ իր 
նմանին` մարդասպան ենք:նմանին` մարդասպան ենք:նմանին` մարդասպան ենք:նմանին` մարդասպան ենք:    

Եթէ անհոգ գտնուեցանք մեր զաւակներու քրիստոնէաԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր զաւակներու քրիստոնէաԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր զաւակներու քրիստոնէաԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր զաւակներու քրիստոնէա----
կան դաստիարակութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ կան դաստիարակութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ կան դաստիարակութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ կան դաստիարակութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ 
չառաջնորդեցինք զանոնք եկեղեցի` մարդասպան ենք: Եթէ չառաջնորդեցինք զանոնք եկեղեցի` մարդասպան ենք: Եթէ չառաջնորդեցինք զանոնք եկեղեցի` մարդասպան ենք: Եթէ չառաջնորդեցինք զանոնք եկեղեցի` մարդասպան ենք: Եթէ 
Տիրոջ մարմինն ու արիւնը ճաշակելու հաւատքը չփոխանցեՏիրոջ մարմինն ու արիւնը ճաշակելու հաւատքը չփոխանցեՏիրոջ մարմինն ու արիւնը ճաշակելու հաւատքը չփոխանցեՏիրոջ մարմինն ու արիւնը ճաշակելու հաւատքը չփոխանցե----
ցինք անոնց` մարդասպան եցինք անոնց` մարդասպան եցինք անոնց` մարդասպան եցինք անոնց` մարդասպան ենք: Եթէ չառաջնորդեցինք նք: Եթէ չառաջնորդեցինք նք: Եթէ չառաջնորդեցինք նք: Եթէ չառաջնորդեցինք 
զանոնք Աստուածաշունչ կարդալու եւ այդտեղ գրուածին զանոնք Աստուածաշունչ կարդալու եւ այդտեղ գրուածին զանոնք Աստուածաշունչ կարդալու եւ այդտեղ գրուածին զանոնք Աստուածաշունչ կարդալու եւ այդտեղ գրուածին 
հաւատալու ու կառչելու` մարդասպան ենք:հաւատալու ու կառչելու` մարդասպան ենք:հաւատալու ու կառչելու` մարդասպան ենք:հաւատալու ու կառչելու` մարդասպան ենք:    

Եթէ մէկու մը գայթակղութեան պատճառ դարձանք` Եթէ մէկու մը գայթակղութեան պատճառ դարձանք` Եթէ մէկու մը գայթակղութեան պատճառ դարձանք` Եթէ մէկու մը գայթակղութեան պատճառ դարձանք` 
մարդասպան ենք: Եթէ անձի մը եկեղեցիէն հեռացման մարդասպան ենք: Եթէ անձի մը եկեղեցիէն հեռացման մարդասպան ենք: Եթէ անձի մը եկեղեցիէն հեռացման մարդասպան ենք: Եթէ անձի մը եկեղեցիէն հեռացման 
պատճառ դարձանք` մարդասպան ենք: Եթէ անհատի մը պատճառ դարձանք` մարդասպան ենք: Եթէ անհատի մը պատճառ դարձանք` մարդասպան ենք: Եթէ անհատի մը պատճառ դարձանք` մարդասպան ենք: Եթէ անհատի մը 
հաւատքի կործհաւատքի կործհաւատքի կործհաւատքի կործանման պատճառ եղանք` մարդասպան ենք: անման պատճառ եղանք` մարդասպան ենք: անման պատճառ եղանք` մարդասպան ենք: անման պատճառ եղանք` մարդասպան ենք: 
Եթէ մեր նմանին աղօթական կեանքի խանգարման պատճառ Եթէ մեր նմանին աղօթական կեանքի խանգարման պատճառ Եթէ մեր նմանին աղօթական կեանքի խանգարման պատճառ Եթէ մեր նմանին աղօթական կեանքի խանգարման պատճառ 
հանդիսացանք` մարդասպան ենք: Եթէ մեր կեանքով, խօսհանդիսացանք` մարդասպան ենք: Եթէ մեր կեանքով, խօսհանդիսացանք` մարդասպան ենք: Եթէ մեր կեանքով, խօսհանդիսացանք` մարդասպան ենք: Եթէ մեր կեանքով, խօս----
քով կամ գործով ուրիշի մը Աստուծմէ հեռացման պատճառ քով կամ գործով ուրիշի մը Աստուծմէ հեռացման պատճառ քով կամ գործով ուրիշի մը Աստուծմէ հեռացման պատճառ քով կամ գործով ուրիշի մը Աստուծմէ հեռացման պատճառ 
եղանք` մարդասպան ենք:եղանք` մարդասպան ենք:եղանք` մարդասպան ենք:եղանք` մարդասպան ենք:    

Եթէ անհոգ գտնուեցանք մեր կամ մեր ծերացած ծնողնեԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր կամ մեր ծերացած ծնողնեԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր կամ մեր ծերացած ծնողնեԵթէ անհոգ գտնուեցանք մեր կամ մեր ծերացած ծնողնե----
րունրունրունրուն    առողջութեան, կամ մեր խնամքին յանձնուած ոեւէ առողջութեան, կամ մեր խնամքին յանձնուած ոեւէ առողջութեան, կամ մեր խնամքին յանձնուած ոեւէ առողջութեան, կամ մեր խնամքին յանձնուած ոեւէ 
մարդու մը առողջութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ մարդու մը առողջութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ մարդու մը առողջութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ մարդու մը առողջութեան հանդէպ` մարդասպան ենք: Եթէ 
կրնայինք կեանք մը փրկել եւ չփրկեցինք` մարդասպան ենք: կրնայինք կեանք մը փրկել եւ չփրկեցինք` մարդասպան ենք: կրնայինք կեանք մը փրկել եւ չփրկեցինք` մարդասպան ենք: կրնայինք կեանք մը փրկել եւ չփրկեցինք` մարդասպան ենք: 
Եթէ քաջալերեցինք կամ համաձայն գտնուեցանք որ ծնող մը Եթէ քաջալերեցինք կամ համաձայն գտնուեցանք որ ծնող մը Եթէ քաջալերեցինք կամ համաձայն գտնուեցանք որ ծնող մը Եթէ քաջալերեցինք կամ համաձայն գտնուեցանք որ ծնող մը 
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բժիշկի մը միջոցաւ իր հաշմանդամ զաւակին կեանքին վերջ բժիշկի մը միջոցաւ իր հաշմանդամ զաւակին կեանքին վերջ բժիշկի մը միջոցաւ իր հաշմանդամ զաւակին կեանքին վերջ բժիշկի մը միջոցաւ իր հաշմանդամ զաւակին կեանքին վերջ 
դնէ` դնէ` դնէ` դնէ` մարդասպան ենք:մարդասպան ենք:մարդասպան ենք:մարդասպան ենք:    

Եթէ քաղցրութեամբ չվերաբերեցանք ծեր կամ մահուան Եթէ քաղցրութեամբ չվերաբերեցանք ծեր կամ մահուան Եթէ քաղցրութեամբ չվերաբերեցանք ծեր կամ մահուան Եթէ քաղցրութեամբ չվերաբերեցանք ծեր կամ մահուան 
անկողինը ինկած մարդուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ յարանկողինը ինկած մարդուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ յարանկողինը ինկած մարդուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ յարանկողինը ինկած մարդուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ յար----
գալից կերպով չվարուեցանք մեր ննջեցեալներուն մարմիննեգալից կերպով չվարուեցանք մեր ննջեցեալներուն մարմիննեգալից կերպով չվարուեցանք մեր ննջեցեալներուն մարմիննեգալից կերպով չվարուեցանք մեր ննջեցեալներուն մարմիննե----
րուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ երկիւղածութեամբ չմօտերուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ երկիւղածութեամբ չմօտերուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ երկիւղածութեամբ չմօտերուն հետ` մարդասպան ենք: Եթէ երկիւղածութեամբ չմօտե----
ցանք մասունքներուն` մարդասպան ենք:ցանք մասունքներուն` մարդասպան ենք:ցանք մասունքներուն` մարդասպան ենք:ցանք մասունքներուն` մարդասպան ենք:    

3)3)3)3)    ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ շնարշնարշնարշնար»:»:»:»:    Շնացող անձը ամուսնական կեանքէն Շնացող անձը ամուսնական կեանքէն Շնացող անձը ամուսնական կեանքէն Շնացող անձը ամուսնական կեանքէն 
դուրս ուրիշին հետ յարաբերութիւն ընողը չէ միայն: Ցանկուդուրս ուրիշին հետ յարաբերութիւն ընողը չէ միայն: Ցանկուդուրս ուրիշին հետ յարաբերութիւն ընողը չէ միայն: Ցանկուդուրս ուրիշին հետ յարաբերութիւն ընողը չէ միայն: Ցանկու----
թեամբ մեր նմանին նայիլը` շնութիւն է (Մատթէոս 5.27): թեամբ մեր նմանին նայիլը` շնութիւն է (Մատթէոս 5.27): թեամբ մեր նմանին նայիլը` շնութիւն է (Մատթէոս 5.27): թեամբ մեր նմանին նայիլը` շնութիւն է (Մատթէոս 5.27): 
Հեռատեսիլի կամ համակարգիչի վրայ ամօթալի բաներ Հեռատեսիլի կամ համակարգիչի վրայ ամօթալի բաներ Հեռատեսիլի կամ համակարգիչի վրայ ամօթալի բաներ Հեռատեսիլի կամ համակարգիչի վրայ ամօթալի բաներ 
դիտել կամ քաջալերել ուրիշները որ դիտեն` շնութիւն է: դիտել կամ քաջալերել ուրիշները որ դիտեն` շնութիւն է: դիտել կամ քաջալերել ուրիշները որ դիտեն` շնութիւն է: դիտել կամ քաջալերել ուրիշները որ դիտեն` շնութիւն է: 
Մարմինի ցՄարմինի ցՄարմինի ցՄարմինի ցանկութեան դէմ չկռուիլը եւ անոր տեղի տալը` անկութեան դէմ չկռուիլը եւ անոր տեղի տալը` անկութեան դէմ չկռուիլը եւ անոր տեղի տալը` անկութեան դէմ չկռուիլը եւ անոր տեղի տալը` 
շնութիւն է: շնութիւն է: շնութիւն է: շնութիւն է: Առանձին եղած թէ ուրիշին հետ եղած ժամաԱռանձին եղած թէ ուրիշին հետ եղած ժամաԱռանձին եղած թէ ուրիշին հետ եղած ժամաԱռանձին եղած թէ ուրիշին հետ եղած ժամանակնակնակնակ----
նիս մարմինին կապուած սխալ գործեր ընելը` շնութիւն է:նիս մարմինին կապուած սխալ գործեր ընելը` շնութիւն է:նիս մարմինին կապուած սխալ գործեր ընելը` շնութիւն է:նիս մարմինին կապուած սխալ գործեր ընելը` շնութիւն է:    
Մաքրութեամբ մեր եղբօր կամ քրոջ չմօտենալը` շնութիւն է: Մաքրութեամբ մեր եղբօր կամ քրոջ չմօտենալը` շնութիւն է: Մաքրութեամբ մեր եղբօր կամ քրոջ չմօտենալը` շնութիւն է: Մաքրութեամբ մեր եղբօր կամ քրոջ չմօտենալը` շնութիւն է: 
««««Մարդ ենք, տկար ենք, հող ենքՄարդ ենք, տկար ենք, հող ենքՄարդ ենք, տկար ենք, հող ենքՄարդ ենք, տկար ենք, հող ենք» » » » եւ նման խօսքեր ըսելը, եւ նման խօսքեր ըսելը, եւ նման խօսքեր ըսելը, եւ նման խօսքեր ըսելը, 
որորորորոնք կրնան մեր նմանը քաջալերել որ մեղքի մէջ իյնայ` ոնք կրնան մեր նմանը քաջալերել որ մեղքի մէջ իյնայ` ոնք կրնան մեր նմանը քաջալերել որ մեղքի մէջ իյնայ` ոնք կրնան մեր նմանը քաջալերել որ մեղքի մէջ իյնայ` 
շնութիւն է: Մեր հագուածքով ուրիշը գայթակղեցնելը` շնուշնութիւն է: Մեր հագուածքով ուրիշը գայթակղեցնելը` շնուշնութիւն է: Մեր հագուածքով ուրիշը գայթակղեցնելը` շնուշնութիւն է: Մեր հագուածքով ուրիշը գայթակղեցնելը` շնու----
թիւն է: Աւելորդթիւն է: Աւելորդթիւն է: Աւելորդթիւն է: Աւելորդ    ու անյարմար շարժումներ ընելը եւ ուրիշը ու անյարմար շարժումներ ընելը եւ ուրիշը ու անյարմար շարժումներ ընելը եւ ուրիշը ու անյարմար շարժումներ ընելը եւ ուրիշը 
մեղքի առաջնորդեմեղքի առաջնորդեմեղքի առաջնորդեմեղքի առաջնորդելը` շնութիւն է: Բնական սեռային յարաբելը` շնութիւն է: Բնական սեռային յարաբելը` շնութիւն է: Բնական սեռային յարաբելը` շնութիւն է: Բնական սեռային յարաբե----
րութենէն դուրս` քրիստոնեային համար անվայել րութենէն դուրս` քրիստոնեային համար անվայել րութենէն դուրս` քրիստոնեային համար անվայել րութենէն դուրս` քրիստոնեային համար անվայել եղող յարաեղող յարաեղող յարաեղող յարա----
բերութիւն ընելը` շնութիւն է: Տգեղ պարաշարժումներով ուբերութիւն ընելը` շնութիւն է: Տգեղ պարաշարժումներով ուբերութիւն ընելը` շնութիւն է: Տգեղ պարաշարժումներով ուբերութիւն ընելը` շնութիւն է: Տգեղ պարաշարժումներով ու----
րիշը գայթակղեցնելը կամ ուրիշէն գայթակղիլը` շնութիւն է:րիշը գայթակղեցնելը կամ ուրիշէն գայթակղիլը` շնութիւն է:րիշը գայթակղեցնելը կամ ուրիշէն գայթակղիլը` շնութիւն է:րիշը գայթակղեցնելը կամ ուրիշէն գայթակղիլը` շնութիւն է:    

4)4)4)4)    ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ գողնարգողնարգողնարգողնար»:»:»:»:    Գողութիւնը միայն ուրիշէն նիւթական Գողութիւնը միայն ուրիշէն նիւթական Գողութիւնը միայն ուրիշէն նիւթական Գողութիւնը միայն ուրիշէն նիւթական 
բան մը գողնալը չէ: Ուրիշէն մտածումեր ու խօսքեր առնելը եւ բան մը գողնալը չէ: Ուրիշէն մտածումեր ու խօսքեր առնելը եւ բան մը գողնալը չէ: Ուրիշէն մտածումեր ու խօսքեր առնելը եւ բան մը գողնալը չէ: Ուրիշէն մտածումեր ու խօսքեր առնելը եւ 
զանոնք մեր սեփականութիւնը նկազանոնք մեր սեփականութիւնը նկազանոնք մեր սեփականութիւնը նկազանոնք մեր սեփականութիւնը նկատելը` գողութիւն է: Ուրիտելը` գողութիւն է: Ուրիտելը` գողութիւն է: Ուրիտելը` գողութիւն է: Ուրի----
շին հոգեկան խաղաղութիւնը խլելը` գողութիւն է: Ուրիշին շին հոգեկան խաղաղութիւնը խլելը` գողութիւն է: Ուրիշին շին հոգեկան խաղաղութիւնը խլելը` գողութիւն է: Ուրիշին շին հոգեկան խաղաղութիւնը խլելը` գողութիւն է: Ուրիշին 
սրտի ուրախութիւնը ցրուելը` գողութիւն է: Ուրիշէն ապրանք սրտի ուրախութիւնը ցրուելը` գողութիւն է: Ուրիշէն ապրանք սրտի ուրախութիւնը ցրուելը` գողութիւն է: Ուրիշէն ապրանք սրտի ուրախութիւնը ցրուելը` գողութիւն է: Ուրիշէն ապրանք 
մը առնելը ու զանիկա չվերադարձնելը կամ կիսովին վերամը առնելը ու զանիկա չվերադարձնելը կամ կիսովին վերամը առնելը ու զանիկա չվերադարձնելը կամ կիսովին վերամը առնելը ու զանիկա չվերադարձնելը կամ կիսովին վերա----
դարձնելը` գողութիւն է: Ուրիշէն դրամ պարտքի առնելը ու դարձնելը` գողութիւն է: Ուրիշէն դրամ պարտքի առնելը ու դարձնելը` գողութիւն է: Ուրիշէն դրամ պարտքի առնելը ու դարձնելը` գողութիւն է: Ուրիշէն դրամ պարտքի առնելը ու 
չվերադարձնելը` գողուչվերադարձնելը` գողուչվերադարձնելը` գողուչվերադարձնելը` գողութիւն է:թիւն է:թիւն է:թիւն է:    
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Գործատէր ըլլալով եթէ պահանջուած գինէն աւելին Գործատէր ըլլալով եթէ պահանջուած գինէն աւելին Գործատէր ըլլալով եթէ պահանջուած գինէն աւելին Գործատէր ըլլալով եթէ պահանջուած գինէն աւելին 
գանձեցիր ապրանքի մը համար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գանձեցիր ապրանքի մը համար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գանձեցիր ապրանքի մը համար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գանձեցիր ապրանքի մը համար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ 
գործիդ մէջ խարդախութիւն ըրիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գործիդ մէջ խարդախութիւն ըրիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գործիդ մէջ խարդախութիւն ըրիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ գործիդ մէջ խարդախութիւն ըրիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ 
քեզի վստահուած պաշտօնէն օգտուեցար զանիկա շահագորքեզի վստահուած պաշտօնէն օգտուեցար զանիկա շահագորքեզի վստահուած պաշտօնէն օգտուեցար զանիկա շահագորքեզի վստահուած պաշտօնէն օգտուեցար զանիկա շահագոր----
ծելով`ծելով`ծելով`ծելով`    ըրածդ գողութիւն է: Եթէ չգիտցող կամ չհասկցողըրածդ գողութիւն է: Եթէ չգիտցող կամ չհասկցողըրածդ գողութիւն է: Եթէ չգիտցող կամ չհասկցողըրածդ գողութիւն է: Եթէ չգիտցող կամ չհասկցող    մը մը մը մը 
խաբեցիր ապրանք ծախած ատենդ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ խաբեցիր ապրանք ծախած ատենդ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ խաբեցիր ապրանք ծախած ատենդ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ խաբեցիր ապրանք ծախած ատենդ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ 
գործածուած առարկան չգործածուած իբրեւ ներկայացուցիր` գործածուած առարկան չգործածուած իբրեւ ներկայացուցիր` գործածուած առարկան չգործածուած իբրեւ ներկայացուցիր` գործածուած առարկան չգործածուած իբրեւ ներկայացուցիր` 
ըրածդ գողութիւն է: Եթէ կեղծ առարկան անկեղծ իբրեւ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ կեղծ առարկան անկեղծ իբրեւ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ կեղծ առարկան անկեղծ իբրեւ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ կեղծ առարկան անկեղծ իբրեւ 
գովեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գովեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գովեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գովեցիր` ըրածդ գողութիւն է:    

Եթէ Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուածէն աղԵթէ Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուածէն աղԵթէ Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուածէն աղԵթէ Աստուծոյ կողմէ քեզի տրուածէն աղքատին բաժին քատին բաժին քատին բաժին քատին բաժին 
չհանեցիր` ըրածդ գողութիւնչհանեցիր` ըրածդ գողութիւնչհանեցիր` ըրածդ գողութիւնչհանեցիր` ըրածդ գողութիւն    է: Եթէ Աստուծմէ առածդ միայն է: Եթէ Աստուծմէ առածդ միայն է: Եթէ Աստուծմէ առածդ միայն է: Եթէ Աստուծմէ առածդ միայն 
դուն քու անձիդ համար գործածեցիր` ըրածդ գողութիւն է: դուն քու անձիդ համար գործածեցիր` ըրածդ գողութիւն է: դուն քու անձիդ համար գործածեցիր` ըրածդ գողութիւն է: դուն քու անձիդ համար գործածեցիր` ըրածդ գողութիւն է: 
Եթէ Աստուծոյ փառքը յափշտակեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ Աստուծոյ փառքը յափշտակեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ Աստուծոյ փառքը յափշտակեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ Աստուծոյ փառքը յափշտակեցիր` ըրածդ գողութիւն է: 
Եթէ դիրքդ օգտագործեցիր դրամ դիզելու համար` ըրածդ գոԵթէ դիրքդ օգտագործեցիր դրամ դիզելու համար` ըրածդ գոԵթէ դիրքդ օգտագործեցիր դրամ դիզելու համար` ըրածդ գոԵթէ դիրքդ օգտագործեցիր դրամ դիզելու համար` ըրածդ գո----
ղութիւն է: Եթէ պաշտօնդ օգտագործեցիր հանգստաւէտ պայղութիւն է: Եթէ պաշտօնդ օգտագործեցիր հանգստաւէտ պայղութիւն է: Եթէ պաշտօնդ օգտագործեցիր հանգստաւէտ պայղութիւն է: Եթէ պաշտօնդ օգտագործեցիր հանգստաւէտ պայ----
մաններով դուն քեզ շրջմաններով դուն քեզ շրջմաններով դուն քեզ շրջմաններով դուն քեզ շրջապատելու համար` ըրածդ գողութիւն ապատելու համար` ըրածդ գողութիւն ապատելու համար` ըրածդ գողութիւն ապատելու համար` ըրածդ գողութիւն 
է:է:է:է:    

Եթէ ծախսեցիր դրամ մը որ քուկդ չէ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ ծախսեցիր դրամ մը որ քուկդ չէ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ ծախսեցիր դրամ մը որ քուկդ չէ` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ ծախսեցիր դրամ մը որ քուկդ չէ` ըրածդ գողութիւն է: 
Եթէ քովդ դրուած աւանդին հետ անհոգութեամբ վարուեցար` Եթէ քովդ դրուած աւանդին հետ անհոգութեամբ վարուեցար` Եթէ քովդ դրուած աւանդին հետ անհոգութեամբ վարուեցար` Եթէ քովդ դրուած աւանդին հետ անհոգութեամբ վարուեցար` 
ըրածդ գողութիւն է: Եթէ հօրմէդ քեզի ձգուած կտակ մը կամ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ հօրմէդ քեզի ձգուած կտակ մը կամ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ հօրմէդ քեզի ձգուած կտակ մը կամ ըրածդ գողութիւն է: Եթէ հօրմէդ քեզի ձգուած կտակ մը կամ 
ժառանգութիւն մը իւրացուցիր առանց անկէ բաժին հանելու ժառանգութիւն մը իւրացուցիր առանց անկէ բաժին հանելու ժառանգութիւն մը իւրացուցիր առանց անկէ բաժին հանելու ժառանգութիւն մը իւրացուցիր առանց անկէ բաժին հանելու 
եղբայրներոեղբայրներոեղբայրներոեղբայրներուդ ու քոյրերուդ` ըրածդ գողութիւն է:ւդ ու քոյրերուդ` ըրածդ գողութիւն է:ւդ ու քոյրերուդ` ըրածդ գողութիւն է:ւդ ու քոյրերուդ` ըրածդ գողութիւն է:    

Եթէ թերացար գործերուդ մէջ եւ քեզմէ պահանջուած Եթէ թերացար գործերուդ մէջ եւ քեզմէ պահանջուած Եթէ թերացար գործերուդ մէջ եւ քեզմէ պահանջուած Եթէ թերացար գործերուդ մէջ եւ քեզմէ պահանջուած 
գործը չկատարեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ վարձատրուեգործը չկատարեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ վարձատրուեգործը չկատարեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ վարձատրուեգործը չկատարեցիր` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ վարձատրուե----
ցար աւելի քան աշխատեցար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ քովդ ցար աւելի քան աշխատեցար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ քովդ ցար աւելի քան աշխատեցար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ քովդ ցար աւելի քան աշխատեցար` ըրածդ գողութիւն է: Եթէ քովդ 
աշխատող մարդուն վարձքը նուազ տուիր` ըրածդ գողութիւն աշխատող մարդուն վարձքը նուազ տուիր` ըրածդ գողութիւն աշխատող մարդուն վարձքը նուազ տուիր` ըրածդ գողութիւն աշխատող մարդուն վարձքը նուազ տուիր` ըրածդ գողութիւն 
է: Եթէ անպէտ բանեէ: Եթէ անպէտ բանեէ: Եթէ անպէտ բանեէ: Եթէ անպէտ բաներու վրայ դրամ ծախսեցիր` ըրածդ րու վրայ դրամ ծախսեցիր` ըրածդ րու վրայ դրամ ծախսեցիր` ըրածդ րու վրայ դրամ ծախսեցիր` ըրածդ 
գողութիւն է: Եթէ ունեցածդ մսխեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գողութիւն է: Եթէ ունեցածդ մսխեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գողութիւն է: Եթէ ունեցածդ մսխեցիր` ըրածդ գողութիւն է:գողութիւն է: Եթէ ունեցածդ մսխեցիր` ըրածդ գողութիւն է:    

5)5)5)5)    ««««Սուտ վկայութիւն միՍուտ վկայութիւն միՍուտ վկայութիւն միՍուտ վկայութիւն մի´ ´ ´ ´ տար:տար:տար:տար:    Ստախօսութիւնը միայն Ստախօսութիւնը միայն Ստախօսութիւնը միայն Ստախօսութիւնը միայն 
սուտ խօսիլը չէ: Անձ մը կրնայ բերնով սուտ չխօսիլ, բայց սուտ խօսիլը չէ: Անձ մը կրնայ բերնով սուտ չխօսիլ, բայց սուտ խօսիլը չէ: Անձ մը կրնայ բերնով սուտ չխօսիլ, բայց սուտ խօսիլը չէ: Անձ մը կրնայ բերնով սուտ չխօսիլ, բայց 
անոր կեանքը կրնայ ստութեան կեանք մը ըլլալ: Ո՞ր մէկն է անոր կեանքը կրնայ ստութեան կեանք մը ըլլալ: Ո՞ր մէկն է անոր կեանքը կրնայ ստութեան կեանք մը ըլլալ: Ո՞ր մէկն է անոր կեանքը կրնայ ստութեան կեանք մը ըլլալ: Ո՞ր մէկն է 
սուտ կեանքը. հոսուտ կեանքը. հոսուտ կեանքը. հոսուտ կեանքը. հոգեւոր ձեւանալ երբ հոգեւոր չենք` ստութիւն գեւոր ձեւանալ երբ հոգեւոր չենք` ստութիւն գեւոր ձեւանալ երբ հոգեւոր չենք` ստութիւն գեւոր ձեւանալ երբ հոգեւոր չենք` ստութիւն 
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է: Ապաշխարած ձեւանալ երբ ապաշխարած չենք` ստութիւն է: Ապաշխարած ձեւանալ երբ ապաշխարած չենք` ստութիւն է: Ապաշխարած ձեւանալ երբ ապաշխարած չենք` ստութիւն է: Ապաշխարած ձեւանալ երբ ապաշխարած չենք` ստութիւն 
է: Մարդասէր ձեւանալ երբ մարդասէր չենք` ստութիւն է: է: Մարդասէր ձեւանալ երբ մարդասէր չենք` ստութիւն է: է: Մարդասէր ձեւանալ երբ մարդասէր չենք` ստութիւն է: է: Մարդասէր ձեւանալ երբ մարդասէր չենք` ստութիւն է: 
Աղքատասէր ձեւանալ երբ աղքատասէր չենք` ստութիւն է: Աղքատասէր ձեւանալ երբ աղքատասէր չենք` ստութիւն է: Աղքատասէր ձեւանալ երբ աղքատասէր չենք` ստութիւն է: Աղքատասէր ձեւանալ երբ աղքատասէր չենք` ստութիւն է: 
Ողորմած ձեւանալ երբ ողորմած չենք` ստութիւն է: ՀաւաՈղորմած ձեւանալ երբ ողորմած չենք` ստութիւն է: ՀաւաՈղորմած ձեւանալ երբ ողորմած չենք` ստութիւն է: ՀաւաՈղորմած ձեւանալ երբ ողորմած չենք` ստութիւն է: Հաւա----
տացեալ ձեւանատացեալ ձեւանատացեալ ձեւանատացեալ ձեւանալ երբ հաւատացեալ չենք` ստութիւն է:լ երբ հաւատացեալ չենք` ստութիւն է:լ երբ հաւատացեալ չենք` ստութիւն է:լ երբ հաւատացեալ չենք` ստութիւն է:    

Կեղծը իբրեւ անկեղծ ներկայացնելը` ստութիւն է: Սուտը Կեղծը իբրեւ անկեղծ ներկայացնելը` ստութիւն է: Սուտը Կեղծը իբրեւ անկեղծ ներկայացնելը` ստութիւն է: Սուտը Կեղծը իբրեւ անկեղծ ներկայացնելը` ստութիւն է: Սուտը 
իբրեւ ճշմարիտ պատկերացնելը` ստութիւն է: Ճշմարտուիբրեւ ճշմարիտ պատկերացնելը` ստութիւն է: Ճշմարտուիբրեւ ճշմարիտ պատկերացնելը` ստութիւն է: Ճշմարտուիբրեւ ճշմարիտ պատկերացնելը` ստութիւն է: Ճշմարտու----
թեան մէկ մասը կամ ամբողջ ճշմարտութիւնը ծածկելը` թեան մէկ մասը կամ ամբողջ ճշմարտութիւնը ծածկելը` թեան մէկ մասը կամ ամբողջ ճշմարտութիւնը ծածկելը` թեան մէկ մասը կամ ամբողջ ճշմարտութիւնը ծածկելը` 
ստութիւն է: Իրականութիւնը խեղաթիւրելը` ստութիւն է:ստութիւն է: Իրականութիւնը խեղաթիւրելը` ստութիւն է:ստութիւն է: Իրականութիւնը խեղաթիւրելը` ստութիւն է:ստութիւն է: Իրականութիւնը խեղաթիւրելը` ստութիւն է:    

Մեր մեծաւորին կամ գործՄեր մեծաւորին կամ գործՄեր մեծաւորին կամ գործՄեր մեծաւորին կամ գործատիրոջ աչքը մտնելու համար ատիրոջ աչքը մտնելու համար ատիրոջ աչքը մտնելու համար ատիրոջ աչքը մտնելու համար 
հաւատարիմ ըլլալ ձեւացնելը` ստութիւն է: Քծնիլ ուրիշը հաւատարիմ ըլլալ ձեւացնելը` ստութիւն է: Քծնիլ ուրիշը հաւատարիմ ըլլալ ձեւացնելը` ստութիւն է: Քծնիլ ուրիշը հաւատարիմ ըլլալ ձեւացնելը` ստութիւն է: Քծնիլ ուրիշը 
սիրաշահելու համար` ստութիւն է: Պաշտօնի տիրանալու սիրաշահելու համար` ստութիւն է: Պաշտօնի տիրանալու սիրաշահելու համար` ստութիւն է: Պաշտօնի տիրանալու սիրաշահելու համար` ստութիւն է: Պաշտօնի տիրանալու 
համար ուրիշը գովելը` ստութիւն է: Դիրքի հասնելու համար համար ուրիշը գովելը` ստութիւն է: Դիրքի հասնելու համար համար ուրիշը գովելը` ստութիւն է: Դիրքի հասնելու համար համար ուրիշը գովելը` ստութիւն է: Դիրքի հասնելու համար 
ուրիշին հաճութիւնը սիրաշահիլ փորձելը` ստութիւն է:ուրիշին հաճութիւնը սիրաշահիլ փորձելը` ստութիւն է:ուրիշին հաճութիւնը սիրաշահիլ փորձելը` ստութիւն է:ուրիշին հաճութիւնը սիրաշահիլ փորձելը` ստութիւն է:    

Տակաւին, ստախօսներ կը նկաՏակաւին, ստախօսներ կը նկաՏակաւին, ստախօսներ կը նկաՏակաւին, ստախօսներ կը նկատուին անոնք` որոնք արտուին անոնք` որոնք արտուին անոնք` որոնք արտուին անոնք` որոնք ար----
դար մարդուն մասին վատ խօսքեր կդար մարդուն մասին վատ խօսքեր կդար մարդուն մասին վատ խօսքեր կդար մարդուն մասին վատ խօսքեր կ’’’’ըսեն, վախի պատճառով ըսեն, վախի պատճառով ըսեն, վախի պատճառով ըսեն, վախի պատճառով 
կկկկ’’’’ուրանան ճշմարտութիւնը, դրամի համար կը զրպարտեն ու ուրանան ճշմարտութիւնը, դրամի համար կը զրպարտեն ու ուրանան ճշմարտութիւնը, դրամի համար կը զրպարտեն ու ուրանան ճշմարտութիւնը, դրամի համար կը զրպարտեն ու 
կը ցաւցնեն իրենց նմանը:կը ցաւցնեն իրենց նմանը:կը ցաւցնեն իրենց նմանը:կը ցաւցնեն իրենց նմանը:    

Ստախօսներ են հաւատքի քննադատները, հաւատքի Ստախօսներ են հաւատքի քննադատները, հաւատքի Ստախօսներ են հաւատքի քննադատները, հաւատքի Ստախօսներ են հաւատքի քննադատները, հաւատքի 
կեանք չապրողները, հաւատացեալները հալածողները, կեանք չապրողները, հաւատացեալները հալածողները, կեանք չապրողները, հաւատացեալները հալածողները, կեանք չապրողները, հաւատացեալները հալածողները, 
ամօթի պատճառով իրենամօթի պատճառով իրենամօթի պատճառով իրենամօթի պատճառով իրենց հաւատքը ուրացողները, դիրք ու ց հաւատքը ուրացողները, դիրք ու ց հաւատքը ուրացողները, դիրք ու ց հաւատքը ուրացողները, դիրք ու 
դրամ չկորսնցնելու համար կամ դիրքի ու դրամի տիրելու դրամ չկորսնցնելու համար կամ դիրքի ու դրամի տիրելու դրամ չկորսնցնելու համար կամ դիրքի ու դրամի տիրելու դրամ չկորսնցնելու համար կամ դիրքի ու դրամի տիրելու 
համար կեղծաւորութիւն ընողները:համար կեղծաւորութիւն ընողները:համար կեղծաւորութիւն ընողները:համար կեղծաւորութիւն ընողները:    

Ստախօսներ են անոնք` որոնք կը դատեն ուրիշը առանց Ստախօսներ են անոնք` որոնք կը դատեն ուրիշը առանց Ստախօսներ են անոնք` որոնք կը դատեն ուրիշը առանց Ստախօսներ են անոնք` որոնք կը դատեն ուրիշը առանց 
անոր յանցապարտութեան փաստերը ներկայացնելու: Ստաանոր յանցապարտութեան փաստերը ներկայացնելու: Ստաանոր յանցապարտութեան փաստերը ներկայացնելու: Ստաանոր յանցապարտութեան փաստերը ներկայացնելու: Ստա----
խօսներ են անպարտ մարդը` մեղապարտ հռչակողները, խօսներ են անպարտ մարդը` մեղապարտ հռչակողները, խօսներ են անպարտ մարդը` մեղապարտ հռչակողները, խօսներ են անպարտ մարդը` մեղապարտ հռչակողները, 
բբբբարի մարդիկը` չար գոյներով ներկայացնողները:արի մարդիկը` չար գոյներով ներկայացնողները:արի մարդիկը` չար գոյներով ներկայացնողները:արի մարդիկը` չար գոյներով ներկայացնողները:    

Ստախօսներ են անոնք` որոնք Քրիստոսի համար վկայՍտախօսներ են անոնք` որոնք Քրիստոսի համար վկայՍտախօսներ են անոնք` որոնք Քրիստոսի համար վկայՍտախօսներ են անոնք` որոնք Քրիստոսի համար վկայ----
ութիւն տալու առիթ կութիւն տալու առիթ կութիւն տալու առիթ կութիւն տալու առիթ կ’’’’ունենան բայց կը քաշուին, կամ կը ունենան բայց կը քաշուին, կամ կը ունենան բայց կը քաշուին, կամ կը ունենան բայց կը քաշուին, կամ կը 
վախնան, կամ կվախնան, կամ կվախնան, կամ կվախնան, կամ կ’’’’ամչնան տալու: Ստախօսներ են անոնք` ամչնան տալու: Ստախօսներ են անոնք` ամչնան տալու: Ստախօսներ են անոնք` ամչնան տալու: Ստախօսներ են անոնք` 
որոնք կորոնք կորոնք կորոնք կ’’’’ուրանան իրենց հետեւորդութիւնը Քրիստոսի, ուրանան իրենց հետեւորդութիւնը Քրիստոսի, ուրանան իրենց հետեւորդութիւնը Քրիստոսի, ուրանան իրենց հետեւորդութիւնը Քրիստոսի, 
վախնալով որ ծաղրի ովախնալով որ ծաղրի ովախնալով որ ծաղրի ովախնալով որ ծաղրի ու ծանակի պատճառ կը դառնան:ւ ծանակի պատճառ կը դառնան:ւ ծանակի պատճառ կը դառնան:ւ ծանակի պատճառ կը դառնան:    
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Ստախօսներ են անոնք` որոնք սուտ վկայութիւն կու Ստախօսներ են անոնք` որոնք սուտ վկայութիւն կու Ստախօսներ են անոնք` որոնք սուտ վկայութիւն կու Ստախօսներ են անոնք` որոնք սուտ վկայութիւն կու 
տան իրենց դրացիին դէմ, կամ բարեկամին դէմ, կամ իրենց տան իրենց դրացիին դէմ, կամ բարեկամին դէմ, կամ իրենց տան իրենց դրացիին դէմ, կամ բարեկամին դէմ, կամ իրենց տան իրենց դրացիին դէմ, կամ բարեկամին դէմ, կամ իրենց 
հարազատին դէմ:հարազատին դէմ:հարազատին դէմ:հարազատին դէմ:    

Ստախօսներ են անոնք` որոնք կեղծ սէր, կեղծ խոնարՍտախօսներ են անոնք` որոնք կեղծ սէր, կեղծ խոնարՍտախօսներ են անոնք` որոնք կեղծ սէր, կեղծ խոնարՍտախօսներ են անոնք` որոնք կեղծ սէր, կեղծ խոնար----
հութիւն, կեղծ հեզութիւն ու համեստութիւն կը ցուցաբերեն հութիւն, կեղծ հեզութիւն ու համեստութիւն կը ցուցաբերեն հութիւն, կեղծ հեզութիւն ու համեստութիւն կը ցուցաբերեն հութիւն, կեղծ հեզութիւն ու համեստութիւն կը ցուցաբերեն 
իրենց նմանին հաիրենց նմանին հաիրենց նմանին հաիրենց նմանին հանդէպ:նդէպ:նդէպ:նդէպ:    

6) 6) 6) 6) ««««Պատուէ հայրդ ու մայրդՊատուէ հայրդ ու մայրդՊատուէ հայրդ ու մայրդՊատուէ հայրդ ու մայրդ»:»:»:»:    Մեր երկրաւոր ծնողները Մեր երկրաւոր ծնողները Մեր երկրաւոր ծնողները Մեր երկրաւոր ծնողները 
պատկերն են մեր երկնաւոր Ծնողին, եւ ուստի` իր երկրաւոր պատկերն են մեր երկնաւոր Ծնողին, եւ ուստի` իր երկրաւոր պատկերն են մեր երկնաւոր Ծնողին, եւ ուստի` իր երկրաւոր պատկերն են մեր երկնաւոր Ծնողին, եւ ուստի` իր երկրաւոր 
ծնողները պատուողը` զԱստուած պատուած կծնողները պատուողը` զԱստուած պատուած կծնողները պատուողը` զԱստուած պատուած կծնողները պատուողը` զԱստուած պատուած կ’’’’ըլլայ, եւ ըլլայ, եւ ըլլայ, եւ ըլլայ, եւ 
զանոնք անարգողը` զԱստուած անարգած կզանոնք անարգողը` զԱստուած անարգած կզանոնք անարգողը` զԱստուած անարգած կզանոնք անարգողը` զԱստուած անարգած կ’’’’ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    

Ծնողներ արժանի են ամէն յարգանքի ու ամէն պատիւի, Ծնողներ արժանի են ամէն յարգանքի ու ամէն պատիւի, Ծնողներ արժանի են ամէն յարգանքի ու ամէն պատիւի, Ծնողներ արժանի են ամէն յարգանքի ու ամէն պատիւի, 
իսկ զանիսկ զանիսկ զանիսկ զանոնք յարգելն ու պատուելը միայն խօսքով չոնք յարգելն ու պատուելը միայն խօսքով չոնք յարգելն ու պատուելը միայն խօսքով չոնք յարգելն ու պատուելը միայն խօսքով չ’’’’ըլլար: ըլլար: ըլլար: ըլլար: 
Զանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կ’’’’ըլլանք երբ կը հնազանդինք ըլլանք երբ կը հնազանդինք ըլլանք երբ կը հնազանդինք ըլլանք երբ կը հնազանդինք 
անոնց խօսքին, երբ հոգ կը տանինք անոնց յատկապէս երբ կը անոնց խօսքին, երբ հոգ կը տանինք անոնց յատկապէս երբ կը անոնց խօսքին, երբ հոգ կը տանինք անոնց յատկապէս երբ կը անոնց խօսքին, երբ հոգ կը տանինք անոնց յատկապէս երբ կը 
ծերանան, երբ թոյլ չենք տար որ նիւթական նեղութեան ծերանան, երբ թոյլ չենք տար որ նիւթական նեղութեան ծերանան, երբ թոյլ չենք տար որ նիւթական նեղութեան ծերանան, երբ թոյլ չենք տար որ նիւթական նեղութեան 
մատնուին, երբ կմատնուին, երբ կմատնուին, երբ կմատնուին, երբ կ’’’’աշխատինք զանոնք ուրախացնել, երբ կը աշխատինք զանոնք ուրախացնել, երբ կը աշխատինք զանոնք ուրախացնել, երբ կը աշխատինք զանոնք ուրախացնել, երբ կը 
ջանաջանաջանաջանանք զանոնք օդափոխութեան տանիլ ու զուարճացնել:նք զանոնք օդափոխութեան տանիլ ու զուարճացնել:նք զանոնք օդափոխութեան տանիլ ու զուարճացնել:նք զանոնք օդափոխութեան տանիլ ու զուարճացնել:    

Զանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կԶանոնք յարգած ու պատուած կ’’’’ըլլանք երբ շնորհակաըլլանք երբ շնորհակաըլլանք երբ շնորհակաըլլանք երբ շնորհակա----
լութիւն կը յայտնենք անոնց` մեզի հանդէպ իրենց ցուցաբելութիւն կը յայտնենք անոնց` մեզի հանդէպ իրենց ցուցաբելութիւն կը յայտնենք անոնց` մեզի հանդէպ իրենց ցուցաբելութիւն կը յայտնենք անոնց` մեզի հանդէպ իրենց ցուցաբե----
րած հոգածութեան համար, երբ իրենց սիրոյն փոխարէն` կը րած հոգածութեան համար, երբ իրենց սիրոյն փոխարէն` կը րած հոգածութեան համար, երբ իրենց սիրոյն փոխարէն` կը րած հոգածութեան համար, երբ իրենց սիրոյն փոխարէն` կը 
սիրենք զանոնք, երբ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք սիրենք զանոնք, երբ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք սիրենք զանոնք, երբ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք սիրենք զանոնք, երբ մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք 
անոնց` անոնց` անոնց` անոնց` մեր սիրոյն համար իրենց յանձն առած տառամեր սիրոյն համար իրենց յանձն առած տառամեր սիրոյն համար իրենց յանձն առած տառամեր սիրոյն համար իրենց յանձն առած տառապանպանպանպան----
քին, ցաւին, զրկանքներուն ու նեղութիւններուն համար:քին, ցաւին, զրկանքներուն ու նեղութիւններուն համար:քին, ցաւին, զրկանքներուն ու նեղութիւններուն համար:քին, ցաւին, զրկանքներուն ու նեղութիւններուն համար:    

Տակաւին, խորին շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք Տակաւին, խորին շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք Տակաւին, խորին շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք Տակաւին, խորին շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք 
մեր ծնողներուն եւ երախտապարտ պէտք է ըլլանք անոնց մեր ծնողներուն եւ երախտապարտ պէտք է ըլլանք անոնց մեր ծնողներուն եւ երախտապարտ պէտք է ըլլանք անոնց մեր ծնողներուն եւ երախտապարտ պէտք է ըլլանք անոնց 
այն անթիւ գիշերներուն համար որ անքուն հսկած են մեր այն անթիւ գիշերներուն համար որ անքուն հսկած են մեր այն անթիւ գիշերներուն համար որ անքուն հսկած են մեր այն անթիւ գիշերներուն համար որ անքուն հսկած են մեր 
վրայ, այն դաստիվրայ, այն դաստիվրայ, այն դաստիվրայ, այն դաստիարակութեան համար որ ջամբած են մեզի, արակութեան համար որ ջամբած են մեզի, արակութեան համար որ ջամբած են մեզի, արակութեան համար որ ջամբած են մեզի, 
այն գուրգուրանքին համար որ տածած են մեզի հանդէպ, այն այն գուրգուրանքին համար որ տածած են մեզի հանդէպ, այն այն գուրգուրանքին համար որ տածած են մեզի հանդէպ, այն այն գուրգուրանքին համար որ տածած են մեզի հանդէպ, այն 
խանդակաթ վերաբերմունքին համար որ ցուցաբերած են խանդակաթ վերաբերմունքին համար որ ցուցաբերած են խանդակաթ վերաբերմունքին համար որ ցուցաբերած են խանդակաթ վերաբերմունքին համար որ ցուցաբերած են 
մեզի հանդէպ:մեզի հանդէպ:մեզի հանդէպ:մեզի հանդէպ:    

Պէտք է պատուենք մեր ծնողները նոյնիսկ անոնց մահէն Պէտք է պատուենք մեր ծնողները նոյնիսկ անոնց մահէն Պէտք է պատուենք մեր ծնողները նոյնիսկ անոնց մահէն Պէտք է պատուենք մեր ծնողները նոյնիսկ անոնց մահէն 
ետք: Ի՞նչպէս: Պատուած կետք: Ի՞նչպէս: Պատուած կետք: Ի՞նչպէս: Պատուած կետք: Ի՞նչպէս: Պատուած կ’’’’ըլլանք զանոնք երբ յաճախ ըլլանք զանոնք երբ յաճախ ըլլանք զանոնք երբ յաճախ ըլլանք զանոնք երբ յաճախ 
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հոգեհանգիսհոգեհանգիսհոգեհանգիսհոգեհանգիստ կտ կտ կտ կ’’’’ընենք իրենց համար, երբ մեր անձնական ընենք իրենց համար, երբ մեր անձնական ընենք իրենց համար, երբ մեր անձնական ընենք իրենց համար, երբ մեր անձնական 
աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք զիրենք, երբ կը մտաբերենք աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք զիրենք, երբ կը մտաբերենք աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք զիրենք, երբ կը մտաբերենք աղօթքներուն մէջ միշտ կը յիշենք զիրենք, երբ կը մտաբերենք 
անոնց խրատներն ու յորդորները եւ կը հնազանդինք անոնց, անոնց խրատներն ու յորդորները եւ կը հնազանդինք անոնց, անոնց խրատներն ու յորդորները եւ կը հնազանդինք անոնց, անոնց խրատներն ու յորդորները եւ կը հնազանդինք անոնց, 
երբ տան մէջ կերբ տան մէջ կերբ տան մէջ կերբ տան մէջ կ’’’’ունենանք անոնց նկարը կախուած ու յարգանունենանք անոնց նկարը կախուած ու յարգանունենանք անոնց նկարը կախուած ու յարգանունենանք անոնց նկարը կախուած ու յարգան----
քով կը մօտենանք անոնց, երբ անոնց անունով աղքատին քով կը մօտենանք անոնց, երբ անոնց անունով աղքատին քով կը մօտենանք անոնց, երբ անոնց անունով աղքատին քով կը մօտենանք անոնց, երբ անոնց անունով աղքատին 
ողորմողորմողորմողորմութիւն կու տանք ու կարիքաւորին կութիւն կու տանք ու կարիքաւորին կութիւն կու տանք ու կարիքաւորին կութիւն կու տանք ու կարիքաւորին կ’’’’օգնենք:օգնենք:օգնենք:օգնենք:    

7) 7) 7) 7) ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս»:»:»:»:    ՄերՄերՄերՄեր    ընկերը մեր ընկերը մեր ընկերը մեր ընկերը մեր 
անձին պէս սիրելը` անոր համար մաղթելն է ինչ որ մեր անձին պէս սիրելը` անոր համար մաղթելն է ինչ որ մեր անձին պէս սիրելը` անոր համար մաղթելն է ինչ որ մեր անձին պէս սիրելը` անոր համար մաղթելն է ինչ որ մեր 
անձերուն ու մեր հարազատներուն համար կը մաղթենք: անձերուն ու մեր հարազատներուն համար կը մաղթենք: անձերուն ու մեր հարազատներուն համար կը մաղթենք: անձերուն ու մեր հարազատներուն համար կը մաղթենք: 
Զայն մեր անձին պէս սիրելը` մեր անձերուն նեղ պարունաԶայն մեր անձին պէս սիրելը` մեր անձերուն նեղ պարունաԶայն մեր անձին պէս սիրելը` մեր անձերուն նեղ պարունաԶայն մեր անձին պէս սիրելը` մեր անձերուն նեղ պարունա----
կէն դուրս գալով ակէն դուրս գալով ակէն դուրս գալով ակէն դուրս գալով անոր մասին մտածելն է, անոր համար բան նոր մասին մտածելն է, անոր համար բան նոր մասին մտածելն է, անոր համար բան նոր մասին մտածելն է, անոր համար բան 
մը ընելն է, անոր բարիքին համար գործելն է: Պօղոս առաքմը ընելն է, անոր բարիքին համար գործելն է: Պօղոս առաքմը ընելն է, անոր բարիքին համար գործելն է: Պօղոս առաքմը ընելն է, անոր բարիքին համար գործելն է: Պօղոս առաք----
եալ կեալ կեալ կեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Միայն մենք մեր մասին չմտածենք: Մեզմէ իւրաՄիայն մենք մեր մասին չմտածենք: Մեզմէ իւրաՄիայն մենք մեր մասին չմտածենք: Մեզմէ իւրաՄիայն մենք մեր մասին չմտածենք: Մեզմէ իւրա----
քանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` անոնց քանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` անոնց քանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` անոնց քանչիւրը իր շուրջ եղողներով պէտք է հետաքրքրուի` անոնց 
բարիքը խորհելով, անոնց հաւատքը ամրապնդելու համարբարիքը խորհելով, անոնց հաւատքը ամրապնդելու համարբարիքը խորհելով, անոնց հաւատքը ամրապնդելու համարբարիքը խորհելով, անոնց հաւատքը ամրապնդելու համար»»»»    
((((ՀռոմայեցՀռոմայեցՀռոմայեցՀռոմայեցիս 15.2): Ինչպէս պտղատու ծառը պտուղ չի բերեր իս 15.2): Ինչպէս պտղատու ծառը պտուղ չի բերեր իս 15.2): Ինչպէս պտղատու ծառը պտուղ չի բերեր իս 15.2): Ինչպէս պտղատու ծառը պտուղ չի բերեր 
ինքն իր համար, այլ կը բերէ ուրիշին համար, նոյնպէս ալ ինքն իր համար, այլ կը բերէ ուրիշին համար, նոյնպէս ալ ինքն իր համար, այլ կը բերէ ուրիշին համար, նոյնպէս ալ ինքն իր համար, այլ կը բերէ ուրիշին համար, նոյնպէս ալ 
հաւատացեալ մարդը պէտք չէ ապրի ու գործէ լոկ ինքն իր հաւատացեալ մարդը պէտք չէ ապրի ու գործէ լոկ ինքն իր հաւատացեալ մարդը պէտք չէ ապրի ու գործէ լոկ ինքն իր հաւատացեալ մարդը պէտք չէ ապրի ու գործէ լոկ ինքն իր 
համար, այլ նաեւ` իր նմանին համար, իր բարեկամին ու համար, այլ նաեւ` իր նմանին համար, իր բարեկամին ու համար, այլ նաեւ` իր նմանին համար, իր բարեկամին ու համար, այլ նաեւ` իր նմանին համար, իր բարեկամին ու 
դրացիին համար, իր հարազատին ու իր ընկերոջ համար:դրացիին համար, իր հարազատին ու իր ընկերոջ համար:դրացիին համար, իր հարազատին ու իր ընկերոջ համար:դրացիին համար, իր հարազատին ու իր ընկերոջ համար:    

8)8)8)8)    ՎերջիՎերջիՎերջիՎերջին կարեւոր նշում մը յաջորդ համարի քննութեան ն կարեւոր նշում մը յաջորդ համարի քննութեան ն կարեւոր նշում մը յաջորդ համարի քննութեան ն կարեւոր նշում մը յաջորդ համարի քննութեան 
անցնելէ առաջ: Յիսուս Տասնաբանեայ պատուիրաններէն` անցնելէ առաջ: Յիսուս Տասնաբանեայ պատուիրաններէն` անցնելէ առաջ: Յիսուս Տասնաբանեայ պատուիրաններէն` անցնելէ առաջ: Յիսուս Տասնաբանեայ պատուիրաններէն` 
Աստուծոյ հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները չի Աստուծոյ հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները չի Աստուծոյ հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները չի Աստուծոյ հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները չի 
յիշեր, այլ կը յիշէ միայն այն պատուիրանները` որոնք անմիյիշեր, այլ կը յիշէ միայն այն պատուիրանները` որոնք անմիյիշեր, այլ կը յիշէ միայն այն պատուիրանները` որոնք անմիյիշեր, այլ կը յիշէ միայն այն պատուիրանները` որոնք անմի----
ջականօրէն մարդոց հետ կապ ունին, ցոյց տալու համար թէ ջականօրէն մարդոց հետ կապ ունին, ցոյց տալու համար թէ ջականօրէն մարդոց հետ կապ ունին, ցոյց տալու համար թէ ջականօրէն մարդոց հետ կապ ունին, ցոյց տալու համար թէ 
մարդը ի՞մարդը ի՞մարդը ի՞մարդը ի՞նչպէս պէտք է վերաբերի իր նմանին հետ: Իսկ նչպէս պէտք է վերաբերի իր նմանին հետ: Իսկ նչպէս պէտք է վերաբերի իր նմանին հետ: Իսկ նչպէս պէտք է վերաբերի իր նմանին հետ: Իսկ 
պատճա՞ռը: Հաւանաբար պատճառը նոյնինքն հրեայ ժողոպատճա՞ռը: Հաւանաբար պատճառը նոյնինքն հրեայ ժողոպատճա՞ռը: Հաւանաբար պատճառը նոյնինքն հրեայ ժողոպատճա՞ռը: Հաւանաբար պատճառը նոյնինքն հրեայ ժողո----
վուրդին, յատկապէս անոնց ղեկավարներուն, Փարիսեցինեվուրդին, յատկապէս անոնց ղեկավարներուն, Փարիսեցինեվուրդին, յատկապէս անոնց ղեկավարներուն, Փարիսեցինեվուրդին, յատկապէս անոնց ղեկավարներուն, Փարիսեցինե----
րուն, քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ րուն, քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ րուն, քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ րուն, քահանաներուն եւ Օրէնքի ուսուցիչներուն կողմէ 
յիշեալ պատուիրաններուն անտեսուած ու մոռցուած ըլլալն յիշեալ պատուիրաններուն անտեսուած ու մոռցուած ըլլալն յիշեալ պատուիրաններուն անտեսուած ու մոռցուած ըլլալն յիշեալ պատուիրաններուն անտեսուած ու մոռցուած ըլլալն 
էր: Անոնք այնքաէր: Անոնք այնքաէր: Անոնք այնքաէր: Անոնք այնքա´́́́ն շեշտը դրած էին Աստուծմէ զատ ուրիշ ն շեշտը դրած էին Աստուծմէ զատ ուրիշ ն շեշտը դրած էին Աստուծմէ զատ ուրիշ ն շեշտը դրած էին Աստուծմէ զատ ուրիշ 
Աստուած մը չպաշտելու իրողութեան վրայ, որ մոռցած էին Աստուած մը չպաշտելու իրողութեան վրայ, որ մոռցած էին Աստուած մը չպաշտելու իրողութեան վրայ, որ մոռցած էին Աստուած մը չպաշտելու իրողութեան վրայ, որ մոռցած էին 
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Աստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը: ԱյնքաԱստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը: ԱյնքաԱստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը: ԱյնքաԱստուծոյ պատկերով ստեղծուած մարդը: Այնքա´́́́ն իրենց ն իրենց ն իրենց ն իրենց 
ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էին Աստուծոյ տասանորդ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էին Աստուծոյ տասանորդ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էին Աստուծոյ տասանորդ ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած էին Աստուծոյ տասանորդ 
տալու հարցին վրայ, որ մոռցած էին ի գործ դնել ողորմուտալու հարցին վրայ, որ մոռցած էին ի գործ դնել ողորմուտալու հարցին վրայ, որ մոռցած էին ի գործ դնել ողորմուտալու հարցին վրայ, որ մոռցած էին ի գործ դնել ողորմու----
թիւնն ու արդարոթիւնն ու արդարոթիւնն ու արդարոթիւնն ու արդարութիւնը: Այս իրողութեան չէ՞ որ կւթիւնը: Այս իրողութեան չէ՞ որ կւթիւնը: Այս իրողութեան չէ՞ որ կւթիւնը: Այս իրողութեան չէ՞ որ կ’’’’ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ 
Յիսուս երբ կՅիսուս երբ կՅիսուս երբ կՅիսուս երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորնեՎա՜յ ձեզի, կեղծաւորնեՎա՜յ ձեզի, կեղծաւորնեՎա՜յ ձեզի, կեղծաւորնե´́́́ր, Օրէնքի ուսուր, Օրէնքի ուսուր, Օրէնքի ուսուր, Օրէնքի ուսու----
ցիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին ու չամացիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին ու չամացիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին ու չամացիչներ եւ Փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին ու չամա----
նին տասանորդը կու տաք, եւ կնին տասանորդը կու տաք, եւ կնին տասանորդը կու տաք, եւ կնին տասանորդը կու տաք, եւ կ’’’’անտեսէք Օրէնքին կարեւոր անտեսէք Օրէնքին կարեւոր անտեսէք Օրէնքին կարեւոր անտեսէք Օրէնքին կարեւոր 
պարտաւորութիւնները, այսինքն` արդարութիւնը, ողորմուպարտաւորութիւնները, այսինքն` արդարութիւնը, ողորմուպարտաւորութիւնները, այսինքն` արդարութիւնը, ողորմուպարտաւորութիւնները, այսինքն` արդարութիւնը, ողորմու----
թիւթիւթիւթիւնը եւ հաւատարմութիւնընը եւ հաւատարմութիւնընը եւ հաւատարմութիւնընը եւ հաւատարմութիւնը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 23.23): ՎստահաՄատթէոս 23.23): ՎստահաՄատթէոս 23.23): ՎստահաՄատթէոս 23.23): Վստահա----
բար մեծահարուստ երիտասարդն ալ տասանորդ կու տար, բար մեծահարուստ երիտասարդն ալ տասանորդ կու տար, բար մեծահարուստ երիտասարդն ալ տասանորդ կու տար, բար մեծահարուստ երիտասարդն ալ տասանորդ կու տար, 
բայց ո՞ւր էր բայց ո՞ւր էր բայց ո՞ւր էր բայց ո՞ւր էր ««««արդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատարարդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատարարդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատարարդարութիւնը, ողորմութիւնը եւ հաւատար----
մութիւնըմութիւնըմութիւնըմութիւնը» » » » անոր կեանքին մէջ: Յիսուսի գործած անոր կեանքին մէջ: Յիսուսի գործած անոր կեանքին մէջ: Յիսուսի գործած անոր կեանքին մէջ: Յիսուսի գործած ««««անտեսելանտեսելանտեսելանտեսել» » » » 
բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ հրեաները իրենց նմաններուն բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ հրեաները իրենց նմաններուն բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ հրեաները իրենց նմաններուն բառն իսկ ցոյց կու տայ, թէ հրեաները իրենց նմաններուն 
հանդհանդհանդհանդէպ իրենց կատարելիք պարտականութիւնները ամբողէպ իրենց կատարելիք պարտականութիւնները ամբողէպ իրենց կատարելիք պարտականութիւնները ամբողէպ իրենց կատարելիք պարտականութիւնները ամբող----
ջութեամբ անտեսած էին. անոնք կարծէք միայն Աստուծոյ ջութեամբ անտեսած էին. անոնք կարծէք միայն Աստուծոյ ջութեամբ անտեսած էին. անոնք կարծէք միայն Աստուծոյ ջութեամբ անտեսած էին. անոնք կարծէք միայն Աստուծոյ 
հանդէպ է որ իրենց պարտականութիւնը կհանդէպ է որ իրենց պարտականութիւնը կհանդէպ է որ իրենց պարտականութիւնը կհանդէպ է որ իրենց պարտականութիւնը կ’’’’ընէին: Յիսուս ընէին: Յիսուս ընէին: Յիսուս ընէին: Յիսուս 
մարդոց կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները մարդոց կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները մարդոց կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները մարդոց կեանքին հետ առնչութիւն ունեցող պատուիրանները 
յիշելով, ուզեց ցոյց տալ երիտասարդին եւ մեզի, թէ մեր աստյիշելով, ուզեց ցոյց տալ երիտասարդին եւ մեզի, թէ մեր աստյիշելով, ուզեց ցոյց տալ երիտասարդին եւ մեզի, թէ մեր աստյիշելով, ուզեց ցոյց տալ երիտասարդին եւ մեզի, թէ մեր աստ----
ուածուածուածուածսիրութիւնը մարդասիրութեամբ միայն կրնայ թարգմանսիրութիւնը մարդասիրութեամբ միայն կրնայ թարգմանսիրութիւնը մարդասիրութեամբ միայն կրնայ թարգմանսիրութիւնը մարդասիրութեամբ միայն կրնայ թարգման----
ուիլ: Յիսուս ուզեց բացայայտել երիտասարդին, թէ իր նմանը ուիլ: Յիսուս ուզեց բացայայտել երիտասարդին, թէ իր նմանը ուիլ: Յիսուս ուզեց բացայայտել երիտասարդին, թէ իր նմանը ուիլ: Յիսուս ուզեց բացայայտել երիտասարդին, թէ իր նմանը 
չսիրող մարդը` չի կրնար զԱստուած սիրող մը նկատուիլ: չսիրող մարդը` չի կրնար զԱստուած սիրող մը նկատուիլ: չսիրող մարդը` չի կրնար զԱստուած սիրող մը նկատուիլ: չսիրող մարդը` չի կրնար զԱստուած սիրող մը նկատուիլ: 
Փաստը որ մենք զԱստուած կը սիրենք` նոյնինքն մեր մարՓաստը որ մենք զԱստուած կը սիրենք` նոյնինքն մեր մարՓաստը որ մենք զԱստուած կը սիրենք` նոյնինքն մեր մարՓաստը որ մենք զԱստուած կը սիրենք` նոյնինքն մեր մար----
դասիրութիւնն է:դասիրութիւնն է:դասիրութիւնն է:դասիրութիւնն է:    

««««Երիտասարդը ըսաւ. Երիտասարդը ըսաւ. Երիտասարդը ըսաւ. Երիտասարդը ըսաւ. ““““Այդ բոլորը պատանոԱյդ բոլորը պատանոԱյդ բոլորը պատանոԱյդ բոլորը պատանութենէս ի վեր ւթենէս ի վեր ւթենէս ի վեր ւթենէս ի վեր 
պահած եմ. դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիպահած եմ. դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիպահած եմ. դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիպահած եմ. դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծի””””»»»»    ((((Մատթէոս 19.20):Մատթէոս 19.20):Մատթէոս 19.20):Մատթէոս 19.20):    

1) 1) 1) 1) Երբ Յիսուս թուեց պատուիրանները, երիտասարդը Երբ Յիսուս թուեց պատուիրանները, երիտասարդը Երբ Յիսուս թուեց պատուիրանները, երիտասարդը Երբ Յիսուս թուեց պատուիրանները, երիտասարդը 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Այդ բոլորը պատաԱյդ բոլորը պատաԱյդ բոլորը պատաԱյդ բոլորը պատանութենէս ի վեր նութենէս ի վեր նութենէս ի վեր նութենէս ի վեր պահած եմպահած եմպահած եմպահած եմ»:»:»:»:    ԻսկաԻսկաԻսկաԻսկա----
պէ՞ս ան բոլոր պատուիրանները պահած էր: Առնենք օրինակ, պէ՞ս ան բոլոր պատուիրանները պահած էր: Առնենք օրինակ, պէ՞ս ան բոլոր պատուիրանները պահած էր: Առնենք օրինակ, պէ՞ս ան բոլոր պատուիրանները պահած էր: Առնենք օրինակ, 
Յիսուսի յիշած պատուիրաններէն վերջինը. Յիսուսի յիշած պատուիրաններէն վերջինը. Յիսուսի յիշած պատուիրաններէն վերջինը. Յիսուսի յիշած պատուիրաններէն վերջինը. ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ ընկերդ ընկերդ ընկերդ 
քու անձիդ պէսքու անձիդ պէսքու անձիդ պէսքու անձիդ պէս»»»»::::    Մեծահարուստ երիտասարդը չէր յաջոՄեծահարուստ երիտասարդը չէր յաջոՄեծահարուստ երիտասարդը չէր յաջոՄեծահարուստ երիտասարդը չէր յաջողած ղած ղած ղած 
սիրել իր նմանը իր անձին պէս, փաստօրէն, ան ոչինչ ըրած սիրել իր նմանը իր անձին պէս, փաստօրէն, ան ոչինչ ըրած սիրել իր նմանը իր անձին պէս, փաստօրէն, ան ոչինչ ըրած սիրել իր նմանը իր անձին պէս, փաստօրէն, ան ոչինչ ըրած 
էր եւ ոչինչ ուզեց ընել աղքատին, կարիքաւորին ու զրկուաէր եւ ոչինչ ուզեց ընել աղքատին, կարիքաւորին ու զրկուաէր եւ ոչինչ ուզեց ընել աղքատին, կարիքաւորին ու զրկուաէր եւ ոչինչ ուզեց ընել աղքատին, կարիքաւորին ու զրկուա----
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ծին համար: Յիսուս պատուիրեց անոր իր ունեցածը ծախել ու ծին համար: Յիսուս պատուիրեց անոր իր ունեցածը ծախել ու ծին համար: Յիսուս պատուիրեց անոր իր ունեցածը ծախել ու ծին համար: Յիսուս պատուիրեց անոր իր ունեցածը ծախել ու 
աղքատներուն բաժնել, բայց անիկաղքատներուն բաժնել, բայց անիկաղքատներուն բաժնել, բայց անիկաղքատներուն բաժնել, բայց անիկա չըրաւ Տիրոջ ըսածը, ոա չըրաւ Տիրոջ ըսածը, ոա չըրաւ Տիրոջ ըսածը, ոա չըրաւ Տիրոջ ըսածը, ո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ Տէրը դժուարին բան պահանջեց իրմէ, այլ թէ որովհետեւ Տէրը դժուարին բան պահանջեց իրմէ, այլ թէ որովհետեւ Տէրը դժուարին բան պահանջեց իրմէ, այլ թէ որովհետեւ Տէրը դժուարին բան պահանջեց իրմէ, այլ 
որովհետեւ ինք աղքատասէր չէր եւ մասնաւոր հեորովհետեւ ինք աղքատասէր չէր եւ մասնաւոր հեորովհետեւ ինք աղքատասէր չէր եւ մասնաւոր հեորովհետեւ ինք աղքատասէր չէր եւ մասնաւոր հետաքրքրուտաքրքրուտաքրքրուտաքրքրու----
թիւն չունէր կարիքի մէջ եղող մարդոց հանդէպ: Երիտասարթիւն չունէր կարիքի մէջ եղող մարդոց հանդէպ: Երիտասարթիւն չունէր կարիքի մէջ եղող մարդոց հանդէպ: Երիտասարթիւն չունէր կարիքի մէջ եղող մարդոց հանդէպ: Երիտասար----
դը խախտելով դը խախտելով դը խախտելով դը խախտելով ««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս»»»»    պատուիրապատուիրապատուիրապատուիրա----
նը, խորքին մէջ բոլոր պատուինը, խորքին մէջ բոլոր պատուինը, խորքին մէջ բոլոր պատուինը, խորքին մէջ բոլոր պատուիրանները խախտած եղաւ, րանները խախտած եղաւ, րանները խախտած եղաւ, րանները խախտած եղաւ, 
որովհետեւորովհետեւորովհետեւորովհետեւ    Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատըսէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատըսէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատըսէ, թէ Աստուծոյ բոլոր պատ----
ուիրանուիրանուիրանուիրանները խտացած են միակ պատուիրանի մը մէջ, որ է` ները խտացած են միակ պատուիրանի մը մէջ, որ է` ները խտացած են միակ պատուիրանի մը մէջ, որ է` ները խտացած են միակ պատուիրանի մը մէջ, որ է`     
««««ՍիրէՍիրէՍիրէՍիրէ´ ´ ´ ´ ընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէսընկերդ քու անձիդ պէս»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 13.9):Հռոմայեցիս 13.9):Հռոմայեցիս 13.9):Հռոմայեցիս 13.9):    

2) 2) 2) 2) Յիսուս գիտէր որ երիտասարդը իր հասկցած ձեւով Յիսուս գիտէր որ երիտասարդը իր հասկցած ձեւով Յիսուս գիտէր որ երիտասարդը իր հասկցած ձեւով Յիսուս գիտէր որ երիտասարդը իր հասկցած ձեւով 
հնազանդած էր Աստուծոյ պատուիրաններհնազանդած էր Աստուծոյ պատուիրաններհնազանդած էր Աստուծոյ պատուիրաններհնազանդած էր Աստուծոյ պատուիրաններուն: Այսինքն` ան ուն: Այսինքն` ան ուն: Այսինքն` ան ուն: Այսինքն` ան 
կը խորհէր որ եթէ երբեք մեղքէն հեռու մնար` կրնար կը խորհէր որ եթէ երբեք մեղքէն հեռու մնար` կրնար կը խորհէր որ եթէ երբեք մեղքէն հեռու մնար` կրնար կը խորհէր որ եթէ երբեք մեղքէն հեռու մնար` կրնար 
փրկուիլ. Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոր, թէ մեղքէն հեռու փրկուիլ. Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոր, թէ մեղքէն հեռու փրկուիլ. Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոր, թէ մեղքէն հեռու փրկուիլ. Յիսուս սակայն ցոյց տուաւ անոր, թէ մեղքէն հեռու 
մնալը բաւարար չէր, այլ պէտք էր առաքինութիւններ ձեռք մնալը բաւարար չէր, այլ պէտք էր առաքինութիւններ ձեռք մնալը բաւարար չէր, այլ պէտք էր առաքինութիւններ ձեռք մնալը բաւարար չէր, այլ պէտք էր առաքինութիւններ ձեռք 
ձգէր:ձգէր:ձգէր:ձգէր:    

Ճիշդ է որ ան գողութիւն չէր ըրած, բայց արդեօ՞ք Ճիշդ է որ ան գողութիւն չէր ըրած, բայց արդեօ՞ք Ճիշդ է որ ան գողութիւն չէր ըրած, բայց արդեօ՞ք Ճիշդ է որ ան գողութիւն չէր ըրած, բայց արդեօ՞ք 
գողցուածին օգնած էր: Չէգողցուածին օգնած էր: Չէգողցուածին օգնած էր: Չէգողցուածին օգնած էր: Չէ´́́́ր կողոպր կողոպր կողոպր կողոպտած մէկը, բայց արդեօ՞ք տած մէկը, բայց արդեօ՞ք տած մէկը, բայց արդեօ՞ք տած մէկը, բայց արդեօ՞ք 
կողոպտուածին ցաւակողոպտուածին ցաւակողոպտուածին ցաւակողոպտուածին ցաւակից ու օգնական եղած էրկից ու օգնական եղած էրկից ու օգնական եղած էրկից ու օգնական եղած էր: : : : ՉէՉէՉէՉէ´́́́ր հարըսր հարըսր հարըսր հարըս----
տահարած ու իրաւատահարած ու իրաւատահարած ու իրաւատահարած ու իրաւազզզզրկած մէկը, բայց արդեօ՞ք հարստարկած մէկը, բայց արդեօ՞ք հարստարկած մէկը, բայց արդեօ՞ք հարստարկած մէկը, բայց արդեօ՞ք հարստա----
հարուածին ու իրաւահարուածին ու իրաւահարուածին ու իրաւահարուածին ու իրաւազրկուազրկուազրկուազրկուածին կողքին կանգնած էր: ծին կողքին կանգնած էր: ծին կողքին կանգնած էր: ծին կողքին կանգնած էր: 
Շնութիւն չէՇնութիւն չէՇնութիւն չէՇնութիւն չէ´́́́ր ըրած, բայց արդեօ՞ք սրտի ու մտքի կատարեալ ր ըրած, բայց արդեօ՞ք սրտի ու մտքի կատարեալ ր ըրած, բայց արդեօ՞ք սրտի ու մտքի կատարեալ ր ըրած, բայց արդեօ՞ք սրտի ու մտքի կատարեալ 
մաքրութեամբ կը մօտեմաքրութեամբ կը մօտեմաքրութեամբ կը մօտեմաքրութեամբ կը մօտենար աղնար աղնար աղնար աղջիկներուն եւ զանոնք իր ջիկներուն եւ զանոնք իր ջիկներուն եւ զանոնք իր ջիկներուն եւ զանոնք իր 
քրոջը տեղ կը դնէր: Չէքրոջը տեղ կը դնէր: Չէքրոջը տեղ կը դնէր: Չէքրոջը տեղ կը դնէր: Չէ´́́́ր սպաննած մէկը, բայցր սպաննած մէկը, բայցր սպաննած մէկը, բայցր սպաննած մէկը, բայց    արդեօ՞ք արդեօ՞ք արդեօ՞ք արդեօ՞ք 
սպաննողներուն ու սպաննսպաննողներուն ու սպաննսպաննողներուն ու սպաննսպաննողներուն ու սպաննուածներուն համար սգացող սիրտ ուածներուն համար սգացող սիրտ ուածներուն համար սգացող սիրտ ուածներուն համար սգացող սիրտ 
ունէր: Չէունէր: Չէունէր: Չէունէր: Չէ´́́́ր խլած իրար խլած իրար խլած իրար խլած իրաւունքը մէկու մը, բայց արդեօ՞ք ւունքը մէկու մը, բայց արդեօ՞ք ւունքը մէկու մը, բայց արդեօ՞ք ւունքը մէկու մը, բայց արդեօ՞ք 
պաշտպան կանգնած էր իրենց իրաւունքը խլուած անձերուն: պաշտպան կանգնած էր իրենց իրաւունքը խլուած անձերուն: պաշտպան կանգնած էր իրենց իրաւունքը խլուած անձերուն: պաշտպան կանգնած էր իրենց իրաւունքը խլուած անձերուն: 
ՉէՉէՉէՉէ´́́́ր անարգած իր հայրն ու մար անարգած իր հայրն ու մար անարգած իր հայրն ու մար անարգած իր հայրն ու մայրը, բայց արդեօ՞ք յարգալից յրը, բայց արդեօ՞ք յարգալից յրը, բայց արդեօ՞ք յարգալից յրը, բայց արդեօ՞ք յարգալից 
էր բոլոր հայրերուն ու մայէր բոլոր հայրերուն ու մայէր բոլոր հայրերուն ու մայէր բոլոր հայրերուն ու մայրերուն նկատրերուն նկատրերուն նկատրերուն նկատմամբ: Չէմամբ: Չէմամբ: Չէմամբ: Չէ´́́́ր դժբախր դժբախր դժբախր դժբախ----
տացուցած մէկը, բայց արտացուցած մէկը, բայց արտացուցած մէկը, բայց արտացուցած մէկը, բայց արդեօ՞ք դժբախտադեօ՞ք դժբախտադեօ՞ք դժբախտադեօ՞ք դժբախտացածներուն զօրացածներուն զօրացածներուն զօրացածներուն զօրա----
վիգ կանգնած էր: Մեղք չէվիգ կանգնած էր: Մեղք չէվիգ կանգնած էր: Մեղք չէվիգ կանգնած էր: Մեղք չէ´́́́ր գործած մէկու մը դէմ,  բայց ր գործած մէկու մը դէմ,  բայց ր գործած մէկու մը դէմ,  բայց ր գործած մէկու մը դէմ,  բայց 
արդեօ՞ք ողորմած եղած էր մարդոց հանդէպ:արդեօ՞ք ողորմած եղած էր մարդոց հանդէպ:արդեօ՞ք ողորմած եղած էր մարդոց հանդէպ:արդեօ՞ք ողորմած եղած էր մարդոց հանդէպ:    Կը սիրէԿը սիրէԿը սիրէԿը սիրէր ր ր ր 
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զԱստուած, բայց արդեօ՞զԱստուած, բայց արդեօ՞զԱստուած, բայց արդեօ՞զԱստուած, բայց արդեօ՞ք իր ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ ք իր ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ ք իր ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ ք իր ամբողջ ունեցածը Աստուծոյ 
տրամադրութեան ներքեւ դրած էր. եւ եթէ դրած էր, ինչո՞ւ տրամադրութեան ներքեւ դրած էր. եւ եթէ դրած էր, ինչո՞ւ տրամադրութեան ներքեւ դրած էր. եւ եթէ դրած էր, ինչո՞ւ տրամադրութեան ներքեւ դրած էր. եւ եթէ դրած էր, ինչո՞ւ 
չկրցաւ բաժնուիլ անոնցմէ ու զանոնք աղքատներուն բաժնել:չկրցաւ բաժնուիլ անոնցմէ ու զանոնք աղքատներուն բաժնել:չկրցաւ բաժնուիլ անոնցմէ ու զանոնք աղքատներուն բաժնել:չկրցաւ բաժնուիլ անոնցմէ ու զանոնք աղքատներուն բաժնել:    

3) 3) 3) 3) Երիտասարդը կը պարծենար որ Երիտասարդը կը պարծենար որ Երիտասարդը կը պարծենար որ Երիտասարդը կը պարծենար որ բոլոր պատուիրանբոլոր պատուիրանբոլոր պատուիրանբոլոր պատուիրան----
ները պատաները պատաները պատաները պատանութենէն ի վեր պահած էր:նութենէն ի վեր պահած էր:նութենէն ի վեր պահած էր:նութենէն ի վեր պահած էր:    ՊատուիրանաՊատուիրանաՊատուիրանաՊատուիրանապապապապա----
հութեամբ պարծենալը դատապհութեամբ պարծենալը դատապհութեամբ պարծենալը դատապհութեամբ պարծենալը դատապարտելի է Աստուծոյ հայեացարտելի է Աստուծոյ հայեացարտելի է Աստուծոյ հայեացարտելի է Աստուծոյ հայեաց----
քով: քով: քով: քով: Մարդիկ կան որոնք կը վստահին իրենց կատարած չար Մարդիկ կան որոնք կը վստահին իրենց կատարած չար Մարդիկ կան որոնք կը վստահին իրենց կատարած չար Մարդիկ կան որոնք կը վստահին իրենց կատարած չար 
գործերուն ու կը հպարտանան անոնցմով: Մարդիկ ալ կան գործերուն ու կը հպարտանան անոնցմով: Մարդիկ ալ կան գործերուն ու կը հպարտանան անոնցմով: Մարդիկ ալ կան գործերուն ու կը հպարտանան անոնցմով: Մարդիկ ալ կան 
որոնք կը վստահին իրենց կատարած բարի գործերուն ու կը որոնք կը վստահին իրենց կատարած բարի գործերուն ու կը որոնք կը վստահին իրենց կատարած բարի գործերուն ու կը որոնք կը վստահին իրենց կատարած բարի գործերուն ու կը 
պարծենան պարծենան պարծենան պարծենան անոնցմով: Երկուքն ալ հաւասարապէս դաանոնցմով: Երկուքն ալ հաւասարապէս դաանոնցմով: Երկուքն ալ հաւասարապէս դաանոնցմով: Երկուքն ալ հաւասարապէս դատատատատա----
պարտելի են Աստուծոյ աչքին:պարտելի են Աստուծոյ աչքին:պարտելի են Աստուծոյ աչքին:պարտելի են Աստուծոյ աչքին:    

ՄարՄարՄարՄարդիկ ի՞նչպէս կրնան պարծենալ իրենց կատարած դիկ ի՞նչպէս կրնան պարծենալ իրենց կատարած դիկ ի՞նչպէս կրնան պարծենալ իրենց կատարած դիկ ի՞նչպէս կրնան պարծենալ իրենց կատարած 
բարեգործութիւններով, երբ Աստուած իբարեգործութիւններով, երբ Աստուած իբարեգործութիւններով, երբ Աստուած իբարեգործութիւններով, երբ Աստուած ի´́́́նքն է որ բարեգորնքն է որ բարեգորնքն է որ բարեգորնքն է որ բարեգոր----
ծութիւն կատարելու շնորհքը կու տայ իրենց (Փիլիպպեցիս ծութիւն կատարելու շնորհքը կու տայ իրենց (Փիլիպպեցիս ծութիւն կատարելու շնորհքը կու տայ իրենց (Փիլիպպեցիս ծութիւն կատարելու շնորհքը կու տայ իրենց (Փիլիպպեցիս 
2.13): 2.13): 2.13): 2.13): Ի՞նչպէս կրնան հպարտանալ աղքատներուն իրենց Ի՞նչպէս կրնան հպարտանալ աղքատներուն իրենց Ի՞նչպէս կրնան հպարտանալ աղքատներուն իրենց Ի՞նչպէս կրնան հպարտանալ աղքատներուն իրենց 
տուածին համար` երբ իրենց տուածը աղքատներուն Աստուածին համար` երբ իրենց տուածը աղքատներուն Աստուածին համար` երբ իրենց տուածը աղքատներուն Աստուածին համար` երբ իրենց տուածը աղքատներուն Աս----
տուծմէ առած են:տուծմէ առած են:տուծմէ առած են:տուծմէ առած են:    Կարելի՞ բան է Աստուծոյ գանձանակէն Կարելի՞ բան է Աստուծոյ գանձանակէն Կարելի՞ բան է Աստուծոյ գանձանակէն Կարելի՞ բան է Աստուծոյ գանձանակէն 
առնելով ուրիշին տալ եւ հպարտանալ որ մենք է որ կու առնելով ուրիշին տալ եւ հպարտանալ որ մենք է որ կու առնելով ուրիշին տալ եւ հպարտանալ որ մենք է որ կու առնելով ուրիշին տալ եւ հպարտանալ որ մենք է որ կու 
տանք: Կա՞յ բան մը որ Աստուծմէ չենք առած: Ո՞ր առաքիտանք: Կա՞յ բան մը որ Աստուծմէ չենք առած: Ո՞ր առաքիտանք: Կա՞յ բան մը որ Աստուծմէ չենք առած: Ո՞ր առաքիտանք: Կա՞յ բան մը որ Աստուծմէ չենք առած: Ո՞ր առաքի----
նութիւնը ունինք որուն տուիչը Աստուած չէ: Ի՞նչ պարգեւ նութիւնը ունինք որուն տուիչը Աստուած չէ: Ի՞նչ պարգեւ նութիւնը ունինք որուն տուիչը Աստուած չէ: Ի՞նչ պարգեւ նութիւնը ունինք որուն տուիչը Աստուած չէ: Ի՞նչ պարգեւ 
ունինք որ Աստուծմէ չենք ստացած: Ի՞նչ ունինք որ Աստուծմէ ունինք որ Աստուծմէ չենք ստացած: Ի՞նչ ունինք որ Աստուծմէ ունինք որ Աստուծմէ չենք ստացած: Ի՞նչ ունինք որ Աստուծմէ ունինք որ Աստուծմէ չենք ստացած: Ի՞նչ ունինք որ Աստուծմէ 
չենք առած: չենք առած: չենք առած: չենք առած: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««ԵԵԵԵթէ Աստուծմէ առած ես՝ թէ Աստուծմէ առած ես՝ թէ Աստուծմէ առած ես՝ թէ Աստուծմէ առած ես՝ 
ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս՝ որ կը խորհի թէ ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս՝ որ կը խորհի թէ ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս՝ որ կը խորհի թէ ինչո՞ւ կը պարծենաս, մէկու մը պէս՝ որ կը խորհի թէ 
Աստուծմէ բան առած չէԱստուծմէ բան առած չէԱստուծմէ բան առած չէԱստուծմէ բան առած չէ»»»» ( ( ( (ԱԱԱԱ....ԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիսԿորնթացիս 4.7): 4.7): 4.7): 4.7):    

4) 4) 4) 4) ««««Դեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիԴեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիԴեռ ի՞նչ կը պակսի ինծիԴեռ ի՞նչ կը պակսի ինծի»:»:»:»:    Երիտասարդը թէեւ Երիտասարդը թէեւ Երիտասարդը թէեւ Երիտասարդը թէեւ 
««««հնազանդածհնազանդածհնազանդածհնազանդած» » » » էր Աստուծոյ պատուիրաններուն, բայց կարծէք էր Աստուծոյ պատուիրաններուն, բայց կարծէք էր Աստուծոյ պատուիրաններուն, բայց կարծէք էր Աստուծոյ պատուիրաններուն, բայց կարծէք 
կը զգար կամ կը գիտակցէր կը զգար կամ կը գիտակցէր կը զգար կամ կը գիտակցէր կը զգար կամ կը գիտակցէր թէ պակաս բան մը կար իր թէ պակաս բան մը կար իր թէ պակաս բան մը կար իր թէ պակաս բան մը կար իր 
կեանքին մէջ: Ան կկեանքին մէջ: Ան կկեանքին մէջ: Ան կկեանքին մէջ: Ան կ’’’’անդրադառնար թէ տակաւին ընելիք անդրադառնար թէ տակաւին ընելիք անդրադառնար թէ տակաւին ընելիք անդրադառնար թէ տակաւին ընելիք 
ունէր:ունէր:ունէր:ունէր:    Յիսուս յայտնեց իրեն իր ընելիքը, բայց ան դժբախտաՅիսուս յայտնեց իրեն իր ընելիքը, բայց ան դժբախտաՅիսուս յայտնեց իրեն իր ընելիքը, բայց ան դժբախտաՅիսուս յայտնեց իրեն իր ընելիքը, բայց ան դժբախտա----
բար չընդառաջեց: Երկու բան կը պակսէր իրեն` ունեցածը բար չընդառաջեց: Երկու բան կը պակսէր իրեն` ունեցածը բար չընդառաջեց: Երկու բան կը պակսէր իրեն` ունեցածը բար չընդառաջեց: Երկու բան կը պակսէր իրեն` ունեցածը 
ծախել եւ աղքատներուն տալ եւ հետեւիլ Յիսուսին:ծախել եւ աղքատներուն տալ եւ հետեւիլ Յիսուսին:ծախել եւ աղքատներուն տալ եւ հետեւիլ Յիսուսին:ծախել եւ աղքատներուն տալ եւ հետեւիլ Յիսուսին:    
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Մենք ալ նոյն հարցումը պէտք է հարցՄենք ալ նոյն հարցումը պէտք է հարցՄենք ալ նոյն հարցումը պէտք է հարցՄենք ալ նոյն հարցումը պէտք է հարցնենք Յիսուսին. նենք Յիսուսին. նենք Յիսուսին. նենք Յիսուսին. 
««««ԴԴԴԴեռ ի՞նչ կը պակսի մեզիեռ ի՞նչ կը պակսի մեզիեռ ի՞նչ կը պակսի մեզիեռ ի՞նչ կը պակսի մեզի»:»:»:»:    Որքան ալ նուիրուած ըլլանք Որքան ալ նուիրուած ըլլանք Որքան ալ նուիրուած ըլլանք Որքան ալ նուիրուած ըլլանք 
Տիրոջ պատուիրաններուն գործադրութեան` տակաւին պիտի Տիրոջ պատուիրաններուն գործադրութեան` տակաւին պիտի Տիրոջ պատուիրաններուն գործադրութեան` տակաւին պիտի Տիրոջ պատուիրաններուն գործադրութեան` տակաւին պիտի 
ըլլան բաներ որոնք պիտի պակսին մեզի: Որքան ալ աճած ըլլան բաներ որոնք պիտի պակսին մեզի: Որքան ալ աճած ըլլան բաներ որոնք պիտի պակսին մեզի: Որքան ալ աճած ըլլան բաներ որոնք պիտի պակսին մեզի: Որքան ալ աճած 
ըլլանք մեր հոգեւոր կեանքին ու առաքինութիւններուն մէջ` ըլլանք մեր հոգեւոր կեանքին ու առաքինութիւններուն մէջ` ըլլանք մեր հոգեւոր կեանքին ու առաքինութիւններուն մէջ` ըլլանք մեր հոգեւոր կեանքին ու առաքինութիւններուն մէջ` 
միշտ ալ պակասութիւններ պիտի ըլլան մմիշտ ալ պակասութիւններ պիտի ըլլան մմիշտ ալ պակասութիւններ պիտի ըլլան մմիշտ ալ պակասութիւններ պիտի ըլլան մեր կեանքին մէջ: եր կեանքին մէջ: եր կեանքին մէջ: եր կեանքին մէջ: 
Չենք կրնար հասնիլ այնպիսի վիճակի մը որ ալ պակասուՉենք կրնար հասնիլ այնպիսի վիճակի մը որ ալ պակասուՉենք կրնար հասնիլ այնպիսի վիճակի մը որ ալ պակասուՉենք կրնար հասնիլ այնպիսի վիճակի մը որ ալ պակասու----
թիւն չունենանք:թիւն չունենանք:թիւն չունենանք:թիւն չունենանք:    

Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. Յիսուս պատասխանեց. ““““Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես կատարեալ ըլլալ, ուզես կատարեալ ըլլալ, ուզես կատարեալ ըլլալ, ուզես կատարեալ ըլլալ, 
գնագնագնագնա´, ´, ´, ´, ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն տուր. այդպիսով 
երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէերկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէերկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէերկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս, եւ յետոյ` հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի””””»»»»    
((((Մատթէոս 19.21)Մատթէոս 19.21)Մատթէոս 19.21)Մատթէոս 19.21)::::    

1) 1) 1) 1) ««««Եթէ կԵթէ կԵթէ կԵթէ կ’’’’ուզես կատարեալ ըլլալուզես կատարեալ ըլլալուզես կատարեալ ըլլալուզես կատարեալ ըլլալ»:»:»:»:    Կատարելութեան Կատարելութեան Կատարելութեան Կատարելութեան 
հասնելու համար Յիսուս երիտասարդին եւ մեր դիմաց կը հասնելու համար Յիսուս երիտասարդին եւ մեր դիմաց կը հասնելու համար Յիսուս երիտասարդին եւ մեր դիմաց կը հասնելու համար Յիսուս երիտասարդին եւ մեր դիմաց կը 
դնէ երկու պայման` օգնել աղքատներուն եւ հետեւիլ իրեն.դնէ երկու պայման` օգնել աղքատներուն եւ հետեւիլ իրեն.դնէ երկու պայման` օգնել աղքատներուն եւ հետեւիլ իրեն.դնէ երկու պայման` օգնել աղքատներուն եւ հետեւիլ իրեն.----    

ա) Օգնել աղքատներուն: Յիսուս աղքատներուն քիչ բան ա) Օգնել աղքատներուն: Յիսուս աղքատներուն քիչ բան ա) Օգնել աղքատներուն: Յիսուս աղքատներուն քիչ բան ա) Օգնել աղքատներուն: Յիսուս աղքատներուն քիչ բան 
տալու մասին չի խօսիր երիտասարդին, այլ` ամբողջ ունեցատալու մասին չի խօսիր երիտասարդին, այլ` ամբողջ ունեցատալու մասին չի խօսիր երիտասարդին, այլ` ամբողջ ունեցատալու մասին չի խօսիր երիտասարդին, այլ` ամբողջ ունեցա----
ծծծծը տալու մասին. ը տալու մասին. ը տալու մասին. ը տալու մասին. ««««Ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն Ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն Ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն Ինչ որ ունիս` ծախէ եւ աղքատներուն 
տուրտուրտուրտուր»: »: »: »: Մէկը կրնայ խորհիլ, թէ արդեօք կարելի՞ բան է ամէն Մէկը կրնայ խորհիլ, թէ արդեօք կարելի՞ բան է ամէն Մէկը կրնայ խորհիլ, թէ արդեօք կարելի՞ բան է ամէն Մէկը կրնայ խորհիլ, թէ արդեօք կարելի՞ բան է ամէն 
ինչ ծախել եւ աղքատներուն տալ: Այոինչ ծախել եւ աղքատներուն տալ: Այոինչ ծախել եւ աղքատներուն տալ: Այոինչ ծախել եւ աղքատներուն տալ: Այո´, ´, ´, ´, կարելի կարելի կարելի կարելի բան բան բան բան է, փասէ, փասէ, փասէ, փաս----
տօրէն այդպիսին էր առաջին եկեղեցւոյ կեանքը: Գործք Առատօրէն այդպիսին էր առաջին եկեղեցւոյ կեանքը: Գործք Առատօրէն այդպիսին էր առաջին եկեղեցւոյ կեանքը: Գործք Առատօրէն այդպիսին էր առաջին եկեղեցւոյ կեանքը: Գործք Առա----
քելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս հաւատաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս հաւատաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս հաւատաքելոց գիրքին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս հաւատացեալները ցեալները ցեալները ցեալները 
իրենց իրենց իրենց իրենց ««««կալուածներն ու ինչքերը կը ծախէին եւ եկամուտը կը կալուածներն ու ինչքերը կը ծախէին եւ եկամուտը կը կալուածներն ու ինչքերը կը ծախէին եւ եկամուտը կը կալուածներն ու ինչքերը կը ծախէին եւ եկամուտը կը 
բաշխէին բոլորին, նայած թէ ոբաշխէին բոլորին, նայած թէ ոբաշխէին բոլորին, նայած թէ ոբաշխէին բոլորին, նայած թէ ո´́́́վ ինչ բանի պէտք ունէրվ ինչ բանի պէտք ունէրվ ինչ բանի պէտք ունէրվ ինչ բանի պէտք ունէր»»»» (2.44 (2.44 (2.44 (2.44----
45454545), ), ), ), իսկ երկու գլուխ անդին, Ղուկաս խօսելով հաւատացեալիսկ երկու գլուխ անդին, Ղուկաս խօսելով հաւատացեալիսկ երկու գլուխ անդին, Ղուկաս խօսելով հաւատացեալիսկ երկու գլուխ անդին, Ղուկաս խօսելով հաւատացեալ----
ներուն մասին` կ'ըսէ. ներուն մասին` կ'ըսէ. ներուն մասին` կ'ըսէ. ներուն մասին` կ'ըսէ. ««««Արտ կամ տուն ունեցողները զանոնք Արտ կամ տուն ունեցողները զանոնք Արտ կամ տուն ունեցողները զանոնք Արտ կամ տուն ունեցողները զանոնք 
կը ծախէին եւ ծախուածներուն կը ծախէին եւ ծախուածներուն կը ծախէին եւ ծախուածներուն կը ծախէին եւ ծախուածներուն դրդրդրդրամամամամը կը յանձնէին առաքը կը յանձնէին առաքը կը յանձնէին առաքը կը յանձնէին առաք----
եալներուն, որոնք բաշխումը կը կատարէին` նայած թէ ոեալներուն, որոնք բաշխումը կը կատարէին` նայած թէ ոեալներուն, որոնք բաշխումը կը կատարէին` նայած թէ ոեալներուն, որոնք բաշխումը կը կատարէին` նայած թէ ո´́́́վ վ վ վ 
ինչ բանի պէտք ունէրինչ բանի պէտք ունէրինչ բանի պէտք ունէրինչ բանի պէտք ունէր»»»» (4. (4. (4. (4.34343434----37): 37): 37): 37):     

Դրամը սիրող մարդը` չի կրնար օգնել աղքատներուն: Դրամը սիրող մարդը` չի կրնար օգնել աղքատներուն: Դրամը սիրող մարդը` չի կրնար օգնել աղքատներուն: Դրամը սիրող մարդը` չի կրնար օգնել աղքատներուն: 
Նիւթապաշտ մարդը` չի կրնար մարդասիրութեան առաքիՆիւթապաշտ մարդը` չի կրնար մարդասիրութեան առաքիՆիւթապաշտ մարդը` չի կրնար մարդասիրութեան առաքիՆիւթապաշտ մարդը` չի կրնար մարդասիրութեան առաքի----
նութիւնը ձեռք ձգել: Քրիստոնեայ եւ ինքզինք Քրիստոսնութիւնը ձեռք ձգել: Քրիստոնեայ եւ ինքզինք Քրիստոսնութիւնը ձեռք ձգել: Քրիստոնեայ եւ ինքզինք Քրիստոսնութիւնը ձեռք ձգել: Քրիստոնեայ եւ ինքզինք Քրիստոսիիիի    
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հետհետհետհետեւորդ նկատող մարդուն կեանքին մէջ աղքատը պէտք է եւորդ նկատող մարդուն կեանքին մէջ աղքատը պէտք է եւորդ նկատող մարդուն կեանքին մէջ աղքատը պէտք է եւորդ նկատող մարդուն կեանքին մէջ աղքատը պէտք է 
մնայուն ներկայութիւն դառնայ: մնայուն ներկայութիւն դառնայ: մնայուն ներկայութիւն դառնայ: մնայուն ներկայութիւն դառնայ: Զարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. ԱզնաւորեանԶարեհ Արք. Ազնաւորեանըըըը    
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: Ո՞ւր է աղքատներուն տեղը մեր առաքելութեան մէջ: 
Մենք նկատի կՄենք նկատի կՄենք նկատի կՄենք նկատի կ’’’’առնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօառնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօառնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօառնե՞նք զանոնք, թէ՝ յաճախ նոյնիսկ մեր հօ----
րենական տուներու աղքատ ու հարենական տուներու աղքատ ու հարենական տուներու աղքատ ու հարենական տուներու աղքատ ու համեստ պայմանները մոռմեստ պայմանները մոռմեստ պայմանները մոռմեստ պայմանները մոռ----
նալով՝ երես կը դարձնենք անոնց, մեր ամբողջ ուշադրունալով՝ երես կը դարձնենք անոնց, մեր ամբողջ ուշադրունալով՝ երես կը դարձնենք անոնց, մեր ամբողջ ուշադրունալով՝ երես կը դարձնենք անոնց, մեր ամբողջ ուշադրութիւթիւթիւթիւ----
նը, մեր համակրանքը, մեր սրտակցունը, մեր համակրանքը, մեր սրտակցունը, մեր համակրանքը, մեր սրտակցունը, մեր համակրանքը, մեր սրտակցութիւնն ու մեր ստրկաթիւնն ու մեր ստրկաթիւնն ու մեր ստրկաթիւնն ու մեր ստրկա----
կան գործակցութիւնը ընծայելով միայն հարուստներուն, յական գործակցութիւնը ընծայելով միայն հարուստներուն, յական գործակցութիւնը ընծայելով միայն հարուստներուն, յական գործակցութիւնը ընծայելով միայն հարուստներուն, յա----
ջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորջողակներուն, երեւելիներուն, զօրաւորներուններուններուններուն»:»:»:»:    

Մարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանաՄարդը կարիքը ունի Աստուծոյ ողորմութեան, մանա----
ւանւանւանւանդդդդ    դդդդաաաատաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ տաստանի օրը: Իսկ դատաստանի օրը Աստուծմէ 
ողորողորողորողորմութիւն գտնեմութիւն գտնեմութիւն գտնեմութիւն գտնելու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն լու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն լու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն լու ամենէն ապահով կերպը` ուրիշներուն 
հանհանհանհանդէպ ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: դէպ ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: դէպ ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: դէպ ողորմած ըլլալն է, ուրիշներուն ողորմութիւն տալն է: 
Իր նմանին հանդէպ ողորԻր նմանին հանդէպ ողորԻր նմանին հանդէպ ողորԻր նմանին հանդէպ ողորմած եղողը, դատաստանի օրը մած եղողը, դատաստանի օրը մած եղողը, դատաստանի օրը մած եղողը, դատաստանի օրը 
պիտի վայելէ Աստուծոյ ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ պիտի վայելէ Աստուծոյ ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ պիտի վայելէ Աստուծոյ ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ պիտի վայելէ Աստուծոյ ողորմութիւնը, ինչպէս Աստուծոյ 
խօսխօսխօսխօսքը կ'ըսէ. քը կ'ըսէ. քը կ'ըսէ. քը կ'ըսէ. ««««Ողորմած մարդուն պարագային` Աստուծոյ Ողորմած մարդուն պարագային` Աստուծոյ Ողորմած մարդուն պարագային` Աստուծոյ Ողորմած մարդուն պարագային` Աստուծոյ 
ողորմուողորմուողորմուողորմութիւնը պիտի յաղթանակէ դատաստանի ատենթիւնը պիտի յաղթանակէ դատաստանի ատենթիւնը պիտի յաղթանակէ դատաստանի ատենթիւնը պիտի յաղթանակէ դատաստանի ատեն»»»»    
((((Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):Յակոբոս 2.13):    

Մի առարկեր թէ չեսՄի առարկեր թէ չեսՄի առարկեր թէ չեսՄի առարկեր թէ չես    կրնար աղկրնար աղկրնար աղկրնար աղքատներուն օգնել քանի քատներուն օգնել քանի քատներուն օգնել քանի քատներուն օգնել քանի 
հարուստ չեսհարուստ չեսհարուստ չեսհարուստ չես: : : : Հարստութենէն աւելի, պէտք է կաՀարստութենէն աւելի, պէտք է կաՀարստութենէն աւելի, պէտք է կաՀարստութենէն աւելի, պէտք է կա´́́́մք ու մք ու մք ու մք ու 
փափափափափափափափա´́́́ք ունենալ որպէսզի կարենասք ունենալ որպէսզի կարենասք ունենալ որպէսզի կարենասք ունենալ որպէսզի կարենաս    օգնել աղքատնեօգնել աղքատնեօգնել աղքատնեօգնել աղքատներուն:րուն:րուն:րուն:    
ԵԵԵԵթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չեսթէ դրամ չես կրնար տալ աղքատին, ժպի՞տ ալ չես    կրնար կրնար կրնար կրնար 
տալ ժպիտի կարիքը ունեցողին:տալ ժպիտի կարիքը ունեցողին:տալ ժպիտի կարիքը ունեցողին:տալ ժպիտի կարիքը ունեցողին:    Այսօր քիչ մարդիկ դրամի Այսօր քիչ մարդիկ դրամի Այսօր քիչ մարդիկ դրամի Այսօր քիչ մարդիկ դրամի 
կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն մարդոց որոնք կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն մարդոց որոնք կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն մարդոց որոնք կարիքը ունին, բայց շա՜տ է թիւը այն մարդոց որոնք 
քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:քաջալերական անոյշ խօսք մը լսելու կարիքը ունին:    Աղքատ Աղքատ Աղքատ Աղքատ 
ու տնազուրու տնազուրու տնազուրու 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 
հասկցոհասկցոհասկցոհասկցող սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝ ղ սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝ ղ սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝ ղ սրտի պէտք ունին: Ուստի, գրպանդ բանալէ առաջ՝ 
սիրտդ բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրտդ բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրտդ բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր սիրտդ բաց լսելու: Դրամ տալէ առաջ՝ ժամանակ տուր 
սիրելու եւ գուրգուրալու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու սիրելու եւ գուրգուրալու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու սիրելու եւ գուրգուրալու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու սիրելու եւ գուրգուրալու: Եթէ դրամ տաս առանց սէր ու 
ժամանակ տաժամանակ տաժամանակ տաժամանակ տալու, կը նշանակէ թէ տակաւին չես հասկցած թէ լու, կը նշանակէ թէ տակաւին չես հասկցած թէ լու, կը նշանակէ թէ տակաւին չես հասկցած թէ լու, կը նշանակէ թէ տակաւին չես հասկցած թէ 
իիիի´́́́նչ է աղքանչ է աղքանչ է աղքանչ է աղքատասիրութիւնը:տասիրութիւնը:տասիրութիւնը:տասիրութիւնը:    
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Սարգիս Շնորհալին կ'ըսէ. Սարգիս Շնորհալին կ'ըսէ. Սարգիս Շնորհալին կ'ըսէ. Սարգիս Շնորհալին կ'ըսէ. ««««Թող ոչ ոԹող ոչ ոԹող ոչ ոԹող ոչ ոք աղքատութեան ք աղքատութեան ք աղքատութեան ք աղքատութեան 
պատճառով հեռու մնայ ողորմածուպատճառով հեռու մնայ ողորմածուպատճառով հեռու մնայ ողորմածուպատճառով հեռու մնայ ողորմածութենէն, որովհետեւ թենէն, որովհետեւ թենէն, որովհետեւ թենէն, որովհետեւ 
արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ որ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ որ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ որ արտաքնապէս կրնայ ոչինչ ունենալ, սակայն ինչ որ 
բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի բնութենէն է լիովին եւ կատարեալ կերպով ունի: Բացի 
կամքէն ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, կամքէն ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, կամքէն ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, կամքէն ոչինչ կրնայ մարդս ետ կեցնել ողորմութիւն ընելէ, 
ոոոո´́́́չ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ոչ ժամանակը, ո´́́́չ չքաւորութիւնը եւ ոչ չքաւորութիւնը եւ ոչ չքաւորութիւնը եւ ոչ չքաւորութիւնը եւ ո´́́́չ ալ հակաչ ալ հակաչ ալ հակաչ ալ հակառակ ռակ ռակ ռակ 
բաներ:բաներ:բաներ:բաներ:    

Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով Եթէ ոսկի չունիս ողորմելու, սակայն ձեռք ունիս, որով 
կրնաս կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կրնաս կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կրնաս կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն կրնաս կարօտեալներուն օգնել եւ վտանգուածներուն 
կարիքները հոգալ:կարիքները հոգալ:կարիքները հոգալ:կարիքները հոգալ:    

Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի Եթէ արծաթ չունիս, սակայն խօսք ունիս, որ աւելի 
պատուական է քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը պատուական է քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը պատուական է քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը պատուական է քան արծաթը, որով ընկերոջդ ցաւը կը 
մխիթարես, սգաւորին սուգը կը սփոփես եւ մմխիթարես, սգաւորին սուգը կը սփոփես եւ մմխիթարես, սգաւորին սուգը կը սփոփես եւ մմխիթարես, սգաւորին սուգը կը սփոփես եւ մեղաւորը եղաւորը եղաւորը եղաւորը 
խրատելով դարձի կը բերես:խրատելով դարձի կը բերես:խրատելով դարձի կը բերես:խրատելով դարձի կը բերես:    

Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն Եթէ հաց չունիս որպէսզի աղքատը կերակրես, սակայն 
լեզու ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, լեզու ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, լեզու ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, լեզու ունիս, որով հոգեւոր հացը կը քաղցրացնես անոր, 
աստուածային ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց աստուածային ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց աստուածային ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց աստուածային ըմպելին կը մատռուակես եւ հասարակաց 
օգտին համար աղօթք կը մատուցանես:օգտին համար աղօթք կը մատուցանես:օգտին համար աղօթք կը մատուցանես:օգտին համար աղօթք կը մատուցանես:    

Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն Եթէ զգեստ չունիս որով մերկը հագցնես, սակայն 
աաաարցունք ունիս թափելու համար խեղճին, մերկին ու րցունք ունիս թափելու համար խեղճին, մերկին ու րցունք ունիս թափելու համար խեղճին, մերկին ու րցունք ունիս թափելու համար խեղճին, մերկին ու 
աղքատին վրայ:աղքատին վրայ:աղքատին վրայ:աղքատին վրայ:    

Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց Եթէ յարկեր չունիս օտարը անոնց տակ ընդունելու, բայց 
կրնաս բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:կրնաս բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:կրնաս բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:կրնաս բաժակ մը ջուր խմցնել եւ հիւրերուն սպասարկել:    

Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն Եթէ հիւանդը դարմանելու կարողութիւն չունիս, սակայն 
ոչ մէկ բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:ոչ մէկ բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:ոչ մէկ բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:ոչ մէկ բան կ'արգիլէ քեզի որ հիւանդտեսի երթաս:    

Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը Եթէ բանտարկեալը ազատելու պէտք եղած գումարը 
չունիս, սակայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն չունիս, սակայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն չունիս, սակայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն չունիս, սակայն ոտք ունիս անոր մօտ երթալու եւ զայն 
տեսնելու, քաջալերելու, մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, տեսնելու, քաջալերելու, մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, տեսնելու, քաջալերելու, մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, տեսնելու, քաջալերելու, մխիթարելու եւ անոր ցաւակցելու, 
հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու անոր ազատութեան հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու անոր ազատութեան հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու անոր ազատութեան հառաչելու եւ Աստուծոյ աղաչելու անոր ազատութեան 
համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ արձակիչ` համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ արձակիչ` համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ արձակիչ` համար, վշտակից ըլլալու անոր վիշտերուն եւ արձակիչ` 
կապանքներուկապանքներուկապանքներուկապանքներուն:ն:ն:ն:    
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Այս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն, Այս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն, Այս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն, Այս բոլորը հարստութենէն նուազ ողորմութիւն չեն, 
միայն թէ յօժարութեամբ կատարուին, որովհետեւ Աստուած միայն թէ յօժարութեամբ կատարուին, որովհետեւ Աստուած միայն թէ յօժարութեամբ կատարուին, որովհետեւ Աստուած միայն թէ յօժարութեամբ կատարուին, որովհետեւ Աստուած 
ոչ թէ տրուածին կը նայի, այլ յօժար կամքին: Եթէ այս տեսնէ, ոչ թէ տրուածին կը նայի, այլ յօժար կամքին: Եթէ այս տեսնէ, ոչ թէ տրուածին կը նայի, այլ յօժար կամքին: Եթէ այս տեսնէ, ոչ թէ տրուածին կը նայի, այլ յօժար կամքին: Եթէ այս տեսնէ, 
նուազը աւելի կը յարգէ քան աւելորդներէն տրուածը, ինչ որ նուազը աւելի կը յարգէ քան աւելորդներէն տրուածը, ինչ որ նուազը աւելի կը յարգէ քան աւելորդներէն տրուածը, ինչ որ նուազը աւելի կը յարգէ քան աւելորդներէն տրուածը, ինչ որ 
յայտնի է այն այրի կնոջմէն, որ իր ունեցած երյայտնի է այն այրի կնոջմէն, որ իր ունեցած երյայտնի է այն այրի կնոջմէն, որ իր ունեցած երյայտնի է այն այրի կնոջմէն, որ իր ունեցած երկու լումաները կու լումաները կու լումաները կու լումաները 
գանձանակին մէջ նետեց, եւ որուն համար Տէրը ինք վկայեց գանձանակին մէջ նետեց, եւ որուն համար Տէրը ինք վկայեց գանձանակին մէջ նետեց, եւ որուն համար Տէրը ինք վկայեց գանձանակին մէջ նետեց, եւ որուն համար Տէրը ինք վկայեց 
ըսելով.ըսելով.ըսելով.ըսելով.----    ՎստաՎստաՎստաՎստա´́́́հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ հ գիտցէք, որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ 
դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջ, որովհետեւ միւսները 
իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցին, մինչ անիկա, 
հակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունհակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունհակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունհակառակ չքաւոր ըլլալուն, ինչ որ ունէր` նետեց, իր ամբոէր` նետեց, իր ամբոէր` նետեց, իր ամբոէր` նետեց, իր ամբո´́́́ղջ ղջ ղջ ղջ 
ապրուստըապրուստըապրուստըապրուստը» » » » (Մարկոս 12.43(Մարկոս 12.43(Մարկոս 12.43(Մարկոս 12.43----44):44):44):44):    

Կը տեսնե՞ս որ Աստուած սրտի յօժարութեան կը նայի եւ Կը տեսնե՞ս որ Աստուած սրտի յօժարութեան կը նայի եւ Կը տեսնե՞ս որ Աստուած սրտի յօժարութեան կը նայի եւ Կը տեսնե՞ս որ Աստուած սրտի յօժարութեան կը նայի եւ 
ոոոո´́́́չ թէ տրուածին մեծութեան, որովհետեւ եթէ փոքրագոյն չ թէ տրուածին մեծութեան, որովհետեւ եթէ փոքրագոյն չ թէ տրուածին մեծութեան, որովհետեւ եթէ փոքրագոյն չ թէ տրուածին մեծութեան, որովհետեւ եթէ փոքրագոյն 
մեղքերուն (դատարկ խօսքերու, անառակ նայուածքի եւ մեղքերուն (դատարկ խօսքերու, անառակ նայուածքի եւ մեղքերուն (դատարկ խօսքերու, անառակ նայուածքի եւ մեղքերուն (դատարկ խօսքերու, անառակ նայուածքի եւ 
բամբասանքի) համար դատաստան պիտի պահանջուի բամբասանքի) համար դատաստան պիտի պահանջուի բամբասանքի) համար դատաստան պիտի պահանջուի բամբասանքի) համար դատաստան պիտի պահանջուի 
մեզմէ, որքա՜ն մեզմէ, որքա՜ն մեզմէ, որքա՜ն մեզմէ, որքա՜ն աւելի դատաստանի օրը մենք պիտի աւելի դատաստանի օրը մենք պիտի աւելի դատաստանի օրը մենք պիտի աւելի դատաստանի օրը մենք պիտի 
վարձատրուինք ու մեծարուինք, շահաւէտ բաներ խօսելու եւ վարձատրուինք ու մեծարուինք, շահաւէտ բաներ խօսելու եւ վարձատրուինք ու մեծարուինք, շահաւէտ բաներ խօսելու եւ վարձատրուինք ու մեծարուինք, շահաւէտ բաներ խօսելու եւ 
խրատելու, ցաւակից ըլլալու, հիւանդտեսի երթալու, եւ խրատելու, ցաւակից ըլլալու, հիւանդտեսի երթալու, եւ խրատելու, ցաւակից ըլլալու, հիւանդտեսի երթալու, եւ խրատելու, ցաւակից ըլլալու, հիւանդտեսի երթալու, եւ 
ողորմութեան ցանկութիւն ունենալու համար, թէեւ այս ողորմութեան ցանկութիւն ունենալու համար, թէեւ այս ողորմութեան ցանկութիւն ունենալու համար, թէեւ այս ողորմութեան ցանկութիւն ունենալու համար, թէեւ այս 
բոլորը ոմանց համար փոքր կը թուին, սակայն ասոնցմով բոլորը ոմանց համար փոքր կը թուին, սակայն ասոնցմով բոլորը ոմանց համար փոքր կը թուին, սակայն ասոնցմով բոլորը ոմանց համար փոքր կը թուին, սակայն ասոնցմով 
արքայութիւնը կը ժառանգենարքայութիւնը կը ժառանգենարքայութիւնը կը ժառանգենարքայութիւնը կը ժառանգենք եւ ողորմածներուն խոստացք եւ ողորմածներուն խոստացք եւ ողորմածներուն խոստացք եւ ողորմածներուն խոստաց----
ուած բարիքներուն կ'արժանանանք, մեր Տիրոջ Յիսուս ուած բարիքներուն կ'արժանանանք, մեր Տիրոջ Յիսուս ուած բարիքներուն կ'արժանանանք, մեր Տիրոջ Յիսուս ուած բարիքներուն կ'արժանանանք, մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի շնորհքով եւ մարդասիրութեամբՔրիստոսի շնորհքով եւ մարդասիրութեամբՔրիստոսի շնորհքով եւ մարդասիրութեամբՔրիստոսի շնորհքով եւ մարդասիրութեամբ»:»:»:»:    

Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը Աստուծոյ մեզի տուածին հետ բաղդատած` մեր տուածը 
մարդոց ոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին, ի՞նչ կ'ընենք մարդոց ոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին, ի՞նչ կ'ընենք մարդոց ոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին, ի՞նչ կ'ընենք մարդոց ոչինչ է: Մենք ի՞նչ կու տանք աղքատին, ի՞նչ կ'ընենք 
աղքատին համար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տաաղքատին համար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տաաղքատին համար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տաաղքատին համար: Հագուստի կտո՞ր մը կու տանք. Աստուած նք. Աստուած նք. Աստուած նք. Աստուած 
իր Որդիին արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ իր Որդիին արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ իր Որդիին արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ իր Որդիին արիւնով ճերմկցուած պատմուճանը կը շնորհէ 
մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր կու տանք. Աստուած կենսատու Գետը մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր կու տանք. Աստուած կենսատու Գետը մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր կու տանք. Աստուած կենսատու Գետը մեզի: Գաւաթ մը ջո՞ւր կու տանք. Աստուած կենսատու Գետը 
կը պարգեւէ մեզի: Օր մը կամ երկու օր տնազուրկ մը մեր կը պարգեւէ մեզի: Օր մը կամ երկու օր տնազուրկ մը մեր կը պարգեւէ մեզի: Օր մը կամ երկու օր տնազուրկ մը մեր կը պարգեւէ մեզի: Օր մը կամ երկու օր տնազուրկ մը մեր 
տո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենական բնատո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենական բնատո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենական բնատո՞ւնը կ'առնենք. Աստուած երկնային յաւիտենական բնա----
կարաններ կարաններ կարաններ կարաններ կը կը կը կը խոստախոստախոստախոստանայ նայ նայ նայ մեզի: Մեր տուածով մեզի: Մեր տուածով մեզի: Մեր տուածով մեզի: Մեր տուածով ժամանակաժամանակաժամանակաժամանակա----
ւոր ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական ւոր ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական ւոր ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական ւոր ուրախութի՞ւն կը պատճառենք. Աստուած յաւերժական 
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երջանկութիւն ու ցնծութիւն վերապահած է մեզի: Մեերջանկութիւն ու ցնծութիւն վերապահած է մեզի: Մեերջանկութիւն ու ցնծութիւն վերապահած է մեզի: Մեերջանկութիւն ու ցնծութիւն վերապահած է մեզի: Մենք նք նք նք 
աղքատին ձեռքիաղքատին ձեռքիաղքատին ձեռքիաղքատին ձեռքին մէջ ն մէջ ն մէջ ն մէջ դրա՞մ կը դնենքդրա՞մ կը դնենքդրա՞մ կը դնենքդրա՞մ կը դնենք. . . . Աստուած մեր սրտին Աստուած մեր սրտին Աստուած մեր սրտին Աստուած մեր սրտին 
մէջ կը հաստատէ իր Որդիին փրկութիւնը, մեր մտքին մէջ` մէջ կը հաստատէ իր Որդիին փրկութիւնը, մեր մտքին մէջ` մէջ կը հաստատէ իր Որդիին փրկութիւնը, մեր մտքին մէջ` մէջ կը հաստատէ իր Որդիին փրկութիւնը, մեր մտքին մէջ` 
անոր խաղաղութիւնը, իսկ մեր հոգիին մէջ` անորանոր խաղաղութիւնը, իսկ մեր հոգիին մէջ` անորանոր խաղաղութիւնը, իսկ մեր հոգիին մէջ` անորանոր խաղաղութիւնը, իսկ մեր հոգիին մէջ` անոր    մաքրումաքրումաքրումաքրու----
թիւնն ու սրբութիւնը:թիւնն ու սրբութիւնը:թիւնն ու սրբութիւնը:թիւնն ու սրբութիւնը:    

Սիրելիներ, պէտք է ողորմինքՍիրելիներ, պէտք է ողորմինքՍիրելիներ, պէտք է ողորմինքՍիրելիներ, պէտք է ողորմինք    երկրի վրերկրի վրերկրի վրերկրի վրայ եղողին, այ եղողին, այ եղողին, այ եղողին, 
որպէսզի երկինքի մէջ Եղողը ողորմի մորպէսզի երկինքի մէջ Եղողը ողորմի մորպէսզի երկինքի մէջ Եղողը ողորմի մորպէսզի երկինքի մէջ Եղողը ողորմի մեզի:եզի:եզի:եզի:    

բ) Հետեւիլ Քրիստոսի: Քրիստոսի կրնան հետեւիլ միայն բ) Հետեւիլ Քրիստոսի: Քրիստոսի կրնան հետեւիլ միայն բ) Հետեւիլ Քրիստոսի: Քրիստոսի կրնան հետեւիլ միայն բ) Հետեւիլ Քրիստոսի: Քրիստոսի կրնան հետեւիլ միայն 
անոնք` որոնք կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, ահա անոնք` որոնք կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, ահա անոնք` որոնք կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, ահա անոնք` որոնք կապուած չեն նիւթական այս աշխարհին, ահա 
թէ ինչու Յիսուս երիտասարդին նախ պատուիրեթէ ինչու Յիսուս երիտասարդին նախ պատուիրեթէ ինչու Յիսուս երիտասարդին նախ պատուիրեթէ ինչու Յիսուս երիտասարդին նախ պատուիրեց որ իր ց որ իր ց որ իր ց որ իր 
ունեցաունեցաունեցաունեցածը բաժնէ, եւ անկէ յետոյ միայն իրեն հետեւի:ծը բաժնէ, եւ անկէ յետոյ միայն իրեն հետեւի:ծը բաժնէ, եւ անկէ յետոյ միայն իրեն հետեւի:ծը բաժնէ, եւ անկէ յետոյ միայն իրեն հետեւի:    

Յիսուս հրաւիրեց երիտասարդը հետեւելու իրեն, այլ Յիսուս հրաւիրեց երիտասարդը հետեւելու իրեն, այլ Յիսուս հրաւիրեց երիտասարդը հետեւելու իրեն, այլ Յիսուս հրաւիրեց երիտասարդը հետեւելու իրեն, այլ 
խօսքով` հետեւելու իր քայլերուն եւ իրեն նման սուրբ կեանք խօսքով` հետեւելու իր քայլերուն եւ իրեն նման սուրբ կեանք խօսքով` հետեւելու իր քայլերուն եւ իրեն նման սուրբ կեանք խօսքով` հետեւելու իր քայլերուն եւ իրեն նման սուրբ կեանք 
ապրելու, ծառայութեան կեանք ապրելու, մարդասէր ու աղապրելու, ծառայութեան կեանք ապրելու, մարդասէր ու աղապրելու, ծառայութեան կեանք ապրելու, մարդասէր ու աղապրելու, ծառայութեան կեանք ապրելու, մարդասէր ու աղ----
քատասէր ըլլալու: քատասէր ըլլալու: քատասէր ըլլալու: քատասէր ըլլալու: ««««ՀՀՀՀետեւէետեւէետեւէետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»»»»    բառերով, Յիսբառերով, Յիսբառերով, Յիսբառերով, Յիսուս ըսել ուս ըսել ուս ըսել ուս ըսել 
կկկկ’’’’ուզէր. ուզէր. ուզէր. ուզէր. ««««ՀՀՀՀետեւէ ինծի ետեւէ ինծի ետեւէ ինծի ետեւէ ինծի մնայուն կերպով, հմնայուն կերպով, հմնայուն կերպով, հմնայուն կերպով, հետեւէ ինծի ետեւէ ինծի ետեւէ ինծի ետեւէ ինծի 
հաւատարմութեամբ, հետեւէ ինծի ուրախուհաւատարմութեամբ, հետեւէ ինծի ուրախուհաւատարմութեամբ, հետեւէ ինծի ուրախուհաւատարմութեամբ, հետեւէ ինծի ուրախութեամբ, հետեւէ թեամբ, հետեւէ թեամբ, հետեւէ թեամբ, հետեւէ 
ինծի յօժարութեամբ: Հետեւէ սիրոյս` որպէսինծի յօժարութեամբ: Հետեւէ սիրոյս` որպէսինծի յօժարութեամբ: Հետեւէ սիրոյս` որպէսինծի յօժարութեամբ: Հետեւէ սիրոյս` որպէսզի հետագային զի հետագային զի հետագային զի հետագային 
դառնաս վկադառնաս վկադառնաս վկադառնաս վկա´́́́ն սիրոյս: Հետեւէ քարոն սիրոյս: Հետեւէ քարոն սիրոյս: Հետեւէ քարոն սիրոյս: Հետեւէ քարոզած Աւետարանիս` զած Աւետարանիս` զած Աւետարանիս` զած Աւետարանիս` 
որպէսզի հետագային դառնաս պատորպէսզի հետագային դառնաս պատորպէսզի հետագային դառնաս պատորպէսզի հետագային դառնաս պատմիմիմիմի´́́́չը Աւետարանիչը Աւետարանիչը Աւետարանիչը Աւետարանիս: ս: ս: ս: 
Հետեւէ պատգամած փրկութեանս` որպէսզի հետագային Հետեւէ պատգամած փրկութեանս` որպէսզի հետագային Հետեւէ պատգամած փրկութեանս` որպէսզի հետագային Հետեւէ պատգամած փրկութեանս` որպէսզի հետագային 
դառնաս տարածիդառնաս տարածիդառնաս տարածիդառնաս տարածի´́́́չը փրկութեանս: Հետեւէ խոնարհութեանս չը փրկութեանս: Հետեւէ խոնարհութեանս չը փրկութեանս: Հետեւէ խոնարհութեանս չը փրկութեանս: Հետեւէ խոնարհութեանս 
օրինակին եւ խոնարհ եղիր ինծի պէս, որովհետեւ օրինակին եւ խոնարհ եղիր ինծի պէս, որովհետեւ օրինակին եւ խոնարհ եղիր ինծի պէս, որովհետեւ օրինակին եւ խոնարհ եղիր ինծի պէս, որովհետեւ 
արքայութիւնը խոնարհներուն տեղն էարքայութիւնը խոնարհներուն տեղն էարքայութիւնը խոնարհներուն տեղն էարքայութիւնը խոնարհներուն տեղն է: : : : Հետեւէ ինծի եւ ինծի Հետեւէ ինծի եւ ինծի Հետեւէ ինծի եւ ինծի Հետեւէ ինծի եւ ինծի 
պէս օգնական եղիր անօգնականին, պաշտպան եղիր` պէս օգնական եղիր անօգնականին, պաշտպան եղիր` պէս օգնական եղիր անօգնականին, պաշտպան եղիր` պէս օգնական եղիր անօգնականին, պաշտպան եղիր` 
անպաշտպանին, տէանպաշտպանին, տէանպաշտպանին, տէանպաշտպանին, տէր կեցիր անտէր եղոր կեցիր անտէր եղոր կեցիր անտէր եղոր կեցիր անտէր եղողինղինղինղին»:»:»:»:    Տակաւին, երբ Տակաւին, երբ Տակաւին, երբ Տակաւին, երբ 
Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ հետեւելու իրեն` զայն Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ հետեւելու իրեն` զայն Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ հետեւելու իրեն` զայն Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ հետեւելու իրեն` զայն 
հրաւիրած կհրաւիրած կհրաւիրած կհրաւիրած կ’’’’ըլլայ հետեւելու իր խօսքերուն, հաւատալու իր ըլլայ հետեւելու իր խօսքերուն, հաւատալու իր ըլլայ հետեւելու իր խօսքերուն, հաւատալու իր ըլլայ հետեւելու իր խօսքերուն, հաւատալու իր 
խոստումներուն, գործադրելու իր պատուիրանները:  խոստումներուն, գործադրելու իր պատուիրանները:  խոստումներուն, գործադրելու իր պատուիրանները:  խոստումներուն, գործադրելու իր պատուիրանները:      

Մարկոսի համաձայն, Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ Մարկոսի համաձայն, Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ Մարկոսի համաձայն, Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ Մարկոսի համաձայն, Յիսուս երիտասարդը կը հրաւիրէ 
իր խաչը առնելու եւ իրիր խաչը առնելու եւ իրիր խաչը առնելու եւ իրիր խաչը առնելու եւ իրեն հետեւելու. են հետեւելու. են հետեւելու. են հետեւելու. ««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէ ռ խաչդ եւ հետեւէ ռ խաչդ եւ հետեւէ ռ խաչդ եւ հետեւէ 
ինծիինծիինծիինծի»»»»    ((((Մարկոս 10.21): Ուշագրաւ է որ Յիսուս խաչ կամ խաչը Մարկոս 10.21): Ուշագրաւ է որ Յիսուս խաչ կամ խաչը Մարկոս 10.21): Ուշագրաւ է որ Յիսուս խաչ կամ խաչը Մարկոս 10.21): Ուշագրաւ է որ Յիսուս խաչ կամ խաչը 
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ըսելու փոխարէն` խաչդ կըսելու փոխարէն` խաչդ կըսելու փոխարէն` խաչդ կըսելու փոխարէն` խաչդ կ’’’’ըսէ: Սա ցոյց կու տայ թէ ըսէ: Սա ցոյց կու տայ թէ ըսէ: Սա ցոյց կու տայ թէ ըսէ: Սա ցոյց կու տայ թէ 
իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ խաչ մը ունի: Մէկը միւսին իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ խաչ մը ունի: Մէկը միւսին իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ խաչ մը ունի: Մէկը միւսին իւրաքանչիւր անձ իրեն յատուկ խաչ մը ունի: Մէկը միւսին 
խաչը կրել չի կրնար: Ամէն մէկը ինքն իր խաչը պէտք է կրէ:խաչը կրել չի կրնար: Ամէն մէկը ինքն իր խաչը պէտք է կրէ:խաչը կրել չի կրնար: Ամէն մէկը ինքն իր խաչը պէտք է կրէ:խաչը կրել չի կրնար: Ամէն մէկը ինքն իր խաչը պէտք է կրէ:    

Ի՞նչ պէտք էԻ՞նչ պէտք էԻ՞նչ պէտք էԻ՞նչ պէտք է    հասկնալ խաչը առնել եւ Քրիստոսի հետեւիլ հասկնալ խաչը առնել եւ Քրիստոսի հետեւիլ հասկնալ խաչը առնել եւ Քրիստոսի հետեւիլ հասկնալ խաչը առնել եւ Քրիստոսի հետեւիլ 
խօսքով: Այս մասին տարբեր առիթով մը հետեւեալը ըսած խօսքով: Այս մասին տարբեր առիթով մը հետեւեալը ըսած խօսքով: Այս մասին տարբեր առիթով մը հետեւեալը ըսած խօսքով: Այս մասին տարբեր առիթով մը հետեւեալը ըսած 
ենք.ենք.ենք.ենք.----    

Խաչը շալկելն ու Քրիստոսի հետեւիլը ուրիշ բան չէ եթէ Խաչը շալկելն ու Քրիստոսի հետեւիլը ուրիշ բան չէ եթէ Խաչը շալկելն ու Քրիստոսի հետեւիլը ուրիշ բան չէ եթէ Խաչը շալկելն ու Քրիստոսի հետեւիլը ուրիշ բան չէ եթէ 
ոչ Յիսուսի սէրը եւ Յիսուս իբրեւ սէր տանիլ աշխարհին: Խորոչ Յիսուսի սէրը եւ Յիսուս իբրեւ սէր տանիլ աշխարհին: Խորոչ Յիսուսի սէրը եւ Յիսուս իբրեւ սէր տանիլ աշխարհին: Խորոչ Յիսուսի սէրը եւ Յիսուս իբրեւ սէր տանիլ աշխարհին: Խոր----
քին մէջ, խաչը շալկելը` Խաչեալը շալկել կը նշանակէ. զայքին մէջ, խաչը շալկելը` Խաչեալը շալկել կը նշանակէ. զայքին մէջ, խաչը շալկելը` Խաչեալը շալկել կը նշանակէ. զայքին մէջ, խաչը շալկելը` Խաչեալը շալկել կը նշանակէ. զայն ն ն ն 
շալկել ու աշխարշալկել ու աշխարշալկել ու աշխարշալկել ու աշխարհին տանիլ կը նշանակէ. զայն աշխարհին հին տանիլ կը նշանակէ. զայն աշխարհին հին տանիլ կը նշանակէ. զայն աշխարհին հին տանիլ կը նշանակէ. զայն աշխարհին 
ծանօթացնել կը նշանակէ: Խաչը շալկելը` յանձն առնելն է ծանօթացնել կը նշանակէ: Խաչը շալկելը` յանձն առնելն է ծանօթացնել կը նշանակէ: Խաչը շալկելը` յանձն առնելն է ծանօթացնել կը նշանակէ: Խաչը շալկելը` յանձն առնելն է 
ամէն զոհողութիւն, ուրիշները Քրիստոսի բերելու համար:ամէն զոհողութիւն, ուրիշները Քրիստոսի բերելու համար:ամէն զոհողութիւն, ուրիշները Քրիստոսի բերելու համար:ամէն զոհողութիւն, ուրիշները Քրիստոսի բերելու համար:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»: »: »: »: Խաչը շալկելով Խաչեալին Խաչը շալկելով Խաչեալին Խաչը շալկելով Խաչեալին Խաչը շալկելով Խաչեալին 
հետեւիլը տկարութիւն եւ վեհերոտութիւն չէ ինչպէս հետեւիլը տկարութիւն եւ վեհերոտութիւն չէ ինչպէս հետեւիլը տկարութիւն եւ վեհերոտութիւն չէ ինչպէս հետեւիլը տկարութիւն եւ վեհերոտութիւն չէ ինչպէս ոմանք ոմանք ոմանք ոմանք 
կը կարծեն: Խաչը շալկելը տկարկը կարծեն: Խաչը շալկելը տկարկը կարծեն: Խաչը շալկելը տկարկը կարծեն: Խաչը շալկելը տկար    եւ վեհերոտ մարդու գործ չէ: եւ վեհերոտ մարդու գործ չէ: եւ վեհերոտ մարդու գործ չէ: եւ վեհերոտ մարդու գործ չէ: 
ԽաչԽաչԽաչԽաչ    կրնան շալկել միայն անոնք՝ որոնք զօրաւոր են իրենց կրնան շալկել միայն անոնք՝ որոնք զօրաւոր են իրենց կրնան շալկել միայն անոնք՝ որոնք զօրաւոր են իրենց կրնան շալկել միայն անոնք՝ որոնք զօրաւոր են իրենց 
հհհհաւատքին մէջ: Հերոսութիաւատքին մէջ: Հերոսութիաւատքին մէջ: Հերոսութիաւատքին մէջ: Հերոսութի´́́́ւն է խաչւն է խաչւն է խաչւն է խաչ    շալկելը:շալկելը:շալկելը:շալկելը:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Երբ կը Երբ կը Երբ կը Երբ կը բամբասուինք ու բամբասուինք ու բամբասուինք ու բամբասուինք ու 
լուռ կը մնանք` ատլուռ կը մնանք` ատլուռ կը մնանք` ատլուռ կը մնանք` ատիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի հետեիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի հետեիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի հետեիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի հետեւիլ է: ւիլ է: ւիլ է: ւիլ է: 
Երբ մարդիկ մեզ կը չարախօսեն, բայց անոր փոխարէն մեԵրբ մարդիկ մեզ կը չարախօսեն, բայց անոր փոխարէն մեԵրբ մարդիկ մեզ կը չարախօսեն, բայց անոր փոխարէն մեԵրբ մարդիկ մեզ կը չարախօսեն, բայց անոր փոխարէն մենք նք նք նք 
կը բարեխօսենք անոնց համար` ատկը բարեխօսենք անոնց համար` ատկը բարեխօսենք անոնց համար` ատկը բարեխօսենք անոնց համար` ատիկա խաչը շալկել ու իկա խաչը շալկել ու իկա խաչը շալկել ու իկա խաչը շալկել ու 
Քրիստոսի հետեւիլ է: Երբ բարին կը ցանկանքՔրիստոսի հետեւիլ է: Երբ բարին կը ցանկանքՔրիստոսի հետեւիլ է: Երբ բարին կը ցանկանքՔրիստոսի հետեւիլ է: Երբ բարին կը ցանկանք    մեզի չարիք մեզի չարիք մեզի չարիք մեզի չարիք 
ցանկացողին համար` ատցանկացողին համար` ատցանկացողին համար` ատցանկացողին համար` ատիկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի իկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի իկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի իկա խաչը շալկել ու Քրիստոսի 
հետեւիլ է: Այլ բացատրութեամբ, խաչը շալկելը` կեանքհետեւիլ է: Այլ բացատրութեամբ, խաչը շալկելը` կեանքհետեւիլ է: Այլ բացատրութեամբ, խաչը շալկելը` կեանքհետեւիլ է: Այլ բացատրութեամբ, խաչը շալկելը` կեանքի ի ի ի 
անարդարութիւնանարդարութիւնանարդարութիւնանարդարութիւններն ու անիրաւութիւնները սիրով ու ներն ու անիրաւութիւնները սիրով ու ներն ու անիրաւութիւնները սիրով ու ներն ու անիրաւութիւնները սիրով ու 
համբերութեամբ տանիլն է:համբերութեամբ տանիլն է:համբերութեամբ տանիլն է:համբերութեամբ տանիլն է:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»»»»    խօսքով, Քրիստոս խաչախօսքով, Քրիստոս խաչախօսքով, Քրիստոս խաչախօսքով, Քրիստոս խաչա----
կրութեան կոչ մը չէկրութեան կոչ մը չէկրութեան կոչ մը չէկրութեան կոչ մը չէ´ ´ ´ ´ որ կոր կոր կոր կ’’’’ուղղէ մեզի, այլ խաչասիրութեան: ուղղէ մեզի, այլ խաչասիրութեան: ուղղէ մեզի, այլ խաչասիրութեան: ուղղէ մեզի, այլ խաչասիրութեան: 
Խաչեալը չսիրողը չիԽաչեալը չսիրողը չիԽաչեալը չսիրողը չիԽաչեալը չսիրողը չի´ ´ ´ ´ կրնար անոր խաչը շալկել ու հետեւիլ կրնար անոր խաչը շալկել ու հետեւիլ կրնար անոր խաչը շալկել ու հետեւիլ կրնար անոր խաչը շալկել ու հետեւիլ 
անոր: Խաչը առնելն ու Քրիանոր: Խաչը առնելն ու Քրիանոր: Խաչը առնելն ու Քրիանոր: Խաչը առնելն ու Քրիստոսի հետեւիլը սիրոյ նշան է: ստոսի հետեւիլը սիրոյ նշան է: ստոսի հետեւիլը սիրոյ նշան է: ստոսի հետեւիլը սիրոյ նշան է: 
ԶՔրիստոս սիրող մաԶՔրիստոս սիրող մաԶՔրիստոս սիրող մաԶՔրիստոս սիրող մա´́́́րդը միայն կրնայ իր խաչը առնելով րդը միայն կրնայ իր խաչը առնելով րդը միայն կրնայ իր խաչը առնելով րդը միայն կրնայ իր խաչը առնելով 
Քրիստոսի հետեւիլ: Խաչին կողմէ շալկուողնեՔրիստոսի հետեւիլ: Խաչին կողմէ շալկուողնեՔրիստոսի հետեւիլ: Խաչին կողմէ շալկուողնեՔրիստոսի հետեւիլ: Խաչին կողմէ շալկուողնե´́́́րը միայն րը միայն րը միայն րը միայն 
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կրնան խաչը շալկել: Խաչէն օրհնութիւն ստացողնեկրնան խաչը շալկել: Խաչէն օրհնութիւն ստացողնեկրնան խաչը շալկել: Խաչէն օրհնութիւն ստացողնեկրնան խաչը շալկել: Խաչէն օրհնութիւն ստացողնե´́́́րը միայն րը միայն րը միայն րը միայն 
կրնան Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ զԱստուած իբրեւ օրհնուկրնան Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ զԱստուած իբրեւ օրհնուկրնան Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ զԱստուած իբրեւ օրհնուկրնան Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ զԱստուած իբրեւ օրհնու----
թիւն տանիլ օրհնակարօտթիւն տանիլ օրհնակարօտթիւն տանիլ օրհնակարօտթիւն տանիլ օրհնակարօտ    մարդկութեան:մարդկութեան:մարդկութեան:մարդկութեան:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Խաչը առնելն ու Խաչեալին Խաչը առնելն ու Խաչեալին Խաչը առնելն ու Խաչեալին Խաչը առնելն ու Խաչեալին 
հետեւիլը, պատերազմի յայտահետեւիլը, պատերազմի յայտահետեւիլը, պատերազմի յայտահետեւիլը, պատերազմի յայտարարութիրարութիրարութիրարութի´́́́ւն է Սատանային ւն է Սատանային ւն է Սատանային ւն է Սատանային 
դէմ: Անոր դիմաց ճակատ բանալ է: Անոր մարտահրաւէր դէմ: Անոր դիմաց ճակատ բանալ է: Անոր մարտահրաւէր դէմ: Անոր դիմաց ճակատ բանալ է: Անոր մարտահրաւէր դէմ: Անոր դիմաց ճակատ բանալ է: Անոր մարտահրաւէր 
կարդալ է:կարդալ է:կարդալ է:կարդալ է:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Խաչը շալկելով Քրիստոսի Խաչը շալկելով Քրիստոսի Խաչը շալկելով Քրիստոսի Խաչը շալկելով Քրիստոսի 
հետեւիլը, աղօթելն է կեանքին համահետեւիլը, աղօթելն է կեանքին համահետեւիլը, աղօթելն է կեանքին համահետեւիլը, աղօթելն է կեանքին համար անոնց՝ որոնք մեր ր անոնց՝ որոնք մեր ր անոնց՝ որոնք մեր ր անոնց՝ որոնք մեր 
կեանքը խլել կը ցանկան: Բաղձալն է յաջողութիւնը անոնց՝ կեանքը խլել կը ցանկան: Բաղձալն է յաջողութիւնը անոնց՝ կեանքը խլել կը ցանկան: Բաղձալն է յաջողութիւնը անոնց՝ կեանքը խլել կը ցանկան: Բաղձալն է յաջողութիւնը անոնց՝ 
որոնց բաղձանքը մեզ անյաջող տեսնելն է: Ուրախացնելն է որոնց բաղձանքը մեզ անյաջող տեսնելն է: Ուրախացնելն է որոնց բաղձանքը մեզ անյաջող տեսնելն է: Ուրախացնելն է որոնց բաղձանքը մեզ անյաջող տեսնելն է: Ուրախացնելն է 
անոնց՝ որոնց ուրախութիւնը մեզ տրտմած գտնելն է: անոնց՝ որոնց ուրախութիւնը մեզ տրտմած գտնելն է: անոնց՝ որոնց ուրախութիւնը մեզ տրտմած գտնելն է: անոնց՝ որոնց ուրախութիւնը մեզ տրտմած գտնելն է: 
Զոհուիլն է անոնց համար՝ որոնք մեզ զոհել կԶոհուիլն է անոնց համար՝ որոնք մեզ զոհել կԶոհուիլն է անոնց համար՝ որոնք մեզ զոհել կԶոհուիլն է անոնց համար՝ որոնք մեզ զոհել կ’’’’ուզեն իրենց ուզեն իրենց ուզեն իրենց ուզեն իրենց 
անձնական ամենաչնչին շահին համարանձնական ամենաչնչին շահին համարանձնական ամենաչնչին շահին համարանձնական ամենաչնչին շահին համար::::    ՉեՉեՉեՉե´́́́նք կրնար այս նք կրնար այս նք կրնար այս նք կրնար այս 
բոլորը ընել եթէ չունինք Խաչեալին մեծ սէրը: Ո՞րն է բոլորը ընել եթէ չունինք Խաչեալին մեծ սէրը: Ո՞րն է բոլորը ընել եթէ չունինք Խաչեալին մեծ սէրը: Ո՞րն է բոլորը ընել եթէ չունինք Խաչեալին մեծ սէրը: Ո՞րն է 
մեծագոյն սէրը: մեծագոյն սէրը: մեծագոյն սէրը: մեծագոյն սէրը: ««««Մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ Մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ Մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ Մեծագոյն սէրը այն սէրն է, որով մարդ 
ինքզինք կը զոհէ իր բարեկամներուն համարինքզինք կը զոհէ իր բարեկամներուն համարինքզինք կը զոհէ իր բարեկամներուն համարինքզինք կը զոհէ իր բարեկամներուն համար»»»» ( ( ( (Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
15.13): 15.13): 15.13): 15.13): Քրիստոս ինքզինք զոհեց մեզի համար, ոՔրիստոս ինքզինք զոհեց մեզի համար, ոՔրիստոս ինքզինք զոհեց մեզի համար, ոՔրիստոս ինքզինք զոհեց մեզի համար, ո´́́́չ միայն անոր չ միայն անոր չ միայն անոր չ միայն անոր 
համար որ մեծագոյն սէր մը ունհամար որ մեծագոյն սէր մը ունհամար որ մեծագոյն սէր մը ունհամար որ մեծագոյն սէր մը ունէր մեզի հանդէպ, այլ նաեւ ու էր մեզի հանդէպ, այլ նաեւ ու էր մեզի հանդէպ, այլ նաեւ ու էր մեզի հանդէպ, այլ նաեւ ու 
մանաւանդ անոր համար, որ մեզ նկատի ունէր իբրեւ իր մանաւանդ անոր համար, որ մեզ նկատի ունէր իբրեւ իր մանաւանդ անոր համար, որ մեզ նկատի ունէր իբրեւ իր մանաւանդ անոր համար, որ մեզ նկատի ունէր իբրեւ իր 
մեծագոյն սէրը:մեծագոյն սէրը:մեծագոյն սէրը:մեծագոյն սէրը:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէռ խաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Խաչը շալկելն ու Յիսուսի Խաչը շալկելն ու Յիսուսի Խաչը շալկելն ու Յիսուսի Խաչը շալկելն ու Յիսուսի 
հետեւիլը, խաչով իրագործուած փրկութեան աւետիսը տահետեւիլը, խաչով իրագործուած փրկութեան աւետիսը տահետեւիլը, խաչով իրագործուած փրկութեան աւետիսը տահետեւիլը, խաչով իրագործուած փրկութեան աւետիսը տա----
րածելն է ամենուրեք: Իրաւ քրիստոնրածելն է ամենուրեք: Իրաւ քրիստոնրածելն է ամենուրեք: Իրաւ քրիստոնրածելն է ամենուրեք: Իրաւ քրիստոնեան պարտի Քրիստոսի եան պարտի Քրիստոսի եան պարտի Քրիստոսի եան պարտի Քրիստոսի 
օգնականն ուօգնականն ուօգնականն ուօգնականն ու    գործակիցը ըլլալ: Իսկ Քրիստոսի գործակիցը գործակիցը ըլլալ: Իսկ Քրիստոսի գործակիցը գործակիցը ըլլալ: Իսկ Քրիստոսի գործակիցը գործակիցը ըլլալ: Իսկ Քրիստոսի գործակիցը 
ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի գործը յառաջ տանիլ: Աստուած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի գործը յառաջ տանիլ: Աստուած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի գործը յառաջ տանիլ: Աստուած ըլլալ, կը նշանակէ Քրիստոսի գործը յառաջ տանիլ: Աստուած 
««««Քրիստոսի միջոցաւ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ Քրիստոսի միջոցաւ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց եւ նաեւ 
պաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուպաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուպաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուպաշտօն տուաւ մեզի՝ ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելու»»»»    
((((Բ.Կորնթացիս 5.18): Աստուծոյ հետ հաշտուելով մեր պարԲ.Կորնթացիս 5.18): Աստուծոյ հետ հաշտուելով մեր պարԲ.Կորնթացիս 5.18): Աստուծոյ հետ հաշտուելով մեր պարԲ.Կորնթացիս 5.18): Աստուծոյ հետ հաշտուելով մեր պար----
տականութտականութտականութտականութիւնը իր աւարտին չի հասնիր, ընդհակառակը, իւնը իր աւարտին չի հասնիր, ընդհակառակը, իւնը իր աւարտին չի հասնիր, ընդհակառակը, իւնը իր աւարտին չի հասնիր, ընդհակառակը, 
ատիկա կը կրկնապատկուի եւ նոր թափ կը ստանայ: Աստուատիկա կը կրկնապատկուի եւ նոր թափ կը ստանայ: Աստուատիկա կը կրկնապատկուի եւ նոր թափ կը ստանայ: Աստուատիկա կը կրկնապատկուի եւ նոր թափ կը ստանայ: Աստու----
ծոյ հետ հաշտուիլն ու ուրիշները հաշտութեան բերելը՝ խաչը ծոյ հետ հաշտուիլն ու ուրիշները հաշտութեան բերելը՝ խաչը ծոյ հետ հաշտուիլն ու ուրիշները հաշտութեան բերելը՝ խաչը ծոյ հետ հաշտուիլն ու ուրիշները հաշտութեան բերելը՝ խաչը 
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առնելն ու Քրիստոսի հետեւիլառնելն ու Քրիստոսի հետեւիլառնելն ու Քրիստոսի հետեւիլառնելն ու Քրիստոսի հետեւիլնննն    է: Քրիստոսի նուիրուողը՝ է: Քրիստոսի նուիրուողը՝ է: Քրիստոսի նուիրուողը՝ է: Քրիստոսի նուիրուողը՝ 
մարդոց փրկութեան աշխատանքին է որ նուիրմարդոց փրկութեան աշխատանքին է որ նուիրմարդոց փրկութեան աշխատանքին է որ նուիրմարդոց փրկութեան աշխատանքին է որ նուիրուած կուած կուած կուած կ’’’’ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    

««««ԱԱԱԱ´́́́ռ խռ խռ խռ խաչդ եւ հետեւէաչդ եւ հետեւէաչդ եւ հետեւէաչդ եւ հետեւէ´ ´ ´ ´ ինծիինծիինծիինծի»:»:»:»:    Խաչը զոհողութեան Խաչը զոհողութեան Խաչը զոհողութեան Խաչը զոհողութեան 
նշանակ է: Ուրեմն խաչը առնել ու Քրիստոսի հետեւիլը` նշանակ է: Ուրեմն խաչը առնել ու Քրիստոսի հետեւիլը` նշանակ է: Ուրեմն խաչը առնել ու Քրիստոսի հետեւիլը` նշանակ է: Ուրեմն խաչը առնել ու Քրիստոսի հետեւիլը` 
Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար սիրով Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար սիրով Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար սիրով Աստուծոյ փառքին ու մարդոց բարիքին համար սիրով 
զոհողութիւններ յանձն առնելն է: Տակաւին, խաչը առնել ու զոհողութիւններ յանձն առնելն է: Տակաւին, խաչը առնել ու զոհողութիւններ յանձն առնելն է: Տակաւին, խաչը առնել ու զոհողութիւններ յանձն առնելն է: Տակաւին, խաչը առնել ու 
Քրիստոսի հետեւիլը` կեանքի նեղութիւնները յօժարակամ Քրիստոսի հետեւիլը` կեանքի նեղութիւնները յօժարակամ Քրիստոսի հետեւիլը` կեանքի նեղութիւնները յօժարակամ Քրիստոսի հետեւիլը` կեանքի նեղութիւնները յօժարակամ 
տանիլն է, դժուարիտանիլն է, դժուարիտանիլն է, դժուարիտանիլն է, դժուարին պահերը հոգեկան գոհունակութեամբ ն պահերը հոգեկան գոհունակութեամբ ն պահերը հոգեկան գոհունակութեամբ ն պահերը հոգեկան գոհունակութեամբ 
տանիլն է, փորձութիւններուն դէմ պայքարիլն ու անոնց տանիլն է, փորձութիւններուն դէմ պայքարիլն ու անոնց տանիլն է, փորձութիւններուն դէմ պայքարիլն ու անոնց տանիլն է, փորձութիւններուն դէմ պայքարիլն ու անոնց 
յաղթելն է:յաղթելն է:յաղթելն է:յաղթելն է:    

2) 2) 2) 2) ««««Այդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենասԱյդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենասԱյդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենասԱյդպիսով երկինքի մէջ գանձ պիտի ունենաս»:»:»:»:    
Մեծահարուստ երիտասարդը երկրի վրայ գանձ ունէր բայց Մեծահարուստ երիտասարդը երկրի վրայ գանձ ունէր բայց Մեծահարուստ երիտասարդը երկրի վրայ գանձ ունէր բայց Մեծահարուստ երիտասարդը երկրի վրայ գանձ ունէր բայց 
երկինքի մէջ գանձ չունէր: Յիսուս անոր պատուիրեց հրաժաերկինքի մէջ գանձ չունէր: Յիսուս անոր պատուիրեց հրաժաերկինքի մէջ գանձ չունէր: Յիսուս անոր պատուիրեց հրաժաերկինքի մէջ գանձ չունէր: Յիսուս անոր պատուիրեց հրաժա----
րիլ երկրի վրայրիլ երկրի վրայրիլ երկրի վրայրիլ երկրի վրայ    իր ունեցած գանձէն` եթէ երբեք կիր ունեցած գանձէն` եթէ երբեք կիր ունեցած գանձէն` եթէ երբեք կիր ունեցած գանձէն` եթէ երբեք կ’’’’ուզէր ուզէր ուզէր ուզէր 
երկինքի մէջ գանձ ունենալ: Այս երկընտրանքը մեր ալ դիմաց երկինքի մէջ գանձ ունենալ: Այս երկընտրանքը մեր ալ դիմաց երկինքի մէջ գանձ ունենալ: Այս երկընտրանքը մեր ալ դիմաց երկինքի մէջ գանձ ունենալ: Այս երկընտրանքը մեր ալ դիմաց 
դրուած ունինք.դրուած ունինք.դրուած ունինք.դրուած ունինք.----    Գանձ դիզել կաԳանձ դիզել կաԳանձ դիզել կաԳանձ դիզել կա´́́́մ երկինքի մէջ, եւ կամ` մ երկինքի մէջ, եւ կամ` մ երկինքի մէջ, եւ կամ` մ երկինքի մէջ, եւ կամ` 
երկրի վրայ: Ընտրել կաերկրի վրայ: Ընտրել կաերկրի վրայ: Ընտրել կաերկրի վրայ: Ընտրել կա´́́́մ դրախտի ճամբան, եւ կամ դրախտի ճամբան, եւ կամ դրախտի ճամբան, եւ կամ դրախտի ճամբան, եւ կա´́́́մ` մ` մ` մ` 
դժոխքի ճամբան: Կառչիլ կադժոխքի ճամբան: Կառչիլ կադժոխքի ճամբան: Կառչիլ կադժոխքի ճամբան: Կառչիլ կա´́́́մ աննիւթականին, եւ կամ աննիւթականին, եւ կամ աննիւթականին, եւ կամ աննիւթականին, եւ կա´́́́մ` մ` մ` մ` 
նիւթականին: նիւթականին: նիւթականին: նիւթականին: Չենք կրնար թէՉենք կրնար թէՉենք կրնար թէՉենք կրնար թէ´ ´ ´ ´ դրամին եւ թէդրամին եւ թէդրամին եւ թէդրամին եւ թէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ ծաԱստուծոյ ծաԱստուծոյ ծաԱստուծոյ ծա----
ռայել (Մատթէոս 6.24): Չենք կրնար թէռայել (Մատթէոս 6.24): Չենք կրնար թէռայել (Մատթէոս 6.24): Չենք կրնար թէռայել (Մատթէոս 6.24): Չենք կրնար թէ´ ´ ´ ´ երկնայինին եւ թէերկնայինին եւ թէերկնայինին եւ թէերկնայինին եւ թէ´ ´ ´ ´ 
երկրաերկրաերկրաերկրայինին հետեւորդ ըլլալ: Մեր ձեռքին մէջ դրամ ունենալը յինին հետեւորդ ըլլալ: Մեր ձեռքին մէջ դրամ ունենալը յինին հետեւորդ ըլլալ: Մեր ձեռքին մէջ դրամ ունենալը յինին հետեւորդ ըլլալ: Մեր ձեռքին մէջ դրամ ունենալը 
սխալ չէ, սխալը այն է երբ դրամը ինք մեզ ունի իր ձեռքին մէջ: սխալ չէ, սխալը այն է երբ դրամը ինք մեզ ունի իր ձեռքին մէջ: սխալ չէ, սխալը այն է երբ դրամը ինք մեզ ունի իր ձեռքին մէջ: սխալ չէ, սխալը այն է երբ դրամը ինք մեզ ունի իր ձեռքին մէջ: 
Մեր ունեցածը վայելելը սխալ չէ, սխալը մեր վայՄեր ունեցածը վայելելը սխալ չէ, սխալը մեր վայՄեր ունեցածը վայելելը սխալ չէ, սխալը մեր վայՄեր ունեցածը վայելելը սխալ չէ, սխալը մեր վայելքը մեր ելքը մեր ելքը մեր ելքը մեր 
ունեցածին մէջ տեսնելն է:ունեցածին մէջ տեսնելն է:ունեցածին մէջ տեսնելն է:ունեցածին մէջ տեսնելն է:    

Ի՞նչ է այն գանձը որ հաւատացեալ ու աղքատասէր մարԻ՞նչ է այն գանձը որ հաւատացեալ ու աղքատասէր մարԻ՞նչ է այն գանձը որ հաւատացեալ ու աղքատասէր մարԻ՞նչ է այն գանձը որ հաւատացեալ ու աղքատասէր մար----
դը պիտի ունենայ արքայութեան մէջ: Այդ գանձը առաջին դը պիտի ունենայ արքայութեան մէջ: Այդ գանձը առաջին դը պիտի ունենայ արքայութեան մէջ: Այդ գանձը առաջին դը պիտի ունենայ արքայութեան մէջ: Այդ գանձը առաջին 
հերթին Քրիստոս ինքն է: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ հերթին Քրիստոս ինքն է: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ հերթին Քրիստոս ինքն է: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ հերթին Քրիստոս ինքն է: Պօղոս առաքեալ կը վկայէ, թէ 
««««աներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոսաներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոսաներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոսաներեւակայելի գանձ մըն է Քրիստոս»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 3.8): Այդ Եփեսացիս 3.8): Այդ Եփեսացիս 3.8): Այդ Եփեսացիս 3.8): Այդ 
գանձը Քրիստոսի սէրնգանձը Քրիստոսի սէրնգանձը Քրիստոսի սէրնգանձը Քրիստոսի սէրն    է. հաւատացեալներ երկինքի մէջ պիէ. հաւատացեալներ երկինքի մէջ պիէ. հաւատացեալներ երկինքի մէջ պիէ. հաւատացեալներ երկինքի մէջ պի----
տի վայելեն Քրիստոսի սէրը: Այդ գանձը Քրիստոսի կողմէ տի վայելեն Քրիստոսի սէրը: Այդ գանձը Քրիստոսի կողմէ տի վայելեն Քրիստոսի սէրը: Այդ գանձը Քրիստոսի կողմէ տի վայելեն Քրիստոսի սէրը: Այդ գանձը Քրիստոսի կողմէ 
հաւատացեալներուն տրուելիք ուրախութիւնն է, երջանկուհաւատացեալներուն տրուելիք ուրախութիւնն է, երջանկուհաւատացեալներուն տրուելիք ուրախութիւնն է, երջանկուհաւատացեալներուն տրուելիք ուրախութիւնն է, երջանկու----
թիւնն է, հանգիստն է, խաղաղութիւնն է: Այդ գանձը մեր թիւնն է, հանգիստն է, խաղաղութիւնն է: Այդ գանձը մեր թիւնն է, հանգիստն է, խաղաղութիւնն է: Այդ գանձը մեր թիւնն է, հանգիստն է, խաղաղութիւնն է: Այդ գանձը մեր 
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երկնաւոր Հօր քաղցր ներկայութիւնն է, անոր տաքուկ շունչն երկնաւոր Հօր քաղցր ներկայութիւնն է, անոր տաքուկ շունչն երկնաւոր Հօր քաղցր ներկայութիւնն է, անոր տաքուկ շունչն երկնաւոր Հօր քաղցր ներկայութիւնն է, անոր տաքուկ շունչն 
է: Այդ գանձը Սոէ: Այդ գանձը Սոէ: Այդ գանձը Սոէ: Այդ գանձը Սուրբ Հոգիին հաղորդակցութիւնն է, լեցունոււրբ Հոգիին հաղորդակցութիւնն է, լեցունոււրբ Հոգիին հաղորդակցութիւնն է, լեցունոււրբ Հոգիին հաղորդակցութիւնն է, լեցունու----
թիւնն է, առաջնորդութիւնն է: Այդ գանձը Աստուածամօր թիւնն է, առաջնորդութիւնն է: Այդ գանձը Աստուածամօր թիւնն է, առաջնորդութիւնն է: Այդ գանձը Աստուածամօր թիւնն է, առաջնորդութիւնն է: Այդ գանձը Աստուածամօր 
սիրալիր ներկայութիւնն է, գթառատութիւնն է, գորովն է: Այդ սիրալիր ներկայութիւնն է, գթառատութիւնն է, գորովն է: Այդ սիրալիր ներկայութիւնն է, գթառատութիւնն է, գորովն է: Այդ սիրալիր ներկայութիւնն է, գթառատութիւնն է, գորովն է: Այդ 
գանձը հրեղէն բարի էակներուն դասակցութիւնն է, գործակգանձը հրեղէն բարի էակներուն դասակցութիւնն է, գործակգանձը հրեղէն բարի էակներուն դասակցութիւնն է, գործակգանձը հրեղէն բարի էակներուն դասակցութիւնն է, գործակ----
ցութիւնն է:ցութիւնն է:ցութիւնն է:ցութիւնն է:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս երիտասարդէն իր հարստութենէն հրաժարիլՅիսուս երիտասարդէն իր հարստութենէն հրաժարիլՅիսուս երիտասարդէն իր հարստութենէն հրաժարիլՅիսուս երիտասարդէն իր հարստութենէն հրաժարիլ    
պիտի չպահանջէր եթէ երբեք անոր մօտ դրամասիրութիւն պիտի չպահանջէր եթէ երբեք անոր մօտ դրամասիրութիւն պիտի չպահանջէր եթէ երբեք անոր մօտ դրամասիրութիւն պիտի չպահանջէր եթէ երբեք անոր մօտ դրամասիրութիւն 
չգտնէր, դրամին վստահելու ախտը չտեսնէր: Հարուստ էր չգտնէր, դրամին վստահելու ախտը չտեսնէր: Հարուստ էր չգտնէր, դրամին վստահելու ախտը չտեսնէր: Հարուստ էր չգտնէր, դրամին վստահելու ախտը չտեսնէր: Հարուստ էր 
Զակքէոս: Յիսուս սակայն անկէ չպահանջեց որ հրաժարի իր Զակքէոս: Յիսուս սակայն անկէ չպահանջեց որ հրաժարի իր Զակքէոս: Յիսուս սակայն անկէ չպահանջեց որ հրաժարի իր Զակքէոս: Յիսուս սակայն անկէ չպահանջեց որ հրաժարի իր 
հարստուհարստուհարստուհարստութենէն, որովհետեւ անոր մօտ դրամասիրութիւն թենէն, որովհետեւ անոր մօտ դրամասիրութիւն թենէն, որովհետեւ անոր մօտ դրամասիրութիւն թենէն, որովհետեւ անոր մօտ դրամասիրութիւն 
չգտաւ: Ինչպէս բժիշկը կը քննէ քովը եկողները եւ իւրաքանչգտաւ: Ինչպէս բժիշկը կը քննէ քովը եկողները եւ իւրաքանչգտաւ: Ինչպէս բժիշկը կը քննէ քովը եկողները եւ իւրաքանչգտաւ: Ինչպէս բժիշկը կը քննէ քովը եկողները եւ իւրաքան----
չչչչիւրին իրեն յատուկ կամ իրեն օգտակար դեղը կու տայ, իւրին իրեն յատուկ կամ իրեն օգտակար դեղը կու տայ, իւրին իրեն յատուկ կամ իրեն օգտակար դեղը կու տայ, իւրին իրեն յատուկ կամ իրեն օգտակար դեղը կու տայ, 
նոյնպէս ալ, Յիսուս ամէն մարդու իրեն օգտակար եղող նոյնպէս ալ, Յիսուս ամէն մարդու իրեն օգտակար եղող նոյնպէս ալ, Յիսուս ամէն մարդու իրեն օգտակար եղող նոյնպէս ալ, Յիսուս ամէն մարդու իրեն օգտակար եղող 
պատուէրը կու տայ: Ան քննեց երիտասարդին սիրտը ու պատուէրը կու տայ: Ան քննեց երիտասարդին սիրտը ու պատուէրը կու տայ: Ան քննեց երիտասարդին սիրտը ու պատուէրը կու տայ: Ան քննեց երիտասարդին սիրտը ու 
պատուիրեց անոր հրաժարիլ իր ունեցածէն, եւ քննեց պատուիրեց անոր հրաժարիլ իր ունեցածէն, եւ քննեց պատուիրեց անոր հրաժարիլ իր ունեցածէն, եւ քննեց պատուիրեց անոր հրաժարիլ իր ունեցածէն, եւ քննեց 
Զակքէոսին սիրտը եւ նման պատուէր տալու կարիքը չզգաց:Զակքէոսին սիրտը եւ նման պատուէր տալու կարիքը չզգաց:Զակքէոսին սիրտը եւ նման պատուէր տալու կարիքը չզգաց:Զակքէոսին սիրտը եւ նման պատուէր տալու կարիքը չզգաց:    

««««ԵրիտասարդըԵրիտասարդըԵրիտասարդըԵրիտասարդը    երբ ասիկա լսեց` տրտումերբ ասիկա լսեց` տրտումերբ ասիկա լսեց` տրտումերբ ասիկա լսեց` տրտում----տխուր գնաց, տխուր գնաց, տխուր գնաց, տխուր գնաց, 
որովհետեւ շատ հարուստ էրորովհետեւ շատ հարուստ էրորովհետեւ շատ հարուստ էրորովհետեւ շատ հարուստ էր»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.22):Մատթէոս 19.22):Մատթէոս 19.22):Մատթէոս 19.22):    

1)1)1)1)    Ան մեծ հարստութիւն ունէր, բայց իր հարստութիւնը Ան մեծ հարստութիւն ունէր, բայց իր հարստութիւնը Ան մեծ հարստութիւն ունէր, բայց իր հարստութիւնը Ան մեծ հարստութիւն ունէր, բայց իր հարստութիւնը 
չէր որ արգելք կեցաւ իրեն, այլ` իր հարստասիրութիւնը, իր չէր որ արգելք կեցաւ իրեն, այլ` իր հարստասիրութիւնը, իր չէր որ արգելք կեցաւ իրեն, այլ` իր հարստասիրութիւնը, իր չէր որ արգելք կեցաւ իրեն, այլ` իր հարստասիրութիւնը, իր 
կապուածութիւնը իր հարստութեան: Առատ դրամ ունենալը կապուածութիւնը իր հարստութեան: Առատ դրամ ունենալը կապուածութիւնը իր հարստութեան: Առատ դրամ ունենալը կապուածութիւնը իր հարստութեան: Առատ դրամ ունենալը 
պատճառ մը չէ որ չօգնենպատճառ մը չէ որ չօգնենպատճառ մը չէ որ չօգնենպատճառ մը չէ որ չօգնենք աղքատնեք աղքատնեք աղքատնեք աղքատներուն, ընդհակառակը` րուն, ընդհակառակը` րուն, ընդհակառակը` րուն, ընդհակառակը` 
անիկա պատճառ մըն է որ լայնօրէն օգնենք անոնց: Յովհան անիկա պատճառ մըն է որ լայնօրէն օգնենք անոնց: Յովհան անիկա պատճառ մըն է որ լայնօրէն օգնենք անոնց: Յովհան անիկա պատճառ մըն է որ լայնօրէն օգնենք անոնց: Յովհան 
Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. Ոսկեբերան Հայրապետը կ'ըսէ. ««««Աբրահամ մեծ հարստութիւն Աբրահամ մեծ հարստութիւն Աբրահամ մեծ հարստութիւն Աբրահամ մեծ հարստութիւն 
ունէր, բայց միաժամանակ հիւունէր, բայց միաժամանակ հիւունէր, բայց միաժամանակ հիւունէր, բայց միաժամանակ հիւրասէր ու աղքատասէր էր, րասէր ու աղքատասէր էր, րասէր ու աղքատասէր էր, րասէր ու աղքատասէր էր, 
ուրեմն, հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ ուրեմն, հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ ուրեմն, հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ ուրեմն, հարստութիւն ունենալը պատճառ պէտք չէ դառնայ 
որ մարդիկ չըլլան հիւրաոր մարդիկ չըլլան հիւրաոր մարդիկ չըլլան հիւրաոր մարդիկ չըլլան հիւրասէր ու աղքատասէր ու աղքատասէր ու աղքատասէր ու աղքատասէրսէրսէրսէր»:»:»:»:    Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան Ոսկեբերան 
Հայրապետը նաեւ կ'ըսէ.Հայրապետը նաեւ կ'ըսէ.Հայրապետը նաեւ կ'ըսէ.Հայրապետը նաեւ կ'ըսէ.    ««««Տէրը չարգիլեց մարդոց հարուստ Տէրը չարգիլեց մարդոց հարուստ Տէրը չարգիլեց մարդոց հարուստ Տէրը չարգիլեց մարդոց հարուստ 
ըլլալ, այլ իրենց հարստութեան ստրուկը դառնալը արգիլեց: ըլլալ, այլ իրենց հարստութեան ստրուկը դառնալը արգիլեց: ըլլալ, այլ իրենց հարստութեան ստրուկը դառնալը արգիլեց: ըլլալ, այլ իրենց հարստութեան ստրուկը դառնալը արգիլեց: 
Հոն ուր կարիքը կայ որ օգտաՀոն ուր կարիքը կայ որ օգտաՀոն ուր կարիքը կայ որ օգտաՀոն ուր կարիքը կայ որ օգտագործենք մեր հարստութիւնը` գործենք մեր հարստութիւնը` գործենք մեր հարստութիւնը` գործենք մեր հարստութիւնը` 
պէտք է օգտագործենք, եւ ոպէտք է օգտագործենք, եւ ոպէտք է օգտագործենք, եւ ոպէտք է օգտագործենք, եւ ո´́́́չ թէ պարզապէս անոր չ թէ պարզապէս անոր չ թէ պարզապէս անոր չ թէ պարզապէս անոր 
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պահապանները ըլլանք: Ստրպահապանները ըլլանք: Ստրպահապանները ըլլանք: Ստրպահապանները ըլլանք: Ստրուկ մարդը պարզապէս իր ուկ մարդը պարզապէս իր ուկ մարդը պարզապէս իր ուկ մարդը պարզապէս իր 
հարստութեան պահապանն է, իսկ մեծ ու ազատ մարդը` իր հարստութեան պահապանն է, իսկ մեծ ու ազատ մարդը` իր հարստութեան պահապանն է, իսկ մեծ ու ազատ մարդը` իր հարստութեան պահապանն է, իսկ մեծ ու ազատ մարդը` իր 
հարստութիւնը օգտագործողն է ուրիշնեհարստութիւնը օգտագործողն է ուրիշնեհարստութիւնը օգտագործողն է ուրիշնեհարստութիւնը օգտագործողն է ուրիշներու կարիքներուն րու կարիքներուն րու կարիքներուն րու կարիքներուն 
համարհամարհամարհամար»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Մեծահարուստ երիտասարդը զոր կը պարծենար թէ իր Մեծահարուստ երիտասարդը զոր կը պարծենար թէ իր Մեծահարուստ երիտասարդը զոր կը պարծենար թէ իր Մեծահարուստ երիտասարդը զոր կը պարծենար թէ իր 
պատանութենէն պահած էր պատուիրանները` չէր սիրեր պատանութենէն պահած էր պատուիրանները` չէր սիրեր պատանութենէն պահած էր պատուիրանները` չէր սիրեր պատանութենէն պահած էր պատուիրանները` չէր սիրեր 
աղքատները: Եթէ կը սիրէր` ինչո՞աղքատները: Եթէ կը սիրէր` ինչո՞աղքատները: Եթէ կը սիրէր` ինչո՞աղքատները: Եթէ կը սիրէր` ինչո՞ւ չուզեց օգնել անոնց: ւ չուզեց օգնել անոնց: ւ չուզեց օգնել անոնց: ւ չուզեց օգնել անոնց: 
Որքան աղքատներուն օգնելը կարեւոր է, նոյնքան կարեւոր է Որքան աղքատներուն օգնելը կարեւոր է, նոյնքան կարեւոր է Որքան աղքատներուն օգնելը կարեւոր է, նոյնքան կարեւոր է Որքան աղքատներուն օգնելը կարեւոր է, նոյնքան կարեւոր է 
զանոնք սիրելը: Մարդիկ կրնան աղքատին օգնել առանց զայն զանոնք սիրելը: Մարդիկ կրնան աղքատին օգնել առանց զայն զանոնք սիրելը: Մարդիկ կրնան աղքատին օգնել առանց զայն զանոնք սիրելը: Մարդիկ կրնան աղքատին օգնել առանց զայն 
սիրելու (Ա.Կորնթացիս 13.3): Նման բան ընելը ոսիրելու (Ա.Կորնթացիս 13.3): Նման բան ընելը ոսիրելու (Ա.Կորնթացիս 13.3): Նման բան ընելը ոսիրելու (Ա.Կորնթացիս 13.3): Նման բան ընելը ո´́́́չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ չ Աստուծոյ 
փառք կը բերէ, եւ ոփառք կը բերէ, եւ ոփառք կը բերէ, եւ ոփառք կը բերէ, եւ ո´́́́չ ալ մեզ վարձատրութեան արժանի կը չ ալ մեզ վարձատրութեան արժանի կը չ ալ մեզ վարձատրութեան արժանի կը չ ալ մեզ վարձատրութեան արժանի կը 
դարձնէ: Ոեւէ բան որդարձնէ: Ոեւէ բան որդարձնէ: Ոեւէ բան որդարձնէ: Ոեւէ բան որ    սիրոյ արտայայտութիւն չէ` Աստուծոյ սիրոյ արտայայտութիւն չէ` Աստուծոյ սիրոյ արտայայտութիւն չէ` Աստուծոյ սիրոյ արտայայտութիւն չէ` Աստուծոյ 
մօտ ընդունելի չմօտ ընդունելի չմօտ ընդունելի չմօտ ընդունելի չ’’’’ըլլար:ըլլար:ըլլար:ըլլար:    

3) 3) 3) 3) ««««ՏրտումՏրտումՏրտումՏրտում----տխուր գնացտխուր գնացտխուր գնացտխուր գնաց»:»:»:»:    Երիտասարդը լսեց Յիսուսի Երիտասարդը լսեց Յիսուսի Երիտասարդը լսեց Յիսուսի Երիտասարդը լսեց Յիսուսի 
հրաւէրը բայց չընդառաջեց անոր: Ան նախընտրեց երկրի հրաւէրը բայց չընդառաջեց անոր: Ան նախընտրեց երկրի հրաւէրը բայց չընդառաջեց անոր: Ան նախընտրեց երկրի հրաւէրը բայց չընդառաջեց անոր: Ան նախընտրեց երկրի 
վրայ իր ունեցած գանձը քան երկինքի մէջ իրեն տրուելիք վրայ իր ունեցած գանձը քան երկինքի մէջ իրեն տրուելիք վրայ իր ունեցած գանձը քան երկինքի մէջ իրեն տրուելիք վրայ իր ունեցած գանձը քան երկինքի մէջ իրեն տրուելիք 
գանձը: Ան գերադասեց երկրայինը քան երկնայինը: Գալոգանձը: Ան գերադասեց երկրայինը քան երկնայինը: Գալոգանձը: Ան գերադասեց երկրայինը քան երկնայինը: Գալոգանձը: Ան գերադասեց երկրայինը քան երկնայինը: Գալով վ վ վ 
մեզի, ո՞ր մէկն է մեզի համար առաջնահերթը. երկի՞նքը, թէ` մեզի, ո՞ր մէկն է մեզի համար առաջնահերթը. երկի՞նքը, թէ` մեզի, ո՞ր մէկն է մեզի համար առաջնահերթը. երկի՞նքը, թէ` մեզի, ո՞ր մէկն է մեզի համար առաջնահերթը. երկի՞նքը, թէ` 
երկիրը. ժամանակաւոր այս կեա՞նքը, թէ` գալիք անժամաերկիրը. ժամանակաւոր այս կեա՞նքը, թէ` գալիք անժամաերկիրը. ժամանակաւոր այս կեա՞նքը, թէ` գալիք անժամաերկիրը. ժամանակաւոր այս կեա՞նքը, թէ` գալիք անժամա----
նակ կեանքը:նակ կեանքը:նակ կեանքը:նակ կեանքը:    

4) 4) 4) 4) ««««ՏրտումՏրտումՏրտումՏրտում----տխուր գնացտխուր գնացտխուր գնացտխուր գնաց»:»:»:»:    Երիտասարդը տրտմեցաւ ու Երիտասարդը տրտմեցաւ ու Երիտասարդը տրտմեցաւ ու Երիտասարդը տրտմեցաւ ու 
տխրեցաւ երբ լսեց Յիսուսի խօսքը: Տրտմեցաւ երբ լսեց թէ տխրեցաւ երբ լսեց Յիսուսի խօսքը: Տրտմեցաւ երբ լսեց թէ տխրեցաւ երբ լսեց Յիսուսի խօսքը: Տրտմեցաւ երբ լսեց թէ տխրեցաւ երբ լսեց Յիսուսի խօսքը: Տրտմեցաւ երբ լսեց թէ 
պէտք էր ամէն ինչ ծախէր ու աղքատներունպէտք էր ամէն ինչ ծախէր ու աղքատներունպէտք էր ամէն ինչ ծախէր ու աղքատներունպէտք էր ամէն ինչ ծախէր ու աղքատներուն    տար: Ան` որ տար: Ան` որ տար: Ան` որ տար: Ան` որ 
եկած էր երկինքի ուրախութիւնը ժառանգելու, ահա տրտմեեկած էր երկինքի ուրախութիւնը ժառանգելու, ահա տրտմեեկած էր երկինքի ուրախութիւնը ժառանգելու, ահա տրտմեեկած էր երկինքի ուրախութիւնը ժառանգելու, ահա տրտմե----
րես կը թողու ու կը հեռանայ: Ան` որ եկած էր ձեռք ձգելու րես կը թողու ու կը հեռանայ: Ան` որ եկած էր ձեռք ձգելու րես կը թողու ու կը հեռանայ: Ան` որ եկած էր ձեռք ձգելու րես կը թողու ու կը հեռանայ: Ան` որ եկած էր ձեռք ձգելու 
երկնային մխիթարութիւնը, ահա սգաւորի մը պէս կը հեռաերկնային մխիթարութիւնը, ահա սգաւորի մը պէս կը հեռաերկնային մխիթարութիւնը, ահա սգաւորի մը պէս կը հեռաերկնային մխիթարութիւնը, ահա սգաւորի մը պէս կը հեռա----
նայ: Ան` որ եկած էր յաւիտենական հանգիստը ժառանգելու, նայ: Ան` որ եկած էր յաւիտենական հանգիստը ժառանգելու, նայ: Ան` որ եկած էր յաւիտենական հանգիստը ժառանգելու, նայ: Ան` որ եկած էր յաւիտենական հանգիստը ժառանգելու, 
ահա անհաահա անհաահա անհաահա անհաննննգիստ դարձած կը մեգիստ դարձած կը մեգիստ դարձած կը մեգիստ դարձած կը մեկնկնկնկնի:ի:ի:ի:    

5555))))    ««««ՏրտումՏրտումՏրտումՏրտում----տխուր գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էրտխուր գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էրտխուր գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էրտխուր գնաց, որովհետեւ շատ հարուստ էր»:»:»:»:    
Շատ հարուստ էր, ահա թէ ինչու չկրցաւ բաժնուիլ իր Շատ հարուստ էր, ահա թէ ինչու չկրցաւ բաժնուիլ իր Շատ հարուստ էր, ահա թէ ինչու չկրցաւ բաժնուիլ իր Շատ հարուստ էր, ահա թէ ինչու չկրցաւ բաժնուիլ իր 
հարստութենէն: Եթէ Սարեփթացի որբեւայրի կնոջ նման լոկ հարստութենէն: Եթէ Սարեփթացի որբեւայրի կնոջ նման լոկ հարստութենէն: Եթէ Սարեփթացի որբեւայրի կնոջ նման լոկ հարստութենէն: Եթէ Սարեփթացի որբեւայրի կնոջ նման լոկ 
««««մէկ բուռի չափ ալիւրմէկ բուռի չափ ալիւրմէկ բուռի չափ ալիւրմէկ բուռի չափ ալիւր» » » » ունենար` իրեն համար դիւրին պիտի ունենար` իրեն համար դիւրին պիտի ունենար` իրեն համար դիւրին պիտի ունենար` իրեն համար դիւրին պիտի 
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ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս Սարեփթացի որբեւայրի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս Սարեփթացի որբեւայրի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս Սարեփթացի որբեւայրի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս Սարեփթացի որբեւայրի 
կինը կինը կինը կինը ինք հրաժարեցաւ (Գ.Թագաւորաց 17.8ինք հրաժարեցաւ (Գ.Թագաւորաց 17.8ինք հրաժարեցաւ (Գ.Թագաւորաց 17.8ինք հրաժարեցաւ (Գ.Թագաւորաց 17.8----16): 16): 16): 16): Կամ եթէ Կամ եթէ Կամ եթէ Կամ եթէ 
այրի կնոջ նման լոկ երկու լումայ ունենար` դարձեալ, իրեն այրի կնոջ նման լոկ երկու լումայ ունենար` դարձեալ, իրեն այրի կնոջ նման լոկ երկու լումայ ունենար` դարձեալ, իրեն այրի կնոջ նման լոկ երկու լումայ ունենար` դարձեալ, իրեն 
համար դիւրին պիտի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս այրի համար դիւրին պիտի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս այրի համար դիւրին պիտի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս այրի համար դիւրին պիտի ըլլար անկէ հրաժարիլը, ինչպէս այրի 
կինը հրաժարեցաւ (Ղուկաս 21.1կինը հրաժարեցաւ (Ղուկաս 21.1կինը հրաժարեցաւ (Ղուկաս 21.1կինը հրաժարեցաւ (Ղուկաս 21.1----4): 4): 4): 4): Բայց ինք մեծահարուստ Բայց ինք մեծահարուստ Բայց ինք մեծահարուստ Բայց ինք մեծահարուստ 
էր. իրեն համար դիւրին չէր հրաժարիլ իր հարստութենէէր. իրեն համար դիւրին չէր հրաժարիլ իր հարստութենէէր. իրեն համար դիւրին չէր հրաժարիլ իր հարստութենէէր. իրեն համար դիւրին չէր հրաժարիլ իր հարստութենէն: ն: ն: ն: 
Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն հարստութիւնը Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն հարստութիւնը Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն հարստութիւնը Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ մարդուն հարստութիւնը 
որքան մեծ ըլլայ` այնքան մեծ կորքան մեծ ըլլայ` այնքան մեծ կորքան մեծ ըլլայ` այնքան մեծ կորքան մեծ ըլլայ` այնքան մեծ կ’’’’ըլլայ անոր կապուելու ըլլայ անոր կապուելու ըլլայ անոր կապուելու ըլլայ անոր կապուելու 
վտանգը, անոր վրայ մեր յոյսը դնելու վտանգը, անոր ստրուկվտանգը, անոր վրայ մեր յոյսը դնելու վտանգը, անոր ստրուկվտանգը, անոր վրայ մեր յոյսը դնելու վտանգը, անոր ստրուկվտանգը, անոր վրայ մեր յոյսը դնելու վտանգը, անոր ստրուկ----
ները դառնալու վտանգը:ները դառնալու վտանգը:ները դառնալու վտանգը:ները դառնալու վտանգը:    

Երիտասարդին կեանքի փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Երիտասարդին կեանքի փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Երիտասարդին կեանքի փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Երիտասարդին կեանքի փորձառութենէն կը սորվինք, թէ 
աշխարհիկ հարստութիւնը կաշխարհիկ հարստութիւնը կաշխարհիկ հարստութիւնը կաշխարհիկ հարստութիւնը կրնայ մեզ հեռացնել Քրիստոսէ: րնայ մեզ հեռացնել Քրիստոսէ: րնայ մեզ հեռացնել Քրիստոսէ: րնայ մեզ հեռացնել Քրիստոսէ: 
Կարեւոր է, հետեւաբար, ուշադրութիւն դարձնել որ մեր Կարեւոր է, հետեւաբար, ուշադրութիւն դարձնել որ մեր Կարեւոր է, հետեւաբար, ուշադրութիւն դարձնել որ մեր Կարեւոր է, հետեւաբար, ուշադրութիւն դարձնել որ մեր 
սիրտը չկապուի աշխարհիկ հարստութեան: Միաժամանակ սիրտը չկապուի աշխարհիկ հարստութեան: Միաժամանակ սիրտը չկապուի աշխարհիկ հարստութեան: Միաժամանակ սիրտը չկապուի աշխարհիկ հարստութեան: Միաժամանակ 
կը սորվինք, թէ հարստութիւնը որ Աստուծոյ օրհնութիւնն է կը սորվինք, թէ հարստութիւնը որ Աստուծոյ օրհնութիւնն է կը սորվինք, թէ հարստութիւնը որ Աստուծոյ օրհնութիւնն է կը սորվինք, թէ հարստութիւնը որ Աստուծոյ օրհնութիւնն է 
մեզի, կրնայ անէծք դառնալ, եթէ երբեք զայն դարձնենք մեր մեզի, կրնայ անէծք դառնալ, եթէ երբեք զայն դարձնենք մեր մեզի, կրնայ անէծք դառնալ, եթէ երբեք զայն դարձնենք մեր մեզի, կրնայ անէծք դառնալ, եթէ երբեք զայն դարձնենք մեր 
սիրոյ ու պաշտամունքին ասիրոյ ու պաշտամունքին ասիրոյ ու պաշտամունքին ասիրոյ ու պաշտամունքին առարկան, փոխանակ զԱստուած ռարկան, փոխանակ զԱստուած ռարկան, փոխանակ զԱստուած ռարկան, փոխանակ զԱստուած 
դարձնելու մեր սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան:դարձնելու մեր սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան:դարձնելու մեր սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան:դարձնելու մեր սիրոյ ու պաշտամունքին առարկան:    

6) 6) 6) 6) Երիտասարդին մօտ անկեղԵրիտասարդին մօտ անկեղԵրիտասարդին մօտ անկեղԵրիտասարդին մօտ անկեղծութիւն մը կայ կարծէք: ծութիւն մը կայ կարծէք: ծութիւն մը կայ կարծէք: ծութիւն մը կայ կարծէք: 
Երբ Յիսուսի պատուէրը լսեց Երբ Յիսուսի պատուէրը լսեց Երբ Յիսուսի պատուէրը լսեց Երբ Յիսուսի պատուէրը լսեց ««««տտտտրտումրտումրտումրտում----տխուր գնացտխուր գնացտխուր գնացտխուր գնաց»:»:»:»:    ՉձեՉձեՉձեՉձեւաւաւաւա----
ցուց որ ուրախացաւ` երբ ինք ուրախ չէր: Չկեղծեց թէ ինք ցուց որ ուրախացաւ` երբ ինք ուրախ չէր: Չկեղծեց թէ ինք ցուց որ ուրախացաւ` երբ ինք ուրախ չէր: Չկեղծեց թէ ինք ցուց որ ուրախացաւ` երբ ինք ուրախ չէր: Չկեղծեց թէ ինք 
Քրիստոսի հետեւորդ մը դարձաւ` երՔրիստոսի հետեւորդ մը դարձաւ` երՔրիստոսի հետեւորդ մը դարձաւ` երՔրիստոսի հետեւորդ մը դարձաւ` երբ չէր ուզեր հետեւիլ բ չէր ուզեր հետեւիլ բ չէր ուզեր հետեւիլ բ չէր ուզեր հետեւիլ 
Քրիստոսի: Այսօրուան քրիստոնեաներուն կեանքին մէջ մենք Քրիստոսի: Այսօրուան քրիստոնեաներուն կեանքին մէջ մենք Քրիստոսի: Այսօրուան քրիստոնեաներուն կեանքին մէջ մենք Քրիստոսի: Այսօրուան քրիստոնեաներուն կեանքին մէջ մենք 
չենք գտներ այս անկեղծութիւնը: Շատեր կան որոնք Քրիստոչենք գտներ այս անկեղծութիւնը: Շատեր կան որոնք Քրիստոչենք գտներ այս անկեղծութիւնը: Շատեր կան որոնք Քրիստոչենք գտներ այս անկեղծութիւնը: Շատեր կան որոնք Քրիստո----
սի հանդէպ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունին, բայց սի հանդէպ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունին, բայց սի հանդէպ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունին, բայց սի հանդէպ մասնաւոր սէր ու հետաքրքրութիւն չունին, բայց 
չեն բացայայտեր ատիկա, ընդհակառակը, կը ձեւացնեն թէ չեն բացայայտեր ատիկա, ընդհակառակը, կը ձեւացնեն թէ չեն բացայայտեր ատիկա, ընդհակառակը, կը ձեւացնեն թէ չեն բացայայտեր ատիկա, ընդհակառակը, կը ձեւացնեն թէ 
իրենք կը սիրեն Քրիստոսը ուիրենք կը սիրեն Քրիստոսը ուիրենք կը սիրեն Քրիստոսը ուիրենք կը սիրեն Քրիստոսը ու    կը վայելեն սէրը Քրիստոսի: կը վայելեն սէրը Քրիստոսի: կը վայելեն սէրը Քրիստոսի: կը վայելեն սէրը Քրիստոսի: 
Շատեր կան որոնք այն տպաւորութիւնը կու տան մեզի, որ Շատեր կան որոնք այն տպաւորութիւնը կու տան մեզի, որ Շատեր կան որոնք այն տպաւորութիւնը կու տան մեզի, որ Շատեր կան որոնք այն տպաւորութիւնը կու տան մեզի, որ 
իրենք կը հետեւին Քրիստոսի, բայց խորքին մէջ Չարին է որ իրենք կը հետեւին Քրիստոսի, բայց խորքին մէջ Չարին է որ իրենք կը հետեւին Քրիստոսի, բայց խորքին մէջ Չարին է որ իրենք կը հետեւին Քրիստոսի, բայց խորքին մէջ Չարին է որ 
կը հետեւին. կկը հետեւին. կկը հետեւին. կկը հետեւին. կ’’’’ուզեն ցոյց տալ մեզի թէ իրենք Քրիստոսի ուզեն ցոյց տալ մեզի թէ իրենք Քրիստոսի ուզեն ցոյց տալ մեզի թէ իրենք Քրիստոսի ուզեն ցոյց տալ մեզի թէ իրենք Քրիստոսի 
կամքն է որ կը կատարեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք Չարին կամքն է որ կը կատարեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք Չարին կամքն է որ կը կատարեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք Չարին կամքն է որ կը կատարեն, բայց իսկութեան մէջ անոնք Չարին 
կամքն է որ կը կատակամքն է որ կը կատակամքն է որ կը կատակամքն է որ կը կատարեն: Պօղոս առաքեալի ժամանակ ալ րեն: Պօղոս առաքեալի ժամանակ ալ րեն: Պօղոս առաքեալի ժամանակ ալ րեն: Պօղոս առաքեալի ժամանակ ալ 
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կային այդպիսի քրիստոնեաներ, որոնցմէ կը զգուշացնէ մեզ կային այդպիսի քրիստոնեաներ, որոնցմէ կը զգուշացնէ մեզ կային այդպիսի քրիստոնեաներ, որոնցմէ կը զգուշացնէ մեզ կային այդպիսի քրիստոնեաներ, որոնցմէ կը զգուշացնէ մեզ 
առաքեալը. առաքեալը. առաքեալը. առաքեալը. ««««ՉՉՉՉյարաբերիք անոնց հետ՝ որոնք թէպէտ քրիսյարաբերիք անոնց հետ՝ որոնք թէպէտ քրիսյարաբերիք անոնց հետ՝ որոնք թէպէտ քրիսյարաբերիք անոնց հետ՝ որոնք թէպէտ քրիս----
տոնեայ եղբայր կը կոչուին, բայց կա՛մ պոռնկութիւն կ'ընեն, տոնեայ եղբայր կը կոչուին, բայց կա՛մ պոռնկութիւն կ'ընեն, տոնեայ եղբայր կը կոչուին, բայց կա՛մ պոռնկութիւն կ'ընեն, տոնեայ եղբայր կը կոչուին, բայց կա՛մ պոռնկութիւն կ'ընեն, 
կամ կռապաշտ են, կա՛մ ագահ կամ բամբասող, կա՛մ գինեմոլ կամ կռապաշտ են, կա՛մ ագահ կամ բամբասող, կա՛մ գինեմոլ կամ կռապաշտ են, կա՛մ ագահ կամ բամբասող, կա՛մ գինեմոլ կամ կռապաշտ են, կա՛մ ագահ կամ բամբասող, կա՛մ գինեմոլ 
եւ կամ յափշտաեւ կամ յափշտաեւ կամ յափշտաեւ կամ յափշտակող: Այնպիսիներուն հետ նոյնիսկ սեղան մի՛ կող: Այնպիսիներուն հետ նոյնիսկ սեղան մի՛ կող: Այնպիսիներուն հետ նոյնիսկ սեղան մի՛ կող: Այնպիսիներուն հետ նոյնիսկ սեղան մի՛ 
նստիքնստիքնստիքնստիք»»»» ( ( ( (Ա.ԿԱ.ԿԱ.ԿԱ.Կոոոորրրրնթացիսնթացիսնթացիսնթացիս 5.11): 5.11): 5.11): 5.11):    

««««Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. ““““Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ Վստահ գիտցէք, որ 
հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ: հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ: հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ: հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի մտնէ: 
Աւելին ալ կԱւելին ալ կԱւելին ալ կԱւելին ալ կ’’’’ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.ըսեմ ձեզի.----    Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի 
ծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` Աստուծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` Աստուծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` Աստուծակէն կը մտնէ, քան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնըծոյ արքայութիւնըծոյ արքայութիւնըծոյ արքայութիւնը””””»»»»    
((((Մատթէոս 19.23Մատթէոս 19.23Մատթէոս 19.23Մատթէոս 19.23----24):24):24):24):    

1) 1) 1) 1) Երիտասարդին մեկնումէն ետք, Յիսուս բացատրեց Երիտասարդին մեկնումէն ետք, Յիսուս բացատրեց Երիտասարդին մեկնումէն ետք, Յիսուս բացատրեց Երիտասարդին մեկնումէն ետք, Յիսուս բացատրեց 
աշակերտներուն թէ հարուստներուն համար դժուար է երաշակերտներուն թէ հարուստներուն համար դժուար է երաշակերտներուն թէ հարուստներուն համար դժուար է երաշակերտներուն թէ հարուստներուն համար դժուար է եր----
կինքի արքայութիւն մտնելը: Հաւանաբար այս խօսքը ըսաւ, կինքի արքայութիւն մտնելը: Հաւանաբար այս խօսքը ըսաւ, կինքի արքայութիւն մտնելը: Հաւանաբար այս խօսքը ըսաւ, կինքի արքայութիւն մտնելը: Հաւանաբար այս խօսքը ըսաւ, 
որպէսզի զգուշացնէր աշակերտները որ հետագային հարըսորպէսզի զգուշացնէր աշակերտները որ հետագային հարըսորպէսզի զգուշացնէր աշակերտները որ հետագային հարըսորպէսզի զգուշացնէր աշակերտները որ հետագային հարըս----
տութիւն ձեռք ձգելու տութիւն ձեռք ձգելու տութիւն ձեռք ձգելու տութիւն ձեռք ձգելու ետեւէ չըլլային:ետեւէ չըլլային:ետեւէ չըլլային:ետեւէ չըլլային:    

2) 2) 2) 2) ««««Հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի Հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի Հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի Հարուստը շատ դժուար երկինքի արքայութիւն պիտի 
մտնէմտնէմտնէմտնէ»»»»    խօսքը, քաջալերանք մըն էր աշակերտներուն համար, խօսքը, քաջալերանք մըն էր աշակերտներուն համար, խօսքը, քաջալերանք մըն էր աշակերտներուն համար, խօսքը, քաջալերանք մըն էր աշակերտներուն համար, 
որոնք աղքատ անձեր էին, որպէսզի բնաւ չզղջային իրենց որոնք աղքատ անձեր էին, որպէսզի բնաւ չզղջային իրենց որոնք աղքատ անձեր էին, որպէսզի բնաւ չզղջային իրենց որոնք աղքատ անձեր էին, որպէսզի բնաւ չզղջային իրենց 
ամբողջ ունեցածը ձգած եւ Յիսուսի հետեւած ըլլալնուն ամբողջ ունեցածը ձգած եւ Յիսուսի հետեւած ըլլալնուն ամբողջ ունեցածը ձգած եւ Յիսուսի հետեւած ըլլալնուն ամբողջ ունեցածը ձգած եւ Յիսուսի հետեւած ըլլալնուն 
համար (Մատթէոս 19.27):համար (Մատթէոս 19.27):համար (Մատթէոս 19.27):համար (Մատթէոս 19.27):    

3) 3) 3) 3) Յիսուս իր տոՅիսուս իր տոՅիսուս իր տոՅիսուս իր տուեալ խօսքով ուզեց յստակ դարձնել իր ւեալ խօսքով ուզեց յստակ դարձնել իր ւեալ խօսքով ուզեց յստակ դարձնել իր ւեալ խօսքով ուզեց յստակ դարձնել իր 
աշակերտներուն եւ բոլորիս, թէ հարստութիւնը մեծ արգելք աշակերտներուն եւ բոլորիս, թէ հարստութիւնը մեծ արգելք աշակերտներուն եւ բոլորիս, թէ հարստութիւնը մեծ արգելք աշակերտներուն եւ բոլորիս, թէ հարստութիւնը մեծ արգելք 
կրնայ ըլլալ մեզի` արքայութիւն տանող ճամբուն վրայ: Որկրնայ ըլլալ մեզի` արքայութիւն տանող ճամբուն վրայ: Որկրնայ ըլլալ մեզի` արքայութիւն տանող ճամբուն վրայ: Որկրնայ ըլլալ մեզի` արքայութիւն տանող ճամբուն վրայ: Որ----
քան քիչ ըլլայ մեր հարստութիւնը` այնքան քիչ կը հանդիքան քիչ ըլլայ մեր հարստութիւնը` այնքան քիչ կը հանդիքան քիչ ըլլայ մեր հարստութիւնը` այնքան քիչ կը հանդիքան քիչ ըլլայ մեր հարստութիւնը` այնքան քիչ կը հանդի----
պինք արգելքներու ու խոչընդոտներու դէպի արքայութիւն պինք արգելքներու ու խոչընդոտներու դէպի արքայութիւն պինք արգելքներու ու խոչընդոտներու դէպի արքայութիւն պինք արգելքներու ու խոչընդոտներու դէպի արքայութիւն 
մեր գնացքին մեր գնացքին մեր գնացքին մեր գնացքին ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:ընթացքին:    

4) 4) 4) 4) ««««Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, Պարանը շատ աւելի դիւրին ասեղի ծակէն կը մտնէ, 
քան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնըքան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնըքան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնըքան հարուստը` Աստուծոյ արքայութիւնը»:»:»:»:    Յիսուս այս խօսՅիսուս այս խօսՅիսուս այս խօսՅիսուս այս խօս----
քը ըսաւ, պատկերացնելու համար թէ որքան դժուարին է քը ըսաւ, պատկերացնելու համար թէ որքան դժուարին է քը ըսաւ, պատկերացնելու համար թէ որքան դժուարին է քը ըսաւ, պատկերացնելու համար թէ որքան դժուարին է 
հարուստի մը համար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել: հարուստի մը համար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել: հարուստի մը համար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել: հարուստի մը համար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել: 
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Յիսուս ասեղի ծակին մասին կը խօսի, ցոյց տալու համՅիսուս ասեղի ծակին մասին կը խօսի, ցոյց տալու համՅիսուս ասեղի ծակին մասին կը խօսի, ցոյց տալու համՅիսուս ասեղի ծակին մասին կը խօսի, ցոյց տալու համար թէ ար թէ ար թէ ար թէ 
արքայութեան դուռը շատ նեղ է հարուստներուն դիմաց:արքայութեան դուռը շատ նեղ է հարուստներուն դիմաց:արքայութեան դուռը շատ նեղ է հարուստներուն դիմաց:արքայութեան դուռը շատ նեղ է հարուստներուն դիմաց:    

««««ՊարանՊարանՊարանՊարան»»»»ը հաստ կը հաստ կը հաստ կը հաստ կ’’’’ըլլայ, եւ ուստի` չի կրնար ասեղի ծաըլլայ, եւ ուստի` չի կրնար ասեղի ծաըլլայ, եւ ուստի` չի կրնար ասեղի ծաըլլայ, եւ ուստի` չի կրնար ասեղի ծա----
կէն մտնել. ասեղի ծակէն կրնայ սակայն մտնել դերձանը կամ կէն մտնել. ասեղի ծակէն կրնայ սակայն մտնել դերձանը կամ կէն մտնել. ասեղի ծակէն կրնայ սակայն մտնել դերձանը կամ կէն մտնել. ասեղի ծակէն կրնայ սակայն մտնել դերձանը կամ 
մանած կարաթելը: Պարանը կը ներկայացնէ հարստութիւնմանած կարաթելը: Պարանը կը ներկայացնէ հարստութիւնմանած կարաթելը: Պարանը կը ներկայացնէ հարստութիւնմանած կարաթելը: Պարանը կը ներկայացնէ հարստութիւն----
ներով հաստացած, այլ խօսքով` պարարտացած, փարթամաներով հաստացած, այլ խօսքով` պարարտացած, փարթամաներով հաստացած, այլ խօսքով` պարարտացած, փարթամաներով հաստացած, այլ խօսքով` պարարտացած, փարթամա----
ցած եւ ուռած (հպարտութեամբ լեցուած) մարդիկը, որոնց ցած եւ ուռած (հպարտութեամբ լեցուած) մարդիկը, որոնց ցած եւ ուռած (հպարտութեամբ լեցուած) մարդիկը, որոնց ցած եւ ուռած (հպարտութեամբ լեցուած) մարդիկը, որոնց 
համար անկարելի է արքայութիւն մտնել, իսկ ասեղի ծակէն համար անկարելի է արքայութիւն մտնել, իսկ ասեղի ծակէն համար անկարելի է արքայութիւն մտնել, իսկ ասեղի ծակէն համար անկարելի է արքայութիւն մտնել, իսկ ասեղի ծակէն 
մտնող դերձանը կը ներկայացնէ մտնող դերձանը կը ներկայացնէ մտնող դերձանը կը ներկայացնէ մտնող դերձանը կը ներկայացնէ ««««նիհարնիհարնիհարնիհար» » » » մարդիկը, այսինքն մարդիկը, այսինքն մարդիկը, այսինքն մարդիկը, այսինքն 
այն մարդիկը` որոնք թօթափած են իրենց անձերուն վրայէն այն մարդիկը` որոնք թօթափած են իրենց անձերուն վրայէն այն մարդիկը` որոնք թօթափած են իրենց անձերուն վրայէն այն մարդիկը` որոնք թօթափած են իրենց անձերուն վրայէն 
ամէն տեսակի փարթամութիւն, հարստութեան ամէն ծանրամէն տեսակի փարթամութիւն, հարստութեան ամէն ծանրամէն տեսակի փարթամութիւն, հարստութեան ամէն ծանրամէն տեսակի փարթամութիւն, հարստութեան ամէն ծանրուուուու----
թիւն, եւ դերձանի նման դարձած են թեթեւ. այսպիսիներուն թիւն, եւ դերձանի նման դարձած են թեթեւ. այսպիսիներուն թիւն, եւ դերձանի նման դարձած են թեթեւ. այսպիսիներուն թիւն, եւ դերձանի նման դարձած են թեթեւ. այսպիսիներուն 
համար արքայութիւն մտնելը աւելի դիւրին է:համար արքայութիւն մտնելը աւելի դիւրին է:համար արքայութիւն մտնելը աւելի դիւրին է:համար արքայութիւն մտնելը աւելի դիւրին է:    

5) 5) 5) 5) Ինչո՞ւ համար հարուստներուն դժուար է երկինքի Ինչո՞ւ համար հարուստներուն դժուար է երկինքի Ինչո՞ւ համար հարուստներուն դժուար է երկինքի Ինչո՞ւ համար հարուստներուն դժուար է երկինքի 
արքայութիւն մտնելը: Բազմաթիւ պատճառներով.արքայութիւն մտնելը: Բազմաթիւ պատճառներով.արքայութիւն մտնելը: Բազմաթիւ պատճառներով.արքայութիւն մտնելը: Բազմաթիւ պատճառներով.----    

ա) Անոնք իրենց ունեցած դրամը միշտ շահարկութեան ա) Անոնք իրենց ունեցած դրամը միշտ շահարկութեան ա) Անոնք իրենց ունեցած դրամը միշտ շահարկութեան ա) Անոնք իրենց ունեցած դրամը միշտ շահարկութեան 
կը դնեն, որպէսզի իրենցկը դնեն, որպէսզի իրենցկը դնեն, որպէսզի իրենցկը դնեն, որպէսզի իրենց    դրամը աւելի առատանայ: Նման դրամը աւելի առատանայ: Նման դրամը աւելի առատանայ: Նման դրամը աւելի առատանայ: Նման 
գործ կատարելը ինքնաբերաբար մեզ նիւթապաշտ կը դարձնէ գործ կատարելը ինքնաբերաբար մեզ նիւթապաշտ կը դարձնէ գործ կատարելը ինքնաբերաբար մեզ նիւթապաշտ կը դարձնէ գործ կատարելը ինքնաբերաբար մեզ նիւթապաշտ կը դարձնէ 
ու կը հեռացնէ արքայութենէն:ու կը հեռացնէ արքայութենէն:ու կը հեռացնէ արքայութենէն:ու կը հեռացնէ արքայութենէն:    

բ) Անոնք աղքատներուն օգնելու կամ չօգնելու փորձուբ) Անոնք աղքատներուն օգնելու կամ չօգնելու փորձուբ) Անոնք աղքատներուն օգնելու կամ չօգնելու փորձուբ) Անոնք աղքատներուն օգնելու կամ չօգնելու փորձու----
թեան դիմաց կը գտնուին, եւ ընդհանրապէս չեն օգներ, թեան դիմաց կը գտնուին, եւ ընդհանրապէս չեն օգներ, թեան դիմաց կը գտնուին, եւ ընդհանրապէս չեն օգներ, թեան դիմաց կը գտնուին, եւ ընդհանրապէս չեն օգներ, 
որովհետեւ չեն ուզեր իրենց դրամին պակսիլը տեսնել:որովհետեւ չեն ուզեր իրենց դրամին պակսիլը տեսնել:որովհետեւ չեն ուզեր իրենց դրամին պակսիլը տեսնել:որովհետեւ չեն ուզեր իրենց դրամին պակսիլը տեսնել:    

գ)գ)գ)գ)    Անոնք անձնասէր ու եսակեդրոն կԱնոնք անձնասէր ու եսակեդրոն կԱնոնք անձնասէր ու եսակեդրոն կԱնոնք անձնասէր ու եսակեդրոն կ’’’’ըլլան: Հարուստ ըլլան: Հարուստ ըլլան: Հարուստ ըլլան: Հարուստ 
մարդուն ուշամարդուն ուշամարդուն ուշամարդուն ուշադրութեան առարկան նոյնինքն իր անձն է:դրութեան առարկան նոյնինքն իր անձն է:դրութեան առարկան նոյնինքն իր անձն է:դրութեան առարկան նոյնինքն իր անձն է:    

դ) Անոնց վրայ ժլատութեան փորձութիւնը կը յարձակի: դ) Անոնց վրայ ժլատութեան փորձութիւնը կը յարձակի: դ) Անոնց վրայ ժլատութեան փորձութիւնը կը յարձակի: դ) Անոնց վրայ ժլատութեան փորձութիւնը կը յարձակի: 
Փորձութիւն մը, որուն դէմ դնելը շատ դժուար է հարուստին Փորձութիւն մը, որուն դէմ դնելը շատ դժուար է հարուստին Փորձութիւն մը, որուն դէմ դնելը շատ դժուար է հարուստին Փորձութիւն մը, որուն դէմ դնելը շատ դժուար է հարուստին 
համար:համար:համար:համար:    

ե) Աշխարհային երեւոյթներ կրնան զիրենք հրապուրել եւե) Աշխարհային երեւոյթներ կրնան զիրենք հրապուրել եւե) Աշխարհային երեւոյթներ կրնան զիրենք հրապուրել եւե) Աշխարհային երեւոյթներ կրնան զիրենք հրապուրել եւ    
քաշել իրենց կողմը:քաշել իրենց կողմը:քաշել իրենց կողմը:քաշել իրենց կողմը:    

զ) Անոնք իրենց յոյսը իրենց ունեցածին վրայ դնելու եւ զ) Անոնք իրենց յոյսը իրենց ունեցածին վրայ դնելու եւ զ) Անոնք իրենց յոյսը իրենց ունեցածին վրայ դնելու եւ զ) Անոնք իրենց յոյսը իրենց ունեցածին վրայ դնելու եւ 
իրենց դրամին վստահելու վտանգին դիմաց կը գտիրենց դրամին վստահելու վտանգին դիմաց կը գտիրենց դրամին վստահելու վտանգին դիմաց կը գտիրենց դրամին վստահելու վտանգին դիմաց կը գտննննուին:ուին:ուին:ուին:    
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է) Անոնք իրենց երջանկութեան աղբիւրը կը նկատեն է) Անոնք իրենց երջանկութեան աղբիւրը կը նկատեն է) Անոնք իրենց երջանկութեան աղբիւրը կը նկատեն է) Անոնք իրենց երջանկութեան աղբիւրը կը նկատեն 
իրենց ունեցած հարստութիւնը:իրենց ունեցած հարստութիւնը:իրենց ունեցած հարստութիւնը:իրենց ունեցած հարստութիւնը:    

ը) Անոնք իրենց ապահովութեան պատճառը` իրենց ը) Անոնք իրենց ապահովութեան պատճառը` իրենց ը) Անոնք իրենց ապահովութեան պատճառը` իրենց ը) Անոնք իրենց ապահովութեան պատճառը` իրենց 
դրամը կը նկատեն:դրամը կը նկատեն:դրամը կը նկատեն:դրամը կը նկատեն:    

թթթթ) ) ) ) Անոնց մէջ կը մեռնի հետաքրքրութիւնը երկինքին ու Անոնց մէջ կը մեռնի հետաքրքրութիւնը երկինքին ու Անոնց մէջ կը մեռնի հետաքրքրութիւնը երկինքին ու Անոնց մէջ կը մեռնի հետաքրքրութիւնը երկինքին ու 
երկնայինին հանդէպ:երկնայինին հանդէպ:երկնայինին հանդէպ:երկնայինին հանդէպ:    

Այս բոլորը եւ այլ երեւոյթներ, կը դժուարացնեն հարուսԱյս բոլորը եւ այլ երեւոյթներ, կը դժուարացնեն հարուսԱյս բոլորը եւ այլ երեւոյթներ, կը դժուարացնեն հարուսԱյս բոլորը եւ այլ երեւոյթներ, կը դժուարացնեն հարուս----
տին մուտքը արքայութիւն:տին մուտքը արքայութիւն:տին մուտքը արքայութիւն:տին մուտքը արքայութիւն:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

ՈՈՈՈ´́́́վ վ վ վ ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր, , , , մեր Փրկիչն ու մեր Աստուածը.մեր Փրկիչն ու մեր Աստուածը.մեր Փրկիչն ու մեր Աստուածը.մեր Փրկիչն ու մեր Աստուածը.----    
Թոյլ միԹոյլ միԹոյլ միԹոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ վստահինք մեր ձեռքի գործետար որ վստահինք մեր ձեռքի գործետար որ վստահինք մեր ձեռքի գործետար որ վստահինք մեր ձեռքի գործե----

րուն, այլ օգնէ որ վստահինք այն գործին զորս Դուն րուն, այլ օգնէ որ վստահինք այն գործին զորս Դուն րուն, այլ օգնէ որ վստահինք այն գործին զորս Դուն րուն, այլ օգնէ որ վստահինք այն գործին զորս Դուն 
կատարեցիր խաչին վրայ:կատարեցիր խաչին վրայ:կատարեցիր խաչին վրայ:կատարեցիր խաչին վրայ:    

Թոյլ միԹոյլ միԹոյլ միԹոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որտար որտար որտար որ    կապուինք աշխարհին, նիւկապուինք աշխարհին, նիւկապուինք աշխարհին, նիւկապուինք աշխարհին, նիւ----
թին ու նիւթականիթին ու նիւթականիթին ու նիւթականիթին ու նիւթականին, այլ կապէ մեր սիրտը Քեն, այլ կապէ մեր սիրտը Քեն, այլ կապէ մեր սիրտը Քեն, այլ կապէ մեր սիրտը Քեզի, զի, զի, զի, 
սուրբ երկինքիդսուրբ երկինքիդսուրբ երկինքիդսուրբ երկինքիդ    ու երկնայու երկնայու երկնայու երկնային ճշմարտութեանց:ին ճշմարտութեանց:ին ճշմարտութեանց:ին ճշմարտութեանց:    

Թոյլ միԹոյլ միԹոյլ միԹոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ մեռնի մեր մէջ աղքատին տար որ մեռնի մեր մէջ աղքատին տար որ մեռնի մեր մէջ աղքատին տար որ մեռնի մեր մէջ աղքատին 
հանդէպ սէրը, գուրգուրանքը, կարեկցութիւնհանդէպ սէրը, գուրգուրանքը, կարեկցութիւնհանդէպ սէրը, գուրգուրանքը, կարեկցութիւնհանդէպ սէրը, գուրգուրանքը, կարեկցութիւնը:ը:ը:ը:    

Եւ օգնէ որ կարենանք աշխարհի սէրը դուրս Եւ օգնէ որ կարենանք աշխարհի սէրը դուրս Եւ օգնէ որ կարենանք աշխարհի սէրը դուրս Եւ օգնէ որ կարենանք աշխարհի սէրը դուրս 
շպրտել մեր սրտէն, որպէսզի կարենանք անշեղօշպրտել մեր սրտէն, որպէսզի կարենանք անշեղօշպրտել մեր սրտէն, որպէսզի կարենանք անշեղօշպրտել մեր սրտէն, որպէսզի կարենանք անշեղօ----
րէն հետեւիլ Քեզի:րէն հետեւիլ Քեզի:րէն հետեւիլ Քեզի:րէն հետեւիլ Քեզի:        
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Զեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքը    
((((Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20----28)28)28)28)    

    

    
    
    

Այն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակ----
ներուն հետներուն հետներուն հետներուն հետ    մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ 
բան մը կը խնդրէր:բան մը կը խնդրէր:բան մը կը խնդրէր:բան մը կը խնդրէր:    

----    Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,----    հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:    
Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.    
----    Խոստացիր, որ իմ Խոստացիր, որ իմ Խոստացիր, որ իմ Խոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու այս երկու զաւակներս քու այս երկու զաւակներս քու այս երկու զաւակներս քու 

արքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ արքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ արքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ արքայութեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ 
պիտի նստին:պիտի նստին:պիտի նստին:պիտի նստին:    

Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
----    Չէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէք:նչ կ'ուզէք:նչ կ'ուզէք:նչ կ'ուզէք:    Կրնա՞ք խմել տառաԿրնա՞ք խմել տառաԿրնա՞ք խմել տառաԿրնա՞ք խմել տառա----

պանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք պանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք պանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք պանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք 
յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի 
մկրտուիմ:մկրտուիմ:մկրտուիմ:մկրտուիմ:    

----    ԿրԿրԿրԿրնանք,նանք,նանք,նանք,----    պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:    
Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.    
----    Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես 

պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես 
պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու պիտի մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու 
իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ 
անոնց` որոնց համար անոնց` որոնց համար անոնց` որոնց համար անոնց` որոնց համար պատրաստած է:պատրաստած է:պատրաստած է:պատրաստած է:    

Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, 
բարկացան երկու եղբայրներուն վրայ: Յիսուս բոլորն ալ բարկացան երկու եղբայրներուն վրայ: Յիսուս բոլորն ալ բարկացան երկու եղբայրներուն վրայ: Յիսուս բոլորն ալ բարկացան երկու եղբայրներուն վրայ: Յիսուս բոլորն ալ 
իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.    
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««««Այն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրԱյն ատեն Զեբեդէոսի որդիներուն մայրը իր զաւակնեը իր զաւակնեը իր զաւակնեը իր զաւակնե----

րուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ բան մը կը րուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ բան մը կը րուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ բան մը կը րուն հետ մօտեցաւ Յիսուսի եւ ծունկի գալով անկէ բան մը կը 
խնդրէր:խնդրէր:խնդրէր:խնդրէր:    

----    Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,Ի՞նչ կ'ուզես,----    հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:հարցուց Յիսուս:    
Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.Անիկա պատասխանեց.    
----    Խոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայուԽոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայուԽոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայուԽոստացիր, որ իմ այս երկու զաւակներս քու արքայու----

թեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի թեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի թեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի թեանդ մէջ մէկը աջ կողմդ եւ միւսը ձախ կողմդ պիտի 
նստիննստիննստիննստին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20Մատթէոս 20.20----21):21):21):21):    

1) 1) 1) 1) Առաջին հերթին եւ ամէն բանէ առաջ, պէտք է հաստաԱռաջին հերթին եւ ամէն բանէ առաջ, պէտք է հաստաԱռաջին հերթին եւ ամէն բանէ առաջ, պէտք է հաստաԱռաջին հերթին եւ ամէն բանէ առաջ, պէտք է հաստա----
տել թէ Աւետարանական այս հատուածին մէջ ամենէն հետատել թէ Աւետարանական այս հատուածին մէջ ամենէն հետատել թէ Աւետարանական այս հատուածին մէջ ամենէն հետատել թէ Աւետարանական այս հատուածին մէջ ամենէն հետա----
քըրքրական, ուշագրաւ ու մեր սրտին մօտիկ ճշմարտութիւնը քըրքրական, ուշագրաւ ու մեր սրտին մօտիկ ճշմարտութիւնը քըրքրական, ուշագրաւ ու մեր սրտին մօտիկ ճշմարտութիւնը քըրքրական, ուշագրաւ ու մեր սրտին մօտիկ ճշմարտութիւնը 
նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը    
կեցուածքն ու վերաբերմունքն է:կեցուածքն ու վերաբերմունքն է:կեցուածքն ու վերաբերմունքն է:կեցուածքն ու վերաբերմունքն է:    Ան Ան Ան Ան դիմեց Յիսուսի եւ ծունկի դիմեց Յիսուսի եւ ծունկի դիմեց Յիսուսի եւ ծունկի դիմեց Յիսուսի եւ ծունկի 
գգգգալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր որդինեալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր որդինեալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր որդինեալով անոր առջեւ, աղաչեց անոր որ թոյլ տայ, որ իր որդինե----
րը` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին րը` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին րը` Յովհաննէս ու Յակոբոս, իր թագաւորութեան մէջ` նստին րը` 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 Մօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի Մօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի Մօր մը համար ի՞նչ բան կրնայ աւելի 
կարեւոր ըլլալ քան իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհանկարեւոր ըլլալ քան իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհանկարեւոր ըլլալ քան իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհանկարեւոր ըլլալ քան իր զաւակներուն փրկութիւնը: Յովհան----
նէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր որդիներընէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր որդիներընէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր որդիներընէսի ու Յակոբոսի մայրը, ուզեց իր որդիները    Քրիստոսի թաՔրիստոսի թաՔրիստոսի թաՔրիստոսի թա----
գաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը նստած տեսնել: գաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը նստած տեսնել: գաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը նստած տեսնել: գաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ կողմը նստած տեսնել: 
Ահաւասիկ ճշմարիտ մայր մը. իր որդիներուն փրկութիւնը Ահաւասիկ ճշմարիտ մայր մը. իր որդիներուն փրկութիւնը Ահաւասիկ ճշմարիտ մայր մը. իր որդիներուն փրկութիւնը Ահաւասիկ ճշմարիտ մայր մը. իր որդիներուն փրկութիւնը 

Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց 
հպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց հպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց հպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց հպատակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց 
ժողովուրդներուն վրայ: ժողովուրդներուն վրայ: ժողովուրդներուն վրայ: ժողովուրդներուն վրայ: Բայց ձեր պարագային այդպէս Բայց ձեր պարագային այդպէս Բայց ձեր պարագային այդպէս Բայց ձեր պարագային այդպէս 
պէտք չէ ըլլայ: Եթէ ձեզմէպէտք չէ ըլլայ: Եթէ ձեզմէպէտք չէ ըլլայ: Եթէ ձեզմէպէտք չէ ըլլայ: Եթէ ձեզմէ    մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է 
ձեր սպասաւորը ըլլայ, եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին ձեր սպասաւորը ըլլայ, եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին ձեր սպասաւորը ըլլայ, եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին ձեր սպասաւորը ըլլայ, եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին 
ըլլալ` պէտք է ձեր ծառան ըլլայ, ոըլլալ` պէտք է ձեր ծառան ըլլայ, ոըլլալ` պէտք է ձեր ծառան ըլլայ, ոըլլալ` պէտք է ձեր ծառան ըլլայ, որովհետեւ Մարդու րովհետեւ Մարդու րովհետեւ Մարդու րովհետեւ Մարդու 
Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու կողմէ սպասաւոՈրդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու կողմէ սպասաւոՈրդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու կողմէ սպասաւոՈրդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու կողմէ սպասաւորուրուրուրու----
թիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր կեանքը շաթիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր կեանքը շաթիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր կեանքը շաթիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր կեանքը շա----
տերու համար որպէս փրկագին տտերու համար որպէս փրկագին տտերու համար որպէս փրկագին տտերու համար որպէս փրկագին տալու:ալու:ալու:ալու:    
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հետապնդող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թագաւորուհետապնդող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թագաւորուհետապնդող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թագաւորուհետապնդող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թագաւորու----
թեան մէջ տեսնել ուզող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թեան մէջ տեսնել ուզող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թեան մէջ տեսնել ուզող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ թեան մէջ տեսնել ուզող մայր մը. իր որդիները Աստուծոյ 
փառքով զափառքով զափառքով զափառքով զարդարուած տեսնել փափաքող մայր րդարուած տեսնել փափաքող մայր րդարուած տեսնել փափաքող մայր րդարուած տեսնել փափաքող մայր մը. մը. մը. մը. իր որդիիր որդիիր որդիիր որդի----
ներըներըներըները    սուրբ հրեշտակներուն երգակից տեսնել ցանկացող սուրբ հրեշտակներուն երգակից տեսնել ցանկացող սուրբ հրեշտակներուն երգակից տեսնել ցանկացող սուրբ հրեշտակներուն երգակից տեսնել ցանկացող 
մայր մը:մայր մը:մայր մը:մայր մը:    

Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` իր 
զաւակները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին զաւակները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին զաւակները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին զաւակները Աստուծոյ արքայութեան մէջ` Արքային կողքին 
տեսնելտեսնելտեսնելտեսնելըըըը::::    Ի՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փաԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փաԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փաԻ՜նչ աւելի գեղեցիկ բան կայ, քան մօր մը փափաքը` փաքը` փաքը` փաքը` 
իր զաւակը Աստուծոյ Գառնուկինիր զաւակը Աստուծոյ Գառնուկինիր զաւակը Աստուծոյ Գառնուկինիր զաւակը Աստուծոյ Գառնուկին    համար երգող սուրբերուն համար երգող սուրբերուն համար երգող սուրբերուն համար երգող սուրբերուն 
շարքերուն մէջ տեսնելշարքերուն մէջ տեսնելշարքերուն մէջ տեսնելշարքերուն մէջ տեսնելըըըը::::    

Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինաՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինաՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինաՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն մօրը օրինա----
կով, թանկով, թանկով, թանկով, թանկագիկագիկագիկագի´́́́ն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակնեն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակնեն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակնեն հայ մայրեր, հետապնդեցէք ձեր զաւակնե----
րուն փրկութիւնը: Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստորուն փրկութիւնը: Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստորուն փրկութիւնը: Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստորուն փրկութիւնը: Փափաք ունեցէք ձեր զաւակները Քրիստո----
սի կողքին տեսնեսի կողքին տեսնեսի կողքին տեսնեսի կողքին տեսնելուլուլուլու, , , , ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի թագաւորութեան մէջ տեսնեսի թագաւորութեան մէջ տեսնեսի թագաւորութեան մէջ տեսնեսի թագաւորութեան մէջ տեսնե----
լլլլուուուու, , , , Քրիստոսի փառքով զարդարուած տեսնելՔրիստոսի փառքով զարդարուած տեսնելՔրիստոսի փառքով զարդարուած տեսնելՔրիստոսի փառքով զարդարուած տեսնելու, երկինքի ու, երկինքի ու, երկինքի ու, երկինքի 
հրեշտակներուն շարքին տեսնելու:հրեշտակներուն շարքին տեսնելու:հրեշտակներուն շարքին տեսնելու:հրեշտակներուն շարքին տեսնելու:    

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 զաւակւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակւնք թափեցէք անոնց փրկութեան համար: Ձեր զաւակ----
ներուն փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Ասներուն փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Ասներուն փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Ասներուն փրկութեան համար ձեր թափած արցունքները Աս----
տուծոյ համար անչափօրէն հաճելի են: Անոնտուծոյ համար անչափօրէն հաճելի են: Անոնտուծոյ համար անչափօրէն հաճելի են: Անոնտուծոյ համար անչափօրէն հաճելի են: Անոնք չեն կրնար ք չեն կրնար ք չեն կրնար ք չեն կրնար 
զուր անցնիլ, չեն կրնար ապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեզուր անցնիլ, չեն կրնար ապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեզուր անցնիլ, չեն կրնար ապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունեզուր անցնիլ, չեն կրնար ապարդիւն մնալ: Աղօթող մայր ունե----
ցող զաւակ մը չի կորսուիր:ցող զաւակ մը չի կորսուիր:ցող զաւակ մը չի կորսուիր:ցող զաւակ մը չի կորսուիր:    

Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած մեծագոյն Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած մեծագոյն Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած մեծագոյն Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած մեծագոյն 
պարպարպարպարգեւներն են: Տէգեւներն են: Տէգեւներն են: Տէգեւներն են: Տէ´́́́ր կեցէք այդ պարգեւներուն: Չկորսնցնէր կեցէք այդ պարգեւներուն: Չկորսնցնէր կեցէք այդ պարգեւներուն: Չկորսնցնէր կեցէք այդ պարգեւներուն: Չկորսնցնէ´́́́ք ք ք ք 
զանոնք:զանոնք:զանոնք:զանոնք:    

Ձեր զաւակները Ձեր զաւակները Ձեր զաւակները Ձեր զաւակները Աստուծոյ կողմէ ձեզի տրուածԱստուծոյ կողմէ ձեզի տրուածԱստուծոյ կողմէ ձեզի տրուածԱստուծոյ կողմէ ձեզի տրուած    գագագագանձ եննձ եննձ եննձ են: : : : 
ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ թոյլ տաք որ այդ գանձը ժանգ կապէ ձեր անտարբեթոյլ տաք որ այդ գանձը ժանգ կապէ ձեր անտարբեթոյլ տաք որ այդ գանձը ժանգ կապէ ձեր անտարբեթոյլ տաք որ այդ գանձը ժանգ կապէ ձեր անտարբերուրուրուրու----
թեան պատճաթեան պատճաթեան պատճաթեան պատճառով:ռով:ռով:ռով:    

2) 2) 2) 2) Մարկոսի Աւետարանին համապատասխան բաժինին Մարկոսի Աւետարանին համապատասխան բաժինին Մարկոսի Աւետարանին համապատասխան բաժինին Մարկոսի Աւետարանին համապատասխան բաժինին 
մէջ, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրեմէջ, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրեմէջ, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրեմէջ, Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրե´́́́նք են, որ նք են, որ նք են, որ նք են, որ 
Յիսուսէն կը խնդրեն` իր թագաւորութեան մէջ` իր աջ ու Յիսուսէն կը խնդրեն` իր թագաւորութեան մէջ` իր աջ ու Յիսուսէն կը խնդրեն` իր թագաւորութեան մէջ` իր աջ ու Յիսուսէն կը խնդրեն` իր թագաւորութեան մէջ` իր աջ ու 
ձախ կողմը նստիլ (Մարկոս 10.35ձախ կողմը նստիլ (Մարկոս 10.35ձախ կողմը նստիլ (Մարկոս 10.35ձախ կողմը նստիլ (Մարկոս 10.35----37): 37): 37): 37): ՀարկաՀարկաՀարկաՀարկաւ հակասութիւն ւ հակասութիւն ւ հակասութիւն ւ հակասութիւն 
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չկայ Մատթէոսի ու Մարկոսի պատումներուն միջեւ: Յիսուսի չկայ Մատթէոսի ու Մարկոսի պատումներուն միջեւ: Յիսուսի չկայ Մատթէոսի ու Մարկոսի պատումներուն միջեւ: Յիսուսի չկայ Մատթէոսի ու Մարկոսի պատումներուն միջեւ: Յիսուսի 
աջ ու ձախ կողմը նստիլը` Յովհաննէս ու Յակոբոս աջ ու ձախ կողմը նստիլը` Յովհաննէս ու Յակոբոս աջ ու ձախ կողմը նստիլը` Յովհաննէս ու Յակոբոս աջ ու ձախ կողմը նստիլը` Յովհաննէս ու Յակոբոս 
առաքեալներուն փափաքն ու խնդրանքն էր, որ սակայն զայն առաքեալներուն փափաքն ու խնդրանքն էր, որ սակայն զայն առաքեալներուն փափաքն ու խնդրանքն էր, որ սակայն զայն առաքեալներուն փափաքն ու խնդրանքն էր, որ սակայն զայն 
Յիսուսի ներկայացուցին իրենց մօրը միջոցաւ:Յիսուսի ներկայացուցին իրենց մօրը միջոցաւ:Յիսուսի ներկայացուցին իրենց մօրը միջոցաւ:Յիսուսի ներկայացուցին իրենց մօրը միջոցաւ:    

Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Ինչո՞ւ համար Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները 
կ'ուկ'ուկ'ուկ'ուզէին Յիսուսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ զէին Յիսուսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ զէին Յիսուսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ զէին Յիսուսի թագաւորութեան մէջ` անոր աջ ու ձախ 
կողմը նստիլ. կարելի է հարցումը դնել ուրիշ ձեւով` ի՞նչ կողմը նստիլ. կարելի է հարցումը դնել ուրիշ ձեւով` ի՞նչ կողմը նստիլ. կարելի է հարցումը դնել ուրիշ ձեւով` ի՞նչ կողմը նստիլ. կարելի է հարցումը դնել ուրիշ ձեւով` ի՞նչ 
բանի արդիւնք էր անոնց այս խնդրանքը.բանի արդիւնք էր անոնց այս խնդրանքը.բանի արդիւնք էր անոնց այս խնդրանքը.բանի արդիւնք էր անոնց այս խնդրանքը.----    

ա) Ոմանք կը խորհին թէ անոնք փառքը սիրող, եւ ուսա) Ոմանք կը խորհին թէ անոնք փառքը սիրող, եւ ուսա) Ոմանք կը խորհին թէ անոնք փառքը սիրող, եւ ուսա) Ոմանք կը խորհին թէ անոնք փառքը սիրող, եւ ուս----
տի` փառքի մէջ երեւիլ ուզող ու փառաւորուիլ սիրող անձեր տի` փառքի մէջ երեւիլ ուզող ու փառաւորուիլ սիրող անձեր տի` փառքի մէջ երեւիլ ուզող ու փառաւորուիլ սիրող անձեր տի` փառքի մէջ երեւիլ ուզող ու փառաւորուիլ սիրող անձեր 
էին:էին:էին:էին:    

բ) Ուրիշներբ) Ուրիշներբ) Ուրիշներբ) Ուրիշներ    կը կարծեն, թէ անոնց խնդրանքը Յիսուսի կը կարծեն, թէ անոնց խնդրանքը Յիսուսի կը կարծեն, թէ անոնց խնդրանքը Յիսուսի կը կարծեն, թէ անոնց խնդրանքը Յիսուսի 
հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն էր, բացատրելով թէ անոնք հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն էր, բացատրելով թէ անոնք հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն էր, բացատրելով թէ անոնք հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն էր, բացատրելով թէ անոնք 
այնքաայնքաայնքաայնքա´́́́ն կը սիրէին Յիսուսը` որ չէին ուզեր իրմէ հեռու ըլլալ ն կը սիրէին Յիսուսը` որ չէին ուզեր իրմէ հեռու ըլլալ ն կը սիրէին Յիսուսը` որ չէին ուզեր իրմէ հեռու ըլլալ ն կը սիրէին Յիսուսը` որ չէին ուզեր իրմէ հեռու ըլլալ 
իր թագաւորութեան մէջ, ընդհակառակը, կ'ուզէին անոր իր թագաւորութեան մէջ, ընդհակառակը, կ'ուզէին անոր իր թագաւորութեան մէջ, ընդհակառակը, կ'ուզէին անոր իր թագաւորութեան մէջ, ընդհակառակը, կ'ուզէին անոր 
մտերմութեան մէջ ապրիլ ու մնալ:մտերմութեան մէջ ապրիլ ու մնալ:մտերմութեան մէջ ապրիլ ու մնալ:մտերմութեան մէջ ապրիլ ու մնալ:    

գ) Տակաւին, կան անոնք` որոնքգ) Տակաւին, կան անոնք` որոնքգ) Տակաւին, կան անոնք` որոնքգ) Տակաւին, կան անոնք` որոնք    կը խորհին թէ անոնց կը խորհին թէ անոնց կը խորհին թէ անոնց կը խորհին թէ անոնց 
փնտռածը պատիւն էր, այլ խօսքով ուրիշներուն կողմէ պափնտռածը պատիւն էր, այլ խօսքով ուրիշներուն կողմէ պափնտռածը պատիւն էր, այլ խօսքով ուրիշներուն կողմէ պափնտռածը պատիւն էր, այլ խօսքով ուրիշներուն կողմէ պա----
տիւ ստանալու մարմաջ մըն էր: Կրնայ այս բացատրութիւնը տիւ ստանալու մարմաջ մըն էր: Կրնայ այս բացատրութիւնը տիւ ստանալու մարմաջ մըն էր: Կրնայ այս բացատրութիւնը տիւ ստանալու մարմաջ մըն էր: Կրնայ այս բացատրութիւնը 
հաւանական թուիլ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յովհաննէս հաւանական թուիլ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յովհաննէս հաւանական թուիլ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յովհաննէս հաւանական թուիլ, եթէ երբեք նկատի առնենք որ Յովհաննէս 
ու Յակոբոս առաքեալները Յիսուսէն չխնդրեցին պաշտօն ու Յակոբոս առաքեալները Յիսուսէն չխնդրեցին պաշտօն ու Յակոբոս առաքեալները Յիսուսէն չխնդրեցին պաշտօն ու Յակոբոս առաքեալները Յիսուսէն չխնդրեցին պաշտօն 
կամ պարտականութիւն ստանձնել իր կամ պարտականութիւն ստանձնել իր կամ պարտականութիւն ստանձնել իր կամ պարտականութիւն ստանձնել իր թագաւորութեան մէջ, թագաւորութեան մէջ, թագաւորութեան մէջ, թագաւորութեան մէջ, 
այլ պարզապէս իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ, որ ուրիշներուն այլ պարզապէս իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ, որ ուրիշներուն այլ պարզապէս իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ, որ ուրիշներուն այլ պարզապէս իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ, որ ուրիշներուն 
կողմէ պատիւի արժանանալու միջոց մըն էր:կողմէ պատիւի արժանանալու միջոց մըն էր:կողմէ պատիւի արժանանալու միջոց մըն էր:կողմէ պատիւի արժանանալու միջոց մըն էր:    

դ) Վերեւ յիշուած երեք կէտերն ալ ճշմարտութիւն կրնան դ) Վերեւ յիշուած երեք կէտերն ալ ճշմարտութիւն կրնան դ) Վերեւ յիշուած երեք կէտերն ալ ճշմարտութիւն կրնան դ) Վերեւ յիշուած երեք կէտերն ալ ճշմարտութիւն կրնան 
ըլլալ, բայց չորրորդ այս կարծիքը ամենէն շիտակն է սակայն, ըլլալ, բայց չորրորդ այս կարծիքը ամենէն շիտակն է սակայն, ըլլալ, բայց չորրորդ այս կարծիքը ամենէն շիտակն է սակայն, ըլլալ, բայց չորրորդ այս կարծիքը ամենէն շիտակն է սակայն, 
եւ թեթեւ մը կը մօտենայ առաջին կէտին: եւ թեթեւ մը կը մօտենայ առաջին կէտին: եւ թեթեւ մը կը մօտենայ առաջին կէտին: եւ թեթեւ մը կը մօտենայ առաջին կէտին: Անոնք մեծ ըլլալ, Անոնք մեծ ըլլալ, Անոնք մեծ ըլլալ, Անոնք մեծ ըլլալ, 
մեծ կոչուիլ, եւ ուրիշներուն վրայ իշխանութիւն ու տիրութիւն մեծ կոչուիլ, եւ ուրիշներուն վրայ իշխանութիւն ու տիրութիւն մեծ կոչուիլ, եւ ուրիշներուն վրայ իշխանութիւն ու տիրութիւն մեծ կոչուիլ, եւ ուրիշներուն վրայ իշխանութիւն ու տիրութիւն 
բանեցնել կ'ուզէին: Եթէ երբեք Յովհաննէս ու Յակոբոս բանեցնել կ'ուզէին: Եթէ երբեք Յովհաննէս ու Յակոբոս բանեցնել կ'ուզէին: Եթէ երբեք Յովհաննէս ու Յակոբոս բանեցնել կ'ուզէին: Եթէ երբեք Յովհաննէս ու Յակոբոս 
առաքեալները եւ միւս աշակերտները նման մտածումներ առաքեալները եւ միւս աշակերտները նման մտածումներ առաքեալները եւ միւս աշակերտները նման մտածումներ առաքեալները եւ միւս աշակերտները նման մտածումներ 
չէին սնուցաներ իրենց մտքին մէջ, այդ պարագային, ինչո՞ւ չէին սնուցաներ իրենց մտքին մէջ, այդ պարագային, ինչո՞ւ չէին սնուցաներ իրենց մտքին մէջ, այդ պարագային, ինչո՞ւ չէին սնուցաներ իրենց մտքին մէջ, այդ պարագային, ինչո՞ւ 
համար Յիսուս 25համար Յիսուս 25համար Յիսուս 25համար Յիսուս 25----27 27 27 27 համարներուհամարներուհամարներուհամարներուն մէջ անոնց պիտի խօսէր ն մէջ անոնց պիտի խօսէր ն մէջ անոնց պիտի խօսէր ն մէջ անոնց պիտի խօսէր 
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իրենց հպատակներուն վրայ տիրող իշխաններու մասին եւ իրենց հպատակներուն վրայ տիրող իշխաններու մասին եւ իրենց հպատակներուն վրայ տիրող իշխաններու մասին եւ իրենց հպատակներուն վրայ տիրող իշխաններու մասին եւ 
իրենց ժողովուրդներուն վրայ իշխող ղեկավարներու մասին, իրենց ժողովուրդներուն վրայ իշխող ղեկավարներու մասին, իրենց ժողովուրդներուն վրայ իշխող ղեկավարներու մասին, իրենց ժողովուրդներուն վրայ իշխող ղեկավարներու մասին, 
եւ պիտի պատուիրէր աշակերտներուն չնմանելու անոնց, եւ պիտի պատուիրէր աշակերտներուն չնմանելու անոնց, եւ պիտի պատուիրէր աշակերտներուն չնմանելու անոնց, եւ պիտի պատուիրէր աշակերտներուն չնմանելու անոնց, 
ընդհակընդհակընդհակընդհակառակը, ծառայ ու սպասաւոր ըլլալառակը, ծառայ ու սպասաւոր ըլլալառակը, ծառայ ու սպասաւոր ըլլալառակը, ծառայ ու սպասաւոր ըլլալ    իրարու: իրարու: իրարու: իրարու:     

3) 3) 3) 3) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներըՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները    ուզեցին Յիսուուզեցին Յիսուուզեցին Յիսուուզեցին Յիսու----
սի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, ինչ որ կը նշանակէ թէ իրենք սի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, ինչ որ կը նշանակէ թէ իրենք սի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, ինչ որ կը նշանակէ թէ իրենք սի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, ինչ որ կը նշանակէ թէ իրենք 
զիրենք գերադասեցին ու նախընտրեցին քան իրենց գործազիրենք գերադասեցին ու նախընտրեցին քան իրենց գործազիրենք գերադասեցին ու նախընտրեցին քան իրենց գործազիրենք գերադասեցին ու նախընտրեցին քան իրենց գործա----
կից միւս աշակերտները, ինչ որ Տիրոջ հաճելի չթուեցաւ: Ոկից միւս աշակերտները, ինչ որ Տիրոջ հաճելի չթուեցաւ: Ոկից միւս աշակերտները, ինչ որ Տիրոջ հաճելի չթուեցաւ: Ոկից միւս աշակերտները, ինչ որ Տիրոջ հաճելի չթուեցաւ: Ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրնայ Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ եթէ երբեք ինքզինք կը ոք կրնայ Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ եթէ երբեք ինքզինք կը ոք կրնայ Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ եթէ երբեք ինքզինք կը ոք կրնայ Տիրոջ հաճութիւնը շահիլ եթէ երբեք ինքզինք կը 
գերադասէ ու կը նախընտրէ քան իգերադասէ ու կը նախընտրէ քան իգերադասէ ու կը նախընտրէ քան իգերադասէ ու կը նախընտրէ քան իր նմանը: Մեծ առաքինուր նմանը: Մեծ առաքինուր նմանը: Մեծ առաքինուր նմանը: Մեծ առաքինու----
թիւններ ձեռք կը ձգեն ու սրբութեան կը հասնին միայն թիւններ ձեռք կը ձգեն ու սրբութեան կը հասնին միայն թիւններ ձեռք կը ձգեն ու սրբութեան կը հասնին միայն թիւններ ձեռք կը ձգեն ու սրբութեան կը հասնին միայն 
անոնք` որոնք կը գերադասեն ու կը նախընտրեն իրենց անոնք` որոնք կը գերադասեն ու կը նախընտրեն իրենց անոնք` որոնք կը գերադասեն ու կը նախընտրեն իրենց անոնք` որոնք կը գերադասեն ու կը նախընտրեն իրենց 
նմանները քան իրենք զիրենք:նմանները քան իրենք զիրենք:նմանները քան իրենք զիրենք:նմանները քան իրենք զիրենք:    

4) 4) 4) 4) Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Մեր ուշադրութենէն պէտք չէ վրիպի Յովհաննէս ու Յովհաննէս ու Յովհաննէս ու Յովհաննէս ու 
Յակոբոս առաքեալներուն հաւատքը Քրիստոսի եւ անոր թաՅակոբոս առաքեալներուն հաւատքը Քրիստոսի եւ անոր թաՅակոբոս առաքեալներուն հաւատքը Քրիստոսի եւ անոր թաՅակոբոս առաքեալներուն հաւատքը Քրիստոսի եւ անոր թա----
գաւորական հգաւորական հգաւորական հգաւորական հանգամանքին հանդէպ: Անոնք Յիսուսին առաանգամանքին հանդէպ: Անոնք Յիսուսին առաանգամանքին հանդէպ: Անոնք Յիսուսին առաանգամանքին հանդէպ: Անոնք Յիսուսին առա----
ջարկեցին իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորութեան ջարկեցին իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորութեան ջարկեցին իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորութեան ջարկեցին իր աջ ու ձախ կողմը նստիլ` իր թագաւորութեան 
մէջ, եւ սա կը նշանակէ թէ անոնք կ'ընդունէին որ Յիսուս մէջ, եւ սա կը նշանակէ թէ անոնք կ'ընդունէին որ Յիսուս մէջ, եւ սա կը նշանակէ թէ անոնք կ'ընդունէին որ Յիսուս մէջ, եւ սա կը նշանակէ թէ անոնք կ'ընդունէին որ Յիսուս 
թագաւոր է, եւ ուստի` ունի իր թագաւորութիւնը: Թէպէտ, թագաւոր է, եւ ուստի` ունի իր թագաւորութիւնը: Թէպէտ, թագաւոր է, եւ ուստի` ունի իր թագաւորութիւնը: Թէպէտ, թագաւոր է, եւ ուստի` ունի իր թագաւորութիւնը: Թէպէտ, 
իրենց հաիրենց հաիրենց հաիրենց համար Քրիստոսի մար Քրիստոսի մար Քրիստոսի մար Քրիստոսի ««««թագաւորութիւնթագաւորութիւնթագաւորութիւնթագաւորութիւն»»»»ը երկրային թը երկրային թը երկրային թը երկրային թաաաա----
գագագագաւորոււորոււորոււորութիթիթիթիւն էր, հրեաներուն թագաւորութիւնն էր, Դաւիթի ւն էր, հրեաներուն թագաւորութիւնն էր, Դաւիթի ւն էր, հրեաներուն թագաւորութիւնն էր, Դաւիթի ւն էր, հրեաներուն թագաւորութիւնն էր, Դաւիթի 
վեվեվեվերարարարականգկանգկանգկանգնեալ թագաւորութիւնն էր: Անոնք չէին անդրանեալ թագաւորութիւնն էր: Անոնք չէին անդրանեալ թագաւորութիւնն էր: Անոնք չէին անդրանեալ թագաւորութիւնն էր: Անոնք չէին անդրա----
դառդառդառդառնար, որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աստուծոնար, որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աստուծոնար, որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աստուծոնար, որ Յիսուս աշխարհ եկած էր` Աստուծո´́́́յ թագաւոյ թագաւոյ թագաւոյ թագաւո----
րուրուրուրութիւնը հասթիւնը հասթիւնը հասթիւնը հաստատելու եւ զանիկա հաստատելու մարդոց տատելու եւ զանիկա հաստատելու մարդոց տատելու եւ զանիկա հաստատելու մարդոց տատելու եւ զանիկա հաստատելու մարդոց 
սրտիսրտիսրտիսրտի´́́́ն մէջ, եւ ոն մէջ, եւ ոն մէջ, եւ ոն մէջ, եւ ո´́́́չ թէ հրեաներուն թագաւորութիւնը, եւ այդ չ թէ հրեաներուն թագաւորութիւնը, եւ այդ չ թէ հրեաներուն թագաւորութիւնը, եւ այդ չ թէ հրեաներուն թագաւորութիւնը, եւ այդ 
ալալալալ` ` ` ` Պաղեստինի մէջ:Պաղեստինի մէջ:Պաղեստինի մէջ:Պաղեստինի մէջ:    

5) 5) 5) 5) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց 
խնդրանքը ուղղակիօրէն իրեխնդրանքը ուղղակիօրէն իրեխնդրանքը ուղղակիօրէն իրեխնդրանքը ուղղակիօրէն իրե´́́́նք ներկայացնելու փոխարէն նք ներկայացնելու փոխարէն նք ներկայացնելու փոխարէն նք ներկայացնելու փոխարէն 
Յիսուսի` իրենց մայրը առջեւ կը հրեն ու անոր միջոցաւ Յիսուսի` իրենց մայրը առջեւ կը հրեն ու անոր միջոցաւ Յիսուսի` իրենց մայրը առջեւ կը հրեն ու անոր միջոցաւ Յիսուսի` իրենց մայրը առջեւ կը հրեն ու անոր միջոցաւ 
իրենց խնդրանքը կը ներկայացնեն, կարծէք այն տպաւոիրենց խնդրանքը կը ներկայացնեն, կարծէք այն տպաւոիրենց խնդրանքը կը ներկայացնեն, կարծէք այն տպաւոիրենց խնդրանքը կը ներկայացնեն, կարծէք այն տպաւո----
րութիւնը տալու համար Յիսուսին եւ միւս առաքեալներրութիւնը տալու համար Յիսուսին եւ միւս առաքեալներրութիւնը տալու համար Յիսուսին եւ միւս առաքեալներրութիւնը տալու համար Յիսուսին եւ միւս առաքեալներուն, ուն, ուն, ուն, 
թէ խնդրանքը` իրենց խնդրանքը չէր, եւ Տիրոջ աջ ու ձախ թէ խնդրանքը` իրենց խնդրանքը չէր, եւ Տիրոջ աջ ու ձախ թէ խնդրանքը` իրենց խնդրանքը չէր, եւ Տիրոջ աջ ու ձախ թէ խնդրանքը` իրենց խնդրանքը չէր, եւ Տիրոջ աջ ու ձախ 
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կողմը նստիլը` իրենց մտայղացումը չէր, այլ` իրենց մօրը: կողմը նստիլը` իրենց մտայղացումը չէր, այլ` իրենց մօրը: կողմը նստիլը` իրենց մտայղացումը չէր, այլ` իրենց մօրը: կողմը նստիլը` իրենց մտայղացումը չէր, այլ` իրենց մօրը: 
Այս իրողութիւնը կը պարզէ թէ Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մէջ Այս իրողութիւնը կը պարզէ թէ Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մէջ Այս իրողութիւնը կը պարզէ թէ Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մէջ Այս իրողութիւնը կը պարզէ թէ Յովհաննէսի ու Յակոբոսի մէջ 
պզտիկ հպարտութիւն մը կար որմէ ժամանակի ընթացքին պզտիկ հպարտութիւն մը կար որմէ ժամանակի ընթացքին պզտիկ հպարտութիւն մը կար որմէ ժամանակի ընթացքին պզտիկ հպարտութիւն մը կար որմէ ժամանակի ընթացքին 
պիտի բուժուէին հարկաւ: Արդ, ինչպիսի՞ն կ'ըլպիտի բուժուէին հարկաւ: Արդ, ինչպիսի՞ն կ'ըլպիտի բուժուէին հարկաւ: Արդ, ինչպիսի՞ն կ'ըլպիտի բուժուէին հարկաւ: Արդ, ինչպիսի՞ն կ'ըլլայ հպարտ լայ հպարտ լայ հպարտ լայ հպարտ 
մարդը: Հպարտ մարդը ինք անձնապէս փառք չի փնտռեր, այլ մարդը: Հպարտ մարդը ինք անձնապէս փառք չի փնտռեր, այլ մարդը: Հպարտ մարդը ինք անձնապէս փառք չի փնտռեր, այլ մարդը: Հպարտ մարդը ինք անձնապէս փառք չի փնտռեր, այլ 
զայն կը փնտռէ ուրիշին միջոցաւ: Ահա թէ ինչու Յովհաննէս զայն կը փնտռէ ուրիշին միջոցաւ: Ահա թէ ինչու Յովհաննէս զայն կը փնտռէ ուրիշին միջոցաւ: Ահա թէ ինչու Յովհաննէս զայն կը փնտռէ ուրիշին միջոցաւ: Ահա թէ ինչու Յովհաննէս 
ու Յակոբոս իրենց մօրը միջոցաւ էր որ Յիսուսի աջ ու ձախ ու Յակոբոս իրենց մօրը միջոցաւ էր որ Յիսուսի աջ ու ձախ ու Յակոբոս իրենց մօրը միջոցաւ էր որ Յիսուսի աջ ու ձախ ու Յակոբոս իրենց մօրը միջոցաւ էր որ Յիսուսի աջ ու ձախ 
կողմը նստելու փառքը փնտռեցին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, կողմը նստելու փառքը փնտռեցին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, կողմը նստելու փառքը փնտռեցին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, կողմը նստելու փառքը փնտռեցին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, 
որո՞նք են այն մարդիկը զորս կ'օգտագորո՞նք են այն մարդիկը զորս կ'օգտագորո՞նք են այն մարդիկը զորս կ'օգտագորո՞նք են այն մարդիկը զորս կ'օգտագործենք` անոնց միջոործենք` անոնց միջոործենք` անոնց միջոործենք` անոնց միջո----
ցաւ փառք ապահովելու համար: Բարձրագոյն աստիճաննեցաւ փառք ապահովելու համար: Բարձրագոյն աստիճաննեցաւ փառք ապահովելու համար: Բարձրագոյն աստիճաննեցաւ փառք ապահովելու համար: Բարձրագոյն աստիճաննե----
րու վրայ գտնուող փառասէր մարդիկը ոչինչ կ'արժեն, եթէ րու վրայ գտնուող փառասէր մարդիկը ոչինչ կ'արժեն, եթէ րու վրայ գտնուող փառասէր մարդիկը ոչինչ կ'արժեն, եթէ րու վրայ գտնուող փառասէր մարդիկը ոչինչ կ'արժեն, եթէ 
երբեք իրենց շուրջ չունին մարդիկ, որոնք իրենց ներկայուերբեք իրենց շուրջ չունին մարդիկ, որոնք իրենց ներկայուերբեք իրենց շուրջ չունին մարդիկ, որոնք իրենց ներկայուերբեք իրենց շուրջ չունին մարդիկ, որոնք իրենց ներկայու----
թեամբ եւ ընկերակցութեամբ կարենան անոնց փառքն ու թեամբ եւ ընկերակցութեամբ կարենան անոնց փառքն ու թեամբ եւ ընկերակցութեամբ կարենան անոնց փառքն ու թեամբ եւ ընկերակցութեամբ կարենան անոնց փառքն ու 
մեծութիւնը կազմել: Քննենք մենք զմեզմեծութիւնը կազմել: Քննենք մենք զմեզմեծութիւնը կազմել: Քննենք մենք զմեզմեծութիւնը կազմել: Քննենք մենք զմեզ: : : : Արդեօք ուրիշի մը Արդեօք ուրիշի մը Արդեօք ուրիշի մը Արդեօք ուրիշի մը 
միջոցաւ փառք կը փնտռե՞նք: Եթէ երբեք կ'ուրախանանք երբ միջոցաւ փառք կը փնտռե՞նք: Եթէ երբեք կ'ուրախանանք երբ միջոցաւ փառք կը փնտռե՞նք: Եթէ երբեք կ'ուրախանանք երբ միջոցաւ փառք կը փնտռե՞նք: Եթէ երբեք կ'ուրախանանք երբ 
մէկը մեզ գովէ` կը նշանակէ թէ ուրիշին միջոցաւ փառք մէկը մեզ գովէ` կը նշանակէ թէ ուրիշին միջոցաւ փառք մէկը մեզ գովէ` կը նշանակէ թէ ուրիշին միջոցաւ փառք մէկը մեզ գովէ` կը նշանակէ թէ ուրիշին միջոցաւ փառք 
փնտռող մարդիկ ենք: Եթէ երբեք կը հրճուինք երբ մէկը մեզ փնտռող մարդիկ ենք: Եթէ երբեք կը հրճուինք երբ մէկը մեզ փնտռող մարդիկ ենք: Եթէ երբեք կը հրճուինք երբ մէկը մեզ փնտռող մարդիկ ենք: Եթէ երբեք կը հրճուինք երբ մէկը մեզ 
սքանչելի գոյներով ներկայացնէ` կը նշանակէ թէ մարդիկը սքանչելի գոյներով ներկայացնէ` կը նշանակէ թէ մարդիկը սքանչելի գոյներով ներկայացնէ` կը նշանակէ թէ մարդիկը սքանչելի գոյներով ներկայացնէ` կը նշանակէ թէ մարդիկը 
մեզի համար արժէք չեն ներկայամեզի համար արժէք չեն ներկայամեզի համար արժէք չեն ներկայամեզի համար արժէք չեն ներկայացներ, այլ պարզապէս անոնք ցներ, այլ պարզապէս անոնք ցներ, այլ պարզապէս անոնք ցներ, այլ պարզապէս անոնք 
գործիքներ են մեզի համար` որոնց միջոցաւ փառքի ու գովագործիքներ են մեզի համար` որոնց միջոցաւ փառքի ու գովագործիքներ են մեզի համար` որոնց միջոցաւ փառքի ու գովագործիքներ են մեզի համար` որոնց միջոցաւ փառքի ու գովա----
սանքի կ'արժանանանք: Եւ վստահաբար գիտէք, թէ այն սանքի կ'արժանանանք: Եւ վստահաբար գիտէք, թէ այն սանքի կ'արժանանանք: Եւ վստահաբար գիտէք, թէ այն սանքի կ'արժանանանք: Եւ վստահաբար գիտէք, թէ այն 
մարդը որ ինքզինք արժէք կը կարծէ` չի կրնար ուրիշը արժէք մարդը որ ինքզինք արժէք կը կարծէ` չի կրնար ուրիշը արժէք մարդը որ ինքզինք արժէք կը կարծէ` չի կրնար ուրիշը արժէք մարդը որ ինքզինք արժէք կը կարծէ` չի կրնար ուրիշը արժէք 
նկատել, եւ չի կրնար ուրիշին արժէքը տեսնել ու գնահատել: նկատել, եւ չի կրնար ուրիշին արժէքը տեսնել ու գնահատել: նկատել, եւ չի կրնար ուրիշին արժէքը տեսնել ու գնահատել: նկատել, եւ չի կրնար ուրիշին արժէքը տեսնել ու գնահատել: 
Ինքզինք մեծութիւն կարԻնքզինք մեծութիւն կարԻնքզինք մեծութիւն կարԻնքզինք մեծութիւն կարծող մարդը` չի կրնար ուրիշին ծող մարդը` չի կրնար ուրիշին ծող մարդը` չի կրնար ուրիշին ծող մարդը` չի կրնար ուրիշին 
ունեցած մեծութիւնը տեսնել:ունեցած մեծութիւնը տեսնել:ունեցած մեծութիւնը տեսնել:ունեցած մեծութիւնը տեսնել:    

6) 6) 6) 6) Որոշ հեղինակներ կը խորհին թէ Յովհաննէս ու Որոշ հեղինակներ կը խորհին թէ Յովհաննէս ու Որոշ հեղինակներ կը խորհին թէ Յովհաննէս ու Որոշ հեղինակներ կը խորհին թէ Յովհաննէս ու 
Յակոբոս առաքեալներուն մայրը կը գտնուէր այն կիներուն Յակոբոս առաքեալներուն մայրը կը գտնուէր այն կիներուն Յակոբոս առաքեալներուն մայրը կը գտնուէր այն կիներուն Յակոբոս առաքեալներուն մայրը կը գտնուէր այն կիներուն 
շարքին որոնք իրենց շարքին որոնք իրենց շարքին որոնք իրենց շարքին որոնք իրենց ««««միջոցներով կը հոգային Յիսուսի միջոցներով կը հոգային Յիսուսի միջոցներով կը հոգային Յիսուսի միջոցներով կը հոգային Յիսուսի 
պէտքերըպէտքերըպէտքերըպէտքերը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 8.2Ղուկաս 8.2Ղուկաս 8.2Ղուկաս 8.2----3), 3), 3), 3), միաժամանակ, ան յատուկ սէր միաժամանակ, ան յատուկ սէր միաժամանակ, ան յատուկ սէր միաժամանակ, ան յատուկ սէր 
ունունունունէր Յիսուսի հանդէպ, ինչպէս Յիսուս` իրեն հանդէպ: Եթէ էր Յիսուսի հանդէպ, ինչպէս Յիսուս` իրեն հանդէպ: Եթէ էր Յիսուսի հանդէպ, ինչպէս Յիսուս` իրեն հանդէպ: Եթէ էր Յիսուսի հանդէպ, ինչպէս Յիսուս` իրեն հանդէպ: Եթէ 
այս է իրողութիւնը, կը նշանակէ թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս այս է իրողութիւնը, կը նշանակէ թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս այս է իրողութիւնը, կը նշանակէ թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս այս է իրողութիւնը, կը նշանակէ թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս 
եղբայրները ճարպիկութիւն բանեցուցած էին. եւ ինչո՞ւ. եղբայրները ճարպիկութիւն բանեցուցած էին. եւ ինչո՞ւ. եղբայրները ճարպիկութիւն բանեցուցած էին. եւ ինչո՞ւ. եղբայրները ճարպիկութիւն բանեցուցած էին. եւ ինչո՞ւ. 
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որովհետեւ, հաւանաբար մտածեցին թէ Յիսուս պիտի չուզէր որովհետեւ, հաւանաբար մտածեցին թէ Յիսուս պիտի չուզէր որովհետեւ, հաւանաբար մտածեցին թէ Յիսուս պիտի չուզէր որովհետեւ, հաւանաբար մտածեցին թէ Յիսուս պիտի չուզէր 
կամ չէր կրնար մերժել իրեն հանդէպ հոգատարութիւն կամ չէր կրնար մերժել իրեն հանդէպ հոգատարութիւն կամ չէր կրնար մերժել իրեն հանդէպ հոգատարութիւն կամ չէր կրնար մերժել իրեն հանդէպ հոգատարութիւն 
ցցցցուցաբերող ու զինք սիրող իրենց մօր խնդրանքը, բայց ուցաբերող ու զինք սիրող իրենց մօր խնդրանքը, բայց ուցաբերող ու զինք սիրող իրենց մօր խնդրանքը, բայց ուցաբերող ու զինք սիրող իրենց մօր խնդրանքը, բայց 
Յիսուս մերժեց: Եկու կարեւոր կէտեր.Յիսուս մերժեց: Եկու կարեւոր կէտեր.Յիսուս մերժեց: Եկու կարեւոր կէտեր.Յիսուս մերժեց: Եկու կարեւոր կէտեր.----    

ա) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն վերաբերա) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն վերաբերա) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն վերաբերա) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն վերաբեր----
մունքէն կը սորվինք, դիմել Տիրոջ` իր սիրելիներուն միջոցաւ:մունքէն կը սորվինք, դիմել Տիրոջ` իր սիրելիներուն միջոցաւ:մունքէն կը սորվինք, դիմել Տիրոջ` իր սիրելիներուն միջոցաւ:մունքէն կը սորվինք, դիմել Տիրոջ` իր սիրելիներուն միջոցաւ:    

բ) Յիսուս մեզ կը սիրէ, բայց չի նշանակեր թէ պիտի կամ բ) Յիսուս մեզ կը սիրէ, բայց չի նշանակեր թէ պիտի կամ բ) Յիսուս մեզ կը սիրէ, բայց չի նշանակեր թէ պիտի կամ բ) Յիսուս մեզ կը սիրէ, բայց չի նշանակեր թէ պիտի կամ 
պէտք է կատարէ մպէտք է կատարէ մպէտք է կատարէ մպէտք է կատարէ մեր սրտի բոլոր խնդրանքները:եր սրտի բոլոր խնդրանքները:եր սրտի բոլոր խնդրանքները:եր սրտի բոլոր խնդրանքները:    

7) 7) 7) 7) Եկէք ընդարձակենք վերջին երկու տողերը: Ինչո՞ւ հաԵկէք ընդարձակենք վերջին երկու տողերը: Ինչո՞ւ հաԵկէք ընդարձակենք վերջին երկու տողերը: Ինչո՞ւ հաԵկէք ընդարձակենք վերջին երկու տողերը: Ինչո՞ւ հա----
մար երբեմն Յիսուս կը պատասխանէ մեր աղօթքին եւ երբեմն մար երբեմն Յիսուս կը պատասխանէ մեր աղօթքին եւ երբեմն մար երբեմն Յիսուս կը պատասխանէ մեր աղօթքին եւ երբեմն մար երբեմն Յիսուս կը պատասխանէ մեր աղօթքին եւ երբեմն 
ալ չի պատասխաներ: Հարցումին պատասխանը կը գտնենք, ալ չի պատասխաներ: Հարցումին պատասխանը կը գտնենք, ալ չի պատասխաներ: Հարցումին պատասխանը կը գտնենք, ալ չի պատասխաներ: Հարցումին պատասխանը կը գտնենք, 
եթէ երբեք փորձենք նախ հետեւեալ հարցումին պաեթէ երբեք փորձենք նախ հետեւեալ հարցումին պաեթէ երբեք փորձենք նախ հետեւեալ հարցումին պաեթէ երբեք փորձենք նախ հետեւեալ հարցումին պատասխատասխատասխատասխա----
նը գտնել.նը գտնել.նը գտնել.նը գտնել.----    Ինչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար Յիսուս չկատարեց Յովսուս չկատարեց Յովսուս չկատարեց Յովսուս չկատարեց Յովհաննէս ու հաննէս ու հաննէս ու հաննէս ու 
Յակոբոս առաքեալներուն եւ անոնց մօրը խնդրանքը.Յակոբոս առաքեալներուն եւ անոնց մօրը խնդրանքը.Յակոբոս առաքեալներուն եւ անոնց մօրը խնդրանքը.Յակոբոս առաքեալներուն եւ անոնց մօրը խնդրանքը.----    

ա) Չկատարեց, որովհետեւ ատիկա խոնարհութեան արա) Չկատարեց, որովհետեւ ատիկա խոնարհութեան արա) Չկատարեց, որովհետեւ ատիկա խոնարհութեան արա) Չկատարեց, որովհետեւ ատիկա խոնարհութեան ար----
տայայտութիւն չէր: Խոնարհ մարդը չի խնդրեր Տիրոջ աջ ու տայայտութիւն չէր: Խոնարհ մարդը չի խնդրեր Տիրոջ աջ ու տայայտութիւն չէր: Խոնարհ մարդը չի խնդրեր Տիրոջ աջ ու տայայտութիւն չէր: Խոնարհ մարդը չի խնդրեր Տիրոջ աջ ու 
ձախ կողմը նստիլ, այլ Մարթայի քրոջ` Մարիամի նման Յիձախ կողմը նստիլ, այլ Մարթայի քրոջ` Մարիամի նման Յիձախ կողմը նստիլ, այլ Մարթայի քրոջ` Մարիամի նման Յիձախ կողմը նստիլ, այլ Մարթայի քրոջ` Մարիամի նման Յի----
սուսի ոտքերուն քով նստիլ կը հաճիսուսի ոտքերուն քով նստիլ կը հաճիսուսի ոտքերուն քով նստիլ կը հաճիսուսի ոտքերուն քով նստիլ կը հաճի ( ( ( (Ղուկաս 10.39): Մեր ալ Ղուկաս 10.39): Մեր ալ Ղուկաս 10.39): Մեր ալ Ղուկաս 10.39): Մեր ալ 
խնդրանքները անպատասխան կը մնան եթէ երբեք խոխնդրանքները անպատասխան կը մնան եթէ երբեք խոխնդրանքները անպատասխան կը մնան եթէ երբեք խոխնդրանքները անպատասխան կը մնան եթէ երբեք խոնարնարնարնար----
հութեան արտայայտութիւն չեն եւ խոնարհ սրտէ չեն բհութեան արտայայտութիւն չեն եւ խոնարհ սրտէ չեն բհութեան արտայայտութիւն չեն եւ խոնարհ սրտէ չեն բհութեան արտայայտութիւն չեն եւ խոնարհ սրտէ չեն բղղղղխիր:խիր:խիր:խիր:    

բ) Չկատարեց, որովհետեւ անկարեկից վերաբերմունքի բ) Չկատարեց, որովհետեւ անկարեկից վերաբերմունքի բ) Չկատարեց, որովհետեւ անկարեկից վերաբերմունքի բ) Չկատարեց, որովհետեւ անկարեկից վերաբերմունքի 
մը արտայայտութիւն էր: Տակաւին հինգ վայրկեան առաջ, մը արտայայտութիւն էր: Տակաւին հինգ վայրկեան առաջ, մը արտայայտութիւն էր: Տակաւին հինգ վայրկեան առաջ, մը արտայայտութիւն էր: Տակաւին հինգ վայրկեան առաջ, 
Յիսուս խօսած էր անոնց իր մահուան մՅիսուս խօսած էր անոնց իր մահուան մՅիսուս խօսած էր անոնց իր մահուան մՅիսուս խօսած էր անոնց իր մահուան մասին, եւ յայտնած էր ասին, եւ յայտնած էր ասին, եւ յայտնած էր ասին, եւ յայտնած էր 
անոնց թէ կը մօտենար ժամանակը, երբ պիտի յանձնուէր անոնց թէ կը մօտենար ժամանակը, երբ պիտի յանձնուէր անոնց թէ կը մօտենար ժամանակը, երբ պիտի յանձնուէր անոնց թէ կը մօտենար ժամանակը, երբ պիտի յանձնուէր 
հեթանոսներուն ձեռքը, որոնք պիտի ծաղրէին զինք, ծեծէին հեթանոսներուն ձեռքը, որոնք պիտի ծաղրէին զինք, ծեծէին հեթանոսներուն ձեռքը, որոնք պիտի ծաղրէին զինք, ծեծէին հեթանոսներուն ձեռքը, որոնք պիտի ծաղրէին զինք, ծեծէին 
ու խաչ բարձրացնէին (Մատթէոս 20.18ու խաչ բարձրացնէին (Մատթէոս 20.18ու խաչ բարձրացնէին (Մատթէոս 20.18ու խաչ բարձրացնէին (Մատթէոս 20.18----19): 19): 19): 19): Այս բոլորը լսելէ Այս բոլորը լսելէ Այս բոլորը լսելէ Այս բոլորը լսելէ 
ու գիտնալէ ետք` որքանո՞վ արդարանալի բան է մօտենալ ու գիտնալէ ետք` որքանո՞վ արդարանալի բան է մօտենալ ու գիտնալէ ետք` որքանո՞վ արդարանալի բան է մօտենալ ու գիտնալէ ետք` որքանո՞վ արդարանալի բան է մօտենալ 
Տիրոջ եւ խնդրել իր աջ ու ձախՏիրոջ եւ խնդրել իր աջ ու ձախՏիրոջ եւ խնդրել իր աջ ու ձախՏիրոջ եւ խնդրել իր աջ ու ձախ    կողմը նստիլ` իր թագաւոկողմը նստիլ` իր թագաւոկողմը նստիլ` իր թագաւոկողմը նստիլ` իր թագաւորուրուրուրու----
թեան մէջ: Ենթադրէ պահ մը որ դուն բարեկամի մը կը խօսիս թեան մէջ: Ենթադրէ պահ մը որ դուն բարեկամի մը կը խօսիս թեան մէջ: Ենթադրէ պահ մը որ դուն բարեկամի մը կը խօսիս թեան մէջ: Ենթադրէ պահ մը որ դուն բարեկամի մը կը խօսիս 
մահուանդ մասին, եւ ան քաջալերական ու մխիթարական մահուանդ մասին, եւ ան քաջալերական ու մխիթարական մահուանդ մասին, եւ ան քաջալերական ու մխիթարական մահուանդ մասին, եւ ան քաջալերական ու մխիթարական 
խօսք մը ըսելու փոխարէն` փորձէ քու միջոցաւդ տիրութիւն խօսք մը ըսելու փոխարէն` փորձէ քու միջոցաւդ տիրութիւն խօսք մը ըսելու փոխարէն` փորձէ քու միջոցաւդ տիրութիւն խօսք մը ըսելու փոխարէն` փորձէ քու միջոցաւդ տիրութիւն 
եւ իշխանութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ: Բարեկամիդ եւ իշխանութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ: Բարեկամիդ եւ իշխանութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ: Բարեկամիդ եւ իշխանութիւն բանեցնել ուրիշներուն վրայ: Բարեկամիդ 
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ըրածը անկարեկից եւ նոըրածը անկարեկից եւ նոըրածը անկարեկից եւ նոըրածը անկարեկից եւ նոյնիսկ անխիղճ մարդու գործ պիտի յնիսկ անխիղճ մարդու գործ պիտի յնիսկ անխիղճ մարդու գործ պիտի յնիսկ անխիղճ մարդու գործ պիտի 
չնկատէի՞ր: Յիսուս կը պատրաստուէր մեռնելու եւ մարդկօչնկատէի՞ր: Յիսուս կը պատրաստուէր մեռնելու եւ մարդկօչնկատէի՞ր: Յիսուս կը պատրաստուէր մեռնելու եւ մարդկօչնկատէի՞ր: Յիսուս կը պատրաստուէր մեռնելու եւ մարդկօ----
րէն զօրակիցի կարիքը ունէր, բայց իր աշակերտները զօրակրէն զօրակիցի կարիքը ունէր, բայց իր աշակերտները զօրակրէն զօրակիցի կարիքը ունէր, բայց իր աշակերտները զօրակրէն զօրակիցի կարիքը ունէր, բայց իր աշակերտները զօրակ----
ցելու փոխարէն, ինչպէս աւետարանական այլ հատուածներ ցելու փոխարէն, ինչպէս աւետարանական այլ հատուածներ ցելու փոխարէն, ինչպէս աւետարանական այլ հատուածներ ցելու փոխարէն, ինչպէս աւետարանական այլ հատուածներ 
ցոյց կու տան, սկսան իրարու հետ վիցոյց կու տան, սկսան իրարու հետ վիցոյց կու տան, սկսան իրարու հետ վիցոյց կու տան, սկսան իրարու հետ վիճիլ թէ ո՞վ պիտի յաջորճիլ թէ ո՞վ պիտի յաջորճիլ թէ ո՞վ պիտի յաջորճիլ թէ ո՞վ պիտի յաջոր----
դէ Յիսուսինդէ Յիսուսինդէ Յիսուսինդէ Յիսուսին, , , , ո՞վո՞վո՞վո՞վ    պիտի ըլլայ մեծը իրենց մէջ, ո՞վ պիտի պիտի ըլլայ մեծը իրենց մէջ, ո՞վ պիտի պիտի ըլլայ մեծը իրենց մէջ, ո՞վ պիտի պիտի ըլլայ մեծը իրենց մէջ, ո՞վ պիտի 
առաջառաջառաջառաջնորդէ խումբը: Աշակերտներուն ըրածը ինչո՞վ կը տարնորդէ խումբը: Աշակերտներուն ըրածը ինչո՞վ կը տարնորդէ խումբը: Աշակերտներուն ըրածը ինչո՞վ կը տարնորդէ խումբը: Աշակերտներուն ըրածը ինչո՞վ կը տար----
բերի այն եղբայրներէն` որոնք կը սկսին կռուիլ ու վիճիլ բերի այն եղբայրներէն` որոնք կը սկսին կռուիլ ու վիճիլ բերի այն եղբայրներէն` որոնք կը սկսին կռուիլ ու վիճիլ բերի այն եղբայրներէն` որոնք կը սկսին կռուիլ ու վիճիլ 
իրենց միջեւ ժառանգութեան բաժանումին համար, երբ տաիրենց միջեւ ժառանգութեան բաժանումին համար, երբ տաիրենց միջեւ ժառանգութեան բաժանումին համար, երբ տաիրենց միջեւ ժառանգութեան բաժանումին համար, երբ տա----
կաւին իրենց հայրկաւին իրենց հայրկաւին իրենց հայրկաւին իրենց հայրըըըը    ողջ է: Աստուած չի պատասխաներ այն ողջ է: Աստուած չի պատասխաներ այն ողջ է: Աստուած չի պատասխաներ այն ողջ է: Աստուած չի պատասխաներ այն 
անձերուն աղօանձերուն աղօանձերուն աղօանձերուն աղօթքին` որոնք անկարեկից են իրենց նմաննեթքին` որոնք անկարեկից են իրենց նմաննեթքին` որոնք անկարեկից են իրենց նմաննեթքին` որոնք անկարեկից են իրենց նմաննե----
րուն հանդէպ, եւ անհասկցող ուրիշին ցաւին:րուն հանդէպ, եւ անհասկցող ուրիշին ցաւին:րուն հանդէպ, եւ անհասկցող ուրիշին ցաւին:րուն հանդէպ, եւ անհասկցող ուրիշին ցաւին:    

գ) Չկատարեց, որովհետեւ անոնց խնդրանքը հաւատքի գ) Չկատարեց, որովհետեւ անոնց խնդրանքը հաւատքի գ) Չկատարեց, որովհետեւ անոնց խնդրանքը հաւատքի գ) Չկատարեց, որովհետեւ անոնց խնդրանքը հաւատքի 
արտայայտութիւն չէր: Հաւատքի մարդը Տիրոջ աջ ու ձախ արտայայտութիւն չէր: Հաւատքի մարդը Տիրոջ աջ ու ձախ արտայայտութիւն չէր: Հաւատքի մարդը Տիրոջ աջ ու ձախ արտայայտութիւն չէր: Հաւատքի մարդը Տիրոջ աջ ու ձախ 
կողմը նստելու մասին չի մտածեր: Այոկողմը նստելու մասին չի մտածեր: Այոկողմը նստելու մասին չի մտածեր: Այոկողմը նստելու մասին չի մտածեր: Այո´, ´, ´, ´, ընդունինք որ անոնց ընդունինք որ անոնց ընդունինք որ անոնց ընդունինք որ անոնց 
խնդրանքը հաւատքի արտայայտխնդրանքը հաւատքի արտայայտխնդրանքը հաւատքի արտայայտխնդրանքը հաւատքի արտայայտութիւն չէր, այլ` անձնասիութիւն չէր, այլ` անձնասիութիւն չէր, այլ` անձնասիութիւն չէր, այլ` անձնասի----
րութեան արտայայտութիւն, փառասիրութեան արտայայտուրութեան արտայայտութիւն, փառասիրութեան արտայայտուրութեան արտայայտութիւն, փառասիրութեան արտայայտուրութեան արտայայտութիւն, փառասիրութեան արտայայտու----
թիւն, եւ ուրիշին վրայ տիրելու ու իշխելու արդիւնք: Եթէ այս է թիւն, եւ ուրիշին վրայ տիրելու ու իշխելու արդիւնք: Եթէ այս է թիւն, եւ ուրիշին վրայ տիրելու ու իշխելու արդիւնք: Եթէ այս է թիւն, եւ ուրիշին վրայ տիրելու ու իշխելու արդիւնք: Եթէ այս է 
ճշմարտութիւնը, պարզ է հետեւաբար, թէ ինչո՞ւ Յիսուս ճշմարտութիւնը, պարզ է հետեւաբար, թէ ինչո՞ւ Յիսուս ճշմարտութիւնը, պարզ է հետեւաբար, թէ ինչո՞ւ Յիսուս ճշմարտութիւնը, պարզ է հետեւաբար, թէ ինչո՞ւ Յիսուս 
չուզեց անոնց խնդրանքը կատարել: Տեառնեղբայր Յակոբոս չուզեց անոնց խնդրանքը կատարել: Տեառնեղբայր Յակոբոս չուզեց անոնց խնդրանքը կատարել: Տեառնեղբայր Յակոբոս չուզեց անոնց խնդրանքը կատարել: Տեառնեղբայր Յակոբոս 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Կը խնդրէք եւ Կը խնդրէք եւ Կը խնդրէք եւ Կը խնդրէք եւ Աստուած չի տար, որովհետեւ գէշ Աստուած չի տար, որովհետեւ գէշ Աստուած չի տար, որովհետեւ գէշ Աստուած չի տար, որովհետեւ գէշ 
նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ծառայեցնելու նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ծառայեցնելու նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ծառայեցնելու նպատակով կը խնդրէք, ձեր հաճոյքներուն ծառայեցնելու 
համարհամարհամարհամար»»»» ( ( ( (Յակոբոս 4.3): Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալնեՅակոբոս 4.3): Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալնեՅակոբոս 4.3): Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալնեՅակոբոս 4.3): Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալնե----
րը իրերը իրերը իրերը իրե´́́́նք նաեւ նք նաեւ նք նաեւ նք նաեւ ««««գէշ նպգէշ նպգէշ նպգէշ նպաաաատակովտակովտակովտակով» » » » այդ խնդրանքը կատարած այդ խնդրանքը կատարած այդ խնդրանքը կատարած այդ խնդրանքը կատարած 
էին, իրենց էին, իրենց էին, իրենց էին, իրենց ««««հհհհաճոյքներուն ծառայեցնելու համարաճոյքներուն ծառայեցնելու համարաճոյքներուն ծառայեցնելու համարաճոյքներուն ծառայեցնելու համար»»»», , , , այլ այլ այլ այլ 
խօսքով` ուրիշներուն վրխօսքով` ուրիշներուն վրխօսքով` ուրիշներուն վրխօսքով` ուրիշներուն վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու համար:այ տիրող ու իշխող ըլլալու համար:այ տիրող ու իշխող ըլլալու համար:այ տիրող ու իշխող ըլլալու համար:    
Ճիշդ է որ Յիսուս կ'ըսէ Ճիշդ է որ Յիսուս կ'ըսէ Ճիշդ է որ Յիսուս կ'ըսէ Ճիշդ է որ Յիսուս կ'ըսէ ««««խնդրեցէք եւ պիտի տրուի ձեզիխնդրեցէք եւ պիտի տրուի ձեզիխնդրեցէք եւ պիտի տրուի ձեզիխնդրեցէք եւ պիտի տրուի ձեզի»,»,»,»,    
բայց կը տրուի միայն այն ատեն` երբ տրուածը Աստուծոյ բայց կը տրուի միայն այն ատեն` երբ տրուածը Աստուծոյ բայց կը տրուի միայն այն ատեն` երբ տրուածը Աստուծոյ բայց կը տրուի միայն այն ատեն` երբ տրուածը Աստուծոյ 
փառքին ու մարդոց բարիքին համար է: Յովհաննէս ու փառքին ու մարդոց բարիքին համար է: Յովհաննէս ու փառքին ու մարդոց բարիքին համար է: Յովհաննէս ու փառքին ու մարդոց բարիքին համար է: Յովհաննէս ու 
Յակոբոս առաքեալները Քրիստոսի փառքին համար չէր որ Յակոբոս առաքեալները Քրիստոսի փառքին համար չէր որ Յակոբոս առաքեալները Քրիստոսի փառքին համար չէր որ Յակոբոս առաքեալները Քրիստոսի փառքին համար չէր որ 
այդ խնդրանքը կատարեցինայդ խնդրանքը կատարեցինայդ խնդրանքը կատարեցինայդ խնդրանքը կատարեցին, , , , այլ իրենց անձնական փառքին այլ իրենց անձնական փառքին այլ իրենց անձնական փառքին այլ իրենց անձնական փառքին 
համար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ոհամար, եւ ո´́́́չ ալ մարդոց բարիքին համար էր որ իրենց չ ալ մարդոց բարիքին համար էր որ իրենց չ ալ մարդոց բարիքին համար էր որ իրենց չ ալ մարդոց բարիքին համար էր որ իրենց 
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խնդրանքը ներկայացուցին, ընդհակառակը, մարդոց վրայ խնդրանքը ներկայացուցին, ընդհակառակը, մարդոց վրայ խնդրանքը ներկայացուցին, ընդհակառակը, մարդոց վրայ խնդրանքը ներկայացուցին, ընդհակառակը, մարդոց վրայ 
իշխանութիւն բանեցնելու համար:իշխանութիւն բանեցնելու համար:իշխանութիւն բանեցնելու համար:իշխանութիւն բանեցնելու համար:    

««««Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.Յիսուս պատասխանեց.    
----    Չէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառապանքի նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառապանքի նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառապանքի նչ կ'ուզէք: Կրնա՞ք խմել տառապանքի 

այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմայն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմայն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմայն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել եմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել եմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել եմ, կամ կրնա՞ք յանձն առնել 
այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ:այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ:այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ:այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի մկրտուիմ:    

----    Կրնանք,Կրնանք,Կրնանք,Կրնանք,----    պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:պատասխանեցին անոնք:    
Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.Յիսուս ըսաւ անոնց.    
----    Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես Արդարեւ դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես 

պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի պիտի խմեմ եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի 
մկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնեմկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնեմկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնեմկրտուիմ, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը լու իրաւունքը լու իրաւունքը լու իրաւունքը 
իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց անոնց` որոնց անոնց` որոնց անոնց` որոնց 
համար պատրաստած էհամար պատրաստած էհամար պատրաստած էհամար պատրաստած է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 20.22Մատթէոս 20.22Մատթէոս 20.22Մատթէոս 20.22----23):23):23):23):    

1)1)1)1)    Յիսուս գիտէր որ իր աջ ու ձախ կողմը նստիլը ՅովՅիսուս գիտէր որ իր աջ ու ձախ կողմը նստիլը ՅովՅիսուս գիտէր որ իր աջ ու ձախ կողմը նստիլը ՅովՅիսուս գիտէր որ իր աջ ու ձախ կողմը նստիլը Յով----
հաննէսին ու Յակոբոսին խնդրանքն ու ցանկութիւնն էր եւ հաննէսին ու Յակոբոսին խնդրանքն ու ցանկութիւնն էր եւ հաննէսին ու Յակոբոսին խնդրանքն ու ցանկութիւնն էր եւ հաննէսին ու Յակոբոսին խնդրանքն ու ցանկութիւնն էր եւ 
ոոոո´́́́չ թէ իրենց մօրը, ահա թէ ինչու երբ պիտի պատասխանէրչ թէ իրենց մօրը, ահա թէ ինչու երբ պիտի պատասխանէրչ թէ իրենց մօրը, ահա թէ ինչու երբ պիտի պատասխանէրչ թէ իրենց մօրը, ահա թէ ինչու երբ պիտի պատասխանէր` ` ` ` 
իր խօսքը իրենց ուղղեց եւ ոիր խօսքը իրենց ուղղեց եւ ոիր խօսքը իրենց ուղղեց եւ ոիր խօսքը իրենց ուղղեց եւ ո´́́́չ թէ իրենց մօրը. չ թէ իրենց մօրը. չ թէ իրենց մօրը. չ թէ իրենց մօրը. ««««Կրնա՞ք խմել Կրնա՞ք խմել Կրնա՞ք խմել Կրնա՞ք խմել 
տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,...տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,...տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,...տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ,...»:»:»:»:    Այստեղ Այստեղ Այստեղ Այստեղ 
կարծէք մեր դիմաց բարեխօսութեան պատկերն է որ կը կարծէք մեր դիմաց բարեխօսութեան պատկերն է որ կը կարծէք մեր դիմաց բարեխօսութեան պատկերն է որ կը կարծէք մեր դիմաց բարեխօսութեան պատկերն է որ կը 
պատկերացուի, հետեւեալ առումով. երբ երկրի վրայ ապրող պատկերացուի, հետեւեալ առումով. երբ երկրի վրայ ապրող պատկերացուի, հետեւեալ առումով. երբ երկրի վրայ ապրող պատկերացուի, հետեւեալ առումով. երբ երկրի վրայ ապրող 
անձի մը միջոցաւ կամ երկինքի մէջ ապրող սուրբիանձի մը միջոցաւ կամ երկինքի մէջ ապրող սուրբիանձի մը միջոցաւ կամ երկինքի մէջ ապրող սուրբիանձի մը միջոցաւ կամ երկինքի մէջ ապրող սուրբի    մը մը մը մը 
միջոցաւ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ, ճիշդ է որ Տէրը կրնայ միջոցաւ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ, ճիշդ է որ Տէրը կրնայ միջոցաւ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ, ճիշդ է որ Տէրը կրնայ միջոցաւ բան մը կը խնդրենք Տիրոջմէ, ճիշդ է որ Տէրը կրնայ 
պատասխանել անոնց, բայց իր պատասխանը մեզիպատասխանել անոնց, բայց իր պատասխանը մեզիպատասխանել անոնց, բայց իր պատասխանը մեզիպատասխանել անոնց, բայց իր պատասխանը մեզի´ ´ ´ ´ է որ կը է որ կը է որ կը է որ կը 
շնորհէ եւ ոշնորհէ եւ ոշնորհէ եւ ոշնորհէ եւ ո´́́́չ թէ այն անձին որուն միջոցաւ խնդրեցինք: չ թէ այն անձին որուն միջոցաւ խնդրեցինք: չ թէ այն անձին որուն միջոցաւ խնդրեցինք: չ թէ այն անձին որուն միջոցաւ խնդրեցինք: 
Այսպէս, օրինակ, մէկը կրնայ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին Այսպէս, օրինակ, մէկը կրնայ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին Այսպէս, օրինակ, մէկը կրնայ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին Այսպէս, օրինակ, մէկը կրնայ սուրբ Գրիգոր Նարեկացիին 
բարեխօսութեամբ ու միջնորդութեամբ իր զաւակինբարեխօսութեամբ ու միջնորդութեամբ իր զաւակինբարեխօսութեամբ ու միջնորդութեամբ իր զաւակինբարեխօսութեամբ ու միջնորդութեամբ իր զաւակին    համար համար համար համար 
բժշկութիւն խնդրել, եւ Աստուած կրնայ ընդունիլ սուրբին բժշկութիւն խնդրել, եւ Աստուած կրնայ ընդունիլ սուրբին բժշկութիւն խնդրել, եւ Աստուած կրնայ ընդունիլ սուրբին բժշկութիւն խնդրել, եւ Աստուած կրնայ ընդունիլ սուրբին 
միջնորդութիւնը, բայց պատասխանը սուրբ Գրիգորէն աղօթք միջնորդութիւնը, բայց պատասխանը սուրբ Գրիգորէն աղօթք միջնորդութիւնը, բայց պատասխանը սուրբ Գրիգորէն աղօթք միջնորդութիւնը, բայց պատասխանը սուրբ Գրիգորէն աղօթք 
խնդրողը կը ստանայ եւ ոխնդրողը կը ստանայ եւ ոխնդրողը կը ստանայ եւ ոխնդրողը կը ստանայ եւ ո´́́́չ թէ սուրբը ինք, ճիշդ ինչպէս չ թէ սուրբը ինք, ճիշդ ինչպէս չ թէ սուրբը ինք, ճիշդ ինչպէս չ թէ սուրբը ինք, ճիշդ ինչպէս 
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց խնդրանքը Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց խնդրանքը Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց խնդրանքը Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները իրենց խնդրանքը 
իրենց մօրը միջնորդութեամբ ներկայացուցին, բայիրենց մօրը միջնորդութեամբ ներկայացուցին, բայիրենց մօրը միջնորդութեամբ ներկայացուցին, բայիրենց մօրը միջնորդութեամբ ներկայացուցին, բայց պատասց պատասց պատասց պատաս----
խանը իրեխանը իրեխանը իրեխանը իրե´́́́նց էր որ տրուեցաւ եւ ոնց էր որ տրուեցաւ եւ ոնց էր որ տրուեցաւ եւ ոնց էր որ տրուեցաւ եւ ո´́́́չ թէ իրենց մօրը:չ թէ իրենց մօրը:չ թէ իրենց մօրը:չ թէ իրենց մօրը:    
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2) 2) 2) 2) Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու 
ձախ կողմը նստելու մասին խօսեցան, իսկ Տէրը անոնց տաձախ կողմը նստելու մասին խօսեցան, իսկ Տէրը անոնց տաձախ կողմը նստելու մասին խօսեցան, իսկ Տէրը անոնց տաձախ կողմը նստելու մասին խօսեցան, իսկ Տէրը անոնց տա----
ռապանքի բաժակէն խմելու եւ տառապանքի մկրտութեամբ ռապանքի բաժակէն խմելու եւ տառապանքի մկրտութեամբ ռապանքի բաժակէն խմելու եւ տառապանքի մկրտութեամբ ռապանքի բաժակէն խմելու եւ տառապանքի մկրտութեամբ 
մկրտուելու մասին խօսեցաւ: Երբ առաքեալները փառք ու մկրտուելու մասին խօսեցաւ: Երբ առաքեալները փառք ու մկրտուելու մասին խօսեցաւ: Երբ առաքեալները փառք ու մկրտուելու մասին խօսեցաւ: Երբ առաքեալները փառք ու 
մեմեմեմեծութիւն ձեռք ձգելու երազներ կը փայփայէին, Յիսուս ծութիւն ձեռք ձգելու երազներ կը փայփայէին, Յիսուս ծութիւն ձեռք ձգելու երազներ կը փայփայէին, Յիսուս ծութիւն ձեռք ձգելու երազներ կը փայփայէին, Յիսուս 
անոնց դիմաց անարգանքի ու նախատինքի բաժակը դրաւ, անոնց դիմաց անարգանքի ու նախատինքի բաժակը դրաւ, անոնց դիմաց անարգանքի ու նախատինքի բաժակը դրաւ, անոնց դիմաց անարգանքի ու նախատինքի բաժակը դրաւ, 
վիշտի ու հալածանքի մկրտութիւնը դրաւ: Առաքեալները վիշտի ու հալածանքի մկրտութիւնը դրաւ: Առաքեալները վիշտի ու հալածանքի մկրտութիւնը դրաւ: Առաքեալները վիշտի ու հալածանքի մկրտութիւնը դրաւ: Առաքեալները 
կ'ուզէին մեծ ըլլալ ու մեծ կոչուիլ առանց զիրենք փոքրացնող կ'ուզէին մեծ ըլլալ ու մեծ կոչուիլ առանց զիրենք փոքրացնող կ'ուզէին մեծ ըլլալ ու մեծ կոչուիլ առանց զիրենք փոքրացնող կ'ուզէին մեծ ըլլալ ու մեծ կոչուիլ առանց զիրենք փոքրացնող 
փորձութիւններու հանդիպելու. կ'ուզէին փառքի ժառանգորդփորձութիւններու հանդիպելու. կ'ուզէին փառքի ժառանգորդփորձութիւններու հանդիպելու. կ'ուզէին փառքի ժառանգորդփորձութիւններու հանդիպելու. կ'ուզէին փառքի ժառանգորդ----
ներ դառնալներ դառնալներ դառնալներ դառնալ    առանց տառապանքի: Այսօր որքա՜ն մարդիկ առանց տառապանքի: Այսօր որքա՜ն մարդիկ առանց տառապանքի: Այսօր որքա՜ն մարդիկ առանց տառապանքի: Այսօր որքա՜ն մարդիկ 
կան, որոնք կ'ուզեն երկինք մտնել` առանց դէպի երկինք կան, որոնք կ'ուզեն երկինք մտնել` առանց դէպի երկինք կան, որոնք կ'ուզեն երկինք մտնել` առանց դէպի երկինք կան, որոնք կ'ուզեն երկինք մտնել` առանց դէպի երկինք 
առաջնորդող ճամբուն վրայ փուշերու հանդիպելու: Որքա՜ն առաջնորդող ճամբուն վրայ փուշերու հանդիպելու: Որքա՜ն առաջնորդող ճամբուն վրայ փուշերու հանդիպելու: Որքա՜ն առաջնորդող ճամբուն վրայ փուշերու հանդիպելու: Որքա՜ն 
մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն երկինքի փառքը ժառանգել` մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն երկինքի փառքը ժառանգել` մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն երկինքի փառքը ժառանգել` մարդիկ կան, որոնք կ'ուզեն երկինքի փառքը ժառանգել` 
առանց սակայն երկրի վրայ երկինքի սիրոյն անարգանք առանց սակայն երկրի վրայ երկինքի սիրոյն անարգանք առանց սակայն երկրի վրայ երկինքի սիրոյն անարգանք առանց սակայն երկրի վրայ երկինքի սիրոյն անարգանք 
կրելու:կրելու:կրելու:կրելու:    Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք Պօղոս առաքեալին նման Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք Պօղոս առաքեալին նման Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք Պօղոս առաքեալին նման Որքա՜ն մարդիկ կան, որոնք Պօղոս առաքեալին նման 
յաղթողի դափնեպսակ ստանալ կ'ուզեն` առանց սակայն յաղթողի դափնեպսակ ստանալ կ'ուզեն` առանց սակայն յաղթողի դափնեպսակ ստանալ կ'ուզեն` առանց սակայն յաղթողի դափնեպսակ ստանալ կ'ուզեն` առանց սակայն 
Պօղոսի նման վազելու, Չարին ու մեղքին դէմ ըմբշամարտեՊօղոսի նման վազելու, Չարին ու մեղքին դէմ ըմբշամարտեՊօղոսի նման վազելու, Չարին ու մեղքին դէմ ըմբշամարտեՊօղոսի նման վազելու, Չարին ու մեղքին դէմ ըմբշամարտե----
լու եւ իրենք զիրենք սեղմումներու ենթարկելու (Ա.Կորնթալու եւ իրենք զիրենք սեղմումներու ենթարկելու (Ա.Կորնթալու եւ իրենք զիրենք սեղմումներու ենթարկելու (Ա.Կորնթալու եւ իրենք զիրենք սեղմումներու ենթարկելու (Ա.Կորնթա----
ցիս 9.24ցիս 9.24ցիս 9.24ցիս 9.24----24): 24): 24): 24): Այդպիսին չե՞ն հոգեգալստականները, որոնք Այդպիսին չե՞ն հոգեգալստականները, որոնք Այդպիսին չե՞ն հոգեգալստականները, որոնք Այդպիսին չե՞ն հոգեգալստականները, որոնք 
կ'ոկ'ոկ'ոկ'ուզեն անփորձանք երկինքը ժառանգել առանց փորձութիւնւզեն անփորձանք երկինքը ժառանգել առանց փորձութիւնւզեն անփորձանք երկինքը ժառանգել առանց փորձութիւնւզեն անփորձանք երկինքը ժառանգել առանց փորձութիւն----
ներու հանդիպելու, որոնք Տիրոջ զինուորները կոչուիլ կ'ուներու հանդիպելու, որոնք Տիրոջ զինուորները կոչուիլ կ'ուներու հանդիպելու, որոնք Տիրոջ զինուորները կոչուիլ կ'ուներու հանդիպելու, որոնք Տիրոջ զինուորները կոչուիլ կ'ու----
զեն` առանց զինուորութիւն ընելու եւ առանց զինուորին յազեն` առանց զինուորութիւն ընելու եւ առանց զինուորին յազեն` առանց զինուորութիւն ընելու եւ առանց զինուորին յազեն` առանց զինուորութիւն ընելու եւ առանց զինուորին յա----
տուկ վէրք ստանալու. մարդիկ` որոնք երկինքի ուրախութիւտուկ վէրք ստանալու. մարդիկ` որոնք երկինքի ուրախութիւտուկ վէրք ստանալու. մարդիկ` որոնք երկինքի ուրախութիւտուկ վէրք ստանալու. մարդիկ` որոնք երկինքի ուրախութիւ----
նը ձեռք ձգել կ'ուզեն, բայց չեն ուզեր երկնայիննը ձեռք ձգել կ'ուզեն, բայց չեն ուզեր երկնայիննը ձեռք ձգել կ'ուզեն, բայց չեն ուզեր երկնայիննը ձեռք ձգել կ'ուզեն, բայց չեն ուզեր երկնային    ուրախութեան ուրախութեան ուրախութեան ուրախութեան 
համար` երկրի վրայ նեղութեան ու հալածանքի հանդիպիլ: համար` երկրի վրայ նեղութեան ու հալածանքի հանդիպիլ: համար` երկրի վրայ նեղութեան ու հալածանքի հանդիպիլ: համար` երկրի վրայ նեղութեան ու հալածանքի հանդիպիլ: 
Ի՞նչպէս մէկը կրնայ երկինքի մէջ մխիթարուիլ երբ կը մերժէ Ի՞նչպէս մէկը կրնայ երկինքի մէջ մխիթարուիլ երբ կը մերժէ Ի՞նչպէս մէկը կրնայ երկինքի մէջ մխիթարուիլ երբ կը մերժէ Ի՞նչպէս մէկը կրնայ երկինքի մէջ մխիթարուիլ երբ կը մերժէ 
զինք սուգի մատնող հալածանքը երկրի վրայ: Ի՞նչպէս կրնայ զինք սուգի մատնող հալածանքը երկրի վրայ: Ի՞նչպէս կրնայ զինք սուգի մատնող հալածանքը երկրի վրայ: Ի՞նչպէս կրնայ զինք սուգի մատնող հալածանքը երկրի վրայ: Ի՞նչպէս կրնայ 
յաղթողի վարձք ստանալ երբ չ'ուզեր պատերազմի դաշտ յաղթողի վարձք ստանալ երբ չ'ուզեր պատերազմի դաշտ յաղթողի վարձք ստանալ երբ չ'ուզեր պատերազմի դաշտ յաղթողի վարձք ստանալ երբ չ'ուզեր պատերազմի դաշտ 
երթալ: Ի՞նչպէս կրնայ դրախտին վարդը երթալ: Ի՞նչպէս կրնայ դրախտին վարդը երթալ: Ի՞նչպէս կրնայ դրախտին վարդը երթալ: Ի՞նչպէս կրնայ դրախտին վարդը ստանալ երբ կը ստանալ երբ կը ստանալ երբ կը ստանալ երբ կը 
մերժէ երկրին փուշը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ մէկը ուզէ մերժէ երկրին փուշը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ մէկը ուզէ մերժէ երկրին փուշը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ մէկը ուզէ մերժէ երկրին փուշը: Մեզմէ ո՞վ չի գիտեր, որ եթէ մէկը ուզէ 
վարդը քաղել` անոր փուշերը կրնան իր ձեռքերը արիւնել: վարդը քաղել` անոր փուշերը կրնան իր ձեռքերը արիւնել: վարդը քաղել` անոր փուշերը կրնան իր ձեռքերը արիւնել: վարդը քաղել` անոր փուշերը կրնան իր ձեռքերը արիւնել: 
Ո՞վ չի գիտեր որ երկինքի պայծառութեան հասնիլ ուզող Ո՞վ չի գիտեր որ երկինքի պայծառութեան հասնիլ ուզող Ո՞վ չի գիտեր որ երկինքի պայծառութեան հասնիլ ուզող Ո՞վ չի գիտեր որ երկինքի պայծառութեան հասնիլ ուզող 
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մարդը` անխուսափելիօէն պիտի անցնի այդ պայծառութիւնը մարդը` անխուսափելիօէն պիտի անցնի այդ պայծառութիւնը մարդը` անխուսափելիօէն պիտի անցնի այդ պայծառութիւնը մարդը` անխուսափելիօէն պիտի անցնի այդ պայծառութիւնը 
ծածկող մութ ամպերուն ընդմէջէն: Ածածկող մութ ամպերուն ընդմէջէն: Ածածկող մութ ամպերուն ընդմէջէն: Ածածկող մութ ամպերուն ընդմէջէն: Աւելի լաւ չէ՞ Յիսուսի ւելի լաւ չէ՞ Յիսուսի ւելի լաւ չէ՞ Յիսուսի ւելի լաւ չէ՞ Յիսուսի 
համար վէրք ստանալ ու Յիսուսի ձեռքով վարձատրուիլ, քան համար վէրք ստանալ ու Յիսուսի ձեռքով վարձատրուիլ, քան համար վէրք ստանալ ու Յիսուսի ձեռքով վարձատրուիլ, քան համար վէրք ստանալ ու Յիսուսի ձեռքով վարձատրուիլ, քան 
առանց վէրքի երկինք մտնել եւ առանց վարձքի մնալ: Արդ, առանց վէրքի երկինք մտնել եւ առանց վարձքի մնալ: Արդ, առանց վէրքի երկինք մտնել եւ առանց վարձքի մնալ: Արդ, առանց վէրքի երկինք մտնել եւ առանց վարձքի մնալ: Արդ, 
ինչպէս թագաւորը աւելի կը վարձատրէ այն զինուորը որ ինչպէս թագաւորը աւելի կը վարձատրէ այն զինուորը որ ինչպէս թագաւորը աւելի կը վարձատրէ այն զինուորը որ ինչպէս թագաւորը աւելի կը վարձատրէ այն զինուորը որ 
վէրք կը ստանայ իրեն համար, եւ ովէրք կը ստանայ իրեն համար, եւ ովէրք կը ստանայ իրեն համար, եւ ովէրք կը ստանայ իրեն համար, եւ ո´́́́չ թէ այն զինուորը որ չ թէ այն զինուորը որ չ թէ այն զինուորը որ չ թէ այն զինուորը որ 
պատերազմէն կը փախչի, նոյնպէպատերազմէն կը փախչի, նոյնպէպատերազմէն կը փախչի, նոյնպէպատերազմէն կը փախչի, նոյնպէս ալ, երկինքի թագաւորը` ս ալ, երկինքի թագաւորը` ս ալ, երկինքի թագաւորը` ս ալ, երկինքի թագաւորը` 
Քրիստոս, աւելի պիտի պատուէ այն անձը որ սիրայօժար Քրիստոս, աւելի պիտի պատուէ այն անձը որ սիրայօժար Քրիստոս, աւելի պիտի պատուէ այն անձը որ սիրայօժար Քրիստոս, աւելի պիտի պատուէ այն անձը որ սիրայօժար 
կերպով յանձն կ'առնէ վէրք ստանալ իրեն համար, քան այն կերպով յանձն կ'առնէ վէրք ստանալ իրեն համար, քան այն կերպով յանձն կ'առնէ վէրք ստանալ իրեն համար, քան այն կերպով յանձն կ'առնէ վէրք ստանալ իրեն համար, քան այն 
անձը որ չ'ուզեր վէրք ստանալ:անձը որ չ'ուզեր վէրք ստանալ:անձը որ չ'ուզեր վէրք ստանալ:անձը որ չ'ուզեր վէրք ստանալ:    

3) 3) 3) 3) ««««Չէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Արդարեւ, անոնք չէին Արդարեւ, անոնք չէին Արդարեւ, անոնք չէին Արդարեւ, անոնք չէին 
գիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէին, որովհետեւ իրենց ուզածը երկնչ կ'ուզէին, որովհետեւ իրենց ուզածը երկնչ կ'ուզէին, որովհետեւ իրենց ուզածը երկնչ կ'ուզէին, որովհետեւ իրենց ուզածը երկրաւոր րաւոր րաւոր րաւոր 
թագաւորութիւն մըն էր: Բոլոր աշակերտներն ալ համոզուած թագաւորութիւն մըն էր: Բոլոր աշակերտներն ալ համոզուած թագաւորութիւն մըն էր: Բոլոր աշակերտներն ալ համոզուած թագաւորութիւն մըն էր: Բոլոր աշակերտներն ալ համոզուած 
էին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար վերականգնելու էին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար վերականգնելու էին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար վերականգնելու էին որ խոստացեալ Մեսիան պիտի գար վերականգնելու 
Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ քանի այդպէս համոզուած Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ քանի այդպէս համոզուած Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ քանի այդպէս համոզուած Դաւիթի թագաւորական գահը, եւ քանի այդպէս համոզուած 
էին եւ քանի վստահ էին որ Յիսուս ինքն էր խոստացեալ էին եւ քանի վստահ էին որ Յիսուս ինքն էր խոստացեալ էին եւ քանի վստահ էին որ Յիսուս ինքն էր խոստացեալ էին եւ քանի վստահ էին որ Յիսուս ինքն էր խոստացեալ 
Մեսիան, բնականօրէն կ'ակնկալէին որ ոեւէ ատեն Տէրը Մեսիան, բնականօրէն կ'ակնկալէին որ ոեւէ ատեն Տէրը Մեսիան, բնականօրէն կ'ակնկալէին որ ոեւէ ատեն Տէրը Մեսիան, բնականօրէն կ'ակնկալէին որ ոեւէ ատեն Տէրը 
կկկկրնար վերահաստատել Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Բայց րնար վերահաստատել Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Բայց րնար վերահաստատել Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Բայց րնար վերահաստատել Իսրայէլի թագաւորութիւնը: Բայց 
իրենց մտածումը շատ աւելի հեռուն գացեր էր: Անոնք իրենց մտածումը շատ աւելի հեռուն գացեր էր: Անոնք իրենց մտածումը շատ աւելի հեռուն գացեր էր: Անոնք իրենց մտածումը շատ աւելի հեռուն գացեր էր: Անոնք 
համոզուած էին եւ ամրօրէն կը հաւատային, թէ իրենցմէ համոզուած էին եւ ամրօրէն կը հաւատային, թէ իրենցմէ համոզուած էին եւ ամրօրէն կը հաւատային, թէ իրենցմէ համոզուած էին եւ ամրօրէն կը հաւատային, թէ իրենցմէ 
իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ դիրքն ու պաշտօնը պիտի իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ դիրքն ու պաշտօնը պիտի իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ դիրքն ու պաշտօնը պիտի իւրաքանչիւրը իրեն յատուկ դիրքն ու պաշտօնը պիտի 
ունենար Քրիստոսի հաստատելիք թագաւորութեան մէջ: ունենար Քրիստոսի հաստատելիք թագաւորութեան մէջ: ունենար Քրիստոսի հաստատելիք թագաւորութեան մէջ: ունենար Քրիստոսի հաստատելիք թագաւորութեան մէջ: 
Ուրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս իՈւրեմն, Յիսուս իրաւունք ունէր անոնց ըսելու. րաւունք ունէր անոնց ըսելու. րաւունք ունէր անոնց ըսելու. րաւունք ունէր անոնց ըսելու. ««««Չէք գիտեր թէ Չէք գիտեր թէ Չէք գիտեր թէ Չէք գիտեր թէ 
իիիի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Այս բառերով Յիսուս անոնց կ'ըսէր.Այս բառերով Յիսուս անոնց կ'ըսէր.Այս բառերով Յիսուս անոնց կ'ըսէր.Այս բառերով Յիսուս անոնց կ'ըսէր.----    

Դուք կ'ուզէք որ երկրի վրայ երկրաւոր թագաւորութիւն Դուք կ'ուզէք որ երկրի վրայ երկրաւոր թագաւորութիւն Դուք կ'ուզէք որ երկրի վրայ երկրաւոր թագաւորութիւն Դուք կ'ուզէք որ երկրի վրայ երկրաւոր թագաւորութիւն 
մը հաստատեմ, բայց մը հաստատեմ, բայց մը հաստատեմ, բայց մը հաստատեմ, բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես Ես Ես Ես 
երկնաւոերկնաւոերկնաւոերկնաւո´́́́ր թագաւորութիւն մըր թագաւորութիւն մըր թագաւորութիւն մըր թագաւորութիւն մը    հաստատելուհաստատելուհաստատելուհաստատելու    եկած եմ, եւ ոեկած եմ, եւ ոեկած եմ, եւ ոեկած եմ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ թէ թէ թէ երկրաւորերկրաւորերկրաւորերկրաւոր    թագաւորութիւն մը:թագաւորութիւն մը:թագաւորութիւն մը:թագաւորութիւն մը:    

Դուք կ'ուզէք որ Իսրայէլի թագաւորութիւնը վերականգԴուք կ'ուզէք որ Իսրայէլի թագաւորութիւնը վերականգԴուք կ'ուզէք որ Իսրայէլի թագաւորութիւնը վերականգԴուք կ'ուզէք որ Իսրայէլի թագաւորութիւնը վերականգ----
նեմ, բայց նեմ, բայց նեմ, բայց նեմ, բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես Ես Ես Ես ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ յ յ յ 
թագաւորութիւնը հաստատելութագաւորութիւնը հաստատելութագաւորութիւնը հաստատելութագաւորութիւնը հաստատելու    եկածեկածեկածեկած    եմ, եւ ոեմ, եւ ոեմ, եւ ոեմ, եւ ո´́́́չ թէ Իսրայէլի չ թէ Իսրայէլի չ թէ Իսրայէլի չ թէ Իսրայէլի 
թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:    
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Դուք կ'ուզէք որ իմ թագաւորութիւնս հաստատեմ ՊաԴուք կ'ուզէք որ իմ թագաւորութիւնս հաստատեմ ՊաԴուք կ'ուզէք որ իմ թագաւորութիւնս հաստատեմ ՊաԴուք կ'ուզէք որ իմ թագաւորութիւնս հաստատեմ Պա----
ղեստինի մէջ, բայց ղեստինի մէջ, բայց ղեստինի մէջ, բայց ղեստինի մէջ, բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմ    
իմ թագաւորութիւնս հաստատելու մարդոց սիրտերոիմ թագաւորութիւնս հաստատելու մարդոց սիրտերոիմ թագաւորութիւնս հաստատելու մարդոց սիրտերոիմ թագաւորութիւնս հաստատելու մարդոց սիրտերո´́́́ւն մէջ ւն մէջ ւն մէջ ւն մէջ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ Պաղեստինի մէջ:չ թէ Պաղեստինի մէջ:չ թէ Պաղեստինի մէջ:չ թէ Պաղեստինի մէջ:    

Դուք կ'ուզէք որ վերջ դնեմ Հռոմէական տիրապետուԴուք կ'ուզէք որ վերջ դնեմ Հռոմէական տիրապետուԴուք կ'ուզէք որ վերջ դնեմ Հռոմէական տիրապետուԴուք կ'ուզէք որ վերջ դնեմ Հռոմէական տիրապետու----
թեան, բայց թեան, բայց թեան, բայց թեան, բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմ    
ՍատանայիՍատանայիՍատանայիՍատանայի´ ´ ´ ´ տիրապետութեան վերջ դնելու եւ ոտիրապետութեան վերջ դնելու եւ ոտիրապետութեան վերջ դնելու եւ ոտիրապետութեան վերջ դնելու եւ ո´́́́չ թէչ թէչ թէչ թէ    ՊաՊաՊաՊա----
ղեստինի վրայ հաստատուած Հռոմէական տիրապետուղեստինի վրայ հաստատուած Հռոմէական տիրապետուղեստինի վրայ հաստատուած Հռոմէական տիրապետուղեստինի վրայ հաստատուած Հռոմէական տիրապետու----
թեան:թեան:թեան:թեան:    

Դուք կ'ուզէք որ երեւելի թշնամիներուն (Հռոմայեցի Դուք կ'ուզէք որ երեւելի թշնամիներուն (Հռոմայեցի Դուք կ'ուզէք որ երեւելի թշնամիներուն (Հռոմայեցի Դուք կ'ուզէք որ երեւելի թշնամիներուն (Հռոմայեցի 
զիուորներուն) լուծը քանդեմ ու ձեզ անոնց ձեռքէն ազատեմ, զիուորներուն) լուծը քանդեմ ու ձեզ անոնց ձեռքէն ազատեմ, զիուորներուն) լուծը քանդեմ ու ձեզ անոնց ձեռքէն ազատեմ, զիուորներուն) լուծը քանդեմ ու ձեզ անոնց ձեռքէն ազատեմ, 
բայց բայց բայց բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմԵս եկած եմ    ձեր աներեւոյթ ձեր աներեւոյթ ձեր աներեւոյթ ձեր աներեւոյթ 
թշնամիներուն (չար ոգիներուն) լուծը քանդեթշնամիներուն (չար ոգիներուն) լուծը քանդեթշնամիներուն (չար ոգիներուն) լուծը քանդեթշնամիներուն (չար ոգիներուն) լուծը քանդելու եւ ձեզ ու լու եւ ձեզ ու լու եւ ձեզ ու լու եւ ձեզ ու 
բոլոր մարդիկը անոնց ձեռքէն ազատելու եւ ոբոլոր մարդիկը անոնց ձեռքէն ազատելու եւ ոբոլոր մարդիկը անոնց ձեռքէն ազատելու եւ ոբոլոր մարդիկը անոնց ձեռքէն ազատելու եւ ո´́́́չ թէ երեւելի չ թէ երեւելի չ թէ երեւելի չ թէ երեւելի 
թշնամիներուն լուծը քանդելու եւ հրեաները անոնց ձեռքէն թշնամիներուն լուծը քանդելու եւ հրեաները անոնց ձեռքէն թշնամիներուն լուծը քանդելու եւ հրեաները անոնց ձեռքէն թշնամիներուն լուծը քանդելու եւ հրեաները անոնց ձեռքէն 
ազատելու:ազատելու:ազատելու:ազատելու:    

Դուք կ'ուզէք որ երկրաւոր թագաւորութիւն մը հաստաԴուք կ'ուզէք որ երկրաւոր թագաւորութիւն մը հաստաԴուք կ'ուզէք որ երկրաւոր թագաւորութիւն մը հաստաԴուք կ'ուզէք որ երկրաւոր թագաւորութիւն մը հաստա----
տեմ եւ այդ թագաւորութեան մէջ ձեզ մարդոց վրայ տէր ու տեմ եւ այդ թագաւորութեան մէջ ձեզ մարդոց վրայ տէր ու տեմ եւ այդ թագաւորութեան մէջ ձեզ մարդոց վրայ տէր ու տեմ եւ այդ թագաւորութեան մէջ ձեզ մարդոց վրայ տէր ու 
իշխան կարգեմ, բայց իշխան կարգեմ, բայց իշխան կարգեմ, բայց իշխան կարգեմ, բայց ««««չչչչէք գէք գէք գէք գիտեր թէ իիտեր թէ իիտեր թէ իիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած Ես եկած Ես եկած Ես եկած 
եմ սպասաւորելու մարդոց ու ձեեմ սպասաւորելու մարդոց ու ձեեմ սպասաւորելու մարդոց ու ձեեմ սպասաւորելու մարդոց ու ձե´́́́զ ալ մարդոց սպասաւոր զ ալ մարդոց սպասաւոր զ ալ մարդոց սպասաւոր զ ալ մարդոց սպասաւոր 
նշանակելու:նշանակելու:նշանակելու:նշանակելու:    

Տակաւին, դուք կ'ուզէք որ ջախջախեմ ձեր հակառակորդՏակաւին, դուք կ'ուզէք որ ջախջախեմ ձեր հակառակորդՏակաւին, դուք կ'ուզէք որ ջախջախեմ ձեր հակառակորդՏակաւին, դուք կ'ուզէք որ ջախջախեմ ձեր հակառակորդ----
ները, բայց ները, բայց ները, բայց ները, բայց ««««չչչչէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ իէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած եմ Ես եկած եմ Ես եկած եմ Ես եկած եմ 
սորվեցնելու ձեզի որ աղօթք ընէք ձեր հակառակորդներուն սորվեցնելու ձեզի որ աղօթք ընէք ձեր հակառակորդներուն սորվեցնելու ձեզի որ աղօթք ընէք ձեր հակառակորդներուն սորվեցնելու ձեզի որ աղօթք ընէք ձեր հակառակորդներուն 
դարձին ու փդարձին ու փդարձին ու փդարձին ու փրկութեան համար, եւ որկութեան համար, եւ որկութեան համար, եւ որկութեան համար, եւ ո´́́́չ թէ անոնց ջախջաչ թէ անոնց ջախջաչ թէ անոնց ջախջաչ թէ անոնց ջախջա----
խումը ցանկաք:խումը ցանկաք:խումը ցանկաք:խումը ցանկաք:    

Դուք կ'ուզէք զիս չընդունող անհաւատ ՍամարացինեԴուք կ'ուզէք զիս չընդունող անհաւատ ՍամարացինեԴուք կ'ուզէք զիս չընդունող անհաւատ ՍամարացինեԴուք կ'ուզէք զիս չընդունող անհաւատ Սամարացինե----
րուն վրայ երկինքէն կրակ տեղացնել (Ղուկաս 9.54), բայց րուն վրայ երկինքէն կրակ տեղացնել (Ղուկաս 9.54), բայց րուն վրայ երկինքէն կրակ տեղացնել (Ղուկաս 9.54), բայց րուն վրայ երկինքէն կրակ տեղացնել (Ղուկաս 9.54), բայց ««««չչչչէք էք էք էք 
գիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ իգիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Ես եկած եմ անհաւատ մարդիկը Ես եկած եմ անհաւատ մարդիկը Ես եկած եմ անհաւատ մարդիկը Ես եկած եմ անհաւատ մարդիկը 
հաւատքի բերելու եւ զանոնք աստուածային պատիժէն հաւատքի բերելու եւ զանոնք աստուածային պատիժէն հաւատքի բերելու եւ զանոնք աստուածային պատիժէն հաւատքի բերելու եւ զանոնք աստուածային պատիժէն 
ազաազաազաազատելու, եւ ոտելու, եւ ոտելու, եւ ոտելու, եւ ո´́́́չ թէ անհաւատները կործանելու:չ թէ անհաւատները կործանելու:չ թէ անհաւատները կործանելու:չ թէ անհաւատները կործանելու:    
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««««Չէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ իՉէք գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէքնչ կ'ուզէք»:»:»:»:    Երբ դիտենք Քրիստոսի Երբ դիտենք Քրիստոսի Երբ դիտենք Քրիստոսի Երբ դիտենք Քրիստոսի 
հետեւորդներուն կեանքը ընդհետեւորդներուն կեանքը ընդհետեւորդներուն կեանքը ընդհետեւորդներուն կեանքը ընդհանրապէս, եւ անոր առաքեալհանրապէս, եւ անոր առաքեալհանրապէս, եւ անոր առաքեալհանրապէս, եւ անոր առաքեալ----
ներուն կեանքը մասնաւորաներուն կեանքը մասնաւորաներուն կեանքը մասնաւորաներուն կեանքը մասնաւորաբար, արդարեւ, կը տեսնենք թէ բար, արդարեւ, կը տեսնենք թէ բար, արդարեւ, կը տեսնենք թէ բար, արդարեւ, կը տեսնենք թէ 
անոնք շատ խօսքեր ըսին եւ շատ արտայայտութիւններ անոնք շատ խօսքեր ըսին եւ շատ արտայայտութիւններ անոնք շատ խօսքեր ըսին եւ շատ արտայայտութիւններ անոնք շատ խօսքեր ըսին եւ շատ արտայայտութիւններ 
ունեցան առանց սունեցան առանց սունեցան առանց սունեցան առանց սակայն գիտնալու թէ իակայն գիտնալու թէ իակայն գիտնալու թէ իակայն գիտնալու թէ ի´́́́նչ կ'ըսէին կամ նչ կ'ըսէին կամ նչ կ'ըսէին կամ նչ կ'ըսէին կամ 
կ'ընէին: Այսպէս, օրինակ, Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր թէ իկ'ընէին: Այսպէս, օրինակ, Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր թէ իկ'ընէին: Այսպէս, օրինակ, Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր թէ իկ'ընէին: Այսպէս, օրինակ, Պետրոս առաքեալը գիտէ՞ր թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.----    ««««ՎարդապեՎարդապեՎարդապեՎարդապե´́́́տ, լաւ է որ հոս մնանք. տ, լաւ է որ հոս մնանք. տ, լաւ է որ հոս մնանք. տ, լաւ է որ հոս մնանք. 
երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը երեք վրաններ շինենք` մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը 
Եղիայի համարԵղիայի համարԵղիայի համարԵղիայի համար»»»»::::    Աւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ, թէ ՊետԱւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ, թէ ՊետԱւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ, թէ ՊետԱւետարանիչը ինքն իսկ կը վկայէ, թէ Պետ----
րորորորոս ս ս ս ««««չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրչէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրչէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէրչէր գիտեր թէ ի՞նչ կ'ըսէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):Ղուկաս 9.33):    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Մկրտիչը Մկրտիչը Մկրտիչը Մկրտիչը գիտէ՞ր թէ իգիտէ՞ր թէ իգիտէ՞ր թէ իգիտէ՞ր թէ ի´́́́նչ կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.նչ կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.նչ կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.նչ կ'ըսէր երբ Տիրոջ ըսաւ.----    ««««ԵԵԵԵ´́́́ս պէտք ս պէտք ս պէտք ս պէտք 
ունիմ քեզմէ մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գասունիմ քեզմէ մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գասունիմ քեզմէ մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գասունիմ քեզմէ մկրտուելու, եւ դո՞ւն ինծի կու գաս»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
3.14): 3.14): 3.14): 3.14): Յակոբոսն ու Յովհաննէսը Յակոբոսն ու Յովհաննէսը Յակոբոսն ու Յովհաննէսը Յակոբոսն ու Յովհաննէսը գիտէի՞ն թէ իգիտէի՞ն թէ իգիտէի՞ն թէ իգիտէի՞ն թէ ի´́́́նչ կ'ըսէին երբնչ կ'ըսէին երբնչ կ'ըսէին երբնչ կ'ըսէին երբ    
Յիսուսը մերժող Սամարական գիւղի Յիսուսը մերժող Սամարական գիւղի Յիսուսը մերժող Սամարական գիւղի Յիսուսը մերժող Սամարական գիւղի մը վերաբերեալ մը վերաբերեալ մը վերաբերեալ մը վերաբերեալ     Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ Տիրոջ 
ըսին. ըսին. ըսին. ըսին. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, կ'ուզե՞ս ըսենք որ երկինքէն կրակ տեղայ եւ ր, կ'ուզե՞ս ըսենք որ երկինքէն կրակ տեղայ եւ ր, կ'ուզե՞ս ըսենք որ երկինքէն կրակ տեղայ եւ ր, կ'ուզե՞ս ըսենք որ երկինքէն կրակ տեղայ եւ 
սպաննէ զանոնքսպաննէ զանոնքսպաննէ զանոնքսպաննէ զանոնք»»»»: : : : Տէրը ինքն իսկ բացայայտեց անոնց տգիՏէրը ինքն իսկ բացայայտեց անոնց տգիՏէրը ինքն իսկ բացայայտեց անոնց տգիՏէրը ինքն իսկ բացայայտեց անոնց տգի----
տութիւնը իրետութիւնը իրետութիւնը իրետութիւնը իրե´́́́նց իսկ ըսած խօսքին վերաբերեալ` երբ անոնց նց իսկ ըսած խօսքին վերաբերեալ` երբ անոնց նց իսկ ըսած խօսքին վերաբերեալ` երբ անոնց նց իսկ ըսած խօսքին վերաբերեալ` երբ անոնց 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««ՉէՉէՉէՉէ´́́́ք գիք գիք գիք գիտեր թէ իտեր թէ իտեր թէ իտեր թէ ի´́́́նչ տեսակ հոգիի կը պատկանիքնչ տեսակ հոգիի կը պատկանիքնչ տեսակ հոգիի կը պատկանիքնչ տեսակ հոգիի կը պատկանիք»»»»    
((((ՂուՂուՂուՂուկաս 9.54կաս 9.54կաս 9.54կաս 9.54----55): 55): 55): 55): ՊետրոՊետրոՊետրոՊետրոս առաքեալը գիտէ՞ր կամ կը ս առաքեալը գիտէ՞ր կամ կը ս առաքեալը գիտէ՞ր կամ կը ս առաքեալը գիտէ՞ր կամ կը 
հասկնա՞ր թէ իհասկնա՞ր թէ իհասկնա՞ր թէ իհասկնա՞ր թէ ի´́́́նչ կ'ընէր երբ մերժեց որ Յիսուս իր ոտքերը նչ կ'ընէր երբ մերժեց որ Յիսուս իր ոտքերը նչ կ'ընէր երբ մերժեց որ Յիսուս իր ոտքերը նչ կ'ընէր երբ մերժեց որ Յիսուս իր ոտքերը 
լուայ: Ոլուայ: Ոլուայ: Ոլուայ: Ո´́́́չ, չէր գիտեր. եւ փաստը անոր ուղղուած Տիրոջ չ, չէր գիտեր. եւ փաստը անոր ուղղուած Տիրոջ չ, չէր գիտեր. եւ փաստը անոր ուղղուած Տիրոջ չ, չէր գիտեր. եւ փաստը անոր ուղղուած Տիրոջ 
խօսքն է. խօսքն է. խօսքն է. խօսքն է. ««««Ինչ որ կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ Ինչ որ կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ Ինչ որ կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ Ինչ որ կ'ընեմ` դուն հիմա չես հասկնար, բայց յետոյ 
պիտի հասկնասպիտի հասկնասպիտի հասկնասպիտի հասկնաս»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 13.6Յովհաննէս 13.6Յովհաննէս 13.6Յովհաննէս 13.6----7):7):7):7):    

4) 4) 4) 4) Ի՞նչ բանը արդեօք պատճառ եղաւԻ՞նչ բանը արդեօք պատճառ եղաւԻ՞նչ բանը արդեօք պատճառ եղաւԻ՞նչ բանը արդեօք պատճառ եղաւ    որ Յովհաննէս ու որ Յովհաննէս ու որ Յովհաննէս ու որ Յովհաննէս ու 
Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու Յակոբոս առաքեալները Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստելու 
ցանկութիւն յայտնեն: Վերեւ արդէն բացատրեցինք թէ իրենց ցանկութիւն յայտնեն: Վերեւ արդէն բացատրեցինք թէ իրենց ցանկութիւն յայտնեն: Վերեւ արդէն բացատրեցինք թէ իրենց ցանկութիւն յայտնեն: Վերեւ արդէն բացատրեցինք թէ իրենց 
այս ցանկութեան ետին կար հպարտութիւնը, անձնասիրուայս ցանկութեան ետին կար հպարտութիւնը, անձնասիրուայս ցանկութեան ետին կար հպարտութիւնը, անձնասիրուայս ցանկութեան ետին կար հպարտութիւնը, անձնասիրու----
թիւնը, փառասիրութիւնը, ուրիշներուն վրայ իշխող ըլլալու թիւնը, փառասիրութիւնը, ուրիշներուն վրայ իշխող ըլլալու թիւնը, փառասիրութիւնը, ուրիշներուն վրայ իշխող ըլլալու թիւնը, փառասիրութիւնը, ուրիշներուն վրայ իշխող ըլլալու 
փափաքը, միւս աշակերտներէն գերադասփափաքը, միւս աշակերտներէն գերադասփափաքը, միւս աշակերտներէն գերադասփափաքը, միւս աշակերտներէն գերադաս    ըլլալու երազը, եւ ըլլալու երազը, եւ ըլլալու երազը, եւ ըլլալու երազը, եւ 
բարձր դիրքի ու մեծ պաշտօնի վրայ գտնուելու իղձը. բայց բարձր դիրքի ու մեծ պաշտօնի վրայ գտնուելու իղձը. բայց բարձր դիրքի ու մեծ պաշտօնի վրայ գտնուելու իղձը. բայց բարձր դիրքի ու մեծ պաշտօնի վրայ գտնուելու իղձը. բայց 
այս բոլորէն զատ, կային ուրիշ կարեւոր երեւոյթներ որոնք այս բոլորէն զատ, կային ուրիշ կարեւոր երեւոյթներ որոնք այս բոլորէն զատ, կային ուրիշ կարեւոր երեւոյթներ որոնք այս բոլորէն զատ, կային ուրիշ կարեւոր երեւոյթներ որոնք 
պատճառ դարձան  որ անոնք Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստեպատճառ դարձան  որ անոնք Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստեպատճառ դարձան  որ անոնք Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստեպատճառ դարձան  որ անոնք Տիրոջ աջ ու ձախ կողմը նստե----
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լու մասին խորհին, եւ նոյն երեւոյթները պատճառ դարձան որ լու մասին խորհին, եւ նոյն երեւոյթները պատճառ դարձան որ լու մասին խորհին, եւ նոյն երեւոյթները պատճառ դարձան որ լու մասին խորհին, եւ նոյն երեւոյթները պատճառ դարձան որ 
բոլոր առաքեալները իրարուբոլոր առաքեալները իրարուբոլոր առաքեալները իրարուբոլոր առաքեալները իրարու    հետ վէճ ունենան թէ իրենց մէջ հետ վէճ ունենան թէ իրենց մէջ հետ վէճ ունենան թէ իրենց մէջ հետ վէճ ունենան թէ իրենց մէջ 
ոոոո´́́́վ մեծ պէտք է ըլլայ, ով մեծ պէտք է ըլլայ, ով մեծ պէտք է ըլլայ, ով մեծ պէտք է ըլլայ, ո´́́́վ առաջնորդ ու գլուխ պէտք է ըլլայ:վ առաջնորդ ու գլուխ պէտք է ըլլայ:վ առաջնորդ ու գլուխ պէտք է ըլլայ:վ առաջնորդ ու գլուխ պէտք է ըլլայ:    

Առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ու Քրիստոսի հետեԱռաքեալները ամէն ինչ թողուցած ու Քրիստոսի հետեԱռաքեալները ամէն ինչ թողուցած ու Քրիստոսի հետեԱռաքեալները ամէն ինչ թողուցած ու Քրիստոսի հետե----
ւած էին, եւ ըստ երեւոյթին, անոնք իրենց այս ըրածին փոխաւած էին, եւ ըստ երեւոյթին, անոնք իրենց այս ըրածին փոխաւած էին, եւ ըստ երեւոյթին, անոնք իրենց այս ըրածին փոխաւած էին, եւ ըստ երեւոյթին, անոնք իրենց այս ըրածին փոխա----
րէն ակնկալելիք ունէին Տիրոջմէ: Յիշենք, օրինակ, երբ Յիսուս րէն ակնկալելիք ունէին Տիրոջմէ: Յիշենք, օրինակ, երբ Յիսուս րէն ակնկալելիք ունէին Տիրոջմէ: Յիշենք, օրինակ, երբ Յիսուս րէն ակնկալելիք ունէին Տիրոջմէ: Յիշենք, օրինակ, երբ Յիսուս 
խօսեցաւ խօսեցաւ խօսեցաւ խօսեցաւ անոնց Աստուծոյ արքայութեան մասին, եւ անոնց Աստուծոյ արքայութեան մասին, եւ անոնց Աստուծոյ արքայութեան մասին, եւ անոնց Աստուծոյ արքայութեան մասին, եւ 
բացատրեց թէ հարուստներուն համար դժուար է արքայուբացատրեց թէ հարուստներուն համար դժուար է արքայուբացատրեց թէ հարուստներուն համար դժուար է արքայուբացատրեց թէ հարուստներուն համար դժուար է արքայու----
թիւն մտնելը` Պետրոս բոլոր աշակերտներուն անունով խօթիւն մտնելը` Պետրոս բոլոր աշակերտներուն անունով խօթիւն մտնելը` Պետրոս բոլոր աշակերտներուն անունով խօթիւն մտնելը` Պետրոս բոլոր աշակերտներուն անունով խօ----
սեցաւ եւ ըսաւ. սեցաւ եւ ըսաւ. սեցաւ եւ ըսաւ. սեցաւ եւ ըսաւ. ««««Ահա մեր ամբողջ ունեցածը ձգեցինք եւ հեԱհա մեր ամբողջ ունեցածը ձգեցինք եւ հեԱհա մեր ամբողջ ունեցածը ձգեցինք եւ հեԱհա մեր ամբողջ ունեցածը ձգեցինք եւ հե----
տեւեցանք քեզի. մենք ի՞նչ պիտի ըլլանքտեւեցանք քեզի. մենք ի՞նչ պիտի ըլլանքտեւեցանք քեզի. մենք ի՞նչ պիտի ըլլանքտեւեցանք քեզի. մենք ի՞նչ պիտի ըլլանք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.27): Մատթէոս 19.27): Մատթէոս 19.27): Մատթէոս 19.27): 
Շատ յստակ Շատ յստակ Շատ յստակ Շատ յստակ է, որ առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ըլլալով, է, որ առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ըլլալով, է, որ առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ըլլալով, է, որ առաքեալները ամէն ինչ թողուցած ըլլալով, 
իրենց ըրած այս զոհողութեան դիմաց` կը սպասէին ու իրենց ըրած այս զոհողութեան դիմաց` կը սպասէին ու իրենց ըրած այս զոհողութեան դիմաց` կը սպասէին ու իրենց ըրած այս զոհողութեան դիմաց` կը սպասէին ու 
կ'ակնկալէին որ Տէրը յատուկ տեղ պիտի տայ իրենց` իր կ'ակնկալէին որ Տէրը յատուկ տեղ պիտի տայ իրենց` իր կ'ակնկալէին որ Տէրը յատուկ տեղ պիտի տայ իրենց` իր կ'ակնկալէին որ Տէրը յատուկ տեղ պիտի տայ իրենց` իր 
թագաւորութեան մէջ: Եւ Յիսուս շատ լաւ գիտէր թէ անոնք թագաւորութեան մէջ: Եւ Յիսուս շատ լաւ գիտէր թէ անոնք թագաւորութեան մէջ: Եւ Յիսուս շատ լաւ գիտէր թէ անոնք թագաւորութեան մէջ: Եւ Յիսուս շատ լաւ գիտէր թէ անոնք 
այսպէս կը մտածէին. ահա թէ ինչոայսպէս կը մտածէին. ահա թէ ինչոայսպէս կը մտածէին. ահա թէ ինչոայսպէս կը մտածէին. ահա թէ ինչո´́́́ւ անոնց պատասխանեց ւ անոնց պատասխանեց ւ անոնց պատասխանեց ւ անոնց պատասխանեց 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««ԵրԵրԵրԵրկրորդ գալուստին, երբ Մարդու Որդին իր փառքի կրորդ գալուստին, երբ Մարդու Որդին իր փառքի կրորդ գալուստին, երբ Մարդու Որդին իր փառքի կրորդ գալուստին, երբ Մարդու Որդին իր փառքի 
աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք` պիտի բազմիք աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք` պիտի բազմիք աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք` պիտի բազմիք աթոռին բազմի, դուք որ ինծի հետեւեցաք` պիտի բազմիք 
տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար Իսրայէլի տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար Իսրայէլի տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար Իսրայէլի տասներկու գահերու վրայ, դատելու համար Իսրայէլի 
տասներկու ցեղերըտասներկու ցեղերըտասներկու ցեղերըտասներկու ցեղերը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.28): Կասկած չկայ որ ՅիՄատթէոս 19.28): Կասկած չկայ որ ՅիՄատթէոս 19.28): Կասկած չկայ որ ՅիՄատթէոս 19.28): Կասկած չկայ որ Յի----
սուսի այս խօսքը առաւել եւս զիրենք հեռացուց ճշմարտութեսուսի այս խօսքը առաւել եւս զիրենք հեռացուց ճշմարտութեսուսի այս խօսքը առաւել եւս զիրենք հեռացուց ճշմարտութեսուսի այս խօսքը առաւել եւս զիրենք հեռացուց ճշմարտութե----
նէն, եւ անէն, եւ անէն, եւ անէն, եւ անոնք դարձեալ սկսան մտածել երկրաւոր թագանոնք դարձեալ սկսան մտածել երկրաւոր թագանոնք դարձեալ սկսան մտածել երկրաւոր թագանոնք դարձեալ սկսան մտածել երկրաւոր թագաւուուուո----
րութեան մը մասին, ուր Մարդու Որդին փառքի մէջ պիտի րութեան մը մասին, ուր Մարդու Որդին փառքի մէջ պիտի րութեան մը մասին, ուր Մարդու Որդին փառքի մէջ պիտի րութեան մը մասին, ուր Մարդու Որդին փառքի մէջ պիտի 
ըլլայ, եւ իրենք ալ անոր հետ` փառաւոր վիճակի մէջ, պատըլլայ, եւ իրենք ալ անոր հետ` փառաւոր վիճակի մէջ, պատըլլայ, եւ իրենք ալ անոր հետ` փառաւոր վիճակի մէջ, պատըլլայ, եւ իրենք ալ անոր հետ` փառաւոր վիճակի մէջ, պատ----
րաստ` դատելու, այլ խօսքով` դատաւոր ըլլալու Իսրայէլի րաստ` դատելու, այլ խօսքով` դատաւոր ըլլալու Իսրայէլի րաստ` դատելու, այլ խօսքով` դատաւոր ըլլալու Իսրայէլի րաստ` դատելու, այլ խօսքով` դատաւոր ըլլալու Իսրայէլի 
տասներկու ցեղերուն: Բայց որպէսզի անոնցմէ իւրաքանչիւտասներկու ցեղերուն: Բայց որպէսզի անոնցմէ իւրաքանչիւտասներկու ցեղերուն: Բայց որպէսզի անոնցմէ իւրաքանչիւտասներկու ցեղերուն: Բայց որպէսզի անոնցմէ իւրաքանչիւ----
րը փառրը փառրը փառրը փառամոլութեամբ ու հպարտութեամբ չկուրնար, եւ ամոլութեամբ ու հպարտութեամբ չկուրնար, եւ ամոլութեամբ ու հպարտութեամբ չկուրնար, եւ ամոլութեամբ ու հպարտութեամբ չկուրնար, եւ 
խումբին մէջ առաջին տեղը գրաւելու երազներ չփայփայէր, խումբին մէջ առաջին տեղը գրաւելու երազներ չփայփայէր, խումբին մէջ առաջին տեղը գրաւելու երազներ չփայփայէր, խումբին մէջ առաջին տեղը գրաւելու երազներ չփայփայէր, 
Յիսուս իր խօսքը աւարտեց` ըսելով. Յիսուս իր խօսքը աւարտեց` ըսելով. Յիսուս իր խօսքը աւարտեց` ըսելով. Յիսուս իր խօսքը աւարտեց` ըսելով. ««««Բայց շատեր որոնք Բայց շատեր որոնք Բայց շատեր որոնք Բայց շատեր որոնք 
հիմա առաջին են` վերջին պիտի ըլլան, եւ շատ մը վերջին հիմա առաջին են` վերջին պիտի ըլլան, եւ շատ մը վերջին հիմա առաջին են` վերջին պիտի ըլլան, եւ շատ մը վերջին հիմա առաջին են` վերջին պիտի ըլլան, եւ շատ մը վերջին 
եղողներ` առաջինեղողներ` առաջինեղողներ` առաջինեղողներ` առաջին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 19.30): Յիսուս այս խօսքը Մատթէոս 19.30): Յիսուս այս խօսքը Մատթէոս 19.30): Յիսուս այս խօսքը Մատթէոս 19.30): Յիսուս այս խօսքը 
պիտի չըսէպիտի չըսէպիտի չըսէպիտի չըսէր անոնց` եթէ երբեք անոնք կամ գէթ անոնցմէ ր անոնց` եթէ երբեք անոնք կամ գէթ անոնցմէ ր անոնց` եթէ երբեք անոնք կամ գէթ անոնցմէ ր անոնց` եթէ երբեք անոնք կամ գէթ անոնցմէ 
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ոմանք, խումբին մէջ առաջինը ըլլալու երազներ չէին սնուցաոմանք, խումբին մէջ առաջինը ըլլալու երազներ չէին սնուցաոմանք, խումբին մէջ առաջինը ըլլալու երազներ չէին սնուցաոմանք, խումբին մէջ առաջինը ըլլալու երազներ չէին սնուցա----
ներ իրենց մտքին մէջ:ներ իրենց մտքին մէջ:ներ իրենց մտքին մէջ:ներ իրենց մտքին մէջ:    

Տակաւին, առաքեալները ասկէ առաջ առաքելութեան Տակաւին, առաքեալները ասկէ առաջ առաքելութեան Տակաւին, առաքեալները ասկէ առաջ առաքելութեան Տակաւին, առաքեալները ասկէ առաջ առաքելութեան 
ղրկուեցան ու յաջողութեամբ վերադարձան. Տիրոջ անունով ղրկուեցան ու յաջողութեամբ վերադարձան. Տիրոջ անունով ղրկուեցան ու յաջողութեամբ վերադարձան. Տիրոջ անունով ղրկուեցան ու յաջողութեամբ վերադարձան. Տիրոջ անունով 
հիւանդներ բժշկեցին, չար ոգիներ դուրս հանեցիհիւանդներ բժշկեցին, չար ոգիներ դուրս հանեցիհիւանդներ բժշկեցին, չար ոգիներ դուրս հանեցիհիւանդներ բժշկեցին, չար ոգիներ դուրս հանեցին ու Աւետան ու Աւետան ու Աւետան ու Աւետա----
րանը քարոզեցին, եւ կարծէք արդէն այն տպաւորութիւնը րանը քարոզեցին, եւ կարծէք արդէն այն տպաւորութիւնը րանը քարոզեցին, եւ կարծէք արդէն այն տպաւորութիւնը րանը քարոզեցին, եւ կարծէք արդէն այն տպաւորութիւնը 
ունէին որ արդէն ժամանակը հասած էր որ անոնցմէ ունէին որ արդէն ժամանակը հասած էր որ անոնցմէ ունէին որ արդէն ժամանակը հասած էր որ անոնցմէ ունէին որ արդէն ժամանակը հասած էր որ անոնցմէ 
իւրաքանչիւրը իր յատուկ դիրքն ու տեղը ունենար Քրիստոսի իւրաքանչիւրը իր յատուկ դիրքն ու տեղը ունենար Քրիստոսի իւրաքանչիւրը իր յատուկ դիրքն ու տեղը ունենար Քրիստոսի իւրաքանչիւրը իր յատուկ դիրքն ու տեղը ունենար Քրիստոսի 
թագաւորութեան մէջ: Անոնք տակաւին նոթագաւորութեան մէջ: Անոնք տակաւին նոթագաւորութեան մէջ: Անոնք տակաւին նոթագաւորութեան մէջ: Անոնք տակաւին նո´́́́ր պիտի սկսէին ր պիտի սկսէին ր պիտի սկսէին ր պիտի սկսէին 
իրենց առաքելութեան` բայց կը կարծէին որ արդէն իիրենց առաքելութեան` բայց կը կարծէին որ արդէն իիրենց առաքելութեան` բայց կը կարծէին որ արդէն իիրենց առաքելութեան` բայց կը կարծէին որ արդէն իրենց րենց րենց րենց 
առաքելութիւնը իր աւարտին կը մօտենար: Տակաւին նոառաքելութիւնը իր աւարտին կը մօտենար: Տակաւին նոառաքելութիւնը իր աւարտին կը մօտենար: Տակաւին նոառաքելութիւնը իր աւարտին կը մօտենար: Տակաւին նո´́́́ր ր ր ր 
պիտի սկսէին քալել նեղութեանց ու դժուարութեանց ճամբէն` պիտի սկսէին քալել նեղութեանց ու դժուարութեանց ճամբէն` պիտի սկսէին քալել նեղութեանց ու դժուարութեանց ճամբէն` պիտի սկսէին քալել նեղութեանց ու դժուարութեանց ճամբէն` 
բայց անոնք կը խորհէին որ իրենց կեանքի դժուարին պահերը բայց անոնք կը խորհէին որ իրենց կեանքի դժուարին պահերը բայց անոնք կը խորհէին որ իրենց կեանքի դժուարին պահերը բայց անոնք կը խորհէին որ իրենց կեանքի դժուարին պահերը 
արդէն անցեր էին, եւ հասած` փառք ու պատիւ ստանալու արդէն անցեր էին, եւ հասած` փառք ու պատիւ ստանալու արդէն անցեր էին, եւ հասած` փառք ու պատիւ ստանալու արդէն անցեր էին, եւ հասած` փառք ու պատիւ ստանալու 
պահը, եւ անոր համար ալ, ամէն անգամ որ Տէրը պահը, եւ անոր համար ալ, ամէն անգամ որ Տէրը պահը, եւ անոր համար ալ, ամէն անգամ որ Տէրը պահը, եւ անոր համար ալ, ամէն անգամ որ Տէրը խօսէր իր խօսէր իր խօսէր իր խօսէր իր 
մատնութեան ու մահուան մասին` անոնց միջեւ վէճ կը ծամատնութեան ու մահուան մասին` անոնց միջեւ վէճ կը ծամատնութեան ու մահուան մասին` անոնց միջեւ վէճ կը ծամատնութեան ու մահուան մասին` անոնց միջեւ վէճ կը ծա----
գէր թէ ոգէր թէ ոգէր թէ ոգէր թէ ո´́́́վ մեծը պիտի ըլլայ իրենց մէջ:վ մեծը պիտի ըլլայ իրենց մէջ:վ մեծը պիտի ըլլայ իրենց մէջ:վ մեծը պիտի ըլլայ իրենց մէջ:    

Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մեր ալ մէջ չկա՞ն արդեօք Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մեր ալ մէջ չկա՞ն արդեօք Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մեր ալ մէջ չկա՞ն արդեօք Խօսինք մեր անձերուն մասին: Մեր ալ մէջ չկա՞ն արդեօք 
մարդիկ, որոնք եթէ որոշ բան մը թողուցած ըլլան Տիրոջ մարդիկ, որոնք եթէ որոշ բան մը թողուցած ըլլան Տիրոջ մարդիկ, որոնք եթէ որոշ բան մը թողուցած ըլլան Տիրոջ մարդիկ, որոնք եթէ որոշ բան մը թողուցած ըլլան Տիրոջ 
փառքին համար` անոր փոխարէն մեծ բաներ կ'ակնկալեն փառքին համար` անոր փոխարէն մեծ բաներ կ'ակնկալեն փառքին համար` անոր փոխարէն մեծ բաներ կ'ակնկալեն փառքին համար` անոր փոխարէն մեծ բաներ կ'ակնկալեն 
Տիրոջմէ:Տիրոջմէ:Տիրոջմէ:Տիրոջմէ:    Չկա՞ն մարդիկ, որոնքՉկա՞ն մարդիկ, որոնքՉկա՞ն մարդիկ, որոնքՉկա՞ն մարդիկ, որոնք    երբ քիչ մը նեղութիւններու երբ քիչ մը նեղութիւններու երբ քիչ մը նեղութիւններու երբ քիչ մը նեղութիւններու 
հանդիպին` կը սկսին մտածել թէ իրենք արժանի են երկինքի հանդիպին` կը սկսին մտածել թէ իրենք արժանի են երկինքի հանդիպին` կը սկսին մտածել թէ իրենք արժանի են երկինքի հանդիպին` կը սկսին մտածել թէ իրենք արժանի են երկինքի 
երջանկութեան ու գովասանքի: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ մի երջանկութեան ու գովասանքի: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ մի երջանկութեան ու գովասանքի: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ մի երջանկութեան ու գովասանքի: Չկա՞ն մարդիկ, որոնք երբ մի 
քանի անգամ անարգուին Տիրոջ համար` կը սկսին խորհիլ թէ քանի անգամ անարգուին Տիրոջ համար` կը սկսին խորհիլ թէ քանի անգամ անարգուին Տիրոջ համար` կը սկսին խորհիլ թէ քանի անգամ անարգուին Տիրոջ համար` կը սկսին խորհիլ թէ 
իրենք արժանի են Տիրոջ կողմէ փառաւորուելու: Չկա՞ն իրենք արժանի են Տիրոջ կողմէ փառաւորուելու: Չկա՞ն իրենք արժանի են Տիրոջ կողմէ փառաւորուելու: Չկա՞ն իրենք արժանի են Տիրոջ կողմէ փառաւորուելու: Չկա՞ն մարմարմարմար----
դիկ, որոնք երբ քիչ մը յոգնին Տիրոջ այգիին մէջ` կը սկսին դիկ, որոնք երբ քիչ մը յոգնին Տիրոջ այգիին մէջ` կը սկսին դիկ, որոնք երբ քիչ մը յոգնին Տիրոջ այգիին մէջ` կը սկսին դիկ, որոնք երբ քիչ մը յոգնին Տիրոջ այգիին մէջ` կը սկսին 
մտածել թէ իրենք հանգիստի արժանի են, կամ երբ քիչ մը մտածել թէ իրենք հանգիստի արժանի են, կամ երբ քիչ մը մտածել թէ իրենք հանգիստի արժանի են, կամ երբ քիչ մը մտածել թէ իրենք հանգիստի արժանի են, կամ երբ քիչ մը 
աշխատին` կը սկսին խորհիլ որ վարձատրութեան ժամաաշխատին` կը սկսին խորհիլ որ վարձատրութեան ժամաաշխատին` կը սկսին խորհիլ որ վարձատրութեան ժամաաշխատին` կը սկսին խորհիլ որ վարձատրութեան ժամա----
նակը հասած է արդէն: Շատե՜ր կան, որոնք պատերազմը նակը հասած է արդէն: Շատե՜ր կան, որոնք պատերազմը նակը հասած է արդէն: Շատե՜ր կան, որոնք պատերազմը նակը հասած է արդէն: Շատե՜ր կան, որոնք պատերազմը 
չսկսած` արդէն յաղթող ճանչցուիլ կ'ուզեն. առաքելութեչսկսած` արդէն յաղթող ճանչցուիլ կ'ուզեն. առաքելութեչսկսած` արդէն յաղթող ճանչցուիլ կ'ուզեն. առաքելութեչսկսած` արդէն յաղթող ճանչցուիլ կ'ուզեն. առաքելութեան ան ան ան 
չսկսած` զայն աւարտած կը համարեն:չսկսած` զայն աւարտած կը համարեն:չսկսած` զայն աւարտած կը համարեն:չսկսած` զայն աւարտած կը համարեն:    
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5) 5) 5) 5) Յիսուս Յակոբոսին ու Յովհաննէսին հարցուց. Յիսուս Յակոբոսին ու Յովհաննէսին հարցուց. Յիսուս Յակոբոսին ու Յովհաննէսին հարցուց. Յիսուս Յակոբոսին ու Յովհաննէսին հարցուց. ««««Կրնա՞ք Կրնա՞ք Կրնա՞ք Կրնա՞ք 
խմել տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ խմել տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ խմել տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ խմել տառապանքի այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ, կամ 
կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի կրնա՞ք յանձն առնել այն մկրտութիւնը, որով ես պիտի 
մկրտուիմմկրտուիմմկրտուիմմկրտուիմ»:»:»:»:    ««««ԿրնանքԿրնանքԿրնանքԿրնանք»,»,»,»,----    պատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնք: : : : Յիսուս ուՅիսուս ուՅիսուս ուՅիսուս ու----
զեց պատասխանը քազեց պատասխանը քազեց պատասխանը քազեց պատասխանը քաղել անոնց բերնէն, որպէսզի տառաղել անոնց բերնէն, որպէսզի տառաղել անոնց բերնէն, որպէսզի տառաղել անոնց բերնէն, որպէսզի տառա----
պանքն ու չարչարանքները զորս կը սպասէին անոնց` իր պանքն ու չարչարանքները զորս կը սպասէին անոնց` իր պանքն ու չարչարանքները զորս կը սպասէին անոնց` իր պանքն ու չարչարանքները զորս կը սպասէին անոնց` իր 
կողմէ պարտադրուած չըլլային անոնց: Ուզեց որ անոնք կողմէ պարտադրուած չըլլային անոնց: Ուզեց որ անոնք կողմէ պարտադրուած չըլլային անոնց: Ուզեց որ անոնք կողմէ պարտադրուած չըլլային անոնց: Ուզեց որ անոնք 
գիտակցօրէն (թէպէտ գիտակից չէին թէ իգիտակցօրէն (թէպէտ գիտակից չէին թէ իգիտակցօրէն (թէպէտ գիտակից չէին թէ իգիտակցօրէն (թէպէտ գիտակից չէին թէ ի´́́́նչ կ'ըսէին) եւ նչ կ'ըսէին) եւ նչ կ'ըսէին) եւ նչ կ'ըսէին) եւ 
իրենց յօժար կամքով ընտրեն տառապանքի ճամբան: Այոիրենց յօժար կամքով ընտրեն տառապանքի ճամբան: Այոիրենց յօժար կամքով ընտրեն տառապանքի ճամբան: Այոիրենց յօժար կամքով ընտրեն տառապանքի ճամբան: Այո´, ´, ´, ´, 
Տէրը չ'ուզեր որ մարդիկ իրեՏէրը չ'ուզեր որ մարդիկ իրեՏէրը չ'ուզեր որ մարդիկ իրեՏէրը չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին հակառակ` չարչարնց կամքին հակառակ` չարչարնց կամքին հակառակ` չարչարնց կամքին հակառակ` չարչար----
ուին իր փառքին համար: Չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին ուին իր փառքին համար: Չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին ուին իր փառքին համար: Չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին ուին իր փառքին համար: Չ'ուզեր որ մարդիկ իրենց կամքին 
հակառակ` անարգուին ու հալածուին իր փրկութեան ու հակառակ` անարգուին ու հալածուին իր փրկութեան ու հակառակ` անարգուին ու հալածուին իր փրկութեան ու հակառակ` անարգուին ու հալածուին իր փրկութեան ու 
թագաւորութեան տարածման համար. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ թագաւորութեան տարածման համար. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ թագաւորութեան տարածման համար. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ թագաւորութեան տարածման համար. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ 
ոեւէ չարչարանք զորս կը կրենք մեր կամքին հակառակ` ոեւէ չարչարանք զորս կը կրենք մեր կամքին հակառակ` ոեւէ չարչարանք զորս կը կրենք մեր կամքին հակառակ` ոեւէ չարչարանք զորս կը կրենք մեր կամքին հակառակ` 
Աստուծոյ փառք չի բերեր, եւ ոԱստուծոյ փառք չի բերեր, եւ ոԱստուծոյ փառք չի բերեր, եւ ոԱստուծոյ փառք չի բերեր, եւ ո´́́́չ ալ մեզ արժանի կը դարձնէ չ ալ մեզ արժանի կը դարձնէ չ ալ մեզ արժանի կը դարձնէ չ ալ մեզ արժանի կը դարձնէ 
փրկութեան ու վարձատրութեան:փրկութեան ու վարձատրութեան:փրկութեան ու վարձատրութեան:փրկութեան ու վարձատրութեան:    

6) 6) 6) 6) ««««““““ԿրնանքԿրնանքԿրնանքԿրնանք””””,,,,----    պատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնքպատասխանեցին անոնք»:»:»:»:    Ինչպէս անոնք Ինչպէս անոնք Ինչպէս անոնք Ինչպէս անոնք 
չէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ ի´́́́նչ կ'ուզէին երբ փափաք յայտնեցին Տիրոջ նչ կ'ուզէին երբ փափաք յայտնեցին Տիրոջ նչ կ'ուզէին երբ փափաք յայտնեցին Տիրոջ նչ կ'ուզէին երբ փափաք յայտնեցին Տիրոջ 
աջ ու ձախ կողմը նստիլ, նոյնպէս ալ չէին գիտեր թէ իաջ ու ձախ կողմը նստիլ, նոյնպէս ալ չէին գիտեր թէ իաջ ու ձախ կողմը նստիլ, նոյնպէս ալ չէին գիտեր թէ իաջ ու ձախ կողմը նստիլ, նոյնպէս ալ չէին գիտեր թէ ի´́́́նչ էր նչ էր նչ էր նչ էր 
տառապանքի ատառապանքի ատառապանքի ատառապանքի այն բաժակը որյն բաժակը որյն բաժակը որյն բաժակը որ    Յիսուս պիտի խմէր, կՅիսուս պիտի խմէր, կՅիսուս պիտի խմէր, կՅիսուս պիտի խմէր, կամ ամ ամ ամ 
մկրտութիւնը` որով ան պիտի մկրտուէր, եւ ուստի, երբ մկրտութիւնը` որով ան պիտի մկրտուէր, եւ ուստի, երբ մկրտութիւնը` որով ան պիտի մկրտուէր, եւ ուստի, երբ մկրտութիւնը` որով ան պիտի մկրտուէր, եւ ուստի, երբ 
անոնք ըսին` անոնք ըսին` անոնք ըսին` անոնք ըսին` ««««կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք», », », », չէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ իչէին գիտեր թէ ի´́́́նչ բանի համար նչ բանի համար նչ բանի համար նչ բանի համար 
ըսին` ըսին` ըսին` ըսին` ««««կրնանքկրնանքկրնանքկրնանք»: »: »: »: Անոնք չհարցուցին Տիրոջ թէ իԱնոնք չհարցուցին Տիրոջ թէ իԱնոնք չհարցուցին Տիրոջ թէ իԱնոնք չհարցուցին Տիրոջ թէ ի´́́́նչ է իրենց նչ է իրենց նչ է իրենց նչ է իրենց 
խմելիք բաժակը, եւ ոխմելիք բաժակը, եւ ոխմելիք բաժակը, եւ ոխմելիք բաժակը, եւ ո´́́́չ ալ հարցուցին թէ իչ ալ հարցուցին թէ իչ ալ հարցուցին թէ իչ ալ հարցուցին թէ ի´́́́նչ է այն նչ է այն նչ է այն նչ է այն 
մկրտութիւնը որով պիտի մկրտուին: Նախ, անոնք պէտքմկրտութիւնը որով պիտի մկրտուին: Նախ, անոնք պէտքմկրտութիւնը որով պիտի մկրտուին: Նախ, անոնք պէտքմկրտութիւնը որով պիտի մկրտուին: Նախ, անոնք պէտք    էր էր էր էր 
հարցնէին իրենց խմելիք բաժակին եւ մկրտուելիք մկրտուհարցնէին իրենց խմելիք բաժակին եւ մկրտուելիք մկրտուհարցնէին իրենց խմելիք բաժակին եւ մկրտուելիք մկրտուհարցնէին իրենց խմելիք բաժակին եւ մկրտուելիք մկրտու----
թեան մասին, եւ երկրորդ, պէտք էր անհրաժեշտ շնորհքն ու թեան մասին, եւ երկրորդ, պէտք էր անհրաժեշտ շնորհքն ու թեան մասին, եւ երկրորդ, պէտք էր անհրաժեշտ շնորհքն ու թեան մասին, եւ երկրորդ, պէտք էր անհրաժեշտ շնորհքն ու 
զօրութիւնը խնդրէին որպէսզի կարենային ըմպել Տիրոջ զօրութիւնը խնդրէին որպէսզի կարենային ըմպել Տիրոջ զօրութիւնը խնդրէին որպէսզի կարենային ըմպել Տիրոջ զօրութիւնը խնդրէին որպէսզի կարենային ըմպել Տիրոջ 
բաժակէն ու մկրտուիլ անոր մկրտութեամբ:բաժակէն ու մկրտուիլ անոր մկրտութեամբ:բաժակէն ու մկրտուիլ անոր մկրտութեամբ:բաժակէն ու մկրտուիլ անոր մկրտութեամբ:    

Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն նման անգիՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն նման անգիՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն նման անգիՅովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն նման անգի----
տակից հաստատումնտակից հաստատումնտակից հաստատումնտակից հաստատումներ պէտք չէ ընենք:եր պէտք չէ ընենք:եր պէտք չէ ընենք:եր պէտք չէ ընենք:    Մենք զմեզ Տիրոջ Մենք զմեզ Տիրոջ Մենք զմեզ Տիրոջ Մենք զմեզ Տիրոջ 
կամքը գիտցողներ չնկատենք, այլ` խոնարհութեամբ հարկամքը գիտցողներ չնկատենք, այլ` խոնարհութեամբ հարկամքը գիտցողներ չնկատենք, այլ` խոնարհութեամբ հարկամքը գիտցողներ չնկատենք, այլ` խոնարհութեամբ հար----
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ցընենք Տիրոջ իր կամքին մասին ու սորվինք իրմէ: Եւ գիտնացընենք Տիրոջ իր կամքին մասին ու սորվինք իրմէ: Եւ գիտնացընենք Տիրոջ իր կամքին մասին ու սորվինք իրմէ: Եւ գիտնացընենք Տիրոջ իր կամքին մասին ու սորվինք իրմէ: Եւ գիտնա----
լէ ետք Տիրոջ կամքը` պէտք է անոր շնորհքն ու զօրակցուլէ ետք Տիրոջ կամքը` պէտք է անոր շնորհքն ու զօրակցուլէ ետք Տիրոջ կամքը` պէտք է անոր շնորհքն ու զօրակցուլէ ետք Տիրոջ կամքը` պէտք է անոր շնորհքն ու զօրակցու----
թիւնը խնդրել, որպէսզի կարենանք իր կամքը կատարել: թիւնը խնդրել, որպէսզի կարենանք իր կամքը կատարել: թիւնը խնդրել, որպէսզի կարենանք իր կամքը կատարել: թիւնը խնդրել, որպէսզի կարենանք իր կամքը կատարել: 
Առանց Տիրոջ շնորհԱռանց Տիրոջ շնորհԱռանց Տիրոջ շնորհԱռանց Տիրոջ շնորհքին` չենք կրնար Տիրոջ կամքը կատարել:քին` չենք կրնար Տիրոջ կամքը կատարել:քին` չենք կրնար Տիրոջ կամքը կատարել:քին` չենք կրնար Տիրոջ կամքը կատարել:    

Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, կարծէք, իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, կարծէք, իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, կարծէք, իրենց Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալները, կարծէք, իրենց 
սեփական իմաստութեան ու զօրութեան վստահեցան, եւ սեփական իմաստութեան ու զօրութեան վստահեցան, եւ սեփական իմաստութեան ու զօրութեան վստահեցան, եւ սեփական իմաստութեան ու զօրութեան վստահեցան, եւ 
անոր համար ալ` ոանոր համար ալ` ոանոր համար ալ` ոանոր համար ալ` ո´́́́չ հարցուցին Տիրոջ խօսքին իմաստին չ հարցուցին Տիրոջ խօսքին իմաստին չ հարցուցին Տիրոջ խօսքին իմաստին չ հարցուցին Տիրոջ խօսքին իմաստին 
մասին եւ ոմասին եւ ոմասին եւ ոմասին եւ ո´́́́չ ալ Տիրոջ շնորհքն ու զօրակցութիւնը հայցեցին: չ ալ Տիրոջ շնորհքն ու զօրակցութիւնը հայցեցին: չ ալ Տիրոջ շնորհքն ու զօրակցութիւնը հայցեցին: չ ալ Տիրոջ շնորհքն ու զօրակցութիւնը հայցեցին: 
Յիշենք Պետրոս առաՅիշենք Պետրոս առաՅիշենք Պետրոս առաՅիշենք Պետրոս առաքեալին օրինակը: Երբ Յիսուս իրեն քեալին օրինակը: Երբ Յիսուս իրեն քեալին օրինակը: Երբ Յիսուս իրեն քեալին օրինակը: Երբ Յիսուս իրեն 
ըսաւ թէ Սատանան զինք ցորենի պէս պիտի մաղէ, ան ոըսաւ թէ Սատանան զինք ցորենի պէս պիտի մաղէ, ան ոըսաւ թէ Սատանան զինք ցորենի պէս պիտի մաղէ, ան ոըսաւ թէ Սատանան զինք ցորենի պէս պիտի մաղէ, ան ո´́́́չ չ չ չ 
հարցուց այս խօսքի իմաստին մասին, եւ ոհարցուց այս խօսքի իմաստին մասին, եւ ոհարցուց այս խօսքի իմաստին մասին, եւ ոհարցուց այս խօսքի իմաստին մասին, եւ ո´́́́չ ալ Տիրոջ չ ալ Տիրոջ չ ալ Տիրոջ չ ալ Տիրոջ 
շնորհքն ու պաշտպանութիւնշնորհքն ու պաշտպանութիւնշնորհքն ու պաշտպանութիւնշնորհքն ու պաշտպանութիւնըըըը    խնդրեց զերծ մնալու համար խնդրեց զերծ մնալու համար խնդրեց զերծ մնալու համար խնդրեց զերծ մնալու համար 
Սատանայէն ու անոր փորձութենէն: Ան տգիտաբար ու պարՍատանայէն ու անոր փորձութենէն: Ան տգիտաբար ու պարՍատանայէն ու անոր փորձութենէն: Ան տգիտաբար ու պարՍատանայէն ու անոր փորձութենէն: Ան տգիտաբար ու պար----
ծենկոտ կերպով պատասխանեցծենկոտ կերպով պատասխանեցծենկոտ կերպով պատասխանեցծենկոտ կերպով պատասխանեց. . . . ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի 
հետ թէհետ թէհետ թէհետ թէ´ ´ ´ ´ բանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու»:»:»:»:    Յիսուս չուրաՅիսուս չուրաՅիսուս չուրաՅիսուս չուրախախախախա----
ցաւ իր այս խօսքին համար, որ հարկաւ Տիրոջ հանդէպ սիրոյ ցաւ իր այս խօսքին համար, որ հարկաւ Տիրոջ հանդէպ սիրոյ ցաւ իր այս խօսքին համար, որ հարկաւ Տիրոջ հանդէպ սիրոյ ցաւ իր այս խօսքին համար, որ հարկաւ Տիրոջ հանդէպ սիրոյ 
արտայայտութիւն էր, ընդհակառակը, զինք զգաստութեան արտայայտութիւն էր, ընդհակառակը, զինք զգաստութեան արտայայտութիւն էր, ընդհակառակը, զինք զգաստութեան արտայայտութիւն էր, ընդհակառակը, զինք զգաստութեան 
հրաւիրելու համար` թեթեւ յանդիմանողական շեշտով մը հրաւիրելու համար` թեթեւ յանդիմանողական շեշտով մը հրաւիրելու համար` թեթեւ յանդիմանողական շեշտով մը հրաւիրելու համար` թեթեւ յանդիմանողական շեշտով մը 
անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. անոր ըսաւ. ««««ՊետրոՊետրոՊետրոՊետրո´́́́ս, քեզս, քեզս, քեզս, քեզի կ'ըսեմ` որ այսօր աքաղաղը ի կ'ըսեմ` որ այսօր աքաղաղը ի կ'ըսեմ` որ այսօր աքաղաղը ի կ'ըսեմ` որ այսօր աքաղաղը 
չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս` ըսելով որ զիս չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս` ըսելով որ զիս չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս` ըսելով որ զիս չկանչած, երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս` ըսելով որ զիս 
չեն ճանչնարչեն ճանչնարչեն ճանչնարչեն ճանչնար»»»» ( ( ( (Ղուկաս 22.31Ղուկաս 22.31Ղուկաս 22.31Ղուկաս 22.31----34): 34): 34): 34): Պէտք չկայ ըսելու, որ երբ Պէտք չկայ ըսելու, որ երբ Պէտք չկայ ըսելու, որ երբ Պէտք չկայ ըսելու, որ երբ 
փորձութեան պահը հասաւ եւ Յիսուս սկսաւ տրտմիլ ու փորձութեան պահը հասաւ եւ Յիսուս սկսաւ տրտմիլ ու փորձութեան պահը հասաւ եւ Յիսուս սկսաւ տրտմիլ ու փորձութեան պահը հասաւ եւ Յիսուս սկսաւ տրտմիլ ու 
տագնապիլ` առաջին քնացողը Պետրոս առաքեալը ինք եղաւ, տագնապիլ` առաջին քնացողը Պետրոս առաքեալը ինք եղաւ, տագնապիլ` առաջին քնացողը Պետրոս առաքեալը ինք եղաւ, տագնապիլ` առաջին քնացողը Պետրոս առաքեալը ինք եղաւ, 
եւ անոր հետ քնացան նաեւ անոր հետ քնացան նաեւ անոր հետ քնացան նաեւ անոր հետ քնացան նաեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եւ Յովհաննէս ու Յակոբոս 
առաքեալները. իրենք` որ ըսած էին թէ պատրաստ են Տիրոջ առաքեալները. իրենք` որ ըսած էին թէ պատրաստ են Տիրոջ առաքեալները. իրենք` որ ըսած էին թէ պատրաստ են Տիրոջ առաքեալները. իրենք` որ ըսած էին թէ պատրաստ են Տիրոջ 
բաժակէն խմելու եւ անոր մկրտութեամբ մկրտուելու: Յիսուս բաժակէն խմելու եւ անոր մկրտութեամբ մկրտուելու: Յիսուս բաժակէն խմելու եւ անոր մկրտութեամբ մկրտուելու: Յիսուս բաժակէն խմելու եւ անոր մկրտութեամբ մկրտուելու: Յիսուս 
կարծէք յիշեցնելու համար երեքին իրենց տուած խոստումը ու կարծէք յիշեցնելու համար երեքին իրենց տուած խոստումը ու կարծէք յիշեցնելու համար երեքին իրենց տուած խոստումը ու կարծէք յիշեցնելու համար երեքին իրենց տուած խոստումը ու 
կատարած համարձակ յայտարարութիւնը` անոնց ըսաւ. կատարած համարձակ յայտարարութիւնը` անոնց ըսաւ. կատարած համարձակ յայտարարութիւնը` անոնց ըսաւ. կատարած համարձակ յայտարարութիւնը` անոնց ըսաւ. 
««««Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնՉկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնՉկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնՉկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետալ ինծի հետալ ինծի հետալ ինծի հետ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):    

Սիրելիներ, պէտք է ընդունինք որ Տիրոջ կամքին գիտուՍիրելիներ, պէտք է ընդունինք որ Տիրոջ կամքին գիտուՍիրելիներ, պէտք է ընդունինք որ Տիրոջ կամքին գիտուՍիրելիներ, պէտք է ընդունինք որ Տիրոջ կամքին գիտու----
թիւնը շատ յաճախ կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, եւ պէտք է թիւնը շատ յաճախ կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, եւ պէտք է թիւնը շատ յաճախ կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, եւ պէտք է թիւնը շատ յաճախ կը վրիպի մեր ուշադրութենէն, եւ պէտք է 
ընդունինք որ առանց Տիրոջ շնորհքի օգնութեան` մենք չենք ընդունինք որ առանց Տիրոջ շնորհքի օգնութեան` մենք չենք ընդունինք որ առանց Տիրոջ շնորհքի օգնութեան` մենք չենք ընդունինք որ առանց Տիրոջ շնորհքի օգնութեան` մենք չենք 
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կրնար անոր կամքը կատարել: Եւ տակաւին, պէտք է ամեկրնար անոր կամքը կատարել: Եւ տակաւին, պէտք է ամեկրնար անոր կամքը կատարել: Եւ տակաւին, պէտք է ամեկրնար անոր կամքը կատարել: Եւ տակաւին, պէտք է ամե----
նայն խոնարհութեամբ նայն խոնարհութեամբ նայն խոնարհութեամբ նայն խոնարհութեամբ խնդրենք Տիրոջմէ որ իր կամքը բացախնդրենք Տիրոջմէ որ իր կամքը բացախնդրենք Տիրոջմէ որ իր կամքը բացախնդրենք Տիրոջմէ որ իր կամքը բացա----
յայտէ մեզի, եւ շնորհէ մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը, որպէսյայտէ մեզի, եւ շնորհէ մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը, որպէսյայտէ մեզի, եւ շնորհէ մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը, որպէսյայտէ մեզի, եւ շնորհէ մեզի անհրաժեշտ զօրութիւնը, որպէս----
զի կարենանք իր կամքը` իր կամքին համաձայն կատարել:զի կարենանք իր կամքը` իր կամքին համաձայն կատարել:զի կարենանք իր կամքը` իր կամքին համաձայն կատարել:զի կարենանք իր կամքը` իր կամքին համաձայն կատարել:    

7) 7) 7) 7) ««««Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ 
եւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմեւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմեւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմեւ մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմ»:»:»:»:    
Ինչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար ՅիԻնչո՞ւ համար Յիսուս տառապանքի մասին խօսած ժամասուս տառապանքի մասին խօսած ժամասուս տառապանքի մասին խօսած ժամասուս տառապանքի մասին խօսած ժամա----
նակ` գործածեց նակ` գործածեց նակ` գործածեց նակ` գործածեց ««««բաժակբաժակբաժակբաժակ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » բառերը: Նախ բառերը: Նախ բառերը: Նախ բառերը: Նախ 
ըսեմ, որ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ նաեւ Յիսուս աղօթած ըսեմ, որ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ նաեւ Յիսուս աղօթած ըսեմ, որ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ նաեւ Յիսուս աղօթած ըսեմ, որ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ նաեւ Յիսուս աղօթած 
ժամանակ, իր կրելիք չարչարանքներն ու մահը` դառնուժամանակ, իր կրելիք չարչարանքներն ու մահը` դառնուժամանակ, իր կրելիք չարչարանքներն ու մահը` դառնուժամանակ, իր կրելիք չարչարանքներն ու մահը` դառնու----
թեան բաժակ մը ըմպելուն նմանցուց. թեան բաժակ մը ըմպելուն նմանցուց. թեան բաժակ մը ըմպելուն նմանցուց. թեան բաժակ մը ըմպելուն նմանցուց. ««««Հա՜յր իմ, եթէ կարելի Հա՜յր իմ, եթէ կարելի Հա՜յր իմ, եթէ կարելի Հա՜յր իմ, եթէ կարելի 
է, այս բաժակը հեռաէ, այս բաժակը հեռաէ, այս բաժակը հեռաէ, այս բաժակը հեռացոցոցոցո´́́́ւր ինձմէ...ւր ինձմէ...ւր ինձմէ...ւր ինձմէ...»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.39): Մատթէոս 26.39): Մատթէոս 26.39): Մատթէոս 26.39): 
Դարձեալ կը հարցնենք, արդեօք պատահականութի՞ւն է որ Դարձեալ կը հարցնենք, արդեօք պատահականութի՞ւն է որ Դարձեալ կը հարցնենք, արդեօք պատահականութի՞ւն է որ Դարձեալ կը հարցնենք, արդեօք պատահականութի՞ւն է որ 
Յիսուս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն հետագային Յիսուս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն հետագային Յիսուս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն հետագային Յիսուս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն հետագային 
կրելիք տառապանկրելիք տառապանկրելիք տառապանկրելիք տառապանքին մասին խօսած ժամանակ գործածեց քին մասին խօսած ժամանակ գործածեց քին մասին խօսած ժամանակ գործածեց քին մասին խօսած ժամանակ գործածեց 
բաժակ ու մկրտուբաժակ ու մկրտուբաժակ ու մկրտուբաժակ ու մկրտութիւն բառերըթիւն բառերըթիւն բառերըթիւն բառերը: : : : Մեր Տիրոջ խօսքերուն ու Մեր Տիրոջ խօսքերուն ու Մեր Տիրոջ խօսքերուն ու Մեր Տիրոջ խօսքերուն ու 
գործերուն մէջ ոչինչ կգործերուն մէջ ոչինչ կգործերուն մէջ ոչինչ կգործերուն մէջ ոչինչ կայ պատահականութեան արդիւնք: Արայ պատահականութեան արդիւնք: Արայ պատահականութեան արդիւնք: Արայ պատահականութեան արդիւնք: Ար----
դարեւ, Յովհաննէս առաքեալը Տիրոջ տառապանքի բաժակէն դարեւ, Յովհաննէս առաքեալը Տիրոջ տառապանքի բաժակէն դարեւ, Յովհաննէս առաքեալը Տիրոջ տառապանքի բաժակէն դարեւ, Յովհաննէս առաքեալը Տիրոջ տառապանքի բաժակէն 
խմողը պիտի ըլլար, իսկ Յակոբոս առաքեալը` Տիրոջ խմողը պիտի ըլլար, իսկ Յակոբոս առաքեալը` Տիրոջ խմողը պիտի ըլլար, իսկ Յակոբոս առաքեալը` Տիրոջ խմողը պիտի ըլլար, իսկ Յակոբոս առաքեալը` Տիրոջ 
մկրտութեամբ մկրտուող առաքմկրտութեամբ մկրտուող առաքմկրտութեամբ մկրտուող առաքմկրտութեամբ մկրտուող առաքեալը: Ի՞նչ իմաստով: Բաժաեալը: Ի՞նչ իմաստով: Բաժաեալը: Ի՞նչ իմաստով: Բաժաեալը: Ի՞նչ իմաստով: Բաժա----
կը` մինչեւ վերջ սիրով խմուած ու տարուած տառապանքի կը` մինչեւ վերջ սիրով խմուած ու տարուած տառապանքի կը` մինչեւ վերջ սիրով խմուած ու տարուած տառապանքի կը` մինչեւ վերջ սիրով խմուած ու տարուած տառապանքի 
նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քնշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քնշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քնշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի մահը կը խորհրդարիստոսի մահը կը խորհրդարիստոսի մահը կը խորհրդարիստոսի մահը կը խորհրդա----
նըշէ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս առաքեալը տառանըշէ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս առաքեալը տառանըշէ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս առաքեալը տառանըշէ: Հետաքրքրական է, որ Յովհաննէս առաքեալը տառա----
պանքի բաժակէն ըմպեց մինչեւ վերջ, այսինքն` մինչեւ իր պանքի բաժակէն ըմպեց մինչեւ վերջ, այսինքն` մինչեւ իր պանքի բաժակէն ըմպեց մինչեւ վերջ, այսինքն` մինչեւ իր պանքի բաժակէն ըմպեց մինչեւ վերջ, այսինքն` մինչեւ իր 
կեանքին աւարտը, եւ շուրջ 95 տարեկանին մահացաւ. ան իր կեանքին աւարտը, եւ շուրջ 95 տարեկանին մահացաւ. ան իր կեանքին աւարտը, եւ շուրջ 95 տարեկանին մահացաւ. ան իր կեանքին աւարտը, եւ շուրջ 95 տարեկանին մահացաւ. ան իր 
յառաջացեալ տարիքին` աքսորուեցաւ Պատմոս կղզին յառաջացեալ տարիքին` աքսորուեցաւ Պատմոս կղզին յառաջացեալ տարիքին` աքսորուեցաւ Պատմոս կղզին յառաջացեալ տարիքին` աքսորուեցաւ Պատմոս կղզին 
((((Յայտնութիւն 1.9). իսկ Յակոբոս առՅայտնութիւն 1.9). իսկ Յակոբոս առՅայտնութիւն 1.9). իսկ Յակոբոս առՅայտնութիւն 1.9). իսկ Յակոբոս առաքեալը Քրիստոսի մահը աքեալը Քրիստոսի մահը աքեալը Քրիստոսի մահը աքեալը Քրիստոսի մահը 
խորխորխորխորհրդանշող մկրտութեամբ մկրտուեցաւ, որովհետեւ ան հրդանշող մկրտութեամբ մկրտուեցաւ, որովհետեւ ան հրդանշող մկրտութեամբ մկրտուեցաւ, որովհետեւ ան հրդանշող մկրտութեամբ մկրտուեցաւ, որովհետեւ ան 
եղաւ առաջին առաքեալը զորս գլխատուեցաւ Քրիստոսի հաեղաւ առաջին առաքեալը զորս գլխատուեցաւ Քրիստոսի հաեղաւ առաջին առաքեալը զորս գլխատուեցաւ Քրիստոսի հաեղաւ առաջին առաքեալը զորս գլխատուեցաւ Քրիստոսի հա----
ւատքին համար (Գործք 12.2):ւատքին համար (Գործք 12.2):ւատքին համար (Գործք 12.2):ւատքին համար (Գործք 12.2):    

8) 8) 8) 8) Ինչպէս վերեւ ըսի, բաժակը` մինչեւ վերջ սիրով տարԻնչպէս վերեւ ըսի, բաժակը` մինչեւ վերջ սիրով տարԻնչպէս վերեւ ըսի, բաժակը` մինչեւ վերջ սիրով տարԻնչպէս վերեւ ըսի, բաժակը` մինչեւ վերջ սիրով տար----
ուած տառապանքի նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի ուած տառապանքի նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի ուած տառապանքի նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի ուած տառապանքի նշանակ է, իսկ մկրտութիւնը` Քրիստոսի 
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մահը կմահը կմահը կմահը կը խորհրդանշէ: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ Քրիստոս ը խորհրդանշէ: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ Քրիստոս ը խորհրդանշէ: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ Քրիստոս ը խորհրդանշէ: Ասիկա մեզի կը յիշեցնէ, թէ Քրիստոս 
մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը սիրով տարաւ ամէն մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը սիրով տարաւ ամէն մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը սիրով տարաւ ամէն մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը սիրով տարաւ ամէն 
տառապանք ու նեղութիւն, ամէն ծաղր ու ծանակ, եւ անկէ տառապանք ու նեղութիւն, ամէն ծաղր ու ծանակ, եւ անկէ տառապանք ու նեղութիւն, ամէն ծաղր ու ծանակ, եւ անկէ տառապանք ու նեղութիւն, ամէն ծաղր ու ծանակ, եւ անկէ 
ետք միայն մահուան մկրտութեամբ մկրտուեցաւ: Երկու ետք միայն մահուան մկրտութեամբ մկրտուեցաւ: Երկու ետք միայն մահուան մկրտութեամբ մկրտուեցաւ: Երկու ետք միայն մահուան մկրտութեամբ մկրտուեցաւ: Երկու 
ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.ամփոփ նշումներ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ԲաժակԲաժակԲաժակԲաժակ» » » » բառին գործածութեամբ, խորքին մբառին գործածութեամբ, խորքին մբառին գործածութեամբ, խորքին մբառին գործածութեամբ, խորքին մէջ, էջ, էջ, էջ, 
Յիսուս տառապանքի բաժակը ցմահ ըմպելու եւ մինչեւ վերջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ցմահ ըմպելու եւ մինչեւ վերջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ցմահ ըմպելու եւ մինչեւ վերջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ցմահ ըմպելու եւ մինչեւ վերջ 
հաւատարիմ ու հաստատ մնալու հրաւէր էր որ կ'ուղղէր հաւատարիմ ու հաստատ մնալու հրաւէր էր որ կ'ուղղէր հաւատարիմ ու հաստատ մնալու հրաւէր էր որ կ'ուղղէր հաւատարիմ ու հաստատ մնալու հրաւէր էր որ կ'ուղղէր 
Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն, ինչպէս նաեւ միւս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն, ինչպէս նաեւ միւս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն, ինչպէս նաեւ միւս Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքեալներուն, ինչպէս նաեւ միւս 
առաքեալներուն, եւ անոնց ընդմէջէն` հետագայ իր բոլոր առաքեալներուն, եւ անոնց ընդմէջէն` հետագայ իր բոլոր առաքեալներուն, եւ անոնց ընդմէջէն` հետագայ իր բոլոր առաքեալներուն, եւ անոնց ընդմէջէն` հետագայ իր բոլոր 
հետեւորդներուն: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք կհետեւորդներուն: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք կհետեւորդներուն: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք կհետեւորդներուն: Քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք կը սկսին ը սկսին ը սկսին ը սկսին 
Տիրոջ տառապանքի բաժակէն ըմպել, բայց երբ ատիկա շատ Տիրոջ տառապանքի բաժակէն ըմպել, բայց երբ ատիկա շատ Տիրոջ տառապանքի բաժակէն ըմպել, բայց երբ ատիկա շատ Տիրոջ տառապանքի բաժակէն ըմպել, բայց երբ ատիկա շատ 
դառն դառնայ` բաժակը մէկ կողմ կը դնեն ու նահանջ դառն դառնայ` բաժակը մէկ կողմ կը դնեն ու նահանջ դառն դառնայ` բաժակը մէկ կողմ կը դնեն ու նահանջ դառն դառնայ` բաժակը մէկ կողմ կը դնեն ու նահանջ 
կ'արձանագրեն:կ'արձանագրեն:կ'արձանագրեն:կ'արձանագրեն:    

բ) Իսկ բ) Իսկ բ) Իսկ բ) Իսկ ««««մկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւնմկրտութիւն» » » » բառին գործածութեամբ, Տէրը հրաբառին գործածութեամբ, Տէրը հրաբառին գործածութեամբ, Տէրը հրաբառին գործածութեամբ, Տէրը հրա----
ւիրեց աշակերտները եւ անոնց ընդմէջէն մեզ, որ հաւատաւիրեց աշակերտները եւ անոնց ընդմէջէն մեզ, որ հաւատաւիրեց աշակերտները եւ անոնց ընդմէջէն մեզ, որ հաւատաւիրեց աշակերտները եւ անոնց ընդմէջէն մեզ, որ հաւատա----
րիմ մնանք իրեն` նոյնիսկ եթէ մեռնիլ պրիմ մնանք իրեն` նոյնիսկ եթէ մեռնիլ պրիմ մնանք իրեն` նոյնիսկ եթէ մեռնիլ պրիմ մնանք իրեն` նոյնիսկ եթէ մեռնիլ պէտք ըլլայ: Դարձեալ, էտք ըլլայ: Դարձեալ, էտք ըլլայ: Դարձեալ, էտք ըլլայ: Դարձեալ, 
քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք հալածանքի սաստկութեան ու քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք հալածանքի սաստկութեան ու քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք հալածանքի սաստկութեան ու քիչ չէ թիւը այն մարդոց, որոնք հալածանքի սաստկութեան ու 
մահուան երկիւղին դիմաց` կը լքեն իրենց հաւատքը, որպէսմահուան երկիւղին դիմաց` կը լքեն իրենց հաւատքը, որպէսմահուան երկիւղին դիմաց` կը լքեն իրենց հաւատքը, որպէսմահուան երկիւղին դիմաց` կը լքեն իրենց հաւատքը, որպէս----
զի մահուան մկրտութեամբ չմկրտուին:զի մահուան մկրտութեամբ չմկրտուին:զի մահուան մկրտութեամբ չմկրտուին:զի մահուան մկրտութեամբ չմկրտուին:    

9) 9) 9) 9) Յիսուս մահը նմանցուցած է մկրտութեան: Եկեղեցւոյ Յիսուս մահը նմանցուցած է մկրտութեան: Եկեղեցւոյ Յիսուս մահը նմանցուցած է մկրտութեան: Եկեղեցւոյ Յիսուս մահը նմանցուցած է մկրտութեան: Եկեղեցւոյ 
հայրեր այս իրողութեան վրայ հիմնուելով` ընդուհայրեր այս իրողութեան վրայ հիմնուելով` ընդուհայրեր այս իրողութեան վրայ հիմնուելով` ընդուհայրեր այս իրողութեան վրայ հիմնուելով` ընդունած են նած են նած են նած են 
««««արեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւնարեան մկրտութիւն»»»»ը: Եկեղեցին ը: Եկեղեցին ը: Եկեղեցին ը: Եկեղեցին ««««արեամբ մկրտուածարեամբ մկրտուածարեամբ մկրտուածարեամբ մկրտուած» » » » կոկոկոկո----
չած է ու կը կոչէ այն անձերը` որոնք առիթը կամ կարելիուչած է ու կը կոչէ այն անձերը` որոնք առիթը կամ կարելիուչած է ու կը կոչէ այն անձերը` որոնք առիթը կամ կարելիուչած է ու կը կոչէ այն անձերը` որոնք առիթը կամ կարելիու----
թիւնը չեն ունեցած մկրտուելու եկեղեցւոյ աւազանին մէջ, թիւնը չեն ունեցած մկրտուելու եկեղեցւոյ աւազանին մէջ, թիւնը չեն ունեցած մկրտուելու եկեղեցւոյ աւազանին մէջ, թիւնը չեն ունեցած մկրտուելու եկեղեցւոյ աւազանին մէջ, 
որոնք սակայն, Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատորոնք սակայն, Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատորոնք սակայն, Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատորոնք սակայն, Քրիստոսի հանդէպ իրենց ունեցած հաւատ----
քին համար իրենց արիւնը թափած են: Այսպիսինքին համար իրենց արիւնը թափած են: Այսպիսինքին համար իրենց արիւնը թափած են: Այսպիսինքին համար իրենց արիւնը թափած են: Այսպիսիները իրեերը իրեերը իրեերը իրե´́́́նց նց նց նց 
իսկ արեամբ մկրտուած կը նկատուին եկեղեցւոյ կողմէ:իսկ արեամբ մկրտուած կը նկատուին եկեղեցւոյ կողմէ:իսկ արեամբ մկրտուած կը նկատուին եկեղեցւոյ կողմէ:իսկ արեամբ մկրտուած կը նկատուին եկեղեցւոյ կողմէ:    

10) 10) 10) 10) Ուրիշ կարեւոր կէտ մը: Յովհաննէս ու Յակոբոս Ուրիշ կարեւոր կէտ մը: Յովհաննէս ու Յակոբոս Ուրիշ կարեւոր կէտ մը: Յովհաննէս ու Յակոբոս Ուրիշ կարեւոր կէտ մը: Յովհաննէս ու Յակոբոս 
առաքեալները իրենց յատուկ տառապանքի բաժակներ կամ առաքեալները իրենց յատուկ տառապանքի բաժակներ կամ առաքեալները իրենց յատուկ տառապանքի բաժակներ կամ առաքեալները իրենց յատուկ տառապանքի բաժակներ կամ 
իրենց վերաբերող մկրտութիւններ չունէին: Անոնք Քրիստոիրենց վերաբերող մկրտութիւններ չունէին: Անոնք Քրիստոիրենց վերաբերող մկրտութիւններ չունէին: Անոնք Քրիստոիրենց վերաբերող մկրտութիւններ չունէին: Անոնք Քրիստո----
սիսիսիսի´ ´ ´ ´ բաժակէն պիտի ըմպէին եւ Քրիստոսիբաժակէն պիտի ըմպէին եւ Քրիստոսիբաժակէն պիտի ըմպէին եւ Քրիստոսիբաժակէն պիտի ըմպէին եւ Քրիստոսի´ ´ ´ ´ մկրտութեամբ մկրտութեամբ մկրտութեամբ մկրտութեամբ 
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պիտի մկրտուէին, ինչպէս Տիրոջ իսկ բառերը ցոյց կու տան. պիտի մկրտուէին, ինչպէս Տիրոջ իսկ բառերը ցոյց կու տան. պիտի մկրտուէին, ինչպէս Տիրոջ իսկ բառերը ցոյց կու տան. պիտի մկրտուէին, ինչպէս Տիրոջ իսկ բառերը ցոյց կու տան. 
««««Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ եւ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ եւ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ եւ Դուք պիտի խմէք այն բաժակէն, որմէ ես պիտի խմեմ եւ 
մկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմմկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմմկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմմկրտուիք այն մկրտութեամբ, որով ես պիտի մկրտուիմ»:»:»:»:    
Իրենց եւ Տիրոջ բաժակն ու մկրտութիւնները երկու տարբեր Իրենց եւ Տիրոջ բաժակն ու մկրտութիւնները երկու տարբեր Իրենց եւ Տիրոջ բաժակն ու մկրտութիւնները երկու տարբեր Իրենց եւ Տիրոջ բաժակն ու մկրտութիւնները երկու տարբեր 
բաժակներ ու մկրտութիւններ չէին: Անոնք իրենց Տիրոջբաժակներ ու մկրտութիւններ չէին: Անոնք իրենց Տիրոջբաժակներ ու մկրտութիւններ չէին: Անոնք իրենց Տիրոջբաժակներ ու մկրտութիւններ չէին: Անոնք իրենց Տիրոջ    հետ հետ հետ հետ 
ու իրենց Տիրոջ նման նոու իրենց Տիրոջ նման նոու իրենց Տիրոջ նման նոու իրենց Տիրոջ նման նո´́́́յն բաժակէն պիտի ըմպէին եւ նոյն բաժակէն պիտի ըմպէին եւ նոյն բաժակէն պիտի ըմպէին եւ նոյն բաժակէն պիտի ըմպէին եւ նո´́́́յն յն յն յն 
մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին: Հարկաւ սա չէր նշանակեր մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին: Հարկաւ սա չէր նշանակեր մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին: Հարկաւ սա չէր նշանակեր մկրտութեամբ պիտի մկրտուէին: Հարկաւ սա չէր նշանակեր 
թէ առաքեալներուն կրելիք տառապանքը պիտի հաւասարէր թէ առաքեալներուն կրելիք տառապանքը պիտի հաւասարէր թէ առաքեալներուն կրելիք տառապանքը պիտի հաւասարէր թէ առաքեալներուն կրելիք տառապանքը պիտի հաւասարէր 
Քրիստոսի կրելիք տառապանքին ու չարչարանքներուն, եւ Քրիստոսի կրելիք տառապանքին ու չարչարանքներուն, եւ Քրիստոսի կրելիք տառապանքին ու չարչարանքներուն, եւ Քրիստոսի կրելիք տառապանքին ու չարչարանքներուն, եւ 
ոոոո´́́́չ ալ կը նշանակէր թէ առաքեալները պիտի մեռնէինչ ալ կը նշանակէր թէ առաքեալները պիտի մեռնէինչ ալ կը նշանակէր թէ առաքեալները պիտի մեռնէինչ ալ կը նշանակէր թէ առաքեալները պիտի մեռնէին    աաաա´́́́յն յն յն յն 
նպատակին համար` որուն համար Քրիստոս ինպատակին համար` որուն համար Քրիստոս ինպատակին համար` որուն համար Քրիստոս ինպատակին համար` որուն համար Քրիստոս ի´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
մեռնէր: Քրիստոս տառապանքի բաժակը ըմպեց ու մահուան մեռնէր: Քրիստոս տառապանքի բաժակը ըմպեց ու մահուան մեռնէր: Քրիստոս տառապանքի բաժակը ըմպեց ու մահուան մեռնէր: Քրիստոս տառապանքի բաժակը ըմպեց ու մահուան 
մկրտութեամբ մկրտուեցաւ մեր սիրոյն ու փրկութեան համկրտութեամբ մկրտուեցաւ մեր սիրոյն ու փրկութեան համկրտութեամբ մկրտուեցաւ մեր սիրոյն ու փրկութեան համկրտութեամբ մկրտուեցաւ մեր սիրոյն ու փրկութեան հա----
մար, իսկ առաքեալները որոնք Քրիստոսի տառապանքի բամար, իսկ առաքեալները որոնք Քրիստոսի տառապանքի բամար, իսկ առաքեալները որոնք Քրիստոսի տառապանքի բամար, իսկ առաքեալները որոնք Քրիստոսի տառապանքի բա----
ժակէն պիտի ըմպէին եւ անոր մկրտութեամբ պիտի ժակէն պիտի ըմպէին եւ անոր մկրտութեամբ պիտի ժակէն պիտի ըմպէին եւ անոր մկրտութեամբ պիտի ժակէն պիտի ըմպէին եւ անոր մկրտութեամբ պիտի 
մկրտուէին` պմկրտուէին` պմկրտուէին` պմկրտուէին` պիտի ըմպէին ու մկրտուէին ոիտի ըմպէին ու մկրտուէին ոիտի ըմպէին ու մկրտուէին ոիտի ըմպէին ու մկրտուէին ո´́́́չ թէ իրենց անձեչ թէ իրենց անձեչ թէ իրենց անձեչ թէ իրենց անձե----
րուն կամ մեր փրկութեան համար, այլ պարզապէս ընդգրկերուն կամ մեր փրկութեան համար, այլ պարզապէս ընդգրկերուն կամ մեր փրկութեան համար, այլ պարզապէս ընդգրկերուն կամ մեր փրկութեան համար, այլ պարզապէս ընդգրկե----
լու համար այն փրկութիւնը որ Քրիստոս ինք իրագործեց տալու համար այն փրկութիւնը որ Քրիստոս ինք իրագործեց տալու համար այն փրկութիւնը որ Քրիստոս ինք իրագործեց տալու համար այն փրկութիւնը որ Քրիստոս ինք իրագործեց տա----
ռապանռապանռապանռապանքի բաժակին ըմպումով ու մահուան մկրտութեամբ քի բաժակին ըմպումով ու մահուան մկրտութեամբ քի բաժակին ըմպումով ու մահուան մկրտութեամբ քի բաժակին ըմպումով ու մահուան մկրտութեամբ 
մկրտուեմկրտուեմկրտուեմկրտուելով:լով:լով:լով:    

Ամէն մէկ հաւատացեալ կոչուած է ըմպելու Քրիստոսի Ամէն մէկ հաւատացեալ կոչուած է ըմպելու Քրիստոսի Ամէն մէկ հաւատացեալ կոչուած է ըմպելու Քրիստոսի Ամէն մէկ հաւատացեալ կոչուած է ըմպելու Քրիստոսի 
տտտտառապանքի նոյն բաժակէն. այլ խօսքով, համբերութեամբ առապանքի նոյն բաժակէն. այլ խօսքով, համբերութեամբ առապանքի նոյն բաժակէն. այլ խօսքով, համբերութեամբ առապանքի նոյն բաժակէն. այլ խօսքով, համբերութեամբ 
տանելու ամէն անարգանք ու նախատինք, ամէն նեղութիւն ու տանելու ամէն անարգանք ու նախատինք, ամէն նեղութիւն ու տանելու ամէն անարգանք ու նախատինք, ամէն նեղութիւն ու տանելու ամէն անարգանք ու նախատինք, ամէն նեղութիւն ու 
հալածանք իր անձի փրկութեան համար: Քրիստոս փրկուհալածանք իր անձի փրկութեան համար: Քրիստոս փրկուհալածանք իր անձի փրկութեան համար: Քրիստոս փրկուհալածանք իր անձի փրկութեան համար: Քրիստոս փրկու----
թիւնը շնորհողն է, իսկ մենք` փրկութիւնը ստացողը, ուստի` թիւնը շնորհողն է, իսկ մենք` փրկութիւնը ստացողը, ուստի` թիւնը շնորհողն է, իսկ մենք` փրկութիւնը ստացողը, ուստի` թիւնը շնորհողն է, իսկ մենք` փրկութիւնը ստացողը, ուստի` 
Քրիստոսի ու մեր բաժակը երկու տարբեր բաժակներ չեն: Քրիստոսի ու մեր բաժակը երկու տարբեր բաժակներ չեն: Քրիստոսի ու մեր բաժակը երկու տարբեր բաժակներ չեն: Քրիստոսի ու մեր բաժակը երկու տարբեր բաժակներ չեն: 
ՔՔՔՔրիստոս տառապանքի բաժակէն ըմպեց` որպէսզի փրկուրիստոս տառապանքի բաժակէն ըմպեց` որպէսզի փրկուրիստոս տառապանքի բաժակէն ըմպեց` որպէսզի փրկուրիստոս տառապանքի բաժակէն ըմպեց` որպէսզի փրկու----
թիւն շնորհէ մեզի, իսկ մենք կ'ըմպենք նոյն բաժակէն` իր թիւն շնորհէ մեզի, իսկ մենք կ'ըմպենք նոյն բաժակէն` իր թիւն շնորհէ մեզի, իսկ մենք կ'ըմպենք նոյն բաժակէն` իր թիւն շնորհէ մեզի, իսկ մենք կ'ըմպենք նոյն բաժակէն` իր 
կողմէ մեզի շնորհուած փրկութիւնը մեր սեփականութիւնը կողմէ մեզի շնորհուած փրկութիւնը մեր սեփականութիւնը կողմէ մեզի շնորհուած փրկութիւնը մեր սեփականութիւնը կողմէ մեզի շնորհուած փրկութիւնը մեր սեփականութիւնը 
դարձնելու համար:դարձնելու համար:դարձնելու համար:դարձնելու համար:    

Թէ հաւատացեալը պէտք է ըմպէ նոյն այն բաժակէն որմէ Թէ հաւատացեալը պէտք է ըմպէ նոյն այն բաժակէն որմէ Թէ հաւատացեալը պէտք է ըմպէ նոյն այն բաժակէն որմէ Թէ հաւատացեալը պէտք է ըմպէ նոյն այն բաժակէն որմէ 
Քրիստոս ըմպեց ու մկրտուի նոյն այն մկրտուՔրիստոս ըմպեց ու մկրտուի նոյն այն մկրտուՔրիստոս ըմպեց ու մկրտուի նոյն այն մկրտուՔրիստոս ըմպեց ու մկրտուի նոյն այն մկրտութեամբ որով թեամբ որով թեամբ որով թեամբ որով 
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Քրիստոս ինք մկրտուեցաւ` յստակ կը դառնայ Պօղոս առաքՔրիստոս ինք մկրտուեցաւ` յստակ կը դառնայ Պօղոս առաքՔրիստոս ինք մկրտուեցաւ` յստակ կը դառնայ Պօղոս առաքՔրիստոս ինք մկրտուեցաւ` յստակ կը դառնայ Պօղոս առաք----
եալի հետեւեալ խօսքէն. եալի հետեւեալ խօսքէն. եալի հետեւեալ խօսքէն. եալի հետեւեալ խօսքէն. ««««Ուրախ եմ չարչարանքներուս մէջ, Ուրախ եմ չարչարանքներուս մէջ, Ուրախ եմ չարչարանքներուս մէջ, Ուրախ եմ չարչարանքներուս մէջ, 
որ ձեր սիրոյն կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի կրած նեղուոր ձեր սիրոյն կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի կրած նեղուոր ձեր սիրոյն կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի կրած նեղուոր ձեր սիրոյն կը կրեմ, որովհետեւ Քրիստոսի կրած նեղու----
թիւններուն պակասը իմ մարմինիս մէջ կ'ամբողջացնեմ` թիւններուն պակասը իմ մարմինիս մէջ կ'ամբողջացնեմ` թիւններուն պակասը իմ մարմինիս մէջ կ'ամբողջացնեմ` թիւններուն պակասը իմ մարմինիս մէջ կ'ամբողջացնեմ` 
անոր մարմինին համար, որ եկեղեցին էանոր մարմինին համար, որ եկեղեցին էանոր մարմինին համար, որ եկեղեցին էանոր մարմինին համար, որ եկեղեցին է»»»» ( ( ( (ԿոԿոԿոԿողոսացիս 1.24): ղոսացիս 1.24): ղոսացիս 1.24): ղոսացիս 1.24): 
Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ ««««Քրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղութիւններուն թիւններուն թիւններուն թիւններուն 
պակասըպակասըպակասըպակասը»»»»    հաստատումը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնպէս հաստատումը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնպէս հաստատումը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնպէս հաստատումը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնպէս 
ինչպէս Քրիստոս պէտք էր տառապէր մեր փրկութեան հաինչպէս Քրիստոս պէտք էր տառապէր մեր փրկութեան հաինչպէս Քրիստոս պէտք էր տառապէր մեր փրկութեան հաինչպէս Քրիստոս պէտք էր տառապէր մեր փրկութեան հա----
մար` չտառապեցաւ: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնքան որքան մար` չտառապեցաւ: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնքան որքան մար` չտառապեցաւ: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնքան որքան մար` չտառապեցաւ: Արդեօ՞ք կը նշանակէ թէ այնքան որքան 
նեղութեան ու վիշտի պէտք էր հանդիպէր` նեղութեան ու վիշտի պէտք էր հանդիպէր` նեղութեան ու վիշտի պէտք էր հանդիպէր` նեղութեան ու վիշտի պէտք էր հանդիպէր` չհանդիպեցաւ: չհանդիպեցաւ: չհանդիպեցաւ: չհանդիպեցաւ: 
ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ ոչ: Քրիստոս նեղութիւններ կրեց ու մահ ճաշակեց ւշտ ոչ: Քրիստոս նեղութիւններ կրեց ու մահ ճաշակեց ւշտ ոչ: Քրիստոս նեղութիւններ կրեց ու մահ ճաշակեց ւշտ ոչ: Քրիստոս նեղութիւններ կրեց ու մահ ճաշակեց 
մարդկութեան փրկութեան համար, բայց մենք գիտենք որ բոմարդկութեան փրկութեան համար, բայց մենք գիտենք որ բոմարդկութեան փրկութեան համար, բայց մենք գիտենք որ բոմարդկութեան փրկութեան համար, բայց մենք գիտենք որ բո----
լոր մարդիկը չփրկուեցան ու չեն փրկուած: Այդ փրկութիւնը լոր մարդիկը չփրկուեցան ու չեն փրկուած: Այդ փրկութիւնը լոր մարդիկը չփրկուեցան ու չեն փրկուած: Այդ փրկութիւնը լոր մարդիկը չփրկուեցան ու չեն փրկուած: Այդ փրկութիւնը 
տարածող պէտք է. փրկութեան Աւետարանը քարոզող պէտք տարածող պէտք է. փրկութեան Աւետարանը քարոզող պէտք տարածող պէտք է. փրկութեան Աւետարանը քարոզող պէտք տարածող պէտք է. փրկութեան Աւետարանը քարոզող պէտք 
է: Այդ փրկութեան տարածման համար առէ: Այդ փրկութեան տարածման համար առէ: Այդ փրկութեան տարածման համար առէ: Այդ փրկութեան տարածման համար առաքեալին կրած աքեալին կրած աքեալին կրած աքեալին կրած 
նեղութիւնները` ձեւով մը նեղութիւնները` ձեւով մը նեղութիւնները` ձեւով մը նեղութիւնները` ձեւով մը ««««Քրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղուՔրիստոսի կրած նեղութիւններուն թիւններուն թիւններուն թիւններուն 
պակասըպակասըպակասըպակասը»»»»    ամբողջացնել կը նշանակէր: Այս իմաստով, Պօղոս ամբողջացնել կը նշանակէր: Այս իմաստով, Պօղոս ամբողջացնել կը նշանակէր: Այս իմաստով, Պօղոս ամբողջացնել կը նշանակէր: Այս իմաստով, Պօղոս 
առաքեալ ինք եւս Տիրոջ նոյն բաժակէն ըմպեց, որովհետեւ առաքեալ ինք եւս Տիրոջ նոյն բաժակէն ըմպեց, որովհետեւ առաքեալ ինք եւս Տիրոջ նոյն բաժակէն ըմպեց, որովհետեւ առաքեալ ինք եւս Տիրոջ նոյն բաժակէն ըմպեց, որովհետեւ 
Տիրոջ իրագործած նոյն փրկութեան տարածիչը հանդիսաՏիրոջ իրագործած նոյն փրկութեան տարածիչը հանդիսաՏիրոջ իրագործած նոյն փրկութեան տարածիչը հանդիսաՏիրոջ իրագործած նոյն փրկութեան տարածիչը հանդիսա----
ցաւ: Հետեւաբար, ցաւ: Հետեւաբար, ցաւ: Հետեւաբար, ցաւ: Հետեւաբար, ««««Քրիստոսի կրած նեղոՔրիստոսի կրած նեղոՔրիստոսի կրած նեղոՔրիստոսի կրած նեղոււււթիւններուն պակաթիւններուն պակաթիւններուն պակաթիւններուն պակա----
սըսըսըսը»»»»    ամբողջացնել, կը նշանակէ յանձն առնել ամէն նեղութիւն ամբողջացնել, կը նշանակէ յանձն առնել ամէն նեղութիւն ամբողջացնել, կը նշանակէ յանձն առնել ամէն նեղութիւն ամբողջացնել, կը նշանակէ յանձն առնել ամէն նեղութիւն 
ի խնդիր Քրիստոսի կրած նեղութիւններով իրագործուած ի խնդիր Քրիստոսի կրած նեղութիւններով իրագործուած ի խնդիր Քրիստոսի կրած նեղութիւններով իրագործուած ի խնդիր Քրիստոսի կրած նեղութիւններով իրագործուած 
փրկութեան տարածման: Մէկ խօսքով, եթէ Տէրը փրկութիւնը փրկութեան տարածման: Մէկ խօսքով, եթէ Տէրը փրկութիւնը փրկութեան տարածման: Մէկ խօսքով, եթէ Տէրը փրկութիւնը փրկութեան տարածման: Մէկ խօսքով, եթէ Տէրը փրկութիւնը 
իրագործողն է, առաքեալները` այդ իրագործուած փրկուիրագործողն է, առաքեալները` այդ իրագործուած փրկուիրագործողն է, առաքեալները` այդ իրագործուած փրկուիրագործողն է, առաքեալները` այդ իրագործուած փրկու----
թեան տարածիչթեան տարածիչթեան տարածիչթեան տարածիչներն են: Ահա թէ ինչոներն են: Ահա թէ ինչոներն են: Ահա թէ ինչոներն են: Ահա թէ ինչու Քրիստոս եւ իր հետեւ Քրիստոս եւ իր հետեւ Քրիստոս եւ իր հետեւ Քրիստոս եւ իր հետե----
ւորդները նոյն բաժակէն ըմպող կը նկատուին:ւորդները նոյն բաժակէն ըմպող կը նկատուին:ւորդները նոյն բաժակէն ըմպող կը նկատուին:ւորդները նոյն բաժակէն ըմպող կը նկատուին:    

Յստակ դարձաւ արդէն թէ իՅստակ դարձաւ արդէն թէ իՅստակ դարձաւ արդէն թէ իՅստակ դարձաւ արդէն թէ ի´́́́նչ կը նշանակէ Տիրոջ հետ նչ կը նշանակէ Տիրոջ հետ նչ կը նշանակէ Տիրոջ հետ նչ կը նշանակէ Տիրոջ հետ 
նոյն բաժակէն ըմպել: Գանք նոյն բաժակէն ըմպել: Գանք նոյն բաժակէն ըմպել: Գանք նոյն բաժակէն ըմպել: Գանք ««««Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ 
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ»»»»    հաստատումին: Եթէ հոս յիշուած մկրտութիւնը հաստատումին: Եթէ հոս յիշուած մկրտութիւնը հաստատումին: Եթէ հոս յիշուած մկրտութիւնը հաստատումին: Եթէ հոս յիշուած մկրտութիւնը 
Տիրոջ մահը կը խորհրդանշէ, այդ պարագային, իՏիրոջ մահը կը խորհրդանշէ, այդ պարագային, իՏիրոջ մահը կը խորհրդանշէ, այդ պարագային, իՏիրոջ մահը կը խորհրդանշէ, այդ պարագային, ի՞նչպէս ՞նչպէս ՞նչպէս ՞նչպէս 
պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ ««««Տիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ հետ նոյն մկրտութեամբ մկրտուիլ»»»»    
բացատրութիւնը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ Տիրոջ նման մեռնիլ: բացատրութիւնը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ Տիրոջ նման մեռնիլ: բացատրութիւնը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ Տիրոջ նման մեռնիլ: բացատրութիւնը: Արդեօ՞ք կը նշանակէ Տիրոջ նման մեռնիլ: 
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ՈՈՈՈ´́́́չ ոք կրնայ Տիրոջ նման մեռնիլ: Տէրը մարդկութեան փրկուչ ոք կրնայ Տիրոջ նման մեռնիլ: Տէրը մարդկութեան փրկուչ ոք կրնայ Տիրոջ նման մեռնիլ: Տէրը մարդկութեան փրկուչ ոք կրնայ Տիրոջ նման մեռնիլ: Տէրը մարդկութեան փրկու----
թեան համար մեռաւ: Ուրիշ մէկը չի կրնար մարդկութեան թեան համար մեռաւ: Ուրիշ մէկը չի կրնար մարդկութեան թեան համար մեռաւ: Ուրիշ մէկը չի կրնար մարդկութեան թեան համար մեռաւ: Ուրիշ մէկը չի կրնար մարդկութեան 
փրկութեան համար մեռնիլ: Մարդիկ կրնան իփրկութեան համար մեռնիլ: Մարդիկ կրնան իփրկութեան համար մեռնիլ: Մարդիկ կրնան իփրկութեան համար մեռնիլ: Մարդիկ կրնան իրենց հաւատրենց հաւատրենց հաւատրենց հաւատ----
քին համար մեռնիլ, իրենց փրկութիւնը չուրանալու համար քին համար մեռնիլ, իրենց փրկութիւնը չուրանալու համար քին համար մեռնիլ, իրենց փրկութիւնը չուրանալու համար քին համար մեռնիլ, իրենց փրկութիւնը չուրանալու համար 
մեռնիլ, երկինքը չկորսնցնելու համար մեռնիլ, բայց չեն մեռնիլ, երկինքը չկորսնցնելու համար մեռնիլ, բայց չեն մեռնիլ, երկինքը չկորսնցնելու համար մեռնիլ, բայց չեն մեռնիլ, երկինքը չկորսնցնելու համար մեռնիլ, բայց չեն 
կրնար ուրիշին փրկութեան համար մեռնիլ: Հետեւաբար, կրնար ուրիշին փրկութեան համար մեռնիլ: Հետեւաբար, կրնար ուրիշին փրկութեան համար մեռնիլ: Հետեւաբար, կրնար ուրիշին փրկութեան համար մեռնիլ: Հետեւաբար, 
Տիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլը` Տիրոջ իրագործած փրկուՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլը` Տիրոջ իրագործած փրկուՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլը` Տիրոջ իրագործած փրկուՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլը` Տիրոջ իրագործած փրկու----
թեան համար մեռնիլն է, եթէ հարկը պահանջէ: թեան համար մեռնիլն է, եթէ հարկը պահանջէ: թեան համար մեռնիլն է, եթէ հարկը պահանջէ: թեան համար մեռնիլն է, եթէ հարկը պահանջէ: Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ Երկրորդ 
իմաստով մը նաեւ կրնանք հասկնալ իմաստով մը նաեւ կրնանք հասկնալ իմաստով մը նաեւ կրնանք հասկնալ իմաստով մը նաեւ կրնանք հասկնալ ««««Տիրոջ մկրտութեամբ Տիրոջ մկրտութեամբ Տիրոջ մկրտութեամբ Տիրոջ մկրտութեամբ 
մկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլմկրտուիլ»»»»ը, որ այս անգամ չ'ընդգրկեր մարմնաւոր մահը: ը, որ այս անգամ չ'ընդգրկեր մարմնաւոր մահը: ը, որ այս անգամ չ'ընդգրկեր մարմնաւոր մահը: ը, որ այս անգամ չ'ընդգրկեր մարմնաւոր մահը: 
Մեղքին համար մեռնիլը` Մեղքին համար մեռնիլը` Մեղքին համար մեռնիլը` Մեղքին համար մեռնիլը` ««««Տիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլՏիրոջ մկրտութեամբ մկրտուիլ» » » » կը կը կը կը 
նշանակէ: Տէրը մեռաւ որպէսզի մեզ ազատէ մեղքէն. եթէ մենք նշանակէ: Տէրը մեռաւ որպէսզի մեզ ազատէ մեղքէն. եթէ մենք նշանակէ: Տէրը մեռաւ որպէսզի մեզ ազատէ մեղքէն. եթէ մենք նշանակէ: Տէրը մեռաւ որպէսզի մեզ ազատէ մեղքէն. եթէ մենք 
մեռնինք մեղքին համար, այլ խօսքով` մեռմեռնինք մեղքին համար, այլ խօսքով` մեռմեռնինք մեղքին համար, այլ խօսքով` մեռմեռնինք մեղքին համար, այլ խօսքով` մեռցնենք մեր մէջ ցնենք մեր մէջ ցնենք մեր մէջ ցնենք մեր մէջ 
ամէն ցանկութիւն որ մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ` Տիրոջ ամէն ցանկութիւն որ մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ` Տիրոջ ամէն ցանկութիւն որ մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ` Տիրոջ ամէն ցանկութիւն որ մեզ մեղքի կ'առաջնորդէ` Տիրոջ 
մկրտութեամբ մկրտուած կը նկատուինք: Ճիշդ այս մասին է մկրտութեամբ մկրտուած կը նկատուինք: Ճիշդ այս մասին է մկրտութեամբ մկրտուած կը նկատուինք: Ճիշդ այս մասին է մկրտութեամբ մկրտուած կը նկատուինք: Ճիշդ այս մասին է 
որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. որ կը խօսի Պօղոս առաքեալ երբ կ'ըսէ. ««««Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք` Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք` Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք` Չէ՞ք գիտեր, թէ մենք` 
որ Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` մկրտուոր Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` մկրտուոր Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` մկրտուոր Յիսուս Քրիստոսի միանալով մկրտուեցանք` մկրտու----
թեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանթեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանթեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանթեամբ անոր մահուան հաղորդակից դարձանք: ք: ք: ք: Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, Այսինքն, 
մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան 
հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով 
յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած 
կեանքով ապրինքկեանքով ապրինքկեանքով ապրինքկեանքով ապրինք»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3Հռոմայեցիս 6.3----4): 4): 4): 4): Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ Առաքեալը այստեղ 
մկրտութիւնը կը հասկնայ մեղքին համար մեռնմկրտութիւնը կը հասկնայ մեղքին համար մեռնմկրտութիւնը կը հասկնայ մեղքին համար մեռնմկրտութիւնը կը հասկնայ մեղքին համար մեռնիլ իբրեւ, մեր իլ իբրեւ, մեր իլ իբրեւ, մեր իլ իբրեւ, մեր 
մէջ հին մարդը մեռցնել իբրեւ, եւ մէջ հին մարդը մեռցնել իբրեւ, եւ մէջ հին մարդը մեռցնել իբրեւ, եւ մէջ հին մարդը մեռցնել իբրեւ, եւ ««««նորոգուած կեանքով նորոգուած կեանքով նորոգուած կեանքով նորոգուած կեանքով 
ապրիլապրիլապրիլապրիլ» » » » իմաստով: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ իմաստով: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ իմաստով: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ իմաստով: Հետեւաբար, Քրիստոսի մկրտութեամբ 
մկրտուիլը` մեռցնելն է մեր մէջ մեղքն ու անոր սէրը: Յովմկրտուիլը` մեռցնելն է մեր մէջ մեղքն ու անոր սէրը: Յովմկրտուիլը` մեռցնելն է մեր մէջ մեղքն ու անոր սէրը: Յովմկրտուիլը` մեռցնելն է մեր մէջ մեղքն ու անոր սէրը: Յովհանհանհանհան----
նէս ու Յակոբոս առաքեալները, ինչպէս նաեւ միւս առաքեալնէս ու Յակոբոս առաքեալները, ինչպէս նաեւ միւս առաքեալնէս ու Յակոբոս առաքեալները, ինչպէս նաեւ միւս առաքեալնէս ու Յակոբոս առաքեալները, ինչպէս նաեւ միւս առաքեալ----
ները, կարիքը ունէին մեռցնելու իրները, կարիքը ունէին մեռցնելու իրները, կարիքը ունէին մեռցնելու իրները, կարիքը ունէին մեռցնելու իրենց մէջ ենց մէջ ենց մէջ ենց մէջ ««««եսեսեսես»»»»ը, հպարտուը, հպարտուը, հպարտուը, հպարտու----
թիւնը, փառասիրութիւնը, աթոռասիրութիւնը, իրարու եւ թիւնը, փառասիրութիւնը, աթոռասիրութիւնը, իրարու եւ թիւնը, փառասիրութիւնը, աթոռասիրութիւնը, իրարու եւ թիւնը, փառասիրութիւնը, աթոռասիրութիւնը, իրարու եւ 
ուրիշներու վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու մարմաջը, խումբին ուրիշներու վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու մարմաջը, խումբին ուրիշներու վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու մարմաջը, խումբին ուրիշներու վրայ տիրող ու իշխող ըլլալու մարմաջը, խումբին 
տէրն ու առաջնորդը ըլլալու իրենց ցանկութիւնը, ահա թէ տէրն ու առաջնորդը ըլլալու իրենց ցանկութիւնը, ահա թէ տէրն ու առաջնորդը ըլլալու իրենց ցանկութիւնը, ահա թէ տէրն ու առաջնորդը ըլլալու իրենց ցանկութիւնը, ահա թէ 
ինչու Յիսուս խօսեցաւ անոնց իր բաժակէն ըմպելու եւ իր ինչու Յիսուս խօսեցաւ անոնց իր բաժակէն ըմպելու եւ իր ինչու Յիսուս խօսեցաւ անոնց իր բաժակէն ըմպելու եւ իր ինչու Յիսուս խօսեցաւ անոնց իր բաժակէն ըմպելու եւ իր 
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մկրտութեամբ մկրտուելու մկրտութեամբ մկրտուելու մկրտութեամբ մկրտուելու մկրտութեամբ մկրտուելու մասին, որպէսզի քաջալերէր զամասին, որպէսզի քաջալերէր զամասին, որպէսզի քաջալերէր զամասին, որպէսզի քաջալերէր զա----
նոնք մեռցնելու իրենց մէջ նոնք մեռցնելու իրենց մէջ նոնք մեռցնելու իրենց մէջ նոնք մեռցնելու իրենց մէջ ««««եսեսեսես»»»»ը, եւ պատրաստ ըլլային սիրով ը, եւ պատրաստ ըլլային սիրով ը, եւ պատրաստ ըլլային սիրով ը, եւ պատրաստ ըլլային սիրով 
տանելու ամէն նատանելու ամէն նատանելու ամէն նատանելու ամէն նախատինք ու արհամարհանք, ամէն մերժում խատինք ու արհամարհանք, ամէն մերժում խատինք ու արհամարհանք, ամէն մերժում խատինք ու արհամարհանք, ամէն մերժում 
ու հալածանք, եւ խոնարհութեամբ ծառայելու եւ սպասաւոու հալածանք, եւ խոնարհութեամբ ծառայելու եւ սպասաւոու հալածանք, եւ խոնարհութեամբ ծառայելու եւ սպասաւոու հալածանք, եւ խոնարհութեամբ ծառայելու եւ սպասաւո----
րելու իրարու եւ ուրիշներուն:րելու իրարու եւ ուրիշներուն:րելու իրարու եւ ուրիշներուն:րելու իրարու եւ ուրիշներուն:    

Գալով մեզի, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլԳալով մեզի, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլԳալով մեզի, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլԳալով մեզի, մենք եւս պէտք է պատրաստ ըլլանք Տիրոջ անք Տիրոջ անք Տիրոջ անք Տիրոջ 
բաժակէն ըմպելու. բայց չենք կրնար ըմպել եթէ մեր մէջ բաժակէն ըմպելու. բայց չենք կրնար ըմպել եթէ մեր մէջ բաժակէն ըմպելու. բայց չենք կրնար ըմպել եթէ մեր մէջ բաժակէն ըմպելու. բայց չենք կրնար ըմպել եթէ մեր մէջ ««««եսեսեսես» » » » 
կայ: Իր կայ: Իր կայ: Իր կայ: Իր ««««եսեսեսես»»»»ին չյաղթող մարդը` ոին չյաղթող մարդը` ոին չյաղթող մարդը` ոին չյաղթող մարդը` ո´́́́չ մէկ բանի կրնայ յաղթել, չ մէկ բանի կրնայ յաղթել, չ մէկ բանի կրնայ յաղթել, չ մէկ բանի կրնայ յաղթել, 
որովհետեւ մարդուն որովհետեւ մարդուն որովհետեւ մարդուն որովհետեւ մարդուն ««««եսեսեսես»»»»ն է որ զինք կ'առաջնորդէ ամէն ն է որ զինք կ'առաջնորդէ ամէն ն է որ զինք կ'առաջնորդէ ամէն ն է որ զինք կ'առաջնորդէ ամէն 
տեսակ մեղքի: Ի՞նչ կը նշանակէ Տիրոջ բաժակէն ըմպել. հատեսակ մեղքի: Ի՞նչ կը նշանակէ Տիրոջ բաժակէն ըմպել. հատեսակ մեղքի: Ի՞նչ կը նշանակէ Տիրոջ բաժակէն ըմպել. հատեսակ մեղքի: Ի՞նչ կը նշանակէ Տիրոջ բաժակէն ըմպել. հա----
լածուիլ Քրիստոսի համար ու հաւլածուիլ Քրիստոսի համար ու հաւլածուիլ Քրիստոսի համար ու հաւլածուիլ Քրիստոսի համար ու հաւատարիմ մնալ Քրիստոսի` ատարիմ մնալ Քրիստոսի` ատարիմ մնալ Քրիստոսի` ատարիմ մնալ Քրիստոսի` 
Տիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Ծաղրուիլ ճշմարտուՏիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Ծաղրուիլ ճշմարտուՏիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Ծաղրուիլ ճշմարտուՏիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Ծաղրուիլ ճշմարտու----
թեան համար ու մնալ ճշմարտութեան ճամբուն մէջ` Տիրոջ թեան համար ու մնալ ճշմարտութեան ճամբուն մէջ` Տիրոջ թեան համար ու մնալ ճշմարտութեան ճամբուն մէջ` Տիրոջ թեան համար ու մնալ ճշմարտութեան ճամբուն մէջ` Տիրոջ 
բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Անարգուիլ Քրիստոսի համար բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Անարգուիլ Քրիստոսի համար բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Անարգուիլ Քրիստոսի համար բաժակէն ըմպել կը նշանակէ: Անարգուիլ Քրիստոսի համար 
մեր տուած վկայութեան համար ու հնչուն պահել մեր վկայումեր տուած վկայութեան համար ու հնչուն պահել մեր վկայումեր տուած վկայութեան համար ու հնչուն պահել մեր վկայումեր տուած վկայութեան համար ու հնչուն պահել մեր վկայու----
թեան ձայնը` Տիրոջ բաժակէն ըմթեան ձայնը` Տիրոջ բաժակէն ըմթեան ձայնը` Տիրոջ բաժակէն ըմթեան ձայնը` Տիրոջ բաժակէն ըմպել կը նշանակէ:պել կը նշանակէ:պել կը նշանակէ:պել կը նշանակէ:    

11)11)11)11)    Կրնա՞նք սիրով ըմպել Տիրոջ բաժակէն: Տէրը մեզմէ Կրնա՞նք սիրով ըմպել Տիրոջ բաժակէն: Տէրը մեզմէ Կրնա՞նք սիրով ըմպել Տիրոջ բաժակէն: Տէրը մեզմէ Կրնա՞նք սիրով ըմպել Տիրոջ բաժակէն: Տէրը մեզմէ 
ծովէն կամ ծովը ըմպել չի պահանջեր, ոծովէն կամ ծովը ըմպել չի պահանջեր, ոծովէն կամ ծովը ըմպել չի պահանջեր, ոծովէն կամ ծովը ըմպել չի պահանջեր, ո´́́́չ ալ գետէն կամ չ ալ գետէն կամ չ ալ գետէն կամ չ ալ գետէն կամ 
գետը ըմպել: Ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ: Մեր ըմպելիքը լոկ բաժակ մըն գետը ըմպել: Ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ: Մեր ըմպելիքը լոկ բաժակ մըն գետը ըմպել: Ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ: Մեր ըմպելիքը լոկ բաժակ մըն գետը ըմպել: Ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ: Մեր ըմպելիքը լոկ բաժակ մըն 
է. բայց կարեւորը այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպելն է: է. բայց կարեւորը այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպելն է: է. բայց կարեւորը այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպելն է: է. բայց կարեւորը այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպելն է: 
Որպէսզի կարենանք այդ բաժակը մինՈրպէսզի կարենանք այդ բաժակը մինՈրպէսզի կարենանք այդ բաժակը մինՈրպէսզի կարենանք այդ բաժակը մինչեւ վերջ ըմպել, յիշենք չեւ վերջ ըմպել, յիշենք չեւ վերջ ըմպել, յիշենք չեւ վերջ ըմպել, յիշենք 
եւ իրարու յիշեցնենք, թէ Տէրը այդ բաժակի ըմպումին փոխաեւ իրարու յիշեցնենք, թէ Տէրը այդ բաժակի ըմպումին փոխաեւ իրարու յիշեցնենք, թէ Տէրը այդ բաժակի ըմպումին փոխաեւ իրարու յիշեցնենք, թէ Տէրը այդ բաժակի ըմպումին փոխա----
րէն` Կենաց Գետէն ըմպել պիտի տայ մեզի իր արքայութեան րէն` Կենաց Գետէն ըմպել պիտի տայ մեզի իր արքայութեան րէն` Կենաց Գետէն ըմպել պիտի տայ մեզի իր արքայութեան րէն` Կենաց Գետէն ըմպել պիտի տայ մեզի իր արքայութեան 
մէջ: Տէրը առատաձեռն է իր ողորմութեան մէջ, եւ ողորմած` մէջ: Տէրը առատաձեռն է իր ողորմութեան մէջ, եւ ողորմած` մէջ: Տէրը առատաձեռն է իր ողորմութեան մէջ, եւ ողորմած` մէջ: Տէրը առատաձեռն է իր ողորմութեան մէջ, եւ ողորմած` 
իր առատաձեռնութեան մէջ: Ան տառապանքի բաժակ մը իր առատաձեռնութեան մէջ: Ան տառապանքի բաժակ մը իր առատաձեռնութեան մէջ: Ան տառապանքի բաժակ մը իր առատաձեռնութեան մէջ: Ան տառապանքի բաժակ մը 
ըմպել կու տայ մեզի` որպէսզիըմպել կու տայ մեզի` որպէսզիըմպել կու տայ մեզի` որպէսզիըմպել կու տայ մեզի` որպէսզի    անոր փոխարէն կենսատու անոր փոխարէն կենսատու անոր փոխարէն կենսատու անոր փոխարէն կենսատու 
Գետը պարգեւէ մեզի: Պզտիկ աւազանի մը մէջ ցաւի ու չարԳետը պարգեւէ մեզի: Պզտիկ աւազանի մը մէջ ցաւի ու չարԳետը պարգեւէ մեզի: Պզտիկ աւազանի մը մէջ ցաւի ու չարԳետը պարգեւէ մեզի: Պզտիկ աւազանի մը մէջ ցաւի ու չար----
չաչաչաչարանքներու ջուրով մկրտուիլ կու տայ մեզի` որպէսզի անոր րանքներու ջուրով մկրտուիլ կու տայ մեզի` որպէսզի անոր րանքներու ջուրով մկրտուիլ կու տայ մեզի` որպէսզի անոր րանքներու ջուրով մկրտուիլ կու տայ մեզի` որպէսզի անոր 
փոխարէն խաղաղութեան ովկիանոսը շնորհէ մեզի: Ժամափոխարէն խաղաղութեան ովկիանոսը շնորհէ մեզի: Ժամափոխարէն խաղաղութեան ովկիանոսը շնորհէ մեզի: Ժամափոխարէն խաղաղութեան ովկիանոսը շնորհէ մեզի: Ժամա----
նակաւոր անարգանքի փոխարէն` յաւերժական փառքը կը նակաւոր անարգանքի փոխարէն` յաւերժական փառքը կը նակաւոր անարգանքի փոխարէն` յաւերժական փառքը կը նակաւոր անարգանքի փոխարէն` յաւերժական փառքը կը 
պարգեւէ մեզի: Այոպարգեւէ մեզի: Այոպարգեւէ մեզի: Այոպարգեւէ մեզի: Այո´, ´, ´, ´, ««««ներկայ ժաներկայ ժաներկայ ժաներկայ ժամանակի չարչարանքները մանակի չարչարանքները մանակի չարչարանքները մանակի չարչարանքները 
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ոչիոչիոչիոչի´́́́նչ են գալիք փառքին քով` որ մեզի պիտի յայտնուինչ են գալիք փառքին քով` որ մեզի պիտի յայտնուինչ են գալիք փառքին քով` որ մեզի պիտի յայտնուինչ են գալիք փառքին քով` որ մեզի պիտի յայտնուի»»»»    
((((Հռոմայեցիս 8.18):Հռոմայեցիս 8.18):Հռոմայեցիս 8.18):Հռոմայեցիս 8.18):    

12) 12) 12) 12) Որոգինէս դիտել կու տայ, որ մկրտութիւնը` տառաՈրոգինէս դիտել կու տայ, որ մկրտութիւնը` տառաՈրոգինէս դիտել կու տայ, որ մկրտութիւնը` տառաՈրոգինէս դիտել կու տայ, որ մկրտութիւնը` տառա----
պանքի ու չարչարանքներու ջուրով մկրտուիլն է: Արդարեւ, պանքի ու չարչարանքներու ջուրով մկրտուիլն է: Արդարեւ, պանքի ու չարչարանքներու ջուրով մկրտուիլն է: Արդարեւ, պանքի ու չարչարանքներու ջուրով մկրտուիլն է: Արդարեւ, 
Յիսուս մկրտուեցաւ չարչարանքներու ջուրով, եւ առաՅիսուս մկրտուեցաւ չարչարանքներու ջուրով, եւ առաՅիսուս մկրտուեցաւ չարչարանքներու ջուրով, եւ առաՅիսուս մկրտուեցաւ չարչարանքներու ջուրով, եւ առա´́́́տ էին տ էին տ էին տ էին 
այդ ջուրեայդ ջուրեայդ ջուրեայդ ջուրերը: Մարդիկ ի՞նչպէս կը վերաբերին տառապանքի րը: Մարդիկ ի՞նչպէս կը վերաբերին տառապանքի րը: Մարդիկ ի՞նչպէս կը վերաբերին տառապանքի րը: Մարդիկ ի՞նչպէս կը վերաբերին տառապանքի 
ու չարչարանքներու ջուրի մկրտութեան հետ: Այս ուղղուու չարչարանքներու ջուրի մկրտութեան հետ: Այս ուղղուու չարչարանքներու ջուրի մկրտութեան հետ: Այս ուղղուու չարչարանքներու ջուրի մկրտութեան հետ: Այս ուղղու----
թեամբ կարելի է մարդիկը բաժնել չորս խումբերու.թեամբ կարելի է մարդիկը բաժնել չորս խումբերու.թեամբ կարելի է մարդիկը բաժնել չորս խումբերու.թեամբ կարելի է մարդիկը բաժնել չորս խումբերու.----    

ա) Ոմանք կը վախնան տառապանքի ջուրին մէջ իջնելու: ա) Ոմանք կը վախնան տառապանքի ջուրին մէջ իջնելու: ա) Ոմանք կը վախնան տառապանքի ջուրին մէջ իջնելու: ա) Ոմանք կը վախնան տառապանքի ջուրին մէջ իջնելու: 
Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք չեն ուզեր եւ պատրաստ չեն Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք չեն ուզեր եւ պատրաստ չեն Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք չեն ուզեր եւ պատրաստ չեն Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք չեն ուզեր եւ պատրաստ չեն 
Քրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համարՔրիստոսի համար    ոեւէ ցաւ, ոեւէ նեղութիւն կամ հալածանք ոեւէ ցաւ, ոեւէ նեղութիւն կամ հալածանք ոեւէ ցաւ, ոեւէ նեղութիւն կամ հալածանք ոեւէ ցաւ, ոեւէ նեղութիւն կամ հալածանք 
յանձն առնելու:յանձն առնելու:յանձն առնելու:յանձն առնելու:    

բ) Ուրիշներ, տառապանքի ջուրին լոկ թեթեւ ցօղը կրնան բ) Ուրիշներ, տառապանքի ջուրին լոկ թեթեւ ցօղը կրնան բ) Ուրիշներ, տառապանքի ջուրին լոկ թեթեւ ցօղը կրնան բ) Ուրիշներ, տառապանքի ջուրին լոկ թեթեւ ցօղը կրնան 
համբերութեամբ տանիլ, բայց եթէ ցօղը անձրեւի փոխուի` համբերութեամբ տանիլ, բայց եթէ ցօղը անձրեւի փոխուի` համբերութեամբ տանիլ, բայց եթէ ցօղը անձրեւի փոխուի` համբերութեամբ տանիլ, բայց եթէ ցօղը անձրեւի փոխուի` 
անմիջապէս կը գայթակղին: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք անմիջապէս կը գայթակղին: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք անմիջապէս կը գայթակղին: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք անմիջապէս կը գայթակղին: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք 
շատ պզտիկ փորձութիւններու միայն կրնան տոկալ:շատ պզտիկ փորձութիւններու միայն կրնան տոկալ:շատ պզտիկ փորձութիւններու միայն կրնան տոկալ:շատ պզտիկ փորձութիւններու միայն կրնան տոկալ:    

գ) գ) գ) գ) Կան նաեւ անոնք` որոնք տառապանքի ջուրին լոկ թեԿան նաեւ անոնք` որոնք տառապանքի ջուրին լոկ թեԿան նաեւ անոնք` որոնք տառապանքի ջուրին լոկ թեԿան նաեւ անոնք` որոնք տառապանքի ջուրին լոկ թե----
թեւ սրսկումը կրնան տանիլ, բայց երբեք չեն կրնար տառաթեւ սրսկումը կրնան տանիլ, բայց երբեք չեն կրնար տառաթեւ սրսկումը կրնան տանիլ, բայց երբեք չեն կրնար տառաթեւ սրսկումը կրնան տանիլ, բայց երբեք չեն կրնար տառա----
պանքի այդ ջուրին մէջ մտնել: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք պանքի այդ ջուրին մէջ մտնել: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք պանքի այդ ջուրին մէջ մտնել: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք պանքի այդ ջուրին մէջ մտնել: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք 
հաստատ կը մնան փորձութիւններու դիմաց` այնքան ատեն հաստատ կը մնան փորձութիւններու դիմաց` այնքան ատեն հաստատ կը մնան փորձութիւններու դիմաց` այնքան ատեն հաստատ կը մնան փորձութիւններու դիմաց` այնքան ատեն 
որ անոնք զօրաւոր չեն:որ անոնք զօրաւոր չեն:որ անոնք զօրաւոր չեն:որ անոնք զօրաւոր չեն:    

դ) Վերջապէս, ունինք նաեւ անոնքդ) Վերջապէս, ունինք նաեւ անոնքդ) Վերջապէս, ունինք նաեւ անոնքդ) Վերջապէս, ունինք նաեւ անոնք` ` ` ` որոնք կրնան ամբողորոնք կրնան ամբողորոնք կրնան ամբողորոնք կրնան ամբող----
ջութեամբ ընկղմիլ տառապանքի ջուրին մէջ եւ ամէն ցաւ ջութեամբ ընկղմիլ տառապանքի ջուրին մէջ եւ ամէն ցաւ ջութեամբ ընկղմիլ տառապանքի ջուրին մէջ եւ ամէն ցաւ ջութեամբ ընկղմիլ տառապանքի ջուրին մէջ եւ ամէն ցաւ 
ուրախութեամբ տանիլ: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք ուրախութեամբ տանիլ: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք ուրախութեամբ տանիլ: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք ուրախութեամբ տանիլ: Ասոնք այն մարդիկն են` որոնք 
անյողդողդ ու անդրդուելի կը մնան եւ նահանջել չեն գիտեր, անյողդողդ ու անդրդուելի կը մնան եւ նահանջել չեն գիտեր, անյողդողդ ու անդրդուելի կը մնան եւ նահանջել չեն գիտեր, անյողդողդ ու անդրդուելի կը մնան եւ նահանջել չեն գիտեր, 
որքան ալ փորձութիւնները ուժեղ ըլլան:որքան ալ փորձութիւնները ուժեղ ըլլան:որքան ալ փորձութիւնները ուժեղ ըլլան:որքան ալ փորձութիւնները ուժեղ ըլլան:    

Մենք յիշեալ չորս խումբերէն` ո՞ր մէկուն կը պատկՄենք յիշեալ չորս խումբերէն` ո՞ր մէկուն կը պատկՄենք յիշեալ չորս խումբերէն` ո՞ր մէկուն կը պատկՄենք յիշեալ չորս խումբերէն` ո՞ր մէկուն կը պատկաաաա----
նինք արդեօք: Բնաւ փորձութիւն չուզող մարդո՞ց խումբին. նինք արդեօք: Բնաւ փորձութիւն չուզող մարդո՞ց խումբին. նինք արդեօք: Բնաւ փորձութիւն չուզող մարդո՞ց խումբին. նինք արդեօք: Բնաւ փորձութիւն չուզող մարդո՞ց խումբին. 
միայն թեթեւ փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. ոմիայն թեթեւ փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. ոմիայն թեթեւ փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. ոմիայն թեթեւ փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. ո´́́́չչչչ----
զօրազօրազօրազօրաւոր փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. թէ` ւոր փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. թէ` ւոր փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. թէ` ւոր փորձութիւններ տանող մարդո՞ց խումբին. թէ` 
մեծագոյն փորձութիւններն իսկ սիրով ու յաղթականօրէն մեծագոյն փորձութիւններն իսկ սիրով ու յաղթականօրէն մեծագոյն փորձութիւններն իսկ սիրով ու յաղթականօրէն մեծագոյն փորձութիւններն իսկ սիրով ու յաղթականօրէն 
տանող մարտանող մարտանող մարտանող մարդոց խումբին: Մեր կրած նեղութիւններն ուդոց խումբին: Մեր կրած նեղութիւններն ուդոց խումբին: Մեր կրած նեղութիւններն ուդոց խումբին: Մեր կրած նեղութիւններն ու    
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փորձութիւնները որքան մեծ ըլլան` մեր ստանալիք փառքն ու փորձութիւնները որքան մեծ ըլլան` մեր ստանալիք փառքն ու փորձութիւնները որքան մեծ ըլլան` մեր ստանալիք փառքն ու փորձութիւնները որքան մեծ ըլլան` մեր ստանալիք փառքն ու 
վարձատրուվարձատրուվարձատրուվարձատրութիւնը այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան: Անապատաթիւնը այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան: Անապատաթիւնը այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան: Անապատաթիւնը այնքան աւելի մեծ կ'ըլլան: Անապատա----
կան հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ սիրով ու համբերութեամբ կան հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ սիրով ու համբերութեամբ կան հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ սիրով ու համբերութեամբ կան հայրեր կ'ուսուցանեն, թէ սիրով ու համբերութեամբ 
տարուած մեծ ցաւերը` իրենց ետին մեծ օրհնութիւններ տարուած մեծ ցաւերը` իրենց ետին մեծ օրհնութիւններ տարուած մեծ ցաւերը` իրենց ետին մեծ օրհնութիւններ տարուած մեծ ցաւերը` իրենց ետին մեծ օրհնութիւններ 
վերապահած են մեզի համար, ճիշդ ինչպէս մութ ամպերը վերապահած են մեզի համար, ճիշդ ինչպէս մութ ամպերը վերապահած են մեզի համար, ճիշդ ինչպէս մութ ամպերը վերապահած են մեզի համար, ճիշդ ինչպէս մութ ամպերը 
իրիրիրիրենց ետին գեղեցիկ ու պայծառ երկինքը կը պահեն:ենց ետին գեղեցիկ ու պայծառ երկինքը կը պահեն:ենց ետին գեղեցիկ ու պայծառ երկինքը կը պահեն:ենց ետին գեղեցիկ ու պայծառ երկինքը կը պահեն:    

13) 13) 13) 13) Բացատրեցինք, թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքԲացատրեցինք, թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքԲացատրեցինք, թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաքԲացատրեցինք, թէ Յովհաննէս ու Յակոբոս առաք----
եալները կ'ակնկալէին որ Յիսուս երկրաւոր թագաւորութիւն եալները կ'ակնկալէին որ Յիսուս երկրաւոր թագաւորութիւն եալները կ'ակնկալէին որ Յիսուս երկրաւոր թագաւորութիւն եալները կ'ակնկալէին որ Յիսուս երկրաւոր թագաւորութիւն 
մը պիտի հաստատէր, եւ թէ իրենք անոր աջ ու ձախ կողմը մը պիտի հաստատէր, եւ թէ իրենք անոր աջ ու ձախ կողմը մը պիտի հաստատէր, եւ թէ իրենք անոր աջ ու ձախ կողմը մը պիտի հաստատէր, եւ թէ իրենք անոր աջ ու ձախ կողմը 
նստելու երազով կ'ապրէին: Կրնար հասկնալի ըլլալ Տիրոջ նստելու երազով կ'ապրէին: Կրնար հասկնալի ըլլալ Տիրոջ նստելու երազով կ'ապրէին: Կրնար հասկնալի ըլլալ Տիրոջ նստելու երազով կ'ապրէին: Կրնար հասկնալի ըլլալ Տիրոջ 
««««աջ ու ձաաջ ու ձաաջ ու ձաաջ ու ձախ կողմը նստիլխ կողմը նստիլխ կողմը նստիլխ կողմը նստիլ» » » » բացատրութիւնը, եթէ երբեք բացատրութիւնը, եթէ երբեք բացատրութիւնը, եթէ երբեք բացատրութիւնը, եթէ երբեք 
իսկապէս Յիսուս երկրաւոր բնոյթ ունեցող թագաւոիսկապէս Յիսուս երկրաւոր բնոյթ ունեցող թագաւոիսկապէս Յիսուս երկրաւոր բնոյթ ունեցող թագաւոիսկապէս Յիսուս երկրաւոր բնոյթ ունեցող թագաւորուրուրուրութիւն թիւն թիւն թիւն 
մը հաստատէր: Բայց եթէ խօսքը յաւերժական այն թամը հաստատէր: Բայց եթէ խօսքը յաւերժական այն թամը հաստատէր: Բայց եթէ խօսքը յաւերժական այն թամը հաստատէր: Բայց եթէ խօսքը յաւերժական այն թա----
գաւորութեան մասին է զոր Յիսուս ժամանակներու աւարտին գաւորութեան մասին է զոր Յիսուս ժամանակներու աւարտին գաւորութեան մասին է զոր Յիսուս ժամանակներու աւարտին գաւորութեան մասին է զոր Յիսուս ժամանակներու աւարտին 
պիտի հաստատէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ` մենք չենք պիտի հաստատէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ` մենք չենք պիտի հաստատէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ` մենք չենք պիտի հաստատէ երկինքի մէջ ու երկրի վրայ` մենք չենք 
կրնար խօսիլ անկրնար խօսիլ անկրնար խօսիլ անկրնար խօսիլ անոր աջ ու ձախ կողմը նստելու մասին, որովոր աջ ու ձախ կողմը նստելու մասին, որովոր աջ ու ձախ կողմը նստելու մասին, որովոր աջ ու ձախ կողմը նստելու մասին, որով----
հետեւ, արքայութեան մէջ Յիսուս նստած վիճակի մէջ պիտի հետեւ, արքայութեան մէջ Յիսուս նստած վիճակի մէջ պիտի հետեւ, արքայութեան մէջ Յիսուս նստած վիճակի մէջ պիտի հետեւ, արքայութեան մէջ Յիսուս նստած վիճակի մէջ պիտի 
չըլլայ, եւ ուստի` իր աջ ու ձախ կողմն ալ նստողներ պիտի չըլլայ, եւ ուստի` իր աջ ու ձախ կողմն ալ նստողներ պիտի չըլլայ, եւ ուստի` իր աջ ու ձախ կողմն ալ նստողներ պիտի չըլլայ, եւ ուստի` իր աջ ու ձախ կողմն ալ նստողներ պիտի 
չունենայ: Բայց հետաքրքրական է որ երբ Յովհաննէս ու չունենայ: Բայց հետաքրքրական է որ երբ Յովհաննէս ու չունենայ: Բայց հետաքրքրական է որ երբ Յովհաննէս ու չունենայ: Բայց հետաքրքրական է որ երբ Յովհաննէս ու 
Յակոբոս եղբայրները փափաք յայտնեցին իր աջ ու ձախ Յակոբոս եղբայրները փափաք յայտնեցին իր աջ ու ձախ Յակոբոս եղբայրները փափաք յայտնեցին իր աջ ու ձախ Յակոբոս եղբայրները փափաք յայտնեցին իր աջ ու ձախ 
կողմը նստիլ, կողմը նստիլ, կողմը նստիլ, կողմը նստիլ, Յիսուս անոնց չըսաւ թէ ինք երկինքի մէջ Յիսուս անոնց չըսաւ թէ ինք երկինքի մէջ Յիսուս անոնց չըսաւ թէ ինք երկինքի մէջ Յիսուս անոնց չըսաւ թէ ինք երկինքի մէջ 
նստած պիտի չըլլայ, եւ թէ իր աջ ու ձախ կողմը նստած նստած պիտի չըլլայ, եւ թէ իր աջ ու ձախ կողմը նստած նստած պիտի չըլլայ, եւ թէ իր աջ ու ձախ կողմը նստած նստած պիտի չըլլայ, եւ թէ իր աջ ու ձախ կողմը նստած 
մարդիկ պիտի չունենայ, ընդհակառակը, կարծէք հաստատեց մարդիկ պիտի չունենայ, ընդհակառակը, կարծէք հաստատեց մարդիկ պիտի չունենայ, ընդհակառակը, կարծէք հաստատեց մարդիկ պիտի չունենայ, ընդհակառակը, կարծէք հաստատեց 
անոնց ըսածը` երբ ըսաւ. անոնց ըսածը` երբ ըսաւ. անոնց ըսածը` երբ ըսաւ. անոնց ըսածը` երբ ըսաւ. ««««Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու 
իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` իրաւունքը իմս չէ, այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` 
որոնց հաորոնց հաորոնց հաորոնց համար պատրաստած էմար պատրաստած էմար պատրաստած էմար պատրաստած է»:»:»:»:    Արդ, եթէ Յիսուսի աջ ու ձախ Արդ, եթէ Յիսուսի աջ ու ձախ Արդ, եթէ Յիսուսի աջ ու ձախ Արդ, եթէ Յիսուսի աջ ու ձախ 
կողմը նստիլ բացատրութիւնը բառացի հասկացողութիւն կողմը նստիլ բացատրութիւնը բառացի հասկացողութիւն կողմը նստիլ բացատրութիւնը բառացի հասկացողութիւն կողմը նստիլ բացատրութիւնը բառացի հասկացողութիւն 
չունի, այդ պարագային, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ թէ Հայրը չունի, այդ պարագային, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ թէ Հայրը չունի, այդ պարագային, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ թէ Հայրը չունի, այդ պարագային, ի՞նչ ըսել ուզեց երբ ըսաւ թէ Հայրը 
ինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ոինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ոինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ոինքն է որ պիտի ճշդէ թէ ո´́́́վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողվ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողվ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողվ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կող----
մը. ի՞նչ պէտք է հասկնալ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլմը. ի՞նչ պէտք է հասկնալ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլմը. ի՞նչ պէտք է հասկնալ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլմը. ի՞նչ պէտք է հասկնալ Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ    
բացատրութեամբ: Այստեղ Յիսուս բացատրութեամբ: Այստեղ Յիսուս բացատրութեամբ: Այստեղ Յիսուս բացատրութեամբ: Այստեղ Յիսուս ««««աջաջաջաջ» » » » ու ու ու ու ««««ձախձախձախձախ» » » » բառերով, բառերով, բառերով, բառերով, 
լռելեայն եւ անուղղակի կերպով կարեւոր ճշմարտութիւն մը լռելեայն եւ անուղղակի կերպով կարեւոր ճշմարտութիւն մը լռելեայն եւ անուղղակի կերպով կարեւոր ճշմարտութիւն մը լռելեայն եւ անուղղակի կերպով կարեւոր ճշմարտութիւն մը 
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կը բացայայտէ. այն` թէ արքայութեան մէջ, հաւատացեալկը բացայայտէ. այն` թէ արքայութեան մէջ, հաւատացեալկը բացայայտէ. այն` թէ արքայութեան մէջ, հաւատացեալկը բացայայտէ. այն` թէ արքայութեան մէջ, հաւատացեալ----
ներուն փառքը նոյնը պիտի չըլլայ. ոմանց փառքը աւելի մեծ ներուն փառքը նոյնը պիտի չըլլայ. ոմանց փառքը աւելի մեծ ներուն փառքը նոյնը պիտի չըլլայ. ոմանց փառքը աւելի մեծ ներուն փառքը նոյնը պիտի չըլլայ. ոմանց փառքը աւելի մեծ 
պիտի ըլլայ քան ուրիշներունը: պիտի ըլլայ քան ուրիշներունը: պիտի ըլլայ քան ուրիշներունը: պիտի ըլլայ քան ուրիշներունը: ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ    ՅՅՅՅերոնիմոս կերոնիմոս կերոնիմոս կերոնիմոս կ''''ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Երկրի վրայ ինքզինք խոնարհեցնողը` երկինքի մէջ մեծ պիԵրկրի վրայ ինքզինք խոնարհեցնողը` երկինքի մէջ մեծ պիԵրկրի վրայ ինքզինք խոնարհեցնողը` երկինքի մէջ մեծ պիԵրկրի վրայ ինքզինք խոնարհեցնողը` երկինքի մէջ մեծ պի----
տի ըլլայ, բայց եթէ երկինքի մէջ բոլորս իրարու հաւասար պիտի ըլլայ, բայց եթէ երկինքի մէջ բոլորս իրարու հաւասար պիտի ըլլայ, բայց եթէ երկինքի մէջ բոլորս իրարու հաւասար պիտի ըլլայ, բայց եթէ երկինքի մէջ բոլորս իրարու հաւասար պի----
տի ըլլանք ու նոյն փառքը պիտի ունենանք` այդ պարագային տի ըլլանք ու նոյն փառքը պիտի ունենանք` այդ պարագային տի ըլլանք ու նոյն փառքը պիտի ունենանք` այդ պարագային տի ըլլանք ու նոյն փառքը պիտի ունենանք` այդ պարագային 
զոզոզոզո´́́́ւր են մեր մղած բոլոր հոգեւոր պատերազմները եւ զուր են մեր մղած բոլոր հոգեւոր պատերազմները եւ զուր են մեր մղած բոլոր հոգեւոր պատերազմները եւ զուր են մեր մղած բոլոր հոգեւոր պատերազմները եւ զո´́́́ւր ւր ւր ւր 
են նաեւ մեր բոլոր ինքնախոնարհեցումեն նաեւ մեր բոլոր ինքնախոնարհեցումեն նաեւ մեր բոլոր ինքնախոնարհեցումեն նաեւ մեր բոլոր ինքնախոնարհեցումներըներըներըները»:»:»:»:    

Պօղոս առաքեաՊօղոս առաքեաՊօղոս առաքեաՊօղոս առաքեալլլլ    շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ թէ շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ թէ շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ թէ շատ գեղեցիկ կերպով ցոյց կու տայ թէ 
ինչպէս հաւատացեալներ իրարմէ տարբեր եւ զիրենք իրարմէ ինչպէս հաւատացեալներ իրարմէ տարբեր եւ զիրենք իրարմէ ինչպէս հաւատացեալներ իրարմէ տարբեր եւ զիրենք իրարմէ ինչպէս հաւատացեալներ իրարմէ տարբեր եւ զիրենք իրարմէ 
տարբերող փառք ու փառաւորութիւն պիտի ունենան: տարբերող փառք ու փառաւորութիւն պիտի ունենան: տարբերող փառք ու փառաւորութիւն պիտի ունենան: տարբերող փառք ու փառաւորութիւն պիտի ունենան: Ան Ան Ան Ան 
խօսելով յարուցեալ մարմինին շքեղութեան մասին` կ'ըսէ. խօսելով յարուցեալ մարմինին շքեղութեան մասին` կ'ըսէ. խօսելով յարուցեալ մարմինին շքեղութեան մասին` կ'ըսէ. խօսելով յարուցեալ մարմինին շքեղութեան մասին` կ'ըսէ. 
««««Ուրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ` լուսինին շՈւրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ` լուսինին շՈւրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ` լուսինին շՈւրիշ է արեւուն շքեղութիւնը, ուրիշ` լուսինին շքեղութիւնը, քեղութիւնը, քեղութիւնը, քեղութիւնը, 
եւ դեռ ուրիշ` աստղերուն շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ աստղեեւ դեռ ուրիշ` աստղերուն շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ աստղեեւ դեռ ուրիշ` աստղերուն շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ աստղեեւ դեռ ուրիշ` աստղերուն շքեղութիւնը: Եւ նոյնիսկ աստղե----
րէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըրէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըրէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսներըրէն ոմանք աւելի շքեղ են քան միւսները»»»» ( ( ( (Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս Ա.Կորնթացիս 
15.41)15.41)15.41)15.41)::::    Առաքեալը արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն օրինակը Առաքեալը արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն օրինակը Առաքեալը արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն օրինակը Առաքեալը արեւուն, լուսինին եւ աստղերուն օրինակը 
տալով, բացայայտալով, բացայայտալով, բացայայտալով, բացայայտել կտել կտել կտել կ’’’’ուզէ, թէ` պիտի ըլլան փրկուածներ ուզէ, թէ` պիտի ըլլան փրկուածներ ուզէ, թէ` պիտի ըլլան փրկուածներ ուզէ, թէ` պիտի ըլլան փրկուածներ 
որոնց յարուցեալ մարմինին շքեղոորոնց յարուցեալ մարմինին շքեղոորոնց յարուցեալ մարմինին շքեղոորոնց յարուցեալ մարմինին շքեղութիւնը, փառքն ու պայծաւթիւնը, փառքն ու պայծաւթիւնը, փառքն ու պայծաւթիւնը, փառքն ու պայծա----
ռութիւնը արեւու նման պիտի ըլլայ: Ուրիշներուն յարուցեալ ռութիւնը արեւու նման պիտի ըլլայ: Ուրիշներուն յարուցեալ ռութիւնը արեւու նման պիտի ըլլայ: Ուրիշներուն յարուցեալ ռութիւնը արեւու նման պիտի ըլլայ: Ուրիշներուն յարուցեալ 
մարմինին շքեմարմինին շքեմարմինին շքեմարմինին շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը լուսինի ղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը լուսինի ղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը լուսինի ղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը լուսինի 
նման պիտի ըլլայ: Եւ ուրիշներուն յարուցեալ մարմինին նման պիտի ըլլայ: Եւ ուրիշներուն յարուցեալ մարմինին նման պիտի ըլլայ: Եւ ուրիշներուն յարուցեալ մարմինին նման պիտի ըլլայ: Եւ ուրիշներուն յարուցեալ մարմինին 
շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը աստղերու նման շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը աստղերու նման շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը աստղերու նման շքեղութիւնը, փառքն ու պայծառութիւնը աստղերու նման 
պիտի ըլլան. եւ աստղերն պիտի ըլլան. եւ աստղերն պիտի ըլլան. եւ աստղերն պիտի ըլլան. եւ աստղերն ալ, այսինքն` սովորական հաւաալ, այսինքն` սովորական հաւաալ, այսինքն` սովորական հաւաալ, այսինքն` սովորական հաւա----
տացեալները` իրենց փառքով իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան: տացեալները` իրենց փառքով իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան: տացեալները` իրենց փառքով իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան: տացեալները` իրենց փառքով իրարմէ տարբեր պիտի ըլլան: 
Եթէ յիշենք որ երկինքի արքայութեան մէջ արեւ, լուսին ու Եթէ յիշենք որ երկինքի արքայութեան մէջ արեւ, լուսին ու Եթէ յիշենք որ երկինքի արքայութեան մէջ արեւ, լուսին ու Եթէ յիշենք որ երկինքի արքայութեան մէջ արեւ, լուսին ու 
աստղեր պիտի չունենանք (Յայտնութիւն 21.23, 22.5), յստակ աստղեր պիտի չունենանք (Յայտնութիւն 21.23, 22.5), յստակ աստղեր պիտի չունենանք (Յայտնութիւն 21.23, 22.5), յստակ աստղեր պիտի չունենանք (Յայտնութիւն 21.23, 22.5), յստակ 
կը դառնայ որ առաքեալը նիւթական արեւին, լուսինին ու կը դառնայ որ առաքեալը նիւթական արեւին, լուսինին ու կը դառնայ որ առաքեալը նիւթական արեւին, լուսինին ու կը դառնայ որ առաքեալը նիւթական արեւին, լուսինին ու 
աստղերուն մասին չաստղերուն մասին չաստղերուն մասին չաստղերուն մասին չէ որ կը խօսի, այլ` հաւատացեալներուն է որ կը խօսի, այլ` հաւատացեալներուն է որ կը խօսի, այլ` հաւատացեալներուն է որ կը խօսի, այլ` հաւատացեալներուն 
յարուցեալ մարմիններուն իրարմէ ունենալիք տարբերույարուցեալ մարմիններուն իրարմէ ունենալիք տարբերույարուցեալ մարմիններուն իրարմէ ունենալիք տարբերույարուցեալ մարմիններուն իրարմէ ունենալիք տարբերու----
թեանց մասին: Թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ իրեն յատուկ թեանց մասին: Թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ իրեն յատուկ թեանց մասին: Թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ իրեն յատուկ թեանց մասին: Թէ իւրաքանչիւր հաւատացեալ իրեն յատուկ 
մարմին մը ու մարմինի շքեղութիւն մը պիտի ունենայ` մարմին մը ու մարմինի շքեղութիւն մը պիտի ունենայ` մարմին մը ու մարմինի շքեղութիւն մը պիտի ունենայ` մարմին մը ու մարմինի շքեղութիւն մը պիտի ունենայ` 
Պօղոս առաքեալ առաւել եւս յստակ կը դարձնէ երբ կՊօղոս առաքեալ առաւել եւս յստակ կը դարձնէ երբ կՊօղոս առաքեալ առաւել եւս յստակ կը դարձնէ երբ կՊօղոս առաքեալ առաւել եւս յստակ կը դարձնէ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
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««««Աստուած այդ հատիկիԱստուած այդ հատիկիԱստուած այդ հատիկիԱստուած այդ հատիկին (յարուցեալ մարմինին) մարմին մը ն (յարուցեալ մարմինին) մարմին մը ն (յարուցեալ մարմինին) մարմին մը ն (յարուցեալ մարմինին) մարմին մը 
կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ. բայց սերմերէն կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ. բայց սերմերէն կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ. բայց սերմերէն կու տայ, ինչպէս որ ինք կը կամենայ. բայց սերմերէն 
((((յարուցեալ մարմիններէն) իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ յարուցեալ մարմիններէն) իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ յարուցեալ մարմիններէն) իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ յարուցեալ մարմիններէն) իւրաքանչիւրին` իրեն յատուկ 
մարմինը կու տայ: Անշուշտ մարմինը կու տայ: Անշուշտ մարմինը կու տայ: Անշուշտ մարմինը կու տայ: Անշուշտ ԱՄԷՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆՈՅՆԸ ՉԷԱՄԷՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆՈՅՆԸ ՉԷԱՄԷՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆՈՅՆԸ ՉԷԱՄԷՆ ՄԱՐՄԻՆ ՆՈՅՆԸ ՉԷ»»»»    
((((Ա.Կորնթացիս 15.38Ա.Կորնթացիս 15.38Ա.Կորնթացիս 15.38Ա.Կորնթացիս 15.38----39):39):39):39):    

14) 14) 14) 14) ««««Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը իմս չէ,Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը իմս չէ,Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը իմս չէ,Իմ աջ եւ ձախ կողմս նստեցնելու իրաւունքը իմս չէ,    
այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար այլ այդ տեղերը Հայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար 
պատրաստած էպատրաստած էպատրաստած էպատրաստած է»:»:»:»:    Անդրադառնանք այս հաստատումին աստԱնդրադառնանք այս հաստատումին աստԱնդրադառնանք այս հաստատումին աստԱնդրադառնանք այս հաստատումին աստ----
ուածաբանական իմաստին: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իր ուածաբանական իմաստին: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իր ուածաբանական իմաստին: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իր ուածաբանական իմաստին: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ իր 
աջ ու ձախ կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը աջ ու ձախ կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը աջ ու ձախ կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը աջ ու ձախ կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը 
իրաւունքը, ըսել չ'ուզեր հարկաւ թէ ինք չի կրնար որոշելիրաւունքը, ըսել չ'ուզեր հարկաւ թէ ինք չի կրնար որոշելիրաւունքը, ըսել չ'ուզեր հարկաւ թէ ինք չի կրնար որոշելիրաւունքը, ըսել չ'ուզեր հարկաւ թէ ինք չի կրնար որոշել    թէ թէ թէ թէ 
ոոոո´́́́վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողմը: Ան ըսել կ'ուզէ, թէ վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողմը: Ան ըսել կ'ուզէ, թէ վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողմը: Ան ըսել կ'ուզէ, թէ վ պիտի նստի իր աջ ու ձախ կողմը: Ան ըսել կ'ուզէ, թէ 
նման որոշում` առանց Հօրը կամքին չ'առնուիր. եւ ինչո՞ւ. նման որոշում` առանց Հօրը կամքին չ'առնուիր. եւ ինչո՞ւ. նման որոշում` առանց Հօրը կամքին չ'առնուիր. եւ ինչո՞ւ. նման որոշում` առանց Հօրը կամքին չ'առնուիր. եւ ինչո՞ւ. 
որովհետեւ Հօրը եւ իր կամքը նոյնն է: Որդիին կամքը Հօրը որովհետեւ Հօրը եւ իր կամքը նոյնն է: Որդիին կամքը Հօրը որովհետեւ Հօրը եւ իր կամքը նոյնն է: Որդիին կամքը Հօրը որովհետեւ Հօրը եւ իր կամքը նոյնն է: Որդիին կամքը Հօրը 
կամքէն տարբեր ու անկախ չէ: Եկամքէն տարբեր ու անկախ չէ: Եկամքէն տարբեր ու անկախ չէ: Եկամքէն տարբեր ու անկախ չէ: Եւ որովհետեւ Հայրը ու Որդին ւ որովհետեւ Հայրը ու Որդին ւ որովհետեւ Հայրը ու Որդին ւ որովհետեւ Հայրը ու Որդին 
նոյննոյննոյննոյն    կամքը ունին, բնականօրէն, ոչինչ կամքը ունին, բնականօրէն, ոչինչ կամքը ունին, բնականօրէն, ոչինչ կամքը ունին, բնականօրէն, ոչինչ կ'ընեն անոնք կ'ընեն անոնք կ'ընեն անոնք կ'ընեն անոնք 
առանձնաբար, այլ` ինչ որ կ'ընեն` միասին կ'ընեն: Որդին առանձնաբար, այլ` ինչ որ կ'ընեն` միասին կ'ընեն: Որդին առանձնաբար, այլ` ինչ որ կ'ընեն` միասին կ'ընեն: Որդին առանձնաբար, այլ` ինչ որ կ'ընեն` միասին կ'ընեն: Որդին 
Հօրմէն անկախաբար չի գործեր, ոՀօրմէն անկախաբար չի գործեր, ոՀօրմէն անկախաբար չի գործեր, ոՀօրմէն անկախաբար չի գործեր, ո´́́́չ ալ Հայրը` Որդիէն չ ալ Հայրը` Որդիէն չ ալ Հայրը` Որդիէն չ ալ Հայրը` Որդիէն 
անկախաբար:անկախաբար:անկախաբար:անկախաբար:    

Որդին չի փրկեր մէկը որ իր Հօրը կողմէ իրեն չի բերուիր, Որդին չի փրկեր մէկը որ իր Հօրը կողմէ իրեն չի բերուիր, Որդին չի փրկեր մէկը որ իր Հօրը կողմէ իրեն չի բերուիր, Որդին չի փրկեր մէկը որ իր Հօրը կողմէ իրեն չի բերուիր, 
ինչպէս ինքն իսկ կ'ըսէ. ինչպէս ինքն իսկ կ'ըսէ. ինչպէս ինքն իսկ կ'ըսէ. ինչպէս ինքն իսկ կ'ըսէ. ««««Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ` եթէ Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ` եթէ Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ` եթէ Ոեւէ մէկը չի կրնար ինծի գալ` եթէ 
զիս ղրկող Հայրը զայզիս ղրկող Հայրը զայզիս ղրկող Հայրը զայզիս ղրկող Հայրը զայն ինծի չբերէն ինծի չբերէն ինծի չբերէն ինծի չբերէ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.44): ՈՅովհաննէս 6.44): ՈՅովհաննէս 6.44): ՈՅովհաննէս 6.44): Ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
մէկը կրնայ Հօրը գալ առանց Որդիին. մէկը կրնայ Հօրը գալ առանց Որդիին. մէկը կրնայ Հօրը գալ առանց Որդիին. մէկը կրնայ Հօրը գալ առանց Որդիին. ««««Միայն ինձմով կարելի Միայն ինձմով կարելի Միայն ինձմով կարելի Միայն ինձմով կարելի 
է Հօրս երթալէ Հօրս երթալէ Հօրս երթալէ Հօրս երթալ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 14.6): Այս իմաստով, Հայրը մարՅովհաննէս 14.6): Այս իմաստով, Հայրը մարՅովհաննէս 14.6): Այս իմաստով, Հայրը մարՅովհաննէս 14.6): Այս իմաստով, Հայրը մար----
դիկը կ'առաջնորդէ իր Որդիին, եւ Որդին` զանոնք կ'առաջդիկը կ'առաջնորդէ իր Որդիին, եւ Որդին` զանոնք կ'առաջդիկը կ'առաջնորդէ իր Որդիին, եւ Որդին` զանոնք կ'առաջդիկը կ'առաջնորդէ իր Որդիին, եւ Որդին` զանոնք կ'առաջ----
նորդէ իր Հօրը: Յստակ է, հետեւաբար, թէ Հայրը եւ Որդին նորդէ իր Հօրը: Յստակ է, հետեւաբար, թէ Հայրը եւ Որդին նորդէ իր Հօրը: Յստակ է, հետեւաբար, թէ Հայրը եւ Որդին նորդէ իր Հօրը: Յստակ է, հետեւաբար, թէ Հայրը եւ Որդին 
իրիրիրիրարմէ անջատաբար չեն գործեր, եւ ոարմէ անջատաբար չեն գործեր, եւ ոարմէ անջատաբար չեն գործեր, եւ ոարմէ անջատաբար չեն գործեր, եւ ո´́́́չ ալ տարբեր գործեր չ ալ տարբեր գործեր չ ալ տարբեր գործեր չ ալ տարբեր գործեր 
կը գործեն, այլ` միակը գործեն, այլ` միակը գործեն, այլ` միակը գործեն, այլ` միա´́́́սնաբար կը գործեն եւ նոսնաբար կը գործեն եւ նոսնաբար կը գործեն եւ նոսնաբար կը գործեն եւ նո´́́́յն գործը կը յն գործը կը յն գործը կը յն գործը կը 
գորգորգորգործեն:ծեն:ծեն:ծեն:    

15) 15) 15) 15) Տակաւին, Քրիստոս հաստատելով թէ իր աջ ու ձախ Տակաւին, Քրիստոս հաստատելով թէ իր աջ ու ձախ Տակաւին, Քրիստոս հաստատելով թէ իր աջ ու ձախ Տակաւին, Քրիստոս հաստատելով թէ իր աջ ու ձախ 
կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, 
խորքին մէջ, ան կ'ուզէր իր աստուածայիխորքին մէջ, ան կ'ուզէր իր աստուածայիխորքին մէջ, ան կ'ուզէր իր աստուածայիխորքին մէջ, ան կ'ուզէր իր աստուածային ինքնութիւնը բան ինքնութիւնը բան ինքնութիւնը բան ինքնութիւնը բա----
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ցայայտել իր աշակերտներուն: Ան կը խօսի իր Հօրը մասին: ցայայտել իր աշակերտներուն: Ան կը խօսի իր Հօրը մասին: ցայայտել իր աշակերտներուն: Ան կը խօսի իր Հօրը մասին: ցայայտել իր աշակերտներուն: Ան կը խօսի իր Հօրը մասին: 
Յովսէփ վաղուց մահացած էր արդէն, ուստի աշակերտները Յովսէփ վաղուց մահացած էր արդէն, ուստի աշակերտները Յովսէփ վաղուց մահացած էր արդէն, ուստի աշակերտները Յովսէփ վաղուց մահացած էր արդէն, ուստի աշակերտները 
գիտէին կամ կրնային գիտնալ, որ Յիսուսի ակնարկութիւնը գիտէին կամ կրնային գիտնալ, որ Յիսուսի ակնարկութիւնը գիտէին կամ կրնային գիտնալ, որ Յիսուսի ակնարկութիւնը գիտէին կամ կրնային գիտնալ, որ Յիսուսի ակնարկութիւնը 
չէր կրնար անոր ըլլալ, այլ` իր երկնաւոր Հօրը: Իսկ եթէ չէր կրնար անոր ըլլալ, այլ` իր երկնաւոր Հօրը: Իսկ եթէ չէր կրնար անոր ըլլալ, այլ` իր երկնաւոր Հօրը: Իսկ եթէ չէր կրնար անոր ըլլալ, այլ` իր երկնաւոր Հօրը: Իսկ եթէ 
համոզուէին որ Աստուած Յիսուսին համոզուէին որ Աստուած Յիսուսին համոզուէին որ Աստուած Յիսուսին համոզուէին որ Աստուած Յիսուսին Հայրն է, եւ Յիսուս Հօրը Հայրն է, եւ Յիսուս Հօրը Հայրն է, եւ Յիսուս Հօրը Հայրն է, եւ Յիսուս Հօրը 
Որդին, ինքնաբերաբար Քրիստոսի աստուածային ինքնուՈրդին, ինքնաբերաբար Քրիստոսի աստուածային ինքնուՈրդին, ինքնաբերաբար Քրիստոսի աստուածային ինքնուՈրդին, ինքնաբերաբար Քրիստոսի աստուածային ինքնու----
թիւնն է որ ճանչցած պիտի ըլլային:թիւնն է որ ճանչցած պիտի ըլլային:թիւնն է որ ճանչցած պիտի ըլլային:թիւնն է որ ճանչցած պիտի ըլլային:    

16) 16) 16) 16) Եւ դեռ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աջ ու ձախ Եւ դեռ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աջ ու ձախ Եւ դեռ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աջ ու ձախ Եւ դեռ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ իր աջ ու ձախ 
կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, կողմը նստեցնելը իր իրաւունքը չէ, այլ` իր Հօրը իրաւունքը, 
սորվեցնելու համար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր Հսորվեցնելու համար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր Հսորվեցնելու համար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր Հսորվեցնելու համար իր աշակերտներուն, թէ ինք իր Հօրը օրը օրը օրը 
կամքն է որ կը կատարէ, եւ միաժամանակ սորվեցնելու կամքն է որ կը կատարէ, եւ միաժամանակ սորվեցնելու կամքն է որ կը կատարէ, եւ միաժամանակ սորվեցնելու կամքն է որ կը կատարէ, եւ միաժամանակ սորվեցնելու 
համար անոնց` թէ իրեհամար անոնց` թէ իրեհամար անոնց` թէ իրեհամար անոնց` թէ իրե´́́́նք եւս պէտք է երկնաւոր Հօր կամքին նք եւս պէտք է երկնաւոր Հօր կամքին նք եւս պէտք է երկնաւոր Հօր կամքին նք եւս պէտք է երկնաւոր Հօր կամքին 
կատարիչները ըլլան: Որդին իր տուեալ խօսքով, ուզեց կատարիչները ըլլան: Որդին իր տուեալ խօսքով, ուզեց կատարիչները ըլլան: Որդին իր տուեալ խօսքով, ուզեց կատարիչները ըլլան: Որդին իր տուեալ խօսքով, ուզեց 
յստակ դարձնել իր աշակերտներուն, թէ ինք աշխարհ եկաւ յստակ դարձնել իր աշակերտներուն, թէ ինք աշխարհ եկաւ յստակ դարձնել իր աշակերտներուն, թէ ինք աշխարհ եկաւ յստակ դարձնել իր աշակերտներուն, թէ ինք աշխարհ եկաւ 
Հօրը կամքով եւ Հօրը կամքը կատարելու համար, իսկ ՀօրՀօրը կամքով եւ Հօրը կամքը կատարելու համար, իսկ ՀօրՀօրը կամքով եւ Հօրը կամքը կատարելու համար, իսկ ՀօրՀօրը կամքով եւ Հօրը կամքը կատարելու համար, իսկ Հօրը ը ը ը 
կամքը այն է, որ հաւատանք իր Որդիին` որպէսզի յաւիտեկամքը այն է, որ հաւատանք իր Որդիին` որպէսզի յաւիտեկամքը այն է, որ հաւատանք իր Որդիին` որպէսզի յաւիտեկամքը այն է, որ հաւատանք իր Որդիին` որպէսզի յաւիտե----
նական կեանք ունենանք (Յովհաննէս 6.39նական կեանք ունենանք (Յովհաննէս 6.39նական կեանք ունենանք (Յովհաննէս 6.39նական կեանք ունենանք (Յովհաննէս 6.39----40):40):40):40):    

17) 17) 17) 17) Յիսուս չուզեց խոստանալ Յովհաննէսին ու ՅակոբոՅիսուս չուզեց խոստանալ Յովհաննէսին ու ՅակոբոՅիսուս չուզեց խոստանալ Յովհաննէսին ու ՅակոբոՅիսուս չուզեց խոստանալ Յովհաննէսին ու Յակոբո----
սին զիրենք իր աջ ու ձախ կողմը նստեցնել, ոսին զիրենք իր աջ ու ձախ կողմը նստեցնել, ոսին զիրենք իր աջ ու ձախ կողմը նստեցնել, ոսին զիրենք իր աջ ու ձախ կողմը նստեցնել, ո´́́́չ միայն որովչ միայն որովչ միայն որովչ միայն որով----
հետեւ ատիկա ընելը Հօրը իրաւունքն էր, այլ նաեւ ու մանահետեւ ատիկա ընելը Հօրը իրաւունքն էր, այլ նաեւ ու մանահետեւ ատիկա ընելը Հօրը իրաւունքն էր, այլ նաեւ ու մանահետեւ ատիկա ընելը Հօրը իրաւունքն էր, այլ նաեւ ու մանա----
ւանւանւանւանդ անոր համար, որ անոնք փառասէրներ էին, իշխանուդ անոր համար, որ անոնք փառասէրներ էին, իշխանուդ անոր համար, որ անոնք փառասէրներ էին, իշխանուդ անոր համար, որ անոնք փառասէրներ էին, իշխանու----
թիւն փնտռողներ էին: Յիսուս չէր կրնար նման բան տալ կամ թիւն փնտռողներ էին: Յիսուս չէր կրնար նման բան տալ կամ թիւն փնտռողներ էին: Յիսուս չէր կրնար նման բան տալ կամ թիւն փնտռողներ էին: Յիսուս չէր կրնար նման բան տալ կամ 
խոստանալ իրենց, մինչեւ որ անոնք ձերբազատէին փառասիխոստանալ իրենց, մինչեւ որ անոնք ձերբազատէին փառասիխոստանալ իրենց, մինչեւ որ անոնք ձերբազատէին փառասիխոստանալ իրենց, մինչեւ որ անոնք ձերբազատէին փառասի----
րութեան ախտէն: Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստողները` րութեան ախտէն: Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստողները` րութեան ախտէն: Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստողները` րութեան ախտէն: Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստողները` 
զԱստզԱստզԱստզԱստուած փառաւորող խոնարհ մարդիկը պիտի ըլլան, եւ ուած փառաւորող խոնարհ մարդիկը պիտի ըլլան, եւ ուած փառաւորող խոնարհ մարդիկը պիտի ըլլան, եւ ուած փառաւորող խոնարհ մարդիկը պիտի ըլլան, եւ 
ոոոո´́́́չ չ չ չ թէ փառք փնտռող հպարտ մարդիկը:թէ փառք փնտռող հպարտ մարդիկը:թէ փառք փնտռող հպարտ մարդիկը:թէ փառք փնտռող հպարտ մարդիկը:    

18) 18) 18) 18) ««««Հայրս պիտի տայ անոնց` ոՀայրս պիտի տայ անոնց` ոՀայրս պիտի տայ անոնց` ոՀայրս պիտի տայ անոնց` որոնց համար պատրասրոնց համար պատրասրոնց համար պատրասրոնց համար պատրաս----
տած էտած էտած էտած է»:»:»:»:    Այս վկայութիւնը կը պարզէ, թէ մեր երկնաւոր Հայրը Այս վկայութիւնը կը պարզէ, թէ մեր երկնաւոր Հայրը Այս վկայութիւնը կը պարզէ, թէ մեր երկնաւոր Հայրը Այս վկայութիւնը կը պարզէ, թէ մեր երկնաւոր Հայրը 
անպատմելի փառք պատրաստած է իր Որդին սիրողներուն անպատմելի փառք պատրաստած է իր Որդին սիրողներուն անպատմելի փառք պատրաստած է իր Որդին սիրողներուն անպատմելի փառք պատրաստած է իր Որդին սիրողներուն 
համար: Այս մասին Պօղոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու համար: Այս մասին Պօղոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու համար: Այս մասին Պօղոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու համար: Այս մասին Պօղոս առաքեալ յստակ վկայութիւն կու 
տայ.տայ.տայ.տայ.    

««««Աստուած զինք սիրողԱստուած զինք սիրողԱստուած զինք սիրողԱստուած զինք սիրողներուն համարներուն համարներուն համարներուն համար    
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պատրաստեց այնպիսի փառք մը, որպատրաստեց այնպիսի փառք մը, որպատրաստեց այնպիսի փառք մը, որպատրաստեց այնպիսի փառք մը, որ    
ոեւէ աչք չէ տեսած,ոեւէ աչք չէ տեսած,ոեւէ աչք չէ տեսած,ոեւէ աչք չէ տեսած,    
ոեւէ ականջ չէ լսած, եւոեւէ ականջ չէ լսած, եւոեւէ ականջ չէ լսած, եւոեւէ ականջ չէ լսած, եւ    
ոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցածոեւէ մէկուն միտքէն իսկ չէ անցած»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 2.9):Հռոմայեցիս 2.9):Հռոմայեցիս 2.9):Հռոմայեցիս 2.9):    
19) 19) 19) 19) ««««Հայրս պիտի տայՀայրս պիտի տայՀայրս պիտի տայՀայրս պիտի տայ»»»»    բառերը ցոյց կու տան, թէ Հայրը բառերը ցոյց կու տան, թէ Հայրը բառերը ցոյց կու տան, թէ Հայրը բառերը ցոյց կու տան, թէ Հայրը 

տալիք ունի մեզի, տալիք ունի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդնետալիք ունի մեզի, տալիք ունի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդնետալիք ունի մեզի, տալիք ունի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդնետալիք ունի մեզի, տալիք ունի Քրիստոսի բոլոր հետեւորդնե----
րուն, տալիք ունրուն, տալիք ունրուն, տալիք ունրուն, տալիք ունի բոլոր Քրիստոսասէրներուն, բոլոր Քրիստոի բոլոր Քրիստոսասէրներուն, բոլոր Քրիստոի բոլոր Քրիստոսասէրներուն, բոլոր Քրիստոի բոլոր Քրիստոսասէրներուն, բոլոր Քրիստո----
սապատկաններուն, բոլոր Քրիստոսապաշտներուն: Հայրը սապատկաններուն, բոլոր Քրիստոսապաշտներուն: Հայրը սապատկաններուն, բոլոր Քրիստոսապաշտներուն: Հայրը սապատկաններուն, բոլոր Քրիստոսապաշտներուն: Հայրը 
փառք, պատիւ ու մեծութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` փառք, պատիւ ու մեծութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` փառք, պատիւ ու մեծութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` փառք, պատիւ ու մեծութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` 
որոնք կը փառաւորեն, կը պատուեն ու կը մեծարեն իր որոնք կը փառաւորեն, կը պատուեն ու կը մեծարեն իր որոնք կը փառաւորեն, կը պատուեն ու կը մեծարեն իր որոնք կը փառաւորեն, կը պատուեն ու կը մեծարեն իր 
Որդին: Ուրախութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` որոնք Որդին: Ուրախութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` որոնք Որդին: Ուրախութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` որոնք Որդին: Ուրախութիւն պիտի շնորհէ բոլոր անոնց` որոնք 
տրտմեցուեցան Քրիստոստրտմեցուեցան Քրիստոստրտմեցուեցան Քրիստոստրտմեցուեցան Քրիստոսի սիրոյն: Մխիթարութիւն պիտի ի սիրոյն: Մխիթարութիւն պիտի ի սիրոյն: Մխիթարութիւն պիտի ի սիրոյն: Մխիթարութիւն պիտի 
պարգեւէ բոլոր անոնց` որոնք սուգի մատնուեցան իրենց պարգեւէ բոլոր անոնց` որոնք սուգի մատնուեցան իրենց պարգեւէ բոլոր անոնց` որոնք սուգի մատնուեցան իրենց պարգեւէ բոլոր անոնց` որոնք սուգի մատնուեցան իրենց 
Քրիստոսասիրութեան համար: Հանգիստ պիտի տայ բոլոր Քրիստոսասիրութեան համար: Հանգիստ պիտի տայ բոլոր Քրիստոսասիրութեան համար: Հանգիստ պիտի տայ բոլոր Քրիստոսասիրութեան համար: Հանգիստ պիտի տայ բոլոր 
անոնց` որոնք անհանգստացուեցան Յիսուսին հետեւորդնեանոնց` որոնք անհանգստացուեցան Յիսուսին հետեւորդնեանոնց` որոնք անհանգստացուեցան Յիսուսին հետեւորդնեանոնց` որոնք անհանգստացուեցան Յիսուսին հետեւորդնե----
րը ըլլալնուն համար: Յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ րը ըլլալնուն համար: Յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ րը ըլլալնուն համար: Յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ րը ըլլալնուն համար: Յաւիտենական կեանք պիտի պարգեւէ 
բոլոր անոնց` որոնք հաւատացին բոլոր անոնց` որոնք հաւատացին բոլոր անոնց` որոնք հաւատացին բոլոր անոնց` որոնք հաւատացին ու հնազանդեցան իր ու հնազանդեցան իր ու հնազանդեցան իր ու հնազանդեցան իր 
Որդիին: ԱյոՈրդիին: ԱյոՈրդիին: ԱյոՈրդիին: Այո´, ´, ´, ´, Հայրը տալիք ունի մեզի: Հօրը սէրը պիտի վաՀայրը տալիք ունի մեզի: Հօրը սէրը պիտի վաՀայրը տալիք ունի մեզի: Հօրը սէրը պիտի վաՀայրը տալիք ունի մեզի: Հօրը սէրը պիտի վա----
յելեն բոլոր անոնք` որոնք սիրեցին Յիսուսը: Հօրը ներկայույելեն բոլոր անոնք` որոնք սիրեցին Յիսուսը: Հօրը ներկայույելեն բոլոր անոնք` որոնք սիրեցին Յիսուսը: Հօրը ներկայույելեն բոլոր անոնք` որոնք սիրեցին Յիսուսը: Հօրը ներկայու----
թեան մէջ պիտի ապրին բոլոր անոնք` որոնք երկրի վրայ թեան մէջ պիտի ապրին բոլոր անոնք` որոնք երկրի վրայ թեան մէջ պիտի ապրին բոլոր անոնք` որոնք երկրի վրայ թեան մէջ պիտի ապրին բոլոր անոնք` որոնք երկրի վրայ 
Յիսուսի ներկայութիւնը փնտռեցին ու նախընտրեցին:Յիսուսի ներկայութիւնը փնտռեցին ու նախընտրեցին:Յիսուսի ներկայութիւնը փնտռեցին ու նախընտրեցին:Յիսուսի ներկայութիւնը փնտռեցին ու նախընտրեցին:    

20) 20) 20) 20) Վերջին խօսք մը Վերջին խօսք մը Վերջին խօսք մը Վերջին խօսք մը ««««պատրաստած պատրաստած պատրաստած պատրաստած էէէէ» » » » բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: 
Կարեւոր բառ մըն է ասիկա: Կարեւոր է` անոր համար որ կը Կարեւոր բառ մըն է ասիկա: Կարեւոր է` անոր համար որ կը Կարեւոր բառ մըն է ասիկա: Կարեւոր է` անոր համար որ կը Կարեւոր բառ մըն է ասիկա: Կարեւոր է` անոր համար որ կը 
բացայայտէ թէ Աստուծոյ արքայութիւնը պատրաստուած բան բացայայտէ թէ Աստուծոյ արքայութիւնը պատրաստուած բան բացայայտէ թէ Աստուծոյ արքայութիւնը պատրաստուած բան բացայայտէ թէ Աստուծոյ արքայութիւնը պատրաստուած բան 
մըն է եւ ոմըն է եւ ոմըն է եւ ոմըն է եւ ո´́́́չ թէ պատրաստուելիք բան մը: Եւ պատրաստչ թէ պատրաստուելիք բան մը: Եւ պատրաստչ թէ պատրաստուելիք բան մը: Եւ պատրաստչ թէ պատրաստուելիք բան մը: Եւ պատրաստ----
ուած` ոուած` ոուած` ոուած` ո´́́́չ թէ Քրիստոսի առաջին գալստեան ժամանակ, այլ` չ թէ Քրիստոսի առաջին գալստեան ժամանակ, այլ` չ թէ Քրիստոսի առաջին գալստեան ժամանակ, այլ` չ թէ Քրիստոսի առաջին գալստեան ժամանակ, այլ` 
սկիզբէն, այսինքն` աշխարհի ստեղծագորսկիզբէն, այսինքն` աշխարհի ստեղծագորսկիզբէն, այսինքն` աշխարհի ստեղծագորսկիզբէն, այսինքն` աշխարհի ստեղծագործութենէն իսկ ծութենէն իսկ ծութենէն իսկ ծութենէն իսկ 
առաջ: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց, թէ առաջ: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց, թէ առաջ: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց, թէ առաջ: Քրիստոս ինքն իսկ հաստատեց, թէ ««««արքայութիւնը... արքայութիւնը... արքայութիւնը... արքայութիւնը... 
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):    

Կարեւո՞ր է արդեօք գիտնալ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը Կարեւո՞ր է արդեօք գիտնալ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը Կարեւո՞ր է արդեօք գիտնալ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը Կարեւո՞ր է արդեօք գիտնալ, որ Աստուծոյ արքայութիւնը 
պատրաստուելիք բան մը չէ, այլ`պատրաստուելիք բան մը չէ, այլ`պատրաստուելիք բան մը չէ, այլ`պատրաստուելիք բան մը չէ, այլ` « « « «աշխարհի սկիզբէն պատաշխարհի սկիզբէն պատաշխարհի սկիզբէն պատաշխարհի սկիզբէն պատ----
րաստուածրաստուածրաստուածրաստուած»»»»    բան մըն է: Այոբան մըն է: Այոբան մըն է: Այոբան մըն է: Այո´, ´, ´, ´, կարեւոր է: Կակարեւոր է: Կակարեւոր է: Կակարեւոր է: Կարեւոր է` անոր րեւոր է` անոր րեւոր է` անոր րեւոր է` անոր 
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համար որ ցոյց կու տայ, թէ արքայութիւնը Աստուծոյ համար որ ցոյց կու տայ, թէ արքայութիւնը Աստուծոյ համար որ ցոյց կու տայ, թէ արքայութիւնը Աստուծոյ համար որ ցոյց կու տայ, թէ արքայութիւնը Աստուծոյ 
պարգեւն է մեզի, եւ ոպարգեւն է մեզի, եւ ոպարգեւն է մեզի, եւ ոպարգեւն է մեզի, եւ ո´́́́չ թէ արդիւնքը մեր գործերուն. չ թէ արդիւնքը մեր գործերուն. չ թէ արդիւնքը մեր գործերուն. չ թէ արդիւնքը մեր գործերուն. 
Աստուծոյ ողորմութիւնն է մեզի, եւ ոԱստուծոյ ողորմութիւնն է մեզի, եւ ոԱստուծոյ ողորմութիւնն է մեզի, եւ ոԱստուծոյ ողորմութիւնն է մեզի, եւ ո´́́́չ թէ հետեւանքը մեր չ թէ հետեւանքը մեր չ թէ հետեւանքը մեր չ թէ հետեւանքը մեր 
կատարած ողորմութիւններուն: Աստուած իր արքայութիւնը կատարած ողորմութիւններուն: Աստուած իր արքայութիւնը կատարած ողորմութիւններուն: Աստուած իր արքայութիւնը կատարած ողորմութիւններուն: Աստուած իր արքայութիւնը 
պատրաստեց երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չպատրաստեց երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չպատրաստեց երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չպատրաստեց երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած: Իր էր եկած: Իր էր եկած: Իր էր եկած: Իր 
արքայութիւնը պատրաստեց իր Որդիին հետեւորդներուն արքայութիւնը պատրաստեց իր Որդիին հետեւորդներուն արքայութիւնը պատրաստեց իր Որդիին հետեւորդներուն արքայութիւնը պատրաստեց իր Որդիին հետեւորդներուն 
համար, երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած, եւ համար, երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած, եւ համար, երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած, եւ համար, երբ տակաւին իր Որդին աշխարհ չէր եկած, եւ 
ուստի` հետեւորդներ չունէր:ուստի` հետեւորդներ չունէր:ուստի` հետեւորդներ չունէր:ուստի` հետեւորդներ չունէր:    

Ընդհանրապէս մարդիկ իրենց փառքին համար աշխաԸնդհանրապէս մարդիկ իրենց փառքին համար աշխաԸնդհանրապէս մարդիկ իրենց փառքին համար աշխաԸնդհանրապէս մարդիկ իրենց փառքին համար աշխա----
տող մարդոց իրենց տալիք պարգեւը սկիզբէն չեն պատրաստող մարդոց իրենց տալիք պարգեւը սկիզբէն չեն պատրաստող մարդոց իրենց տալիք պարգեւը սկիզբէն չեն պատրաստող մարդոց իրենց տալիք պարգեւը սկիզբէն չեն պատրաս----
տեր, այլ կը պատրաստեն գործինտեր, այլ կը պատրաստեն գործինտեր, այլ կը պատրաստեն գործինտեր, այլ կը պատրաստեն գործին    կատարումէն ետք միայն: կատարումէն ետք միայն: կատարումէն ետք միայն: կատարումէն ետք միայն: 
Տարբեր է Աստուծոյ պարագան: Աստուած մեզի իր տալիքը Տարբեր է Աստուծոյ պարագան: Աստուած մեզի իր տալիքը Տարբեր է Աստուծոյ պարագան: Աստուած մեզի իր տալիքը Տարբեր է Աստուծոյ պարագան: Աստուած մեզի իր տալիքը 
կը պատրաստէ երբ տակաւին ոեւէ գործ կատարած չենք. եւ կը պատրաստէ երբ տակաւին ոեւէ գործ կատարած չենք. եւ կը պատրաստէ երբ տակաւին ոեւէ գործ կատարած չենք. եւ կը պատրաստէ երբ տակաւին ոեւէ գործ կատարած չենք. եւ 
ասոր մէջ է որ կը կայանայ Աստուծոյ մեծութիւնը:ասոր մէջ է որ կը կայանայ Աստուծոյ մեծութիւնը:ասոր մէջ է որ կը կայանայ Աստուծոյ մեծութիւնը:ասոր մէջ է որ կը կայանայ Աստուծոյ մեծութիւնը:    

««««Երբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, բարկաԵրբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, բարկաԵրբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, բարկաԵրբ միւս տասը աշակերտները լսեցին ասիկա, բարկա----
ցան երկու եղբայրներուն վրայցան երկու եղբայրներուն վրայցան երկու եղբայրներուն վրայցան երկու եղբայրներուն վրայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2Մատթէոս 2Մատթէոս 2Մատթէոս 20.24):0.24):0.24):0.24):    

1) 1) 1) 1) Աշակերտները բարկացան երբ լսեցին թէ Յովհաննէս Աշակերտները բարկացան երբ լսեցին թէ Յովհաննէս Աշակերտները բարկացան երբ լսեցին թէ Յովհաննէս Աշակերտները բարկացան երբ լսեցին թէ Յովհաննէս 
ու Յակոբոս եղբայրները` Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելու ու Յակոբոս եղբայրները` Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելու ու Յակոբոս եղբայրները` Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելու ու Յակոբոս եղբայրները` Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելու 
խնդրանք ներկայացուցած են, եւ ասիկա ցոյց կու տայ.խնդրանք ներկայացուցած են, եւ ասիկա ցոյց կու տայ.խնդրանք ներկայացուցած են, եւ ասիկա ցոյց կու տայ.խնդրանք ներկայացուցած են, եւ ասիկա ցոյց կու տայ.    

ա) Թէ անոնց մէջ մարդկային երեսը տակաւին շատ ա) Թէ անոնց մէջ մարդկային երեսը տակաւին շատ ա) Թէ անոնց մէջ մարդկային երեսը տակաւին շատ ա) Թէ անոնց մէջ մարդկային երեսը տակաւին շատ 
ուժեղ էր: ուժեղ էր: ուժեղ էր: ուժեղ էր: ««««Մարդկային երեսՄարդկային երեսՄարդկային երեսՄարդկային երես» » » » ըսելով կը հասկնամ` մարդունըսելով կը հասկնամ` մարդունըսելով կը հասկնամ` մարդունըսելով կը հասկնամ` մարդուն    
բնութեան յատուկ տկարութիւնները, այսինքն` նախանձը, բնութեան յատուկ տկարութիւնները, այսինքն` նախանձը, բնութեան յատուկ տկարութիւնները, այսինքն` նախանձը, բնութեան յատուկ տկարութիւնները, այսինքն` նախանձը, 
եսասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, մեծամոլութիւնը:եսասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, մեծամոլութիւնը:եսասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, մեծամոլութիւնը:եսասիրութիւնը, փառասիրութիւնը, մեծամոլութիւնը:    

բ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված իրենց Տիրոջ նման բ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված իրենց Տիրոջ նման բ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված իրենց Տիրոջ նման բ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված իրենց Տիրոջ նման 
հեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ իրենց նմահեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ իրենց նմահեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ իրենց նմահեզ ու խոնարհ ըլլալ, եւ իրենց նմա´́́́նը գերադասել եւ ոնը գերադասել եւ ոնը գերադասել եւ ոնը գերադասել եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
իրենք զիրենք:իրենք զիրենք:իրենք զիրենք:իրենք զիրենք:    

գ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված, թէ իրգ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված, թէ իրգ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված, թէ իրգ) Թէ անոնք տակաւին չէին սորված, թէ իրենց մեծութիւենց մեծութիւենց մեծութիւենց մեծութիւ----
նը կը կայանար իրենց նմաններուն, այս պարագայիս` իրենց նը կը կայանար իրենց նմաններուն, այս պարագայիս` իրենց նը կը կայանար իրենց նմաններուն, այս պարագայիս` իրենց նը կը կայանար իրենց նմաններուն, այս պարագայիս` իրենց 
հաւասարակիցներուն ու պաշտօնակիցներուն մատուցած հաւասարակիցներուն ու պաշտօնակիցներուն մատուցած հաւասարակիցներուն ու պաշտօնակիցներուն մատուցած հաւասարակիցներուն ու պաշտօնակիցներուն մատուցած 
ծառայութեան մէջ:ծառայութեան մէջ:ծառայութեան մէջ:ծառայութեան մէջ:    
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դ) Թէ անոնք տակաւին չէին ձերբազատած երկրաւոր ու դ) Թէ անոնք տակաւին չէին ձերբազատած երկրաւոր ու դ) Թէ անոնք տակաւին չէին ձերբազատած երկրաւոր ու դ) Թէ անոնք տակաւին չէին ձերբազատած երկրաւոր ու 
Պաղեստինեան թագաւորութիւն մը ունենալու եւ այդ թագաՊաղեստինեան թագաւորութիւն մը ունենալու եւ այդ թագաՊաղեստինեան թագաւորութիւն մը ունենալու եւ այդ թագաՊաղեստինեան թագաւորութիւն մը ունենալու եւ այդ թագա----
ւորութեան մէջ իրենց տեղն ոււորութեան մէջ իրենց տեղն ոււորութեան մէջ իրենց տեղն ոււորութեան մէջ իրենց տեղն ու    դիրքը ունենալու մտածումէն:դիրքը ունենալու մտածումէն:դիրքը ունենալու մտածումէն:դիրքը ունենալու մտածումէն:    

2) 2) 2) 2) Ինչո՞ւ համար տասը աշակերտներըԻնչո՞ւ համար տասը աշակերտներըԻնչո՞ւ համար տասը աշակերտներըԻնչո՞ւ համար տասը աշակերտները « « « «բբբբարկաարկաարկաարկացան երցան երցան երցան եր----
կու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայ»:»:»:»:    Ի՞նչ բանի արդիւնք էր անոնց Ի՞նչ բանի արդիւնք էր անոնց Ի՞նչ բանի արդիւնք էր անոնց Ի՞նչ բանի արդիւնք էր անոնց 
բարկութիւնը: Մեղքին հանդէպ իրենց ունեցած զզուանքի՞ն բարկութիւնը: Մեղքին հանդէպ իրենց ունեցած զզուանքի՞ն բարկութիւնը: Մեղքին հանդէպ իրենց ունեցած զզուանքի՞ն բարկութիւնը: Մեղքին հանդէպ իրենց ունեցած զզուանքի՞ն 
արդիւնքն էր, թէ` նախանձի արդիւնք էր: Ուրիշ բացատրուարդիւնքն էր, թէ` նախանձի արդիւնք էր: Ուրիշ բացատրուարդիւնքն էր, թէ` նախանձի արդիւնք էր: Ուրիշ բացատրուարդիւնքն էր, թէ` նախանձի արդիւնք էր: Ուրիշ բացատրու----
թեամբ մը, արդեօք բարկացան թեամբ մը, արդեօք բարկացան թեամբ մը, արդեօք բարկացան թեամբ մը, արդեօք բարկացան որովհետեւ Յովհաննէս ու որովհետեւ Յովհաննէս ու որովհետեւ Յովհաննէս ու որովհետեւ Յովհաննէս ու 
Յակոբոս եղբայրները իրենք զիրենք իրենցմէ աւելի գերաՅակոբոս եղբայրները իրենք զիրենք իրենցմէ աւելի գերաՅակոբոս եղբայրները իրենք զիրենք իրենցմէ աւելի գերաՅակոբոս եղբայրները իրենք զիրենք իրենցմէ աւելի գերա----
դադադադա՞ս՞ս՞ս՞ս    նկատած էին, թէ` բարկացան որովհետեւ իրենկատած էին, թէ` բարկացան որովհետեւ իրենկատած էին, թէ` բարկացան որովհետեւ իրենկատած էին, թէ` բարկացան որովհետեւ իրե´́́́նք նք նք նք 
կ'ուզէին գերադաս ըլլալ ու նկատուիլ: Արդեօք բարկացան կ'ուզէին գերադաս ըլլալ ու նկատուիլ: Արդեօք բարկացան կ'ուզէին գերադաս ըլլալ ու նկատուիլ: Արդեօք բարկացան կ'ուզէին գերադաս ըլլալ ու նկատուիլ: Արդեօք բարկացան 
որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները փափաք որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները փափաք որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները փափաք որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները փափաք 
յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կո՞ղմյայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կո՞ղմյայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կո՞ղմյայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կո՞ղմը նստիլ, թէ` բարը նստիլ, թէ` բարը նստիլ, թէ` բարը նստիլ, թէ` բարկակակակա----
ցան որովհետեւ իրեցան որովհետեւ իրեցան որովհետեւ իրեցան որովհետեւ իրե´́́́նք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը 
նստիլ: Շատ յստակ է, որ տասը աշակերտները բարկացան, նստիլ: Շատ յստակ է, որ տասը աշակերտները բարկացան, նստիլ: Շատ յստակ է, որ տասը աշակերտները բարկացան, նստիլ: Շատ յստակ է, որ տասը աշակերտները բարկացան, 
ոոոո´́́́չ թէ որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները չ թէ որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները չ թէ որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները չ թէ որովհետեւ Յովհաննէս ու Յակոբոս եղբայրները 
փափաք յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, այլ` փափաք յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, այլ` փափաք յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, այլ` փափաք յայտնած էին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստիլ, այլ` 
որովհետեւ իրեորովհետեւ իրեորովհետեւ իրեորովհետեւ իրե´́́́նք կ'ուզէին Յիսնք կ'ուզէին Յիսնք կ'ուզէին Յիսնք կ'ուզէին Յիսուսի աջ ու ձախ կողմը ուսի աջ ու ձախ կողմը ուսի աջ ու ձախ կողմը ուսի աջ ու ձախ կողմը 
նստիլ: Ուրեմն, իրենց բարկութեան պատճառը իրենց եղբայրնստիլ: Ուրեմն, իրենց բարկութեան պատճառը իրենց եղբայրնստիլ: Ուրեմն, իրենց բարկութեան պատճառը իրենց եղբայրնստիլ: Ուրեմն, իրենց բարկութեան պատճառը իրենց եղբայր----
սիրութիւնը չէր, այլ` իրենց եղբայրներուն հանդէպ իրենց սիրութիւնը չէր, այլ` իրենց եղբայրներուն հանդէպ իրենց սիրութիւնը չէր, այլ` իրենց եղբայրներուն հանդէպ իրենց սիրութիւնը չէր, այլ` իրենց եղբայրներուն հանդէպ իրենց 
ունեցած նախանձին հետեւանքն էր: Եթէ անոնք ունեցած նախանձին հետեւանքն էր: Եթէ անոնք ունեցած նախանձին հետեւանքն էր: Եթէ անոնք ունեցած նախանձին հետեւանքն էր: Եթէ անոնք ««««բբբբարկաարկաարկաարկացան ցան ցան ցան 
երերերերկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայ»»»»    որովհետեւ ուզած էին Յիսուսի աջ որովհետեւ ուզած էին Յիսուսի աջ որովհետեւ ուզած էին Յիսուսի աջ որովհետեւ ուզած էին Յիսուսի աջ 
ու ձախ կողմը նստիլ, ու ձախ կողմը նստիլ, ու ձախ կողմը նստիլ, ու ձախ կողմը նստիլ, հապա ինչո՞ւ իրենք նոյն բանը կը հապա ինչո՞ւ իրենք նոյն բանը կը հապա ինչո՞ւ իրենք նոյն բանը կը հապա ինչո՞ւ իրենք նոյն բանը կը 
փափաքէին: Եթէ փափաքէին: Եթէ փափաքէին: Եթէ փափաքէին: Եթէ ««««բբբբարկաարկաարկաարկացան երցան երցան երցան երկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայ»»»»    
որովհետեւ անոնք մեծութիւն կը փնտռէին, հապա ինչո՞ւ որովհետեւ անոնք մեծութիւն կը փնտռէին, հապա ինչո՞ւ որովհետեւ անոնք մեծութիւն կը փնտռէին, հապա ինչո՞ւ որովհետեւ անոնք մեծութիւն կը փնտռէին, հապա ինչո՞ւ 
իրենք նոյն բանը կը փնտռէին: Ինչո՞ւ մեծութիւն ու իրենք նոյն բանը կը փնտռէին: Ինչո՞ւ մեծութիւն ու իրենք նոյն բանը կը փնտռէին: Ինչո՞ւ մեծութիւն ու իրենք նոյն բանը կը փնտռէին: Ինչո՞ւ մեծութիւն ու 
իշխանութիւն փնտռող երկու եղբայրներուն վրայ բարկացան, իշխանութիւն փնտռող երկու եղբայրներուն վրայ բարկացան, իշխանութիւն փնտռող երկու եղբայրներուն վրայ բարկացան, իշխանութիւն փնտռող երկու եղբայրներուն վրայ բարկացան, 
երբ իրեերբ իրեերբ իրեերբ իրե´́́́նք ալ իրենց կարնք ալ իրենց կարնք ալ իրենց կարնք ալ իրենց կարգին մեծութիւն ու իշխանութիւն գին մեծութիւն ու իշխանութիւն գին մեծութիւն ու իշխանութիւն գին մեծութիւն ու իշխանութիւն 
փնտռող մարդիկ էին: Ինչո՞ւ բարկացան անոնց սխալին փնտռող մարդիկ էին: Ինչո՞ւ բարկացան անոնց սխալին փնտռող մարդիկ էին: Ինչո՞ւ բարկացան անոնց սխալին փնտռող մարդիկ էին: Ինչո՞ւ բարկացան անոնց սխալին 
համար, երբ իրեհամար, երբ իրեհամար, երբ իրեհամար, երբ իրե´́́́նք ալ նոյն սխալին մէջ կը գտնուէին: Ինչո՞ւ նք ալ նոյն սխալին մէջ կը գտնուէին: Ինչո՞ւ նք ալ նոյն սխալին մէջ կը գտնուէին: Ինչո՞ւ նք ալ նոյն սխալին մէջ կը գտնուէին: Ինչո՞ւ 
բարկացան իրենց եղբայրներուն յանցանքին համար, երբ բարկացան իրենց եղբայրներուն յանցանքին համար, երբ բարկացան իրենց եղբայրներուն յանցանքին համար, երբ բարկացան իրենց եղբայրներուն յանցանքին համար, երբ 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք ալ նոյն յանցանքով բեռնաւորուած էին: Գալով մեզի, նք ալ նոյն յանցանքով բեռնաւորուած էին: Գալով մեզի, նք ալ նոյն յանցանքով բեռնաւորուած էին: Գալով մեզի, նք ալ նոյն յանցանքով բեռնաւորուած էին: Գալով մեզի, 
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երբ բարկանանք մարդերբ բարկանանք մարդերբ բարկանանք մարդերբ բարկանանք մարդոց վրայ սխալի մը համար, իսկոյն ոց վրայ սխալի մը համար, իսկոյն ոց վրայ սխալի մը համար, իսկոյն ոց վրայ սխալի մը համար, իսկոյն 
քննենք մենք զմեզ, տեսնելու համար, թէ արդեօք մենք ալ նոյն քննենք մենք զմեզ, տեսնելու համար, թէ արդեօք մենք ալ նոյն քննենք մենք զմեզ, տեսնելու համար, թէ արդեօք մենք ալ նոյն քննենք մենք զմեզ, տեսնելու համար, թէ արդեօք մենք ալ նոյն 
սխալին մէջ չե՞նք գտնուիր: Յաճախ կ'ընդվզինք անձի մը սխալին մէջ չե՞նք գտնուիր: Յաճախ կ'ընդվզինք անձի մը սխալին մէջ չե՞նք գտնուիր: Յաճախ կ'ընդվզինք անձի մը սխալին մէջ չե՞նք գտնուիր: Յաճախ կ'ընդվզինք անձի մը 
ըրածին համար, առանց անդրադառնալու որ մենք ալ նոյնը ըրածին համար, առանց անդրադառնալու որ մենք ալ նոյնը ըրածին համար, առանց անդրադառնալու որ մենք ալ նոյնը ըրածին համար, առանց անդրադառնալու որ մենք ալ նոյնը 
բանը ըրած ենք կամ երբեմն կ'ընենք: Կը պոռթկանք մեր բանը ըրած ենք կամ երբեմն կ'ընենք: Կը պոռթկանք մեր բանը ըրած ենք կամ երբեմն կ'ընենք: Կը պոռթկանք մեր բանը ըրած ենք կամ երբեմն կ'ընենք: Կը պոռթկանք մեր 
եղբօր դէմ` անոր եղբօր դէմ` անոր եղբօր դէմ` անոր եղբօր դէմ` անոր գործած մեղքին համար, եւ կը մոռնանք կամ գործած մեղքին համար, եւ կը մոռնանք կամ գործած մեղքին համար, եւ կը մոռնանք կամ գործած մեղքին համար, եւ կը մոռնանք կամ 
կ'անտեսենք մեր գործած նոյնատեսակ մեղքերը:կ'անտեսենք մեր գործած նոյնատեսակ մեղքերը:կ'անտեսենք մեր գործած նոյնատեսակ մեղքերը:կ'անտեսենք մեր գործած նոյնատեսակ մեղքերը:    

««««Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց եւ ըսաւ.    
Գիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաԳիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաԳիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաԳիտէք որ ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպա----

տակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոտակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոտակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոտակներուն վրայ եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողո----
վուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: Բայց ձեր պարագային այԲայց ձեր պարագային այԲայց ձեր պարագային այԲայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ դպէս պէտք չէ դպէս պէտք չէ դպէս պէտք չէ 
ըլլայ:...ըլլայ:...ըլլայ:...ըլլայ:...»»»»    ((((Մատթէոս 20.25Մատթէոս 20.25Մատթէոս 20.25Մատթէոս 20.25----26):26):26):26):    

1) 1) 1) 1) ««««Յիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեցՅիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեցՅիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեցՅիսուս բոլորն ալ իր մօտ կանչեց»:»:»:»: « « « «ԲոլորըԲոլորըԲոլորըԲոլորը» » » » ըսելով` ըսելով` ըսելով` ըսելով` 
կը հասկցուի տասներկու աշակերտները: Յիսուս Յովհաննէս կը հասկցուի տասներկու աշակերտները: Յիսուս Յովհաննէս կը հասկցուի տասներկու աշակերտները: Յիսուս Յովհաննէս կը հասկցուի տասներկու աշակերտները: Յիսուս Յովհաննէս 
ու Յակոբոս առաքեալներուն առանձին խօսեցաւ, որովհետեւ ու Յակոբոս առաքեալներուն առանձին խօսեցաւ, որովհետեւ ու Յակոբոս առաքեալներուն առանձին խօսեցաւ, որովհետեւ ու Յակոբոս առաքեալներուն առանձին խօսեցաւ, որովհետեւ 
անոնք առանձին քովը եկած ու իրենց խնդրանքը ներկայաանոնք առանձին քովը եկած ու իրենց խնդրանքը ներկայաանոնք առանձին քովը եկած ու իրենց խնդրանքը ներկայաանոնք առանձին քովը եկած ու իրենց խնդրանքը ներկայա----
ցուցցուցցուցցուցած էին. միւս աշակերտները տեղեակ չէին պատահածէն, ած էին. միւս աշակերտները տեղեակ չէին պատահածէն, ած էին. միւս աշակերտները տեղեակ չէին պատահածէն, ած էին. միւս աշակերտները տեղեակ չէին պատահածէն, 
բայց երբ լսեցին` բայց երբ լսեցին` բայց երբ լսեցին` բայց երբ լսեցին` ««««բբբբարկաարկաարկաարկացան երցան երցան երցան երկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայկու եղբայրներուն վրայ»»»»::::    
Յիսուս կարիքը զգաց բոլորը միասին քովը կանչելու եւ նոյն Յիսուս կարիքը զգաց բոլորը միասին քովը կանչելու եւ նոյն Յիսուս կարիքը զգաց բոլորը միասին քովը կանչելու եւ նոյն Յիսուս կարիքը զգաց բոլորը միասին քովը կանչելու եւ նոյն 
խօսքը խօսելու անոնց, որովհետեւ բոլորը նոյն խնդիրէն կը խօսքը խօսելու անոնց, որովհետեւ բոլորը նոյն խնդիրէն կը խօսքը խօսելու անոնց, որովհետեւ բոլորը նոյն խնդիրէն կը խօսքը խօսելու անոնց, որովհետեւ բոլորը նոյն խնդիրէն կը 
տառապէին, նոյն մտածումին գերիները դարձած էինտառապէին, նոյն մտածումին գերիները դարձած էինտառապէին, նոյն մտածումին գերիները դարձած էինտառապէին, նոյն մտածումին գերիները դարձած էին. . . . բոլորը բոլորը բոլորը բոլորը 
մեծ ըլլալ կ'ուզէին, առաջնորդ ըլլալ կը փափաքէին, խումբին մեծ ըլլալ կ'ուզէին, առաջնորդ ըլլալ կը փափաքէին, խումբին մեծ ըլլալ կ'ուզէին, առաջնորդ ըլլալ կը փափաքէին, խումբին մեծ ըլլալ կ'ուզէին, առաջնորդ ըլլալ կը փափաքէին, խումբին 
գլուխը ըլլալ կը ցանկային, ուրիշներուն վրայ իշխել ու տիրել գլուխը ըլլալ կը ցանկային, ուրիշներուն վրայ իշխել ու տիրել գլուխը ըլլալ կը ցանկային, ուրիշներուն վրայ իշխել ու տիրել գլուխը ըլլալ կը ցանկային, ուրիշներուն վրայ իշխել ու տիրել 
կ'ուզէին. եւ սա աշխարհիկ մօտեցում էր, աշխարհի մարդոց կ'ուզէին. եւ սա աշխարհիկ մօտեցում էր, աշխարհի մարդոց կ'ուզէին. եւ սա աշխարհիկ մօտեցում էր, աշխարհի մարդոց կ'ուզէին. եւ սա աշխարհիկ մօտեցում էր, աշխարհի մարդոց 
վերաբերմունք էր, հեթանոսներուն յատուկ վարուելակերպ վերաբերմունք էր, հեթանոսներուն յատուկ վարուելակերպ վերաբերմունք էր, հեթանոսներուն յատուկ վարուելակերպ վերաբերմունք էր, հեթանոսներուն յատուկ վարուելակերպ 
էր, եւ Յիսուս չէր ուզեր որ իրէր, եւ Յիսուս չէր ուզեր որ իրէր, եւ Յիսուս չէր ուզեր որ իրէր, եւ Յիսուս չէր ուզեր որ իր    աշակերտները այդպիսին աշակերտները այդպիսին աշակերտները այդպիսին աշակերտները այդպիսին 
ըլլային, ահա թէ ինչու Յիսուս անոնց ըսաւ. ըլլային, ահա թէ ինչու Յիսուս անոնց ըսաւ. ըլլային, ահա թէ ինչու Յիսուս անոնց ըսաւ. ըլլային, ահա թէ ինչու Յիսուս անոնց ըսաւ. ««««Գիտէք որ Գիտէք որ Գիտէք որ Գիտէք որ 
ազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպաազգերու իշխանները կը տիրեն իրենց հպատակներուն վրայ տակներուն վրայ տակներուն վրայ տակներուն վրայ 
եւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոեւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոեւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողոեւ ղեկավարները կ'իշխեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: վուրդներուն վրայ: 
Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ:...Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ:...Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ:...Բայց ձեր պարագային այդպէս պէտք չէ ըլլայ:...»:»:»:»:    Յիսուս չէր Յիսուս չէր Յիսուս չէր Յիսուս չէր 
ուզեր որ իր աշակերտներուզեր որ իր աշակերտներուզեր որ իր աշակերտներուզեր որ իր աշակերտները նմանէին հեթանոս իշխաններուն, ը նմանէին հեթանոս իշխաններուն, ը նմանէին հեթանոս իշխաններուն, ը նմանէին հեթանոս իշխաններուն, 
որոնք տիրել կ'ուզեն իրենց հպատակներուն վրայ. չէր ուզեր որոնք տիրել կ'ուզեն իրենց հպատակներուն վրայ. չէր ուզեր որոնք տիրել կ'ուզեն իրենց հպատակներուն վրայ. չէր ուզեր որոնք տիրել կ'ուզեն իրենց հպատակներուն վրայ. չէր ուզեր 



 590 

որ անոնք նմանէին հեթանոս ղեկավարներուն, որոնք իշխել որ անոնք նմանէին հեթանոս ղեկավարներուն, որոնք իշխել որ անոնք նմանէին հեթանոս ղեկավարներուն, որոնք իշխել որ անոնք նմանէին հեթանոս ղեկավարներուն, որոնք իշխել 
կ'ուզեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: Յիսուս կ'ուզէր որ իր կ'ուզեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: Յիսուս կ'ուզէր որ իր կ'ուզեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: Յիսուս կ'ուզէր որ իր կ'ուզեն իրենց ժողովուրդներուն վրայ: Յիսուս կ'ուզէր որ իր 
աշակերտներըաշակերտներըաշակերտներըաշակերտները    ձերբազատէին իրարու կամ ուրիշներուն վրայ ձերբազատէին իրարու կամ ուրիշներուն վրայ ձերբազատէին իրարու կամ ուրիշներուն վրայ ձերբազատէին իրարու կամ ուրիշներուն վրայ 
տիրող ու տիրող ու տիրող ու տիրող ու իշխող ըլլալու մտածումէն: իշխող ըլլալու մտածումէն: իշխող ըլլալու մտածումէն: իշխող ըլլալու մտածումէն: Ան կ'ուզէր որ իր աշաԱն կ'ուզէր որ իր աշաԱն կ'ուզէր որ իր աշաԱն կ'ուզէր որ իր աշա----
կերտներուն վերաբերմունքն ու կենցաղակերպը տարբեր կերտներուն վերաբերմունքն ու կենցաղակերպը տարբեր կերտներուն վերաբերմունքն ու կենցաղակերպը տարբեր կերտներուն վերաբերմունքն ու կենցաղակերպը տարբեր 
ըլլային աշխարհի մարդոց վերաբերմունքէն ու կենցաղաըլլային աշխարհի մարդոց վերաբերմունքէն ու կենցաղաըլլային աշխարհի մարդոց վերաբերմունքէն ու կենցաղաըլլային աշխարհի մարդոց վերաբերմունքէն ու կենցաղակերկերկերկեր----
պէն: պէն: պէն: պէն: Ան կ'ուզէր որ իրԱն կ'ուզէր որ իրԱն կ'ուզէր որ իրԱն կ'ուզէր որ իր    աշաաշաաշաաշակերտները գիտնային ու սորվէին, կերտները գիտնային ու սորվէին, կերտները գիտնային ու սորվէին, կերտները գիտնային ու սորվէին, 
թէ իր թագաւորութիւնը` փոխադարձ սիրոյ ու ծառայութեան թէ իր թագաւորութիւնը` փոխադարձ սիրոյ ու ծառայութեան թէ իր թագաւորութիւնը` փոխադարձ սիրոյ ու ծառայութեան թէ իր թագաւորութիւնը` փոխադարձ սիրոյ ու ծառայութեան 
թթթթագաւորութիւն մը պիտի ըլլայ. եւ թէ` իր թագաւորութեան ագաւորութիւն մը պիտի ըլլայ. եւ թէ` իր թագաւորութեան ագաւորութիւն մը պիտի ըլլայ. եւ թէ` իր թագաւորութեան ագաւորութիւն մը պիտի ըլլայ. եւ թէ` իր թագաւորութեան 
մէջ իշխողի ու իշխուածի, տիրողի ու տիրուածի, հրամայողի մէջ իշխողի ու իշխուածի, տիրողի ու տիրուածի, հրամայողի մէջ իշխողի ու իշխուածի, տիրողի ու տիրուածի, հրամայողի մէջ իշխողի ու իշխուածի, տիրողի ու տիրուածի, հրամայողի 
ու կատարողի հարց պիտի չըլլայ, այլ բոլորն ալ սիրով պիտի ու կատարողի հարց պիտի չըլլայ, այլ բոլորն ալ սիրով պիտի ու կատարողի հարց պիտի չըլլայ, այլ բոլորն ալ սիրով պիտի ու կատարողի հարց պիտի չըլլայ, այլ բոլորն ալ սիրով պիտի 
ըլլան իրարու հանդէպ, եւ մէկը միւսին սպասաւոր պիտի ըլլան իրարու հանդէպ, եւ մէկը միւսին սպասաւոր պիտի ըլլան իրարու հանդէպ, եւ մէկը միւսին սպասաւոր պիտի ըլլան իրարու հանդէպ, եւ մէկը միւսին սպասաւոր պիտի 
ըլլայ: Նոյն բանը Յիսուս այսօր կ'ուզէ սորվեցնեըլլայ: Նոյն բանը Յիսուս այսօր կ'ուզէ սորվեցնեըլլայ: Նոյն բանը Յիսուս այսօր կ'ուզէ սորվեցնեըլլայ: Նոյն բանը Յիսուս այսօր կ'ուզէ սորվեցնել մեզի: Ան լ մեզի: Ան լ մեզի: Ան լ մեզի: Ան 
կ'ուզէ որ հաւատացեալներս հեզութեամբ ու խոնարհուկ'ուզէ որ հաւատացեալներս հեզութեամբ ու խոնարհուկ'ուզէ որ հաւատացեալներս հեզութեամբ ու խոնարհուկ'ուզէ որ հաւատացեալներս հեզութեամբ ու խոնարհու----
թեամբ ծառայենք իրարու, եւ ոթեամբ ծառայենք իրարու, եւ ոթեամբ ծառայենք իրարու, եւ ոթեամբ ծառայենք իրարու, եւ ո´́́́չ թէ իրարու վրայ իշխող եւ չ թէ իրարու վրայ իշխող եւ չ թէ իրարու վրայ իշխող եւ չ թէ իրարու վրայ իշխող եւ 
իրարու հրաման տուող մարդիկ ըլլանք: Դժբախտաբար քիչ իրարու հրաման տուող մարդիկ ըլլանք: Դժբախտաբար քիչ իրարու հրաման տուող մարդիկ ըլլանք: Դժբախտաբար քիչ իրարու հրաման տուող մարդիկ ըլլանք: Դժբախտաբար քիչ 
չէ թիւը այն հաւատացեալներուն` որոնք կը տառապին չէ թիւը այն հաւատացեալներուն` որոնք կը տառապին չէ թիւը այն հաւատացեալներուն` որոնք կը տառապին չէ թիւը այն հաւատացեալներուն` որոնք կը տառապին 
մեծամտութենէ. որոնք` իրենք զիրենք ուրիշէն տարբմեծամտութենէ. որոնք` իրենք զիրենք ուրիշէն տարբմեծամտութենէ. որոնք` իրենք զիրենք ուրիշէն տարբմեծամտութենէ. որոնք` իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր ու եր ու եր ու եր ու 
գերադաս կը նկատեն. որոնք` յարգուիլն ու մեծարուիլը միգերադաս կը նկատեն. որոնք` յարգուիլն ու մեծարուիլը միգերադաս կը նկատեն. որոնք` յարգուիլն ու մեծարուիլը միգերադաս կը նկատեն. որոնք` յարգուիլն ու մեծարուիլը մի----
այն իրենց իրաւունքը կը սեպեն, եւ երբեք ուրիշը մեծարելու այն իրենց իրաւունքը կը սեպեն, եւ երբեք ուրիշը մեծարելու այն իրենց իրաւունքը կը սեպեն, եւ երբեք ուրիշը մեծարելու այն իրենց իրաւունքը կը սեպեն, եւ երբեք ուրիշը մեծարելու 
մասին չեն մտածեր. որոնք` ամէն մարդէ ծառայութիւն մասին չեն մտածեր. որոնք` ամէն մարդէ ծառայութիւն մասին չեն մտածեր. որոնք` ամէն մարդէ ծառայութիւն մասին չեն մտածեր. որոնք` ամէն մարդէ ծառայութիւն 
կ'ակնկալեն, եւ երբեք ուրիշին ծառայութիւն մատուցելու մակ'ակնկալեն, եւ երբեք ուրիշին ծառայութիւն մատուցելու մակ'ակնկալեն, եւ երբեք ուրիշին ծառայութիւն մատուցելու մակ'ակնկալեն, եւ երբեք ուրիշին ծառայութիւն մատուցելու մա----
սին չեն խորհիր:սին չեն խորհիր:սին չեն խորհիր:սին չեն խորհիր:    

2)2)2)2)    Ուշագրաւ է Յիսուսի Ուշագրաւ է Յիսուսի Ուշագրաւ է Յիսուսի Ուշագրաւ է Յիսուսի սիրալիր վերաբերմունքը իր սիրալիր վերաբերմունքը իր սիրալիր վերաբերմունքը իր սիրալիր վերաբերմունքը իր 
աշակերտներուն հանդէպ: Մեղքի մէջ էին անոնք, բայց աշակերտներուն հանդէպ: Մեղքի մէջ էին անոնք, բայց աշակերտներուն հանդէպ: Մեղքի մէջ էին անոնք, բայց աշակերտներուն հանդէպ: Մեղքի մէջ էին անոնք, բայց 
չյանդիմանեց զանոնք, այլ բացատրեց թէ ինչպիսիչյանդիմանեց զանոնք, այլ բացատրեց թէ ինչպիսիչյանդիմանեց զանոնք, այլ բացատրեց թէ ինչպիսիչյանդիմանեց զանոնք, այլ բացատրեց թէ ինչպիսի´́́́ն պէտք էր ն պէտք էր ն պէտք էր ն պէտք էր 
ըլլային իրենք, եւ թէ իըլլային իրենք, եւ թէ իըլլային իրենք, եւ թէ իըլլային իրենք, եւ թէ ի´́́́նչպէս պէտք էր վարուէին իրարու նչպէս պէտք էր վարուէին իրարու նչպէս պէտք էր վարուէին իրարու նչպէս պէտք էր վարուէին իրարու 
հետ: Սխալ ճամբու մէջ էին անոնք, բայց անոնց սխալ հետ: Սխալ ճամբու մէջ էին անոնք, բայց անոնց սխալ հետ: Սխալ ճամբու մէջ էին անոնք, բայց անոնց սխալ հետ: Սխալ ճամբու մէջ էին անոնք, բայց անոնց սխալ 
ճամբան դատապարտելու փոխարէն`ճամբան դատապարտելու փոխարէն`ճամբան դատապարտելու փոխարէն`ճամբան դատապարտելու փոխարէն`    ճիշդ ճամբան ցոյց ճիշդ ճամբան ցոյց ճիշդ ճամբան ցոյց ճիշդ ճամբան ցոյց 
տուաւ անոնց: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քաղցրութեամբ տուաւ անոնց: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քաղցրութեամբ տուաւ անոնց: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քաղցրութեամբ տուաւ անոնց: Մենք կրնա՞նք Յիսուսի նման քաղցրութեամբ 
վարուիլ ինկածներուն հետ: Կրնա՞նք ուղղել մոլորածները վարուիլ ինկածներուն հետ: Կրնա՞նք ուղղել մոլորածները վարուիլ ինկածներուն հետ: Կրնա՞նք ուղղել մոլորածները վարուիլ ինկածներուն հետ: Կրնա՞նք ուղղել մոլորածները 
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դէպի ճիշդ ճամբան, առանց բացայայտելու անոնց մոլորադէպի ճիշդ ճամբան, առանց բացայայտելու անոնց մոլորադէպի ճիշդ ճամբան, առանց բացայայտելու անոնց մոլորադէպի ճիշդ ճամբան, առանց բացայայտելու անոնց մոլորա----
ծութիւնը:ծութիւնը:ծութիւնը:ծութիւնը:    

««««Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է ձեր սպասաւորը Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է ձեր սպասաւորը Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է ձեր սպասաւորը Եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ մեծ ըլլալ` պէտք է ձեր սպասաւորը 
ըլլայըլլայըլլայըլլայ»»»»    ((((Մատթէոս 20.26Մատթէոս 20.26Մատթէոս 20.26Մատթէոս 20.26):):):):    

1) 1) 1) 1) Այս հաստատումով, Տէրը յստակ դարձուց թէ մեծ են Այս հաստատումով, Տէրը յստակ դարձուց թէ մեծ են Այս հաստատումով, Տէրը յստակ դարձուց թէ մեծ են Այս հաստատումով, Տէրը յստակ դարձուց թէ մեծ են 
անոնք` որոնք կը սպասաւորեն ու կը ծառայեն ուրիշներուն, անոնք` որոնք կը սպասաւորեն ու կը ծառայեն ուրիշներուն, անոնք` որոնք կը սպասաւորեն ու կը ծառայեն ուրիշներուն, անոնք` որոնք կը սպասաւորեն ու կը ծառայեն ուրիշներուն, 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ անոնք` որոնք ուրիշներէն սպասաւորութիւն ու չ թէ անոնք` որոնք ուրիշներէն սպասաւորութիւն ու չ թէ անոնք` որոնք ուրիշներէն սպասաւորութիւն ու չ թէ անոնք` որոնք ուրիշներէն սպասաւորութիւն ու 
ծառայութիւն կ'ընդունին: Տէրը ուզեց որ իր աշակերտները ծառայութիւն կ'ընդունին: Տէրը ուզեց որ իր աշակերտները ծառայութիւն կ'ընդունին: Տէրը ուզեց որ իր աշակերտները ծառայութիւն կ'ընդունին: Տէրը ուզեց որ իր աշակերտները 
գիտնան, թէ իրենց մեծութիւնը` իրենց սպասաւոր ըգիտնան, թէ իրենց մեծութիւնը` իրենց սպասաւոր ըգիտնան, թէ իրենց մեծութիւնը` իրենց սպասաւոր ըգիտնան, թէ իրենց մեծութիւնը` իրենց սպասաւոր ըլլալու լլալու լլալու լլալու 
իրողութեան մէջ կը կայանայ. սպասաւոր մանաւանդ անոնց` իրողութեան մէջ կը կայանայ. սպասաւոր մանաւանդ անոնց` իրողութեան մէջ կը կայանայ. սպասաւոր մանաւանդ անոնց` իրողութեան մէջ կը կայանայ. սպասաւոր մանաւանդ անոնց` 
որոնք տկար ու աղքատ դասակարգը կը կազմեն: Այոորոնք տկար ու աղքատ դասակարգը կը կազմեն: Այոորոնք տկար ու աղքատ դասակարգը կը կազմեն: Այոորոնք տկար ու աղքատ դասակարգը կը կազմեն: Այո´, ´, ´, ´, 
Քրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեՔրիստոսի հետեւորդը պէտք է սպասաւոր ըլլայ, բայց ւորդը պէտք է սպասաւոր ըլլայ, բայց ւորդը պէտք է սպասաւոր ըլլայ, բայց ւորդը պէտք է սպասաւոր ըլլայ, բայց 
սպասաւոր ոսպասաւոր ոսպասաւոր ոսպասաւոր ո´́́́չ թէ հարուստին` անկէ դրամ ձեռք ձգելու չ թէ հարուստին` անկէ դրամ ձեռք ձգելու չ թէ հարուստին` անկէ դրամ ձեռք ձգելու չ թէ հարուստին` անկէ դրամ ձեռք ձգելու 
նպատակով, այլ` աղքատին, լքուածին, անտեսուածին, նպատակով, այլ` աղքատին, լքուածին, անտեսուածին, նպատակով, այլ` աղքատին, լքուածին, անտեսուածին, նպատակով, այլ` աղքատին, լքուածին, անտեսուածին, 
տնազուտնազուտնազուտնազուրկին, անտէր ու անպաշտպան եղողին:րկին, անտէր ու անպաշտպան եղողին:րկին, անտէր ու անպաշտպան եղողին:րկին, անտէր ու անպաշտպան եղողին:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտները իրարու սպասաՅիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտները իրարու սպասաՅիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտները իրարու սպասաՅիսուս կ'ուզէր որ իր աշակերտները իրարու սպասա----
ւորները ըլլային, եւ ուորները ըլլային, եւ ուորները ըլլային, եւ ուորները ըլլային, եւ ո´́́́չ թէ մէկս միւսը իր սպասաւորը չ թէ մէկս միւսը իր սպասաւորը չ թէ մէկս միւսը իր սպասաւորը չ թէ մէկս միւսը իր սպասաւորը 
նկատէր: Իր կամքն էր որ անոնք սիրով լեցուն ըլլային իրանկատէր: Իր կամքն էր որ անոնք սիրով լեցուն ըլլային իրանկատէր: Իր կամքն էր որ անոնք սիրով լեցուն ըլլային իրանկատէր: Իր կամքն էր որ անոնք սիրով լեցուն ըլլային իրա----
րու հանդէպ: Եթէ չսիրէին իրարու` պիտի չկրնային սպասարու հանդէպ: Եթէ չսիրէին իրարու` պիտի չկրնային սպասարու հանդէպ: Եթէ չսիրէին իրարու` պիտի չկրնային սպասարու հանդէպ: Եթէ չսիրէին իրարու` պիտի չկրնային սպասա----
ւոր ըլլալ իրարու:ւոր ըլլալ իրարու:ւոր ըլլալ իրարու:ւոր ըլլալ իրարու:    Քրիստոս այսօր մեզ եւս կը հրաւիրէ որ Քրիստոս այսօր մեզ եւս կը հրաւիրէ որ Քրիստոս այսօր մեզ եւս կը հրաւիրէ որ Քրիստոս այսօր մեզ եւս կը հրաւիրէ որ 
սիրենք իրարու` որպէսզի կարենանք սիրով ծառայել իրարու: սիրենք իրարու` որպէսզի կարենանք սիրով ծառայել իրարու: սիրենք իրարու` որպէսզի կարենանք սիրով ծառայել իրարու: սիրենք իրարու` որպէսզի կարենանք սիրով ծառայել իրարու: 
Քրիստոսի սրտագին փափաքն է որ իր հետեւորդները Քրիստոսի սրտագին փափաքն է որ իր հետեւորդները Քրիստոսի սրտագին փափաքն է որ իր հետեւորդները Քրիստոսի սրտագին փափաքն է որ իր հետեւորդները 
սպասաւորեն իրարու, այլ խօսքով` սպասաւորեն իրարու, այլ խօսքով` սպասաւորեն իրարու, այլ խօսքով` սպասաւորեն իրարու, այլ խօսքով` ծառայեծառայեծառայեծառայե´́́́ն իրարու, ն իրարու, ն իրարու, ն իրարու, 
օգնեօգնեօգնեօգնե´́́́ն իրարու, հնազանդին իրարու, հնազանդին իրարու, հնազանդին իրարու, հնազանդի´́́́ն իրարու, զօրակցին իրարու, զօրակցին իրարու, զօրակցին իրարու, զօրակցի´́́́ն իրարու:ն իրարու:ն իրարու:ն իրարու:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս չէր ուզեր Յիսուս չէր ուզեր Յիսուս չէր ուզեր Յիսուս չէր ուզեր որ իր աշակերտները այն տպաւոոր իր աշակերտները այն տպաւոոր իր աշակերտները այն տպաւոոր իր աշակերտները այն տպաւորուրուրուրու----
թիւնը ունենային, որ իրենք առաքելութեան ու պաշտօնի թիւնը ունենային, որ իրենք առաքելութեան ու պաշտօնի թիւնը ունենային, որ իրենք առաքելութեան ու պաշտօնի թիւնը ունենային, որ իրենք առաքելութեան ու պաշտօնի 
կանչուած էին` որպէսզի ասորկանչուած էին` որպէսզի ասորկանչուած էին` որպէսզի ասորկանչուած էին` որպէսզի ասոր----անոր հրամայէին եւ ասկէ ու անոր հրամայէին եւ ասկէ ու անոր հրամայէին եւ ասկէ ու անոր հրամայէին եւ ասկէ ու 
անկէ սպասաւորութիւն ընդունէին: Ընդհակառակը, ան անկէ սպասաւորութիւն ընդունէին: Ընդհակառակը, ան անկէ սպասաւորութիւն ընդունէին: Ընդհակառակը, ան անկէ սպասաւորութիւն ընդունէին: Ընդհակառակը, ան 
կ'ուզէր որ իր աշակերտները անդրադառնային որ իրենք կ'ուզէր որ իր աշակերտները անդրադառնային որ իրենք կ'ուզէր որ իր աշակերտները անդրադառնային որ իրենք կ'ուզէր որ իր աշակերտները անդրադառնային որ իրենք 
ուրիշին ծառայելու առաքելոուրիշին ծառայելու առաքելոուրիշին ծառայելու առաքելոուրիշին ծառայելու առաքելութեան ու պաշտօնին կանչուած ւթեան ու պաշտօնին կանչուած ւթեան ու պաշտօնին կանչուած ւթեան ու պաշտօնին կանչուած 
էին, եւ ոէին, եւ ոէին, եւ ոէին, եւ ո´́́́չ թէ ուրիշներէն ծառայութիւն ընդունելու փառքին:չ թէ ուրիշներէն ծառայութիւն ընդունելու փառքին:չ թէ ուրիշներէն ծառայութիւն ընդունելու փառքին:չ թէ ուրիշներէն ծառայութիւն ընդունելու փառքին:    
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4) 4) 4) 4) Յիսուս սպասաւոր մարդը կը կոչէ` մեծ: Մեզի համար Յիսուս սպասաւոր մարդը կը կոչէ` մեծ: Մեզի համար Յիսուս սպասաւոր մարդը կը կոչէ` մեծ: Մեզի համար Յիսուս սպասաւոր մարդը կը կոչէ` մեծ: Մեզի համար 
ո՞վ է մեծ մարդը. սպասաւո՞ր մարդը, թէ` ուրիշներէն սպաո՞վ է մեծ մարդը. սպասաւո՞ր մարդը, թէ` ուրիշներէն սպաո՞վ է մեծ մարդը. սպասաւո՞ր մարդը, թէ` ուրիշներէն սպաո՞վ է մեծ մարդը. սպասաւո՞ր մարդը, թէ` ուրիշներէն սպա----
սաւորութիւն ընդունող մարդը:սաւորութիւն ընդունող մարդը:սաւորութիւն ընդունող մարդը:սաւորութիւն ընդունող մարդը:    

5) 5) 5) 5) Անձնուրաց կերպով աշխատողներն ու ուրիշնԱնձնուրաց կերպով աշխատողներն ու ուրիշնԱնձնուրաց կերպով աշխատողներն ու ուրիշնԱնձնուրաց կերպով աշխատողներն ու ուրիշներուն երուն երուն երուն 
սպասաւորողներն են մեսպասաւորողներն են մեսպասաւորողներն են մեսպասաւորողներն են մեծ մարդիկը, եւ ճիշդ այդպիսիներըծ մարդիկը, եւ ճիշդ այդպիսիներըծ մարդիկը, եւ ճիշդ այդպիսիներըծ մարդիկը, եւ ճիշդ այդպիսիները    
պէտք է պատուել, բայց այսօր դժբախտաբար ոպէտք է պատուել, բայց այսօր դժբախտաբար ոպէտք է պատուել, բայց այսօր դժբախտաբար ոպէտք է պատուել, բայց այսօր դժբախտաբար ո´́́́չ թէ անձնուչ թէ անձնուչ թէ անձնուչ թէ անձնու----
րաց կերպով աշխատողներն են որ կը պատուըուին, այլ` րաց կերպով աշխատողներն են որ կը պատուըուին, այլ` րաց կերպով աշխատողներն են որ կը պատուըուին, այլ` րաց կերպով աշխատողներն են որ կը պատուըուին, այլ` 
առերես աշխատողները, կեղծաւորաբար աշխատողները, եւ առերես աշխատողները, կեղծաւորաբար աշխատողները, եւ առերես աշխատողները, կեղծաւորաբար աշխատողները, եւ առերես աշխատողները, կեղծաւորաբար աշխատողները, եւ 
երբեմն ալ` բնաւ չաշխատողները:երբեմն ալ` բնաւ չաշխատողները:երբեմն ալ` բնաւ չաշխատողները:երբեմն ալ` բնաւ չաշխատողները:    

««««Եւ եթէ ձեզմէ մէկը Եւ եթէ ձեզմէ մէկը Եւ եթէ ձեզմէ մէկը Եւ եթէ ձեզմէ մէկը ուզէ առաջին ըլլալ` պէտք է ձեր ուզէ առաջին ըլլալ` պէտք է ձեր ուզէ առաջին ըլլալ` պէտք է ձեր ուզէ առաջին ըլլալ` պէտք է ձեր 
ծառան ըլլայծառան ըլլայծառան ըլլայծառան ըլլայ»»»»    ((((Մատթէոս 20.27):Մատթէոս 20.27):Մատթէոս 20.27):Մատթէոս 20.27):    

1) 1) 1) 1) Առաջին ըլլալ ուզող աշակերտը, պէտք էր ծառայ ըլլար Առաջին ըլլալ ուզող աշակերտը, պէտք էր ծառայ ըլլար Առաջին ըլլալ ուզող աշակերտը, պէտք էր ծառայ ըլլար Առաջին ըլլալ ուզող աշակերտը, պէտք էր ծառայ ըլլար 
միւս աշակերտներուն: Իսկ ծառայ ըլլալու համար` պէտք էր միւս աշակերտներուն: Իսկ ծառայ ըլլալու համար` պէտք էր միւս աշակերտներուն: Իսկ ծառայ ըլլալու համար` պէտք էր միւս աշակերտներուն: Իսկ ծառայ ըլլալու համար` պէտք էր 
պարպուած ըլլար պարպուած ըլլար պարպուած ըլլար պարպուած ըլլար ««««եսեսեսես»»»»էն: էն: էն: էն: ««««ԵսԵսԵսԵս» » » » ունեցող մարդը` փառասէր ունեցող մարդը` փառասէր ունեցող մարդը` փառասէր ունեցող մարդը` փառասէր 
կ'ըլլայ, իսկ փառասէր մարդը` չի կրնար ծառկ'ըլլայ, իսկ փառասէր մարդը` չի կրնար ծառկ'ըլլայ, իսկ փառասէր մարդը` չի կրնար ծառկ'ըլլայ, իսկ փառասէր մարդը` չի կրնար ծառայ ըլլալ, կամ այ ըլլալ, կամ այ ըլլալ, կամ այ ըլլալ, կամ 
ծառայութիւն մատուցել:ծառայութիւն մատուցել:ծառայութիւն մատուցել:ծառայութիւն մատուցել:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս առաջին կը կոչէ այն մարդը որ ինքզինք բոլոՅիսուս առաջին կը կոչէ այն մարդը որ ինքզինք բոլոՅիսուս առաջին կը կոչէ այն մարդը որ ինքզինք բոլոՅիսուս առաջին կը կոչէ այն մարդը որ ինքզինք բոլո----
րին ծառայ կը դարձնէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ թէ ինքզինք րին ծառայ կը դարձնէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ թէ ինքզինք րին ծառայ կը դարձնէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ թէ ինքզինք րին ծառայ կը դարձնէ: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ թէ ինքզինք 
բոլորին ծառայ դարձուց (Ա.Կորնթացիս 9.19),բոլորին ծառայ դարձուց (Ա.Կորնթացիս 9.19),բոլորին ծառայ դարձուց (Ա.Կորնթացիս 9.19),բոլորին ծառայ դարձուց (Ա.Կորնթացիս 9.19),    եւ ճիշդ անոր եւ ճիշդ անոր եւ ճիշդ անոր եւ ճիշդ անոր 
համար ալ առաքեալներուն մէջ ան առաջին տեղը գրաւեց: համար ալ առաքեալներուն մէջ ան առաջին տեղը գրաւեց: համար ալ առաքեալներուն մէջ ան առաջին տեղը գրաւեց: համար ալ առաքեալներուն մէջ ան առաջին տեղը գրաւեց: 
Ան բոլոր առաԱն բոլոր առաԱն բոլոր առաԱն բոլոր առաքեալներէն աւելիքեալներէն աւելիքեալներէն աւելիքեալներէն աւելի´ ´ ´ ´ աշխատեցաւ եւ բոլոր աշխատեցաւ եւ բոլոր աշխատեցաւ եւ բոլոր աշխատեցաւ եւ բոլոր 
առաքեալներէն աւելի արդիւնք տուաւ, եւ ուստի` արդար է առաքեալներէն աւելի արդիւնք տուաւ, եւ ուստի` արդար է առաքեալներէն աւելի արդիւնք տուաւ, եւ ուստի` արդար է առաքեալներէն աւելի արդիւնք տուաւ, եւ ուստի` արդար է 
որ ան բոլոր առաքեալներուն մէջ առաջին տեղը գրաւէ: Ան որ ան բոլոր առաքեալներուն մէջ առաջին տեղը գրաւէ: Ան որ ան բոլոր առաքեալներուն մէջ առաջին տեղը գրաւէ: Ան որ ան բոլոր առաքեալներուն մէջ առաջին տեղը գրաւէ: Ան 
առաքեալներէն բաւական ետք առաքելութեան կանչուեցաւ, առաքեալներէն բաւական ետք առաքելութեան կանչուեցաւ, առաքեալներէն բաւական ետք առաքելութեան կանչուեցաւ, առաքեալներէն բաւական ետք առաքելութեան կանչուեցաւ, 
բայց իր առաքելական գործունէութեամբ բոլորը գերազանցեց: բայց իր առաքելական գործունէութեամբ բոլորը գերազանցեց: բայց իր առաքելական գործունէութեամբ բոլորը գերազանցեց: բայց իր առաքելական գործունէութեամբ բոլորը գերազանցեց: 
Վերջինը իՎերջինը իՎերջինը իՎերջինը ի´́́́նքնքնքնք    կանչուեցաւ` առաջինը սակայն իկանչուեցաւ` առաջինը սակայն իկանչուեցաւ` առաջինը սակայն իկանչուեցաւ` առաջինը սակայն ի´́́́նք եղաւ:նք եղաւ:նք եղաւ:նք եղաւ:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին: Մեզի համար Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին: Մեզի համար Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին: Մեզի համար Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին: Մեզի համար 
ո՞վ է առաջին նկատուող մարդը. ծառա՞յ մարդը, թէ` ուրիշո՞վ է առաջին նկատուող մարդը. ծառա՞յ մարդը, թէ` ուրիշո՞վ է առաջին նկատուող մարդը. ծառա՞յ մարդը, թէ` ուրիշո՞վ է առաջին նկատուող մարդը. ծառա՞յ մարդը, թէ` ուրիշ----
ներէն ծառայութիւն ընդունող բարձրաստիճան մարդը:ներէն ծառայութիւն ընդունող բարձրաստիճան մարդը:ներէն ծառայութիւն ընդունող բարձրաստիճան մարդը:ներէն ծառայութիւն ընդունող բարձրաստիճան մարդը:    

4) 4) 4) 4) Երբ Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին, կը Երբ Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին, կը Երբ Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին, կը Երբ Յիսուս ծառայ մարդը կը կոչէ` առաջին, կը 
նշանակէ թէ ան կը պատոնշանակէ թէ ան կը պատոնշանակէ թէ ան կը պատոնշանակէ թէ ան կը պատուէ ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` ւէ ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` ւէ ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` ւէ ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` 
ուրիշներուն ծառայութիւն մատուցանող մարդիկը: Յիսուս իր ուրիշներուն ծառայութիւն մատուցանող մարդիկը: Յիսուս իր ուրիշներուն ծառայութիւն մատուցանող մարդիկը: Յիսուս իր ուրիշներուն ծառայութիւն մատուցանող մարդիկը: Յիսուս իր 
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տուեալ խօսքով կը սորվեցնէ մեզի պատուել ծառայող մարտուեալ խօսքով կը սորվեցնէ մեզի պատուել ծառայող մարտուեալ խօսքով կը սորվեցնէ մեզի պատուել ծառայող մարտուեալ խօսքով կը սորվեցնէ մեզի պատուել ծառայող մար----
դիկը: Մենք կը պատուե՞նք ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` դիկը: Մենք կը պատուե՞նք ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` դիկը: Մենք կը պատուե՞նք ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` դիկը: Մենք կը պատուե՞նք ծառայ մարդիկը, այլ խօսքով` 
խոնարհաբար ծառայող մարդիկը, աննշմար կերպով խոնարհաբար ծառայող մարդիկը, աննշմար կերպով խոնարհաբար ծառայող մարդիկը, աննշմար կերպով խոնարհաբար ծառայող մարդիկը, աննշմար կերպով 
ծառայող մարդիկը: Աշխարհիկ մծառայող մարդիկը: Աշխարհիկ մծառայող մարդիկը: Աշխարհիկ մծառայող մարդիկը: Աշխարհիկ մարդիկ կը պատուեն մեծաարդիկ կը պատուեն մեծաարդիկ կը պատուեն մեծաարդիկ կը պատուեն մեծա----
հարուստները` անոնցմէ օգտուելու նպատակով, մենք սահարուստները` անոնցմէ օգտուելու նպատակով, մենք սահարուստները` անոնցմէ օգտուելու նպատակով, մենք սահարուստները` անոնցմէ օգտուելու նպատակով, մենք սա----
կայն, պէտք է պատուենք հեզաբար ուրիշներուն ծառայող կայն, պէտք է պատուենք հեզաբար ուրիշներուն ծառայող կայն, պէտք է պատուենք հեզաբար ուրիշներուն ծառայող կայն, պէտք է պատուենք հեզաբար ուրիշներուն ծառայող 
մարդիկը` անոնցմով օրհնուելու համար:մարդիկը` անոնցմով օրհնուելու համար:մարդիկը` անոնցմով օրհնուելու համար:մարդիկը` անոնցմով օրհնուելու համար:    

««««Որովհետեւ Մարդու Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու Որովհետեւ Մարդու Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու Որովհետեւ Մարդու Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու Որովհետեւ Մարդու Որդին, ինքն ալ, չեկաւ ուրիշներու 
կողմէ սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելոկողմէ սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելոկողմէ սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելոկողմէ սպասաւորութիւն ընդունելու, այլ սպասաւորելու եւ իր ւ եւ իր ւ եւ իր ւ եւ իր 
կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տալուկեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տալուկեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տալուկեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տալու»»»»    ((((ՄատթէՄատթէՄատթէՄատթէ----
ոս 20.28):ոս 20.28):ոս 20.28):ոս 20.28):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս իր աշակերտներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, Յիսուս իր աշակերտներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, Յիսուս իր աշակերտներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, Յիսուս իր աշակերտներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, 
թէ իր առաքելութեան նպատակը` ուրիշներուն սպասաւոթէ իր առաքելութեան նպատակը` ուրիշներուն սպասաւոթէ իր առաքելութեան նպատակը` ուրիշներուն սպասաւոթէ իր առաքելութեան նպատակը` ուրիշներուն սպասաւո----
րելն էր, եւ որելն էր, եւ որելն էր, եւ որելն էր, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ուրիշներու կողմէ սպասաւորութիւն ընդուուրիշներու կողմէ սպասաւորութիւն ընդուուրիշներու կողմէ սպասաւորութիւն ընդուուրիշներու կողմէ սպասաւորութիւն ընդու----
ննննիլը, որպէսզի անոնց սորվեցնէր, թիլը, որպէսզի անոնց սորվեցնէր, թիլը, որպէսզի անոնց սորվեցնէր, թիլը, որպէսզի անոնց սորվեցնէր, թէ իրեէ իրեէ իրեէ իրե´́́́նց ալ առաքելունց ալ առաքելունց ալ առաքելունց ալ առաքելու----
թեան նպատակը մարդոց սպասաւորելը պէտք է ըլլայ, եւ ոթեան նպատակը մարդոց սպասաւորելը պէտք է ըլլայ, եւ ոթեան նպատակը մարդոց սպասաւորելը պէտք է ըլլայ, եւ ոթեան նպատակը մարդոց սպասաւորելը պէտք է ըլլայ, եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ մարդոց թէ մարդոց թէ մարդոց թէ մարդոց կողմէ սպասաւորութիւն ընդունկողմէ սպասաւորութիւն ընդունկողմէ սպասաւորութիւն ընդունկողմէ սպասաւորութիւն ընդունիլը:իլը:իլը:իլը:    

2) 2) 2) 2) Երբ թագաւորի մը որդին ուրիշ երկիր երթար` մեծ Երբ թագաւորի մը որդին ուրիշ երկիր երթար` մեծ Երբ թագաւորի մը որդին ուրիշ երկիր երթար` մեծ Երբ թագաւորի մը որդին ուրիշ երկիր երթար` մեծ 
պատիւներու կ'արժանանար ու բոլորէն մեծ յարգանք կը պատիւներու կ'արժանանար ու բոլորէն մեծ յարգանք կը պատիւներու կ'արժանանար ու բոլորէն մեծ յարգանք կը պատիւներու կ'արժանանար ու բոլորէն մեծ յարգանք կը 
վայելէր: Եւ սակայն, երբ թագաւորներուն թագաւվայելէր: Եւ սակայն, երբ թագաւորներուն թագաւվայելէր: Եւ սակայն, երբ թագաւորներուն թագաւվայելէր: Եւ սակայն, երբ թագաւորներուն թագաւորը` Յիսուս, որը` Յիսուս, որը` Յիսուս, որը` Յիսուս, 
երկինքը թողուց ու աշխարհ եկաւ` ոերկինքը թողուց ու աշխարհ եկաւ` ոերկինքը թողուց ու աշխարհ եկաւ` ոերկինքը թողուց ու աշխարհ եկաւ` ո´́́́չ մէկ պատիւի արժաչ մէկ պատիւի արժաչ մէկ պատիւի արժաչ մէկ պատիւի արժա----
նացաւ, եւ մարդիկ զինք չյարգեցին, չպատուեցին, չփառաւոնացաւ, եւ մարդիկ զինք չյարգեցին, չպատուեցին, չփառաւոնացաւ, եւ մարդիկ զինք չյարգեցին, չպատուեցին, չփառաւոնացաւ, եւ մարդիկ զինք չյարգեցին, չպատուեցին, չփառաւո----
րեցին: Երբ պիտի ծնէր` չունեցաւ տեղ մը ուր կարենար ծնիլ րեցին: Երբ պիտի ծնէր` չունեցաւ տեղ մը ուր կարենար ծնիլ րեցին: Երբ պիտի ծնէր` չունեցաւ տեղ մը ուր կարենար ծնիլ րեցին: Երբ պիտի ծնէր` չունեցաւ տեղ մը ուր կարենար ծնիլ 
((((Ղուկաս 2.7): Երբ առիթով մը ուզեց հանգիստ ընել` չունեցաւ Ղուկաս 2.7): Երբ առիթով մը ուզեց հանգիստ ընել` չունեցաւ Ղուկաս 2.7): Երբ առիթով մը ուզեց հանգիստ ընել` չունեցաւ Ղուկաս 2.7): Երբ առիթով մը ուզեց հանգիստ ընել` չունեցաւ 
տեղ մը ուր կարենար գլուխը դտեղ մը ուր կարենար գլուխը դտեղ մը ուր կարենար գլուխը դտեղ մը ուր կարենար գլուխը դնել ու հանգչիլ (Մատթէոս նել ու հանգչիլ (Մատթէոս նել ու հանգչիլ (Մատթէոս նել ու հանգչիլ (Մատթէոս 
8.20): 8.20): 8.20): 8.20): Երբ ծարաւցած Յակոբի ջրհորին քով նստաւ` ջուր Երբ ծարաւցած Յակոբի ջրհորին քով նստաւ` ջուր Երբ ծարաւցած Յակոբի ջրհորին քով նստաւ` ջուր Երբ ծարաւցած Յակոբի ջրհորին քով նստաւ` ջուր 
տուող չեղաւ իրեն (Յովհաննէս 4.9): Երբ մահուան դատատուող չեղաւ իրեն (Յովհաննէս 4.9): Երբ մահուան դատատուող չեղաւ իրեն (Յովհաննէս 4.9): Երբ մահուան դատատուող չեղաւ իրեն (Յովհաննէս 4.9): Երբ մահուան դատա----
պարտուեցաւ` չկար մէկը որ զինք պաշտպանէր (Մատթէոս պարտուեցաւ` չկար մէկը որ զինք պաշտպանէր (Մատթէոս պարտուեցաւ` չկար մէկը որ զինք պաշտպանէր (Մատթէոս պարտուեցաւ` չկար մէկը որ զինք պաշտպանէր (Մատթէոս 
27.20): 27.20): 27.20): 27.20): Երբ մեռաւ` չունէր անձնական գերեզման մը ուր Երբ մեռաւ` չունէր անձնական գերեզման մը ուր Երբ մեռաւ` չունէր անձնական գերեզման մը ուր Երբ մեռաւ` չունէր անձնական գերեզման մը ուր 
կարենար թաղուիլ (Մատթէոս 27.59կարենար թաղուիլ (Մատթէոս 27.59կարենար թաղուիլ (Մատթէոս 27.59կարենար թաղուիլ (Մատթէոս 27.59): ): ): ): Իր համակ կեանքով Իր համակ կեանքով Իր համակ կեանքով Իր համակ կեանքով 
Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է սպասաւոր ըլլալ եւ ոՅիսուս սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է սպասաւոր ըլլալ եւ ոՅիսուս սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է սպասաւոր ըլլալ եւ ոՅիսուս սորվեցուց մեզի, թէ պէտք է սպասաւոր ըլլալ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
սպասաւորութիւն ակնկալել:սպասաւորութիւն ակնկալել:սպասաւորութիւն ակնկալել:սպասաւորութիւն ակնկալել:    
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3) 3) 3) 3) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին հիւանդները, կոյրերն Քրիստոսի ժամանակ շատ էին հիւանդները, կոյրերն Քրիստոսի ժամանակ շատ էին հիւանդները, կոյրերն Քրիստոսի ժամանակ շատ էին հիւանդները, կոյրերն 
ու կաղերը, խուլերն ու համրերը, անտեսուածներն ու լքուածու կաղերը, խուլերն ու համրերը, անտեսուածներն ու լքուածու կաղերը, խուլերն ու համրերը, անտեսուածներն ու լքուածու կաղերը, խուլերն ու համրերը, անտեսուածներն ու լքուած----
ները, հարստահարուածներն ու իրաւազրկուածները: Ասոնքները, հարստահարուածներն ու իրաւազրկուածները: Ասոնքները, հարստահարուածներն ու իրաւազրկուածները: Ասոնքները, հարստահարուածներն ու իրաւազրկուածները: Ասոնք    
սպասաւորութեան պէսպասաւորութեան պէսպասաւորութեան պէսպասաւորութեան պէ´́́́տք ունէին, ծառայութեան կարիտք ունէին, ծառայութեան կարիտք ունէին, ծառայութեան կարիտք ունէին, ծառայութեան կարի´́́́քը քը քը քը 
ունէին. եւ Յիսուս իունէին. եւ Յիսուս իունէին. եւ Յիսուս իունէին. եւ Յիսուս ի´́́́նք եղաւ անոնց սպասաւորն ու ծառանք եղաւ անոնց սպասաւորն ու ծառանք եղաւ անոնց սպասաւորն ու ծառանք եղաւ անոնց սպասաւորն ու ծառայոյոյոյո----
ղը: Այսօր ալ շատ կան հիւանդներ ու անտեսուածներ, հաղը: Այսօր ալ շատ կան հիւանդներ ու անտեսուածներ, հաղը: Այսօր ալ շատ կան հիւանդներ ու անտեսուածներ, հաղը: Այսօր ալ շատ կան հիւանդներ ու անտեսուածներ, հա----
րըստահարուածներ ու իրաւազրկուածներ, որոնք մեր ծառարըստահարուածներ ու իրաւազրկուածներ, որոնք մեր ծառարըստահարուածներ ու իրաւազրկուածներ, որոնք մեր ծառարըստահարուածներ ու իրաւազրկուածներ, որոնք մեր ծառա----
յութեան կարիքը ունին: Կրնա՞նք Տիրոջ նման ու Տիրոջյութեան կարիքը ունին: Կրնա՞նք Տիրոջ նման ու Տիրոջյութեան կարիքը ունին: Կրնա՞նք Տիրոջ նման ու Տիրոջյութեան կարիքը ունին: Կրնա՞նք Տիրոջ նման ու Տիրոջ    խոխոխոխո----
նարնարնարնարհութեամբ ծառայել անոնց:հութեամբ ծառայել անոնց:հութեամբ ծառայել անոնց:հութեամբ ծառայել անոնց:    

4) 4) 4) 4) ««««Իր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տաԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տաԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տաԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տա----
լուլուլուլու»:»:»:»:    Յիսուս աննպատակ կերպով չծառայեց. իր նպատակը` Յիսուս աննպատակ կերպով չծառայեց. իր նպատակը` Յիսուս աննպատակ կերպով չծառայեց. իր նպատակը` Յիսուս աննպատակ կերպով չծառայեց. իր նպատակը` 
մարդոց փրկութիւնն էր: Ան ծառայեց մարդոց` որպէսզի մարդոց փրկութիւնն էր: Ան ծառայեց մարդոց` որպէսզի մարդոց փրկութիւնն էր: Ան ծառայեց մարդոց` որպէսզի մարդոց փրկութիւնն էր: Ան ծառայեց մարդոց` որպէսզի 
կարենար փրկութեան առաջնորդել զանոնք: Պօղոս առաքեալ կարենար փրկութեան առաջնորդել զանոնք: Պօղոս առաքեալ կարենար փրկութեան առաջնորդել զանոնք: Պօղոս առաքեալ կարենար փրկութեան առաջնորդել զանոնք: Պօղոս առաքեալ 
իիիի´́́́նք եւս ծառայեց բոլորին` զանք եւս ծառայեց բոլորին` զանք եւս ծառայեց բոլորին` զանք եւս ծառայեց բոլորին` զանոնք փրկութեան առաջնորդենոնք փրկութեան առաջնորդենոնք փրկութեան առաջնորդենոնք փրկութեան առաջնորդե----
լու նպատակով: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք եկաւ լու նպատակով: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք եկաւ լու նպատակով: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք եկաւ լու նպատակով: Երբ Յիսուս կը հաստատէ թէ ինք եկաւ 
սպասաւորելու մարդոց եւ սպասաւորելու մարդոց եւ սպասաւորելու մարդոց եւ սպասաւորելու մարդոց եւ ««««իիիիր կեանքը շատերու համար ր կեանքը շատերու համար ր կեանքը շատերու համար ր կեանքը շատերու համար 
որպէս փրկագին տաորպէս փրկագին տաորպէս փրկագին տաորպէս փրկագին տալուլուլուլու»»»»,,,,    խորքին մէջ, անով կ'ուզէր խորքին մէջ, անով կ'ուզէր խորքին մէջ, անով կ'ուզէր խորքին մէջ, անով կ'ուզէր 
աշակերտներունաշակերտներունաշակերտներունաշակերտներուն    սորվեցնել, որ եթէ կ'ուզէին հետագային սորվեցնել, որ եթէ կ'ուզէին հետագային սորվեցնել, որ եթէ կ'ուզէին հետագային սորվեցնել, որ եթէ կ'ուզէին հետագային 
մարդիկը փրկութեան առաջնորդել` պէտք էմարդիկը փրկութեան առաջնորդել` պէտք էմարդիկը փրկութեան առաջնորդել` պէտք էմարդիկը փրկութեան առաջնորդել` պէտք է    անոնց սպասաանոնց սպասաանոնց սպասաանոնց սպասա----
ւորել սորվին: Աշակերտները Քրիստոսով իրագործուած ւորել սորվին: Աշակերտները Քրիստոսով իրագործուած ւորել սորվին: Աշակերտները Քրիստոսով իրագործուած ւորել սորվին: Աշակերտները Քրիստոսով իրագործուած 
փրկութեան մատակարարները պէտք էր ըլլային: Բայց փրկութեան մատակարարները պէտք էր ըլլային: Բայց փրկութեան մատակարարները պէտք էր ըլլային: Բայց փրկութեան մատակարարները պէտք էր ըլլային: Բայց 
որպէսզի սքանչելի եւ սքանչելագործ մատակարարներ ըլլաորպէսզի սքանչելի եւ սքանչելագործ մատակարարներ ըլլաորպէսզի սքանչելի եւ սքանչելագործ մատակարարներ ըլլաորպէսզի սքանչելի եւ սքանչելագործ մատակարարներ ըլլա----
յին` պէտք էր իրենք զիրենք մարդոց ծառայ ու սպասաւոր յին` պէտք էր իրենք զիրենք մարդոց ծառայ ու սպասաւոր յին` պէտք էր իրենք զիրենք մարդոց ծառայ ու սպասաւոր յին` պէտք էր իրենք զիրենք մարդոց ծառայ ու սպասաւոր 
դարձնէին:դարձնէին:դարձնէին:դարձնէին:    

5) 5) 5) 5) ««««Իր կեանքը շատերու համար որպէս փրկԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկԻր կեանքը շատերու համար որպէս փրկագին տաագին տաագին տաագին տա----
լուլուլուլու»:»:»:»:    Յիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ոՅիսուս ո´́́́չ միայն սպասաւորեց մարդոց, այլ զանոնք չ միայն սպասաւորեց մարդոց, այլ զանոնք չ միայն սպասաւորեց մարդոց, այլ զանոնք չ միայն սպասաւորեց մարդոց, այլ զանոնք 
փրկելու համար` իր կեանքը տուաւ իբրեւ փրկագին, փրկելու համար` իր կեանքը տուաւ իբրեւ փրկագին, փրկելու համար` իր կեանքը տուաւ իբրեւ փրկագին, փրկելու համար` իր կեանքը տուաւ իբրեւ փրկագին, 
այսինքն` անոնց փրկութեան գինը իբրեւ: Ամէն մեծ բան իր այսինքն` անոնց փրկութեան գինը իբրեւ: Ամէն մեծ բան իր այսինքն` անոնց փրկութեան գինը իբրեւ: Ամէն մեծ բան իր այսինքն` անոնց փրկութեան գինը իբրեւ: Ամէն մեծ բան իր 
մեծ գինը ունի: Մարդոց փրկութեան մեծ գործն ալ իր մեծ մեծ գինը ունի: Մարդոց փրկութեան մեծ գործն ալ իր մեծ մեծ գինը ունի: Մարդոց փրկութեան մեծ գործն ալ իր մեծ մեծ գինը ունի: Մարդոց փրկութեան մեծ գործն ալ իր մեծ 
գինը ունէր, եւ ատիկա Աստուծոյ Որդիին արիւնն գինը ունէր, եւ ատիկա Աստուծոյ Որդիին արիւնն գինը ունէր, եւ ատիկա Աստուծոյ Որդիին արիւնն գինը ունէր, եւ ատիկա Աստուծոյ Որդիին արիւնն էր: Մարդէր: Մարդէր: Մարդէր: Մարդ----
կութեան կեանքը փրկելու համար` Քրիստոս իր կեանքը կութեան կեանքը փրկելու համար` Քրիստոս իր կեանքը կութեան կեանքը փրկելու համար` Քրիստոս իր կեանքը կութեան կեանքը փրկելու համար` Քրիստոս իր կեանքը 
զոհեց: Այստեղ լռելեայն կերպով Յիսուս իր աշակերտներուն զոհեց: Այստեղ լռելեայն կերպով Յիսուս իր աշակերտներուն զոհեց: Այստեղ լռելեայն կերպով Յիսուս իր աշակերտներուն զոհեց: Այստեղ լռելեայն կերպով Յիսուս իր աշակերտներուն 
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կը սորվեցնէր, թէ փրկութիւնը տարածելու համար` անոնք կը սորվեցնէր, թէ փրկութիւնը տարածելու համար` անոնք կը սորվեցնէր, թէ փրկութիւնը տարածելու համար` անոնք կը սորվեցնէր, թէ փրկութիւնը տարածելու համար` անոնք 
կրնան իրենց կեանքը անգամ զոհել: Այոկրնան իրենց կեանքը անգամ զոհել: Այոկրնան իրենց կեանքը անգամ զոհել: Այոկրնան իրենց կեանքը անգամ զոհել: Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս կ'ուզէր որ Յիսուս կ'ուզէր որ Յիսուս կ'ուզէր որ Յիսուս կ'ուզէր որ 
իր աշակերտները` ճիշդ իրեն նման, սորվէիիր աշակերտները` ճիշդ իրեն նման, սորվէիիր աշակերտները` ճիշդ իրեն նման, սորվէիիր աշակերտները` ճիշդ իրեն նման, սորվէին զոհուիլ մարն զոհուիլ մարն զոհուիլ մարն զոհուիլ մար----
դոց փրկութեան համար: Եւ աշակերտները հետագային դոց փրկութեան համար: Եւ աշակերտները հետագային դոց փրկութեան համար: Եւ աշակերտները հետագային դոց փրկութեան համար: Եւ աշակերտները հետագային 
պիտի սորվէին ասիկա, ինչ որ Յովհաննէս առաքեալը ցոյց պիտի սորվէին ասիկա, ինչ որ Յովհաննէս առաքեալը ցոյց պիտի սորվէին ասիկա, ինչ որ Յովհաննէս առաքեալը ցոյց պիտի սորվէին ասիկա, ինչ որ Յովհաննէս առաքեալը ցոյց 
կու տայ. կու տայ. կու տայ. կու տայ. ««««Մենք սէրը ճանչցՄենք սէրը ճանչցՄենք սէրը ճանչցՄենք սէրը ճանչցաաաանք անով` որ Քրիստոս իր նք անով` որ Քրիստոս իր նք անով` որ Քրիստոս իր նք անով` որ Քրիստոս իր 
կեանքը զոհեց մեզի համար: Հետեւաբար մեկեանքը զոհեց մեզի համար: Հետեւաբար մեկեանքը զոհեց մեզի համար: Հետեւաբար մեկեանքը զոհեց մեզի համար: Հետեւաբար մե´́́́նք եւս մեր նք եւս մեր նք եւս մեր նք եւս մեր 
կեանքը պէտք է զոհենք մեր եղբայրներուն համարկեանքը պէտք է զոհենք մեր եղբայրներուն համարկեանքը պէտք է զոհենք մեր եղբայրներուն համարկեանքը պէտք է զոհենք մեր եղբայրներուն համար»»»»    
((((ԱԱԱԱ....Յովհաննէս 3.16):Յովհաննէս 3.16):Յովհաննէս 3.16):Յովհաննէս 3.16):    

Վերջապէս, սիրելիներ, Յիսուսի արիւնը կարող է սրբել Վերջապէս, սիրելիներ, Յիսուսի արիւնը կարող է սրբել Վերջապէս, սիրելիներ, Յիսուսի արիւնը կարող է սրբել Վերջապէս, սիրելիներ, Յիսուսի արիւնը կարող է սրբել 
մեր բոլոր մեղքերը: Ուստի, գանք իրեն ու խոստովանինք մեր մեր բոլոր մեղքերը: Ուստի, գանք իրեն ու խոստովանինք մեր մեր բոլոր մեղքերը: Ուստի, գանք իրեն ու խոստովանինք մեր մեր բոլոր մեղքերը: Ուստի, գանք իրեն ու խոստովանինք մեր 
մեղքերը: Իրեն համար հաճոյք է ներել ու սրբել մեզ: Չզրկենք մեղքերը: Իրեն համար հաճոյք է ներել ու սրբել մեզ: Չզրկենք մեղքերը: Իրեն համար հաճոյք է ներել ու սրբել մեզ: Չզրկենք մեղքերը: Իրեն համար հաճոյք է ներել ու սրբել մեզ: Չզրկենք 
Տէրը իր այս հաճոյքէն, որպէսզի չզրկուինք իր շնորհելիք Տէրը իր այս հաճոյքէն, որպէսզի չզրկուինք իր շնորհելիք Տէրը իր այս հաճոյքէն, որպէսզի չզրկուինք իր շնորհելիք Տէրը իր այս հաճոյքէն, որպէսզի չզրկուինք իր շնորհելիք 
փրկութենէն:փրկութենէն:փրկութենէն:փրկութենէն:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵՆՔԵՆՔԵՆՔ    

ՏէՏէՏէՏէ´́́́րրրր    Յիսուս,Յիսուս,Յիսուս,Յիսուս,    
ԵԵԵԵս չեմ ուզեր աջ կամ ձախ կողմդ նստիլս չեմ ուզեր աջ կամ ձախ կողմդ նստիլս չեմ ուզեր աջ կամ ձախ կողմդ նստիլս չեմ ուզեր աջ կամ ձախ կողմդ նստիլ, , , , այլայլայլայլ    

կ'ուզեմ Մարիամի նման ոտքերուդ քով նստիլ ու կ'ուզեմ Մարիամի նման ոտքերուդ քով նստիլ ու կ'ուզեմ Մարիամի նման ոտքերուդ քով նստիլ ու կ'ուզեմ Մարիամի նման ոտքերուդ քով նստիլ ու 
դէմքիդ նայիլ ու Քեզմով կշտանալ:դէմքիդ նայիլ ու Քեզմով կշտանալ:դէմքիդ նայիլ ու Քեզմով կշտանալ:դէմքիդ նայիլ ու Քեզմով կշտանալ:    

Ես չեմԵս չեմԵս չեմԵս չեմ    ուզեր ուրիշին վրայ իշխող ըլլալ, բայց ուզեր ուրիշին վրայ իշխող ըլլալ, բայց ուզեր ուրիշին վրայ իշխող ըլլալ, բայց ուզեր ուրիշին վրայ իշխող ըլլալ, բայց 
կ'ուկ'ուկ'ուկ'ուզեմ որ Դուն ըլլաս կեանքիս վրայ իշխողը:զեմ որ Դուն ըլլաս կեանքիս վրայ իշխողը:զեմ որ Դուն ըլլաս կեանքիս վրայ իշխողը:զեմ որ Դուն ըլլաս կեանքիս վրայ իշխողը:    

Ես արժաԵս արժաԵս արժաԵս արժանի չեմ երկինքի փառքին` եթէնի չեմ երկինքի փառքին` եթէնի չեմ երկինքի փառքին` եթէնի չեմ երկինքի փառքին` եթէ    կը խուկը խուկը խուկը խու----
սափիմ խմեսափիմ խմեսափիմ խմեսափիմ խմելու այն բաժակէն ուրկէ Դուն խմեցիր:լու այն բաժակէն ուրկէ Դուն խմեցիր:լու այն բաժակէն ուրկէ Դուն խմեցիր:լու այն բաժակէն ուրկէ Դուն խմեցիր:    

Ես արժանի չեմ Սուրբ ՀոգիիԵս արժանի չեմ Սուրբ ՀոգիիԵս արժանի չեմ Սուրբ ՀոգիիԵս արժանի չեմ Սուրբ Հոգիինննն    մկրտութեան, մկրտութեան, մկրտութեան, մկրտութեան, 
եթեթեթեթէէէէ    կը կը կը կը վախնամ վախնամ վախնամ վախնամ մկրտուիլ մկրտուիլ մկրտուիլ մկրտուիլ տառապանքի տառապանքի տառապանքի տառապանքի այն այն այն այն 
մկրտութեամբմկրտութեամբմկրտութեամբմկրտութեամբ    որով Դուն մկրտուեցար:որով Դուն մկրտուեցար:որով Դուն մկրտուեցար:որով Դուն մկրտուեցար:    

Ես արժանի չեմ երկինքի Ես արժանի չեմ երկինքի Ես արժանի չեմ երկինքի Ես արժանի չեմ երկինքի մէջ մեծարուելու, եթէ մէջ մեծարուելու, եթէ մէջ մեծարուելու, եթէ մէջ մեծարուելու, եթէ 
երկրի վրայ Քեզ մեծարելու փոխարէն` ես ինքս երկրի վրայ Քեզ մեծարելու փոխարէն` ես ինքս երկրի վրայ Քեզ մեծարելու փոխարէն` ես ինքս երկրի վրայ Քեզ մեծարելու փոխարէն` ես ինքս 
մեծարանք կը փնտռեմ:մեծարանք կը փնտռեմ:մեծարանք կը փնտռեմ:մեծարանք կը փնտռեմ:    
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Յիսուսի ԾնունդըՅիսուսի ԾնունդըՅիսուսի ԾնունդըՅիսուսի Ծնունդը    
((((Մատթէոս 1.18Մատթէոս 1.18Մատթէոս 1.18Մատթէոս 1.18----25)25)25)25)    

    

    
    
    

Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: 
Իր մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սաԻր մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սաԻր մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սաԻր մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սա----
կայն կայն կայն կայն նախքանախքանախքանախքանննն    ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ 
Հոգիէն:Հոգիէն:Հոգիէն:Հոգիէն:    

Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` 
չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորչուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորչուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորչուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խոր----
հեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը: Մինչ հեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը: Մինչ հեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը: Մինչ հեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը: Մինչ 
այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մը այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մը այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մը այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մը 
մէջ երեւցաւ իրեմէջ երեւցաւ իրեմէջ երեւցաւ իրեմէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.ն եւ ըսաւ.ն եւ ըսաւ.ն եւ ըսաւ.    

----    ՅովսէՅովսէՅովսէՅովսէ´́́́փ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթի´ ´ ´ ´ որդի, միորդի, միորդի, միորդի, մի´ ´ ´ ´ վախնար ամուսնավախնար ամուսնավախնար ամուսնավախնար ամուսնա----
նալու նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ նալու նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ նալու նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ նալու նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ 
յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է: Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն 
պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը պիտի կոչես Յիսուս, որովհետեւ անիկա իր ժողովուրդը 
իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ:    

Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզիԱյս բոլորը պատահեցան, որպէսզիԱյս բոլորը պատահեցան, որպէսզիԱյս բոլորը պատահեցան, որպէսզի    կատարուի այն կատարուի այն կատարուի այն կատարուի այն 
ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.ինչ որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.----    

««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,    
եւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլ»,»,»,»,    
որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ:որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ:որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ:որ կը նշանակէ` Աստուած մեզի հետ:    
Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ 

հրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանահրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանահրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանահրեշտակը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանա----
ծին` Մարիծին` Մարիծին` Մարիծին` Մարիամի հետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, ամի հետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, ամի հետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, ամի հետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, 
մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս 
կոչեց:կոչեց:կոչեց:կոչեց:    
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««««Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Իր Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Իր Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Իր Այսպէս պատահեցաւ Յիսուս Քրիստոսի ծնունդը: Իր 
մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սակայն մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սակայն մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սակայն մայրը` Մարիամ, նշանուած էր Յովսէփի հետ, սակայն 
նախքաննախքաննախքաննախքան    ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէնամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէնամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէնամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն»»»»    
((((Մատթէոս 1.18):Մատթէոս 1.18):Մատթէոս 1.18):Մատթէոս 1.18):    

1) 1) 1) 1) Սուրբ Հոգին հանգչեցաւ Մարիամի վրայ ու բնակեցաւ Սուրբ Հոգին հանգչեցաւ Մարիամի վրայ ու բնակեցաւ Սուրբ Հոգին հանգչեցաւ Մարիամի վրայ ու բնակեցաւ Սուրբ Հոգին հանգչեցաւ Մարիամի վրայ ու բնակեցաւ 
աաաանոր մէջ, որպէսզի զինք սրբէր, սրբագործէր, կատարելանոր մէջ, որպէսզի զինք սրբէր, սրբագործէր, կատարելանոր մէջ, որպէսզի զինք սրբէր, սրբագործէր, կատարելանոր մէջ, որպէսզի զինք սրբէր, սրբագործէր, կատարելա----
գործէր, ու պատրաստէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ գործէր, ու պատրաստէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ գործէր, ու պատրաստէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ գործէր, ու պատրաստէր դառնալու բնակարան Աստուծոյ 
յաւիտենական Որդիին: Եթէ Մարիամ պէտք ունէր սրբուելու յաւիտենական Որդիին: Եթէ Մարիամ պէտք ունէր սրբուելու յաւիտենական Որդիին: Եթէ Մարիամ պէտք ունէր սրբուելու յաւիտենական Որդիին: Եթէ Մարիամ պէտք ունէր սրբուելու 
Սուրբ Հոգիին կողմէ` որպէսզի կարենար Աստուծոյ Որդիին Սուրբ Հոգիին կողմէ` որպէսզի կարենար Աստուծոյ Որդիին Սուրբ Հոգիին կողմէ` որպէսզի կարենար Աստուծոյ Որդիին Սուրբ Հոգիին կողմէ` որպէսզի կարենար Աստուծոյ Որդիին 
բնակարան դառնալ, որքա՜ն աւելի մենք, պէտք ունինք Սուրբ բնակարան դառնալ, որքա՜ն աւելի մենք, պէտք ունինք Սուրբ բնակարան դառնալ, որքա՜ն աւելի մենք, պէտք ունինք Սուրբ բնակարան դառնալ, որքա՜ն աւելի մենք, պէտք ունինք Սուրբ 
Հոգիին սրբագործման, եթէ երբեք կ'ուզենք Քրիստոսը մեր մէջ Հոգիին սրբագործման, եթէ երբեք կ'ուզենք Քրիստոսը մեր մէջ Հոգիին սրբագործման, եթէ երբեք կ'ուզենք Քրիստոսը մեր մէջ Հոգիին սրբագործման, եթէ երբեք կ'ուզենք Քրիստոսը մեր մէջ 
բնակեցնել: բնակեցնել: բնակեցնել: բնակեցնել:     

2) 2) 2) 2) Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց ուրիշին հետ Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց ուրիշին հետ Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց ուրիշին հետ Ինչո՞ւ համար Սուրբ Հոգին ընտրեց ուրիշին հետ 
նշանուած աղջիկ մը որպէսզի դառնար մայրը Աստուծոյ նշանուած աղջիկ մը որպէսզի դառնար մայրը Աստուծոյ նշանուած աղջիկ մը որպէսզի դառնար մայրը Աստուծոյ նշանուած աղջիկ մը որպէսզի դառնար մայրը Աստուծոյ 
Որդիին, փոխանակ ընտրելու չնշանուած ու չամուսնացած Որդիին, փոխանակ ընտրելու չնշանուած ու չամուսնացած Որդիին, փոխանակ ընտրելու չնշանուած ու չամուսնացած Որդիին, փոխանակ ընտրելու չնշանուած ու չամուսնացած 
պարմանուհի (երիտասարդ օրիորդ) մը: Եթէ ընտրէպարմանուհի (երիտասարդ օրիորդ) մը: Եթէ ընտրէպարմանուհի (երիտասարդ օրիորդ) մը: Եթէ ընտրէպարմանուհի (երիտասարդ օրիորդ) մը: Եթէ ընտրէր ր ր ր 
չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, մեծ խնդիր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, մեծ խնդիր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, մեծ խնդիր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, մեծ խնդիր 
պիտի ծագէր երբ հանդէս գար որ անիկա յղի էր: պիտի ծագէր երբ հանդէս գար որ անիկա յղի էր: պիտի ծագէր երբ հանդէս գար որ անիկա յղի էր: պիտի ծագէր երբ հանդէս գար որ անիկա յղի էր: 
Չամուսնացած օրիորդ մը եթէ յղի ըլլար` իբրեւ շնացող կը Չամուսնացած օրիորդ մը եթէ յղի ըլլար` իբրեւ շնացող կը Չամուսնացած օրիորդ մը եթէ յղի ըլլար` իբրեւ շնացող կը Չամուսնացած օրիորդ մը եթէ յղի ըլլար` իբրեւ շնացող կը 
քարկոծուէր: Ահա թէ ինչու Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանած քարկոծուէր: Ահա թէ ինչու Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանած քարկոծուէր: Ահա թէ ինչու Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանած քարկոծուէր: Ահա թէ ինչու Սուրբ Հոգին ընտրեց նշանած 
ունեցող Մարիամը, որպէսզի առաջքը առնուած ըլլար նման ունեցող Մարիամը, որպէսզի առաջքը առնուած ըլլար նման ունեցող Մարիամը, որպէսզի առաջքը առնուած ըլլար նման ունեցող Մարիամը, որպէսզի առաջքը առնուած ըլլար նման 
գայթակգայթակգայթակգայթակղութեան ու աղէտի: Հայրերէն մին կ'ըսէ. ղութեան ու աղէտի: Հայրերէն մին կ'ըսէ. ղութեան ու աղէտի: Հայրերէն մին կ'ըսէ. ղութեան ու աղէտի: Հայրերէն մին կ'ըսէ. ««««Եթէ Սուրբ Եթէ Սուրբ Եթէ Սուրբ Եթէ Սուրբ 
Հոգին ընտրէր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, Հոգին ընտրէր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, Հոգին ընտրէր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, Հոգին ընտրէր չնշանուած ու չամուսնացած պարմանուհի մը, 
մարդիկ Յիսուսը մարդիկ Յիսուսը մարդիկ Յիսուսը մարդիկ Յիսուսը ““““ատաղձագործին որդինատաղձագործին որդինատաղձագործին որդինատաղձագործին որդին””””    կոչելու կոչելու կոչելու կոչելու 
փոխարէն` զայն պիտի կոչէին` փոխարէն` զայն պիտի կոչէին` փոխարէն` զայն պիտի կոչէին` փոխարէն` զայն պիտի կոչէին` ““““պոռնիկին որդինպոռնիկին որդինպոռնիկին որդինպոռնիկին որդին””””»:»:»:»:    

Բայց կարեւոր է նաեւ հետեւեալ հարցումը հացնել. Բայց կարեւոր է նաեւ հետեւեալ հարցումը հացնել. Բայց կարեւոր է նաեւ հետեւեալ հարցումը հացնել. Բայց կարեւոր է նաեւ հետեւեալ հարցումը հացնել. 
Ինչո՞ւ համար ՍուրբԻնչո՞ւ համար ՍուրբԻնչո՞ւ համար ՍուրբԻնչո՞ւ համար Սուրբ    Հոգին ընտրեց նշանուած մէկը եւ ոՀոգին ընտրեց նշանուած մէկը եւ ոՀոգին ընտրեց նշանուած մէկը եւ ոՀոգին ընտրեց նշանուած մէկը եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ամուսնացած մէկը: Երկու պատճառով.ամուսնացած մէկը: Երկու պատճառով.ամուսնացած մէկը: Երկու պատճառով.ամուսնացած մէկը: Երկու պատճառով.----    

ա) Սուրբ Հոգին չէր կրնար ամուսնացած մէկը ընտրել, ա) Սուրբ Հոգին չէր կրնար ամուսնացած մէկը ընտրել, ա) Սուրբ Հոգին չէր կրնար ամուսնացած մէկը ընտրել, ա) Սուրբ Հոգին չէր կրնար ամուսնացած մէկը ընտրել, 
որովհետեւ Աստուծոյ Որդին կոյսէ մը պէտք էր ծնէր (Եսայի որովհետեւ Աստուծոյ Որդին կոյսէ մը պէտք էր ծնէր (Եսայի որովհետեւ Աստուծոյ Որդին կոյսէ մը պէտք էր ծնէր (Եսայի որովհետեւ Աստուծոյ Որդին կոյսէ մը պէտք էր ծնէր (Եսայի 
7.14: 7.14: 7.14: 7.14: Մատթէոս 1.23):Մատթէոս 1.23):Մատթէոս 1.23):Մատթէոս 1.23):    
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բ) Սուրբ Հոգին պէտք էր ընտրէր նշանուած մէկը, բ) Սուրբ Հոգին պէտք էր ընտրէր նշանուած մէկը, բ) Սուրբ Հոգին պէտք էր ընտրէր նշանուած մէկը, բ) Սուրբ Հոգին պէտք էր ընտրէր նշանուած մէկը, 
որովհետեւ օրինաորովհետեւ օրինաորովհետեւ օրինաորովհետեւ օրինական գետնի վրայ, նշանուած երիտասարդը կան գետնի վրայ, նշանուած երիտասարդը կան գետնի վրայ, նշանուած երիտասարդը կան գետնի վրայ, նշանուած երիտասարդը 
կը համարուէր իր նշանածին ամուսինը, եւ նշանուած կը համարուէր իր նշանածին ամուսինը, եւ նշանուած կը համարուէր իր նշանածին ամուսինը, եւ նշանուած կը համարուէր իր նշանածին ամուսինը, եւ նշանուած 
աղջիկը կը համարուէր իր նշանածին կինը (հմմտ.` աղջիկը կը համարուէր իր նշանածին կինը (հմմտ.` աղջիկը կը համարուէր իր նշանածին կինը (հմմտ.` աղջիկը կը համարուէր իր նշանածին կինը (հմմտ.` 
Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23----24), 24), 24), 24), թէպէտ անոնց միջեւ մարմնաւոր թէպէտ անոնց միջեւ մարմնաւոր թէպէտ անոնց միջեւ մարմնաւոր թէպէտ անոնց միջեւ մարմնաւոր 
յարաբերութիւն չէր ըլլար, մինչեւ որ պաշտօնապէս եւ ըստ յարաբերութիւն չէր ըլլար, մինչեւ որ պաշտօնապէս եւ ըստ յարաբերութիւն չէր ըլլար, մինչեւ որ պաշտօնապէս եւ ըստ յարաբերութիւն չէր ըլլար, մինչեւ որ պաշտօնապէս եւ ըստ 
օրէնքին ամուսնանային: Աւելիօրէնքին ամուսնանային: Աւելիօրէնքին ամուսնանային: Աւելիօրէնքին ամուսնանային: Աւելի    պարզ բառերով, Սուրբ Հոգին պարզ բառերով, Սուրբ Հոգին պարզ բառերով, Սուրբ Հոգին պարզ բառերով, Սուրբ Հոգին 
ընտրեց նշանուած բայց չամուսնացած մէկը, որպէսզի թէընտրեց նշանուած բայց չամուսնացած մէկը, որպէսզի թէընտրեց նշանուած բայց չամուսնացած մէկը, որպէսզի թէընտրեց նշանուած բայց չամուսնացած մէկը, որպէսզի թէ´ ´ ´ ´ 
Մարիամ ունեցած ըլլար իր ամուսինը եւ թէՄարիամ ունեցած ըլլար իր ամուսինը եւ թէՄարիամ ունեցած ըլլար իր ամուսինը եւ թէՄարիամ ունեցած ըլլար իր ամուսինը եւ թէ´ ´ ´ ´ միաժամանակ միաժամանակ միաժամանակ միաժամանակ 
անոնք մարմնաւոր յարաբերութիւն ունեցած չըլլային իրարու անոնք մարմնաւոր յարաբերութիւն ունեցած չըլլային իրարու անոնք մարմնաւոր յարաբերութիւն ունեցած չըլլային իրարու անոնք մարմնաւոր յարաբերութիւն ունեցած չըլլային իրարու 
հետ, որովհետեւ հրէական օրէնքը կ'արգիլէր մարմնաւոր հետ, որովհետեւ հրէական օրէնքը կ'արգիլէր մարմնաւոր հետ, որովհետեւ հրէական օրէնքը կ'արգիլէր մարմնաւոր հետ, որովհետեւ հրէական օրէնքը կ'արգիլէր մարմնաւոր 
յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը յարաբերութիւնը նախքաննախքաննախքաննախքան    աաաամուսնութիւնը:մուսնութիւնը:մուսնութիւնը:մուսնութիւնը:    

3) 3) 3) 3) Որոգինէս կ'ըսէ.Որոգինէս կ'ըսէ.Որոգինէս կ'ըսէ.Որոգինէս կ'ըսէ.----        
««««Մարիամի համար կարեւոր էր Յովսէփի պէս արդար Մարիամի համար կարեւոր էր Յովսէփի պէս արդար Մարիամի համար կարեւոր էր Յովսէփի պէս արդար Մարիամի համար կարեւոր էր Յովսէփի պէս արդար 

անձի մը հետ նշանուիլը, բազմաթիւ պատճառներով, որոնցմէ անձի մը հետ նշանուիլը, բազմաթիւ պատճառներով, որոնցմէ անձի մը հետ նշանուիլը, բազմաթիւ պատճառներով, որոնցմէ անձի մը հետ նշանուիլը, բազմաթիւ պատճառներով, որոնցմէ 
կարեւոր է յիշել երեքը.կարեւոր է յիշել երեքը.կարեւոր է յիշել երեքը.կարեւոր է յիշել երեքը.----    

ա) Խոստացեալ Մեսիան պիտի գար Դաւիթի ցեղէն եւ ա) Խոստացեալ Մեսիան պիտի գար Դաւիթի ցեղէն եւ ա) Խոստացեալ Մեսիան պիտի գար Դաւիթի ցեղէն եւ ա) Խոստացեալ Մեսիան պիտի գար Դաւիթի ցեղէն եւ 
Յուդայի ազգատոհմէն: Յովսէփ ըլլալով Մարիամի ազգակաՅուդայի ազգատոհմէն: Յովսէփ ըլլալով Մարիամի ազգակաՅուդայի ազգատոհմէն: Յովսէփ ըլլալով Մարիամի ազգակաՅուդայի ազգատոհմէն: Յովսէփ ըլլալով Մարիամի ազգակա----
նը, ենը, ենը, ենը, եւ միաժամանակ` Դաւիթի ցեղէն ու ազգատոհմէւ միաժամանակ` Դաւիթի ցեղէն ու ազգատոհմէւ միաժամանակ` Դաւիթի ցեղէն ու ազգատոհմէւ միաժամանակ` Դաւիթի ցեղէն ու ազգատոհմէն, եթէ ն, եթէ ն, եթէ ն, եթէ 
ճանչցուած ըլլար իբրեւ ամուսինճանչցուած ըլլար իբրեւ ամուսինճանչցուած ըլլար իբրեւ ամուսինճանչցուած ըլլար իբրեւ ամուսինը Մարիամին` բնականաը Մարիամին` բնականաը Մարիամին` բնականաը Մարիամին` բնականա----
բար, կրնար պատճառ դառնալ որ մարդիկ հաւատային որ բար, կրնար պատճառ դառնալ որ մարդիկ հաւատային որ բար, կրնար պատճառ դառնալ որ մարդիկ հաւատային որ բար, կրնար պատճառ դառնալ որ մարդիկ հաւատային որ 
ծնած մանուկը խոստացեալ Մեսիան է:ծնած մանուկը խոստացեալ Մեսիան է:ծնած մանուկը խոստացեալ Մեսիան է:ծնած մանուկը խոստացեալ Մեսիան է:    

բ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի բ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի բ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի բ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի 
երբ Մարիամի յղի ըլլալը յայտնի ըլերբ Մարիամի յղի ըլլալը յայտնի ըլերբ Մարիամի յղի ըլլալը յայտնի ըլերբ Մարիամի յղի ըլլալը յայտնի ըլլար` Մովսիսական լար` Մովսիսական լար` Մովսիսական լար` Մովսիսական 
Օրէնքին համաձայն չքարկոծուէր իբրեւ շնացող մը Օրէնքին համաձայն չքարկոծուէր իբրեւ շնացող մը Օրէնքին համաձայն չքարկոծուէր իբրեւ շնացող մը Օրէնքին համաձայն չքարկոծուէր իբրեւ շնացող մը 
((((Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23Բ.Օրինաց 22.23----24): 24): 24): 24): Աստուած Մարիամը յանձնեց ՅովսէԱստուած Մարիամը յանձնեց ՅովսէԱստուած Մարիամը յանձնեց ՅովսէԱստուած Մարիամը յանձնեց Յովսէ----
փին պէս արդար անձի մը, որպէսզի Տիրոջ հրեշտակին փին պէս արդար անձի մը, որպէսզի Տիրոջ հրեշտակին փին պէս արդար անձի մը, որպէսզի Տիրոջ հրեշտակին փին պէս արդար անձի մը, որպէսզի Տիրոջ հրեշտակին 
միջոցաւ անիկա ճանչնար Մարիամի արդար ըլլալը ու միջոցաւ անիկա ճանչնար Մարիամի արդար ըլլալը ու միջոցաւ անիկա ճանչնար Մարիամի արդար ըլլալը ու միջոցաւ անիկա ճանչնար Մարիամի արդար ըլլալը ու 
պաշտպանէր զանիկա:պաշտպանէր զանիկա:պաշտպանէր զանիկա:պաշտպանէր զանիկա:    

գ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամգ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամգ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամգ) Յովսէփ պէտք էր նշանուէր Մարիամի հետ, որպէսզի ի հետ, որպէսզի ի հետ, որպէսզի ի հետ, որպէսզի 
դառնար հոգատարն ու մխիթարիչը Մարիամին, յատկապէս դառնար հոգատարն ու մխիթարիչը Մարիամին, յատկապէս դառնար հոգատարն ու մխիթարիչը Մարիամին, յատկապէս դառնար հոգատարն ու մխիթարիչը Մարիամին, յատկապէս 
երբ պիտի փախչէին Եգիպտոսերբ պիտի փախչէին Եգիպտոսերբ պիտի փախչէին Եգիպտոսերբ պիտի փախչէին Եգիպտոս»:»:»:»:    
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4) 4) 4) 4) ««««ՆախքանՆախքանՆախքանՆախքան    ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ ամուսնութիւնը Մարիամ յղի մնաց Սուրբ 
ՀոգիէնՀոգիէնՀոգիէնՀոգիէն»»»»....    տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` տառացիօրէն` ««««դեռ իրարու քով չեկած` յղի դեռ իրարու քով չեկած` յղի դեռ իրարու քով չեկած` յղի դեռ իրարու քով չեկած` յղի 
գտնուեցաւ Սուրբ Հոգիէնգտնուեցաւ Սուրբ Հոգիէնգտնուեցաւ Սուրբ Հոգիէնգտնուեցաւ Սուրբ Հոգիէն»:»:»:»:    ««««ԴԴԴԴեռ իրարու քով չեկածեռ իրարու քով չեկածեռ իրարու քով չեկածեռ իրարու քով չեկած»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
բառերով Աւետարանիչբառերով Աւետարանիչբառերով Աւետարանիչբառերով Աւետարանիչը կ'ուզէ հաստատել, թէ Յիսուսի ը կ'ուզէ հաստատել, թէ Յիսուսի ը կ'ուզէ հաստատել, թէ Յիսուսի ը կ'ուզէ հաստատել, թէ Յիսուսի 
ծնունդէն եծնունդէն եծնունդէն եծնունդէն ե´́́́տք միայն անոնք իրարու քով եկան, այսինքն` տք միայն անոնք իրարու քով եկան, այսինքն` տք միայն անոնք իրարու քով եկան, այսինքն` տք միայն անոնք իրարու քով եկան, այսինքն` 
կ'ուզէ յստակ դարձնել թէ Յիսուսի ծնունդը` անոնց իրարու կ'ուզէ յստակ դարձնել թէ Յիսուսի ծնունդը` անոնց իրարու կ'ուզէ յստակ դարձնել թէ Յիսուսի ծնունդը` անոնց իրարու կ'ուզէ յստակ դարձնել թէ Յիսուսի ծնունդը` անոնց իրարու 
քով գալուն, այլ խօսքով` մարմնաւոր յարաբերութեան քով գալուն, այլ խօսքով` մարմնաւոր յարաբերութեան քով գալուն, այլ խօսքով` մարմնաւոր յարաբերութեան քով գալուն, այլ խօսքով` մարմնաւոր յարաբերութեան 
արդիւնքը չէր:արդիւնքը չէր:արդիւնքը չէր:արդիւնքը չէր:    

5) 5) 5) 5) ««««ԴԴԴԴեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեկած...եկած...եկած...եկած...»:»:»:»:    Այս բառերով ԱւետաԱյս բառերով ԱւետաԱյս բառերով ԱւետաԱյս բառերով Աւետա----
րանիչը ըսերանիչը ըսերանիչը ըսերանիչը ըսել չ'ուզեր թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք իրարու լ չ'ուզեր թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք իրարու լ չ'ուզեր թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք իրարու լ չ'ուզեր թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք իրարու 
քով եկան եւ ամուսնացան: Ճիշդ է որ անոնք իրարու քով քով եկան եւ ամուսնացան: Ճիշդ է որ անոնք իրարու քով քով եկան եւ ամուսնացան: Ճիշդ է որ անոնք իրարու քով քով եկան եւ ամուսնացան: Ճիշդ է որ անոնք իրարու քով 
եկան, բայց ոեկան, բայց ոեկան, բայց ոեկան, բայց ո´́́́չ թէ ամուսնանալու համար, այլ մարդոց չ թէ ամուսնանալու համար, այլ մարդոց չ թէ ամուսնանալու համար, այլ մարդոց չ թէ ամուսնանալու համար, այլ մարդոց 
գայթակղութեան պատճառ չդառնալու համար, որովհետեւ գայթակղութեան պատճառ չդառնալու համար, որովհետեւ գայթակղութեան պատճառ չդառնալու համար, որովհետեւ գայթակղութեան պատճառ չդառնալու համար, որովհետեւ 
ամէն մարդ չէր կրնար ըմբռնել  թէ Մարիամ իամէն մարդ չէր կրնար ըմբռնել  թէ Մարիամ իամէն մարդ չէր կրնար ըմբռնել  թէ Մարիամ իամէն մարդ չէր կրնար ըմբռնել  թէ Մարիամ ի´́́́նչպէս կրնար նչպէս կրնար նչպէս կրնար նչպէս կրնար 
յղի ըլլայղի ըլլայղի ըլլայղի ըլլալ առանց ամուսինի: Միաժամանակ, Յովսէփ պէտք էր լ առանց ամուսինի: Միաժամանակ, Յովսէփ պէտք էր լ առանց ամուսինի: Միաժամանակ, Յովսէփ պէտք էր լ առանց ամուսինի: Միաժամանակ, Յովսէփ պէտք էր 
Մարիամի քով մնար, որպէսզի հոգ տանէր անոր:Մարիամի քով մնար, որպէսզի հոգ տանէր անոր:Մարիամի քով մնար, որպէսզի հոգ տանէր անոր:Մարիամի քով մնար, որպէսզի հոգ տանէր անոր:    

6) 6) 6) 6) ««««ԴԴԴԴեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեկած...եկած...եկած...եկած...»:»:»:»:    Ոմանք այս բառերուն վրայ Ոմանք այս բառերուն վրայ Ոմանք այս բառերուն վրայ Ոմանք այս բառերուն վրայ 
հիմնուելով` կ'ըսեն. հիմնուելով` կ'ըսեն. հիմնուելով` կ'ըսեն. հիմնուելով` կ'ըսեն. ««««Յովսէփ ու Մարիամ իրարու քով Յովսէփ ու Մարիամ իրարու քով Յովսէփ ու Մարիամ իրարու քով Յովսէփ ու Մարիամ իրարու քով 
չեկած` Յիսուս ծնաւ, բայց Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք քովչեկած` Յիսուս ծնաւ, բայց Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք քովչեկած` Յիսուս ծնաւ, բայց Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք քովչեկած` Յիսուս ծնաւ, բայց Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք քով----
քովի եկան քովի եկան քովի եկան քովի եկան եւ ուրիշ զաւակներ ունեցանեւ ուրիշ զաւակներ ունեցանեւ ուրիշ զաւակներ ունեցանեւ ուրիշ զաւակներ ունեցան»:»:»:»: 25 25 25 25----րդ համարին րդ համարին րդ համարին րդ համարին 
մասին խօսած ժամանակ, յստակօրէն ցոյց պիտի տանք թէ մասին խօսած ժամանակ, յստակօրէն ցոյց պիտի տանք թէ մասին խօսած ժամանակ, յստակօրէն ցոյց պիտի տանք թէ մասին խօսած ժամանակ, յստակօրէն ցոյց պիտի տանք թէ 
Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ զաւակ չունեցաւ. բայց այս Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ զաւակ չունեցաւ. բայց այս Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ զաւակ չունեցաւ. բայց այս Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ զաւակ չունեցաւ. բայց այս 
հանգրուանին հանգրուանին հանգրուանին հանգրուանին ««««դդդդեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեկած...եկած...եկած...եկած...»»»»    բառերու մասին բառերու մասին բառերու մասին բառերու մասին 
կ'ուզեմ հետեւեալը ըսել.կ'ուզեմ հետեւեալը ըսել.կ'ուզեմ հետեւեալը ըսել.կ'ուզեմ հետեւեալը ըսել.----    

Եթէ անձ մը ըսէ. Եթէ անձ մը ըսէ. Եթէ անձ մը ըսէ. Եթէ անձ մը ըսէ. ««««Դեռ բերանս չբացած` Դեռ բերանս չբացած` Դեռ բերանս չբացած` Դեռ բերանս չբացած` ՄՄՄՄարսիկը արսիկը արսիկը արսիկը ձգեց ձգեց ձգեց ձգեց 
քալեցքալեցքալեցքալեց»»»»,,,,    արդեօք ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ արդեօք ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ արդեօք ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ արդեօք ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ 
Մարսիկին մեկնուՄարսիկին մեկնուՄարսիկին մեկնուՄարսիկին մեկնումմմմէն ետք բերանը բացաւ ու խօսեցաւ: Արդ, էն ետք բերանը բացաւ ու խօսեցաւ: Արդ, էն ետք բերանը բացաւ ու խօսեցաւ: Արդ, էն ետք բերանը բացաւ ու խօսեցաւ: Արդ, 
ինչպէս Մարսիկին մեկնումէն ետք` մարդը չխօսեցաւ, ինչպէս Մարսիկին մեկնումէն ետք` մարդը չխօսեցաւ, ինչպէս Մարսիկին մեկնումէն ետք` մարդը չխօսեցաւ, ինչպէս Մարսիկին մեկնումէն ետք` մարդը չխօսեցաւ, 
նոյնպէս ալ, Յիսուսի ծնունդէն ետք` Յովսէփ չյարաբերեցաւ նոյնպէս ալ, Յիսուսի ծնունդէն ետք` Յովսէփ չյարաբերեցաւ նոյնպէս ալ, Յիսուսի ծնունդէն ետք` Յովսէփ չյարաբերեցաւ նոյնպէս ալ, Յիսուսի ծնունդէն ետք` Յովսէփ չյարաբերեցաւ 
Մարիամի հետ:Մարիամի հետ:Մարիամի հետ:Մարիամի հետ:    
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Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. ««««ԱռաւօԱռաւօԱռաւօԱռաւօտ կանուխ, դեռ նախաճաշ չըրած` տ կանուխ, դեռ նախաճաշ չըրած` տ կանուխ, դեռ նախաճաշ չըրած` տ կանուխ, դեռ նախաճաշ չըրած` 
ճամբայ ելայճամբայ ելայճամբայ ելայճամբայ ելայ»,»,»,»,    ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ ի՞նչ ըսել կ'ուզէ: Արդեօ՞ք ըսել կ'ուզէ, թէ 
ճամբայ ելլելէ ետք նախաճաշ ըրաւ:ճամբայ ելլելէ ետք նախաճաշ ըրաւ:ճամբայ ելլելէ ետք նախաճաշ ըրաւ:ճամբայ ելլելէ ետք նախաճաշ ըրաւ:    

Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. Եթէ մէկը ըսէ. ««««Ես չեմ յարաբերած մէկու մը հետ Ես չեմ յարաբերած մէկու մը հետ Ես չեմ յարաբերած մէկու մը հետ Ես չեմ յարաբերած մէկու մը հետ 
նախքաննախքաննախքաննախքան    ամուսնութիւնսամուսնութիւնսամուսնութիւնսամուսնութիւնս»,»,»,»,    ըսել չ'ուզեր թէ ամուսնութենէն ըսել չ'ուզեր թէ ամուսնութենէն ըսել չ'ուզեր թէ ամուսնութենէն ըսել չ'ուզեր թէ ամուսնութենէն 
ետք յարաբերեցաւ ուրիշին հետ: Նոյնպէս, երբետք յարաբերեցաւ ուրիշին հետ: Նոյնպէս, երբետք յարաբերեցաւ ուրիշին հետ: Նոյնպէս, երբետք յարաբերեցաւ ուրիշին հետ: Նոյնպէս, երբ    կը կը կը կը 
հաստատուի, թէ Յովսէփ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ հաստատուի, թէ Յովսէփ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ հաստատուի, թէ Յովսէփ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ հաստատուի, թէ Յովսէփ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ 
նախքաննախքաննախքաննախքան    Յիսուսի ծնունդը, երբեք չի նշանակեր թէ Յիսուսի Յիսուսի ծնունդը, երբեք չի նշանակեր թէ Յիսուսի Յիսուսի ծնունդը, երբեք չի նշանակեր թէ Յիսուսի Յիսուսի ծնունդը, երբեք չի նշանակեր թէ Յիսուսի 
ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր հետ:ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր հետ:ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր հետ:ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր հետ:    

Եթէ մէկը ուրիշի մը մասին խօսելով` ըսէ. Եթէ մէկը ուրիշի մը մասին խօսելով` ըսէ. Եթէ մէկը ուրիշի մը մասին խօսելով` ըսէ. Եթէ մէկը ուրիշի մը մասին խօսելով` ըսէ. ««««ՆախքանՆախքանՆախքանՆախքան    
մեռնիլը կամ դեռ չմեռած` ջուր խմեցմեռնիլը կամ դեռ չմեռած` ջուր խմեցմեռնիլը կամ դեռ չմեռած` ջուր խմեցմեռնիլը կամ դեռ չմեռած` ջուր խմեց»,»,»,»,    ըսել չ'ուզեր թէ ըսել չ'ուզեր թէ ըսել չ'ուզեր թէ ըսել չ'ուզեր թէ 
մեռնելէն ետք ջուր մեռնելէն ետք ջուր մեռնելէն ետք ջուր մեռնելէն ետք ջուր խմեց: Արդ, ինչպէս յիշեալ անձը իր խմեց: Արդ, ինչպէս յիշեալ անձը իր խմեց: Արդ, ինչպէս յիշեալ անձը իր խմեց: Արդ, ինչպէս յիշեալ անձը իր 
մեռնելէն ետք ջուր չխմեց, նոյնպէս ալ, Մարիամ այս մեռնելէն ետք ջուր չխմեց, նոյնպէս ալ, Մարիամ այս մեռնելէն ետք ջուր չխմեց, նոյնպէս ալ, Մարիամ այս մեռնելէն ետք ջուր չխմեց, նոյնպէս ալ, Մարիամ այս 
աշխարհին համար մեռնելէ ետք` չէր կրնար յարաբերիլ աշխարհին համար մեռնելէ ետք` չէր կրնար յարաբերիլ աշխարհին համար մեռնելէ ետք` չէր կրնար յարաբերիլ աշխարհին համար մեռնելէ ետք` չէր կրնար յարաբերիլ 
Յովսէփի հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք:Յովսէփի հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք:Յովսէփի հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք:Յովսէփի հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք:    

Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««դդդդեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեռ իրարու քով չեկած...եկած...եկած...եկած...» » » » խօսքով, պէտք չէ խօսքով, պէտք չէ խօսքով, պէտք չէ խօսքով, պէտք չէ 
հասկնալ որ հասկնալ որ հասկնալ որ հասկնալ որ Յիսուսի ծնունդէն ետքՅիսուսի ծնունդէն ետքՅիսուսի ծնունդէն ետքՅիսուսի ծնունդէն ետք    իրարու քիրարու քիրարու քիրարու քով եկան եւ ով եկան եւ ով եկան եւ ով եկան եւ 
ամուսնացան:ամուսնացան:ամուսնացան:ամուսնացան:    Նոր թարգմանութեան մէջ նաեւ Նոր թարգմանութեան մէջ նաեւ Նոր թարգմանութեան մէջ նաեւ Նոր թարգմանութեան մէջ նաեւ ««««նախքաննախքաննախքաննախքան    
ամուսնութիւնըամուսնութիւնըամուսնութիւնըամուսնութիւնը»»»»    բառերը, ցոյց չեն տար որ Յիսուսի ծնունդէն բառերը, ցոյց չեն տար որ Յիսուսի ծնունդէն բառերը, ցոյց չեն տար որ Յիսուսի ծնունդէն բառերը, ցոյց չեն տար որ Յիսուսի ծնունդէն 
ետք ամուսնացան եւ ընտանիք կազմեցին:ետք ամուսնացան եւ ընտանիք կազմեցին:ետք ամուսնացան եւ ընտանիք կազմեցին:ետք ամուսնացան եւ ընտանիք կազմեցին:    

««««Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` Յովսէփ` անոր նշանածը, արդար մարդ մը ըլլալուն` 
չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ 
լռելելռելելռելելռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 1.19):Մատթէոս 1.19):Մատթէոս 1.19):Մատթէոս 1.19):    

1) 1) 1) 1) ««««Արդար մարդ մը ըլլալունԱրդար մարդ մը ըլլալունԱրդար մարդ մը ըլլալունԱրդար մարդ մը ըլլալուն»:»:»:»:    Ոմանք Յովսէփին արդար Ոմանք Յովսէփին արդար Ոմանք Յովսէփին արդար Ոմանք Յովսէփին արդար 
ըլլալը կը տեսնեն` անոր Մովսէսի Օրէնքին անթերի ըլլալը կը տեսնեն` անոր Մովսէսի Օրէնքին անթերի ըլլալը կը տեսնեն` անոր Մովսէսի Օրէնքին անթերի ըլլալը կը տեսնեն` անոր Մովսէսի Օրէնքին անթերի 
գործադրութեան մէջ: Ղուկաս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ գործադրութեան մէջ: Ղուկաս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ գործադրութեան մէջ: Ղուկաս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ գործադրութեան մէջ: Ղուկաս Աւետարանիչը ցոյց կու տայ 
մեզի թէ Յովսէփ Օրէնքը պահող անձ մըն էր (Ղուկաս 2.22մեզի թէ Յովսէփ Օրէնքը պահող անձ մըն էր (Ղուկաս 2.22մեզի թէ Յովսէփ Օրէնքը պահող անձ մըն էր (Ղուկաս 2.22մեզի թէ Յովսէփ Օրէնքը պահող անձ մըն էր (Ղուկաս 2.22----24, 24, 24, 24, 
39393939): ): ): ): Համաձայն Օրէնքին, Յովսէփ պէտք էր Մարիամը Համաձայն Օրէնքին, Յովսէփ պէտք էր Մարիամը Համաձայն Օրէնքին, Յովսէփ պէտք էր Մարիամը Համաձայն Օրէնքին, Յովսէփ պէտք էր Մարիամը 
յանձնէր քահանաներուն որպէսզի դատաստան ընէին եւ յանձնէր քահանաներուն որպէսզի դատաստան ընէին եւ յանձնէր քահանաներուն որպէսզի դատաստան ընէին եւ յանձնէր քահանաներուն որպէսզի դատաստան ընէին եւ 
ապա զայն քարկոծելու հրաման տային: Բայց Յովսէփ զայն ապա զայն քարկոծելու հրաման տային: Բայց Յովսէփ զայն ապա զայն քարկոծելու հրաման տային: Բայց Յովսէփ զայն ապա զայն քարկոծելու հրաման տային: Բայց Յովսէփ զայն 
քահանաներուն չյանձնեց, այլ փորձեց զայն ծածկաբար քահանաներուն չյանձնեց, այլ փորձեց զայն ծածկաբար քահանաներուն չյանձնեց, այլ փորձեց զայն ծածկաբար քահանաներուն չյանձնեց, այլ փորձեց զայն ծածկաբար 
արձակել, որովհետեւ դեռ զայն կը սիրէր եւ չէր կրնար անոր արձակել, որովհետեւ դեռ զայն կը սիրէր եւ չէր կրնար անոր արձակել, որովհետեւ դեռ զայն կը սիրէր եւ չէր կրնար անոր արձակել, որովհետեւ դեռ զայն կը սիրէր եւ չէր կրնար անոր 
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քարկոծումը քարկոծումը քարկոծումը քարկոծումը պատկերացնել: Ճիշդ է որ Յովսէփ Օրէնքը պատկերացնել: Ճիշդ է որ Յովսէփ Օրէնքը պատկերացնել: Ճիշդ է որ Յովսէփ Օրէնքը պատկերացնել: Ճիշդ է որ Յովսէփ Օրէնքը 
պահող անձ էր, բայց իր օրինապահութիւնը երբեք պատճառ պահող անձ էր, բայց իր օրինապահութիւնը երբեք պատճառ պահող անձ էր, բայց իր օրինապահութիւնը երբեք պատճառ պահող անձ էր, բայց իր օրինապահութիւնը երբեք պատճառ 
չէր դարձած որ մեռնի իր մէջ մարդասիրութիւնը, չէր դարձած որ մեռնի իր մէջ մարդասիրութիւնը, չէր դարձած որ մեռնի իր մէջ մարդասիրութիւնը, չէր դարձած որ մեռնի իր մէջ մարդասիրութիւնը, 
ներողամտութիւնը, բարեգութ ու անոխակալ հոգին: Այդպէս ներողամտութիւնը, բարեգութ ու անոխակալ հոգին: Այդպէս ներողամտութիւնը, բարեգութ ու անոխակալ հոգին: Այդպէս ներողամտութիւնը, բարեգութ ու անոխակալ հոգին: Այդպէս 
չէին Փարիսեցիները: Օրէնքն ու օրինապահութիւնը զիրենք չէին Փարիսեցիները: Օրէնքն ու օրինապահութիւնը զիրենք չէին Փարիսեցիները: Օրէնքն ու օրինապահութիւնը զիրենք չէին Փարիսեցիները: Օրէնքն ու օրինապահութիւնը զիրենք 
անմարդասէր դարձուցածանմարդասէր դարձուցածանմարդասէր դարձուցածանմարդասէր դարձուցած    էր, զիրենք անգութ դարձուցած էր` էր, զիրենք անգութ դարձուցած էր` էր, զիրենք անգութ դարձուցած էր` էր, զիրենք անգութ դարձուցած էր` 
նոյնիսկ գութի կարօտ մարդոց հանդէպ: Յիշենք Բարի նոյնիսկ գութի կարօտ մարդոց հանդէպ: Յիշենք Բարի նոյնիսկ գութի կարօտ մարդոց հանդէպ: Յիշենք Բարի նոյնիսկ գութի կարօտ մարդոց հանդէպ: Յիշենք Բարի 
Սամարացիին առակը: Առակին մէջ կը կարդանք աւազակՍամարացիին առակը: Առակին մէջ կը կարդանք աւազակՍամարացիին առակը: Առակին մէջ կը կարդանք աւազակՍամարացիին առակը: Առակին մէջ կը կարդանք աւազակ----
ներուն կողմէ յարձակումի ենթարկուած եւ վիրաւորուած ներուն կողմէ յարձակումի ենթարկուած եւ վիրաւորուած ներուն կողմէ յարձակումի ենթարկուած եւ վիրաւորուած ներուն կողմէ յարձակումի ենթարկուած եւ վիրաւորուած 
անձի մը մասին, որ օգնութեան կարիքը ունէր: Ոանձի մը մասին, որ օգնութեան կարիքը ունէր: Ոանձի մը մասին, որ օգնութեան կարիքը ունէր: Ոանձի մը մասին, որ օգնութեան կարիքը ունէր: Ո´́́́չ Ղեւտացին չ Ղեւտացին չ Ղեւտացին չ Ղեւտացին 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ ալ քահանան օգնեցիչ ալ քահանան օգնեցիչ ալ քահանան օգնեցիչ ալ քահանան օգնեցին անոր: Ղեւտացին ու քահանան ն անոր: Ղեւտացին ու քահանան ն անոր: Ղեւտացին ու քահանան ն անոր: Ղեւտացին ու քահանան 
որոնք Աստուծոյ կողմէ Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած որոնք Աստուծոյ կողմէ Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած որոնք Աստուծոյ կողմէ Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած որոնք Աստուծոյ կողմէ Մովսէս մարգարէին միջոցաւ տրուած 
Օրէնքը անթերի կերպով պահելու կոչումը ունէին` չգթացին Օրէնքը անթերի կերպով պահելու կոչումը ունէին` չգթացին Օրէնքը անթերի կերպով պահելու կոչումը ունէին` չգթացին Օրէնքը անթերի կերպով պահելու կոչումը ունէին` չգթացին 
գետին տապալած վիրաւոր եւ օգնութեան կարիքը ունեցող գետին տապալած վիրաւոր եւ օգնութեան կարիքը ունեցող գետին տապալած վիրաւոր եւ օգնութեան կարիքը ունեցող գետին տապալած վիրաւոր եւ օգնութեան կարիքը ունեցող 
մարդուն: Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, որ հաւանամարդուն: Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, որ հաւանամարդուն: Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, որ հաւանամարդուն: Կարգ մը մեկնիչներ դիտել կու տան, որ հաւանա----
բար օրը Շաբաթ էր, եւբար օրը Շաբաթ էր, եւբար օրը Շաբաթ էր, եւբար օրը Շաբաթ էր, եւ    իրենք չուզեցին Շաբաթ օրով զայն իրենք չուզեցին Շաբաթ օրով զայն իրենք չուզեցին Շաբաթ օրով զայն իրենք չուզեցին Շաբաթ օրով զայն 
գետնէն վերցնել, որպէսզի գործ մը ըրած չըլլային եւ Շաբաթ գետնէն վերցնել, որպէսզի գործ մը ըրած չըլլային եւ Շաբաթ գետնէն վերցնել, որպէսզի գործ մը ըրած չըլլային եւ Շաբաթ գետնէն վերցնել, որպէսզի գործ մը ըրած չըլլային եւ Շաբաթ 
օրը սուրբ պահելու Աստուծոյ պատուիրանը կոտրած օրը սուրբ պահելու Աստուծոյ պատուիրանը կոտրած օրը սուրբ պահելու Աստուծոյ պատուիրանը կոտրած օրը սուրբ պահելու Աստուծոյ պատուիրանը կոտրած 
չըլլային: Ուրիշներ կ'ենթադրեն, որ Ղեւտացին ու քահանան չըլլային: Ուրիշներ կ'ենթադրեն, որ Ղեւտացին ու քահանան չըլլային: Ուրիշներ կ'ենթադրեն, որ Ղեւտացին ու քահանան չըլլային: Ուրիշներ կ'ենթադրեն, որ Ղեւտացին ու քահանան 
գետին ինկած անձը մեռած կարծեցին եւ չուզեցին անոր դպչիլ գետին ինկած անձը մեռած կարծեցին եւ չուզեցին անոր դպչիլ գետին ինկած անձը մեռած կարծեցին եւ չուզեցին անոր դպչիլ գետին ինկած անձը մեռած կարծեցին եւ չուզեցին անոր դպչիլ 
որպէսզի չպղծուէորպէսզի չպղծուէորպէսզի չպղծուէորպէսզի չպղծուէին, որովհետեւ Օրէնքին համաձայն մեռելի ին, որովհետեւ Օրէնքին համաձայն մեռելի ին, որովհետեւ Օրէնքին համաձայն մեռելի ին, որովհետեւ Օրէնքին համաձայն մեռելի 
դիակին դպչողը` կը պղծուէր: Յովսէփ իդիակին դպչողը` կը պղծուէր: Յովսէփ իդիակին դպչողը` կը պղծուէր: Յովսէփ իդիակին դպչողը` կը պղծուէր: Յովսէփ ի´́́́նք եւս Օրէնքը նք եւս Օրէնքը նք եւս Օրէնքը նք եւս Օրէնքը 
պահող ու գործադրող անձ մըն էր, բայց ան իր սրտին մէջ սէր պահող ու գործադրող անձ մըն էր, բայց ան իր սրտին մէջ սէր պահող ու գործադրող անձ մըն էր, բայց ան իր սրտին մէջ սէր պահող ու գործադրող անձ մըն էր, բայց ան իր սրտին մէջ սէր 
ու իր հոգիին մէջ գութ ունէր մարդ արարածին հանդէպ: Եւ ու իր հոգիին մէջ գութ ունէր մարդ արարածին հանդէպ: Եւ ու իր հոգիին մէջ գութ ունէր մարդ արարածին հանդէպ: Եւ ու իր հոգիին մէջ գութ ունէր մարդ արարածին հանդէպ: Եւ 
որովհետեւ իր նմանը սիրող սիրտ ու իր նմանին գթացող որովհետեւ իր նմանը սիրող սիրտ ու իր նմանին գթացող որովհետեւ իր նմանը սիրող սիրտ ու իր նմանին գթացող որովհետեւ իր նմանը սիրող սիրտ ու իր նմանին գթացող 
հոգի ունէհոգի ունէհոգի ունէհոգի ունէր` չէր կրնար երեւակայել քարկոծումը Մարիամին, ր` չէր կրնար երեւակայել քարկոծումը Մարիամին, ր` չէր կրնար երեւակայել քարկոծումը Մարիամին, ր` չէր կրնար երեւակայել քարկոծումը Մարիամին, 
քարկոծումը այդ բարի ու ազնիւ, այդ համեստ ու խոնարհ, քարկոծումը այդ բարի ու ազնիւ, այդ համեստ ու խոնարհ, քարկոծումը այդ բարի ու ազնիւ, այդ համեստ ու խոնարհ, քարկոծումը այդ բարի ու ազնիւ, այդ համեստ ու խոնարհ, 
այդ հեզ ու առաքինի պարմանուհիին: Ան ուզեց ամենէն մեղմ այդ հեզ ու առաքինի պարմանուհիին: Ան ուզեց ամենէն մեղմ այդ հեզ ու առաքինի պարմանուհիին: Ան ուզեց ամենէն մեղմ այդ հեզ ու առաքինի պարմանուհիին: Ան ուզեց ամենէն մեղմ 
միջոցներով փակել հարցը: Ուզեց ամենէն ազնիւ կերպով մը միջոցներով փակել հարցը: Ուզեց ամենէն ազնիւ կերպով մը միջոցներով փակել հարցը: Ուզեց ամենէն ազնիւ կերպով մը միջոցներով փակել հարցը: Ուզեց ամենէն ազնիւ կերպով մը 
լուծում բերել խնդիրին: Յովսէփ իր կեանքի օրինակով կը լուծում բերել խնդիրին: Յովսէփ իր կեանքի օրինակով կը լուծում բերել խնդիրին: Յովսէփ իր կեանքի օրինակով կը լուծում բերել խնդիրին: Յովսէփ իր կեանքի օրինակով կը 
սորվեցնէ մեզի, թէ պէտք է սիրել Աստուծոյ օրէնքները, բայց սորվեցնէ մեզի, թէ պէտք է սիրել Աստուծոյ օրէնքները, բայց սորվեցնէ մեզի, թէ պէտք է սիրել Աստուծոյ օրէնքները, բայց սորվեցնէ մեզի, թէ պէտք է սիրել Աստուծոյ օրէնքները, բայց 
պէտք չէ զանոնք պատճառ ու պատրուակ դարձնել պէտք չէ զանոնք պատճառ ու պատրուակ դարձնել պէտք չէ զանոնք պատճառ ու պատրուակ դարձնել պէտք չէ զանոնք պատճառ ու պատրուակ դարձնել 
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բռնանալու մեր նմանին դէմ, խստանալու մեր եղբօր դէմ: բռնանալու մեր նմանին դէմ, խստանալու մեր եղբօր դէմ: բռնանալու մեր նմանին դէմ, խստանալու մեր եղբօր դէմ: բռնանալու մեր նմանին դէմ, խստանալու մեր եղբօր դէմ: 
Յովսէփ սորվեցուց մեզի, թէ Աստուծոյ օրէնքները մարդս ոՅովսէփ սորվեցուց մեզի, թէ Աստուծոյ օրէնքները մարդս ոՅովսէփ սորվեցուց մեզի, թէ Աստուծոյ օրէնքները մարդս ոՅովսէփ սորվեցուց մեզի, թէ Աստուծոյ օրէնքները մարդս ո´́́́չ չ չ չ 
թէ անգութ, այլ ընդհակառակը` գթառատ կը դարձնեն. ոթէ անգութ, այլ ընդհակառակը` գթառատ կը դարձնեն. ոթէ անգութ, այլ ընդհակառակը` գթառատ կը դարձնեն. ոթէ անգութ, այլ ընդհակառակը` գթառատ կը դարձնեն. ո´́́́չ թչ թչ թչ թէ է է է 
անողորմ, այլ` ողորմած ըլլալ կը սորվեցնեն:անողորմ, այլ` ողորմած ըլլալ կը սորվեցնեն:անողորմ, այլ` ողորմած ըլլալ կը սորվեցնեն:անողորմ, այլ` ողորմած ըլլալ կը սորվեցնեն:    

2) 2) 2) 2) Երբ Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն` այդ մասին բան Երբ Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն` այդ մասին բան Երբ Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն` այդ մասին բան Երբ Մարիամ յղի մնաց Սուրբ Հոգիէն` այդ մասին բան 
մը չըսաւ Յովսէփին: Յովսէփ ինքն ալ ըստ երեւոյթին երբ մը չըսաւ Յովսէփին: Յովսէփ ինքն ալ ըստ երեւոյթին երբ մը չըսաւ Յովսէփին: Յովսէփ ինքն ալ ըստ երեւոյթին երբ մը չըսաւ Յովսէփին: Յովսէփ ինքն ալ ըստ երեւոյթին երբ 
նկատեց Մարիամին որովայնին մեծնալը եւ գիտցաւ որ նկատեց Մարիամին որովայնին մեծնալը եւ գիտցաւ որ նկատեց Մարիամին որովայնին մեծնալը եւ գիտցաւ որ նկատեց Մարիամին որովայնին մեծնալը եւ գիտցաւ որ 
անիկա յղի էր` բան մը չըսաւ անոր, ոանիկա յղի էր` բան մը չըսաւ անոր, ոանիկա յղի էր` բան մը չըսաւ անոր, ոանիկա յղի էր` բան մը չըսաւ անոր, ո´́́́չ ալ հարցուց անոր իր չ ալ հարցուց անոր իր չ ալ հարցուց անոր իր չ ալ հարցուց անոր իր 
յղութեյղութեյղութեյղութեան պատճառին մասին, եւ ան պատճառին մասին, եւ ան պատճառին մասին, եւ ան պատճառին մասին, եւ ««««արդար մարդ մը ըլլալուն` արդար մարդ մը ըլլալուն` արդար մարդ մը ըլլալուն` արդար մարդ մը ըլլալուն` 
չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ 
լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:»:»:»:    

Յովսէփ ի՞նչպէս գիտցաւ կամ ե՞րբ նկատեց որ Մարիամ Յովսէփ ի՞նչպէս գիտցաւ կամ ե՞րբ նկատեց որ Մարիամ Յովսէփ ի՞նչպէս գիտցաւ կամ ե՞րբ նկատեց որ Մարիամ Յովսէփ ի՞նչպէս գիտցաւ կամ ե՞րբ նկատեց որ Մարիամ 
յղի էր: Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ յղի էր: Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ յղի էր: Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ յղի էր: Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ 
Եղիսաբէթի յղութեան Եղիսաբէթի յղութեան Եղիսաբէթի յղութեան Եղիսաբէթի յղութեան վեցերորդ ամսուան էր, որ Աստուած վեցերորդ ամսուան էր, որ Աստուած վեցերորդ ամսուան էր, որ Աստուած վեցերորդ ամսուան էր, որ Աստուած 
Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ` Աստուծոյ Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ` Աստուծոյ Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ` Աստուծոյ Գաբրիէլ հրեշտակը ղրկեց Մարիամի մօտ` Աստուծոյ 
Որդիին մայրը ըլլալու աւետիսը տալու համար անոր Որդիին մայրը ըլլալու աւետիսը տալու համար անոր Որդիին մայրը ըլլալու աւետիսը տալու համար անոր Որդիին մայրը ըլլալու աւետիսը տալու համար անոր 
((((Ղուկաս 1.26): Մարիամ աւետիսը ստանալէ մէկՂուկաս 1.26): Մարիամ աւետիսը ստանալէ մէկՂուկաս 1.26): Մարիամ աւետիսը ստանալէ մէկՂուկաս 1.26): Մարիամ աւետիսը ստանալէ մէկ----երկու օր երկու օր երկու օր երկու օր 
ետք` գնաց Եղիսաբէթի մօտ, եւ անոր ետք` գնաց Եղիսաբէթի մօտ, եւ անոր ետք` գնաց Եղիսաբէթի մօտ, եւ անոր ետք` գնաց Եղիսաբէթի մօտ, եւ անոր ««««մօտ շուրջ երեք ամիս մօտ շուրջ երեք ամիս մօտ շուրջ երեք ամիս մօտ շուրջ երեք ամիս 
մնալէ ետք վերադարձաւ իր տունմնալէ ետք վերադարձաւ իր տունմնալէ ետք վերադարձաւ իր տունմնալէ ետք վերադարձաւ իր տունըըըը»»»» ( ( ( (Ղուկաս 1.39Ղուկաս 1.39Ղուկաս 1.39Ղուկաս 1.39----40, 56): 40, 56): 40, 56): 40, 56): Այս Այս Այս Այս 
իմաստով, երբ Մարիամ վերադարձաւ Յովսէփի քով` շուրջ իմաստով, երբ Մարիամ վերադարձաւ Յովսէփի քով` շուրջ իմաստով, երբ Մարիամ վերադարձաւ Յովսէփի քով` շուրջ իմաստով, երբ Մարիամ վերադարձաւ Յովսէփի քով` շուրջ 
երեք ամսուայ յղի էր: Հաւանաբար իր վերադարձէն քիչ երեք ամսուայ յղի էր: Հաւանաբար իր վերադարձէն քիչ երեք ամսուայ յղի էր: Հաւանաբար իր վերադարձէն քիչ երեք ամսուայ յղի էր: Հաւանաբար իր վերադարձէն քիչ 
ժամանակ ետք, Յովսէփ նկատեց անոր յղի ըլլալը եւ ժամանակ ետք, Յովսէփ նկատեց անոր յղի ըլլալը եւ ժամանակ ետք, Յովսէփ նկատեց անոր յղի ըլլալը եւ ժամանակ ետք, Յովսէփ նկատեց անոր յղի ըլլալը եւ 
««««խխխխորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
միջոցին էր որ Տիրոջ հրեշտակմիջոցին էր որ Տիրոջ հրեշտակմիջոցին էր որ Տիրոջ հրեշտակմիջոցին էր որ Տիրոջ հրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ ը երազի մէջ երեւցաւ ը երազի մէջ երեւցաւ ը երազի մէջ երեւցաւ 
Յովսէփին եւ պատուիրեց անոր չվախնալ Մարիամը քովը Յովսէփին եւ պատուիրեց անոր չվախնալ Մարիամը քովը Յովսէփին եւ պատուիրեց անոր չվախնալ Մարիամը քովը Յովսէփին եւ պատուիրեց անոր չվախնալ Մարիամը քովը 
առնելու իբրեւ իր կինը:առնելու իբրեւ իր կինը:առնելու իբրեւ իր կինը:առնելու իբրեւ իր կինը:    

Հոս հանդէս կու գայ թէՀոս հանդէս կու գայ թէՀոս հանդէս կու գայ թէՀոս հանդէս կու գայ թէ´ ´ ´ ´ Մարիամի եւ թէՄարիամի եւ թէՄարիամի եւ թէՄարիամի եւ թէ´ ´ ´ ´ Յովսէփի Յովսէփի Յովսէփի Յովսէփի 
առաքինի անձեր ըլլալու իրողութիւնը: Մարիամ ինքզինք առաքինի անձեր ըլլալու իրողութիւնը: Մարիամ ինքզինք առաքինի անձեր ըլլալու իրողութիւնը: Մարիամ ինքզինք առաքինի անձեր ըլլալու իրողութիւնը: Մարիամ ինքզինք 
պաշտպանելու համար բան մը չըսաւ Յովսէփին. ան աղօթեց պաշտպանելու համար բան մը չըսաւ Յովսէփին. ան աղօթեց պաշտպանելու համար բան մը չըսաւ Յովսէփին. ան աղօթեց պաշտպանելու համար բան մը չըսաւ Յովսէփին. ան աղօթեց 
եւ հաւատաց որ Աստոեւ հաւատաց որ Աստոեւ հաւատաց որ Աստոեւ հաւատաց որ Աստուած իւած իւած իւած ի´́́́նք ձեւով մը պիտի յայտնէր նք ձեւով մը պիտի յայտնէր նք ձեւով մը պիտի յայտնէր նք ձեւով մը պիտի յայտնէր 
անոր ճշմարտութիւնը: Ոանոր ճշմարտութիւնը: Ոանոր ճշմարտութիւնը: Ոանոր ճշմարտութիւնը: Ո´́́́չ ալ Յովսէփ անիրաւուած ու չ ալ Յովսէփ անիրաւուած ու չ ալ Յովսէփ անիրաւուած ու չ ալ Յովսէփ անիրաւուած ու 
անարգուած զգաց Մարիամի յղի ըլլալը տեսնելով: Իրաւունք անարգուած զգաց Մարիամի յղի ըլլալը տեսնելով: Իրաւունք անարգուած զգաց Մարիամի յղի ըլլալը տեսնելով: Իրաւունք անարգուած զգաց Մարիամի յղի ըլլալը տեսնելով: Իրաւունք 
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ունէր զայն քահանաներուն յանձնելու որպէսզի քարկոծուէր ունէր զայն քահանաներուն յանձնելու որպէսզի քարկոծուէր ունէր զայն քահանաներուն յանձնելու որպէսզի քարկոծուէր ունէր զայն քահանաներուն յանձնելու որպէսզի քարկոծուէր 
եւ ինք անպարտ մնար: Բայց կասկած չկայ որ Յովսէփ իր եւ ինք անպարտ մնար: Բայց կասկած չկայ որ Յովսէփ իր եւ ինք անպարտ մնար: Բայց կասկած չկայ որ Յովսէփ իր եւ ինք անպարտ մնար: Բայց կասկած չկայ որ Յովսէփ իր 
կարգին աղօթեց եւ Աստոկարգին աղօթեց եւ Աստոկարգին աղօթեց եւ Աստոկարգին աղօթեց եւ Աստուծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեց այս ւծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեց այս ւծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեց այս ւծոյ առաջնորդութիւնը խնդրեց այս 
հարցին լուծման համար, եւ Տէրը լսեց անոր աղօթքը ու իր հարցին լուծման համար, եւ Տէրը լսեց անոր աղօթքը ու իր հարցին լուծման համար, եւ Տէրը լսեց անոր աղօթքը ու իր հարցին լուծման համար, եւ Տէրը լսեց անոր աղօթքը ու իր 
հրեշտակը ղրկեց, որպէսզի լուսաբանութիւն տայ եւ բացահրեշտակը ղրկեց, որպէսզի լուսաբանութիւն տայ եւ բացահրեշտակը ղրկեց, որպէսզի լուսաբանութիւն տայ եւ բացահրեշտակը ղրկեց, որպէսզի լուսաբանութիւն տայ եւ բացա----
յայտէ իր ընելիքը: Մարիամ եւ Յովսէփ իրենց վերաբերյայտէ իր ընելիքը: Մարիամ եւ Յովսէփ իրենց վերաբերյայտէ իր ընելիքը: Մարիամ եւ Յովսէփ իրենց վերաբերյայտէ իր ընելիքը: Մարիամ եւ Յովսէփ իրենց վերաբեր----
մունքով ու կեցուածքով կը սորվեցնեն մեզի, լուռ մնալ մունքով ու կեցուածքով կը սորվեցնեն մեզի, լուռ մնալ մունքով ու կեցուածքով կը սորվեցնեն մեզի, լուռ մնալ մունքով ու կեցուածքով կը սորվեցնեն մեզի, լուռ մնալ 
անիրաւութեան դիմաց եանիրաւութեան դիմաց եանիրաւութեան դիմաց եանիրաւութեան դիմաց եւ մեր դատը Աստուծոյ յանձնել եւ ւ մեր դատը Աստուծոյ յանձնել եւ ւ մեր դատը Աստուծոյ յանձնել եւ ւ մեր դատը Աստուծոյ յանձնել եւ 
անոր միջամտութիւնը խնդրել: Եթէ Մարիամ Յովսէփին ըսէր անոր միջամտութիւնը խնդրել: Եթէ Մարիամ Յովսէփին ըսէր անոր միջամտութիւնը խնդրել: Եթէ Մարիամ Յովսէփին ըսէր անոր միջամտութիւնը խնդրել: Եթէ Մարիամ Յովսէփին ըսէր 
թէ ինք Սուրբ Հոգիէն յղի մնացած էր` անկարելի էր որ թէ ինք Սուրբ Հոգիէն յղի մնացած էր` անկարելի էր որ թէ ինք Սուրբ Հոգիէն յղի մնացած էր` անկարելի էր որ թէ ինք Սուրբ Հոգիէն յղի մնացած էր` անկարելի էր որ 
Յովսէփ հաւատար: Եթէ անոր ըսէր թէ ինք Բարձրեալ Յովսէփ հաւատար: Եթէ անոր ըսէր թէ ինք Բարձրեալ Յովսէփ հաւատար: Եթէ անոր ըսէր թէ ինք Բարձրեալ Յովսէփ հաւատար: Եթէ անոր ըսէր թէ ինք Բարձրեալ 
Աստուծոյ Որդիին ծնունդ պիտի տար` դարձեալ, անկարելի Աստուծոյ Որդիին ծնունդ պիտի տար` դարձեալ, անկարելի Աստուծոյ Որդիին ծնունդ պիտի տար` դարձեալ, անկարելի Աստուծոյ Որդիին ծնունդ պիտի տար` դարձեալ, անկարելի 
էր որ Յովսէփ հաւատար: Իսկ էր որ Յովսէփ հաւատար: Իսկ էր որ Յովսէփ հաւատար: Իսկ էր որ Յովսէփ հաւատար: Իսկ եթէ Յովսէփ զինք մատնէր` եթէ Յովսէփ զինք մատնէր` եթէ Յովսէփ զինք մատնէր` եթէ Յովսէփ զինք մատնէր` 
զինք քարկոծողներուն ձեռքը` ի՜նչ ահաւոր սխալ գործած զինք քարկոծողներուն ձեռքը` ի՜նչ ահաւոր սխալ գործած զինք քարկոծողներուն ձեռքը` ի՜նչ ահաւոր սխալ գործած զինք քարկոծողներուն ձեռքը` ի՜նչ ահաւոր սխալ գործած 
պիտի ըլլար: Նոյնքան մեծ սխալ գործած պիտի ըլլար եթէ պիտի ըլլար: Նոյնքան մեծ սխալ գործած պիտի ըլլար եթէ պիտի ըլլար: Նոյնքան մեծ սխալ գործած պիտի ըլլար եթէ պիտի ըլլար: Նոյնքան մեծ սխալ գործած պիտի ըլլար եթէ 
զայն արձակէր: Ոզայն արձակէր: Ոզայն արձակէր: Ոզայն արձակէր: Ո´́́́չ Մարիամ եւ ոչ Մարիամ եւ ոչ Մարիամ եւ ոչ Մարիամ եւ ո´́́́չ ալ Յովսէփ դիմեցին չ ալ Յովսէփ դիմեցին չ ալ Յովսէփ դիմեցին չ ալ Յովսէփ դիմեցին 
անձնական միջոցներու հարցը լուծելու համար: Անոնք անձնական միջոցներու հարցը լուծելու համար: Անոնք անձնական միջոցներու հարցը լուծելու համար: Անոնք անձնական միջոցներու հարցը լուծելու համար: Անոնք 
հաւատացին ու սպասեցին Աստուծոյ մհաւատացին ու սպասեցին Աստուծոյ մհաւատացին ու սպասեցին Աստուծոյ մհաւատացին ու սպասեցին Աստուծոյ միջամտութեան, եւ իջամտութեան, եւ իջամտութեան, եւ իջամտութեան, եւ 
հարցը լուծուեցաւ: Մենք եւս եթէ հաւատանք ու սպասենք որ հարցը լուծուեցաւ: Մենք եւս եթէ հաւատանք ու սպասենք որ հարցը լուծուեցաւ: Մենք եւս եթէ հաւատանք ու սպասենք որ հարցը լուծուեցաւ: Մենք եւս եթէ հաւատանք ու սպասենք որ 
Աստուած ինք լուծէ մեր եւ ուրիշներուն միջեւ ծագած Աստուած ինք լուծէ մեր եւ ուրիշներուն միջեւ ծագած Աստուած ինք լուծէ մեր եւ ուրիշներուն միջեւ ծագած Աստուած ինք լուծէ մեր եւ ուրիշներուն միջեւ ծագած 
հարցերը` ան անպայման կը լուծէ: Մարդկային մեր կեանքի հարցերը` ան անպայման կը լուծէ: Մարդկային մեր կեանքի հարցերը` ան անպայման կը լուծէ: Մարդկային մեր կեանքի հարցերը` ան անպայման կը լուծէ: Մարդկային մեր կեանքի 
փորձառութիւնը սորվեցուցած ու ցոյց տուած է մեզի, թէ երբ փորձառութիւնը սորվեցուցած ու ցոյց տուած է մեզի, թէ երբ փորձառութիւնը սորվեցուցած ու ցոյց տուած է մեզի, թէ երբ փորձառութիւնը սորվեցուցած ու ցոյց տուած է մեզի, թէ երբ 
մարդիկ փորձեն իրենց ձեռքերով եմարդիկ փորձեն իրենց ձեռքերով եմարդիկ փորձեն իրենց ձեռքերով եմարդիկ փորձեն իրենց ձեռքերով եւ իրենց անձնական ւ իրենց անձնական ւ իրենց անձնական ւ իրենց անձնական 
միջոցներով ու կերպերով լուծել իրենց եւ ուրիշներուն միջեւ միջոցներով ու կերպերով լուծել իրենց եւ ուրիշներուն միջեւ միջոցներով ու կերպերով լուծել իրենց եւ ուրիշներուն միջեւ միջոցներով ու կերպերով լուծել իրենց եւ ուրիշներուն միջեւ 
ծագած խնդիրները` այդ խնդիրները աւելիծագած խնդիրները` այդ խնդիրները աւելիծագած խնդիրները` այդ խնդիրները աւելիծագած խնդիրները` այդ խնդիրները աւելի´ ´ ´ ´ կը բարդանան ու կը բարդանան ու կը բարդանան ու կը բարդանան ու 
դժուարալոյծ կը դառնան:դժուարալոյծ կը դառնան:դժուարալոյծ կը դառնան:դժուարալոյծ կը դառնան:    

3) 3) 3) 3) ««««Չուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայնՉուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայնՉուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայնՉուզեց հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն»:»:»:»:    Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ Ի՞նչ 
պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ պէտք է հասկնալ ««««հանրութեան առջեւ խայտառակելհանրութեան առջեւ խայտառակելհանրութեան առջեւ խայտառակելհանրութեան առջեւ խայտառակել»»»»    
բացատրութեբացատրութեբացատրութեբացատրութեամբ: Այս խօսքը ճիշդ հասկնալու համար, պէտք ամբ: Այս խօսքը ճիշդ հասկնալու համար, պէտք ամբ: Այս խօսքը ճիշդ հասկնալու համար, պէտք ամբ: Այս խօսքը ճիշդ հասկնալու համար, պէտք 
է գիտնալ հետեւեալը.է գիտնալ հետեւեալը.է գիտնալ հետեւեալը.է գիտնալ հետեւեալը.----    Անցեալին երբ մէկու մը կինը կամ Անցեալին երբ մէկու մը կինը կամ Անցեալին երբ մէկու մը կինը կամ Անցեալին երբ մէկու մը կինը կամ 
նշանածը պոռնկութեան մեղքին մէջ իյնար, անոր ամուսինը նշանածը պոռնկութեան մեղքին մէջ իյնար, անոր ամուսինը նշանածը պոռնկութեան մեղքին մէջ իյնար, անոր ամուսինը նշանածը պոռնկութեան մեղքին մէջ իյնար, անոր ամուսինը 
կամ նշանածը զանիկա քահանաներուն կը ներկայացնէր, եւ կամ նշանածը զանիկա քահանաներուն կը ներկայացնէր, եւ կամ նշանածը զանիկա քահանաներուն կը ներկայացնէր, եւ կամ նշանածը զանիկա քահանաներուն կը ներկայացնէր, եւ 
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քահանաները զանիկա հանրութեան առջեւ կը դնէին, քահանաները զանիկա հանրութեան առջեւ կը դնէին, քահանաները զանիկա հանրութեան առջեւ կը դնէին, քահանաները զանիկա հանրութեան առջեւ կը դնէին, 
որպէսզի բոլորըորպէսզի բոլորըորպէսզի բոլորըորպէսզի բոլորը    գիտնային թէ անիկա պոռնկութիւն ըրեր էր, գիտնային թէ անիկա պոռնկութիւն ըրեր էր, գիտնային թէ անիկա պոռնկութիւն ըրեր էր, գիտնային թէ անիկա պոռնկութիւն ըրեր էր, 
որմէ ետք զանիկա կը քարկոծէին: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ որմէ ետք զանիկա կը քարկոծէին: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ որմէ ետք զանիկա կը քարկոծէին: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ որմէ ետք զանիկա կը քարկոծէին: Գալով մեզի, մենք ի՞նչ 
կ'ընենք երբ անձ մը խոցոտէ մեզ, անիրաւէ ու չարութիւն կ'ընենք երբ անձ մը խոցոտէ մեզ, անիրաւէ ու չարութիւն կ'ընենք երբ անձ մը խոցոտէ մեզ, անիրաւէ ու չարութիւն կ'ընենք երբ անձ մը խոցոտէ մեզ, անիրաւէ ու չարութիւն 
գործէ մեր դէմ. հանրութեան առջեւ կը խայտառակե՞նք զինք, գործէ մեր դէմ. հանրութեան առջեւ կը խայտառակե՞նք զինք, գործէ մեր դէմ. հանրութեան առջեւ կը խայտառակե՞նք զինք, գործէ մեր դէմ. հանրութեան առջեւ կը խայտառակե՞նք զինք, 
մարդոցմէ կը պահանջենք որ բոլորը իրենց խօսքերով մարդոցմէ կը պահանջենք որ բոլորը իրենց խօսքերով մարդոցմէ կը պահանջենք որ բոլորը իրենց խօսքերով մարդոցմէ կը պահանջենք որ բոլորը իրենց խօսքերով 
քարկոծե՞ն զքարկոծե՞ն զքարկոծե՞ն զքարկոծե՞ն զինք. թէ` Յովսէփի նման չենք ուզեր ու կը ինք. թէ` Յովսէփի նման չենք ուզեր ու կը ինք. թէ` Յովսէփի նման չենք ուզեր ու կը ինք. թէ` Յովսէփի նման չենք ուզեր ու կը 
մերժենք հանրութեան առջեւ անուանարկել ու վարկաբեկել մերժենք հանրութեան առջեւ անուանարկել ու վարկաբեկել մերժենք հանրութեան առջեւ անուանարկել ու վարկաբեկել մերժենք հանրութեան առջեւ անուանարկել ու վարկաբեկել 
զինք: Յովսէփի նման արդար ու արդարասէր մարդիկ միայն զինք: Յովսէփի նման արդար ու արդարասէր մարդիկ միայն զինք: Յովսէփի նման արդար ու արդարասէր մարդիկ միայն զինք: Յովսէփի նման արդար ու արդարասէր մարդիկ միայն 
կրնան նման վեհանձն ոգի ցուցաբերել:  կրնան նման վեհանձն ոգի ցուցաբերել:  կրնան նման վեհանձն ոգի ցուցաբերել:  կրնան նման վեհանձն ոգի ցուցաբերել:      

4) 4) 4) 4) ««««Խորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսուԽորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսուԽորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսուԽորհեցաւ լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսու----
թիւնըթիւնըթիւնըթիւնը»:»:»:»:    Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ Յունարէնին մէջ ««««լռելեայլռելեայլռելեայլռելեայնննն» » » » բառին տեղ ունինք բառին տեղ ունինք բառին տեղ ունինք բառին տեղ ունինք 
««««ծածկաբարծածկաբարծածկաբարծածկաբար» » » » բառը: Ինչո՞ւ համար Յովսէփ ուզեց կամ բառը: Ինչո՞ւ համար Յովսէփ ուզեց կամ բառը: Ինչո՞ւ համար Յովսէփ ուզեց կամ բառը: Ինչո՞ւ համար Յովսէփ ուզեց կամ 
մտածեց ծածկաբար, այլ խօսքով` գաղտնօրէն արձակել մտածեց ծածկաբար, այլ խօսքով` գաղտնօրէն արձակել մտածեց ծածկաբար, այլ խօսքով` գաղտնօրէն արձակել մտածեց ծածկաբար, այլ խօսքով` գաղտնօրէն արձակել 
Մարիամը: Որոգինէս կը պատասխանէ այս հարցումին` Մարիամը: Որոգինէս կը պատասխանէ այս հարցումին` Մարիամը: Որոգինէս կը պատասխանէ այս հարցումին` Մարիամը: Որոգինէս կը պատասխանէ այս հարցումին` 
ըսելով. ըսելով. ըսելով. ըսելով. ««««Մարիամի վրայ յղութեան նշանները յստակ էին. եթէ Մարիամի վրայ յղութեան նշանները յստակ էին. եթէ Մարիամի վրայ յղութեան նշանները յստակ էին. եթէ Մարիամի վրայ յղութեան նշանները յստակ էին. եթէ 
Յովսէփ անկէ չհրաժարէր` Օրէնքին համաձայն Յովսէփ անկէ չհրաժարէր` Օրէնքին համաձայն Յովսէփ անկէ չհրաժարէր` Օրէնքին համաձայն Յովսէփ անկէ չհրաժարէր` Օրէնքին համաձայն իիիինք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
յանցաւոր պիտի ըլլար, որովհետեւ ոյանցաւոր պիտի ըլլար, որովհետեւ ոյանցաւոր պիտի ըլլար, որովհետեւ ոյանցաւոր պիտի ըլլար, որովհետեւ ո´́́́չ միայն շնութիւն ընողը չ միայն շնութիւն ընողը չ միայն շնութիւն ընողը չ միայն շնութիւն ընողը 
յանցաւոր կ'ըլլար, այլ նաեւ ան` որ շնացողին դէմ յստակ յանցաւոր կ'ըլլար, այլ նաեւ ան` որ շնացողին դէմ յստակ յանցաւոր կ'ըլլար, այլ նաեւ ան` որ շնացողին դէմ յստակ յանցաւոր կ'ըլլար, այլ նաեւ ան` որ շնացողին դէմ յստակ 
կեցուածք չէր բռներկեցուածք չէր բռներկեցուածք չէր բռներկեցուածք չէր բռներ»:»:»:»:    

5) 5) 5) 5) Բնագիրը Բնագիրը Բնագիրը Բնագիրը ««««ետ ընելետ ընելետ ընելետ ընել» » » » բառերուն փոխարէն` բառերուն փոխարէն` բառերուն փոխարէն` բառերուն փոխարէն` ««««արձակելարձակելարձակելարձակել» » » » 
բառը ունի, որ գրեթէ նոյն իմաստը կը կրէ: Ի՞նչպէս տեղի բառը ունի, որ գրեթէ նոյն իմաստը կը կրէ: Ի՞նչպէս տեղի բառը ունի, որ գրեթէ նոյն իմաստը կը կրէ: Ի՞նչպէս տեղի բառը ունի, որ գրեթէ նոյն իմաստը կը կրէ: Ի՞նչպէս տեղի 
կ'ունենար ծածուկ կ'ունենար ծածուկ կ'ունենար ծածուկ կ'ունենար ծածուկ արձակումը, զոր Յովսէփ կը ծրագրէր: արձակումը, զոր Յովսէփ կը ծրագրէր: արձակումը, զոր Յովսէփ կը ծրագրէր: արձակումը, զոր Յովսէփ կը ծրագրէր: 
Հրապարակային կերպով արձակելու կերպը` քահանաՀրապարակային կերպով արձակելու կերպը` քահանաՀրապարակային կերպով արձակելու կերպը` քահանաՀրապարակային կերպով արձակելու կերպը` քահանանենենենե----
րուն ներկայութեան տեղի կ'ունենար: Իսկ ծածկաբար արձարուն ներկայութեան տեղի կ'ունենար: Իսկ ծածկաբար արձարուն ներկայութեան տեղի կ'ունենար: Իսկ ծածկաբար արձարուն ներկայութեան տեղի կ'ունենար: Իսկ ծածկաբար արձա----
կելու կերպը` երկու վկաներու ներկայութեան արձակման կելու կերպը` երկու վկաներու ներկայութեան արձակման կելու կերպը` երկու վկաներու ներկայութեան արձակման կելու կերպը` երկու վկաներու ներկայութեան արձակման 
թուղթ տալով կ'ըլլար:թուղթ տալով կ'ըլլար:թուղթ տալով կ'ըլլար:թուղթ տալով կ'ըլլար:    

Իսկ ինչո՞ւ համար արձակել բառը կը գործածուի երբ Իսկ ինչո՞ւ համար արձակել բառը կը գործածուի երբ Իսկ ինչո՞ւ համար արձակել բառը կը գործածուի երբ Իսկ ինչո՞ւ համար արձակել բառը կը գործածուի երբ 
անոնքանոնքանոնքանոնք    ամուսնացած չէին: ամուսնացած չէին: ամուսնացած չէին: ամուսնացած չէին: ԱԱԱԱսկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սկէ առաջ բացատրեցինք, թէ սկէ առաջ բացատրեցինք, թէ 
Օրէնքին համաձայն նշանուածներ կամ խօսեցեալներ կին Օրէնքին համաձայն նշանուածներ կամ խօսեցեալներ կին Օրէնքին համաձայն նշանուածներ կամ խօսեցեալներ կին Օրէնքին համաձայն նշանուածներ կամ խօսեցեալներ կին 
կամ ամուսին կը կոչուէին, եւ ուստի նշանածը արձակելը` կամ ամուսին կը կոչուէին, եւ ուստի նշանածը արձակելը` կամ ամուսին կը կոչուէին, եւ ուստի նշանածը արձակելը` կամ ամուսին կը կոչուէին, եւ ուստի նշանածը արձակելը` 
կինը արձակել կը նշանակէր: Այս մասին զարեհ Արք. կինը արձակել կը նշանակէր: Այս մասին զարեհ Արք. կինը արձակել կը նշանակէր: Այս մասին զարեհ Արք. կինը արձակել կը նշանակէր: Այս մասին զարեհ Արք. 
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Ազնաւորեան կ'ըսէ. Ազնաւորեան կ'ըսէ. Ազնաւորեան կ'ըսէ. Ազնաւորեան կ'ըսէ. ««««Հրէական նշանախօսութիւնը օրինական Հրէական նշանախօսութիւնը օրինական Հրէական նշանախօսութիւնը օրինական Հրէական նշանախօսութիւնը օրինական 
գետնի վրայ հգետնի վրայ հգետնի վրայ հգետնի վրայ համազօր էր ամուսնութեան, թէպէտեւ առանց ամազօր էր ամուսնութեան, թէպէտեւ առանց ամազօր էր ամուսնութեան, թէպէտեւ առանց ամազօր էր ամուսնութեան, թէպէտեւ առանց 
մարմնաւոր յարաբերութեան: Այդ իմաստով ալ Մովսիսական մարմնաւոր յարաբերութեան: Այդ իմաստով ալ Մովսիսական մարմնաւոր յարաբերութեան: Այդ իմաստով ալ Մովսիսական մարմնաւոր յարաբերութեան: Այդ իմաստով ալ Մովսիսական 
Օրէնքին համաձայն` խօսեցեալները այլեւս այր եւ կին կը Օրէնքին համաձայն` խօսեցեալները այլեւս այր եւ կին կը Օրէնքին համաձայն` խօսեցեալները այլեւս այր եւ կին կը Օրէնքին համաձայն` խօսեցեալները այլեւս այր եւ կին կը 
կոչուին (Բ.Օրինաց 22.24), եւ նշանախօսութիւնը ետ ընելը` կոչուին (Բ.Օրինաց 22.24), եւ նշանախօսութիւնը ետ ընելը` կոչուին (Բ.Օրինաց 22.24), եւ նշանախօսութիւնը ետ ընելը` կոչուին (Բ.Օրինաց 22.24), եւ նշանախօսութիւնը ետ ընելը` 
կինը արձակել կը կոչուի` ճիշդ ամուսնութեան պէսկինը արձակել կը կոչուի` ճիշդ ամուսնութեան պէսկինը արձակել կը կոչուի` ճիշդ ամուսնութեան պէսկինը արձակել կը կոչուի` ճիշդ ամուսնութեան պէս»:»:»:»:    

Այսօրուան հաԱյսօրուան հաԱյսօրուան հաԱյսօրուան հասկացողութեամբ, նշանախօսութեան ժասկացողութեամբ, նշանախօսութեան ժասկացողութեամբ, նշանախօսութեան ժասկացողութեամբ, նշանախօսութեան ժա----
մանակաշրջանը` զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրամանակաշրջանը` զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրամանակաշրջանը` զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրամանակաշրջանը` զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրա----
յին գիծերը սերտելու ժամանակաշրջան մըն է, մինչդեռ յին գիծերը սերտելու ժամանակաշրջան մըն է, մինչդեռ յին գիծերը սերտելու ժամանակաշրջան մըն է, մինչդեռ յին գիծերը սերտելու ժամանակաշրջան մըն է, մինչդեռ 
Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ, նշանախօսութեան Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ, նշանախօսութեան Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ, նշանախօսութեան Քրիստոսի ժամանակ եւ անկէ առաջ, նշանախօսութեան 
ժամանակաշրջանը, որ կրնար տեւել 3ժամանակաշրջանը, որ կրնար տեւել 3ժամանակաշրջանը, որ կրնար տեւել 3ժամանակաշրջանը, որ կրնար տեւել 3----12 12 12 12 ամիս, ոամիս, ոամիս, ոամիս, ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
զիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարզիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարզիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարզիրար ճանչնալու եւ իրարու նկարագրային գիծերը սերտելու ագրային գիծերը սերտելու ագրային գիծերը սերտելու ագրային գիծերը սերտելու 
ժամանակաշրջան մըն էր, այլ` նոր բոյն մը կազմելու ժամանակաշրջան մըն էր, այլ` նոր բոյն մը կազմելու ժամանակաշրջան մըն էր, այլ` նոր բոյն մը կազմելու ժամանակաշրջան մըն էր, այլ` նոր բոյն մը կազմելու 
պատրաստութեան ժամանակաշրջան մը: Բ.Օրինաց 20.7պատրաստութեան ժամանակաշրջան մը: Բ.Օրինաց 20.7պատրաստութեան ժամանակաշրջան մը: Բ.Օրինաց 20.7պատրաստութեան ժամանակաշրջան մը: Բ.Օրինաց 20.7----ին ին ին ին 
մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. ««««Ով որ կնոջ մը նշանուած է ու զանիկա չէ Ով որ կնոջ մը նշանուած է ու զանիկա չէ Ով որ կնոջ մը նշանուած է ու զանիկա չէ Ով որ կնոջ մը նշանուած է ու զանիկա չէ 
առած, թող իր տունը դառնայ...առած, թող իր տունը դառնայ...առած, թող իր տունը դառնայ...առած, թող իր տունը դառնայ...»:»:»:»:    Այս վկայութիւնը նախ Այս վկայութիւնը նախ Այս վկայութիւնը նախ Այս վկայութիւնը նախ 
յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ինյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ինյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ինյստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս նշանուած աղջիկը կը չպէս նշանուած աղջիկը կը չպէս նշանուած աղջիկը կը չպէս նշանուած աղջիկը կը 
կոչուէր կամ կը նկատուէր կինը իր նշանածին, եւ երկրորդ, կոչուէր կամ կը նկատուէր կինը իր նշանածին, եւ երկրորդ, կոչուէր կամ կը նկատուէր կինը իր նշանածին, եւ երկրորդ, կոչուէր կամ կը նկատուէր կինը իր նշանածին, եւ երկրորդ, 
կը բացայայտէ որ նշանախօսութեան նպատակը` կը բացայայտէ որ նշանախօսութեան նպատակը` կը բացայայտէ որ նշանախօսութեան նպատակը` կը բացայայտէ որ նշանախօսութեան նպատակը` 
ամուսնանալն էր, եւ ոամուսնանալն էր, եւ ոամուսնանալն էր, եւ ոամուսնանալն էր, եւ ո´́́́չ թէ զիրար ճանչնալը:չ թէ զիրար ճանչնալը:չ թէ զիրար ճանչնալը:չ թէ զիրար ճանչնալը:    

6) 6) 6) 6) Երբ Յուդային ըսուեցաւ որ իր հարսը` Թամարը Երբ Յուդային ըսուեցաւ որ իր հարսը` Թամարը Երբ Յուդային ըսուեցաւ որ իր հարսը` Թամարը Երբ Յուդային ըսուեցաւ որ իր հարսը` Թամարը 
պոռնկացեր էր եւ իր պոռնկութեան իբրեւ արդիւնք` յղի էպոռնկացեր էր եւ իր պոռնկութեան իբրեւ արդիւնք` յղի էպոռնկացեր էր եւ իր պոռնկութեան իբրեւ արդիւնք` յղի էպոռնկացեր էր եւ իր պոռնկութեան իբրեւ արդիւնք` յղի էր, ր, ր, ր, 
Յուդա անմիջապէս ըսաւ. Յուդա անմիջապէս ըսաւ. Յուդա անմիջապէս ըսաւ. Յուդա անմիջապէս ըսաւ. ««««Հանեցէք զանիկա, որ այրուիՀանեցէք զանիկա, որ այրուիՀանեցէք զանիկա, որ այրուիՀանեցէք զանիկա, որ այրուի»»»»    
((((Ծննդոց 38.24): Դիտեցէք Յովսէփին տարբերութիւնը Ծննդոց 38.24): Դիտեցէք Յովսէփին տարբերութիւնը Ծննդոց 38.24): Դիտեցէք Յովսէփին տարբերութիւնը Ծննդոց 38.24): Դիտեցէք Յովսէփին տարբերութիւնը 
Յուդայէն: Յուդա որ ինք դարձեր էր իր հարսին պոռնկութեան Յուդայէն: Յուդա որ ինք դարձեր էր իր հարսին պոռնկութեան Յուդայէն: Յուդա որ ինք դարձեր էր իր հարսին պոռնկութեան Յուդայէն: Յուդա որ ինք դարձեր էր իր հարսին պոռնկութեան 
մեղքին մէջ իյնալուն պատճառը` ուզեց հրապարակաւ այրել մեղքին մէջ իյնալուն պատճառը` ուզեց հրապարակաւ այրել մեղքին մէջ իյնալուն պատճառը` ուզեց հրապարակաւ այրել մեղքին մէջ իյնալուն պատճառը` ուզեց հրապարակաւ այրել 
տալ զայն, մինչ Յովսէփ որ ոեւէ առնչութիւն չունէր Մտալ զայն, մինչ Յովսէփ որ ոեւէ առնչութիւն չունէր Մտալ զայն, մինչ Յովսէփ որ ոեւէ առնչութիւն չունէր Մտալ զայն, մինչ Յովսէփ որ ոեւէ առնչութիւն չունէր Մարիամի արիամի արիամի արիամի 
յղութեան հետ եւ որ ամէն իրաւունք ունէր զանիկա Օրէնքին յղութեան հետ եւ որ ամէն իրաւունք ունէր զանիկա Օրէնքին յղութեան հետ եւ որ ամէն իրաւունք ունէր զանիկա Օրէնքին յղութեան հետ եւ որ ամէն իրաւունք ունէր զանիկա Օրէնքին 
յանձնելու` չառաւ այդ քայլը, ընդհակառակը, մերժեց յանձնելու` չառաւ այդ քայլը, ընդհակառակը, մերժեց յանձնելու` չառաւ այդ քայլը, ընդհակառակը, մերժեց յանձնելու` չառաւ այդ քայլը, ընդհակառակը, մերժեց 
««««հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ հանրութեան առջեւ խայտառակել զայն, այլ խորհեցաւ 
լռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնըլռելեայն ետ ընել իրենց նշանախօսութիւնը»:»:»:»:    Մենք որո՞ւն Մենք որո՞ւն Մենք որո՞ւն Մենք որո՞ւն 
ըրածը կ'ընենք երբ մարդիկ մեղանչեն մեր դէմ. Յուըրածը կ'ընենք երբ մարդիկ մեղանչեն մեր դէմ. Յուըրածը կ'ընենք երբ մարդիկ մեղանչեն մեր դէմ. Յուըրածը կ'ընենք երբ մարդիկ մեղանչեն մեր դէմ. Յուդայի՞ն դայի՞ն դայի՞ն դայի՞ն 
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ըրածը, թէ` Յովսէփին ըրածը: Երբ Յուդա լսեց իր հարսին ըրածը, թէ` Յովսէփին ըրածը: Երբ Յուդա լսեց իր հարսին ըրածը, թէ` Յովսէփին ըրածը: Երբ Յուդա լսեց իր հարսին ըրածը, թէ` Յովսէփին ըրածը: Երբ Յուդա լսեց իր հարսին 
յղութեան մասին` զգաց որ իրեն ու իր որդիին դէմ յղութեան մասին` զգաց որ իրեն ու իր որդիին դէմ յղութեան մասին` զգաց որ իրեն ու իր որդիին դէմ յղութեան մասին` զգաց որ իրեն ու իր որդիին դէմ 
անիրաւութիւն գործուեր է, եւ չկրցաւ լռել ու ներել, այլ ուզեց անիրաւութիւն գործուեր է, եւ չկրցաւ լռել ու ներել, այլ ուզեց անիրաւութիւն գործուեր է, եւ չկրցաւ լռել ու ներել, այլ ուզեց անիրաւութիւն գործուեր է, եւ չկրցաւ լռել ու ներել, այլ ուզեց 
արիւն թափել. մինչ երբ Յովսէփ լսեց Մարիամի յղութեան արիւն թափել. մինչ երբ Յովսէփ լսեց Մարիամի յղութեան արիւն թափել. մինչ երբ Յովսէփ լսեց Մարիամի յղութեան արիւն թափել. մինչ երբ Յովսէփ լսեց Մարիամի յղութեան 
մասին` թէկուզ եթէ պատահածը անիրաւութիւն մասին` թէկուզ եթէ պատահածը անիրաւութիւն մասին` թէկուզ եթէ պատահածը անիրաւութիւն մասին` թէկուզ եթէ պատահածը անիրաւութիւն սեպեց, բայց սեպեց, բայց սեպեց, բայց սեպեց, բայց 
լռեց, ներեց եւ ուզեց հարցը ծածկել: Ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ լռեց, ներեց եւ ուզեց հարցը ծածկել: Ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ լռեց, ներեց եւ ուզեց հարցը ծածկել: Ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ լռեց, ներեց եւ ուզեց հարցը ծածկել: Ի՞նչ կ'ընենք մենք երբ 
մարդիկ անիրաւութիւն գործեն մեր դէմ. Յուդայի նման մարդիկ անիրաւութիւն գործեն մեր դէմ. Յուդայի նման մարդիկ անիրաւութիւն գործեն մեր դէմ. Յուդայի նման մարդիկ անիրաւութիւն գործեն մեր դէմ. Յուդայի նման 
անոնց արիւնը թափե՞լ կը ջանանք, թէ` արդար Յովսէփին անոնց արիւնը թափե՞լ կը ջանանք, թէ` արդար Յովսէփին անոնց արիւնը թափե՞լ կը ջանանք, թէ` արդար Յովսէփին անոնց արիւնը թափե՞լ կը ջանանք, թէ` արդար Յովսէփին 
նման կը լռենք, կը ներենք, եւ հարցը կը փակենք: Ես կը նման կը լռենք, կը ներենք, եւ հարցը կը փակենք: Ես կը նման կը լռենք, կը ներենք, եւ հարցը կը փակենք: Ես կը նման կը լռենք, կը ներենք, եւ հարցը կը փակենք: Ես կը 
հաւատամ, որ Մատթէոս Աւետարանիչը Յովսհաւատամ, որ Մատթէոս Աւետարանիչը Յովսհաւատամ, որ Մատթէոս Աւետարանիչը Յովսհաւատամ, որ Մատթէոս Աւետարանիչը Յովսէփը արդար կը էփը արդար կը էփը արդար կը էփը արդար կը 
կոչէ, ոկոչէ, ոկոչէ, ոկոչէ, ո´́́́չ միայն որովհետեւ չ միայն որովհետեւ չ միայն որովհետեւ չ միայն որովհետեւ նախքաննախքաննախքաննախքան    իր նշանուիլը արդար իր նշանուիլը արդար իր նշանուիլը արդար իր նշանուիլը արդար 
կեանք մը կ'ապրէր, այլ նաեւ ու մանաւանդ անոր համար` որ կեանք մը կ'ապրէր, այլ նաեւ ու մանաւանդ անոր համար` որ կեանք մը կ'ապրէր, այլ նաեւ ու մանաւանդ անոր համար` որ կեանք մը կ'ապրէր, այլ նաեւ ու մանաւանդ անոր համար` որ 
Մարիամին յղութեան հարցին հանդէպ վեհանձն կեցուածք ու Մարիամին յղութեան հարցին հանդէպ վեհանձն կեցուածք ու Մարիամին յղութեան հարցին հանդէպ վեհանձն կեցուածք ու Մարիամին յղութեան հարցին հանդէպ վեհանձն կեցուածք ու 
առաքինի վերաբերմունք ցուցաբերեց:առաքինի վերաբերմունք ցուցաբերեց:առաքինի վերաբերմունք ցուցաբերեց:առաքինի վերաբերմունք ցուցաբերեց:    

««««Մինչ այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը Մինչ այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը Մինչ այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը Մինչ այս մասին կը մտածէր, ահա Տիրոջ հրեշտակը 
երազի երազի երազի երազի մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.մը մէջ երեւցաւ իրեն եւ ըսաւ.    

----    ՅովսէՅովսէՅովսէՅովսէ´́́́փ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթի´ ´ ´ ´ որդի, միորդի, միորդի, միորդի, մի´ ´ ´ ´ վախնար ամուսնանալու վախնար ամուսնանալու վախնար ամուսնանալու վախնար ամուսնանալու 
նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը նշանածիդ` Մարիամի հետ, որովհետեւ իր մէջ յղացուածը 
Սուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 1.20):Մատթէոս 1.20):Մատթէոս 1.20):Մատթէոս 1.20):    

1) 1) 1) 1) ««««Մինչ այս մասին կը մտածէրՄինչ այս մասին կը մտածէրՄինչ այս մասին կը մտածէրՄինչ այս մասին կը մտածէր»:»:»:»:    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն, թէ Յովսէփ շատ լուրջ մտորումներու ու տագնապպարզեն, թէ Յովսէփ շատ լուրջ մտորումներու ու տագնապպարզեն, թէ Յովսէփ շատ լուրջ մտորումներու ու տագնապպարզեն, թէ Յովսէփ շատ լուրջ մտորումներու ու տագնապիիիի    
մէջ էր, եւ աղօթքով անդադար պատասխան կը սպասէր մէջ էր, եւ աղօթքով անդադար պատասխան կը սպասէր մէջ էր, եւ աղօթքով անդադար պատասխան կը սպասէր մէջ էր, եւ աղօթքով անդադար պատասխան կը սպասէր 
Աստուծմէ: Ան ցերեկը այնքաԱստուծմէ: Ան ցերեկը այնքաԱստուծմէ: Ան ցերեկը այնքաԱստուծմէ: Ան ցերեկը այնքա´́́́ն կը մտածէր պատահածին ն կը մտածէր պատահածին ն կը մտածէր պատահածին ն կը մտածէր պատահածին 
մասին, որ սկսած էր գիշերներն ալ իր երազին մէջ մտածել մասին, որ սկսած էր գիշերներն ալ իր երազին մէջ մտածել մասին, որ սկսած էր գիշերներն ալ իր երազին մէջ մտածել մասին, որ սկսած էր գիշերներն ալ իր երազին մէջ մտածել 
նոյն հարցին մասին, ինչ որ նոյն հարցին մասին, ինչ որ նոյն հարցին մասին, ինչ որ նոյն հարցին մասին, ինչ որ ««««մինչ այս մասին կը մտածէրմինչ այս մասին կը մտածէրմինչ այս մասին կը մտածէրմինչ այս մասին կը մտածէր»»»»    
բառերը ցոյց կու տան: Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ բառերը ցոյց կու տան: Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ բառերը ցոյց կու տան: Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ բառերը ցոյց կու տան: Հաւանաբար մէկը մտածէ, որ եթէ 
ՅովսէՅովսէՅովսէՅովսէփ այնքան արդար ու Աստուածավախ անձ մըն էր` ի՞նչ փ այնքան արդար ու Աստուածավախ անձ մըն էր` ի՞նչ փ այնքան արդար ու Աստուածավախ անձ մըն էր` ի՞նչ փ այնքան արդար ու Աստուածավախ անձ մըն էր` ի՞նչ 
պէտք ունէր այդքան տագնապելու: Յովսէփին տագնապիլը պէտք ունէր այդքան տագնապելու: Յովսէփին տագնապիլը պէտք ունէր այդքան տագնապելու: Յովսէփին տագնապիլը պէտք ունէր այդքան տագնապելու: Յովսէփին տագնապիլը 
իր շատ արդար ըլլալուն արդիւնքն էր եւ ոիր շատ արդար ըլլալուն արդիւնքն էր եւ ոիր շատ արդար ըլլալուն արդիւնքն էր եւ ոիր շատ արդար ըլլալուն արդիւնքն էր եւ ո´́́́չ թէ շատ արդար չ թէ շատ արդար չ թէ շատ արդար չ թէ շատ արդար 
չըլլալուն արդիւնքը: Պատմութեան ընթացքին բոլոր արդար չըլլալուն արդիւնքը: Պատմութեան ընթացքին բոլոր արդար չըլլալուն արդիւնքը: Պատմութեան ընթացքին բոլոր արդար չըլլալուն արդիւնքը: Պատմութեան ընթացքին բոլոր արդար 
մարդիկը տագնապած են, եւ զիրենք տագնապեցնողը մարդիկը տագնապած են, եւ զիրենք տագնապեցնողը մարդիկը տագնապած են, եւ զիրենք տագնապեցնողը մարդիկը տագնապած են, եւ զիրենք տագնապեցնողը 
ուրիշներուուրիշներուուրիշներուուրիշներուն մեղքերն են եւ ոն մեղքերն են եւ ոն մեղքերն են եւ ոն մեղքերն են եւ ո´́́́չ թէ իրենց անձերուն մեղքերը, չ թէ իրենց անձերուն մեղքերը, չ թէ իրենց անձերուն մեղքերը, չ թէ իրենց անձերուն մեղքերը, 
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կամ տկարութիւնները: Ղուկաս կը վկայէ թէ Յիսուս կամ տկարութիւնները: Ղուկաս կը վկայէ թէ Յիսուս կամ տկարութիւնները: Ղուկաս կը վկայէ թէ Յիսուս կամ տկարութիւնները: Ղուկաս կը վկայէ թէ Յիսուս 
««««տագնապի մէջ ըլլալով` աւելի ջերմեռանդութեամբ տագնապի մէջ ըլլալով` աւելի ջերմեռանդութեամբ տագնապի մէջ ըլլալով` աւելի ջերմեռանդութեամբ տագնապի մէջ ըլլալով` աւելի ջերմեռանդութեամբ 
կ'աղօթէր, եւ քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռկ'աղօթէր, եւ քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռկ'աղօթէր, եւ քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռկ'աղօթէր, եւ քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռ----ոլոռ ոլոռ ոլոռ ոլոռ 
գետին կը հոսէրգետին կը հոսէրգետին կը հոսէրգետին կը հոսէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 22.44): Յիսուսի տագնապիլը` Ղուկաս 22.44): Յիսուսի տագնապիլը` Ղուկաս 22.44): Յիսուսի տագնապիլը` Ղուկաս 22.44): Յիսուսի տագնապիլը` 
մարդոց գործած մարդոց գործած մարդոց գործած մարդոց գործած մեղքերուն ծանրութեան պատճառով էր: մեղքերուն ծանրութեան պատճառով էր: մեղքերուն ծանրութեան պատճառով էր: մեղքերուն ծանրութեան պատճառով էր: 
Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Ղովտ որ արդար անձ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Ղովտ որ արդար անձ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Ղովտ որ արդար անձ Պետրոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Ղովտ որ արդար անձ 
մըն էր, ի տես Սոդոմացիներուն ու Գոմորացիներուն մըն էր, ի տես Սոդոմացիներուն ու Գոմորացիներուն մըն էր, ի տես Սոդոմացիներուն ու Գոմորացիներուն մըն էր, ի տես Սոդոմացիներուն ու Գոմորացիներուն 
մեղսալից կեանքին` մեղսալից կեանքին` մեղսալից կեանքին` մեղսալից կեանքին` ««««իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր իր արդար հոգիին մէջ կը տանջուէր 
ամէն օրամէն օրամէն օրամէն օր»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 2.6Բ.Պետրոս 2.6Բ.Պետրոս 2.6Բ.Պետրոս 2.6----8): 8): 8): 8): Մենք ունի՞նք Յիսուսի, Յովսէփի Մենք ունի՞նք Յիսուսի, Յովսէփի Մենք ունի՞նք Յիսուսի, Յովսէփի Մենք ունի՞նք Յիսուսի, Յովսէփի 
կամ Ղովտի նման արդակամ Ղովտի նման արդակամ Ղովտի նման արդակամ Ղովտի նման արդար հոգի. այնպիսի հոգի մը` որ ր հոգի. այնպիսի հոգի մը` որ ր հոգի. այնպիսի հոգի մը` որ ր հոգի. այնպիսի հոգի մը` որ 
տագնապի երբ դէմ յանդիման գտնուի մեղքին. այնպիսի հոգի տագնապի երբ դէմ յանդիման գտնուի մեղքին. այնպիսի հոգի տագնապի երբ դէմ յանդիման գտնուի մեղքին. այնպիսի հոգի տագնապի երբ դէմ յանդիման գտնուի մեղքին. այնպիսի հոգի 
մը` որ ի տես մարդոց գործած մեղքերուն ու ապրած անօրէն մը` որ ի տես մարդոց գործած մեղքերուն ու ապրած անօրէն մը` որ ի տես մարդոց գործած մեղքերուն ու ապրած անօրէն մը` որ ի տես մարդոց գործած մեղքերուն ու ապրած անօրէն 
կեանքին` աղօթքի կրակներ արձակէ դէպի երկինք:կեանքին` աղօթքի կրակներ արձակէ դէպի երկինք:կեանքին` աղօթքի կրակներ արձակէ դէպի երկինք:կեանքին` աղօթքի կրակներ արձակէ դէպի երկինք:    

2) 2) 2) 2) Յովսէփին տագնապին պատճառը` Մարիամին Յովսէփին տագնապին պատճառը` Մարիամին Յովսէփին տագնապին պատճառը` Մարիամին Յովսէփին տագնապին պատճառը` Մարիամին 
հանդէպ անոր ունեցած անչափ սէրն ու բացարհանդէպ անոր ունեցած անչափ սէրն ու բացարհանդէպ անոր ունեցած անչափ սէրն ու բացարհանդէպ անոր ունեցած անչափ սէրն ու բացարձակ ձակ ձակ ձակ 
վստահութիւնն էր նաեւ: Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ որ վստահութիւնն էր նաեւ: Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ որ վստահութիւնն էր նաեւ: Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ որ վստահութիւնն էր նաեւ: Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ որ 
Մարիամ կրնար սխալ բան մը ըրած ըլլալ: Ան չէր կրնար Մարիամ կրնար սխալ բան մը ըրած ըլլալ: Ան չէր կրնար Մարիամ կրնար սխալ բան մը ըրած ըլլալ: Ան չէր կրնար Մարիամ կրնար սխալ բան մը ըրած ըլլալ: Ան չէր կրնար 
ըմբռնել թէ Մարիամի պէս առաքինի անձ մը կրնար ըմբռնել թէ Մարիամի պէս առաքինի անձ մը կրնար ըմբռնել թէ Մարիամի պէս առաքինի անձ մը կրնար ըմբռնել թէ Մարիամի պէս առաքինի անձ մը կրնար 
շնութեան մեղքին մէջ ինկած ըլլալ: Չէր կրնար համոզուիլ որ շնութեան մեղքին մէջ ինկած ըլլալ: Չէր կրնար համոզուիլ որ շնութեան մեղքին մէջ ինկած ըլլալ: Չէր կրնար համոզուիլ որ շնութեան մեղքին մէջ ինկած ըլլալ: Չէր կրնար համոզուիլ որ 
Մարիամի պէս հեզ ու խոնարհ անձ մը կրնար Մարիամի պէս հեզ ու խոնարհ անձ մը կրնար Մարիամի պէս հեզ ու խոնարհ անձ մը կրնար Մարիամի պէս հեզ ու խոնարհ անձ մը կրնար 
դաւաճանութեանդաւաճանութեանդաւաճանութեանդաւաճանութեան    յանցանքը գործած ըլլար: Չէր կրնար յանցանքը գործած ըլլար: Չէր կրնար յանցանքը գործած ըլլար: Չէր կրնար յանցանքը գործած ըլլար: Չէր կրնար 
պատկերացնել որ Մարիամի պէս բարեպաշտ, աղօթասէր ու պատկերացնել որ Մարիամի պէս բարեպաշտ, աղօթասէր ու պատկերացնել որ Մարիամի պէս բարեպաշտ, աղօթասէր ու պատկերացնել որ Մարիամի պէս բարեպաշտ, աղօթասէր ու 
Աստուածասէր մէկը կրնար խոցոտել Աստուծոյ սիրտը: Եւ Աստուածասէր մէկը կրնար խոցոտել Աստուծոյ սիրտը: Եւ Աստուածասէր մէկը կրնար խոցոտել Աստուծոյ սիրտը: Եւ Աստուածասէր մէկը կրնար խոցոտել Աստուծոյ սիրտը: Եւ 
որովհետեւ Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ, ակնկալել, որովհետեւ Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ, ակնկալել, որովհետեւ Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ, ակնկալել, որովհետեւ Յովսէփ չէր կրնար հաւատալ, ակնկալել, 
պատկերացնել կամ երեւակայել որ Մարիամ նման բան պատկերացնել կամ երեւակայել որ Մարիամ նման բան պատկերացնել կամ երեւակայել որ Մարիամ նման բան պատկերացնել կամ երեւակայել որ Մարիամ նման բան 
կրնար կատարել` մեկրնար կատարել` մեկրնար կատարել` մեկրնար կատարել` մե´́́́ծ եղաւ իր ցաւծ եղաւ իր ցաւծ եղաւ իր ցաւծ եղաւ իր ցաւը, իր տագնապը, իր ը, իր տագնապը, իր ը, իր տագնապը, իր ը, իր տագնապը, իր 
վէրքը, իր խոցը: Այովէրքը, իր խոցը: Այովէրքը, իր խոցը: Այովէրքը, իր խոցը: Այո´, ´, ´, ´, անուրանալի իրականութիւն է, որ անուրանալի իրականութիւն է, որ անուրանալի իրականութիւն է, որ անուրանալի իրականութիւն է, որ 
սիրելիի մը կողմէ պատճառուած ցաւը` շատ աւելի խոսիրելիի մը կողմէ պատճառուած ցաւը` շատ աւելի խոսիրելիի մը կողմէ պատճառուած ցաւը` շատ աւելի խոսիրելիի մը կողմէ պատճառուած ցաւը` շատ աւելի խո´́́́ր կը ր կը ր կը ր կը 
վիրաւորէ մեզ, քան թշնամիին կողմէ պատճառուած ցաւը: վիրաւորէ մեզ, քան թշնամիին կողմէ պատճառուած ցաւը: վիրաւորէ մեզ, քան թշնամիին կողմէ պատճառուած ցաւը: վիրաւորէ մեզ, քան թշնամիին կողմէ պատճառուած ցաւը: 
Ահա թէ ինչու Յովսէփ շատ վիրաւորուած էր, մտահոգ էր, Ահա թէ ինչու Յովսէփ շատ վիրաւորուած էր, մտահոգ էր, Ահա թէ ինչու Յովսէփ շատ վիրաւորուած էր, մտահոգ էր, Ահա թէ ինչու Յովսէփ շատ վիրաւորուած էր, մտահոգ էր, 
ցաւի ու տագնապի մէջ էր:ցաւի ու տագնապի մէջ էր:ցաւի ու տագնապի մէջ էր:ցաւի ու տագնապի մէջ էր:    
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3) 3) 3) 3) ««««ՏիրոջՏիրոջՏիրոջՏիրոջ    հրեշտակը երազի մը մէջ երեւցաւ իրենհրեշտակը երազի մը մէջ երեւցաւ իրենհրեշտակը երազի մը մէջ երեւցաւ իրենհրեշտակը երազի մը մէջ երեւցաւ իրեն»:»:»:»:    Հոս Հոս Հոս Հոս 
յիշուած Տիրոջ հրեշտակը կասկած չկայ որ Գաբրիէլ յիշուած Տիրոջ հրեշտակը կասկած չկայ որ Գաբրիէլ յիշուած Տիրոջ հրեշտակը կասկած չկայ որ Գաբրիէլ յիշուած Տիրոջ հրեշտակը կասկած չկայ որ Գաբրիէլ 
հրեշտակն է: Եթէ նկատի առնենք որ Զաքարիային երեւցողն հրեշտակն է: Եթէ նկատի առնենք որ Զաքարիային երեւցողն հրեշտակն է: Եթէ նկատի առնենք որ Զաքարիային երեւցողն հրեշտակն է: Եթէ նկատի առնենք որ Զաքարիային երեւցողն 
ու Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը տուողը ու Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը տուողը ու Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը տուողը ու Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը տուողը 
Գաբրիէլ հրեշտակը ինքն էր, եւ եթէ նկատի առնենք որ սուրբ Գաբրիէլ հրեշտակը ինքն էր, եւ եթէ նկատի առնենք որ սուրբ Գաբրիէլ հրեշտակը ինքն էր, եւ եթէ նկատի առնենք որ սուրբ Գաբրիէլ հրեշտակը ինքն էր, եւ եթէ նկատի առնենք որ սուրբ 
կոյս Մարիամին նակոյս Մարիամին նակոյս Մարիամին նակոյս Մարիամին նաեւ երեւցողը ինքն էր (Ղուկաս 1.19, 26եւ երեւցողը ինքն էր (Ղուկաս 1.19, 26եւ երեւցողը ինքն էր (Ղուկաս 1.19, 26եւ երեւցողը ինքն էր (Ղուկաս 1.19, 26----27), 27), 27), 27), 
պարզ կը դառնայ որ երազի մէջ Յովսէփին երեւցողը նաեւ պարզ կը դառնայ որ երազի մէջ Յովսէփին երեւցողը նաեւ պարզ կը դառնայ որ երազի մէջ Յովսէփին երեւցողը նաեւ պարզ կը դառնայ որ երազի մէջ Յովսէփին երեւցողը նաեւ 
Գաբրիէլը ինքն էր:Գաբրիէլը ինքն էր:Գաբրիէլը ինքն էր:Գաբրիէլը ինքն էր:    

Քրիստոսի ծնունդը կանխող չորս դարերու ընթացքին, Քրիստոսի ծնունդը կանխող չորս դարերու ընթացքին, Քրիստոսի ծնունդը կանխող չորս դարերու ընթացքին, Քրիստոսի ծնունդը կանխող չորս դարերու ընթացքին, 
հրեայ ժողովուրդը չունեցաւ ոհրեայ ժողովուրդը չունեցաւ ոհրեայ ժողովուրդը չունեցաւ ոհրեայ ժողովուրդը չունեցաւ ո´́́́չ մէկ յայտնութիւն երկինքէն: չ մէկ յայտնութիւն երկինքէն: չ մէկ յայտնութիւն երկինքէն: չ մէկ յայտնութիւն երկինքէն: 
Չորս դարեր շարունակ, կարծէք երկինքը բոլորոՉորս դարեր շարունակ, կարծէք երկինքը բոլորոՉորս դարեր շարունակ, կարծէք երկինքը բոլորոՉորս դարեր շարունակ, կարծէք երկինքը բոլորովին լուռ էր: վին լուռ էր: վին լուռ էր: վին լուռ էր: 
Չորս դարերու լռութենէ ետք, ահա առաջին անգամ Գաբրիէլ Չորս դարերու լռութենէ ետք, ահա առաջին անգամ Գաբրիէլ Չորս դարերու լռութենէ ետք, ահա առաջին անգամ Գաբրիէլ Չորս դարերու լռութենէ ետք, ահա առաջին անգամ Գաբրիէլ 
հրեշտակը կը յայտնուի` Աստուծոյ Որդիին հրեշտակը կը յայտնուի` Աստուծոյ Որդիին հրեշտակը կը յայտնուի` Աստուծոյ Որդիին հրեշտակը կը յայտնուի` Աստուծոյ Որդիին 
Նախակարապետին եւ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը Նախակարապետին եւ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը Նախակարապետին եւ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը Նախակարապետին եւ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը 
տալու: Ան առաջին անգամ կը յայտնուի Զաքարիային եւ տալու: Ան առաջին անգամ կը յայտնուի Զաքարիային եւ տալու: Ան առաջին անգամ կը յայտնուի Զաքարիային եւ տալու: Ան առաջին անգամ կը յայտնուի Զաքարիային եւ 
Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը կու տայ անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը կու տայ անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը կու տայ անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ծննդեան աւետիսը կու տայ անոր 
((((ՂուկասՂուկասՂուկասՂուկաս 1.11 1.11 1.11 1.11----20): 20): 20): 20): Երկրորդ անգամ կը յայտնուի Մարիամին Երկրորդ անգամ կը յայտնուի Մարիամին Երկրորդ անգամ կը յայտնուի Մարիամին Երկրորդ անգամ կը յայտնուի Մարիամին 
եւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը կու տայ եւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը կու տայ եւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը կու տայ եւ Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին ծննդեան աւետիսը կու տայ 
անոր (Ղուկաս 1.26անոր (Ղուկաս 1.26անոր (Ղուկաս 1.26անոր (Ղուկաս 1.26----38): 38): 38): 38): Երրորդ անգամ կը յայտնուիԵրրորդ անգամ կը յայտնուիԵրրորդ անգամ կը յայտնուիԵրրորդ անգամ կը յայտնուի    
Յովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէ    անոր չվախնալ Մարիամը անոր չվախնալ Մարիամը անոր չվախնալ Մարիամը անոր չվախնալ Մարիամը 
առնելու իբրեւ կին (Մատթէոս 1.20): առնելու իբրեւ կին (Մատթէոս 1.20): առնելու իբրեւ կին (Մատթէոս 1.20): առնելու իբրեւ կին (Մատթէոս 1.20): Չորրորդ անգամ Չորրորդ անգամ Չորրորդ անգամ Չորրորդ անգամ 
դարձեալ կը յայտնոդարձեալ կը յայտնոդարձեալ կը յայտնոդարձեալ կը յայտնուի Յովսէփին եւ կը պատուիրէւի Յովսէփին եւ կը պատուիրէւի Յովսէփին եւ կը պատուիրէւի Յովսէփին եւ կը պատուիրէ    անոր անոր անոր անոր 
առնել մանուկնառնել մանուկնառնել մանուկնառնել մանուկն    ոոոու անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախչիլ եւ հոն ւ անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախչիլ եւ հոն ւ անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախչիլ եւ հոն ւ անոր մայրը եւ Եգիպտոս փախչիլ եւ հոն 
մնալմնալմնալմնալ, , , , մինչեւ որ անոնց վերադարձի ժամանակը բացայայտէ մինչեւ որ անոնց վերադարձի ժամանակը բացայայտէ մինչեւ որ անոնց վերադարձի ժամանակը բացայայտէ մինչեւ որ անոնց վերադարձի ժամանակը բացայայտէ 
((((Մատթէոս 2.13): Մատթէոս 2.13): Մատթէոս 2.13): Մատթէոս 2.13): ՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդՀինգերորդ    անգամ անգամ անգամ անգամ մը դարձեալ կը յայտնուի մը դարձեալ կը յայտնուի մը դարձեալ կը յայտնուի մը դարձեալ կը յայտնուի 
Յովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէՅովսէփին եւ կը պատուիրէ    անոր առնել մանուկն ու անոր անոր առնել մանուկն ու անոր անոր առնել մանուկն ու անոր անոր առնել մանուկն ու անոր 
մայրը եւ վերադմայրը եւ վերադմայրը եւ վերադմայրը եւ վերադառնալ Իսրայէլի երկիրը (Մատթէոս 2.19առնալ Իսրայէլի երկիրը (Մատթէոս 2.19առնալ Իսրայէլի երկիրը (Մատթէոս 2.19առնալ Իսրայէլի երկիրը (Մատթէոս 2.19----20):20):20):20):    

Յիսուսի ծնունդէն ետք, հրեշտակ մը կը յայտնուի Յիսուսի ծնունդէն ետք, հրեշտակ մը կը յայտնուի Յիսուսի ծնունդէն ետք, հրեշտակ մը կը յայտնուի Յիսուսի ծնունդէն ետք, հրեշտակ մը կը յայտնուի 
գիշերով իրենց հօտերգիշերով իրենց հօտերգիշերով իրենց հօտերգիշերով իրենց հօտերուն պահակութիւն ընող հովիւներուուն պահակութիւն ընող հովիւներուուն պահակութիւն ընող հովիւներուուն պահակութիւն ընող հովիւներու    եւ եւ եւ եւ 
կ'աւետէ անոնց խոստացեալ Փրկիչին ծնունդը կ'աւետէ անոնց խոստացեալ Փրկիչին ծնունդը կ'աւետէ անոնց խոստացեալ Փրկիչին ծնունդը կ'աւետէ անոնց խոստացեալ Փրկիչին ծնունդը ((((Ղուկաս 2.8Ղուկաս 2.8Ղուկաս 2.8Ղուկաս 2.8----
9):9):9):9):    Յետոյ կը տեսնենք թէ ինչպէս այս աւետող հրեշտակին կը Յետոյ կը տեսնենք թէ ինչպէս այս աւետող հրեշտակին կը Յետոյ կը տեսնենք թէ ինչպէս այս աւետող հրեշտակին կը Յետոյ կը տեսնենք թէ ինչպէս այս աւետող հրեշտակին կը 
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միանայ միանայ միանայ միանայ ««««եեեերկնաւոր զօրքերու բազմութիւն մըրկնաւոր զօրքերու բազմութիւն մըրկնաւոր զօրքերու բազմութիւն մըրկնաւոր զօրքերու բազմութիւն մը»,»,»,»,    որ կը սկսի որ կը սկսի որ կը սկսի որ կը սկսի 
զԱստուած զԱստուած զԱստուած զԱստուած օրհնաբանեօրհնաբանեօրհնաբանեօրհնաբանելլլլ ( ( ( (Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13Ղուկաս 2.13----14):14):14):14):    

Յիսուսի ծննդեան առիթով հրեշտակներուն երկինքէն Յիսուսի ծննդեան առիթով հրեշտակներուն երկինքէն Յիսուսի ծննդեան առիթով հրեշտակներուն երկինքէն Յիսուսի ծննդեան առիթով հրեշտակներուն երկինքէն 
իջնելը, կը պարզէ թէ անոնք ենթակայ էին Աստուծոյ Որդիին իջնելը, կը պարզէ թէ անոնք ենթակայ էին Աստուծոյ Որդիին իջնելը, կը պարզէ թէ անոնք ենթակայ էին Աստուծոյ Որդիին իջնելը, կը պարզէ թէ անոնք ենթակայ էին Աստուծոյ Որդիին 
ու անոր հրամաններուն, նոյնիսկ իր մարդեղացեալ վիճակին ու անոր հրամաններուն, նոյնիսկ իր մարդեղացեալ վիճակին ու անոր հրամաններուն, նոյնիսկ իր մարդեղացեալ վիճակին ու անոր հրամաններուն, նոյնիսկ իր մարդեղացեալ վիճակին 
մէջ: Անոնք աներեւոյթ մէջ: Անոնք աներեւոյթ մէջ: Անոնք աներեւոյթ մէջ: Անոնք աներեւոյթ կերպով կը ծառայէին Քրիստոսի` կերպով կը ծառայէին Քրիստոսի` կերպով կը ծառայէին Քրիստոսի` կերպով կը ծառայէին Քրիստոսի` 
անոր երկրաւոր կեանքի օրերուն: Այսպէս, օրինակ, կը անոր երկրաւոր կեանքի օրերուն: Այսպէս, օրինակ, կը անոր երկրաւոր կեանքի օրերուն: Այսպէս, օրինակ, կը անոր երկրաւոր կեանքի օրերուն: Այսպէս, օրինակ, կը 
տեսնենք թէ ինչպէս փտեսնենք թէ ինչպէս փտեսնենք թէ ինչպէս փտեսնենք թէ ինչպէս փորձութենէն ետք երբ Սատանան որձութենէն ետք երբ Սատանան որձութենէն ետք երբ Սատանան որձութենէն ետք երբ Սատանան 
հեռացաւ Քրիստոսէհեռացաւ Քրիստոսէհեռացաւ Քրիստոսէհեռացաւ Քրիստոսէ`̀̀̀    հրեշտակները եկան եւ սկսան ծառայել հրեշտակները եկան եւ սկսան ծառայել հրեշտակները եկան եւ սկսան ծառայել հրեշտակները եկան եւ սկսան ծառայել 
անոր (Մատթէոս 4.11):անոր (Մատթէոս 4.11):անոր (Մատթէոս 4.11):անոր (Մատթէոս 4.11):    Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ Մարկոս Աւետարանիչը կը վկայէ, թէ 
նոյնիսկ երբ Քրիստոս գնոյնիսկ երբ Քրիստոս գնոյնիսկ երբ Քրիստոս գնոյնիսկ երբ Քրիստոս գազաննեազաննեազաննեազաններուն (չրուն (չրուն (չրուն (չար ոգիներուն) հետ ար ոգիներուն) հետ ար ոգիներուն) հետ ար ոգիներուն) հետ 
էր`էր`էր`էր`    ««««հրեշտակները իրեն կը սպասաւորէինհրեշտակները իրեն կը սպասաւորէինհրեշտակները իրեն կը սպասաւորէինհրեշտակները իրեն կը սպասաւորէին»»»» ( ( ( (Մարկոս 1.13):Մարկոս 1.13):Մարկոս 1.13):Մարկոս 1.13):    
Ղուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ երբ ՔրիստոսՂուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ երբ ՔրիստոսՂուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ երբ ՔրիստոսՂուկասու Աւետարանին մէջ կը կարդանք, թէ երբ Քրիստոս    
տագնապելով կ'աղօթէր Ձիթենեաց լերան վրայտագնապելով կ'աղօթէր Ձիթենեաց լերան վրայտագնապելով կ'աղօթէր Ձիթենեաց լերան վրայտագնապելով կ'աղօթէր Ձիթենեաց լերան վրայ` ` ` ` հրեշտակ մը հրեշտակ մը հրեշտակ մը հրեշտակ մը 
երեւցաւ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնելերեւցաւ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնելերեւցաւ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնելերեւցաւ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել ( ( ( (Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):    Կը Կը Կը Կը 
տեսնենք թէ ինչպէս տեսնենք թէ ինչպէս տեսնենք թէ ինչպէս տեսնենք թէ ինչպէս երերերերկինքէն հրեշտակկինքէն հրեշտակկինքէն հրեշտակկինքէն հրեշտակներներներներ    կ'կ'կ'կ'իջիջիջիջնեննեննեննեն    եւ եւ եւ եւ 
Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի գերեզմանին գերեզմանին գերեզմանին գերեզմանին քարը մէկդի քարը մէկդի քարը մէկդի քարը մէկդի կը կը կը կը գլորգլորգլորգլորեն են են են եւ անոր վրայ եւ անոր վրայ եւ անոր վրայ եւ անոր վրայ 
կը նստին եւ իւղաբեր կիներուն կ'աւետեն Քրիստոսի կը նստին եւ իւղաբեր կիներուն կ'աւետեն Քրիստոսի կը նստին եւ իւղաբեր կիներուն կ'աւետեն Քրիստոսի կը նստին եւ իւղաբեր կիներուն կ'աւետեն Քրիստոսի 
յարութիւնըյարութիւնըյարութիւնըյարութիւնը ( ( ( (Մատթէոս 28.Մատթէոս 28.Մատթէոս 28.Մատթէոս 28.1111----7: 7: 7: 7: Մարկոս 16.1Մարկոս 16.1Մարկոս 16.1Մարկոս 16.1----8: 8: 8: 8: Ղուկաս 24.1Ղուկաս 24.1Ղուկաս 24.1Ղուկաս 24.1----
12: 12: 12: 12: Յովհաննէս 20.12Յովհաննէս 20.12Յովհաննէս 20.12Յովհաննէս 20.12----13131313):):):):    

4) 4) 4) 4) ««««ԵԵԵԵրազի մը մէջ երեւցաւ իրենրազի մը մէջ երեւցաւ իրենրազի մը մէջ երեւցաւ իրենրազի մը մէջ երեւցաւ իրեն»:»:»:»:    Ինչո՞ւ համար ԳԻնչո՞ւ համար ԳԻնչո՞ւ համար ԳԻնչո՞ւ համար Գաբրիէլ աբրիէլ աբրիէլ աբրիէլ 
հրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփին, փոհրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփին, փոհրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփին, փոհրեշտակը երազի մէջ երեւցաւ Յովսէփին, փոխանակ խանակ խանակ խանակ 
տեսիլքով մը անոր յայտնուելուտեսիլքով մը անոր յայտնուելուտեսիլքով մը անոր յայտնուելուտեսիլքով մը անոր յայտնուելու, , , , ինչպէս Մարիամին ինչպէս Մարիամին ինչպէս Մարիամին ինչպէս Մարիամին 
յայտնուած էր (Ղուկաս 1.28): Հրեշտակը Մարիամին պէտք էր յայտնուած էր (Ղուկաս 1.28): Հրեշտակը Մարիամին պէտք էր յայտնուած էր (Ղուկաս 1.28): Հրեշտակը Մարիամին պէտք էր յայտնուած էր (Ղուկաս 1.28): Հրեշտակը Մարիամին պէտք էր 
յայտնուէր ու խօսէր, որովհետեւ բաւական բան ունէր յայտնուէր ու խօսէր, որովհետեւ բաւական բան ունէր յայտնուէր ու խօսէր, որովհետեւ բաւական բան ունէր յայտնուէր ու խօսէր, որովհետեւ բաւական բան ունէր 
յայտնելիք ծնելիք Մանուկին մասին, եւ միաժամանակ, գիտէր յայտնելիք ծնելիք Մանուկին մասին, եւ միաժամանակ, գիտէր յայտնելիք ծնելիք Մանուկին մասին, եւ միաժամանակ, գիտէր յայտնելիք ծնելիք Մանուկին մասին, եւ միաժամանակ, գիտէր 
որորորոր    Մարիամ այս ուղղութեամբ հարցումներ պիտի ունենար, Մարիամ այս ուղղութեամբ հարցումներ պիտի ունենար, Մարիամ այս ուղղութեամբ հարցումներ պիտի ունենար, Մարիամ այս ուղղութեամբ հարցումներ պիտի ունենար, 
ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ (Ղուկաս 1.26ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ (Ղուկաս 1.26ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ (Ղուկաս 1.26ինչ որ արդէն տեղի ունեցաւ (Ղուկաս 1.26----38): 38): 38): 38): Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ Մինչդեռ 
Յովսէփ գէթ այս հանգրուանին, մանրամասնութիւններ Յովսէփ գէթ այս հանգրուանին, մանրամասնութիւններ Յովսէփ գէթ այս հանգրուանին, մանրամասնութիւններ Յովսէփ գէթ այս հանգրուանին, մանրամասնութիւններ 
գիտնալու կարիքը չունէր. ան երկու բան գիտնալու կարիքը գիտնալու կարիքը չունէր. ան երկու բան գիտնալու կարիքը գիտնալու կարիքը չունէր. ան երկու բան գիտնալու կարիքը գիտնալու կարիքը չունէր. ան երկու բան գիտնալու կարիքը 
ունէր.ունէր.ունէր.ունէր.----    Թէ` Մարիամ Սուրբ Հոգիէն յղացուած էր, եւ թէ` Թէ` Մարիամ Սուրբ Հոգիէն յղացուած էր, եւ թէ` Թէ` Մարիամ Սուրբ Հոգիէն յղացուած էր, եւ թէ` Թէ` Մարիամ Սուրբ Հոգիէն յղացուած էր, եւ թէ` 
ծնեծնեծնեծնելիք մանուկը խոստացեալ Մեսիան պիտի ըլլար: Այս լիք մանուկը խոստացեալ Մեսիան պիտի ըլլար: Այս լիք մանուկը խոստացեալ Մեսիան պիտի ըլլար: Այս լիք մանուկը խոստացեալ Մեսիան պիտի ըլլար: Այս 
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երկու ճշմարտութիւններն էին որ Գաբրիէլ յայտնեց երկու ճշմարտութիւններն էին որ Գաբրիէլ յայտնեց երկու ճշմարտութիւններն էին որ Գաբրիէլ յայտնեց երկու ճշմարտութիւններն էին որ Գաբրիէլ յայտնեց 
Յովսէփին, միաժամանակ պատուիրելով որ Մարիամը քովը Յովսէփին, միաժամանակ պատուիրելով որ Մարիամը քովը Յովսէփին, միաժամանակ պատուիրելով որ Մարիամը քովը Յովսէփին, միաժամանակ պատուիրելով որ Մարիամը քովը 
առնէ իբր կին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, թէ առնէ իբր կին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, թէ առնէ իբր կին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, թէ առնէ իբր կին: Յովհան Ոսկեբերան կը հաստատէ, թէ 
««««Յովսէփ այնքան աճած էր իր հաւատքին մէջ, որ կարիքը Յովսէփ այնքան աճած էր իր հաւատքին մէջ, որ կարիքը Յովսէփ այնքան աճած էր իր հաւատքին մէջ, որ կարիքը Յովսէփ այնքան աճած էր իր հաւատքին մէջ, որ կարիքը 
չունէր հրեշտակի մը եչունէր հրեշտակի մը եչունէր հրեշտակի մը եչունէր հրեշտակի մը երեւումին. երազ մը բաւարար էր զինք րեւումին. երազ մը բաւարար էր զինք րեւումին. երազ մը բաւարար էր զինք րեւումին. երազ մը բաւարար էր զինք 
համոզելուհամոզելուհամոզելուհամոզելու    եւ իր տագնապը փարատելուեւ իր տագնապը փարատելուեւ իր տագնապը փարատելուեւ իր տագնապը փարատելու»:»:»:»:    

5) 5) 5) 5) ««««Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.Եւ ըսաւ.----    ՅովսէՅովսէՅովսէՅովսէ´́́́փ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթիփ, Դաւիթի´ ´ ´ ´ որդիորդիորդիորդի»:»:»:»:    Գաբրիէլ Գաբրիէլ Գաբրիէլ Գաբրիէլ 
հրեշտակը ոչ միայն Յովսէփը կը կանչէ իր անունով, այլեւ հրեշտակը ոչ միայն Յովսէփը կը կանչէ իր անունով, այլեւ հրեշտակը ոչ միայն Յովսէփը կը կանչէ իր անունով, այլեւ հրեշտակը ոչ միայն Յովսէփը կը կանչէ իր անունով, այլեւ 
զայն կը կոչէ` զայն կը կոչէ` զայն կը կոչէ` զայն կը կոչէ` ««««Դաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդի»: »: »: »: Ինչո՞ւ համար:  Յովսէփ լսած Ինչո՞ւ համար:  Յովսէփ լսած Ինչո՞ւ համար:  Յովսէփ լսած Ինչո՞ւ համար:  Յովսէփ լսած 
էր ու գիտէր թէ խոստացեալ Մեսիանէր ու գիտէր թէ խոստացեալ Մեսիանէր ու գիտէր թէ խոստացեալ Մեսիանէր ու գիտէր թէ խոստացեալ Մեսիան    Դաւիթի սերունդէն Դաւիթի սերունդէն Դաւիթի սերունդէն Դաւիթի սերունդէն 
պիտի գար: Ուստի, հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ պիտի գար: Ուստի, հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ պիտի գար: Ուստի, հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ պիտի գար: Ուստի, հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ ««««Դաւիթի Դաւիթի Դաւիթի Դաւիթի 
որդիորդիորդիորդի», », », », որպէսզի պատրաստէր անոր միտքը ընդգրկելու որպէսզի պատրաստէր անոր միտքը ընդգրկելու որպէսզի պատրաստէր անոր միտքը ընդգրկելու որպէսզի պատրաստէր անոր միտքը ընդգրկելու 
յայտնուելիք ճշմարտութիւնը, եւ որպէսզի երբ իրեն յայտնուելիք ճշմարտութիւնը, եւ որպէսզի երբ իրեն յայտնուելիք ճշմարտութիւնը, եւ որպէսզի երբ իրեն յայտնուելիք ճշմարտութիւնը, եւ որպէսզի երբ իրեն 
բացայայտուէր թէ խոստացեալ Մեսիան իր նշանածէն պիտի բացայայտուէր թէ խոստացեալ Մեսիան իր նշանածէն պիտի բացայայտուէր թէ խոստացեալ Մեսիան իր նշանածէն պիտի բացայայտուէր թէ խոստացեալ Մեսիան իր նշանածէն պիտի 
ծնէր` իրեն համար դիւրին ըլլար այս իրողութիւնծնէր` իրեն համար դիւրին ըլլար այս իրողութիւնծնէր` իրեն համար դիւրին ըլլար այս իրողութիւնծնէր` իրեն համար դիւրին ըլլար այս իրողութիւնը ընդունիլը:ը ընդունիլը:ը ընդունիլը:ը ընդունիլը:    

Հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ Հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ Հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ Հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ ««««Դաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդի», », », », կարծէք կարծէք կարծէք կարծէք 
յիշեցնելու համար իրեն թէ ինք պարզ կամ պատմութեան յիշեցնելու համար իրեն թէ ինք պարզ կամ պատմութեան յիշեցնելու համար իրեն թէ ինք պարզ կամ պատմութեան յիշեցնելու համար իրեն թէ ինք պարզ կամ պատմութեան 
փոշիին մէջ կորսուած անձի մը սերունդին չէր պատկաներ, փոշիին մէջ կորսուած անձի մը սերունդին չէր պատկաներ, փոշիին մէջ կորսուած անձի մը սերունդին չէր պատկաներ, փոշիին մէջ կորսուած անձի մը սերունդին չէր պատկաներ, 
այլ կը պատկանէր թագաւորներու սերունդին: Եթէ երբեք այլ կը պատկանէր թագաւորներու սերունդին: Եթէ երբեք այլ կը պատկանէր թագաւորներու սերունդին: Եթէ երբեք այլ կը պատկանէր թագաւորներու սերունդին: Եթէ երբեք 
հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ` հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ` հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ` հրեշտակը Յովսէփը կը կոչէ` ««««Դաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդի», », », », որպէորպէորպէորպէսզի սզի սզի սզի 
յիշեցնէր անոր թէ ինքյիշեցնէր անոր թէ ինքյիշեցնէր անոր թէ ինքյիշեցնէր անոր թէ ինք    կը պատկանէր թագաւորներու կը պատկանէր թագաւորներու կը պատկանէր թագաւորներու կը պատկանէր թագաւորներու 
սերունդին, եւ որպէսզի քաջալերէր ու գօտեպնդէր զինք, սերունդին, եւ որպէսզի քաջալերէր ու գօտեպնդէր զինք, սերունդին, եւ որպէսզի քաջալերէր ու գօտեպնդէր զինք, սերունդին, եւ որպէսզի քաջալերէր ու գօտեպնդէր զինք, 
որքա՜ն աւելի մեորքա՜ն աւելի մեորքա՜ն աւելի մեորքա՜ն աւելի մե´́́́նք պէտք է քաջալերուինք ու գօտեպնդուինք նք պէտք է քաջալերուինք ու գօտեպնդուինք նք պէտք է քաջալերուինք ու գօտեպնդուինք նք պէտք է քաջալերուինք ու գօտեպնդուինք 
յիշելով ու յիշեցնելով իրարու, որ ոյիշելով ու յիշեցնելով իրարու, որ ոյիշելով ու յիշեցնելով իրարու, որ ոյիշելով ու յիշեցնելով իրարու, որ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««Դաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդի» » » » ենք, ենք, ենք, ենք, 
այլ` Աստուծոյ որդիներ ու աղջիկներ:այլ` Աստուծոյ որդիներ ու աղջիկներ:այլ` Աստուծոյ որդիներ ու աղջիկներ:այլ` Աստուծոյ որդիներ ու աղջիկներ:    

Որոշ մՈրոշ մՈրոշ մՈրոշ մեկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յովսէփ ինքն իր եկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յովսէփ ինքն իր եկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յովսէփ ինքն իր եկնիչներ դիտել կու տան, թէ Յովսէփ ինքն իր 
աչքով լոկ ատաղձագործ մըն էր, բայց հրեշտակը եկաւ զինք աչքով լոկ ատաղձագործ մըն էր, բայց հրեշտակը եկաւ զինք աչքով լոկ ատաղձագործ մըն էր, բայց հրեշտակը եկաւ զինք աչքով լոկ ատաղձագործ մըն էր, բայց հրեշտակը եկաւ զինք 
««««Դաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդիԴաւիթի որդի» » » » կոչելու, ցոյց տալու համար անոր, թէ ինք կոչելու, ցոյց տալու համար անոր, թէ ինք կոչելու, ցոյց տալու համար անոր, թէ ինք կոչելու, ցոյց տալու համար անոր, թէ ինք 
Աստուծոյ աչքով` Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին տէրն ու Աստուծոյ աչքով` Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին տէրն ու Աստուծոյ աչքով` Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին տէրն ու Աստուծոյ աչքով` Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին տէրն ու 
պաշտպանը ըլլալու կոչուած անձն էր: Մենք եւս, եթէ երբեք պաշտպանը ըլլալու կոչուած անձն էր: Մենք եւս, եթէ երբեք պաշտպանը ըլլալու կոչուած անձն էր: Մենք եւս, եթէ երբեք պաշտպանը ըլլալու կոչուած անձն էր: Մենք եւս, եթէ երբեք 
մենք մենք մենք մենք զմեզ ոչինչ նկատենք, այն ատեն միայն Աստուած մեզ զմեզ ոչինչ նկատենք, այն ատեն միայն Աստուած մեզ զմեզ ոչինչ նկատենք, այն ատեն միայն Աստուած մեզ զմեզ ոչինչ նկատենք, այն ատեն միայն Աստուած մեզ 
պիտի բարձրացնէ ու պատուէ:պիտի բարձրացնէ ու պատուէ:պիտի բարձրացնէ ու պատուէ:պիտի բարձրացնէ ու պատուէ:    
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6) 6) 6) 6) ««««ՄՄՄՄիիիի´ ´ ´ ´ վախնար ամուսնանալու նշանածիդ` Մարիամի վախնար ամուսնանալու նշանածիդ` Մարիամի վախնար ամուսնանալու նշանածիդ` Մարիամի վախնար ամուսնանալու նշանածիդ` Մարիամի 
հետհետհետհետ»:»:»:»:    Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնար Մարիամը իբր կին վախնար Մարիամը իբր կին վախնար Մարիամը իբր կին վախնար Մարիամը իբր կին 
առնելէառնելէառնելէառնելէ»»»»11111111:::: « « « «ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնարվախնարվախնարվախնար» » » » բառերը կը պարզեն թէ Յովսէփ բառերը կը պարզեն թէ Յովսէփ բառերը կը պարզեն թէ Յովսէփ բառերը կը պարզեն թէ Յովսէփ 
վախի մէջ էր: Արդ, ինչո՞ւ կը վախնար կամ ի՞վախի մէջ էր: Արդ, ինչո՞ւ կը վախնար կամ ի՞վախի մէջ էր: Արդ, ինչո՞ւ կը վախնար կամ ի՞վախի մէջ էր: Արդ, ինչո՞ւ կը վախնար կամ ի՞նչ բանէ կը նչ բանէ կը նչ բանէ կը նչ բանէ կը 
վախնար: Ոմանք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախնար որ վախնար: Ոմանք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախնար որ վախնար: Ոմանք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախնար որ վախնար: Ոմանք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախնար որ 
Մարիամի պատճառով կրնար ընկերութեան կեանքէն դուրս Մարիամի պատճառով կրնար ընկերութեան կեանքէն դուրս Մարիամի պատճառով կրնար ընկերութեան կեանքէն դուրս Մարիամի պատճառով կրնար ընկերութեան կեանքէն դուրս 
դրուիլ: Ուրիշներ կը կարծեն թէ Յովսէփ վախի մէջ էր, դրուիլ: Ուրիշներ կը կարծեն թէ Յովսէփ վախի մէջ էր, դրուիլ: Ուրիշներ կը կարծեն թէ Յովսէփ վախի մէջ էր, դրուիլ: Ուրիշներ կը կարծեն թէ Յովսէփ վախի մէջ էր, 
որովհետեւ Զաքարիայէն ու Եղիսաբէթէն իրազեկ դարձեր էր որովհետեւ Զաքարիայէն ու Եղիսաբէթէն իրազեկ դարձեր էր որովհետեւ Զաքարիայէն ու Եղիսաբէթէն իրազեկ դարձեր էր որովհետեւ Զաքարիայէն ու Եղիսաբէթէն իրազեկ դարձեր էր 
որ Մարիամ Աստուծոյ Որդիին մայրը ըլլալու կանչուաոր Մարիամ Աստուծոյ Որդիին մայրը ըլլալու կանչուաոր Մարիամ Աստուծոյ Որդիին մայրը ըլլալու կանչուաոր Մարիամ Աստուծոյ Որդիին մայրը ըլլալու կանչուած էր: ծ էր: ծ էր: ծ էր: 
Տակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախՏակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախՏակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախՏակաւին, կան անոնք` որոնք կը խորհին թէ Յովսէփ կը վախ----
նար որ կրնար վարկաբեկուիլ ու անուանարկուիլ մարդոց նար որ կրնար վարկաբեկուիլ ու անուանարկուիլ մարդոց նար որ կրնար վարկաբեկուիլ ու անուանարկուիլ մարդոց նար որ կրնար վարկաբեկուիլ ու անուանարկուիլ մարդոց 
մէջ: Բայց երբ ուշադրութեամբ կարդանք տողը, յստակ կը մէջ: Բայց երբ ուշադրութեամբ կարդանք տողը, յստակ կը մէջ: Բայց երբ ուշադրութեամբ կարդանք տողը, յստակ կը մէջ: Բայց երբ ուշադրութեամբ կարդանք տողը, յստակ կը 
դառնայ բուն պատճառը թէ ինչու Յովսէփ կը վախնար: Տողը դառնայ բուն պատճառը թէ ինչու Յովսէփ կը վախնար: Տողը դառնայ բուն պատճառը թէ ինչու Յովսէփ կը վախնար: Տողը դառնայ բուն պատճառը թէ ինչու Յովսէփ կը վախնար: Տողը 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««ՄիՄիՄիՄի´ ´ ´ ´ վախնար Մարիամը իբր կին առնելէվախնար Մարիամը իբր կին առնելէվախնար Մարիամը իբր կին առնելէվախնար Մարիամը իբր կին առնելէ»:»:»:»:    Տողը ցոյց Տողը ցոյց Տողը ցոյց Տողը ցոյց 
կու տայ թէ Յովսէփ կ'ուզէր ամուսնանալ Մարիամի հետ եւ կու տայ թէ Յովսէփ կ'ուզէր ամուսնանալ Մարիամի հետ եւ կու տայ թէ Յովսէփ կ'ուզէր ամուսնանալ Մարիամի հետ եւ կու տայ թէ Յովսէփ կ'ուզէր ամուսնանալ Մարիամի հետ եւ 
զայն իր կեանքին մէջ ունենալ իբր իր կինը բայց կը վախնար: զայն իր կեանքին մէջ ունենալ իբր իր կինը բայց կը վախնար: զայն իր կեանքին մէջ ունենալ իբր իր կինը բայց կը վախնար: զայն իր կեանքին մէջ ունենալ իբր իր կինը բայց կը վախնար: 
Ուրեմն, հարցումը պէտք չէ ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար Ուրեմն, հարցումը պէտք չէ ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար Ուրեմն, հարցումը պէտք չէ ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար Ուրեմն, հարցումը պէտք չէ ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար 
Յովսէփ, այլ պէտք է ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար ամուսնաՅովսէփ, այլ պէտք է ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար ամուսնաՅովսէփ, այլ պէտք է ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար ամուսնաՅովսէփ, այլ պէտք է ըլլայ` թէ ինչո՞ւ կը վախնար ամուսնա----
նալու Մարիամի հետ: Ես կը հաւատամնալու Մարիամի հետ: Ես կը հաւատամնալու Մարիամի հետ: Ես կը հաւատամնալու Մարիամի հետ: Ես կը հաւատամ, , , , որ Յովսէփ կ'ուզէր որ Յովսէփ կ'ուզէր որ Յովսէփ կ'ուզէր որ Յովսէփ կ'ուզէր 
բայց կը վախնար ամուսնանալու Մարիամի հետ, կամ, բայց կը վախնար ամուսնանալու Մարիամի հետ, կամ, բայց կը վախնար ամուսնանալու Մարիամի հետ, կամ, բայց կը վախնար ամուսնանալու Մարիամի հետ, կամ, 
որովհետեւ ամուսնութեան արարողութեան պահուն կրնար որովհետեւ ամուսնութեան արարողութեան պահուն կրնար որովհետեւ ամուսնութեան արարողութեան պահուն կրնար որովհետեւ ամուսնութեան արարողութեան պահուն կրնար 
աչքի զարնել Մարիամի յղութիւնը, եւ կամ, որովհետեւ աչքի զարնել Մարիամի յղութիւնը, եւ կամ, որովհետեւ աչքի զարնել Մարիամի յղութիւնը, եւ կամ, որովհետեւ աչքի զարնել Մարիամի յղութիւնը, եւ կամ, որովհետեւ 
ամուսնութենէն 4ամուսնութենէն 4ամուսնութենէն 4ամուսնութենէն 4----5 5 5 5 ամիս ետք երբ Մարիամ զաւակ բերէր` ամիս ետք երբ Մարիամ զաւակ բերէր` ամիս ետք երբ Մարիամ զաւակ բերէր` ամիս ետք երբ Մարիամ զաւակ բերէր` 
յայտնի պիտի ըլլար որ յղացեր էր յայտնի պիտի ըլլար որ յղացեր էր յայտնի պիտի ըլլար որ յղացեր էր յայտնի պիտի ըլլար որ յղացեր էր նախքաննախքաննախքաննախքան    պաշպաշպաշպաշտօնական տօնական տօնական տօնական 
ամուսնութիւնը, եւ այն ատեն, Յովսէփ իամուսնութիւնը, եւ այն ատեն, Յովսէփ իամուսնութիւնը, եւ այն ատեն, Յովսէփ իամուսնութիւնը, եւ այն ատեն, Յովսէփ ի´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
մեղադրուէր ու նկատուէր Մարիամի յղութեան պատճառ մեղադրուէր ու նկատուէր Մարիամի յղութեան պատճառ մեղադրուէր ու նկատուէր Մարիամի յղութեան պատճառ մեղադրուէր ու նկատուէր Մարիամի յղութեան պատճառ 

                                                 
11
 Սովորաբար մենք մեր Աթոռին կողմէ հրատարակուած Նոր Կտակարանի` Նոր 

Աշխարհաբար Թարգմանութիւնն է որ կ'օգտագործենք, նկատի ունենալով որ 
անիկա իմաստային թարգմանութիւն է, եւ ուստի` հասկնալի ընթերցողին համար: 
Բայց մեկնութիւն ըրած ատեննիս երբեմն պէտք է դիմենք հին թարգմանութեան 
կամ Յունարէն բնագիրին կամ նոյնիսկ Գրաբարին, որ Յունարէն բնագիրին 
հարազատ պատկերն է, որպէսզի խօսքին աւելի խորունկ իմաստը կարենանք 
բացայայտել: 
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իբրեւ. ասոր առաջքը առած ըլլալու համար, Յովսէփ խորհած իբրեւ. ասոր առաջքը առած ըլլալու համար, Յովսէփ խորհած իբրեւ. ասոր առաջքը առած ըլլալու համար, Յովսէփ խորհած իբրեւ. ասոր առաջքը առած ըլլալու համար, Յովսէփ խորհած 
էր ծածկաբար արձակել զինք:էր ծածկաբար արձակել զինք:էր ծածկաբար արձակել զինք:էր ծածկաբար արձակել զինք:    

7) 7) 7) 7) ««««Մարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէ»»»»::::    Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ Ինչո՞ւ համար Գաբրիէլ 
հրեշտակը Մարիամը կը կոչէ` կհրեշտակը Մարիամը կը կոչէ` կհրեշտակը Մարիամը կը կոչէ` կհրեշտակը Մարիամը կը կոչէ` կին: Ասկէ առաջ ին: Ասկէ առաջ ին: Ասկէ առաջ ին: Ասկէ առաջ 
բացատրեցինք, թէ Օրէնքին համաձայն խօսեցեալ աղջիկը բացատրեցինք, թէ Օրէնքին համաձայն խօսեցեալ աղջիկը բացատրեցինք, թէ Օրէնքին համաձայն խօսեցեալ աղջիկը բացատրեցինք, թէ Օրէնքին համաձայն խօսեցեալ աղջիկը 
կրնար իր նշանածին կինը կոչուիլ (Բ.Օրինաց 20.7, 22.23կրնար իր նշանածին կինը կոչուիլ (Բ.Օրինաց 20.7, 22.23կրնար իր նշանածին կինը կոչուիլ (Բ.Օրինաց 20.7, 22.23կրնար իր նշանածին կինը կոչուիլ (Բ.Օրինաց 20.7, 22.23----24): 24): 24): 24): 
Չմոռնանք նաեւ որ Աստուածաշունչը երբեմն աղջիկներն ալ Չմոռնանք նաեւ որ Աստուածաշունչը երբեմն աղջիկներն ալ Չմոռնանք նաեւ որ Աստուածաշունչը երբեմն աղջիկներն ալ Չմոռնանք նաեւ որ Աստուածաշունչը երբեմն աղջիկներն ալ 
կին կը կոչէ (Բ.Թագաւորաց 14.27: Յոբ 42.15, կին կը կոչէ (Բ.Թագաւորաց 14.27: Յոբ 42.15, կին կը կոչէ (Բ.Թագաւորաց 14.27: Յոբ 42.15, կին կը կոչէ (Բ.Թագաւորաց 14.27: Յոբ 42.15, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն): ): ): ): Յովհան Յովհան Յովհան Յովհան 
Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. Ոսկեբերան կ'ըսէ. ««««ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի ժամանակ ընդունուած բան էր սի ժամանակ ընդունուած բան էր սի ժամանակ ընդունուած բան էր սի ժամանակ ընդունուած բան էր 
նշանուածները ամուսնացեալ կոչելու, ահա թէ ինչոնշանուածները ամուսնացեալ կոչելու, ահա թէ ինչոնշանուածները ամուսնացեալ կոչելու, ահա թէ ինչոնշանուածները ամուսնացեալ կոչելու, ահա թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ 
հրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ Մարիամը քովը առնելու հրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ Մարիամը քովը առնելու հրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ Մարիամը քովը առնելու հրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ Մարիամը քովը առնելու 
իբր իր կինըիբր իր կինըիբր իր կինըիբր իր կինը»:»:»:»:    

8) 8) 8) 8) ««««Մարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէՄարիամը իբր կին առնելէ»:»:»:»:    Յովհան Ոսկեբերան կը Յովհան Ոսկեբերան կը Յովհան Ոսկեբերան կը Յովհան Ոսկեբերան կը 
բացատրէ, թէ այստեղ բացատրէ, թէ այստեղ բացատրէ, թէ այստեղ բացատրէ, թէ այստեղ ««««առնելառնելառնելառնել» » » » կը նշանակէ` Մարիամը իր կը նշանակէ` Մարիամը իր կը նշանակէ` Մարիամը իր կը նշանակէ` Մարիամը իր 
քովը առնել, իր քովը առնել, իր քովը առնել, իր քովը առնել, իր տանը մէջ առնել, եւ զայն պահել ու տանը մէջ առնել, եւ զայն պահել ու տանը մէջ առնել, եւ զայն պահել ու տանը մէջ առնել, եւ զայն պահել ու 
պահպանել, ճիշդ այնպէս` ինչպէս իր քով պիտի առնէր, պահպանել, ճիշդ այնպէս` ինչպէս իր քով պիտի առնէր, պահպանել, ճիշդ այնպէս` ինչպէս իր քով պիտի առնէր, պահպանել, ճիշդ այնպէս` ինչպէս իր քով պիտի առնէր, 
պահէր ու պահպանէր զանիկա եթէ հետը ամուսնացած պահէր ու պահպանէր զանիկա եթէ հետը ամուսնացած պահէր ու պահպանէր զանիկա եթէ հետը ամուսնացած պահէր ու պահպանէր զանիկա եթէ հետը ամուսնացած 
ըլլար: Աստուած հրեշտակին միջոցաւ Յովսէփին յայտնեց, թէ ըլլար: Աստուած հրեշտակին միջոցաւ Յովսէփին յայտնեց, թէ ըլլար: Աստուած հրեշտակին միջոցաւ Յովսէփին յայտնեց, թէ ըլլար: Աստուած հրեշտակին միջոցաւ Յովսէփին յայտնեց, թէ 
իր կամքն էր որ անիկա հոգ տանէր ու գուրգուրար իր կամքն էր որ անիկա հոգ տանէր ու գուրգուրար իր կամքն էր որ անիկա հոգ տանէր ու գուրգուրար իր կամքն էր որ անիկա հոգ տանէր ու գուրգուրար 
Մարիամին ճիշդ ինչպէս հոգ պիտի Մարիամին ճիշդ ինչպէս հոգ պիտի Մարիամին ճիշդ ինչպէս հոգ պիտի Մարիամին ճիշդ ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու պիտի տանէր ու պիտի տանէր ու պիտի տանէր ու պիտի 
գուրգուրար իր հարազատ կնոջ:գուրգուրար իր հարազատ կնոջ:գուրգուրար իր հարազատ կնոջ:գուրգուրար իր հարազատ կնոջ:    

9) 9) 9) 9) ««««ԻԻԻԻր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն է»:»:»:»:    Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` 
««««Անոր ներսիդին ծնածըԱնոր ներսիդին ծնածըԱնոր ներսիդին ծնածըԱնոր ներսիդին ծնածը    Սուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն էՍուրբ Հոգիէն է»:»:»:»:    Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է Հետաքրքրական է 
որ Յիսուսի համար կը գործածուի որ Յիսուսի համար կը գործածուի որ Յիսուսի համար կը գործածուի որ Յիսուսի համար կը գործածուի ««««ծնածծնածծնածծնած» » » » բառը բառը բառը բառը նախքաննախքաննախքաննախքան    իր իր իր իր 
ծնունդը: Մենք սովորաբար, մեր լեզուին մէջ, ծնունդը: Մենք սովորաբար, մեր լեզուին մէջ, ծնունդը: Մենք սովորաբար, մեր լեզուին մէջ, ծնունդը: Մենք սովորաբար, մեր լեզուին մէջ, ««««ծնածծնածծնածծնած» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
գոգոգոգործածենք մէկու մը համար որ ծնած է, լոյս աշխարհ եկած է, րծածենք մէկու մը համար որ ծնած է, լոյս աշխարհ եկած է, րծածենք մէկու մը համար որ ծնած է, լոյս աշխարհ եկած է, րծածենք մէկու մը համար որ ծնած է, լոյս աշխարհ եկած է, 
եւ երբեք չենք գործածեր անձի մը համար որ տակաւին եւ երբեք չենք գործածեր անձի մը համար որ տակաւին եւ երբեք չենք գործածեր անձի մը համար որ տակաւին եւ երբեք չենք գործածեր անձի մը համար որ տակաւին 
յղացուած վիճակի մէջ է, իր մօրը արգանդին մէջ է: Արդ, յղացուած վիճակի մէջ է, իր մօրը արգանդին մէջ է: Արդ, յղացուած վիճակի մէջ է, իր մօրը արգանդին մէջ է: Արդ, յղացուած վիճակի մէջ է, իր մօրը արգանդին մէջ է: Արդ, 
ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ ցոյց տալու համար ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ ցոյց տալու համար ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ ցոյց տալու համար ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ ցոյց տալու համար ««««ծնածծնածծնածծնած» » » » բառը կը բառը կը բառը կը բառը կը 
գործածուի Յիսուսի համար գործածուի Յիսուսի համար գործածուի Յիսուսի համար գործածուի Յիսուսի համար նախքաննախքաննախքաննախքան    իր ծնիլը: Հրեշտակիր ծնիլը: Հրեշտակիր ծնիլը: Հրեշտակիր ծնիլը: Հրեշտակը ը ը ը 
կ'ուզէ բացայայտել ծնելիք Մանուկին նախագոյութիւնը: Այլ կ'ուզէ բացայայտել ծնելիք Մանուկին նախագոյութիւնը: Այլ կ'ուզէ բացայայտել ծնելիք Մանուկին նախագոյութիւնը: Այլ կ'ուզէ բացայայտել ծնելիք Մանուկին նախագոյութիւնը: Այլ 
խօսքով, խօսքով, խօսքով, խօսքով, ««««ծնածծնածծնածծնած» » » » բառը Քրիստոսի նախագոյութեան բառը Քրիստոսի նախագոյութեան բառը Քրիստոսի նախագոյութեան բառը Քրիստոսի նախագոյութեան 
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ապացոյցն է: Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ: ապացոյցն է: Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ: ապացոյցն է: Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ: ապացոյցն է: Քրիստոս իր ծնունդով չէր որ գոյութեան եկաւ: 
Ան գոյութիւն ունէր Ան գոյութիւն ունէր Ան գոյութիւն ունէր Ան գոյութիւն ունէր նախքաննախքաննախքաննախքան    իր ծնունդը: Ան ծնած էր իր ծնունդը: Ան ծնած էր իր ծնունդը: Ան ծնած էր իր ծնունդը: Ան ծնած էր 
նախքաննախքաննախքաննախքան    իր ծնիլը: Ծնած էր իր Հօրմէն` ի յաւիտենից:իր ծնիլը: Ծնած էր իր Հօրմէն` ի յաւիտենից:իր ծնիլը: Ծնած էր իր Հօրմէն` ի յաւիտենից:իր ծնիլը: Ծնած էր իր Հօրմէն` ի յաւիտենից:    

10) 10) 10) 10) ««««ԾնածԾնածԾնածԾնած»:»:»:»:    Իր մօրը արգանդին մէջ յղացուած Փրկիչին Իր մօրը արգանդին մէջ յղացուած Փրկիչին Իր մօրը արգանդին մէջ յղացուած Փրկիչին Իր մօրը արգանդին մէջ յղացուած Փրկիչին 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««ծնածծնածծնածծնած» » » » բառը, կը պարզէ, թէ Աստուծոյ բառը, կը պարզէ, թէ Աստուծոյ բառը, կը պարզէ, թէ Աստուծոյ բառը, կը պարզէ, թէ Աստուծոյ 
համար յղացուած մանուկ մը կեահամար յղացուած մանուկ մը կեահամար յղացուած մանուկ մը կեահամար յղացուած մանուկ մը կեա´́́́նք կը նկատուի, եւ ուստի նք կը նկատուի, եւ ուստի նք կը նկատուի, եւ ուստի նք կը նկատուի, եւ ուստի 
վիժումով յղացուած մանուկ մը դուրս բերելը` մարդասվիժումով յղացուած մանուկ մը դուրս բերելը` մարդասվիժումով յղացուած մանուկ մը դուրս բերելը` մարդասվիժումով յղացուած մանուկ մը դուրս բերելը` մարդաս----
պանութիւն է: Մենք մարդասպանութիւն պիտի չնկատէի՞նք պանութիւն է: Մենք մարդասպանութիւն պիտի չնկատէի՞նք պանութիւն է: Մենք մարդասպանութիւն պիտի չնկատէի՞նք պանութիւն է: Մենք մարդասպանութիւն պիտի չնկատէի՞նք 
ծնած ոծնած ոծնած ոծնած ու լոյս աշխարհ եկած մանուկ մը սպաննելը: Արդ, եթէ ւ լոյս աշխարհ եկած մանուկ մը սպաննելը: Արդ, եթէ ւ լոյս աշխարհ եկած մանուկ մը սպաննելը: Արդ, եթէ ւ լոյս աշխարհ եկած մանուկ մը սպաննելը: Արդ, եթէ 
մենք ծնած մանուկը սպաննելը մարդասպանութիւն կը նկամենք ծնած մանուկը սպաննելը մարդասպանութիւն կը նկամենք ծնած մանուկը սպաննելը մարդասպանութիւն կը նկամենք ծնած մանուկը սպաննելը մարդասպանութիւն կը նկա----
տենք, յղացուած մանուկը սպաննելն ալ մարդասպանութիւն տենք, յղացուած մանուկը սպաննելն ալ մարդասպանութիւն տենք, յղացուած մանուկը սպաննելն ալ մարդասպանութիւն տենք, յղացուած մանուկը սպաննելն ալ մարդասպանութիւն 
պէտք է նկատենք, որովհետեւ Աստուծոյ ու Աստուածապէտք է նկատենք, որովհետեւ Աստուծոյ ու Աստուածապէտք է նկատենք, որովհետեւ Աստուծոյ ու Աստուածապէտք է նկատենք, որովհետեւ Աստուծոյ ու Աստուածա----
շունչին հայեացքով` անիկա արդէն ծնած կը նկատուի:շունչին հայեացքով` անիկա արդէն ծնած կը նկատուի:շունչին հայեացքով` անիկա արդէն ծնած կը նկատուի:շունչին հայեացքով` անիկա արդէն ծնած կը նկատուի:    

11) 11) 11) 11) ««««ԻԻԻԻր մէջ ր մէջ ր մէջ ր մէջ յղացուածը Սուրբ Հոգիէն էյղացուածը Սուրբ Հոգիէն էյղացուածը Սուրբ Հոգիէն էյղացուածը Սուրբ Հոգիէն է»:»:»:»:    Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նք նք նք նք 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ պատրաստեց Քրիստոսի մարմինը. Սուրբ Հոգիին միջոցաւ պատրաստեց Քրիստոսի մարմինը. Սուրբ Հոգիին միջոցաւ պատրաստեց Քրիստոսի մարմինը. Սուրբ Հոգիին միջոցաւ պատրաստեց Քրիստոսի մարմինը. 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը երբ նքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը երբ նքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը երբ նքն իսկ բացայայտեց այս ճշմարտութիւնը երբ 
խօսքը ուղղելով իր Հօրը` ըսաւ. խօսքը ուղղելով իր Հօրը` ըսաւ. խօսքը ուղղելով իր Հօրը` ըսաւ. խօսքը ուղղելով իր Հօրը` ըսաւ. ««««Մարմին մը պատրաստեցիր Մարմին մը պատրաստեցիր Մարմին մը պատրաստեցիր Մարմին մը պատրաստեցիր 
ինծի համարինծի համարինծի համարինծի համար»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 10.5): Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը Եբրայեցիս 10.5): Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը Եբրայեցիս 10.5): Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը Եբրայեցիս 10.5): Աստուծոյ Որդիին յղացուիլը 
Սուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ ՀՍուրբ Հոգիին միջոցաւ կը պարզէ, թէ կեանքի աղբիւրը, ոգիին միջոցաւ կը պարզէ, թէ կեանքի աղբիւրը, ոգիին միջոցաւ կը պարզէ, թէ կեանքի աղբիւրը, ոգիին միջոցաւ կը պարզէ, թէ կեանքի աղբիւրը, 
կեանքի տուիչն ու պարգեւիչը` Սուրբ Հոգին ինքն է: կեանքի տուիչն ու պարգեւիչը` Սուրբ Հոգին ինքն է: կեանքի տուիչն ու պարգեւիչը` Սուրբ Հոգին ինքն է: կեանքի տուիչն ու պարգեւիչը` Սուրբ Հոգին ինքն է: 
Արդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին իԱրդարեւ, Սուրբ Հոգին ի´́́́նքն է որ հոգեպէս մեռածը կը նքն է որ հոգեպէս մեռածը կը նքն է որ հոգեպէս մեռածը կը նքն է որ հոգեպէս մեռածը կը 
կենդանացնէ կենդանացնէ կենդանացնէ կենդանացնէ ((((ՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիսՀռոմայեցիս 8.2),  8.2),  8.2),  8.2), եւեւեւեւ    կեանք կու տայ մարդոց կեանք կու տայ մարդոց կեանք կու տայ մարդոց կեանք կու տայ մարդոց 
((((Հռոմայեցիս 8.10: Հռոմայեցիս 8.10: Հռոմայեցիս 8.10: Հռոմայեցիս 8.10: Բ.Կորնթացիս 3.6):Բ.Կորնթացիս 3.6):Բ.Կորնթացիս 3.6):Բ.Կորնթացիս 3.6):    

12) 12) 12) 12) Աստուծոյ Որդիին յղացուԱստուծոյ Որդիին յղացուԱստուծոյ Որդիին յղացուԱստուծոյ Որդիին յղացուիլը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` իլը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` իլը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` իլը Սուրբ Հոգիին միջոցաւ` 
կը բացայայտէ անոր դերը մեր փրկութեան մէջ: Ճիշդ է որ կը բացայայտէ անոր դերը մեր փրկութեան մէջ: Ճիշդ է որ կը բացայայտէ անոր դերը մեր փրկութեան մէջ: Ճիշդ է որ կը բացայայտէ անոր դերը մեր փրկութեան մէջ: Ճիշդ է որ 
Աստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին իԱստուծոյ Որդին ի´́́́նքն է որ իր արիւնը թափեց մեր նքն է որ իր արիւնը թափեց մեր նքն է որ իր արիւնը թափեց մեր նքն է որ իր արիւնը թափեց մեր 
փրկութեան համար, բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին իրեփրկութեան համար, բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին իրեփրկութեան համար, բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին իրեփրկութեան համար, բայց Հայրը եւ Սուրբ Հոգին իրե´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
իրենց դերը ունին մեր փրկութեան մէջ: Քրիստոս ոչ միայն իրենց դերը ունին մեր փրկութեան մէջ: Քրիստոս ոչ միայն իրենց դերը ունին մեր փրկութեան մէջ: Քրիստոս ոչ միայն իրենց դերը ունին մեր փրկութեան մէջ: Քրիստոս ոչ միայն 
Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ծնաւՍուրբ Հոգիին միջոցաւ ծնաւՍուրբ Հոգիին միջոցաւ ծնաւՍուրբ Հոգիին միջոցաւ ծնաւ, , , , այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին այլ նաեւ` Սուրբ Հոգիին 
միջոցաւ էր որ իբրեւ զոհ ընծայուեցաւ Աստուծոյ, ինչպէս միջոցաւ էր որ իբրեւ զոհ ընծայուեցաւ Աստուծոյ, ինչպէս միջոցաւ էր որ իբրեւ զոհ ընծայուեցաւ Աստուծոյ, ինչպէս միջոցաւ էր որ իբրեւ զոհ ընծայուեցաւ Աստուծոյ, ինչպէս 
Պօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կՊօղոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ Յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ Յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ Յաւիտենական Հոգիին միջոցաւ 
Քրիստոս ինքզինքը որպէս անարատ զոհ Աստուծոյ Քրիստոս ինքզինքը որպէս անարատ զոհ Աստուծոյ Քրիստոս ինքզինքը որպէս անարատ զոհ Աստուծոյ Քրիստոս ինքզինքը որպէս անարատ զոհ Աստուծոյ 
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մատուցանեցմատուցանեցմատուցանեցմատուցանեց»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս 9.14): Համաձայն այս համարին որ Եբրայեցիս 9.14): Համաձայն այս համարին որ Եբրայեցիս 9.14): Համաձայն այս համարին որ Եբրայեցիս 9.14): Համաձայն այս համարին որ 
կը խօսի մեր փրկութեան իրագործմանկը խօսի մեր փրկութեան իրագործմանկը խօսի մեր փրկութեան իրագործմանկը խօսի մեր փրկութեան իրագործման    կերպին մասին, մենք կերպին մասին, մենք կերպին մասին, մենք կերպին մասին, մենք 
ունինք Որդին` որ ինքզինքը որպէս անարատ զոհ կը ունինք Որդին` որ ինքզինքը որպէս անարատ զոհ կը ունինք Որդին` որ ինքզինքը որպէս անարատ զոհ կը ունինք Որդին` որ ինքզինքը որպէս անարատ զոհ կը 
մատուցէ, ունինք Սուրբ Հոգին` որուն միջոցաւ տեղի կմատուցէ, ունինք Սուրբ Հոգին` որուն միջոցաւ տեղի կմատուցէ, ունինք Սուրբ Հոգին` որուն միջոցաւ տեղի կմատուցէ, ունինք Սուրբ Հոգին` որուն միջոցաւ տեղի կ’’’’ունեունեունեունե----
նայ զոհին մատուցումը, եւ ունինք Հայրը` որ ընդունողն է նայ զոհին մատուցումը, եւ ունինք Հայրը` որ ընդունողն է նայ զոհին մատուցումը, եւ ունինք Հայրը` որ ընդունողն է նայ զոհին մատուցումը, եւ ունինք Հայրը` որ ընդունողն է 
Քրիստոսի զոհին: Հոս ակնբախ է Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոսի զոհին: Հոս ակնբախ է Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոսի զոհին: Հոս ակնբախ է Սուրբ Երրորդութեան Քրիստոսի զոհին: Հոս ակնբախ է Սուրբ Երրորդութեան 
անձերէն իւրաքանչիւրին դերը մեր փրանձերէն իւրաքանչիւրին դերը մեր փրանձերէն իւրաքանչիւրին դերը մեր փրանձերէն իւրաքանչիւրին դերը մեր փրկութեան մէջ:կութեան մէջ:կութեան մէջ:կութեան մէջ:    

««««Որդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի կոչես Յիսուս, որովՈրդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի կոչես Յիսուս, որովՈրդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի կոչես Յիսուս, որովՈրդի մը պիտի ծնի եւ զայն պիտի կոչես Յիսուս, որով----
հետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէհետեւ անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ»»»»    
((((Մատթէոս 1.21):Մատթէոս 1.21):Մատթէոս 1.21):Մատթէոս 1.21):    

1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ համար Տիրոջ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԻնչո՞ւ համար Տիրոջ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԻնչո՞ւ համար Տիրոջ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԻնչո՞ւ համար Տիրոջ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ ի´́́́նք նք նք նք 
ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս: Քանի մը պատճառներով.ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս: Քանի մը պատճառներով.ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս: Քանի մը պատճառներով.ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս: Քանի մը պատճառներով.----    

ա) Յովսէփին համար զոհոա) Յովսէփին համար զոհոա) Յովսէփին համար զոհոա) Յովսէփին համար զոհողութիւն էր կապուած մնալ ղութիւն էր կապուած մնալ ղութիւն էր կապուած մնալ ղութիւն էր կապուած մնալ 
Մարիամին եւ անոր հետ ապրիլ, գիտնալով հանդերձ որ Մարիամին եւ անոր հետ ապրիլ, գիտնալով հանդերձ որ Մարիամին եւ անոր հետ ապրիլ, գիտնալով հանդերձ որ Մարիամին եւ անոր հետ ապրիլ, գիտնալով հանդերձ որ 
կրնար Մարիամին հետ ամուսնանալ, բայց չէր կրնար անոր կրնար Մարիամին հետ ամուսնանալ, բայց չէր կրնար անոր կրնար Մարիամին հետ ամուսնանալ, բայց չէր կրնար անոր կրնար Մարիամին հետ ամուսնանալ, բայց չէր կրնար անոր 
հետ յարաբերութիւն ունենալ: Ուստի, պատուած ու մեծարած հետ յարաբերութիւն ունենալ: Ուստի, պատուած ու մեծարած հետ յարաբերութիւն ունենալ: Ուստի, պատուած ու մեծարած հետ յարաբերութիւն ունենալ: Ուստի, պատուած ու մեծարած 
ըլլալու համար Յովսէփը իր յանձն առած ու յանձն առնելիք ըլլալու համար Յովսէփը իր յանձն առած ու յանձն առնելիք ըլլալու համար Յովսէփը իր յանձն առած ու յանձն առնելիք ըլլալու համար Յովսէփը իր յանձն առած ու յանձն առնելիք 
զոհողութիւններուն համար, Տիզոհողութիւններուն համար, Տիզոհողութիւններուն համար, Տիզոհողութիւններուն համար, Տիրոջ հրեշտակը պատուիրեց րոջ հրեշտակը պատուիրեց րոջ հրեշտակը պատուիրեց րոջ հրեշտակը պատուիրեց 
իրեն որ իիրեն որ իիրեն որ իիրեն որ ի´́́́նք ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս:նք ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս:նք ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս:նք ծնելիք մանուկը կոչէ` Յիսուս:    

բ) Անցեալի մտայնութեամբ, եւ այսօր ալ գրեթէ նոյնն է, բ) Անցեալի մտայնութեամբ, եւ այսօր ալ գրեթէ նոյնն է, բ) Անցեալի մտայնութեամբ, եւ այսօր ալ գրեթէ նոյնն է, բ) Անցեալի մտայնութեամբ, եւ այսօր ալ գրեթէ նոյնն է, 
մանուկի մը անունը ճշդողը` ձեւով մը անոր պատասխանամանուկի մը անունը ճշդողը` ձեւով մը անոր պատասխանամանուկի մը անունը ճշդողը` ձեւով մը անոր պատասխանամանուկի մը անունը ճշդողը` ձեւով մը անոր պատասխանա----
տուն, եւ հոգատարն ու պաշտպանը կը համարուէր: Ճիշդ է տուն, եւ հոգատարն ու պաշտպանը կը համարուէր: Ճիշդ է տուն, եւ հոգատարն ու պաշտպանը կը համարուէր: Ճիշդ է տուն, եւ հոգատարն ու պաշտպանը կը համարուէր: Ճիշդ է 
որ Յովսէփ ինք չճշդեց մանուկին անունը, որ Յովսէփ ինք չճշդեց մանուկին անունը, որ Յովսէփ ինք չճշդեց մանուկին անունը, որ Յովսէփ ինք չճշդեց մանուկին անունը, այլ պարզապէս ի այլ պարզապէս ի այլ պարզապէս ի այլ պարզապէս ի 
վերուստ ճշդուած անունը տուաւ մանուկ Յիսուսին, բայց եւ վերուստ ճշդուած անունը տուաւ մանուկ Յիսուսին, բայց եւ վերուստ ճշդուած անունը տուաւ մանուկ Յիսուսին, բայց եւ վերուստ ճշդուած անունը տուաւ մանուկ Յիսուսին, բայց եւ 
այնպէս, երբ հրեշտակը իրեն կը պատուիրէ որ իայնպէս, երբ հրեշտակը իրեն կը պատուիրէ որ իայնպէս, երբ հրեշտակը իրեն կը պատուիրէ որ իայնպէս, երբ հրեշտակը իրեն կը պատուիրէ որ ի´́́́նք զայն նք զայն նք զայն նք զայն 
կոչէ Յիսուս, զինք անոր պատասխանատուն, անոր հոգակոչէ Յիսուս, զինք անոր պատասխանատուն, անոր հոգակոչէ Յիսուս, զինք անոր պատասխանատուն, անոր հոգակոչէ Յիսուս, զինք անոր պատասխանատուն, անոր հոգա----
տարն ու պաշտպանը նշանակած կ'ըլլայ: Եւ աւանդութենէն տարն ու պաշտպանը նշանակած կ'ըլլայ: Եւ աւանդութենէն տարն ու պաշտպանը նշանակած կ'ըլլայ: Եւ աւանդութենէն տարն ու պաշտպանը նշանակած կ'ըլլայ: Եւ աւանդութենէն 
գիտենք, թէ Յովսէփ եղաւ տիպար հոգատար գիտենք, թէ Յովսէփ եղաւ տիպար հոգատար գիտենք, թէ Յովսէփ եղաւ տիպար հոգատար գիտենք, թէ Յովսէփ եղաւ տիպար հոգատար ու գուրգուրոտ ու գուրգուրոտ ու գուրգուրոտ ու գուրգուրոտ 
հայր մը Յիսուսի համար:հայր մը Յիսուսի համար:հայր մը Յիսուսի համար:հայր մը Յիսուսի համար:    

գ) գ) գ) գ) ««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` անունը կը նշանակէ` ««««Տէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէՏէրը կը փրկէ»: »: »: »: 
Գաբրիէլ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԳաբրիէլ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԳաբրիէլ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ իԳաբրիէլ հրեշտակը ուզեց որ Յովսէփ ի´́́́նք մանուկը կոչէր նք մանուկը կոչէր նք մանուկը կոչէր նք մանուկը կոչէր 
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Յիսուս, որպէսզի գիտնար թէ անիկա սովորական մանուկ մը Յիսուս, որպէսզի գիտնար թէ անիկա սովորական մանուկ մը Յիսուս, որպէսզի գիտնար թէ անիկա սովորական մանուկ մը Յիսուս, որպէսզի գիտնար թէ անիկա սովորական մանուկ մը 
չէր, այլ` մարդոց փրկութեան համար ծնած Տէրն էր:չէր, այլ` մարդոց փրկութեան համար ծնած Տէրն էր:չէր, այլ` մարդոց փրկութեան համար ծնած Տէրն էր:չէր, այլ` մարդոց փրկութեան համար ծնած Տէրն էր:    

2) 2) 2) 2) ««««Զայն պիտի կոչես ՅԶայն պիտի կոչես ՅԶայն պիտի կոչես ՅԶայն պիտի կոչես Յիսուսիսուսիսուսիսուս»:»:»:»:    Զարեհ Արք. ԱզնաւորեաԶարեհ Արք. ԱզնաւորեաԶարեհ Արք. ԱզնաւորեաԶարեհ Արք. Ազնաւորեա----
նը կ'ըսէ. նը կ'ըսէ. նը կ'ըսէ. նը կ'ըսէ. ««««““““ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս””””    անունը Յունաանունը Յունաանունը Յունաանունը Յունարէն ձեւն է Եբրայերէն րէն ձեւն է Եբրայերէն րէն ձեւն է Եբրայերէն րէն ձեւն է Եբրայերէն 
““““ՅեսուՅեսուՅեսուՅեսու”””” ( ( ( (Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ` Տէրը Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ` Տէրը Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ` Տէրը Եհոշուահ) անունին, որ կը նշանակէ` Տէրը 
((((Եհովան) փրկութիւն է, կամ` Տէրը կը փրկէԵհովան) փրկութիւն է, կամ` Տէրը կը փրկէԵհովան) փրկութիւն է, կամ` Տէրը կը փրկէԵհովան) փրկութիւն է, կամ` Տէրը կը փրկէ»:»:»:»:    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Որդիին տրուած անունն իսկ ցոյց կու տայ, թէ ինք աշխարհ Որդիին տրուած անունն իսկ ցոյց կու տայ, թէ ինք աշխարհ Որդիին տրուած անունն իսկ ցոյց կու տայ, թէ ինք աշխարհ Որդիին տրուած անունն իսկ ցոյց կու տայ, թէ ինք աշխարհ 
եկաւ մարդոց փրկութեանեկաւ մարդոց փրկութեանեկաւ մարդոց փրկութեանեկաւ մարդոց փրկութեան    համար:համար:համար:համար:    

Հին Կտակարանին մէջ մենք ունինք Յեսու (Եհոշուահ) Հին Կտակարանին մէջ մենք ունինք Յեսու (Եհոշուահ) Հին Կտակարանին մէջ մենք ունինք Յեսու (Եհոշուահ) Հին Կտակարանին մէջ մենք ունինք Յեսու (Եհոշուահ) 
անուանուանուանունով երկու անձեր, եւ երկուքն ալ Քրիստոսի նախատինով երկու անձեր, եւ երկուքն ալ Քրիստոսի նախատինով երկու անձեր, եւ երկուքն ալ Քրիստոսի նախատինով երկու անձեր, եւ երկուքն ալ Քրիստոսի նախատի----
պերն են: Առաջինը Մովսէսի յաջորդ Յեսուն է, որ առաջնորպերն են: Առաջինը Մովսէսի յաջորդ Յեսուն է, որ առաջնորպերն են: Առաջինը Մովսէսի յաջորդ Յեսուն է, որ առաջնորպերն են: Առաջինը Մովսէսի յաջորդ Յեսուն է, որ առաջնոր----
դեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիրը, իսկ դեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիրը, իսկ դեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիրը, իսկ դեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիրը, իսկ 
երկրորդը Իսրայէլի ժողովուրդին քահանայապետներկրորդը Իսրայէլի ժողովուրդին քահանայապետներկրորդը Իսրայէլի ժողովուրդին քահանայապետներկրորդը Իսրայէլի ժողովուրդին քահանայապետն    էր` էր` էր` էր` 
գերութենէն իրենց երկրորդ վերադարձի ժամանակ:գերութենէն իրենց երկրորդ վերադարձի ժամանակ:գերութենէն իրենց երկրորդ վերադարձի ժամանակ:գերութենէն իրենց երկրորդ վերադարձի ժամանակ:    

Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նք պիտի ըլլար մարդկութեան իսկական նք պիտի ըլլար մարդկութեան իսկական նք պիտի ըլլար մարդկութեան իսկական նք պիտի ըլլար մարդկութեան իսկական 
Յեսուն, այսինքն` Առաջնորդն ու Քահանայապետը: Յեսու Յեսուն, այսինքն` Առաջնորդն ու Քահանայապետը: Յեսու Յեսուն, այսինքն` Առաջնորդն ու Քահանայապետը: Յեսու Յեսուն, այսինքն` Առաջնորդն ու Քահանայապետը: Յեսու 
առաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիառաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիառաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկիառաջնորդեց Իսրայէլի ժողովուրդը գրաւելու Քանանու երկի----
րը, իսկ Քրիստոս` համայն մարդկութիւնը առաջնորդեց ու րը, իսկ Քրիստոս` համայն մարդկութիւնը առաջնորդեց ու րը, իսկ Քրիստոս` համայն մարդկութիւնը առաջնորդեց ու րը, իսկ Քրիստոս` համայն մարդկութիւնը առաջնորդեց ու 
կ'առաջնորկ'առաջնորկ'առաջնորկ'առաջնորդէ դէ դէ դէ ««««գրաւելուգրաւելուգրաւելուգրաւելու» » » » երկինքը: Երկրորդ Յեսուն իր երկինքը: Երկրորդ Յեսուն իր երկինքը: Երկրորդ Յեսուն իր երկինքը: Երկրորդ Յեսուն իր 
ժողովուրդի մեղքերու քաւութեան համար կենդանական զոհ ժողովուրդի մեղքերու քաւութեան համար կենդանական զոհ ժողովուրդի մեղքերու քաւութեան համար կենդանական զոհ ժողովուրդի մեղքերու քաւութեան համար կենդանական զոհ 
մատուցող քահանայապետը եղաւ, իսկ Յիսուս համայն մատուցող քահանայապետը եղաւ, իսկ Յիսուս համայն մատուցող քահանայապետը եղաւ, իսկ Յիսուս համայն մատուցող քահանայապետը եղաւ, իսկ Յիսուս համայն 
մարդկութեան փրկութեան համար ինքզինքը զոհ մատուցամարդկութեան փրկութեան համար ինքզինքը զոհ մատուցամարդկութեան փրկութեան համար ինքզինքը զոհ մատուցամարդկութեան փրկութեան համար ինքզինքը զոհ մատուցա----
նող քահանայապետը եղաւ: նող քահանայապետը եղաւ: նող քահանայապետը եղաւ: նող քահանայապետը եղաւ: ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » բառին մասին բառին մասին բառին մասին բառին մասին 
խօսած ժամանակ` աւելի մխօսած ժամանակ` աւելի մխօսած ժամանակ` աւելի մխօսած ժամանակ` աւելի մանրամասնօրէն պիտի խօսինք անրամասնօրէն պիտի խօսինք անրամասնօրէն պիտի խօսինք անրամասնօրէն պիտի խօսինք 
««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:    

3) 3) 3) 3) ««««Անիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէԱնիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէԱնիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէԱնիկա իր ժողովուրդը իրենց մեղքերէն պիտի փրկէ»:»:»:»:    
««««Իր ժողովուրդըԻր ժողովուրդըԻր ժողովուրդըԻր ժողովուրդը» » » » ըսելով չ'ակնարկուիր հրեայ ժողովուրդին ըսելով չ'ակնարկուիր հրեայ ժողովուրդին ըսելով չ'ակնարկուիր հրեայ ժողովուրդին ըսելով չ'ակնարկուիր հրեայ ժողովուրդին 
միայն, այլ` համայն մարդկութեան, ինչպէս կ'ըսեն Յովհան միայն, այլ` համայն մարդկութեան, ինչպէս կ'ըսեն Յովհան միայն, այլ` համայն մարդկութեան, ինչպէս կ'ըսեն Յովհան միայն, այլ` համայն մարդկութեան, ինչպէս կ'ըսեն Յովհան 
Ոսկեբերան Հայրապետը, Օգոստինոս, եւ ուրիշներ: Ոսկեբերան Հայրապետը, Օգոստինոս, եւ ուրիշներ: Ոսկեբերան Հայրապետը, Օգոստինոս, եւ ուրիշներ: Ոսկեբերան Հայրապետը, Օգոստինոս, եւ ուրիշներ: ««««ԻրԻրԻրԻր» » » » 
աաաանձնական դերանունը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս բոլոր նձնական դերանունը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս բոլոր նձնական դերանունը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս բոլոր նձնական դերանունը ցոյց կու տայ, թէ Քրիստոս բոլոր 
մարդիկը իր սեփականութիւնը կը նկատէ:մարդիկը իր սեփականութիւնը կը նկատէ:մարդիկը իր սեփականութիւնը կը նկատէ:մարդիկը իր սեփականութիւնը կը նկատէ:    
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««««Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ Այս բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ 
որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.որ Տէրը ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ.----    

««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի,    
եւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլեւ զայն պիտի կոչես Էմմանուէլ»,»,»,»,    
որ կը նշանակէ`որ կը նշանակէ`որ կը նշանակէ`որ կը նշանակէ`    Աստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետ»»»» ( ( ( (Մատթէոս 1.22Մատթէոս 1.22Մատթէոս 1.22Մատթէոս 1.22----

23):23):23):23):    
1) 1) 1) 1) Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ Մատթէոս Աւետարանիչը կը հաստատէ, թէ ««««այս այս այս այս 

բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը բոլորը պատահեցան, որպէսզի կատարուի այն ինչ որ Տէրը 
ըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւըսաւ Եսայի մարգարէին միջոցաւ»:»:»:»:    Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը Մատթէոս Աւետարանիչը 
իր Աւետարանը առաջին հերթին նորադարձ հրեաներուն իր Աւետարանը առաջին հերթին նորադարձ հրեաներուն իր Աւետարանը առաջին հերթին նորադարձ հրեաներուն իր Աւետարանը առաջին հերթին նորադարձ հրեաներուն 
ուղղած ըլլալով, յատուկ ճիգուղղած ըլլալով, յատուկ ճիգուղղած ըլլալով, յատուկ ճիգուղղած ըլլալով, յատուկ ճիգ    կը թափէ ամէն մէկ քայլին, Հին կը թափէ ամէն մէկ քայլին, Հին կը թափէ ամէն մէկ քայլին, Հին կը թափէ ամէն մէկ քայլին, Հին 
Կտակարանեան վկայակոչութեամբ մը ապացուցելու թէ Կտակարանեան վկայակոչութեամբ մը ապացուցելու թէ Կտակարանեան վկայակոչութեամբ մը ապացուցելու թէ Կտակարանեան վկայակոչութեամբ մը ապացուցելու թէ 
Քրիստոս ինքն էր խոստացեալ Մեսիան որ աշխարհ պիտի Քրիստոս ինքն էր խոստացեալ Մեսիան որ աշխարհ պիտի Քրիստոս ինքն էր խոստացեալ Մեսիան որ աշխարհ պիտի Քրիստոս ինքն էր խոստացեալ Մեսիան որ աշխարհ պիտի 
գար:գար:գար:գար:    

2222) ) ) ) ««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:»:»:»: « « « «ԿոյսԿոյսԿոյսԿոյս»»»»    
բառին համար գործածուած Եբրայերէն բառը` բառին համար գործածուած Եբրայերէն բառը` բառին համար գործածուած Եբրայերէն բառը` բառին համար գործածուած Եբրայերէն բառը` ««««ԱլմաԱլմաԱլմաԱլմա» » » » բառն բառն բառն բառն 
է, որ կը գործածուի թէէ, որ կը գործածուի թէէ, որ կը գործածուի թէէ, որ կը գործածուի թէ´ ´ ´ ´ կոյկոյկոյկոյս աղջկայ համար եւ թէս աղջկայ համար եւ թէս աղջկայ համար եւ թէս աղջկայ համար եւ թէ´ ´ ´ ´ նշանուած նշանուած նշանուած նշանուած 
բայց չամուսնացած աղջկայ համար: Ուրեմն, սուրբ կոյս բայց չամուսնացած աղջկայ համար: Ուրեմն, սուրբ կոյս բայց չամուսնացած աղջկայ համար: Ուրեմն, սուրբ կոյս բայց չամուսնացած աղջկայ համար: Ուրեմն, սուրբ կոյս 
Մարիամին համար գործածուելիք ամենաճիշդ ու Մարիամին համար գործածուելիք ամենաճիշդ ու Մարիամին համար գործածուելիք ամենաճիշդ ու Մարիամին համար գործածուելիք ամենաճիշդ ու 
ամենայարմար բառն էր, որովհետեւ անիկա թէամենայարմար բառն էր, որովհետեւ անիկա թէամենայարմար բառն էր, որովհետեւ անիկա թէամենայարմար բառն էր, որովհետեւ անիկա թէ´ ´ ´ ´ նշանուած էր նշանուած էր նշանուած էր նշանուած էր 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ կոյս էր միաժամանակ:կոյս էր միաժամանակ:կոյս էր միաժամանակ:կոյս էր միաժամանակ:    

3) 3) 3) 3) ««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:»:»:»:    Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա 
ԱստուԱստուԱստուԱստուծոյ խօսքն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին (Եսայի 7.10, ծոյ խօսքն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին (Եսայի 7.10, ծոյ խօսքն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին (Եսայի 7.10, ծոյ խօսքն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին (Եսայի 7.10, 
14), 14), 14), 14), երբ անիկա յարձակումի կ'ենթարկուէր Իսրայէլի Փակէէ երբ անիկա յարձակումի կ'ենթարկուէր Իսրայէլի Փակէէ երբ անիկա յարձակումի կ'ենթարկուէր Իսրայէլի Փակէէ երբ անիկա յարձակումի կ'ենթարկուէր Իսրայէլի Փակէէ 
թագաւորին եւ Ասորեստանի Րասին թագաւորին կողմէ: թագաւորին եւ Ասորեստանի Րասին թագաւորին կողմէ: թագաւորին եւ Ասորեստանի Րասին թագաւորին կողմէ: թագաւորին եւ Ասորեստանի Րասին թագաւորին կողմէ: 
Ոմանք ասիկա նկատի ունենալով, կը կարծեն որ այս խօսքը Ոմանք ասիկա նկատի ունենալով, կը կարծեն որ այս խօսքը Ոմանք ասիկա նկատի ունենալով, կը կարծեն որ այս խօսքը Ոմանք ասիկա նկատի ունենալով, կը կարծեն որ այս խօսքը 
կը վերաբերէր Աքազ թագաւորին: Ասիկա չի կրնար ճիշդ կը վերաբերէր Աքազ թագաւորին: Ասիկա չի կրնար ճիշդ կը վերաբերէր Աքազ թագաւորին: Ասիկա չի կրնար ճիշդ կը վերաբերէր Աքազ թագաւորին: Ասիկա չի կրնար ճիշդ 
ըլլաըլլաըլլաըլլալ, որովհետեւ, ճիշդ է որ ասիկա Աստուծոյ խօսքն էր լ, որովհետեւ, ճիշդ է որ ասիկա Աստուծոյ խօսքն էր լ, որովհետեւ, ճիշդ է որ ասիկա Աստուծոյ խօսքն էր լ, որովհետեւ, ճիշդ է որ ասիկա Աստուծոյ խօսքն էր 
ուղղուած Աքազ թագաւորին, եւ սակայն, խոստում մըն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին, եւ սակայն, խոստում մըն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին, եւ սակայն, խոստում մըն էր ուղղուած Աքազ թագաւորին, եւ սակայն, խոստում մըն էր 
կապուած գալիքին, եւ ոկապուած գալիքին, եւ ոկապուած գալիքին, եւ ոկապուած գալիքին, եւ ո´́́́չ թէ Աքազ թագաւորին: Աքազ թաչ թէ Աքազ թագաւորին: Աքազ թաչ թէ Աքազ թագաւորին: Աքազ թաչ թէ Աքազ թագաւորին: Աքազ թա----
գաւորին օրով այդպիսի բան չեղաւ: Ոգաւորին օրով այդպիսի բան չեղաւ: Ոգաւորին օրով այդպիսի բան չեղաւ: Ոգաւորին օրով այդպիսի բան չեղաւ: Ո´́́́չ Աստուածաշունչին չ Աստուածաշունչին չ Աստուածաշունչին չ Աստուածաշունչին 
մէջ եւ ոմէջ եւ ոմէջ եւ ոմէջ եւ ո´́́́չ ալ արտաքին աղբիւրներու մէջ կը կարդանք Աքազ չ ալ արտաքին աղբիւրներու մէջ կը կարդանք Աքազ չ ալ արտաքին աղբիւրներու մէջ կը կարդանք Աքազ չ ալ արտաքին աղբիւրներու մէջ կը կարդանք Աքազ 
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թագաւորի օրերուն կոյսի մը յղանալուն, որդի մը բերելուն եւ թագաւորի օրերուն կոյսի մը յղանալուն, որդի մը բերելուն եւ թագաւորի օրերուն կոյսի մը յղանալուն, որդի մը բերելուն եւ թագաւորի օրերուն կոյսի մը յղանալուն, որդի մը բերելուն եւ 
զայն Էմմանուէլ կոչելուն մասին: Աքազի օրով եւ Աքազի զայն Էմմանուէլ կոչելուն մասին: Աքազի օրով եւ Աքազի զայն Էմմանուէլ կոչելուն մասին: Աքազի օրով եւ Աքազի զայն Էմմանուէլ կոչելուն մասին: Աքազի օրով եւ Աքազի 
կեանքին մէջ չէր կրնար նման հրաշք մը եւ աստուածային կեանքին մէջ չէր կրնար նման հրաշք մը եւ աստուածային կեանքին մէջ չէր կրնար նման հրաշք մը եւ աստուածային կեանքին մէջ չէր կրնար նման հրաշք մը եւ աստուածային 
միջամտութիւն մը պատահիլ, որովհետեւ երբ Աքազ քսան միջամտութիւն մը պատահիլ, որովհետեւ երբ Աքազ քսան միջամտութիւն մը պատահիլ, որովհետեւ երբ Աքազ քսան միջամտութիւն մը պատահիլ, որովհետեւ երբ Աքազ քսան 
տարեկանին Յուդայի թագաւորական գահը բարձրացաւ, տարեկանին Յուդայի թագաւորական գահը բարձրացաւ, տարեկանին Յուդայի թագաւորական գահը բարձրացաւ, տարեկանին Յուդայի թագաւորական գահը բարձրացաւ, 
ընընընընտրեց կռապաշտութեան ճամբան եւ մինչեւ մահ այդ տրեց կռապաշտութեան ճամբան եւ մինչեւ մահ այդ տրեց կռապաշտութեան ճամբան եւ մինչեւ մահ այդ տրեց կռապաշտութեան ճամբան եւ մինչեւ մահ այդ 
ճամբուն մէջ մնաց (Դ.Թագաւորաց 16):ճամբուն մէջ մնաց (Դ.Թագաւորաց 16):ճամբուն մէջ մնաց (Դ.Թագաւորաց 16):ճամբուն մէջ մնաց (Դ.Թագաւորաց 16):    

4) 4) 4) 4) ««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:»:»:»:    Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի Յիսուսի 
խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու նշաններէն մին էր` անոր կոյսէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու նշաններէն մին էր` անոր կոյսէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու նշաններէն մին էր` անոր կոյսէ խոստացեալ Փրկիչը ըլլալու նշաններէն մին էր` անոր կոյսէ 
ծնիլը, ինչ որ կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան մէջ. ծնիլը, ինչ որ կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան մէջ. ծնիլը, ինչ որ կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան մէջ. ծնիլը, ինչ որ կը կարդանք Եսայի մարգարէութեան մէջ. 
««««Անոր համար Տէրը ինք նԱնոր համար Տէրը ինք նԱնոր համար Տէրը ինք նԱնոր համար Տէրը ինք նշան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը շան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը շան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը շան պիտի տայ քեզի. ահա կոյսը 
պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը պիտի յղանայ ու որդի պիտի ծնանի եւ անոր անունը 
Էմմանուէլ պիտի կոչուիԷմմանուէլ պիտի կոչուիԷմմանուէլ պիտի կոչուիԷմմանուէլ պիտի կոչուի»»»» ( ( ( (Եսայի 7.17): Հրեշտակը յիշեցնելով Եսայի 7.17): Հրեշտակը յիշեցնելով Եսայի 7.17): Հրեշտակը յիշեցնելով Եսայի 7.17): Հրեշտակը յիշեցնելով 
Յովսէփին թէ Փրկիչը կոյսէ պիտի ծնէր` դիւրաւ կրնար Յովսէփին թէ Փրկիչը կոյսէ պիտի ծնէր` դիւրաւ կրնար Յովսէփին թէ Փրկիչը կոյսէ պիտի ծնէր` դիւրաւ կրնար Յովսէփին թէ Փրկիչը կոյսէ պիտի ծնէր` դիւրաւ կրնար 
համոզել անոր թէ Մարիամին յղութիւնը աստուածային համոզել անոր թէ Մարիամին յղութիւնը աստուածային համոզել անոր թէ Մարիամին յղութիւնը աստուածային համոզել անոր թէ Մարիամին յղութիւնը աստուածային 
միջամտութեամբ եղած էր: Բայց միջամտութեամբ եղած էր: Բայց միջամտութեամբ եղած էր: Բայց միջամտութեամբ եղած էր: Բայց կոյսէ ծնիլը միայն Յովսէփին կոյսէ ծնիլը միայն Յովսէփին կոյսէ ծնիլը միայն Յովսէփին կոյսէ ծնիլը միայն Յովսէփին 
տրուած նշան մը չէր, այլ նշան մըն էր ամբողջ հրեայ տրուած նշան մը չէր, այլ նշան մըն էր ամբողջ հրեայ տրուած նշան մը չէր, այլ նշան մըն էր ամբողջ հրեայ տրուած նշան մը չէր, այլ նշան մըն էր ամբողջ հրեայ 
ժողովուրդին, որ սակայն դժբախտաբար չկրցաւ այդ նշանը ժողովուրդին, որ սակայն դժբախտաբար չկրցաւ այդ նշանը ժողովուրդին, որ սակայն դժբախտաբար չկրցաւ այդ նշանը ժողովուրդին, որ սակայն դժբախտաբար չկրցաւ այդ նշանը 
տեսնել, կարդալ ու ճանչնալ: Սա միակ նշանը չէր որ տեսնել, կարդալ ու ճանչնալ: Սա միակ նշանը չէր որ տեսնել, կարդալ ու ճանչնալ: Սա միակ նշանը չէր որ տեսնել, կարդալ ու ճանչնալ: Սա միակ նշանը չէր որ 
հրեաներ չճանչցան: Քրիստոսի գործած բոլոր հրաշքները հրեաներ չճանչցան: Քրիստոսի գործած բոլոր հրաշքները հրեաներ չճանչցան: Քրիստոսի գործած բոլոր հրաշքները հրեաներ չճանչցան: Քրիստոսի գործած բոլոր հրաշքները 
նշաններ էին որ ինք Աստուծոյ Որդնշաններ էին որ ինք Աստուծոյ Որդնշաններ էին որ ինք Աստուծոյ Որդնշաններ էին որ ինք Աստուծոյ Որդին էր եւ աշխարհի ին էր եւ աշխարհի ին էր եւ աշխարհի ին էր եւ աշխարհի 
խոստացուած Փրկիչը, բայց հրեաները Սատանային կողմէ խոստացուած Փրկիչը, բայց հրեաները Սատանային կողմէ խոստացուած Փրկիչը, բայց հրեաները Սատանային կողմէ խոստացուած Փրկիչը, բայց հրեաները Սատանային կողմէ 
հոգեւորապէս կուրցուած էին, որպէսզի չըլլայ որ հոգեւորապէս կուրցուած էին, որպէսզի չըլլայ որ հոգեւորապէս կուրցուած էին, որպէսզի չըլլայ որ հոգեւորապէս կուրցուած էին, որպէսզի չըլլայ որ 
Աւետարանին բերած լոյսը ծագէր անոնց մէջ եւ տեսնէին Աւետարանին բերած լոյսը ծագէր անոնց մէջ եւ տեսնէին Աւետարանին բերած լոյսը ծագէր անոնց մէջ եւ տեսնէին Աւետարանին բերած լոյսը ծագէր անոնց մէջ եւ տեսնէին 
Քրիստոսի փառքը (Բ.Կորնթացիս 4.4): Տակաւին, Քրիստոսի Քրիստոսի փառքը (Բ.Կորնթացիս 4.4): Տակաւին, Քրիստոսի Քրիստոսի փառքը (Բ.Կորնթացիս 4.4): Տակաւին, Քրիստոսի Քրիստոսի փառքը (Բ.Կորնթացիս 4.4): Տակաւին, Քրիստոսի 
Երուսաղէմ մտնելը աւանակի վրայ նստած վիճակովԵրուսաղէմ մտնելը աւանակի վրայ նստած վիճակովԵրուսաղէմ մտնելը աւանակի վրայ նստած վիճակովԵրուսաղէմ մտնելը աւանակի վրայ նստած վիճակով` ` ` ` մեծամեծամեծամեծա----
գոյն նշաններէն մին էր հրեաներուն համար ճանչնալու գոյն նշաններէն մին էր հրեաներուն համար ճանչնալու գոյն նշաններէն մին էր հրեաներուն համար ճանչնալու գոյն նշաններէն մին էր հրեաներուն համար ճանչնալու 
Քրիստոսի Փրկչական հանգամանքը (Զաքարիա 9.9: Քրիստոսի Փրկչական հանգամանքը (Զաքարիա 9.9: Քրիստոսի Փրկչական հանգամանքը (Զաքարիա 9.9: Քրիստոսի Փրկչական հանգամանքը (Զաքարիա 9.9: 
Մատթէոս 21.5), բայց անոնք դարձեալ չճանչցան, եւ անոր Մատթէոս 21.5), բայց անոնք դարձեալ չճանչցան, եւ անոր Մատթէոս 21.5), բայց անոնք դարձեալ չճանչցան, եւ անոր Մատթէոս 21.5), բայց անոնք դարձեալ չճանչցան, եւ անոր 
համար ալ Յիսուս լացաւ (Ղուկաս 19.41): Տիրոջ յարութիւնը համար ալ Յիսուս լացաւ (Ղուկաս 19.41): Տիրոջ յարութիւնը համար ալ Յիսուս լացաւ (Ղուկաս 19.41): Տիրոջ յարութիւնը համար ալ Յիսուս լացաւ (Ղուկաս 19.41): Տիրոջ յարութիւնը 
որ մեծագոյն նշանն էր իրենց համար` ատիկա անգամ որ մեծագոյն նշանն էր իրենց համար` ատիկա անգամ որ մեծագոյն նշանն էր իրենց համար` ատիկա անգամ որ մեծագոյն նշանն էր իրենց համար` ատիկա անգամ 
ուրաուրաուրաուրացան:ցան:ցան:ցան:    



 618 

5) 5) 5) 5) ««««Ահա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնիԱհա կոյսը պիտի յղանայ եւ որդի մը ծնի»:»:»:»:    Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է 
նաեւ հասնաեւ հասնաեւ հասնաեւ հաստատել, թէ Մարիամ ոտատել, թէ Մարիամ ոտատել, թէ Մարիամ ոտատել, թէ Մարիամ ո´́́́չ միայն կոյսչ միայն կոյսչ միայն կոյսչ միայն կոյս    էր մարմնաէր մարմնաէր մարմնաէր մարմնա----
պէս, այլեւ կոյս էր հոգեպէս: Աստուածաշունչը կոյս կը կոչէ պէս, այլեւ կոյս էր հոգեպէս: Աստուածաշունչը կոյս կը կոչէ պէս, այլեւ կոյս էր հոգեպէս: Աստուածաշունչը կոյս կը կոչէ պէս, այլեւ կոյս էր հոգեպէս: Աստուածաշունչը կոյս կը կոչէ 
այն մարդիկը որոնք հեռու մնացեր են մեղքէն, աշխարհային այն մարդիկը որոնք հեռու մնացեր են մեղքէն, աշխարհային այն մարդիկը որոնք հեռու մնացեր են մեղքէն, աշխարհային այն մարդիկը որոնք հեռու մնացեր են մեղքէն, աշխարհային 
ցանկութիւններէն եւ իրենք զիրենք մաքուր ցանկութիւններէն եւ իրենք զիրենք մաքուր ցանկութիւններէն եւ իրենք զիրենք մաքուր ցանկութիւններէն եւ իրենք զիրենք մաքուր պահած են այս պահած են այս պահած են այս պահած են այս 
անմաքուր աշխարհին մէջ եւ հաւատարմօրէն հետեւած են անմաքուր աշխարհին մէջ եւ հաւատարմօրէն հետեւած են անմաքուր աշխարհին մէջ եւ հաւատարմօրէն հետեւած են անմաքուր աշխարհին մէջ եւ հաւատարմօրէն հետեւած են 
Քրիստոսի (Յայտնութիւն 14.4): Մարիամ կատարելապէս Քրիստոսի (Յայտնութիւն 14.4): Մարիամ կատարելապէս Քրիստոսի (Յայտնութիւն 14.4): Մարիամ կատարելապէս Քրիստոսի (Յայտնութիւն 14.4): Մարիամ կատարելապէս 
մաքուր ու սուրբ կեանք ապրած էր: Ինքզինք անարատ պամաքուր ու սուրբ կեանք ապրած էր: Ինքզինք անարատ պամաքուր ու սուրբ կեանք ապրած էր: Ինքզինք անարատ պամաքուր ու սուրբ կեանք ապրած էր: Ինքզինք անարատ պա----
հած էր այս արատաւոր աշխարհին մէջ: Արտաքին աղբիւրնեհած էր այս արատաւոր աշխարհին մէջ: Արտաքին աղբիւրնեհած էր այս արատաւոր աշխարհին մէջ: Արտաքին աղբիւրնեհած էր այս արատաւոր աշխարհին մէջ: Արտաքին աղբիւրնե----
րուն մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս անիկա երեք տարերուն մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս անիկա երեք տարերուն մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս անիկա երեք տարերուն մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս անիկա երեք տարեկանէն կանէն կանէն կանէն 
սկսեալ տաճարի մէջ կ'ապրէր եւ ամբողջ օրը աղօթքով սկսեալ տաճարի մէջ կ'ապրէր եւ ամբողջ օրը աղօթքով սկսեալ տաճարի մէջ կ'ապրէր եւ ամբողջ օրը աղօթքով սկսեալ տաճարի մէջ կ'ապրէր եւ ամբողջ օրը աղօթքով 
կ'անցնէր: Մենք կրնա՞նք Մարիամին նման կոյս, այսինքն` կ'անցնէր: Մենք կրնա՞նք Մարիամին նման կոյս, այսինքն` կ'անցնէր: Մենք կրնա՞նք Մարիամին նման կոյս, այսինքն` կ'անցնէր: Մենք կրնա՞նք Մարիամին նման կոյս, այսինքն` 
մաքուր ու անբիծ պահել մեր անձերը, այս պղծալից աշխարմաքուր ու անբիծ պահել մեր անձերը, այս պղծալից աշխարմաքուր ու անբիծ պահել մեր անձերը, այս պղծալից աշխարմաքուր ու անբիծ պահել մեր անձերը, այս պղծալից աշխար----
հին մէջ:հին մէջ:հին մէջ:հին մէջ:    

6666) ) ) ) ««««““““Զայն պիտի կոչես ԷմմանուէլԶայն պիտի կոչես ԷմմանուէլԶայն պիտի կոչես ԷմմանուէլԶայն պիտի կոչես Էմմանուէլ””””, , , , որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` որ կը նշանակէ` 
Աստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետ»»»»::::    18181818----րդ համարին մէջ կը հրդ համարին մէջ կը հրդ համարին մէջ կը հրդ համարին մէջ կը հանդիպինք անդիպինք անդիպինք անդիպինք 
Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած ««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունին եւ անունին եւ անունին եւ անունին եւ 
««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս» » » » տիտղոսին, իսկ այստեղ ունինք տիտղոսին, իսկ այստեղ ունինք տիտղոսին, իսկ այստեղ ունինք տիտղոսին, իսկ այստեղ ունինք ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » 
անունը: Սա առիթ կը դարձնեմ կարեւոր ճշմարտութիւններ անունը: Սա առիթ կը դարձնեմ կարեւոր ճշմարտութիւններ անունը: Սա առիթ կը դարձնեմ կարեւոր ճշմարտութիւններ անունը: Սա առիթ կը դարձնեմ կարեւոր ճշմարտութիւններ 
բացայայտելու Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած այս բացայայտելու Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած այս բացայայտելու Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած այս բացայայտելու Աստուծոյ Որդիին համար գործածուած այս 
երեք անուններուն կապուած: Յիշեալ անուններուերեք անուններուն կապուած: Յիշեալ անուններուերեք անուններուն կապուած: Յիշեալ անուններուերեք անուններուն կապուած: Յիշեալ անուններուն մասին ն մասին ն մասին ն մասին 
առանձնաբար պիտի խօսինք.առանձնաբար պիտի խօսինք.առանձնաբար պիտի խօսինք.առանձնաբար պիտի խօսինք.----    

ՅԻՍՈՒՍ:ՅԻՍՈՒՍ:ՅԻՍՈՒՍ:ՅԻՍՈՒՍ:    
Գաբրիէլ հրեշտակԳաբրիէլ հրեշտակԳաբրիէլ հրեշտակԳաբրիէլ հրեշտակին ին ին ին կողմէ Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ Աստուծոյ Որդիին տրուած 

Յիսուս անունն իսկ, կը բացայայտէ այն նպատակը եւ այն Յիսուս անունն իսկ, կը բացայայտէ այն նպատակը եւ այն Յիսուս անունն իսկ, կը բացայայտէ այն նպատակը եւ այն Յիսուս անունն իսկ, կը բացայայտէ այն նպատակը եւ այն 
ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ:ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ:ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ:ծրագիրը որուն համար Աստուծոյ Որդին մարդեղացաւ:    ԲաԲաԲաԲա----
ցատրուեցաւ, որ ցատրուեցաւ, որ ցատրուեցաւ, որ ցատրուեցաւ, որ ««««ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուս» » » » անունը, Յունարէն ձեւն է Եբրայեանունը, Յունարէն ձեւն է Եբրայեանունը, Յունարէն ձեւն է Եբրայեանունը, Յունարէն ձեւն է Եբրայե----
րէն` րէն` րէն` րէն` ««««ՅեսուՅեսուՅեսուՅեսու»»»» ( ( ( (ԵհոշուաԵհոշուաԵհոշուաԵհոշուահհհհ) ) ) ) անունին, որ կը նշանակէ՝ Տէրը անունին, որ կը նշանակէ՝ Տէրը անունին, որ կը նշանակէ՝ Տէրը անունին, որ կը նշանակէ՝ Տէրը 
փրկութիւն է, կամ՝ Տէրը կը փրկէ:փրկութիւն է, կամ՝ Տէրը կը փրկէ:փրկութիւն է, կամ՝ Տէրը կը փրկէ:փրկութիւն է, կամ՝ Տէրը կը փրկէ:    Արդ, Տէրը ի՞նչ բանէ մեզ Արդ, Տէրը ի՞նչ բանէ մեզ Արդ, Տէրը ի՞նչ բանէ մեզ Արդ, Տէրը ի՞նչ բանէ մեզ 
փրկելու եկաւ.փրկելու եկաւ.փրկելու եկաւ.փրկելու եկաւ.    

Յիսուս աշխարհ եկաւ փրկելու մեզ մեղքէն ուՅիսուս աշխարհ եկաւ փրկելու մեզ մեղքէն ուՅիսուս աշխարհ եկաւ փրկելու մեզ մեղքէն ուՅիսուս աշխարհ եկաւ փրկելու մեզ մեղքէն ու    մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի 
սէրէն:սէրէն:սէրէն:սէրէն:    



 619 

Փրկելու մեզ մեր անօրէնութիւններէն ու անոնց պատճաՓրկելու մեզ մեր անօրէնութիւններէն ու անոնց պատճաՓրկելու մեզ մեր անօրէնութիւններէն ու անոնց պատճաՓրկելու մեզ մեր անօրէնութիւններէն ու անոնց պատճա----
ռած անէծքներէն:ռած անէծքներէն:ռած անէծքներէն:ռած անէծքներէն:    

Փրկելու մեզ մեր Փրկելու մեզ մեր Փրկելու մեզ մեր Փրկելու մեզ մեր ««««եսեսեսես»»»»էն ու էն ու էն ու էն ու անոր շղթաներէն, մեր մարանոր շղթաներէն, մեր մարանոր շղթաներէն, մեր մարանոր շղթաներէն, մեր մար----
միններէն ու անոնց խոցոտիչ նետերէն:միններէն ու անոնց խոցոտիչ նետերէն:միններէն ու անոնց խոցոտիչ նետերէն:միններէն ու անոնց խոցոտիչ նետերէն:    

Փրկելու մեզ Փրկելու մեզ Փրկելու մեզ Փրկելու մեզ ՍատաՍատաՍատաՍատանայէննայէննայէննայէն    ուուուու    Սատանային իշխանուՍատանային իշխանուՍատանային իշխանուՍատանային իշխանութեթեթեթե----
նէն եւ ազդեցութիւններէն:նէն եւ ազդեցութիւններէն:նէն եւ ազդեցութիւններէն:նէն եւ ազդեցութիւններէն:    

Փրկելու մեզ մահէն ու մահուան սարսափէն:Փրկելու մեզ մահէն ու մահուան սարսափէն:Փրկելու մեզ մահէն ու մահուան սարսափէն:Փրկելու մեզ մահէն ու մահուան սարսափէն:    
Փրկելու մեզ դժոխքէն ու դժոխքի դատապարտութենէնՓրկելու մեզ դժոխքէն ու դժոխքի դատապարտութենէնՓրկելու մեզ դժոխքէն ու դժոխքի դատապարտութենէնՓրկելու մեզ դժոխքէն ու դժոխքի դատապարտութենէն::::    
Փրկելու մեզ կորուստէն ու Փրկելու մեզ կորուստէն ու Փրկելու մեզ կորուստէն ու Փրկելու մեզ կորուստէն ու կորուսիչ դատաստկորուսիչ դատաստկորուսիչ դատաստկորուսիչ դատաստանէն:անէն:անէն:անէն:    
Յիսուս սակայն Փրկիչ չի կոչուիր կամ Փրկիչ չէ պարզաՅիսուս սակայն Փրկիչ չի կոչուիր կամ Փրկիչ չէ պարզաՅիսուս սակայն Փրկիչ չի կոչուիր կամ Փրկիչ չէ պարզաՅիսուս սակայն Փրկիչ չի կոչուիր կամ Փրկիչ չէ պարզա----

պէպէպէպէս որովհետեւ մեզ մեղքէն, դժոխքէն,ս որովհետեւ մեզ մեղքէն, դժոխքէն,ս որովհետեւ մեզ մեղքէն, դժոխքէն,ս որովհետեւ մեզ մեղքէն, դժոխքէն,    Սատանայէն ու կոՍատանայէն ու կոՍատանայէն ու կոՍատանայէն ու կո----
րուստէն կը փրկէ, այլ Փրկիչ է, որովհետեւ մեզ փրկելէ ետք՝ րուստէն կը փրկէ, այլ Փրկիչ է, որովհետեւ մեզ փրկելէ ետք՝ րուստէն կը փրկէ, այլ Փրկիչ է, որովհետեւ մեզ փրկելէ ետք՝ րուստէն կը փրկէ, այլ Փրկիչ է, որովհետեւ մեզ փրկելէ ետք՝ 
նոր կեանոր կեանոր կեանոր կեա´́́́նք կու տայ մեզի, յաւիտենականք կու տայ մեզի, յաւիտենականք կու տայ մեզի, յաւիտենականք կու տայ մեզի, յաւիտենակա´́́́ն կեանք:ն կեանք:ն կեանք:ն կեանք:    

Իսկական փրկութիւնը գեհենէն ազաԻսկական փրկութիւնը գեհենէն ազաԻսկական փրկութիւնը գեհենէն ազաԻսկական փրկութիւնը գեհենէն ազատիլը չէ, այլ տիլը չէ, այլ տիլը չէ, այլ տիլը չէ, այլ 
արքայարքայարքայարքայութիւն մտնելն էութիւն մտնելն էութիւն մտնելն էութիւն մտնելն է: : : : Աստուած իր սէրը ցոյց չտուաւ մեզի Աստուած իր սէրը ցոյց չտուաւ մեզի Աստուած իր սէրը ցոյց չտուաւ մեզի Աստուած իր սէրը ցոյց չտուաւ մեզի 
հանդէպ՝ մեզ գեհենի կրակէն ազատելով, այլ յաւիտենական հանդէպ՝ մեզ գեհենի կրակէն ազատելով, այլ յաւիտենական հանդէպ՝ մեզ գեհենի կրակէն ազատելով, այլ յաւիտենական հանդէպ՝ մեզ գեհենի կրակէն ազատելով, այլ յաւիտենական 
կեանքի հանգիստը պարգեւելով մեզի:կեանքի հանգիստը պարգեւելով մեզի:կեանքի հանգիստը պարգեւելով մեզի:կեանքի հանգիստը պարգեւելով մեզի:    

Գալով մեզի: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կոչումը ունի Գալով մեզի: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կոչումը ունի Գալով մեզի: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կոչումը ունի Գալով մեզի: Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ կոչումը ունի 
մարդիկը փրկութեան բերելու: Հոս պէտք է զգոյշ ըլլալ: մարդիկը փրկութեան բերելու: Հոս պէտք է զգոյշ ըլլալ: մարդիկը փրկութեան բերելու: Հոս պէտք է զգոյշ ըլլալ: մարդիկը փրկութեան բերելու: Հոս պէտք է զգոյշ ըլլալ: 
Հաւատացեալ մարդը կրնայՀաւատացեալ մարդը կրնայՀաւատացեալ մարդը կրնայՀաւատացեալ մարդը կրնայ    ուրիշը փրկութեան բերել, բայց ուրիշը փրկութեան բերել, բայց ուրիշը փրկութեան բերել, բայց ուրիշը փրկութեան բերել, բայց 
պէտք չէ Փրկիչի կամ փրկողի պէտք չէ Փրկիչի կամ փրկողի պէտք չէ Փրկիչի կամ փրկողի պէտք չէ Փրկիչի կամ փրկողի ««««հովերհովերհովերհովեր» » » » առնէ: Հաւատացեալ առնէ: Հաւատացեալ առնէ: Հաւատացեալ առնէ: Հաւատացեալ 
մարդը իր շրջապատին փրկիչը չէմարդը իր շրջապատին փրկիչը չէմարդը իր շրջապատին փրկիչը չէմարդը իր շրջապատին փրկիչը չէ´́́́    եւ չիեւ չիեւ չիեւ չի´́́́    կրնար ըլլալ: կրնար ըլլալ: կրնար ըլլալ: կրնար ըլլալ: 
Փրկիչն ու փրկողը Յիսուս իՓրկիչն ու փրկողը Յիսուս իՓրկիչն ու փրկողը Յիսուս իՓրկիչն ու փրկողը Յիսուս ի´́́́նքն է միայն: Ճիշդ է, որ հաւանքն է միայն: Ճիշդ է, որ հաւանքն է միայն: Ճիշդ է, որ հաւանքն է միայն: Ճիշդ է, որ հաւա----
տացեալ մարդը կրնայ փրկարար դեր ունենալ իր շրջապատացեալ մարդը կրնայ փրկարար դեր ունենալ իր շրջապատացեալ մարդը կրնայ փրկարար դեր ունենալ իր շրջապատացեալ մարդը կրնայ փրկարար դեր ունենալ իր շրջապա----
տին մէջ, բայց փրկարարտին մէջ, բայց փրկարարտին մէջ, բայց փրկարարտին մէջ, բայց փրկարար    դեր ունենալը ուրիշ բան է, Փրկիչին դեր ունենալը ուրիշ բան է, Փրկիչին դեր ունենալը ուրիշ բան է, Փրկիչին դեր ունենալը ուրիշ բան է, Փրկիչին 
դերը առնելը՝ ուրիշ բան: Փրկիչին դերը մադերը առնելը՝ ուրիշ բան: Փրկիչին դերը մադերը առնելը՝ ուրիշ բան: Փրկիչին դերը մադերը առնելը՝ ուրիշ բան: Փրկիչին դերը մա´́́́րդ չի կրնար րդ չի կրնար րդ չի կրնար րդ չի կրնար 
առնել:առնել:առնել:առնել:    

    
ՔՐԻՍՏՈՍՔՐԻՍՏՈՍՔՐԻՍՏՈՍՔՐԻՍՏՈՍ    
Անուն մը չէ ասիկա, այլ՝ տիտղոս մը, եւ կը նշանակէ՝ Անուն մը չէ ասիկա, այլ՝ տիտղոս մը, եւ կը նշանակէ՝ Անուն մը չէ ասիկա, այլ՝ տիտղոս մը, եւ կը նշանակէ՝ Անուն մը չէ ասիկա, այլ՝ տիտղոս մը, եւ կը նշանակէ՝ 

Օծեալ (Մարկոս 8.29: Ղուկաս 9.20, տեՕծեալ (Մարկոս 8.29: Ղուկաս 9.20, տեՕծեալ (Մարկոս 8.29: Ղուկաս 9.20, տեՕծեալ (Մարկոս 8.29: Ղուկաս 9.20, տե´́́́ս նաեւ` Ղուկաս 2.11: ս նաեւ` Ղուկաս 2.11: ս նաեւ` Ղուկաս 2.11: ս նաեւ` Ղուկաս 2.11: 
Սաղմոս 2.2: Գործք 2.36):Սաղմոս 2.2: Գործք 2.36):Սաղմոս 2.2: Գործք 2.36):Սաղմոս 2.2: Գործք 2.36):    ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    
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Որո՞նք կՈրո՞նք կՈրո՞նք կՈրո՞նք կ’’’’օծուօծուօծուօծուէին անցեալին: Անցեալին կէին անցեալին: Անցեալին կէին անցեալին: Անցեալին կէին անցեալին: Անցեալին կ’’’’օծուէին.օծուէին.օծուէին.օծուէին.----    
ա) Թագաւորները: Օրինակ, օծուեցան Սաւուղ (Ա.Թաա) Թագաւորները: Օրինակ, օծուեցան Սաւուղ (Ա.Թաա) Թագաւորները: Օրինակ, օծուեցան Սաւուղ (Ա.Թաա) Թագաւորները: Օրինակ, օծուեցան Սաւուղ (Ա.Թա----

գաւորաց 10.1), Դաւիթ (Ա.Թագաւորաց 16.13: Բ.Թագաւորաց գաւորաց 10.1), Դաւիթ (Ա.Թագաւորաց 16.13: Բ.Թագաւորաց գաւորաց 10.1), Դաւիթ (Ա.Թագաւորաց 16.13: Բ.Թագաւորաց գաւորաց 10.1), Դաւիթ (Ա.Թագաւորաց 16.13: Բ.Թագաւորաց 
3.39), 3.39), 3.39), 3.39), Սողոմոն (Գ.Թագաւորաց 1.39): Սողոմոն (Գ.Թագաւորաց 1.39): Սողոմոն (Գ.Թագաւորաց 1.39): Սողոմոն (Գ.Թագաւորաց 1.39): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

բ) Կբ) Կբ) Կբ) Կ’’’’օծուէին քահանաները: Օրինակ, օծուեցան Ահարոնն օծուէին քահանաները: Օրինակ, օծուեցան Ահարոնն օծուէին քահանաները: Օրինակ, օծուեցան Ահարոնն օծուէին քահանաները: Օրինակ, օծուեցան Ահարոնն 
ու իր որդիները (Ելից 29.7: Ղեու իր որդիները (Ելից 29.7: Ղեու իր որդիները (Ելից 29.7: Ղեու իր որդիները (Ելից 29.7: Ղեւտացւոց 6.20, 16.32, 21.10: ւտացւոց 6.20, 16.32, 21.10: ւտացւոց 6.20, 16.32, 21.10: ւտացւոց 6.20, 16.32, 21.10: 
Թուոց 3.3: Ղեւտացւոց 4.3): Թուոց 3.3: Ղեւտացւոց 4.3): Թուոց 3.3: Ղեւտացւոց 4.3): Թուոց 3.3: Ղեւտացւոց 4.3): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

գ) Կգ) Կգ) Կգ) Կ’’’’օծուէին մարգարէները: Օրինակ, օծուեցաւ Դաւիթ օծուէին մարգարէները: Օրինակ, օծուեցաւ Դաւիթ օծուէին մարգարէները: Օրինակ, օծուեցաւ Դաւիթ օծուէին մարգարէները: Օրինակ, օծուեցաւ Դաւիթ 
((((Ա.Թագաւորաց 16.13): (ՏեԱ.Թագաւորաց 16.13): (ՏեԱ.Թագաւորաց 16.13): (ՏեԱ.Թագաւորաց 16.13): (Տե´́́́ս նաեւ` Սաղմոս 84.9: ս նաեւ` Սաղմոս 84.9: ս նաեւ` Սաղմոս 84.9: ս նաեւ` Սաղմոս 84.9: 
Ա.Մնացորդաց 16.22: Սաղմոս 105.15): Ա.Մնացորդաց 16.22: Սաղմոս 105.15): Ա.Մնացորդաց 16.22: Սաղմոս 105.15): Ա.Մնացորդաց 16.22: Սաղմոս 105.15): ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Եթէ մէկ կողմէ նկատի առնենք, որ անցեալին կԵթէ մէկ կողմէ նկատի առնենք, որ անցեալին կԵթէ մէկ կողմէ նկատի առնենք, որ անցեալին կԵթէ մէկ կողմէ նկատի առնենք, որ անցեալին կ’’’’օծուէին օծուէին օծուէին օծուէին 
թագաւթագաւթագաւթագաւորները, քահանաները եւ մարգարէները, իսկ միւս որները, քահանաները եւ մարգարէները, իսկ միւս որները, քահանաները եւ մարգարէները, իսկ միւս որները, քահանաները եւ մարգարէները, իսկ միւս 
կողմէ նկատի առնենք Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ նկատի առնենք Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ նկատի առնենք Աստուծոյ Որդիին տրուած կողմէ նկատի առնենք Աստուծոյ Որդիին տրուած ««««ՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոսՔրիստոս», », », », 
այսինքն՝ Օծեալ տիտղոսը կամ բացատրութիւնը, պարզ կը այսինքն՝ Օծեալ տիտղոսը կամ բացատրութիւնը, պարզ կը այսինքն՝ Օծեալ տիտղոսը կամ բացատրութիւնը, պարզ կը այսինքն՝ Օծեալ տիտղոսը կամ բացատրութիւնը, պարզ կը 
դառնայ, որ Աստուածաշունչը կդառնայ, որ Աստուածաշունչը կդառնայ, որ Աստուածաշունչը կդառնայ, որ Աստուածաշունչը կ’’’’ուզէ ցոյց տալ մեզի, որ ուզէ ցոյց տալ մեզի, որ ուզէ ցոյց տալ մեզի, որ ուզէ ցոյց տալ մեզի, որ 
Քրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէ´ ´ ´ ´ թագաւոր է, թէթագաւոր է, թէթագաւոր է, թէթագաւոր է, թէ´ ´ ´ ´ քահանայ է, եւ թէքահանայ է, եւ թէքահանայ է, եւ թէքահանայ է, եւ թէ´` ´` ´` ´` մարգարէ:մարգարէ:մարգարէ:մարգարէ:    

ՄոգՄոգՄոգՄոգերուն կողմէ Յիսուս մանուկին բերուած նուէրները երուն կողմէ Յիսուս մանուկին բերուած նուէրները երուն կողմէ Յիսուս մանուկին բերուած նուէրները երուն կողմէ Յիսուս մանուկին բերուած նուէրները 
նաեւ ցոյց կու տան Յիսուսի թագաւոր, քահանայ եւ մարգարէ նաեւ ցոյց կու տան Յիսուսի թագաւոր, քահանայ եւ մարգարէ նաեւ ցոյց կու տան Յիսուսի թագաւոր, քահանայ եւ մարգարէ նաեւ ցոյց կու տան Յիսուսի թագաւոր, քահանայ եւ մարգարէ 
ըլլալը: Անոնք Յիսուս մանուկին բերին` ոսկի, կնդրուկ եւ ըլլալը: Անոնք Յիսուս մանուկին բերին` ոսկի, կնդրուկ եւ ըլլալը: Անոնք Յիսուս մանուկին բերին` ոսկի, կնդրուկ եւ ըլլալը: Անոնք Յիսուս մանուկին բերին` ոսկի, կնդրուկ եւ 
զմուռս (Մատթէոս 2.11):զմուռս (Մատթէոս 2.11):զմուռս (Մատթէոս 2.11):զմուռս (Մատթէոս 2.11):    

Ոսկին անցեալին թագաւորներուն կՈսկին անցեալին թագաւորներուն կՈսկին անցեալին թագաւորներուն կՈսկին անցեալին թագաւորներուն կ’’’’ընծայուէր: Մոգերը ընծայուէր: Մոգերը ընծայուէր: Մոգերը ընծայուէր: Մոգերը 
Յիսուս մանուկին ոսկի ընծայելովՅիսուս մանուկին ոսկի ընծայելովՅիսուս մանուկին ոսկի ընծայելովՅիսուս մանուկին ոսկի ընծայելով, , , , անոր թագաւորական անոր թագաւորական անոր թագաւորական անոր թագաւորական 
հանգամանքն է որ բացայայտած եղան:հանգամանքն է որ բացայայտած եղան:հանգամանքն է որ բացայայտած եղան:հանգամանքն է որ բացայայտած եղան:    

Կնդրուկը անցեալին քահանաներուն կԿնդրուկը անցեալին քահանաներուն կԿնդրուկը անցեալին քահանաներուն կԿնդրուկը անցեալին քահանաներուն կ’’’’ընծայուէր: Մոգեընծայուէր: Մոգեընծայուէր: Մոգեընծայուէր: Մոգե----
րը Յիսուս մանուկին կնդրուկ ընծայելով, անոր քահանայարը Յիսուս մանուկին կնդրուկ ընծայելով, անոր քահանայարը Յիսուս մանուկին կնդրուկ ընծայելով, անոր քահանայարը Յիսուս մանուկին կնդրուկ ընծայելով, անոր քահանայա----
պետական պաշտօնն է որ բացայայտած եղան:պետական պաշտօնն է որ բացայայտած եղան:պետական պաշտօնն է որ բացայայտած եղան:պետական պաշտօնն է որ բացայայտած եղան:    

Զմուռսը նիւթ մըն էր, որ անցեալին կը գործածուէր Զմուռսը նիւթ մըն էր, որ անցեալին կը գործածուէր Զմուռսը նիւթ մըն էր, որ անցեալին կը գործածուէր Զմուռսը նիւթ մըն էր, որ անցեալին կը գործածուէր 
մեռելներուն մարմինմեռելներուն մարմինմեռելներուն մարմինմեռելներուն մարմինները զմռսելու համար, որպէսզի գէթ ները զմռսելու համար, որպէսզի գէթ ները զմռսելու համար, որպէսզի գէթ ները զմռսելու համար, որպէսզի գէթ 
ժամանակուան մը համար զայն հեռու պահէին նեխածուժամանակուան մը համար զայն հեռու պահէին նեխածուժամանակուան մը համար զայն հեռու պահէին նեխածուժամանակուան մը համար զայն հեռու պահէին նեխածու----
թենէ: Հրեաներ յատուկ կերպով կը զմռսէին իրենց մարգարէթենէ: Հրեաներ յատուկ կերպով կը զմռսէին իրենց մարգարէթենէ: Հրեաներ յատուկ կերպով կը զմռսէին իրենց մարգարէթենէ: Հրեաներ յատուկ կերպով կը զմռսէին իրենց մարգարէ----
ներուն մարմինները: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս ներուն մարմինները: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս ներուն մարմինները: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս ներուն մարմինները: Մոգերը Յիսուս մանուկին զմուռս 
ընծայելով, ոընծայելով, ոընծայելով, ոընծայելով, ո´́́́չ թէ ցոյց տուած եղան թէ ան սովորական չ թէ ցոյց տուած եղան թէ ան սովորական չ թէ ցոյց տուած եղան թէ ան սովորական չ թէ ցոյց տուած եղան թէ ան սովորական 
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մարգարէ մըն է, այլ` նոյնմարգարէ մըն է, այլ` նոյնմարգարէ մըն է, այլ` նոյնմարգարէ մըն է, այլ` նոյնինքն Մարգարէն: Աինքն Մարգարէն: Աինքն Մարգարէն: Աինքն Մարգարէն: Ա´́́́յն Մարգարէն, յն Մարգարէն, յն Մարգարէն, յն Մարգարէն, 
որուն մասին Մովսէս մարգարէն խօսելով` ըսաւ. որուն մասին Մովսէս մարգարէն խօսելով` ըսաւ. որուն մասին Մովսէս մարգարէն խօսելով` ըսաւ. որուն մասին Մովսէս մարգարէն խօսելով` ըսաւ. ««««Քու Տէր Քու Տէր Քու Տէր Քու Տէր 
Աստուածդ, քու եղբայրներուդ մէջէն ինծի պէս մարգարէ մըԱստուածդ, քու եղբայրներուդ մէջէն ինծի պէս մարգարէ մըԱստուածդ, քու եղբայրներուդ մէջէն ինծի պէս մարգարէ մըԱստուածդ, քու եղբայրներուդ մէջէն ինծի պէս մարգարէ մը12121212    
պիտի հանէպիտի հանէպիտի հանէպիտի հանէ»»»» ( ( ( (Ելից 18.15, 18): Հրեայ ղեկավարներ եկան եւ Ելից 18.15, 18): Հրեայ ղեկավարներ եկան եւ Ելից 18.15, 18): Հրեայ ղեկավարներ եկան եւ Ելից 18.15, 18): Հրեայ ղեկավարներ եկան եւ 
հարցուցին Յովհաննէս Մկրտիչին. հարցուցին Յովհաննէս Մկրտիչին. հարցուցին Յովհաննէս Մկրտիչին. հարցուցին Յովհաննէս Մկրտիչին. ««««Մարգարէ՞ն ես դունՄարգարէ՞ն ես դունՄարգարէ՞ն ես դունՄարգարէ՞ն ես դուն»»»»    
((((Յովհաննէս 1.21,Յովհաննէս 1.21,Յովհաննէս 1.21,Յովհաննէս 1.21, 45):  45):  45):  45): Հրեայ ղեկավարներ լաւապէս տեղեակ Հրեայ ղեկավարներ լաւապէս տեղեակ Հրեայ ղեկավարներ լաւապէս տեղեակ Հրեայ ղեկավարներ լաւապէս տեղեակ 
էին այն խոստումին, զորս Մովսէս կատարած էր իրմէ ետք էին այն խոստումին, զորս Մովսէս կատարած էր իրմէ ետք էին այն խոստումին, զորս Մովսէս կատարած էր իրմէ ետք էին այն խոստումին, զորս Մովսէս կատարած էր իրմէ ետք 
գալիք մարգարէին մասին:գալիք մարգարէին մասին:գալիք մարգարէին մասին:գալիք մարգարէին մասին:    

Առաջին.Առաջին.Առաջին.Առաջին.----    Ըսինք, որ Ըսինք, որ Ըսինք, որ Ըսինք, որ անցեալին կանցեալին կանցեալին կանցեալին կ’’’’օծուէին թագաւորները:օծուէին թագաւորները:օծուէին թագաւորները:օծուէին թագաւորները:    
Մեզի տրուած Մեզի տրուած Մեզի տրուած Մեզի տրուած ««««քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ» » » » անունը ցոյց կու տայ, թէ մենք անունը ցոյց կու տայ, թէ մենք անունը ցոյց կու տայ, թէ մենք անունը ցոյց կու տայ, թէ մենք 
թագաւորելու կոչուած հաւատացեալներ ենք:թագաւորելու կոչուած հաւատացեալներ ենք:թագաւորելու կոչուած հաւատացեալներ ենք:թագաւորելու կոչուած հաւատացեալներ ենք:    

Յայտնութեան գիրքին 19.16Յայտնութեան գիրքին 19.16Յայտնութեան գիրքին 19.16Յայտնութեան գիրքին 19.16----ին մէջ Քրիստոսի համար ին մէջ Քրիստոսի համար ին մէջ Քրիստոսի համար ին մէջ Քրիստոսի համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐ» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թիւնը կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը բերէ մեզի, որ մեր ուշաթիւնը կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը բերէ մեզի, որ մեր ուշաթիւնը կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը բերէ մեզի, որ մեր ուշաթիւնը կարեւոր ճշմարտութիւն մը կը բերէ մեզի, որ մեր ուշա----
դրութենէն պէտք չէ վրիպի: Եզակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐ դրութենէն պէտք չէ վրիպի: Եզակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐ դրութենէն պէտք չէ վրիպի: Եզակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐ դրութենէն պէտք չէ վրիպի: Եզակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐ 
բառը յստակ է որ կը վերաբերի նոյնինքն Քրիստոսի, իսկ բառը յստակ է որ կը վերաբերի նոյնինքն Քրիստոսի, իսկ բառը յստակ է որ կը վերաբերի նոյնինքն Քրիստոսի, իսկ բառը յստակ է որ կը վերաբերի նոյնինքն Քրիստոսի, իսկ 
որո՞նց կը որո՞նց կը որո՞նց կը որո՞նց կը վերաբերի յոգնակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐ վերաբերի յոգնակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐ վերաբերի յոգնակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐ վերաբերի յոգնակիով յիշուած ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐ 
բառը: բառը: բառը: բառը: ««««ԹագաւորներԹագաւորներԹագաւորներԹագաւորներ» » » » ըսելով չենք հասկնար աշխարհի թաըսելով չենք հասկնար աշխարհի թաըսելով չենք հասկնար աշխարհի թաըսելով չենք հասկնար աշխարհի թա----
գաւորները կամ բարձրաստիճան մարդիկը, այլ կը գաւորները կամ բարձրաստիճան մարդիկը, այլ կը գաւորները կամ բարձրաստիճան մարդիկը, այլ կը գաւորները կամ բարձրաստիճան մարդիկը, այլ կը 
հասկնանք նոյնինքն հաւատացեալները: Այս իմաստով, հասկնանք նոյնինքն հաւատացեալները: Այս իմաստով, հասկնանք նոյնինքն հաւատացեալները: Այս իմաստով, հասկնանք նոյնինքն հաւատացեալները: Այս իմաստով, 
««««ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԹԱԳԱՒՈՐ» » » » բացատրութիւնը, կը վերաբացատրութիւնը, կը վերաբացատրութիւնը, կը վերաբացատրութիւնը, կը վերա----
բերի թէբերի թէբերի թէբերի թէ´ ´ ´ ´ Քրիստոսի որ մեր թագաւորՔրիստոսի որ մեր թագաւորՔրիստոսի որ մեր թագաւորՔրիստոսի որ մեր թագաւորն է, եւ թէն է, եւ թէն է, եւ թէն է, եւ թէ´ ´ ´ ´ հաւահաւահաւահաւատացտացտացտաց----
եալներուս, որ երկնաւոր Թագաւորին թագաւորազուն զաեալներուս, որ երկնաւոր Թագաւորին թագաւորազուն զաեալներուս, որ երկնաւոր Թագաւորին թագաւորազուն զաեալներուս, որ երկնաւոր Թագաւորին թագաւորազուն զա----
ւակներն ենք:ւակներն ենք:ւակներն ենք:ւակներն ենք:    

Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կը գործածենք Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կը գործածենք Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կը գործածենք Ի՞նչ կը հասկնանք երբ կը գործածենք ««««Աստուծոյ թագաԱստուծոյ թագաԱստուծոյ թագաԱստուծոյ թագա----
ւորութիւնը ժառանգելւորութիւնը ժառանգելւորութիւնը ժառանգելւորութիւնը ժառանգել» » » » բացատրութիւնը: Որո՞նք կրնան բացատրութիւնը: Որո՞նք կրնան բացատրութիւնը: Որո՞նք կրնան բացատրութիւնը: Որո՞նք կրնան 
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 Յիսուս «Մովսէսի պէս մարգարէ» կը կոչուի կամ կը սեպուի, որովհետեւ հանդէս 

պիտի գար նոյն այդ առաքելութեամբ ու պաշտօնով, որ Մովսէս ի´նք հանդէս եկած 
էր: Եւ այդ առաքելութիւնը` ազատագրողի ու առաջնորդողի առաքելութիւնն էր: 
Արդ, ինչպէս Աստուած Մովսէսի միջոցաւ ազատագրեց Եբրայեցիները Եգիպտա-
կան ստրկութենէն եւ զանոնք առաջնորդեց դէպի խոստացեալ Քանաանու երկիրը, 
նոյնպէս ալ, Յիսուս ազատագրեց մարդկային սերունդը իսկական ստրկութենէն, որ 
մեղքի ստրկութիւնն է, եւ զայն առաջնորդեց դէպի իսկական խոստացեալ երկիրը` 
վերին Քանանը: 
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թագաւորութիւն մը ժառանգել: Թագաւորութիւն մը կրնան թագաւորութիւն մը ժառանգել: Թագաւորութիւն մը կրնան թագաւորութիւն մը ժառանգել: Թագաւորութիւն մը կրնան թագաւորութիւն մը ժառանգել: Թագաւորութիւն մը կրնան 
ժառանգել միայն անոնք` որոժառանգել միայն անոնք` որոժառանգել միայն անոնք` որոժառանգել միայն անոնք` որոնք թագաւորի զաւակ են, եւ նք թագաւորի զաւակ են, եւ նք թագաւորի զաւակ են, եւ նք թագաւորի զաւակ են, եւ 
թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ են: Այս իմաստով, երբ հաթագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ են: Այս իմաստով, երբ հաթագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ են: Այս իմաստով, երբ հաթագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ են: Այս իմաստով, երբ հա----
ւատացեալին համար կւատացեալին համար կւատացեալին համար կւատացեալին համար կ’’’’ըսուի, թէ` պիտի ժառանգէ Աստուծոյ ըսուի, թէ` պիտի ժառանգէ Աստուծոյ ըսուի, թէ` պիտի ժառանգէ Աստուծոյ ըսուի, թէ` պիտի ժառանգէ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը, երկու բան բացայայտուած կթագաւորութիւնը, երկու բան բացայայտուած կթագաւորութիւնը, երկու բան բացայայտուած կթագաւորութիւնը, երկու բան բացայայտուած կ’’’’ըլլայ.ըլլայ.ըլլայ.ըլլայ.----    

ա) Թէ Աստուած թագաւոր է, եւ ինք (հաւատացեալը) ա) Թէ Աստուած թագաւոր է, եւ ինք (հաւատացեալը) ա) Թէ Աստուած թագաւոր է, եւ ինք (հաւատացեալը) ա) Թէ Աստուած թագաւոր է, եւ ինք (հաւատացեալը) 
թագաւոր Աստուծոյ զաւակն է: Եւթագաւոր Աստուծոյ զաւակն է: Եւթագաւոր Աստուծոյ զաւակն է: Եւթագաւոր Աստուծոյ զաւակն է: Եւ    

բ) Թէ ինք Աստուծոյ հայեացքով թագաւոր է, եւ թագաբ) Թէ ինք Աստուծոյ հայեացքով թագաւոր է, եւ թագաբ) Թէ ինք Աստուծոյ հայեացքով թագաւոր է, եւ թագաբ) Թէ ինք Աստուծոյ հայեացքով թագաւոր է, եւ թագա----
ւորելու, այլ խօսքով` թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ է:ւորելու, այլ խօսքով` թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ է:ւորելու, այլ խօսքով` թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ է:ւորելու, այլ խօսքով` թագաւոր ըլլալու կոչուած զաւակ է:    

Աստուծոյ հայեացքով մենք ոԱստուծոյ հայեացքով մենք ոԱստուծոյ հայեացքով մենք ոԱստուծոյ հայեացքով մենք ո´́́́չ միայն թագաւորներ ենք, չ միայն թագաւորներ ենք, չ միայն թագաւորներ ենք, չ միայն թագաւորներ ենք, 
այլեւ` քահանաներ: Այս մասին կը վկայէ Յովհաննէս առաքայլեւ` քահանաներ: Այս մասին կը վկայէ Յովհաննէս առաքայլեւ` քահանաներ: Այս մասին կը վկայէ Յովհաննէս առաքայլեւ` քահանաներ: Այս մասին կը վկայէ Յովհաննէս առաք----
եալ երբ կեալ երբ կեալ երբ կեալ երբ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեզ ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն մՄեզ ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն մՄեզ ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն մՄեզ ըրաւ քահանաներու թագաւորութիւն մը, ը, ը, ը, 
ծառայելու Աստուծոյ՝ իր Հօրծառայելու Աստուծոյ՝ իր Հօրծառայելու Աստուծոյ՝ իր Հօրծառայելու Աստուծոյ՝ իր Հօր»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6: Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6: Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6: Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6: 
Ա.Պետրոս 2.9: Ելից 19.6):Ա.Պետրոս 2.9: Ելից 19.6):Ա.Պետրոս 2.9: Ելից 19.6):Ա.Պետրոս 2.9: Ելից 19.6):    

Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք առաջին այս կէտէն Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք առաջին այս կէտէն Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք առաջին այս կէտէն Հոգեւոր պատգամը զոր կը քաղենք առաջին այս կէտէն 
այն է, որ հաւատացեալները, Քրիստոս Թագաւորին թագաւոայն է, որ հաւատացեալները, Քրիստոս Թագաւորին թագաւոայն է, որ հաւատացեալները, Քրիստոս Թագաւորին թագաւոայն է, որ հաւատացեալները, Քրիստոս Թագաւորին թագաւո----
րելու կոչուած զաւակներն են: Քանի մենք կոչուած ենք օր մը րելու կոչուած զաւակներն են: Քանի մենք կոչուած ենք օր մը րելու կոչուած զաւակներն են: Քանի մենք կոչուած ենք օր մը րելու կոչուած զաւակներն են: Քանի մենք կոչուած ենք օր մը 
թագաւոր ըլլալութագաւոր ըլլալութագաւոր ըլլալութագաւոր ըլլալու, , , , պէտք է աշխատանք տանինք պահելու մեր պէտք է աշխատանք տանինք պահելու մեր պէտք է աշխատանք տանինք պահելու մեր պէտք է աշխատանք տանինք պահելու մեր 
թագաւորական հանգամանքն ու պատիւը եւ ստրուկը թագաւորական հանգամանքն ու պատիւը եւ ստրուկը թագաւորական հանգամանքն ու պատիւը եւ ստրուկը թագաւորական հանգամանքն ու պատիւը եւ ստրուկը 
չըլլանք չըլլանք չըլլանք չըլլանք մեղքին ու այս աշխարհին: Հարցում. թմեղքին ու այս աշխարհին: Հարցում. թմեղքին ու այս աշխարհին: Հարցում. թմեղքին ու այս աշխարհին: Հարցում. թագաւորի մը ագաւորի մը ագաւորի մը ագաւորի մը 
զաւակին կը վայելէ՞ մեղքի ստրուկը ըլլալ: Անոր կը վայելէ՞ զաւակին կը վայելէ՞ մեղքի ստրուկը ըլլալ: Անոր կը վայելէ՞ զաւակին կը վայելէ՞ մեղքի ստրուկը ըլլալ: Անոր կը վայելէ՞ զաւակին կը վայելէ՞ մեղքի ստրուկը ըլլալ: Անոր կը վայելէ՞ 
ամբարիշտ եւ անօրէն կեանք մը ապրիլ: Անոր կը վայելէ՞ ամբարիշտ եւ անօրէն կեանք մը ապրիլ: Անոր կը վայելէ՞ ամբարիշտ եւ անօրէն կեանք մը ապրիլ: Անոր կը վայելէ՞ ամբարիշտ եւ անօրէն կեանք մը ապրիլ: Անոր կը վայելէ՞ 
ողորմելի ու թշոողորմելի ու թշոողորմելի ու թշոողորմելի ու թշուառ կեանք մը ապրիլ: Ուառ կեանք մը ապրիլ: Ուառ կեանք մը ապրիլ: Ուառ կեանք մը ապրիլ: Ո´́́́չ: Ահա նոյն ձեւով չ: Ահա նոյն ձեւով չ: Ահա նոյն ձեւով չ: Ահա նոյն ձեւով 
ալ, քրիստոնեայ մարդուն երբեք չի վայելեր ողորմելի ու ալ, քրիստոնեայ մարդուն երբեք չի վայելեր ողորմելի ու ալ, քրիստոնեայ մարդուն երբեք չի վայելեր ողորմելի ու ալ, քրիստոնեայ մարդուն երբեք չի վայելեր ողորմելի ու 
թշուառ կեանք մը վարել, անգութ եւ անօրէն կեանք մը թշուառ կեանք մը վարել, անգութ եւ անօրէն կեանք մը թշուառ կեանք մը վարել, անգութ եւ անօրէն կեանք մը թշուառ կեանք մը վարել, անգութ եւ անօրէն կեանք մը 
ապրիլ: Այսօր, երբ կը դիտենք քրիստոնեաներուն կեանքը, ապրիլ: Այսօր, երբ կը դիտենք քրիստոնեաներուն կեանքը, ապրիլ: Այսօր, երբ կը դիտենք քրիստոնեաներուն կեանքը, ապրիլ: Այսօր, երբ կը դիտենք քրիստոնեաներուն կեանքը, 
հոն չենք տեսներ հաւատք ու հաւատարմութիւն, յոյս ու յաղհոն չենք տեսներ հաւատք ու հաւատարմութիւն, յոյս ու յաղհոն չենք տեսներ հաւատք ու հաւատարմութիւն, յոյս ու յաղհոն չենք տեսներ հաւատք ու հաւատարմութիւն, յոյս ու յաղ----
թանակ, սէթանակ, սէթանակ, սէթանակ, սէր ու սրբութիւն, մաքրութիւն ու անկեղծութիւն, հոն ր ու սրբութիւն, մաքրութիւն ու անկեղծութիւն, հոն ր ու սրբութիւն, մաքրութիւն ու անկեղծութիւն, հոն ր ու սրբութիւն, մաքրութիւն ու անկեղծութիւն, հոն 
չենք տեսներ կապուածութիւն երկնքին եւ հետաքրքրութիւն չենք տեսներ կապուածութիւն երկնքին եւ հետաքրքրութիւն չենք տեսներ կապուածութիւն երկնքին եւ հետաքրքրութիւն չենք տեսներ կապուածութիւն երկնքին եւ հետաքրքրութիւն 
երկնայինին հանդէպ: Քրիստոնեայ մարդը պէտք չէ ապրի երկնայինին հանդէպ: Քրիստոնեայ մարդը պէտք չէ ապրի երկնայինին հանդէպ: Քրիստոնեայ մարդը պէտք չէ ապրի երկնայինին հանդէպ: Քրիստոնեայ մարդը պէտք չէ ապրի 
մեղքի կեանք մը: Անոր կեանքը պէտք չէ տկարութեամբ ու մեղքի կեանք մը: Անոր կեանքը պէտք չէ տկարութեամբ ու մեղքի կեանք մը: Անոր կեանքը պէտք չէ տկարութեամբ ու մեղքի կեանք մը: Անոր կեանքը պէտք չէ տկարութեամբ ու 
պարտութեամբ, սուտով ու կեղծիքով յատկանշուած ըլլայ:պարտութեամբ, սուտով ու կեղծիքով յատկանշուած ըլլայ:պարտութեամբ, սուտով ու կեղծիքով յատկանշուած ըլլայ:պարտութեամբ, սուտով ու կեղծիքով յատկանշուած ըլլայ:    
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ԵրկրոԵրկրոԵրկրոԵրկրորդ.րդ.րդ.րդ.----    Յիշեցինք, որ Յիշեցինք, որ Յիշեցինք, որ Յիշեցինք, որ անցեալին կանցեալին կանցեալին կանցեալին կ’’’’օծուէին քահանաօծուէին քահանաօծուէին քահանաօծուէին քահանա----
ները:ները:ները:ները:    Թէ Քրիստոս քահանայ կամ քահանայապետ է՝ ատիկա Թէ Քրիստոս քահանայ կամ քահանայապետ է՝ ատիկա Թէ Քրիստոս քահանայ կամ քահանայապետ է՝ ատիկա Թէ Քրիստոս քահանայ կամ քահանայապետ է՝ ատիկա 
բազմիցս կը շեշտէ Եբրայեցիներուն նամակը (բազմիցս կը շեշտէ Եբրայեցիներուն նամակը (բազմիցս կը շեշտէ Եբրայեցիներուն նամակը (բազմիցս կը շեշտէ Եբրայեցիներուն նամակը (ՏեՏեՏեՏե´́́́ս` ս` ս` ս` 4.144.144.144.14----էն էն էն էն 
մինչեւ 7.28):մինչեւ 7.28):մինչեւ 7.28):մինչեւ 7.28):    

Ի՞նչ էր քահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ, որ Ի՞նչ էր քահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ, որ Ի՞նչ էր քահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ, որ Ի՞նչ էր քահանային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ, որ 
միաժամանակ փոխանցուեցաւ Նոր Կտակարանին: Քահամիաժամանակ փոխանցուեցաւ Նոր Կտակարանին: Քահամիաժամանակ փոխանցուեցաւ Նոր Կտակարանին: Քահամիաժամանակ փոխանցուեցաւ Նոր Կտակարանին: Քահա----
նային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ հիմնական երեք նային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ հիմնական երեք նային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ հիմնական երեք նային պաշտօնը Հին Կտակարանին մէջ հիմնական երեք 
երեսներով կը ներկայանայ.երեսներով կը ներկայանայ.երեսներով կը ներկայանայ.երեսներով կը ներկայանայ.----    

ա) Քահանան պաշտօնը ունէր Աստուծոյ խօսքը պատա) Քահանան պաշտօնը ունէր Աստուծոյ խօսքը պատա) Քահանան պաշտօնը ունէր Աստուծոյ խօսքը պատա) Քահանան պաշտօնը ունէր Աստուծոյ խօսքը պատ----
գամելու ժողովուրդին, եւ պարզաբանելու ու բացատրելու գամելու ժողովուրդին, եւ պարզաբանելու ու բացատրելու գամելու ժողովուրդին, եւ պարզաբանելու ու բացատրելու գամելու ժողովուրդին, եւ պարզաբանելու ու բացատրելու 
զանիկա: Քրիստոս ինք նաեւ, իբրեւ քահանայ, ոզանիկա: Քրիստոս ինք նաեւ, իբրեւ քահանայ, ոզանիկա: Քրիստոս ինք նաեւ, իբրեւ քահանայ, ոզանիկա: Քրիստոս ինք նաեւ, իբրեւ քահանայ, ո´́́́չ միայն Ասչ միայն Ասչ միայն Ասչ միայն Աս----
տուծոյ պատգամը ժողովուրդին փոխանցոտուծոյ պատգամը ժողովուրդին փոխանցոտուծոյ պատգամը ժողովուրդին փոխանցոտուծոյ պատգամը ժողովուրդին փոխանցող մըն էր, այլ նաեւ ղ մըն էր, այլ նաեւ ղ մըն էր, այլ նաեւ ղ մըն էր, այլ նաեւ 
ու յատկապէս, ան Աստուծոյ ՊԱՏԳԱՄՆ էր ժողովուրդին ու յատկապէս, ան Աստուծոյ ՊԱՏԳԱՄՆ էր ժողովուրդին ու յատկապէս, ան Աստուծոյ ՊԱՏԳԱՄՆ էր ժողովուրդին ու յատկապէս, ան Աստուծոյ ՊԱՏԳԱՄՆ էր ժողովուրդին 
փոխանցուած: Ան Աստուծոյ ԲԱփոխանցուած: Ան Աստուծոյ ԲԱփոխանցուած: Ան Աստուծոյ ԲԱփոխանցուած: Ան Աստուծոյ ԲԱ´́́́ՆՆ էր մարմնացեալ, ՆՆ էր մարմնացեալ, ՆՆ էր մարմնացեալ, ՆՆ էր մարմնացեալ, 
ԽՕԽՕԽՕԽՕ´́́́ՍՔՆ էր մարդեղացեալ: ԱյոՍՔՆ էր մարդեղացեալ: ԱյոՍՔՆ էր մարդեղացեալ: ԱյոՍՔՆ էր մարդեղացեալ: Այո´, ´, ´, ´, Քրիստոս երկնքին Քրիստոս երկնքին Քրիստոս երկնքին Քրիստոս երկնքին 
պատգամն էր ու է երկրին ուղղուած: Ինչ կը վերաբերի մեզի, պատգամն էր ու է երկրին ուղղուած: Ինչ կը վերաբերի մեզի, պատգամն էր ու է երկրին ուղղուած: Ինչ կը վերաբերի մեզի, պատգամն էր ու է երկրին ուղղուած: Ինչ կը վերաբերի մեզի, 
իւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ, ինք եւս, ճիշիւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ, ինք եւս, ճիշիւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ, ինք եւս, ճիշիւրաքանչիւր ճշմարիտ հաւատացեալ, ինք եւս, ճիշդ դ դ դ 
Քրիստոսի նման, պէտք է ըլլայ Աստուծոյ կենդանի խօսքը՝ Քրիստոսի նման, պէտք է ըլլայ Աստուծոյ կենդանի խօսքը՝ Քրիստոսի նման, պէտք է ըլլայ Աստուծոյ կենդանի խօսքը՝ Քրիստոսի նման, պէտք է ըլլայ Աստուծոյ կենդանի խօսքը՝ 
ուղղուած իր կենդանութիւնը կորսնցուցած այս աշխարհին: ուղղուած իր կենդանութիւնը կորսնցուցած այս աշխարհին: ուղղուած իր կենդանութիւնը կորսնցուցած այս աշխարհին: ուղղուած իր կենդանութիւնը կորսնցուցած այս աշխարհին: 
Պէտք է ըլլայ բաՊէտք է ըլլայ բաՊէտք է ըլլայ բաՊէտք է ըլլայ բա´́́́ց Աւետարան մը՝ Աւետարանը գոցած ց Աւետարան մը՝ Աւետարանը գոցած ց Աւետարան մը՝ Աւետարանը գոցած ց Աւետարան մը՝ Աւետարանը գոցած 
մարդկութեան դիմաց:մարդկութեան դիմաց:մարդկութեան դիմաց:մարդկութեան դիմաց:    

բ) Քահանան պաշտօնը ունէր հարկ եղած զոհը մատուբ) Քահանան պաշտօնը ունէր հարկ եղած զոհը մատուբ) Քահանան պաշտօնը ունէր հարկ եղած զոհը մատուբ) Քահանան պաշտօնը ունէր հարկ եղած զոհը մատու----
ցանելու եւ աղօթելու ժողովուրդին մեղքերցանելու եւ աղօթելու ժողովուրդին մեղքերցանելու եւ աղօթելու ժողովուրդին մեղքերցանելու եւ աղօթելու ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան ու քաւութեան ու քաւութեան ու քաւութեան 
համար: Դարձեալ, Քրիստոս, իբրեւ քահանայ ոհամար: Դարձեալ, Քրիստոս, իբրեւ քահանայ ոհամար: Դարձեալ, Քրիստոս, իբրեւ քահանայ ոհամար: Դարձեալ, Քրիստոս, իբրեւ քահանայ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
աղօթեց, ոաղօթեց, ոաղօթեց, ոաղօթեց, ո´́́́չ միայն լացաւ, ոչ միայն լացաւ, ոչ միայն լացաւ, ոչ միայն լացաւ, ո´́́́չ միայն գործեց ու տագնապեցաւ չ միայն գործեց ու տագնապեցաւ չ միայն գործեց ու տագնապեցաւ չ միայն գործեց ու տագնապեցաւ 
մարդոց մեղքերու քաւութեան համար, այլ իր անձը զոհեց մեր մարդոց մեղքերու քաւութեան համար, այլ իր անձը զոհեց մեր մարդոց մեղքերու քաւութեան համար, այլ իր անձը զոհեց մեր մարդոց մեղքերու քաւութեան համար, այլ իր անձը զոհեց մեր 
մեղքերու քաւութեան համար, իր կեանքը տուաւ՝ նոր կեանք մեղքերու քաւութեան համար, իր կեանքը տուաւ՝ նոր կեանք մեղքերու քաւութեան համար, իր կեանքը տուաւ՝ նոր կեանք մեղքերու քաւութեան համար, իր կեանքը տուաւ՝ նոր կեանք 
շնորհելու համար մեզի:շնորհելու համար մեզի:շնորհելու համար մեզի:շնորհելու համար մեզի:    

Հին ԿտակՀին ԿտակՀին ԿտակՀին Կտակարանի բոլոր զոհերն ալ, նախաշուքն էին այն արանի բոլոր զոհերն ալ, նախաշուքն էին այն արանի բոլոր զոհերն ալ, նախաշուքն էին այն արանի բոլոր զոհերն ալ, նախաշուքն էին այն 
իսկական Աստուծոյ Գառնուկին, որ Քրիստոս իիսկական Աստուծոյ Գառնուկին, որ Քրիստոս իիսկական Աստուծոյ Գառնուկին, որ Քրիստոս իիսկական Աստուծոյ Գառնուկին, որ Քրիստոս ի´́́́նք պիտի նք պիտի նք պիտի նք պիտի 
ըլլար: Կենդանիներուն արիւնը չէր կրնար մարդոց մեղքերը ըլլար: Կենդանիներուն արիւնը չէր կրնար մարդոց մեղքերը ըլլար: Կենդանիներուն արիւնը չէր կրնար մարդոց մեղքերը ըլլար: Կենդանիներուն արիւնը չէր կրնար մարդոց մեղքերը 
սրբել, կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եբրայեցիս 10.4): Այոսրբել, կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եբրայեցիս 10.4): Այոսրբել, կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եբրայեցիս 10.4): Այոսրբել, կը հաստատէ Պօղոս առաքեալ (Եբրայեցիս 10.4): Այո´, ´, ´, ´, 
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արարածներուն մեղքերը միայն Արարիչին արիւնով կրնային արարածներուն մեղքերը միայն Արարիչին արիւնով կրնային արարածներուն մեղքերը միայն Արարիչին արիւնով կրնային արարածներուն մեղքերը միայն Արարիչին արիւնով կրնային 
սրբուսրբուսրբուսրբուիլ, որովհետեւ յաւիտենական Աստուծոյ դէմ գործուած իլ, որովհետեւ յաւիտենական Աստուծոյ դէմ գործուած իլ, որովհետեւ յաւիտենական Աստուծոյ դէմ գործուած իլ, որովհետեւ յաւիտենական Աստուծոյ դէմ գործուած 
մեղքը՝ յաւիտենական մեղք է, իսկ յաւիտենական մեղքը մեղքը՝ յաւիտենական մեղք է, իսկ յաւիտենական մեղքը մեղքը՝ յաւիտենական մեղք է, իսկ յաւիտենական մեղքը մեղքը՝ յաւիտենական մեղք է, իսկ յաւիտենական մեղքը 
սրբելու համար՝ յաւիտենական զոհի մը կարիքը կար, եւ այդ սրբելու համար՝ յաւիտենական զոհի մը կարիքը կար, եւ այդ սրբելու համար՝ յաւիտենական զոհի մը կարիքը կար, եւ այդ սրբելու համար՝ յաւիտենական զոհի մը կարիքը կար, եւ այդ 
յաւիտենական զոհը ուրիշ մէկը չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ յաւիտենական զոհը ուրիշ մէկը չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ յաւիտենական զոհը ուրիշ մէկը չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ յաւիտենական զոհը ուրիշ մէկը չէր կրնար ըլլալ եթէ ոչ 
Աստուած ինք:Աստուած ինք:Աստուած ինք:Աստուած ինք:    

Գալով մեզի, դարձեալ, ամէն մէկ քրիստոնեայ,Գալով մեզի, դարձեալ, ամէն մէկ քրիստոնեայ,Գալով մեզի, դարձեալ, ամէն մէկ քրիստոնեայ,Գալով մեզի, դարձեալ, ամէն մէկ քրիստոնեայ,    Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
Հոգիով նորոգուած, լեցուած եւ առաջնորդուող քրիստոնեայ, Հոգիով նորոգուած, լեցուած եւ առաջնորդուող քրիստոնեայ, Հոգիով նորոգուած, լեցուած եւ առաջնորդուող քրիստոնեայ, Հոգիով նորոգուած, լեցուած եւ առաջնորդուող քրիստոնեայ, 
իբրեւ քահանայ ու քահանայի մը նման, պէտք է մնայուն իբրեւ քահանայ ու քահանայի մը նման, պէտք է մնայուն իբրեւ քահանայ ու քահանայի մը նման, պէտք է մնայուն իբրեւ քահանայ ու քահանայի մը նման, պէտք է մնայուն 
կերպով աղօթող ըլլայ ժողովուրդին հոգեւոր վերանորոկերպով աղօթող ըլլայ ժողովուրդին հոգեւոր վերանորոկերպով աղօթող ըլլայ ժողովուրդին հոգեւոր վերանորոկերպով աղօթող ըլլայ ժողովուրդին հոգեւոր վերանորոգուգուգուգու----
թեան ու արթնութեան համար, ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան ու արթնութեան համար, ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան ու արթնութեան համար, ժողովուրդին մեղքերու քաւութեան ու արթնութեան համար, ժողովուրդին մեղքերու քաւու----
թեան ու թողութեան համար: Այսօր, Աստոթեան ու թողութեան համար: Այսօր, Աստոթեան ու թողութեան համար: Այսօր, Աստոթեան ու թողութեան համար: Այսօր, Աստուած կը փնտռէ ւած կը փնտռէ ւած կը փնտռէ ւած կը փնտռէ 
մարդկութեան գործած զազրելի մեղքերուն համար առատ մարդկութեան գործած զազրելի մեղքերուն համար առատ մարդկութեան գործած զազրելի մեղքերուն համար առատ մարդկութեան գործած զազրելի մեղքերուն համար առատ 
արցունք թափող հաւատացեալներ: Սգաւոարցունք թափող հաւատացեալներ: Սգաւոարցունք թափող հաւատացեալներ: Սգաւոարցունք թափող հաւատացեալներ: Սգաւո´́́́ր է Աստուած ր է Աստուած ր է Աստուած ր է Աստուած 
երկնքի մէջ, եւ կը փնտռէ սգակից մարդիկ, տրտում է ու կը երկնքի մէջ, եւ կը փնտռէ սգակից մարդիկ, տրտում է ու կը երկնքի մէջ, եւ կը փնտռէ սգակից մարդիկ, տրտում է ու կը երկնքի մէջ, եւ կը փնտռէ սգակից մարդիկ, տրտում է ու կը 
փնտռէ տրտմակիցներ: Կու լայ Աստուած կորսուած մարդոց փնտռէ տրտմակիցներ: Կու լայ Աստուած կորսուած մարդոց փնտռէ տրտմակիցներ: Կու լայ Աստուած կորսուած մարդոց փնտռէ տրտմակիցներ: Կու լայ Աստուած կորսուած մարդոց 
համար, եւ կը փնտռէ իրեն հետ լացողներ:համար, եւ կը փնտռէ իրեն հետ լացողներ:համար, եւ կը փնտռէ իրեն հետ լացողներ:համար, եւ կը փնտռէ իրեն հետ լացողներ:    

ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսուս իր արիւնը թափեց մարդոց մեղքերու քաւութեան ս իր արիւնը թափեց մարդոց մեղքերու քաւութեան ս իր արիւնը թափեց մարդոց մեղքերու քաւութեան ս իր արիւնը թափեց մարդոց մեղքերու քաւութեան 
համար, մենք գոնէ մեր արցունքը թափենք: Յիսուս իր կեանքը համար, մենք գոնէ մեր արցունքը թափենք: Յիսուս իր կեանքը համար, մենք գոնէ մեր արցունքը թափենք: Յիսուս իր կեանքը համար, մենք գոնէ մեր արցունքը թափենք: Յիսուս իր կեանքը 
զոհեց, մենք գոնէ մեր ժամանակը զոհենք: Յիսուս փուշն ու զոհեց, մենք գոնէ մեր ժամանակը զոհենք: Յիսուս փուշն ու զոհեց, մենք գոնէ մեր ժամանակը զոհենք: Յիսուս փուշն ու զոհեց, մենք գոնէ մեր ժամանակը զոհենք: Յիսուս փուշն ու 
գամը լռութեամբ կրեց, մենք գոնէ անարգանքը լռութեամբ գամը լռութեամբ կրեց, մենք գոնէ անարգանքը լռութեամբ գամը լռութեամբ կրեց, մենք գոնէ անարգանքը լռութեամբ գամը լռութեամբ կրեց, մենք գոնէ անարգանքը լռութեամբ 
կրենք: Եթէ այդպէս ընենք, նախ Աստուած կը փառաւորուի, կրենք: Եթէ այդպէս ընենք, նախ Աստուած կը փառաւորուի, կրենք: Եթէ այդպէս ընենք, նախ Աստուած կը փառաւորուի, կրենք: Եթէ այդպէս ընենք, նախ Աստուած կը փառաւորուի, 
երկրորդ, մարդիկ դարձի կրնան գալ մեր սէրն ու համբեերկրորդ, մարդիկ դարձի կրնան գալ մեր սէրն ու համբեերկրորդ, մարդիկ դարձի կրնան գալ մեր սէրն ու համբեերկրորդ, մարդիկ դարձի կրնան գալ մեր սէրն ու համբերուրուրուրու----
թիւնը տեսնելով, եւ երրորդ, մեր վարձքը կթիւնը տեսնելով, եւ երրորդ, մեր վարձքը կթիւնը տեսնելով, եւ երրորդ, մեր վարձքը կթիւնը տեսնելով, եւ երրորդ, մեր վարձքը կ’’’’աւելնայ երկնքի աւելնայ երկնքի աւելնայ երկնքի աւելնայ երկնքի 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    

գ) Քահանան միջնորդ է Աստուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: գ) Քահանան միջնորդ է Աստուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: գ) Քահանան միջնորդ է Աստուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: գ) Քահանան միջնորդ է Աստուծոյ եւ ժողովուրդին միջեւ: 
Քահանան ժողովուրդը կը ներկայացնէր Աստուծոյ եւ Քահանան ժողովուրդը կը ներկայացնէր Աստուծոյ եւ Քահանան ժողովուրդը կը ներկայացնէր Աստուծոյ եւ Քահանան ժողովուրդը կը ներկայացնէր Աստուծոյ եւ 
զԱստուած կը ներկայացնէր ժողովուրդին: Եւ ՔրիսզԱստուած կը ներկայացնէր ժողովուրդին: Եւ ՔրիսզԱստուած կը ներկայացնէր ժողովուրդին: Եւ ՔրիսզԱստուած կը ներկայացնէր ժողովուրդին: Եւ Քրիստոս ինք տոս ինք տոս ինք տոս ինք 
եւս, նոյն այս դերով կը ներկայանայ, եւ կը ներկայանայ շատ եւս, նոյն այս դերով կը ներկայանայ, եւ կը ներկայանայ շատ եւս, նոյն այս դերով կը ներկայանայ, եւ կը ներկայանայ շատ եւս, նոյն այս դերով կը ներկայանայ, եւ կը ներկայանայ շատ 
աւելի զօրեղ կերպով եւ շեշտակիօրէն:աւելի զօրեղ կերպով եւ շեշտակիօրէն:աւելի զօրեղ կերպով եւ շեշտակիօրէն:աւելի զօրեղ կերպով եւ շեշտակիօրէն: 

Քրիստոս իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, զԱստՔրիստոս իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, զԱստՔրիստոս իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, զԱստՔրիստոս իբրեւ Բարձրեալ Աստուծոյ քահանան, զԱստ----
ուած կը ներկայացնէ մարդկութեան եւ մարդկութիւնը կը ուած կը ներկայացնէ մարդկութեան եւ մարդկութիւնը կը ուած կը ներկայացնէ մարդկութեան եւ մարդկութիւնը կը ուած կը ներկայացնէ մարդկութեան եւ մարդկութիւնը կը 
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ներկայացնէ Աստուծոյ, զԱստուած կը բերէ մարդոց եւ մարներկայացնէ Աստուծոյ, զԱստուած կը բերէ մարդոց եւ մարներկայացնէ Աստուծոյ, զԱստուած կը բերէ մարդոց եւ մարներկայացնէ Աստուծոյ, զԱստուած կը բերէ մարդոց եւ մար----
դիկը կը բդիկը կը բդիկը կը բդիկը կը բերէ Աստուծոյ: Այլ խօսքով, Աստուածամարդ Քրիսերէ Աստուծոյ: Այլ խօսքով, Աստուածամարդ Քրիսերէ Աստուծոյ: Այլ խօսքով, Աստուածամարդ Քրիսերէ Աստուծոյ: Այլ խօսքով, Աստուածամարդ Քրիս----
տոսի մէտոսի մէտոսի մէտոսի մէ´́́́ջ ու անոր միջոցաջ ու անոր միջոցաջ ու անոր միջոցաջ ու անոր միջոցա´́́́ւ է որ Աստուած եւ մարդ քովւ է որ Աստուած եւ մարդ քովւ է որ Աստուած եւ մարդ քովւ է որ Աստուած եւ մարդ քով----
քովի կրնան գալ, իրարու հանդիպիլ եւ իրարու հետ քովի կրնան գալ, իրարու հանդիպիլ եւ իրարու հետ քովի կրնան գալ, իրարու հանդիպիլ եւ իրարու հետ քովի կրնան գալ, իրարու հանդիպիլ եւ իրարու հետ 
հաշտուիլ:հաշտուիլ:հաշտուիլ:հաշտուիլ:    

Քրիստոս Աստուածամարդ է: Ան կատարեալ Աստուած Քրիստոս Աստուածամարդ է: Ան կատարեալ Աստուած Քրիստոս Աստուածամարդ է: Ան կատարեալ Աստուած Քրիստոս Աստուածամարդ է: Ան կատարեալ Աստուած 
ու կատարեալ մարդ է: Իբրեւ Աստուած` զԱստուած կը ու կատարեալ մարդ է: Իբրեւ Աստուած` զԱստուած կը ու կատարեալ մարդ է: Իբրեւ Աստուած` զԱստուած կը ու կատարեալ մարդ է: Իբրեւ Աստուած` զԱստուած կը 
ներկայացնէ մաներկայացնէ մաներկայացնէ մաներկայացնէ մարդկութեան, եւ իբրեւ մարդ` մարդկութիւնը րդկութեան, եւ իբրեւ մարդ` մարդկութիւնը րդկութեան, եւ իբրեւ մարդ` մարդկութիւնը րդկութեան, եւ իբրեւ մարդ` մարդկութիւնը 
կը ներկայացնէ Աստուծոյ:կը ներկայացնէ Աստուծոյ:կը ներկայացնէ Աստուծոյ:կը ներկայացնէ Աստուծոյ:    

Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ուզէ գալ մեղաւոր մարդուն՝ Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ուզէ գալ մեղաւոր մարդուն՝ Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ուզէ գալ մեղաւոր մարդուն՝ Եթէ մեր երկնաւոր Հայրը ուզէ գալ մեղաւոր մարդուն՝ 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդի´́́́ն է ճամբան, եւ եթէ մեղաւոր մարդը ուզէ գալ մեր ն է ճամբան, եւ եթէ մեղաւոր մարդը ուզէ գալ մեր ն է ճամբան, եւ եթէ մեղաւոր մարդը ուզէ գալ մեր ն է ճամբան, եւ եթէ մեղաւոր մարդը ուզէ գալ մեր 
երկնաւոր Հօր՝ դարձեալ, Որդիերկնաւոր Հօր՝ դարձեալ, Որդիերկնաւոր Հօր՝ դարձեալ, Որդիերկնաւոր Հօր՝ դարձեալ, Որդի´́́́ն է ճամբան: Աստուած մարն է ճամբան: Աստուած մարն է ճամբան: Աստուած մարն է ճամբան: Աստուած մար----
դուն եւ մարդը Աստուծոյ չեն կրնար գալ եթէ դուն եւ մարդը Աստուծոյ չեն կրնար գալ եթէ դուն եւ մարդը Աստուծոյ չեն կրնար գալ եթէ դուն եւ մարդը Աստուծոյ չեն կրնար գալ եթէ ԱստուածաԱստուածաԱստուածաԱստուածա----
մարդը՝ Քրիստոս իմարդը՝ Քրիստոս իմարդը՝ Քրիստոս իմարդը՝ Քրիստոս ի´́́́նք չմիջնորդէ եւ զանոնք քովնք չմիջնորդէ եւ զանոնք քովնք չմիջնորդէ եւ զանոնք քովնք չմիջնորդէ եւ զանոնք քով----քովի չբերէ:քովի չբերէ:քովի չբերէ:քովի չբերէ:    

Մենք եւս, իբրեւ Աստուծոյ զաւակները, կոչումը ունինք Մենք եւս, իբրեւ Աստուծոյ զաւակները, կոչումը ունինք Մենք եւս, իբրեւ Աստուծոյ զաւակները, կոչումը ունինք Մենք եւս, իբրեւ Աստուծոյ զաւակները, կոչումը ունինք 
զԱստուած ներկայացնելու մարդոց եւ մարդիկը ներկայացնեզԱստուած ներկայացնելու մարդոց եւ մարդիկը ներկայացնեզԱստուած ներկայացնելու մարդոց եւ մարդիկը ներկայացնեզԱստուած ներկայացնելու մարդոց եւ մարդիկը ներկայացնե----
լու Աստուծոյ: Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը, կոչումը ունի լու Աստուծոյ: Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը, կոչումը ունի լու Աստուծոյ: Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը, կոչումը ունի լու Աստուծոյ: Աստուծոյ հետ հաշտուած մարդը, կոչումը ունի 
««««ուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուուրիշներն ալ հաշտութեան բերելուուրիշներն ալ հաշտութեան բերելու» (» (» (» (Բ.Կորնթացիս 5.18):Բ.Կորնթացիս 5.18):Բ.Կորնթացիս 5.18):Բ.Կորնթացիս 5.18):    

Վերջին կարեւոր կէտ մը եւս քահանայ հասկացողուՎերջին կարեւոր կէտ մը եւս քահանայ հասկացողուՎերջին կարեւոր կէտ մը եւս քահանայ հասկացողուՎերջին կարեւոր կէտ մը եւս քահանայ հասկացողու----
թեան վերաբերեալ, որ սակայն վախճանաբանական իմաստ թեան վերաբերեալ, որ սակայն վախճանաբանական իմաստ թեան վերաբերեալ, որ սակայն վախճանաբանական իմաստ թեան վերաբերեալ, որ սակայն վախճանաբանական իմաստ 
ունի: Քրիստոս յաւիտեան ու յաւիտենական քահանայ է: ունի: Քրիստոս յաւիտեան ու յաւիտենական քահանայ է: ունի: Քրիստոս յաւիտեան ու յաւիտենական քահանայ է: ունի: Քրիստոս յաւիտեան ու յաւիտենական քահանայ է: 
Հաւատացեալներ իրեՀաւատացեալներ իրեՀաւատացեալներ իրեՀաւատացեալներ իրե´́́́նք եւս յաւիտենականութեան նք եւս յաւիտենականութեան նք եւս յաւիտենականութեան նք եւս յաւիտենականութեան 
ընթացքին՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ, քահանաներ պիտընթացքին՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ, քահանաներ պիտընթացքին՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ, քահանաներ պիտընթացքին՝ Աստուծոյ արքայութեան մէջ, քահանաներ պիտի ի ի ի 
ըլլան, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կըլլան, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կըլլան, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կըլլան, ինչպէս Պետրոս առաքեալ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Դուք ընտրուած ցեղ Դուք ընտրուած ցեղ Դուք ընտրուած ցեղ Դուք ընտրուած ցեղ 
մըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներմըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներմըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներմըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): 
Իսկ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ որ Յիսուս Իսկ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ որ Յիսուս Իսկ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ որ Յիսուս Իսկ Յովհաննէս առաքեալ կը վկայէ որ Յիսուս ««««մեզ ըրաւ մեզ ըրաւ մեզ ըրաւ մեզ ըրաւ 
քահանաներու թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ՝ իր քահանաներու թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ՝ իր քահանաներու թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ՝ իր քահանաներու թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ՝ իր 
ՀօրՀօրՀօրՀօր»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6):Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6):Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6):Յայտնութիւն 1.6, 5.10, 20.6):    

Արդ,Արդ,Արդ,Արդ,    ինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ իմաստով հաւատացեալինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ իմաստով հաւատացեալինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ իմաստով հաւատացեալինչո՞ւ համար կամ ի՞նչ իմաստով հաւատացեալ----
ները կը կոչուին քահանաներ: Բացատրեցինք որ Քրիստոս ները կը կոչուին քահանաներ: Բացատրեցինք որ Քրիստոս ները կը կոչուին քահանաներ: Բացատրեցինք որ Քրիստոս ները կը կոչուին քահանաներ: Բացատրեցինք որ Քրիստոս 
եղաւ այն իսկական քահանայապետը, որ ոեղաւ այն իսկական քահանայապետը, որ ոեղաւ այն իսկական քահանայապետը, որ ոեղաւ այն իսկական քահանայապետը, որ ո´́́́չ թէ կենդանաչ թէ կենդանաչ թէ կենդանաչ թէ կենդանա----
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կան զոհ մատուցանեց Աստուծոյ, այլ՝ ինքզինք մատուցանեց, կան զոհ մատուցանեց Աստուծոյ, այլ՝ ինքզինք մատուցանեց, կան զոհ մատուցանեց Աստուծոյ, այլ՝ ինքզինք մատուցանեց, կան զոհ մատուցանեց Աստուծոյ, այլ՝ ինքզինք մատուցանեց, 
եւ ինքզինք մատուցանելը՝ միայն ինքզինք խաչին յանձնելը չէ:եւ ինքզինք մատուցանելը՝ միայն ինքզինք խաչին յանձնելը չէ:եւ ինքզինք մատուցանելը՝ միայն ինքզինք խաչին յանձնելը չէ:եւ ինքզինք մատուցանելը՝ միայն ինքզինք խաչին յանձնելը չէ:    

ԱմբոԱմբոԱմբոԱմբողջութեամբ Աստուծոյ համար ապրիլը՝ ինքզինք ղջութեամբ Աստուծոյ համար ապրիլը՝ ինքզինք ղջութեամբ Աստուծոյ համար ապրիլը՝ ինքզինք ղջութեամբ Աստուծոյ համար ապրիլը՝ ինքզինք 
Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ փառքին համար գործելը՝ Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ փառքին համար գործելը՝ Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ փառքին համար գործելը՝ Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ փառքին համար գործելը՝ 
ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ կամքը կատաինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ կամքը կատաինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ կամքը կատաինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Աստուծոյ կամքը կատա----
րելը՝ ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Եթէ տրուած այս րելը՝ ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Եթէ տրուած այս րելը՝ ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Եթէ տրուած այս րելը՝ ինքզինք Աստուծոյ մատուցանել է: Եթէ տրուած այս 
բացատրութեան լոյսին տակ մտածենք թէ ինչոբացատրութեան լոյսին տակ մտածենք թէ ինչոբացատրութեան լոյսին տակ մտածենք թէ ինչոբացատրութեան լոյսին տակ մտածենք թէ ինչո´́́́ւ հաւատացւ հաւատացւ հաւատացւ հաւատաց----
եալները եալները եալները եալները քահանաներ կը կոչուին, պատասխանը շատ պարզ քահանաներ կը կոչուին, պատասխանը շատ պարզ քահանաներ կը կոչուին, պատասխանը շատ պարզ քահանաներ կը կոչուին, պատասխանը շատ պարզ 
կը դառնայ: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու կոչուած կը դառնայ: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու կոչուած կը դառնայ: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու կոչուած կը դառնայ: Յաւիտենական կեանքը ժառանգելու կոչուած 
հաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, որովհետեւ հաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, որովհետեւ հաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, որովհետեւ հաւատացեալները քահանաներ կը կոչուին, որովհետեւ 
իրենք եւս Աստուծոյ յաւիտենական արքայութեան մէջ, իրենք իրենք եւս Աստուծոյ յաւիտենական արքայութեան մէջ, իրենք իրենք եւս Աստուծոյ յաւիտենական արքայութեան մէջ, իրենք իրենք եւս Աստուծոյ յաւիտենական արքայութեան մէջ, իրենք 
զիրենք ամբողջութեամբ պիտի մատուցանեն Աստուծոյ, այլ զիրենք ամբողջութեամբ պիտի մատուցանեն Աստուծոյ, այլ զիրենք ամբողջութեամբ պիտի մատուցանեն Աստուծոյ, այլ զիրենք ամբողջութեամբ պիտի մատուցանեն Աստուծոյ, այլ 
խօսքով, պիտի ախօսքով, պիտի ախօսքով, պիտի ախօսքով, պիտի ապրին Աստուծոյ հետ ու Աստուծոյ համար, պրին Աստուծոյ հետ ու Աստուծոյ համար, պրին Աստուծոյ հետ ու Աստուծոյ համար, պրին Աստուծոյ հետ ու Աստուծոյ համար, 
պիտի գործեն Աստուծոյ կամքը եւ Աստուծոյ կամքին պիտի գործեն Աստուծոյ կամքը եւ Աստուծոյ կամքին պիտի գործեն Աստուծոյ կամքը եւ Աստուծոյ կամքին պիտի գործեն Աստուծոյ կամքը եւ Աստուծոյ կամքին 
համաձայն:համաձայն:համաձայն:համաձայն:    

Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.Երրորդ.----    Հաստատուեցաւ, որ Հաստատուեցաւ, որ Հաստատուեցաւ, որ Հաստատուեցաւ, որ անցեալին կանցեալին կանցեալին կանցեալին կ’’’’օծուէին մարօծուէին մարօծուէին մարօծուէին մար----
գարէները:գարէները:գարէները:գարէները:    

Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէն միայն ապագայի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէն միայն ապագայի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէն միայն ապագայի Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէն միայն ապագայի 
վերաբերեալ գուշակութիւններ կամ յայտնութիւններ ընող վերաբերեալ գուշակութիւններ կամ յայտնութիւններ ընող վերաբերեալ գուշակութիւններ կամ յայտնութիւններ ընող վերաբերեալ գուշակութիւններ կամ յայտնութիւններ ընող 
մարդը չէր:մարդը չէր:մարդը չէր:մարդը չէր:    Հին Կտակարանին մէջ, մարգարէներ կՀին Կտակարանին մէջ, մարգարէներ կՀին Կտակարանին մէջ, մարգարէներ կՀին Կտակարանին մէջ, մարգարէներ կ’’’’օծուէին օծուէին օծուէին օծուէին 
յատուկ առաքեյատուկ առաքեյատուկ առաքեյատուկ առաքելութիւն մը իրագործելու համար: Ի՞նչ էր այդ լութիւն մը իրագործելու համար: Ի՞նչ էր այդ լութիւն մը իրագործելու համար: Ի՞նչ էր այդ լութիւն մը իրագործելու համար: Ի՞նչ էր այդ 
առաքելութիւնը:առաքելութիւնը:առաքելութիւնը:առաքելութիւնը:    Այդ առաքելութիւնն էր` դառնալ Աստուծոյ Այդ առաքելութիւնն էր` դառնալ Աստուծոյ Այդ առաքելութիւնն էր` դառնալ Աստուծոյ Այդ առաքելութիւնն էր` դառնալ Աստուծոյ 
կամքին յայտնիչները ժողովուրդի ղեկավարներուն: Հետեւակամքին յայտնիչները ժողովուրդի ղեկավարներուն: Հետեւակամքին յայտնիչները ժողովուրդի ղեկավարներուն: Հետեւակամքին յայտնիչները ժողովուրդի ղեկավարներուն: Հետեւա----
բար, մարգարէները Աստուծոյ խօսնակներն էին ժողովուրդի բար, մարգարէները Աստուծոյ խօսնակներն էին ժողովուրդի բար, մարգարէները Աստուծոյ խօսնակներն էին ժողովուրդի բար, մարգարէները Աստուծոյ խօսնակներն էին ժողովուրդի 
ղեղեղեղեկակակակավարներուն համար: Անոնք աստուածային ճշմարտուվարներուն համար: Անոնք աստուածային ճշմարտուվարներուն համար: Անոնք աստուածային ճշմարտուվարներուն համար: Անոնք աստուածային ճշմարտու----
թիւնները յայտնող կամ բացայայտող մարդիկն էին: Ասոր թիւնները յայտնող կամ բացայայտող մարդիկն էին: Ասոր թիւնները յայտնող կամ բացայայտող մարդիկն էին: Ասոր թիւնները յայտնող կամ բացայայտող մարդիկն էին: Ասոր 
ամենէն գեղեցիկ օրինակները կը հանդիսանան Երեմիա եւ ամենէն գեղեցիկ օրինակները կը հանդիսանան Երեմիա եւ ամենէն գեղեցիկ օրինակները կը հանդիսանան Երեմիա եւ ամենէն գեղեցիկ օրինակները կը հանդիսանան Երեմիա եւ 
Եսայի մարգարէները:Եսայի մարգարէները:Եսայի մարգարէները:Եսայի մարգարէները:    

Քրիստոս ինք եւս, իբրեւ իսկական Օծեալը, Աստուծոյ Քրիստոս ինք եւս, իբրեւ իսկական Օծեալը, Աստուծոյ Քրիստոս ինք եւս, իբրեւ իսկական Օծեալը, Աստուծոյ Քրիստոս ինք եւս, իբրեւ իսկական Օծեալը, Աստուծոյ 
կողմէ ղրկուած Օծեալը, Աստուծոյ կամքն էր ոկողմէ ղրկուած Օծեալը, Աստուծոյ կամքն էր ոկողմէ ղրկուած Օծեալը, Աստուծոյ կամքն էր ոկողմէ ղրկուած Օծեալը, Աստուծոյ կամքն էր որ բացայայտեց ր բացայայտեց ր բացայայտեց ր բացայայտեց 
ժողովուրդին: Ինքն իսկ ըսաւ. ժողովուրդին: Ինքն իսկ ըսաւ. ժողովուրդին: Ինքն իսկ ըսաւ. ժողովուրդին: Ինքն իսկ ըսաւ. ««««Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.Հօրս կամքը հետեւեալն է.----    Ով Ով Ով Ով 
որ տեսոր տեսոր տեսոր տեսննննէ Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք է Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք է Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք է Որդին եւ հաւատայ անոր` յաւիտենական կեանք 
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պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրըպիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարուցանեմ զայն վերջին օրը» » » » 
((((Յովհաննէս 6.40):Յովհաննէս 6.40):Յովհաննէս 6.40):Յովհաննէս 6.40):    

Քրիստոսի նման, մեՔրիստոսի նման, մեՔրիստոսի նման, մեՔրիստոսի նման, մե´́́́նք եւս կը կոչուինք նք եւս կը կոչուինք նք եւս կը կոչուինք նք եւս կը կոչուինք ««««քրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայքրիստոնեայ», », », », 
որ դարձեալ, կըոր դարձեալ, կըոր դարձեալ, կըոր դարձեալ, կը    նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` նշանակէ` ««««օծեալօծեալօծեալօծեալ»: »: »: »: Մենք եւս, անցեալի Մենք եւս, անցեալի Մենք եւս, անցեալի Մենք եւս, անցեալի 
մարգարէներուն նման, եւ մանաւանդ, մեր Տիրոջ օրինակով, մարգարէներուն նման, եւ մանաւանդ, մեր Տիրոջ օրինակով, մարգարէներուն նման, եւ մանաւանդ, մեր Տիրոջ օրինակով, մարգարէներուն նման, եւ մանաւանդ, մեր Տիրոջ օրինակով, 
օծեալներ ենք, այլ խօսքով` օծուած ենք յատուկ առաքեօծեալներ ենք, այլ խօսքով` օծուած ենք յատուկ առաքեօծեալներ ենք, այլ խօսքով` օծուած ենք յատուկ առաքեօծեալներ ենք, այլ խօսքով` օծուած ենք յատուկ առաքե----
լութեան մը համար, եւ որոշ գործեր կատարելու համար:լութեան մը համար, եւ որոշ գործեր կատարելու համար:լութեան մը համար, եւ որոշ գործեր կատարելու համար:լութեան մը համար, եւ որոշ գործեր կատարելու համար:    

Այդ առաքելութիւնն է, ջանալ Աստուծոյ կամքը գիտնալ, Այդ առաքելութիւնն է, ջանալ Աստուծոյ կամքը գիտնալ, Այդ առաքելութիւնն է, ջանալ Աստուծոյ կամքը գիտնալ, Այդ առաքելութիւնն է, ջանալ Աստուծոյ կամքը գիտնալ, 
գործադրել զայն, գործադրել զայն, գործադրել զայն, գործադրել զայն, բացայայտել զայն ուրիշին, եւ հրաւիրել բացայայտել զայն ուրիշին, եւ հրաւիրել բացայայտել զայն ուրիշին, եւ հրաւիրել բացայայտել զայն ուրիշին, եւ հրաւիրել 
մարդիկը աստուածային այդ կամքին հնազանդութեան եւ մարդիկը աստուածային այդ կամքին հնազանդութեան եւ մարդիկը աստուածային այդ կամքին հնազանդութեան եւ մարդիկը աստուածային այդ կամքին հնազանդութեան եւ 
գործադրութեան:գործադրութեան:գործադրութեան:գործադրութեան:    

Իսկ գործերը զորս կատարելու համար օծուած ենք` Իսկ գործերը զորս կատարելու համար օծուած ենք` Իսկ գործերը զորս կատարելու համար օծուած ենք` Իսկ գործերը զորս կատարելու համար օծուած ենք` 
Քրիստոսի փրկութեան տարածումն է, մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի փրկութեան տարածումն է, մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի փրկութեան տարածումն է, մարդիկը Քրիստոսի Քրիստոսի փրկութեան տարածումն է, մարդիկը Քրիստոսի 
թագաւորութեան բերելն է, մարդոց ճշմարտութեան ճամբան թագաւորութեան բերելն է, մարդոց ճշմարտութեան ճամբան թագաւորութեան բերելն է, մարդոց ճշմարտութեան ճամբան թագաւորութեան բերելն է, մարդոց ճշմարտութեան ճամբան 
ցոյց տալն էցոյց տալն էցոյց տալն էցոյց տալն է, , , , այլ խօսքով` Քրիստոսով սրբուելու եւ արդարաայլ խօսքով` Քրիստոսով սրբուելու եւ արդարաայլ խօսքով` Քրիստոսով սրբուելու եւ արդարաայլ խօսքով` Քրիստոսով սրբուելու եւ արդարա----
նալու ճամբան:նալու ճամբան:նալու ճամբան:նալու ճամբան:    

ԷՄՄԱՆՈՒԷԼԷՄՄԱՆՈՒԷԼԷՄՄԱՆՈՒԷԼԷՄՄԱՆՈՒԷԼ    
Ի՞նչ ցոյց կու տայ Քրիստոսի համար գործածԻ՞նչ ցոյց կու տայ Քրիստոսի համար գործածԻ՞նչ ցոյց կու տայ Քրիստոսի համար գործածԻ՞նչ ցոյց կու տայ Քրիստոսի համար գործածուած ուած ուած ուած 

««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » անունը.անունը.անունը.անունը.    
ա) Այս բառը սովորաբար թարգմանուած է` ա) Այս բառը սովորաբար թարգմանուած է` ա) Այս բառը սովորաբար թարգմանուած է` ա) Այս բառը սովորաբար թարգմանուած է` ««««Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած 

մեզի հետմեզի հետմեզի հետմեզի հետ»»»»    ձեւով: Տառացիօրէն սակայն, պէտք է թարգմանձեւով: Տառացիօրէն սակայն, պէտք է թարգմանձեւով: Տառացիօրէն սակայն, պէտք է թարգմանձեւով: Տառացիօրէն սակայն, պէտք է թարգման----
ուի` ուի` ուի` ուի` ««««Մեզի հետ` ԱստուածՄեզի հետ` ԱստուածՄեզի հետ` ԱստուածՄեզի հետ` Աստուած»»»»    ձձձձեւով: Գրաբարը այս երկրորդ եւով: Գրաբարը այս երկրորդ եւով: Գրաբարը այս երկրորդ եւով: Գրաբարը այս երկրորդ 
ձեւով թարգմանուած է` ձեւով թարգմանուած է` ձեւով թարգմանուած է` ձեւով թարգմանուած է` ««««Ընդ մեզ ԱստուածԸնդ մեզ ԱստուածԸնդ մեզ ԱստուածԸնդ մեզ Աստուած»:»:»:»:    Տարբերութիւն Տարբերութիւն Տարբերութիւն Տարբերութիւն 
կ'ընէ՞ արդեօք, կամ նոր իմա՞ստ կը ստանայ եթէ երկրորդ կ'ընէ՞ արդեօք, կամ նոր իմա՞ստ կը ստանայ եթէ երկրորդ կ'ընէ՞ արդեօք, կամ նոր իմա՞ստ կը ստանայ եթէ երկրորդ կ'ընէ՞ արդեօք, կամ նոր իմա՞ստ կը ստանայ եթէ երկրորդ 
ձեւով թարգմանուի: Այոձեւով թարգմանուի: Այոձեւով թարգմանուի: Այոձեւով թարգմանուի: Այո´: ´: ´: ´: ««««Աստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետԱստուած մեզի հետ»»»»    ըսելով, ըսելով, ըսելով, ըսելով, 
կրնայ հասկցուիլ թէ կրնայ հասկցուիլ թէ կրնայ հասկցուիլ թէ կրնայ հասկցուիլ թէ Հայրն Աստուած Քրիստոսի մարդեղուՀայրն Աստուած Քրիստոսի մարդեղուՀայրն Աստուած Քրիստոսի մարդեղուՀայրն Աստուած Քրիստոսի մարդեղու----
թեան միջոցաւ թեան միջոցաւ թեան միջոցաւ թեան միջոցաւ եկաւ մեզի եկաւ մեզի եկաւ մեզի եկաւ մեզի հետ ըլլալու. մինչդեռ հետ ըլլալու. մինչդեռ հետ ըլլալու. մինչդեռ հետ ըլլալու. մինչդեռ ««««ՄՄՄՄեզի հետ` եզի հետ` եզի հետ` եզի հետ` 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած»»»»    ըսելով, կրնայ հասկցուիլ թէ ան որ ծնաւ եւ այժմ ըսելով, կրնայ հասկցուիլ թէ ան որ ծնաւ եւ այժմ ըսելով, կրնայ հասկցուիլ թէ ան որ ծնաւ եւ այժմ ըսելով, կրնայ հասկցուիլ թէ ան որ ծնաւ եւ այժմ 
մեզի հետ է` Աստուած ինքն է: Հետեւաբար,մեզի հետ է` Աստուած ինքն է: Հետեւաբար,մեզի հետ է` Աստուած ինքն է: Հետեւաբար,մեզի հետ է` Աստուած ինքն է: Հետեւաբար,    Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
համար չէ գործածուած համար չէ գործածուած համար չէ գործածուած համար չէ գործածուած ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » անունը, պարզապէս անունը, պարզապէս անունը, պարզապէս անունը, պարզապէս 
յուշելու կամ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Հայրն Աստուած յուշելու կամ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Հայրն Աստուած յուշելու կամ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Հայրն Աստուած յուշելու կամ ցոյց տալու համար մեզի, թէ Հայրն Աստուած 
Քրիստոսի մարդեղութեՔրիստոսի մարդեղութեՔրիստոսի մարդեղութեՔրիստոսի մարդեղութեան միջոցաւ ան միջոցաւ ան միջոցաւ ան միջոցաւ եկաւ եկաւ եկաւ եկաւ ներկայութիւն ներկայութիւն ներկայութիւն ներկայութիւն 
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ըլլալու ըլլալու ըլլալու ըլլալու մեր կեանքին մէջ: Ասիկա ճշմարտումեր կեանքին մէջ: Ասիկա ճշմարտումեր կեանքին մէջ: Ասիկա ճշմարտումեր կեանքին մէջ: Ասիկա ճշմարտութեան մէկ երեսն թեան մէկ երեսն թեան մէկ երեսն թեան մէկ երեսն 
է է է է միայն: միայն: միայն: միայն: Հիմնական ճշմարտութիւնը որ մեզի կը փոխանցուի Հիմնական ճշմարտութիւնը որ մեզի կը փոխանցուի Հիմնական ճշմարտութիւնը որ մեզի կը փոխանցուի Հիմնական ճշմարտութիւնը որ մեզի կը փոխանցուի 
««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » անունին գործածութեամբ, այն է, որ ծնեալ անունին գործածութեամբ, այն է, որ ծնեալ անունին գործածութեամբ, այն է, որ ծնեալ անունին գործածութեամբ, այն է, որ ծնեալ 
մանուկ Յիսուսը մանուկ Յիսուսը մանուկ Յիսուսը մանուկ Յիսուսը մարդեղացեալ Աստուածն մարդեղացեալ Աստուածն մարդեղացեալ Աստուածն մարդեղացեալ Աստուածն է, եւ է, եւ է, եւ է, եւ մարդոց մէջ մարդոց մէջ մարդոց մէջ մարդոց մէջ 
ու մարդոց հետ բու մարդոց հետ բու մարդոց հետ բու մարդոց հետ բնակող նակող նակող նակող ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուածն էն էն էն է: : : : Աստուած մարդացաւ Աստուած մարդացաւ Աստուած մարդացաւ Աստուած մարդացաւ 
որպէսզի մեր Էմմանուէլը դառնար, այսինքն` մեզի հետ որպէսզի մեր Էմմանուէլը դառնար, այսինքն` մեզի հետ որպէսզի մեր Էմմանուէլը դառնար, այսինքն` մեզի հետ որպէսզի մեր Էմմանուէլը դառնար, այսինքն` մեզի հետ 
բնակող ու մեր Աստուածը եղող Աստուածը դառնար:բնակող ու մեր Աստուածը եղող Աստուածը դառնար:բնակող ու մեր Աստուածը եղող Աստուածը դառնար:բնակող ու մեր Աստուածը եղող Աստուածը դառնար:    

բ) Քրիստոսի համար գործածուած բ) Քրիստոսի համար գործածուած բ) Քրիստոսի համար գործածուած բ) Քրիստոսի համար գործածուած ««««ԷմմանուԷմմանուԷմմանուԷմմանուէլէլէլէլ» » » » անունը, անունը, անունը, անունը, 
կը պարզէ որ Աստուած (Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին) կը պարզէ որ Աստուած (Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին) կը պարզէ որ Աստուած (Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին) կը պարզէ որ Աստուած (Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին) կկկկ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
ներկայ ըլլալ մարդոց կներկայ ըլլալ մարդոց կներկայ ըլլալ մարդոց կներկայ ըլլալ մարդոց կեանքին մէջ, կ'ուզէեանքին մէջ, կ'ուզէեանքին մէջ, կ'ուզէեանքին մէջ, կ'ուզէ    մօտիկ ու մտերիմ մօտիկ ու մտերիմ մօտիկ ու մտերիմ մօտիկ ու մտերիմ 
յարաբերութեան մէջ ըլլալ մարդոց հետ: յարաբերութեան մէջ ըլլալ մարդոց հետ: յարաբերութեան մէջ ըլլալ մարդոց հետ: յարաբերութեան մէջ ըլլալ մարդոց հետ: Աստուած կը փաԱստուած կը փաԱստուած կը փաԱստուած կը փա----
փաքի իր ներկայութեամբ լեցնել մարդոց կեանքը:փաքի իր ներկայութեամբ լեցնել մարդոց կեանքը:փաքի իր ներկայութեամբ լեցնել մարդոց կեանքը:փաքի իր ներկայութեամբ լեցնել մարդոց կեանքը:    ««««ԷմմանուԷմմանուԷմմանուԷմմանու----
էլէլէլէլ» » » » յորջորջումը կը բացայայտէ, որ Աստուած երկնքի մէջ յորջորջումը կը բացայայտէ, որ Աստուած երկնքի մէջ յորջորջումը կը բացայայտէ, որ Աստուած երկնքի մէջ յորջորջումը կը բացայայտէ, որ Աստուած երկնքի մէջ 
բնակող եւ երկրէն ու մարդկութենէն հեռու ապրող Աստուած բնակող եւ երկրէն ու մարդկութենէն հեռու ապրող Աստուած բնակող եւ երկրէն ու մարդկութենէն հեռու ապրող Աստուած բնակող եւ երկրէն ու մարդկութենէն հեռու ապրող Աստուած 
մը չէ եւ չմը չէ եւ չմը չէ եւ չմը չէ եւ չ’’’’ուուուուզեր իբր այդպիսին ճանչցուիլ: Աստուած կզեր իբր այդպիսին ճանչցուիլ: Աստուած կզեր իբր այդպիսին ճանչցուիլ: Աստուած կզեր իբր այդպիսին ճանչցուիլ: Աստուած կ’’’’ուզէ ուզէ ուզէ ուզէ 
««««ԷմմանուԷմմանուԷմմանուԷմմանուէլէլէլէլ»»»»    ըլլալ, այսինքն` ըլլալ, այսինքն` ըլլալ, այսինքն` ըլլալ, այսինքն` մարդուն հեմարդուն հեմարդուն հեմարդուն հե´́́́տ տ տ տ յարաբերութեան յարաբերութեան յարաբերութեան յարաբերութեան 
ու հաղորդակցութեան մէջ ու հաղորդակցութեան մէջ ու հաղորդակցութեան մէջ ու հաղորդակցութեան մէջ ըլլալ, մարդուն հեըլլալ, մարդուն հեըլլալ, մարդուն հեըլլալ, մարդուն հե´́́́տ տ տ տ ու մարդուն ու մարդուն ու մարդուն ու մարդուն 
մէջ մէջ մէջ մէջ ապրիլ, մարդուապրիլ, մարդուապրիլ, մարդուապրիլ, մարդուն հեն հեն հեն հե´́́́տ ու մարդուն համատ ու մարդուն համատ ու մարդուն համատ ու մարդուն համա´́́́ր գործել, եւ ր գործել, եւ ր գործել, եւ ր գործել, եւ 
մարդը իր գործակիցը դարձնել:մարդը իր գործակիցը դարձնել:մարդը իր գործակիցը դարձնել:մարդը իր գործակիցը դարձնել:    

գգգգ) «) «) «) «ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » կոչումըկոչումըկոչումըկոչումը    որոշապէս ցոյց կու տայ, որ որոշապէս ցոյց կու տայ, որ որոշապէս ցոյց կու տայ, որ որոշապէս ցոյց կու տայ, որ 
Աստուած ներկայ է մանաւանդ հաւատացեալ մարդուն Աստուած ներկայ է մանաւանդ հաւատացեալ մարդուն Աստուած ներկայ է մանաւանդ հաւատացեալ մարդուն Աստուած ներկայ է մանաւանդ հաւատացեալ մարդուն 
կեանքին մէջ: Ան կողքիկեանքին մէջ: Ան կողքիկեանքին մէջ: Ան կողքիկեանքին մէջ: Ան կողքի´́́́ն է հաւատացեալ մարդուն: Ան ն է հաւատացեալ մարդուն: Ան ն է հաւատացեալ մարդուն: Ան ն է հաւատացեալ մարդուն: Ան 
հեհեհեհե´́́́տն է հաւատացեալին: Հետն է հաւատացեալին: Հետն է հաւատացեալին: Հետն է հաւատացեալին: Հե´́́́տն է ամէն ատեն եւ ամէն տն է ամէն ատեն եւ ամէն տն է ամէն ատեն եւ ամէն տն է ամէն ատեն եւ ամէն 
պարագայի տակ, նեղութեան թէ ուրախութեան ժամանակ, պարագայի տակ, նեղութեան թէ ուրախութեան ժամանակ, պարագայի տակ, նեղութեան թէ ուրախութեան ժամանակ, պարագայի տակ, նեղութեան թէ ուրախութեան ժամանակ, 
փորձութեան թէ հանգիստ եղած ժամանակ, յաջփորձութեան թէ հանգիստ եղած ժամանակ, յաջփորձութեան թէ հանգիստ եղած ժամանակ, յաջփորձութեան թէ հանգիստ եղած ժամանակ, յաջողութեան թէ ողութեան թէ ողութեան թէ ողութեան թէ 
ձախողութեան ընթացքին:ձախողութեան ընթացքին:ձախողութեան ընթացքին:ձախողութեան ընթացքին: 

դդդդ) ) ) ) Վերջապէս, Վերջապէս, Վերջապէս, Վերջապէս, ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » յորջորջումը ապագայ ու յայորջորջումը ապագայ ու յայորջորջումը ապագայ ու յայորջորջումը ապագայ ու յա----
ւիտենական խոստումի մը յիշեցումն է որ կւիտենական խոստումի մը յիշեցումն է որ կւիտենական խոստումի մը յիշեցումն է որ կւիտենական խոստումի մը յիշեցումն է որ կ’’’’ընէ: Ի՞նչ է այդ ընէ: Ի՞նչ է այդ ընէ: Ի՞նչ է այդ ընէ: Ի՞նչ է այդ 
խոստումը: Հին Կտակարանէն գիտենք, որ սկիզբէն, Աստուխոստումը: Հին Կտակարանէն գիտենք, որ սկիզբէն, Աստուխոստումը: Հին Կտակարանէն գիտենք, որ սկիզբէն, Աստուխոստումը: Հին Կտակարանէն գիտենք, որ սկիզբէն, Աստու----
ծոյ ծրագիրն ու նպատակն էր բնակիլ իր ժողովուրդին մէջ, ծոյ ծրագիրն ու նպատակն էր բնակիլ իր ժողովուրդին մէջ, ծոյ ծրագիրն ու նպատակն էր բնակիլ իր ժողովուրդին մէջ, ծոյ ծրագիրն ու նպատակն էր բնակիլ իր ժողովուրդին մէջ, 
դառնալ մէկ ուդառնալ մէկ ուդառնալ մէկ ուդառնալ մէկ ու    միակ Տէրն ու թագաւորը՝ մէկ ու միակ ժողոմիակ Տէրն ու թագաւորը՝ մէկ ու միակ ժողոմիակ Տէրն ու թագաւորը՝ մէկ ու միակ ժողոմիակ Տէրն ու թագաւորը՝ մէկ ու միակ ժողո----
վուրդի մը, որ աստուածպետական դրութեամբ մը պիտի վուրդի մը, որ աստուածպետական դրութեամբ մը պիտի վուրդի մը, որ աստուածպետական դրութեամբ մը պիտի վուրդի մը, որ աստուածպետական դրութեամբ մը պիտի 
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ղեկավարուէր:ղեկավարուէր:ղեկավարուէր:ղեկավարուէր:    Աստուածային այս խոստումն ու ծրագիրը Աստուածային այս խոստումն ու ծրագիրը Աստուածային այս խոստումն ու ծրագիրը Աստուածային այս խոստումն ու ծրագիրը 
սկսաւ Տիրոջ առաջին գալուստով եւ սկսաւ Տիրոջ առաջին գալուստով եւ սկսաւ Տիրոջ առաջին գալուստով եւ սկսաւ Տիրոջ առաջին գալուստով եւ իր կատարուիր կատարուիր կատարուիր կատարումին պիտի մին պիտի մին պիտի մին պիտի 
հասնի հասնի հասնի հասնի Տիրոջ երկրորդ գալուստովՏիրոջ երկրորդ գալուստովՏիրոջ երկրորդ գալուստովՏիրոջ երկրորդ գալուստով: : : : Քրիստոսի երկրորդ գաՔրիստոսի երկրորդ գաՔրիստոսի երկրորդ գաՔրիստոսի երկրորդ գա----
լուստէն ետք է որլուստէն ետք է որլուստէն ետք է որլուստէն ետք է որ    Աստուած յաւիտենապէս պիտի բնակի իր Աստուած յաւիտենապէս պիտի բնակի իր Աստուած յաւիտենապէս պիտի բնակի իր Աստուած յաւիտենապէս պիտի բնակի իր 
ժողովուրդին միջեւ:ժողովուրդին միջեւ:ժողովուրդին միջեւ:ժողովուրդին միջեւ:    Պիտի բնակի՝ կշտացնելու իր զաւակնեՊիտի բնակի՝ կշտացնելու իր զաւակնեՊիտի բնակի՝ կշտացնելու իր զաւակնեՊիտի բնակի՝ կշտացնելու իր զաւակնե----
րուն հոգին եւ կշտանալու անոնցմով: Պիտի բնակի՝ ուրախարուն հոգին եւ կշտանալու անոնցմով: Պիտի բնակի՝ ուրախարուն հոգին եւ կշտանալու անոնցմով: Պիտի բնակի՝ ուրախարուն հոգին եւ կշտանալու անոնցմով: Պիտի բնակի՝ ուրախա----
նալու համար մեզմով եւ ուրախացնելու համար մեզ:նալու համար մեզմով եւ ուրախացնելու համար մեզ:նալու համար մեզմով եւ ուրախացնելու համար մեզ:նալու համար մեզմով եւ ուրախացնելու համար մեզ:    

Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ ««««ԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլԷմմանուէլ» » » » կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` ««««Մեզի հետ ԱստուածՄեզի հետ ԱստուածՄեզի հետ ԱստուածՄեզի հետ Աստուած»,»,»,»,    
եկէք քննենք մենք զմեզեկէք քննենք մենք զմեզեկէք քննենք մենք զմեզեկէք քննենք մենք զմեզ, , , , արդեօ՞ք մեզի հետ է Աստուած, եւ արդեօ՞ք մեզի հետ է Աստուած, եւ արդեօ՞ք մեզի հետ է Աստուած, եւ արդեօ՞ք մեզի հետ է Աստուած, եւ 
արդեօ՞ք մենք Աստուծոյ հետ ենք, արդեօ՞ք կը զգանք ու արդեօ՞ք մենք Աստուծոյ հետ ենք, արդեօ՞ք կը զգանք ու արդեօ՞ք մենք Աստուծոյ հետ ենք, արդեօ՞ք կը զգանք ու արդեօ՞ք մենք Աստուծոյ հետ ենք, արդեօ՞ք կը զգանք ու 
կ'ապրինք Քրիստոսի ներկայութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ'ապրինք Քրիստոսի ներկայութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ'ապրինք Քրիստոսի ներկայութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ'ապրինք Քրիստոսի ներկայութիւնը: Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. 
««««Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ 
կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի 
ներկայութիւնը կըներկայութիւնը կըներկայութիւնը կըներկայութիւնը կը    զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր 
անունը կը կրէքանունը կը կրէքանունը կը կրէքանունը կը կրէք»»»» ( ( ( (Բ.Կորնթացիս 13.5):Բ.Կորնթացիս 13.5):Բ.Կորնթացիս 13.5):Բ.Կորնթացիս 13.5):    Այսօր շատե՜ր Այսօր շատե՜ր Այսօր շատե՜ր Այսօր շատե՜ր 
Քրիստոսը ունին իբրեւ անուն, բայց ոՔրիստոսը ունին իբրեւ անուն, բայց ոՔրիստոսը ունին իբրեւ անուն, բայց ոՔրիստոսը ունին իբրեւ անուն, բայց ո´́́́չ իբրեւ կեանք:չ իբրեւ կեանք:չ իբրեւ կեանք:չ իբրեւ կեանք:    

««««Երբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ հրեշտաԵրբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ հրեշտաԵրբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ հրեշտաԵրբ Յովսէփ արթնցաւ, կատարեց ինչ որ Տիրոջ հրեշտա----
կը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի կը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի կը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի կը հրամայեց իրեն եւ ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի 
հետ. բայց չյարաբերեցհետ. բայց չյարաբերեցհետ. բայց չյարաբերեցհետ. բայց չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ աւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ աւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ աւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ 
զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց»»»» ( ( ( (Մատթէոս 1.24Մատթէոս 1.24Մատթէոս 1.24Մատթէոս 1.24----25):25):25):25):    

1) 1) 1) 1) Յովսէփ ծրագրած էր ծածկաբար արձակելու ՄարիաՅովսէփ ծրագրած էր ծածկաբար արձակելու ՄարիաՅովսէփ ծրագրած էր ծածկաբար արձակելու ՄարիաՅովսէփ ծրագրած էր ծածկաբար արձակելու Մարիա----
մը, բայց Տիրոջ հրեշտակին խօսքէն ետք` միտքը փոխեց, եւ մը, բայց Տիրոջ հրեշտակին խօսքէն ետք` միտքը փոխեց, եւ մը, բայց Տիրոջ հրեշտակին խօսքէն ետք` միտքը փոխեց, եւ մը, բայց Տիրոջ հրեշտակին խօսքէն ետք` միտքը փոխեց, եւ 
հնազանդեցաւ Աստուծոյ կամքին: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ հնազանդեցաւ Աստուծոյ կամքին: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ հնազանդեցաւ Աստուծոյ կամքին: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ հնազանդեցաւ Աստուծոյ կամքին: Ի՞նչ կ'ընենք մենք եթէ 
երբեք բան մը ծրագերբեք բան մը ծրագերբեք բան մը ծրագերբեք բան մը ծրագրած ենք եւ յանկարծ Աստուած ձեւով մը րած ենք եւ յանկարծ Աստուած ձեւով մը րած ենք եւ յանկարծ Աստուած ձեւով մը րած ենք եւ յանկարծ Աստուած ձեւով մը 
յայտնէ մեզի թէ պէտք է հրաժարինք մեր ծրագրածէն: Կը յայտնէ մեզի թէ պէտք է հրաժարինք մեր ծրագրածէն: Կը յայտնէ մեզի թէ պէտք է հրաժարինք մեր ծրագրածէն: Կը յայտնէ մեզի թէ պէտք է հրաժարինք մեր ծրագրածէն: Կը 
հնազանդի՞նք Աստուծոյ կամքին` ինչպէս Յովսէփ ինք հնահնազանդի՞նք Աստուծոյ կամքին` ինչպէս Յովսէփ ինք հնահնազանդի՞նք Աստուծոյ կամքին` ինչպէս Յովսէփ ինք հնահնազանդի՞նք Աստուծոյ կամքին` ինչպէս Յովսէփ ինք հնա----
զանդեցաւ:զանդեցաւ:զանդեցաւ:զանդեցաւ:    

2) 2) 2) 2) ««««Ամուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի հետԱմուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի հետԱմուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի հետԱմուսնացաւ իր նշանածին` Մարիամի հետ»»»»::::    Հին Հին Հին Հին 
թարգմանութիւնը կ'ըսէ` թարգմանութիւնը կ'ըսէ` թարգմանութիւնը կ'ըսէ` թարգմանութիւնը կ'ըսէ` ««««Իր կինը քովն առաւԻր կինը քովն առաւԻր կինը քովն առաւԻր կինը քովն առաւ»:»:»:»:    Մեզ թող Մեզ թող Մեզ թող Մեզ թող 
չգայթակղեցնէչգայթակղեցնէչգայթակղեցնէչգայթակղեցնէ    Նոր Թարգմանութեան մէջ տեղ գտած Նոր Թարգմանութեան մէջ տեղ գտած Նոր Թարգմանութեան մէջ տեղ գտած Նոր Թարգմանութեան մէջ տեղ գտած ««««ամուսամուսամուսամուս----
նացաւնացաւնացաւնացաւ» » » » բառը, որ պարզապէս կը նշանակէ` Մարիամը իր բառը, որ պարզապէս կը նշանակէ` Մարիամը իր բառը, որ պարզապէս կը նշանակէ` Մարիամը իր բառը, որ պարզապէս կը նշանակէ` Մարիամը իր 
քովը առաւ, ինչ որ արդէն հին թարգմանութիւնը ցոյց կու քովը առաւ, ինչ որ արդէն հին թարգմանութիւնը ցոյց կու քովը առաւ, ինչ որ արդէն հին թարգմանութիւնը ցոյց կու քովը առաւ, ինչ որ արդէն հին թարգմանութիւնը ցոյց կու 
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տայ: Կինը քովը առնելը` անոր հետ ամուսնանալ կը նշատայ: Կինը քովը առնելը` անոր հետ ամուսնանալ կը նշատայ: Կինը քովը առնելը` անոր հետ ամուսնանալ կը նշատայ: Կինը քովը առնելը` անոր հետ ամուսնանալ կը նշա----
նակէր, ուստի` երկու թարգմանութիւններն ալ ճիշդ են: Երբ նակէր, ուստի` երկու թարգմանութիւններն ալ ճիշդ են: Երբ նակէր, ուստի` երկու թարգմանութիւններն ալ ճիշդ են: Երբ նակէր, ուստի` երկու թարգմանութիւններն ալ ճիշդ են: Երբ 
հրեշտակը Յովսհրեշտակը Յովսհրեշտակը Յովսհրեշտակը Յովսէփին կը պատուիրէ որ կինը քովը առնէ, կամ էփին կը պատուիրէ որ կինը քովը առնէ, կամ էփին կը պատուիրէ որ կինը քովը առնէ, կամ էփին կը պատուիրէ որ կինը քովը առնէ, կամ 
Մարիամը իբր կին ընդունի, ըսել կ'ուզէ որ հոգ տանի ու Մարիամը իբր կին ընդունի, ըսել կ'ուզէ որ հոգ տանի ու Մարիամը իբր կին ընդունի, ըսել կ'ուզէ որ հոգ տանի ու Մարիամը իբր կին ընդունի, ըսել կ'ուզէ որ հոգ տանի ու 
գուրգուրայ անոր ճիշդ այնպէս` ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու գուրգուրայ անոր ճիշդ այնպէս` ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու գուրգուրայ անոր ճիշդ այնպէս` ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու գուրգուրայ անոր ճիշդ այնպէս` ինչպէս հոգ պիտի տանէր ու 
գուրգուրար անոր եթէ պաշտօնապէս եւ օրինական գետնի գուրգուրար անոր եթէ պաշտօնապէս եւ օրինական գետնի գուրգուրար անոր եթէ պաշտօնապէս եւ օրինական գետնի գուրգուրար անոր եթէ պաշտօնապէս եւ օրինական գետնի 
վրայ հետը ամուսնացած ըլլար:վրայ հետը ամուսնացած ըլլար:վրայ հետը ամուսնացած ըլլար:վրայ հետը ամուսնացած ըլլար:    

3) 3) 3) 3) ««««Չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւՉյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւՉյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւՉյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ    որ իր անդրանիկ որ իր անդրանիկ որ իր անդրանիկ որ իր անդրանիկ 
զաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեցզաւակը ծնաւ, եւ զայն Յիսուս կոչեց»:»:»:»:    Որոշ հոսանքներ եւ Որոշ հոսանքներ եւ Որոշ հոսանքներ եւ Որոշ հոսանքներ եւ 
ուղղութիւններ հիմնուելով այս տողին մէջ գտնուող ուղղութիւններ հիմնուելով այս տողին մէջ գտնուող ուղղութիւններ հիմնուելով այս տողին մէջ գտնուող ուղղութիւններ հիմնուելով այս տողին մէջ գտնուող ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » 
եւ եւ եւ եւ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառերուն վրայ, կ'ըսեն, թէ Յիսուսի ծնունդէն բառերուն վրայ, կ'ըսեն, թէ Յիսուսի ծնունդէն բառերուն վրայ, կ'ըսեն, թէ Յիսուսի ծնունդէն բառերուն վրայ, կ'ըսեն, թէ Յիսուսի ծնունդէն 
ետք Յովսէփ ու Մարիամ ամուսնացան եւ ունեցան այլ ետք Յովսէփ ու Մարիամ ամուսնացան եւ ունեցան այլ ետք Յովսէփ ու Մարիամ ամուսնացան եւ ունեցան այլ ետք Յովսէփ ու Մարիամ ամուսնացան եւ ունեցան այլ 
զաւակներ: Անոնք կը տրամաբազաւակներ: Անոնք կը տրամաբազաւակներ: Անոնք կը տրամաբազաւակներ: Անոնք կը տրամաբանեն ըսելով. նեն ըսելով. նեն ըսելով. նեն ըսելով. ««««Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` Երբ կ'ըսուի` 
““““չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը չյարաբերեցաւ անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը 
ծնաւծնաւծնաւծնաւ””””, , , , կը նշանակէ թէ անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք` կը նշանակէ թէ անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք` կը նշանակէ թէ անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք` կը նշանակէ թէ անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք` 
յարաբերեցաւ անոր հետյարաբերեցաւ անոր հետյարաբերեցաւ անոր հետյարաբերեցաւ անոր հետ»:»:»:»:    Անոնք միաժամանակ կ'ըսեն, թէ Անոնք միաժամանակ կ'ըսեն, թէ Անոնք միաժամանակ կ'ըսեն, թէ Անոնք միաժամանակ կ'ըսեն, թէ 
Յիսուսի համար գործածուած անդրանիկ (առաջին) բառը, Յիսուսի համար գործածուած անդրանիկ (առաջին) բառը, Յիսուսի համար գործածուած անդրանիկ (առաջին) բառը, Յիսուսի համար գործածուած անդրանիկ (առաջին) բառը, 
ցոյց կու տայ որ Յովսէփ ուցոյց կու տայ որ Յովսէփ ուցոյց կու տայ որ Յովսէփ ուցոյց կու տայ որ Յովսէփ ու    Մարիամ Յիսուսի ծնունդէն ետք Մարիամ Յիսուսի ծնունդէն ետք Մարիամ Յիսուսի ծնունդէն ետք Մարիամ Յիսուսի ծնունդէն ետք 
ունեցան երկրորդ, երրորդ եւ աւելի զաւակներ:ունեցան երկրորդ, երրորդ եւ աւելի զաւակներ:ունեցան երկրորդ, երրորդ եւ աւելի զաւակներ:ունեցան երկրորդ, երրորդ եւ աւելի զաւակներ:    

Եկէք լայնօրէն անդրադառնանք Եկէք լայնօրէն անդրադառնանք Եկէք լայնօրէն անդրադառնանք Եկէք լայնօրէն անդրադառնանք ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » եւ եւ եւ եւ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » 
բառերուն եւ փորձենք յստակ պատասխան հայթայթել բառերուն եւ փորձենք յստակ պատասխան հայթայթել բառերուն եւ փորձենք յստակ պատասխան հայթայթել բառերուն եւ փորձենք յստակ պատասխան հայթայթել 
կատարուած առարկութեանց: Նախ խօսինք Յիսուսի համար կատարուած առարկութեանց: Նախ խօսինք Յիսուսի համար կատարուած առարկութեանց: Նախ խօսինք Յիսուսի համար կատարուած առարկութեանց: Նախ խօսինք Յիսուսի համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««ԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿԱՆԴՐԱՆԻԿ» » » » բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: բառին մասին: ԱստուԱստուԱստուԱստուածաշունչը ածաշունչը ածաշունչը ածաշունչը 
ուղղակի թէ անուղղակի բազմաթիւ օրինակներով կը ուղղակի թէ անուղղակի բազմաթիւ օրինակներով կը ուղղակի թէ անուղղակի բազմաթիւ օրինակներով կը ուղղակի թէ անուղղակի բազմաթիւ օրինակներով կը 
բացայայտէ, թէ բացայայտէ, թէ բացայայտէ, թէ բացայայտէ, թէ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը ցոյց չի տար երկրորդ բառը ցոյց չի տար երկրորդ բառը ցոյց չի տար երկրորդ բառը ցոյց չի տար երկրորդ 
զաւակի մը գոյութիւնը: Այսպէս, օրինակ.զաւակի մը գոյութիւնը: Այսպէս, օրինակ.զաւակի մը գոյութիւնը: Այսպէս, օրինակ.զաւակի մը գոյութիւնը: Այսպէս, օրինակ.----    

1) 1) 1) 1) Դաւիթի որդին՝ Ամոն, կը կոչուի Աքինոամի Դաւիթի որդին՝ Ամոն, կը կոչուի Աքինոամի Դաւիթի որդին՝ Ամոն, կը կոչուի Աքինոամի Դաւիթի որդին՝ Ամոն, կը կոչուի Աքինոամի ««««անդրաանդրաանդրաանդրա----
նիկնիկնիկնիկ» » » » որդին, թէպէտ Ամոն որդին, թէպէտ Ամոն որդին, թէպէտ Ամոն որդին, թէպէտ Ամոն իր իր իր իր նոյն մօրմէն ուրիշ եղբայր կամ նոյն մօրմէն ուրիշ եղբայր կամ նոյն մօրմէն ուրիշ եղբայր կամ նոյն մօրմէն ուրիշ եղբայր կամ 
քոյր չուքոյր չուքոյր չուքոյր չունեցաւ (Բ.Թագաւորաց 3.2): Եթէ առարկողներ ըլլան նեցաւ (Բ.Թագաւորաց 3.2): Եթէ առարկողներ ըլլան նեցաւ (Բ.Թագաւորաց 3.2): Եթէ առարկողներ ըլլան նեցաւ (Բ.Թագաւորաց 3.2): Եթէ առարկողներ ըլլան 
թէ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ զաւակներ, կը պատասթէ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ զաւակներ, կը պատասթէ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ զաւակներ, կը պատասթէ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ զաւակներ, կը պատաս----
խանեմ. այոխանեմ. այոխանեմ. այոխանեմ. այո´, ´, ´, ´, ճիշդ է որ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ ճիշդ է որ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ ճիշդ է որ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ ճիշդ է որ Դաւիթ ուրիշ կիներէ ունէր ուրիշ 
զաւակներ, բայց Աքինոամէն միայն Ամոնը ունեցաւզաւակներ, բայց Աքինոամէն միայն Ամոնը ունեցաւզաւակներ, բայց Աքինոամէն միայն Ամոնը ունեցաւզաւակներ, բայց Աքինոամէն միայն Ամոնը ունեցաւ    եւ անիկա եւ անիկա եւ անիկա եւ անիկա 
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կը կոչուի` կը կոչուի` կը կոչուի` կը կոչուի` ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ»»»»: : : : Արդ, ինչպէս Դաւիթ ԱքինոամէԱրդ, ինչպէս Դաւիթ ԱքինոամէԱրդ, ինչպէս Դաւիթ ԱքինոամէԱրդ, ինչպէս Դաւիթ Աքինոամէն ն ն ն 
միայն Ամոնը ունեցաւ բայց ուրիշ կիներէ ուրիշ զաւակներ միայն Ամոնը ունեցաւ բայց ուրիշ կիներէ ուրիշ զաւակներ միայն Ամոնը ունեցաւ բայց ուրիշ կիներէ ուրիշ զաւակներ միայն Ամոնը ունեցաւ բայց ուրիշ կիներէ ուրիշ զաւակներ 
ունէր, այնպէս ալ, Յովսէփ ինք եւս Մարիամէն միայն Յիսուսը ունէր, այնպէս ալ, Յովսէփ ինք եւս Մարիամէն միայն Յիսուսը ունէր, այնպէս ալ, Յովսէփ ինք եւս Մարիամէն միայն Յիսուսը ունէր, այնպէս ալ, Յովսէփ ինք եւս Մարիամէն միայն Յիսուսը 
ունեցաւ, բայց ուրիշ կնոջմէ ուրիշ զաւակներ ունէր: Եւ ունեցաւ, բայց ուրիշ կնոջմէ ուրիշ զաւակներ ունէր: Եւ ունեցաւ, բայց ուրիշ կնոջմէ ուրիշ զաւակներ ունէր: Եւ ունեցաւ, բայց ուրիշ կնոջմէ ուրիշ զաւակներ ունէր: Եւ 
ինչպէս Ամոն Աքինոամի միակ զաւակը ըլլալով հանդերձ կը ինչպէս Ամոն Աքինոամի միակ զաւակը ըլլալով հանդերձ կը ինչպէս Ամոն Աքինոամի միակ զաւակը ըլլալով հանդերձ կը ինչպէս Ամոն Աքինոամի միակ զաւակը ըլլալով հանդերձ կը 
կոչուի՝ կոչուի՝ կոչուի՝ կոչուի՝ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », այնպէս ալ, Յիսուս Մարայնպէս ալ, Յիսուս Մարայնպէս ալ, Յիսուս Մարայնպէս ալ, Յիսուս Մարիամի միակ իամի միակ իամի միակ իամի միակ 
զաւակը ըլլալով հանդերձ կը կոչուի զաւակը ըլլալով հանդերձ կը կոչուի զաւակը ըլլալով հանդերձ կը կոչուի զաւակը ըլլալով հանդերձ կը կոչուի ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Կը կարդանք.Կը կարդանք.Կը կարդանք.Կը կարդանք.««««Եղիազարին որդիներէն՝ առաջինը Եղիազարին որդիներէն՝ առաջինը Եղիազարին որդիներէն՝ առաջինը Եղիազարին որդիներէն՝ առաջինը 
Հռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէրՀռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէրՀռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէրՀռաբիան էր ու Եղիազար ուրիշ որդի չունէր»»»» ( ( ( (Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց Ա.Մնացորդաց 
23.17): 23.17): 23.17): 23.17): Այս համարին մէջ կը հաստատուի, թէ Հռաբիան Այս համարին մէջ կը հաստատուի, թէ Հռաբիան Այս համարին մէջ կը հաստատուի, թէ Հռաբիան Այս համարին մէջ կը հաստատուի, թէ Հռաբիան 
Եղիազարի առաջին որդին էր, եւ կ'ըսուի թէ Եղիազարի առաջին որդին էր, եւ կ'ըսուի թէ Եղիազարի առաջին որդին էր, եւ կ'ըսուի թէ Եղիազարի առաջին որդին էր, եւ կ'ըսուի թէ ««««Եղիազար ուրիշԵղիազար ուրիշԵղիազար ուրիշԵղիազար ուրիշ    
որդի չունէրորդի չունէրորդի չունէրորդի չունէր»:»:»:»:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ համար համար համար համար Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարի Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարի Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարի Հռաբիան կը կոչուի Եղիազարի 
««««առաջինառաջինառաջինառաջին» » » » որդին երբ գիտենք որ Եղիազար ուրիշ զաւաորդին երբ գիտենք որ Եղիազար ուրիշ զաւաորդին երբ գիտենք որ Եղիազար ուրիշ զաւաորդին երբ գիտենք որ Եղիազար ուրիշ զաւակ կ կ կ 
չունեցաւ: Արդ, ինչպէս չունեցաւ: Արդ, ինչպէս չունեցաւ: Արդ, ինչպէս չունեցաւ: Արդ, ինչպէս ՀռաբիաՀռաբիաՀռաբիաՀռաբիայիյիյիյի    համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած 
««««առաջինառաջինառաջինառաջին» » » » բառը ցոյց չի տար որ ան ունէր ուրիշ եղբայրներ ու բառը ցոյց չի տար որ ան ունէր ուրիշ եղբայրներ ու բառը ցոյց չի տար որ ան ունէր ուրիշ եղբայրներ ու բառը ցոյց չի տար որ ան ունէր ուրիշ եղբայրներ ու 
քոյրեր, նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար գործածուած քոյրեր, նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար գործածուած քոյրեր, նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար գործածուած քոյրեր, նոյնպէս ալ, Յիսուսի համար գործածուած ««««աաաանդրանդրանդրանդրա----
նիկնիկնիկնիկ» » » » բառը երբեք ցոյց չի տար որ ան ունեցաւ ուրիշ եղբայրբառը երբեք ցոյց չի տար որ ան ունեցաւ ուրիշ եղբայրբառը երբեք ցոյց չի տար որ ան ունեցաւ ուրիշ եղբայրբառը երբեք ցոյց չի տար որ ան ունեցաւ ուրիշ եղբայր----
ներ ու քոյրեր:ներ ու քոյրեր:ներ ու քոյրեր:ներ ու քոյրեր:    

3) 3) 3) 3) Ի՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կԻ՞նչ ըսել կ’’’’ուզէ առաքեալը երբ կը հաստատէ թէ ուզէ առաքեալը երբ կը հաստատէ թէ ուզէ առաքեալը երբ կը հաստատէ թէ ուզէ առաքեալը երբ կը հաստատէ թէ 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»»»» ( ( ( (Կողոսացիս Կողոսացիս Կողոսացիս Կողոսացիս 
1.18): 1.18): 1.18): 1.18): Ըսել կԸսել կԸսել կԸսել կ’’’’ուզէ թէ մեռելներէն յարութիւն առնողներուն մէջ՝ ուզէ թէ մեռելներէն յարութիւն առնողներուն մէջ՝ ուզէ թէ մեռելներէն յարութիւն առնողներուն մէջ՝ ուզէ թէ մեռելներէն յարութիւն առնողներուն մէջ՝ 
Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս անդրանիկն էր, անդրանիկն էր, անդրանիկն էր, անդրանիկն էր, այսինքն` առաջինը. սա կը նշանակէ այսինքն` առաջինը. սա կը նշանակէ այսինքն` առաջինը. սա կը նշանակէ այսինքն` առաջինը. սա կը նշանակէ 
թէ ոեւէ մէկը թէ ոեւէ մէկը թէ ոեւէ մէկը թէ ոեւէ մէկը Յիսուսի յարութենէն առաջ յարութիւն չառաւ: Յիսուսի յարութենէն առաջ յարութիւն չառաւ: Յիսուսի յարութենէն առաջ յարութիւն չառաւ: Յիսուսի յարութենէն առաջ յարութիւն չառաւ: 
Արդ, հարց կու տանք, իսկապէ՞ս մէկը Յիսուսի յարութենէն Արդ, հարց կու տանք, իսկապէ՞ս մէկը Յիսուսի յարութենէն Արդ, հարց կու տանք, իսկապէ՞ս մէկը Յիսուսի յարութենէն Արդ, հարց կու տանք, իսկապէ՞ս մէկը Յիսուսի յարութենէն 
առաջ յարութիւն չառաւ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը հասառաջ յարութիւն չառաւ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը հասառաջ յարութիւն չառաւ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը հասառաջ յարութիւն չառաւ: Մատթէոս Աւետարանիչ կը հաս----
տատէ թէ երբ Յիսուս հոգին աւանդեց տատէ թէ երբ Յիսուս հոգին աւանդեց տատէ թէ երբ Յիսուս հոգին աւանդեց տատէ թէ երբ Յիսուս հոգին աւանդեց ««««երկիրը շարժեցաւ եւ երկիրը շարժեցաւ եւ երկիրը շարժեցաւ եւ երկիրը շարժեցաւ եւ 
ժայռերը ճեղքուեցժայռերը ճեղքուեցժայռերը ճեղքուեցժայռերը ճեղքուեցան, գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը ան, գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը ան, գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը ան, գերեզմանները բացուեցան, եւ շատ մը 
սուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինսուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինսուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առինսուրբ ննջեցեալներ յարութիւն առին»»»» ( ( ( (Մատթէոս 27.50Մատթէոս 27.50Մատթէոս 27.50Մատթէոս 27.50----52): 52): 52): 52): 
Ուստի, կարելի՞ է բառացիօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.18Ուստի, կարելի՞ է բառացիօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.18Ուստի, կարելի՞ է բառացիօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.18Ուստի, կարելի՞ է բառացիօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.18----ին ին ին ին 
մէջ արձանագրուած մէջ արձանագրուած մէջ արձանագրուած մէջ արձանագրուած ««««անդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէնանդրանիկ ծնունդն եղաւ մեռելներէն»»»»    
բառերը. յստակ է որ` ոբառերը. յստակ է որ` ոբառերը. յստակ է որ` ոբառերը. յստակ է որ` ո´́́́չ: Արդ, ինչպէս չենք կրնար բառաչ: Արդ, ինչպէս չենք կրնար բառաչ: Արդ, ինչպէս չենք կրնար բառաչ: Արդ, ինչպէս չենք կրնար բառացիցիցիցի----
օրօրօրօրէն հասկնալ Կողոսացիս 1.18էն հասկնալ Կողոսացիս 1.18էն հասկնալ Կողոսացիս 1.18էն հասկնալ Կողոսացիս 1.18----ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած 
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««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը, նոյնպէս ալ, Մատթէոս 1.25բառը, նոյնպէս ալ, Մատթէոս 1.25բառը, նոյնպէս ալ, Մատթէոս 1.25բառը, նոյնպէս ալ, Մատթէոս 1.25----ին եւ Ղուկաս ին եւ Ղուկաս ին եւ Ղուկաս ին եւ Ղուկաս 
2.72.72.72.7----ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը բառը բառը բառը 
եւս չենք կրնար բառացիօրէն առնել:եւս չենք կրնար բառացիօրէն առնել:եւս չենք կրնար բառացիօրէն առնել:եւս չենք կրնար բառացիօրէն առնել:    

4) 4) 4) 4) Առաքեալը խօսելով Յիսուսի մասին` կԱռաքեալը խօսելով Յիսուսի մասին` կԱռաքեալը խօսելով Յիսուսի մասին` կԱռաքեալը խօսելով Յիսուսի մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Երբ Երբ Երբ Երբ 
Աստուած իր անդրանիկ ՈրդԱստուած իր անդրանիկ ՈրդԱստուած իր անդրանիկ ՈրդԱստուած իր անդրանիկ Որդին աշխարհ պիտի ղրկէր...ին աշխարհ պիտի ղրկէր...ին աշխարհ պիտի ղրկէր...ին աշխարհ պիտի ղրկէր...»»»»    
((((Եբրայեցիս 1.6): Հարցում. Եբրայեցիս 1.6): Հարցում. Եբրայեցիս 1.6): Հարցում. Եբրայեցիս 1.6): Հարցում. Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար Յիսուսի համար հոս գործածուած հոս գործածուած հոս գործածուած հոս գործածուած 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը արդեօ՞ք ցոյց կու տայ որ Հայրը երկինքի բառը արդեօ՞ք ցոյց կու տայ որ Հայրը երկինքի բառը արդեօ՞ք ցոյց կու տայ որ Հայրը երկինքի բառը արդեօ՞ք ցոյց կու տայ որ Հայրը երկինքի 
մէջ Յիսուսէն զատ ուրիշ որդիներ ալ ունէր: Կրնա՞նք մէջ Յիսուսէն զատ ուրիշ որդիներ ալ ունէր: Կրնա՞նք մէջ Յիսուսէն զատ ուրիշ որդիներ ալ ունէր: Կրնա՞նք մէջ Յիսուսէն զատ ուրիշ որդիներ ալ ունէր: Կրնա՞նք 
բառացիօրէն հասկնալ այստեղ արձանագրուած բառացիօրէն հասկնալ այստեղ արձանագրուած բառացիօրէն հասկնալ այստեղ արձանագրուած բառացիօրէն հասկնալ այստեղ արձանագրուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » 
բառը: Եթէ երբեք բառացիօբառը: Եթէ երբեք բառացիօբառը: Եթէ երբեք բառացիօբառը: Եթէ երբեք բառացիօրէն չենք հասկնար ու չենք կրնար րէն չենք հասկնար ու չենք կրնար րէն չենք հասկնար ու չենք կրնար րէն չենք հասկնար ու չենք կրնար 
հասկնալ Բ.Թագաւորաց 3.2հասկնալ Բ.Թագաւորաց 3.2հասկնալ Բ.Թագաւորաց 3.2հասկնալ Բ.Թագաւորաց 3.2----ին, Ա.Մնացորդաց 23.17ին, Ա.Մնացորդաց 23.17ին, Ա.Մնացորդաց 23.17ին, Ա.Մնացորդաց 23.17----ին, ին, ին, ին, 
Կողոսացիս 1.18Կողոսացիս 1.18Կողոսացիս 1.18Կողոսացիս 1.18----ին եւ Եբրայեցիս 1.6ին եւ Եբրայեցիս 1.6ին եւ Եբրայեցիս 1.6ին եւ Եբրայեցիս 1.6----ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած ին մէջ արձանագրուած 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը, ինչո՞ւ կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ բառը, ինչո՞ւ կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ բառը, ինչո՞ւ կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ բառը, ինչո՞ւ կամ ի՞նչ տրամաբանութեան վրայ 
հիմնուելով կրնանք հիմնուելով կրնանք հիմնուելով կրնանք հիմնուելով կրնանք կամ կ'ուզենք կամ կ'ուզենք կամ կ'ուզենք կամ կ'ուզենք բառացիօրէն հասկնալ բառացիօրէն հասկնալ բառացիօրէն հասկնալ բառացիօրէն հասկնալ 
Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25----ին եին եին եին եւ Ղուկաս 2.7ւ Ղուկաս 2.7ւ Ղուկաս 2.7ւ Ղուկաս 2.7----ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար ին մէջ Յիսուսի համար 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը:բառը:բառը:բառը:    

5) 5) 5) 5) Աստուած յայտարարեց թէ պիտի հարուածէ ԵգիպտաԱստուած յայտարարեց թէ պիտի հարուածէ ԵգիպտաԱստուած յայտարարեց թէ պիտի հարուածէ ԵգիպտաԱստուած յայտարարեց թէ պիտի հարուածէ Եգիպտա----
ցիներուն անդրանիկ որդիները (Ելից 11.5): Հարցում. ո՞ր ցիներուն անդրանիկ որդիները (Ելից 11.5): Հարցում. ո՞ր ցիներուն անդրանիկ որդիները (Ելից 11.5): Հարցում. ո՞ր ցիներուն անդրանիկ որդիները (Ելից 11.5): Հարցում. ո՞ր 
անդրանիկները հարուածեց Աստուած: Արդեօք միայն այն անդրանիկները հարուածեց Աստուած: Արդեօք միայն այն անդրանիկները հարուածեց Աստուած: Արդեօք միայն այն անդրանիկները հարուածեց Աստուած: Արդեօք միայն այն 
անդրանիկ որդիները որոնք երկրորդ եղբա՞յր մը ունանդրանիկ որդիները որոնք երկրորդ եղբա՞յր մը ունանդրանիկ որդիները որոնք երկրորդ եղբա՞յր մը ունանդրանիկ որդիները որոնք երկրորդ եղբա՞յր մը ունէին. էին. էին. էին. 
յստակ է որ ոչ: Ան նաեւ հարուածեց այն անդրանիկները յստակ է որ ոչ: Ան նաեւ հարուածեց այն անդրանիկները յստակ է որ ոչ: Ան նաեւ հարուածեց այն անդրանիկները յստակ է որ ոչ: Ան նաեւ հարուածեց այն անդրանիկները 
որոնք իրենց հայրերուն միակ որդիներն էին: Ասիկա ոորոնք իրենց հայրերուն միակ որդիներն էին: Ասիկա ոորոնք իրենց հայրերուն միակ որդիներն էին: Ասիկա ոորոնք իրենց հայրերուն միակ որդիներն էին: Ասիկա ո´́́́չ չ չ չ 
միայն տրամաբանականօրէն կը հաստատենք, այլեւ՝ Սուրբ միայն տրամաբանականօրէն կը հաստատենք, այլեւ՝ Սուրբ միայն տրամաբանականօրէն կը հաստատենք, այլեւ՝ Սուրբ միայն տրամաբանականօրէն կը հաստատենք, այլեւ՝ Սուրբ 
Գիրքով: Մովսէս խօսելով Եգիպտացիներուն անդրանիկնեԳիրքով: Մովսէս խօսելով Եգիպտացիներուն անդրանիկնեԳիրքով: Մովսէս խօսելով Եգիպտացիներուն անդրանիկնեԳիրքով: Մովսէս խօսելով Եգիպտացիներուն անդրանիկնե----
րուն մահուան մասին՝ կրուն մահուան մասին՝ կրուն մահուան մասին՝ կրուն մահուան մասին՝ կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Տուն չկար ուր մեռեալ չկՏուն չկար ուր մեռեալ չկՏուն չկար ուր մեռեալ չկՏուն չկար ուր մեռեալ չկարարարար»»»»    
((((Ելից 12.30): Արդ, ինչպէս Աստուած Ելից 12.30): Արդ, ինչպէս Աստուած Ելից 12.30): Արդ, ինչպէս Աստուած Ելից 12.30): Արդ, ինչպէս Աստուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » կը կոչէ այն կը կոչէ այն կը կոչէ այն կը կոչէ այն 
անդրանիկ զաւակները որոնք ուրիշ եղբայր կամ քոյր չունէանդրանիկ զաւակները որոնք ուրիշ եղբայր կամ քոյր չունէանդրանիկ զաւակները որոնք ուրիշ եղբայր կամ քոյր չունէանդրանիկ զաւակները որոնք ուրիշ եղբայր կամ քոյր չունէ----
ին, այնպէս ալ Մատթէոս ու Ղուկաս աւետարանիչներ Յիսուին, այնպէս ալ Մատթէոս ու Ղուկաս աւետարանիչներ Յիսուին, այնպէս ալ Մատթէոս ու Ղուկաս աւետարանիչներ Յիսուին, այնպէս ալ Մատթէոս ու Ղուկաս աւետարանիչներ Յիսու----
սը կը կոչեն սը կը կոչեն սը կը կոչեն սը կը կոչեն ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », թէպէտ Յիսութէպէտ Յիսութէպէտ Յիսութէպէտ Յիսուս ուրիշ եղբայր կամ ս ուրիշ եղբայր կամ ս ուրիշ եղբայր կամ ս ուրիշ եղբայր կամ 
քոյր չունէր եքոյր չունէր եքոյր չունէր եքոյր չունէր եւ չունեցաւ:ւ չունեցաւ:ւ չունեցաւ:ւ չունեցաւ:    

6) 6) 6) 6) Աստուած Աստուած Աստուած Աստուած Մովսէսին կՄովսէսին կՄովսէսին կՄովսէսին կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ՍրբէՍրբէՍրբէՍրբէ´ ´ ´ ´ ինծի ամէն անդրաինծի ամէն անդրաինծի ամէն անդրաինծի ամէն անդրա----
նիկ, Իսրայէլի որդիներուն մէջ ամէն արգանդ բացողը, մարդ նիկ, Իսրայէլի որդիներուն մէջ ամէն արգանդ բացողը, մարդ նիկ, Իսրայէլի որդիներուն մէջ ամէն արգանդ բացողը, մարդ նիկ, Իսրայէլի որդիներուն մէջ ամէն արգանդ բացողը, մարդ 
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կամ անասուն: Ան իմս էկամ անասուն: Ան իմս էկամ անասուն: Ան իմս էկամ անասուն: Ան իմս է»»»» ( ( ( (Ելից 13.2): Տուեալ համարով, Ելից 13.2): Տուեալ համարով, Ելից 13.2): Տուեալ համարով, Ելից 13.2): Տուեալ համարով, 
Աստուած կը յայտարարէ թէ անդրանիկ ամէն զաւակ պէտք է Աստուած կը յայտարարէ թէ անդրանիկ ամէն զաւակ պէտք է Աստուած կը յայտարարէ թէ անդրանիկ ամէն զաւակ պէտք է Աստուած կը յայտարարէ թէ անդրանիկ ամէն զաւակ պէտք է 
սրբուի եւ իրեն յատկացուի: Երկու հարցումներ.սրբուի եւ իրեն յատկացուի: Երկու հարցումներ.սրբուի եւ իրեն յատկացուի: Երկու հարցումներ.սրբուի եւ իրեն յատկացուի: Երկու հարցումներ.    

ա) Եբրայեցի հայրա) Եբրայեցի հայրա) Եբրայեցի հայրա) Եբրայեցի հայր    մըմըմըմը    իր անդրանիկ որդին ունենալէ իր անդրանիկ որդին ունենալէ իր անդրանիկ որդին ունենալէ իր անդրանիկ որդին ունենալէ 
ետք`ետք`ետք`ետք`    կը սպասէր երկրո՞րդ մը ունենալու որպէսզի առաջինը կը սպասէր երկրո՞րդ մը ունենալու որպէսզի առաջինը կը սպասէր երկրո՞րդ մը ունենալու որպէսզի առաջինը կը սպասէր երկրո՞րդ մը ունենալու որպէսզի առաջինը 
Տիրոջ նուիրէր: Բնականաբար ոչ: Եբրայեցի հայՏիրոջ նուիրէր: Բնականաբար ոչ: Եբրայեցի հայՏիրոջ նուիրէր: Բնականաբար ոչ: Եբրայեցի հայՏիրոջ նուիրէր: Բնականաբար ոչ: Եբրայեցի հայր մը երկրորդ ր մը երկրորդ ր մը երկրորդ ր մը երկրորդ 
որդի մը ունենար թէորդի մը ունենար թէորդի մը ունենար թէորդի մը ունենար թէ    ոչ, իր առաջին որդին իր անդրանիկը ոչ, իր առաջին որդին իր անդրանիկը ոչ, իր առաջին որդին իր անդրանիկը ոչ, իր առաջին որդին իր անդրանիկը 
ըլլալով` զայն կը նուիրէր Աստուծոյ:ըլլալով` զայն կը նուիրէր Աստուծոյ:ըլլալով` զայն կը նուիրէր Աստուծոյ:ըլլալով` զայն կը նուիրէր Աստուծոյ:    

բ) Եբրայեցի հայր մը պէ՞տք էր սբ) Եբրայեցի հայր մը պէ՞տք էր սբ) Եբրայեցի հայր մը պէ՞տք էր սբ) Եբրայեցի հայր մը պէ՞տք էր սպասէր երկրորդ որդիի պասէր երկրորդ որդիի պասէր երկրորդ որդիի պասէր երկրորդ որդիի 
մը ծնունդին որպէսզի իր անդրանիկ որդին կոչէր՝ մը ծնունդին որպէսզի իր անդրանիկ որդին կոչէր՝ մը ծնունդին որպէսզի իր անդրանիկ որդին կոչէր՝ մը ծնունդին որպէսզի իր անդրանիկ որդին կոչէր՝ 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ»: »: »: »: Այսօր եթէ անձ մը միայն մէկ զաւակ ունի, չի՞ Այսօր եթէ անձ մը միայն մէկ զաւակ ունի, չի՞ Այսօր եթէ անձ մը միայն մէկ զաւակ ունի, չի՞ Այսօր եթէ անձ մը միայն մէկ զաւակ ունի, չի՞ 
կրնար զանիկա կոչել իր կրնար զանիկա կոչել իր կրնար զանիկա կոչել իր կրնար զանիկա կոչել իր ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » զաւակը առանց զաւակը առանց զաւակը առանց զաւակը առանց 
երկրորդ մը ունենալու: Անշոերկրորդ մը ունենալու: Անշոերկրորդ մը ունենալու: Անշոերկրորդ մը ունենալու: Անշո´́́́ւշտւշտւշտւշտ    կրնայկրնայկրնայկրնայ: : : : Յստակ է հետեւաՅստակ է հետեւաՅստակ է հետեւաՅստակ է հետեւա----
բար որ բար որ բար որ բար որ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը երբեք ցոյց չի բառը երբեք ցոյց չի բառը երբեք ցոյց չի բառը երբեք ցոյց չի տար երկրորդ զաւատար երկրորդ զաւատար երկրորդ զաւատար երկրորդ զաւա----
կի մը գոյութիւնը: Զաւակ մը կրնայ իր հօրը միակ զաւակը կի մը գոյութիւնը: Զաւակ մը կրնայ իր հօրը միակ զաւակը կի մը գոյութիւնը: Զաւակ մը կրնայ իր հօրը միակ զաւակը կի մը գոյութիւնը: Զաւակ մը կրնայ իր հօրը միակ զաւակը 
ըլլալ, բայց չի դադրիր ըլլալ, բայց չի դադրիր ըլլալ, բայց չի դադրիր ըլլալ, բայց չի դադրիր իր իր իր իր հօրը հօրը հօրը հօրը ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » զաւակը ըլլալէ: զաւակը ըլլալէ: զաւակը ըլլալէ: զաւակը ըլլալէ: 
Ուստի, սխալ բան չէ միածին Յիսուսը կոչել Ուստի, սխալ բան չէ միածին Յիսուսը կոչել Ուստի, սխալ բան չէ միածին Յիսուսը կոչել Ուստի, սխալ բան չէ միածին Յիսուսը կոչել ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ»:»:»:»:    

7) 7) 7) 7) ««««Ես եմ Առաջինը ու ՎերջինըԵս եմ Առաջինը ու ՎերջինըԵս եմ Առաջինը ու ՎերջինըԵս եմ Առաջինը ու Վերջինը»»»» ( ( ( (Յայտնութիւն 1.17): Յայտնութիւն 1.17): Յայտնութիւն 1.17): Յայտնութիւն 1.17): 
Յիսուս ինքն իր համար գործածեՅիսուս ինքն իր համար գործածեՅիսուս ինքն իր համար գործածեՅիսուս ինքն իր համար գործածելով լով լով լով ««««ԱռաջինըԱռաջինըԱռաջինըԱռաջինը» » » » բացատրուբացատրուբացատրուբացատրու----
թիւնը, թիւնը, թիւնը, թիւնը, աաաարդեօ՞ք ըսելրդեօ՞ք ըսելրդեօ՞ք ըսելրդեօ՞ք ըսել    ուզեց թէ իրմէ ետք ուրիշ մը կայ, կամ ուզեց թէ իրմէ ետք ուրիշ մը կայ, կամ ուզեց թէ իրմէ ետք ուրիշ մը կայ, կամ ուզեց թէ իրմէ ետք ուրիշ մը կայ, կամ 
երկրորդ մը կայ:երկրորդ մը կայ:երկրորդ մը կայ:երկրորդ մը կայ:    Յստակ է որ ոՅստակ է որ ոՅստակ է որ ոՅստակ է որ ո´́́́չ, քանի աչ, քանի աչ, քանի աչ, քանի անմիջապէս նմիջապէս նմիջապէս նմիջապէս 
կկկկ’’’’աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ աւելցնէ ըսելով՝ ««««Ու ՎՈւ ՎՈւ ՎՈւ Վերջինըերջինըերջինըերջինը»:»:»:»:    

8) 8) 8) 8) Թուոց 18.15Թուոց 18.15Թուոց 18.15Թուոց 18.15----ին մէջ կը կարդանք, թէ ամէն մարդ ու ին մէջ կը կարդանք, թէ ամէն մարդ ու ին մէջ կը կարդանք, թէ ամէն մարդ ու ին մէջ կը կարդանք, թէ ամէն մարդ ու 
ամէն անասուն որ իր մօրը առաջին պտուղն է` կը կոչոամէն անասուն որ իր մօրը առաջին պտուղն է` կը կոչոամէն անասուն որ իր մօրը առաջին պտուղն է` կը կոչոամէն անասուն որ իր մօրը առաջին պտուղն է` կը կոչուի ւի ւի ւի 
անդրանիկ, եւ ատիկա կը պատկանի եւ պէտք է յանձնուի Ասանդրանիկ, եւ ատիկա կը պատկանի եւ պէտք է յանձնուի Ասանդրանիկ, եւ ատիկա կը պատկանի եւ պէտք է յանձնուի Ասանդրանիկ, եւ ատիկա կը պատկանի եւ պէտք է յանձնուի Աս----
տուծոյ, որ իր կարգին զայն կը յանձնէ Ահարոն քահանային տուծոյ, որ իր կարգին զայն կը յանձնէ Ահարոն քահանային տուծոյ, որ իր կարգին զայն կը յանձնէ Ահարոն քահանային տուծոյ, որ իր կարգին զայն կը յանձնէ Ահարոն քահանային 
եւ անոր զաւակներուն. բայց Ահարոն պէտք էր մարդու եւ անոր զաւակներուն. բայց Ահարոն պէտք էր մարդու եւ անոր զաւակներուն. բայց Ահարոն պէտք էր մարդու եւ անոր զաւակներուն. բայց Ահարոն պէտք էր մարդու 
անդրանիկ որդիին ու անմաքուր անասունի անդրանիկին անդրանիկ որդիին ու անմաքուր անասունի անդրանիկին անդրանիկ որդիին ու անմաքուր անասունի անդրանիկին անդրանիկ որդիին ու անմաքուր անասունի անդրանիկին 
փոխարէն փրկագին ստանար, փոխանակ զանոնք առնելու: փոխարէն փրկագին ստանար, փոխանակ զանոնք առնելու: փոխարէն փրկագին ստանար, փոխանակ զանոնք առնելու: փոխարէն փրկագին ստանար, փոխանակ զանոնք առնելու: 
ՕրէնՕրէնՕրէնՕրէնքին համաձայն, ամէն անդրանիկ որդիի փոխարէն` քին համաձայն, ամէն անդրանիկ որդիի փոխարէն` քին համաձայն, ամէն անդրանիկ որդիի փոխարէն` քին համաձայն, ամէն անդրանիկ որդիի փոխարէն` 
Ահարոն պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար (Թուոց 18.16). Ահարոն պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար (Թուոց 18.16). Ահարոն պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար (Թուոց 18.16). Ահարոն պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար (Թուոց 18.16). 
հարցում. Ահարոն ե՞րբ պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար հարցում. Ահարոն ե՞րբ պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար հարցում. Ահարոն ե՞րբ պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար հարցում. Ահարոն ե՞րբ պէտք էր հինգ սիկղ արծաթ ստանար 
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անդրանիկ որդիի փոխարէն. երբ անդրանիկ որդի մը ուրիշ անդրանիկ որդիի փոխարէն. երբ անդրանիկ որդի մը ուրիշ անդրանիկ որդիի փոխարէն. երբ անդրանիկ որդի մը ուրիշ անդրանիկ որդիի փոխարէն. երբ անդրանիկ որդի մը ուրիշ 
եղբա՞յր մը ունենար, թէ` պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ եղբա՞յր մը ունենար, թէ` պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ եղբա՞յր մը ունենար, թէ` պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ եղբա՞յր մը ունենար, թէ` պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ 
անդրանանդրանանդրանանդրանիկ որդին ուրիշ եղբայրներ չունենար: Յստակ է որ իկ որդին ուրիշ եղբայրներ չունենար: Յստակ է որ իկ որդին ուրիշ եղբայրներ չունենար: Յստակ է որ իկ որդին ուրիշ եղբայրներ չունենար: Յստակ է որ 
պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ անդրանիկ որդին ուրիշ պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ անդրանիկ որդին ուրիշ պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ անդրանիկ որդին ուրիշ պէտք էր ստանար նոյնիսկ եթէ անդրանիկ որդին ուրիշ 
եղբայրներ չունենար: Ոեւէ հրեայ ընտանիք երբ ունենար իր եղբայրներ չունենար: Ոեւէ հրեայ ընտանիք երբ ունենար իր եղբայրներ չունենար: Ոեւէ հրեայ ընտանիք երբ ունենար իր եղբայրներ չունենար: Ոեւէ հրեայ ընտանիք երբ ունենար իր 
անդրանիկ որդին` իր պարտականութիւնը կ'ընէր եւ հինգ անդրանիկ որդին` իր պարտականութիւնը կ'ընէր եւ հինգ անդրանիկ որդին` իր պարտականութիւնը կ'ընէր եւ հինգ անդրանիկ որդին` իր պարտականութիւնը կ'ընէր եւ հինգ 
սիկղ արծաթ կու տար Ահարոն քահանային, առանց սպասեսիկղ արծաթ կու տար Ահարոն քահանային, առանց սպասեսիկղ արծաթ կու տար Ահարոն քահանային, առանց սպասեսիկղ արծաթ կու տար Ահարոն քահանային, առանց սպասե----
լու որ երլու որ երլու որ երլու որ երկրորդ որդի մը ունենար: Մէկը կրնար իր հօրը միակ կրորդ որդի մը ունենար: Մէկը կրնար իր հօրը միակ կրորդ որդի մը ունենար: Մէկը կրնար իր հօրը միակ կրորդ որդի մը ունենար: Մէկը կրնար իր հօրը միակ 
որդին ըլլալ, բայց չէր դադրեր անոր անդրանիկ որդին ըլլալէ, որդին ըլլալ, բայց չէր դադրեր անոր անդրանիկ որդին ըլլալէ, որդին ըլլալ, բայց չէր դադրեր անոր անդրանիկ որդին ըլլալէ, որդին ըլլալ, բայց չէր դադրեր անոր անդրանիկ որդին ըլլալէ, 
եւ կրնար անդրանիկ կոչուիլ` առանց ուրիշ եղբայր կամ քոյր եւ կրնար անդրանիկ կոչուիլ` առանց ուրիշ եղբայր կամ քոյր եւ կրնար անդրանիկ կոչուիլ` առանց ուրիշ եղբայր կամ քոյր եւ կրնար անդրանիկ կոչուիլ` առանց ուրիշ եղբայր կամ քոյր 
ունենալու: Ահա թէ ինչու Որոգինէս կ'ըսէ. ունենալու: Ահա թէ ինչու Որոգինէս կ'ըսէ. ունենալու: Ահա թէ ինչու Որոգինէս կ'ըսէ. ունենալու: Ահա թէ ինչու Որոգինէս կ'ըսէ. ««««Ամէն միածին Ամէն միածին Ամէն միածին Ամէն միածին 
որդի` անդրանիկ որդի է, բայց ամէն անդրանիկ որորդի` անդրանիկ որդի է, բայց ամէն անդրանիկ որորդի` անդրանիկ որդի է, բայց ամէն անդրանիկ որորդի` անդրանիկ որդի է, բայց ամէն անդրանիկ որդի` միադի` միադի` միադի` միա----
ծին որդի չէծին որդի չէծին որդի չէծին որդի չէ»:»:»:»:    

Մեր խօսքը կ'եզրակացնենք Յիսուսի համար գործածՄեր խօսքը կ'եզրակացնենք Յիսուսի համար գործածՄեր խօսքը կ'եզրակացնենք Յիսուսի համար գործածՄեր խօսքը կ'եզրակացնենք Յիսուսի համար գործած----
ուած ուած ուած ուած ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառին մասին, յիշեցնելով թէ Յիսուսի հաբառին մասին, յիշեցնելով թէ Յիսուսի հաբառին մասին, յիշեցնելով թէ Յիսուսի հաբառին մասին, յիշեցնելով թէ Յիսուսի հա----
մար մար մար մար ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը չի գործածուիր ցոյց տալու համար բառը չի գործածուիր ցոյց տալու համար բառը չի գործածուիր ցոյց տալու համար բառը չի գործածուիր ցոյց տալու համար 
մեզի, թէ անիկա Մարիամին առաջին որդին էր, եւ ուստի` մեզի, թէ անիկա Մարիամին առաջին որդին էր, եւ ուստի` մեզի, թէ անիկա Մարիամին առաջին որդին էր, եւ ուստի` մեզի, թէ անիկա Մարիամին առաջին որդին էր, եւ ուստի` 
ունէր ուրիշ եղբայրներ, այլ կը գորունէր ուրիշ եղբայրներ, այլ կը գորունէր ուրիշ եղբայրներ, այլ կը գորունէր ուրիշ եղբայրներ, այլ կը գործածուի` բացայայտելու ծածուի` բացայայտելու ծածուի` բացայայտելու ծածուի` բացայայտելու 
համար հետեւեալ ճշմարտութիւնները.համար հետեւեալ ճշմարտութիւնները.համար հետեւեալ ճշմարտութիւնները.համար հետեւեալ ճշմարտութիւնները.----    

ա) ա) ա) ա) Աստուած կը պատուիրէ անդրանիկ զաւակները իրեն Աստուած կը պատուիրէ անդրանիկ զաւակները իրեն Աստուած կը պատուիրէ անդրանիկ զաւակները իրեն Աստուած կը պատուիրէ անդրանիկ զաւակները իրեն 
նուիրել` ըսելով. նուիրել` ըսելով. նուիրել` ըսելով. նուիրել` ըսելով. ««««ՍրբէՍրբէՍրբէՍրբէ´ ´ ´ ´ ինծի ամէն անդրանիկինծի ամէն անդրանիկինծի ամէն անդրանիկինծի ամէն անդրանիկ»»»»    ((((Ելից 13.2): Ելից 13.2): Ելից 13.2): Ելից 13.2): 
««««ՍրբելՍրբելՍրբելՍրբել» » » » կը նշանակէ` զատել, բաժնել, Տիրոջ կը նշանակէ` զատել, բաժնել, Տիրոջ կը նշանակէ` զատել, բաժնել, Տիրոջ կը նշանակէ` զատել, բաժնել, Տիրոջ յատկացնելու ու յատկացնելու ու յատկացնելու ու յատկացնելու ու 
նուիրաբերելու նպատակով: Եբրայեցիներուն աննուիրաբերելու նպատակով: Եբրայեցիներուն աննուիրաբերելու նպատակով: Եբրայեցիներուն աննուիրաբերելու նպատակով: Եբրայեցիներուն անդրանիկ դրանիկ դրանիկ դրանիկ 
որդիները կը կոչուէին որդիները կը կոչուէին որդիները կը կոչուէին որդիները կը կոչուէին ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » որովհետեւ անոնք պէտք որովհետեւ անոնք պէտք որովհետեւ անոնք պէտք որովհետեւ անոնք պէտք 
էր որ զատուէին ու բաժնուէին իրենց պարագաներէն եւ էր որ զատուէին ու բաժնուէին իրենց պարագաներէն եւ էր որ զատուէին ու բաժնուէին իրենց պարագաներէն եւ էր որ զատուէին ու բաժնուէին իրենց պարագաներէն եւ 
ընծայուէին տաճարին: Ասիկա հիմնական պատճառներէն ընծայուէին տաճարին: Ասիկա հիմնական պատճառներէն ընծայուէին տաճարին: Ասիկա հիմնական պատճառներէն ընծայուէին տաճարին: Ասիկա հիմնական պատճառներէն 
մէկն էր թէ ինչոմէկն էր թէ ինչոմէկն էր թէ ինչոմէկն էր թէ ինչո´́́́ւ Յիսուս կոչուեցաւ ւ Յիսուս կոչուեցաւ ւ Յիսուս կոչուեցաւ ւ Յիսուս կոչուեցաւ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ»: »: »: »: Յիսուս ինք Յիսուս ինք Յիսուս ինք Յիսուս ինք 
նաեւ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22նաեւ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22նաեւ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22նաեւ ընծայուեցաւ տաճարին (Ղուկաս 2.22----23):23):23):23):    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, 
Յիսուսի համար կը գործածուի Յիսուսի համար կը գործածուի Յիսուսի համար կը գործածուի Յիսուսի համար կը գործածուի ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բնորոշումը ցոյց բնորոշումը ցոյց բնորոշումը ցոյց բնորոշումը ցոյց 
տալու համար, թէ ան իր մանկութենէն Աստուծոյ յատկացտալու համար, թէ ան իր մանկութենէն Աստուծոյ յատկացտալու համար, թէ ան իր մանկութենէն Աստուծոյ յատկացտալու համար, թէ ան իր մանկութենէն Աստուծոյ յատկաց----
ուած ու նուիրուած պիտի ըլլար:ուած ու նուիրուած պիտի ըլլար:ուած ու նուիրուած պիտի ըլլար:ուած ու նուիրուած պիտի ըլլար:    
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բ) Տաճարին նուիրուած անդրանիկը Տիրոջ ուխտաւորը բ) Տաճարին նուիրուած անդրանիկը Տիրոջ ուխտաւորը բ) Տաճարին նուիրուած անդրանիկը Տիրոջ ուխտաւորը բ) Տաճարին նուիրուած անդրանիկը Տիրոջ ուխտաւորը 
կը սեպուէր: Հետեւաբար, Յիսուսի համար գործածուած կը սեպուէր: Հետեւաբար, Յիսուսի համար գործածուած կը սեպուէր: Հետեւաբար, Յիսուսի համար գործածուած կը սեպուէր: Հետեւաբար, Յիսուսի համար գործածուած 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառըբառըբառըբառը, , , , ոոոո´́́́չ թէ անոր երկրորդ կամ երրորդ եղբայր չ թէ անոր երկրորդ կամ երրորդ եղբայր չ թէ անոր երկրորդ կամ երրորդ եղբայր չ թէ անոր երկրորդ կամ երրորդ եղբայր 
մը ունեցած ըլլալը ցոյց կու տայ, այլ՝ Աստուծոյ ուխտաւոր մը ունեցած ըլլալը ցոյց կու տայ, այլ՝ Աստուծոյ ուխտաւոր մը ունեցած ըլլալը ցոյց կու տայ, այլ՝ Աստուծոյ ուխտաւոր մը ունեցած ըլլալը ցոյց կու տայ, այլ՝ Աստուծոյ ուխտաւոր 
ըլլալը կըլլալը կըլլալը կըլլալը կ’’’’արտայայտէ:արտայայտէ:արտայայտէ:արտայայտէ:    

գ) Եբրայական մտածողութեան համաձայն, անդրանիկ գ) Եբրայական մտածողութեան համաձայն, անդրանիկ գ) Եբրայական մտածողութեան համաձայն, անդրանիկ գ) Եբրայական մտածողութեան համաձայն, անդրանիկ 
որդին ոորդին ոորդին ոորդին ո´́́́չ միայն Տիրոջ ուխտաւորը կչ միայն Տիրոջ ուխտաւորը կչ միայն Տիրոջ ուխտաւորը կչ միայն Տիրոջ ուխտաւորը կ’’’’ըլլար, այլեւ՝ իր բոլոր ըլլար, այլեւ՝ իր բոլոր ըլլար, այլեւ՝ իր բոլոր ըլլար, այլեւ՝ իր բոլոր 
եղբայրներուն եւ քոյրերուն տէրն ու պատասեղբայրներուն եւ քոյրերուն տէրն ու պատասեղբայրներուն եւ քոյրերուն տէրն ու պատասեղբայրներուն եւ քոյրերուն տէրն ու պատասխանատուն, պախանատուն, պախանատուն, պախանատուն, պա----
հապանն ու ազատարարը: Յիսուսի համար կը գործածուի հապանն ու ազատարարը: Յիսուսի համար կը գործածուի հապանն ու ազատարարը: Յիսուսի համար կը գործածուի հապանն ու ազատարարը: Յիսուսի համար կը գործածուի 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառը, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ իբառը, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ իբառը, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ իբառը, որպէսզի ցոյց տրուի մեզի, թէ ի´́́́նքն է մեր նքն է մեր նքն է մեր նքն է մեր 
Տէրն ու պատասխանատուն, մեր պահապանն ու ազատաՏէրն ու պատասխանատուն, մեր պահապանն ու ազատաՏէրն ու պատասխանատուն, մեր պահապանն ու ազատաՏէրն ու պատասխանատուն, մեր պահապանն ու ազատարարարարա----
րը:րը:րը:րը:    

դ) Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր դ) Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր դ) Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր դ) Աստուածային հրահանգ էր որ անդրանիկ որդին իր 
եղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ոեղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ոեղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ոեղբայրներուն կրկնապատիկ ժառանգութիւնը ունենար ւնենար ւնենար ւնենար 
((((Բ.Օրինաց 21.15Բ.Օրինաց 21.15Բ.Օրինաց 21.15Բ.Օրինաց 21.15----17): 17): 17): 17): Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի Յիսուս կը կոչուի ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », որպէսորպէսորպէսորպէս----
զի ոզի ոզի ոզի ո´́́́չ միայն ցոյց տրուի մեզի թէ իչ միայն ցոյց տրուի մեզի թէ իչ միայն ցոյց տրուի մեզի թէ իչ միայն ցոյց տրուի մեզի թէ ի´́́́նքն է իսկական ժառաննքն է իսկական ժառաննքն է իսկական ժառաննքն է իսկական ժառան----
գորդը ամէն բանի (Մատթէոս 21.38), այլեւ` որպէսզի բացագորդը ամէն բանի (Մատթէոս 21.38), այլեւ` որպէսզի բացագորդը ամէն բանի (Մատթէոս 21.38), այլեւ` որպէսզի բացագորդը ամէն բանի (Մատթէոս 21.38), այլեւ` որպէսզի բացա----
յայտուի թէ իյայտուի թէ իյայտուի թէ իյայտուի թէ ի´́́́նքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական ժանքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական ժանքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական ժանքն է տէրն ու տուիչը երկնային իսկական ժա----
ռանգութեան (Գաղատացիս 3.29):ռանգութեան (Գաղատացիս 3.29):ռանգութեան (Գաղատացիս 3.29):ռանգութեան (Գաղատացիս 3.29):    

    
ՀիՀիՀիՀիմա գանմա գանմա գանմա գանք խօսելու ք խօսելու ք խօսելու ք խօսելու ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:բառին մասին:    
    
Ինչպէս ըսինք, ոմանք հիմնուելով Մատթէոս 1.25Ինչպէս ըսինք, ոմանք հիմնուելով Մատթէոս 1.25Ինչպէս ըսինք, ոմանք հիմնուելով Մատթէոս 1.25Ինչպէս ըսինք, ոմանք հիմնուելով Մատթէոս 1.25----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 

տեղ գտած տեղ գտած տեղ գտած տեղ գտած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառին վրայ, կ'ըսեն, թէ բառին վրայ, կ'ըսեն, թէ բառին վրայ, կ'ըսեն, թէ բառին վրայ, կ'ըսեն, թէ ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը բառը բառը բառը 
ցոյց կու տայ, որ Յովսէփ Յիսուսի ծնունդէն ետք ցոյց կու տայ, որ Յովսէփ Յիսուսի ծնունդէն ետք ցոյց կու տայ, որ Յովսէփ Յիսուսի ծնունդէն ետք ցոյց կու տայ, որ Յովսէփ Յիսուսի ծնունդէն ետք 
յարաբերեցաւ Մարիամին հետ եւ ունեցաւ ուրիշ զաւակներ յարաբերեցաւ Մարիամին հետ եւ ունեցաւ ուրիշ զաւակներ յարաբերեցաւ Մարիամին հետ եւ ունեցաւ ուրիշ զաւակներ յարաբերեցաւ Մարիամին հետ եւ ունեցաւ ուրիշ զաւակներ 
անկէ: Այսպէս ըսանկէ: Այսպէս ըսանկէ: Այսպէս ըսանկէ: Այսպէս ըսող մարդիկը կը փորձեն պարզամիտները ող մարդիկը կը փորձեն պարզամիտները ող մարդիկը կը փորձեն պարզամիտները ող մարդիկը կը փորձեն պարզամիտները 
խաբեխաբեխաբեխաբել ըսելով. լ ըսելով. լ ըսելով. լ ըսելով. ««««Քանի բնագիրը կ'ըսէ` Քանի բնագիրը կ'ըսէ` Քանի բնագիրը կ'ըսէ` Քանի բնագիրը կ'ըսէ` ““““չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր 
հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ””””, , , , սա կը նշանակէ սա կը նշանակէ սա կը նշանակէ սա կը նշանակէ 
որ իր անդրանիկ որդիին ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր որ իր անդրանիկ որդիին ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր որ իր անդրանիկ որդիին ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր որ իր անդրանիկ որդիին ծնունդէն ետք` յարաբերեցաւ անոր 
հետհետհետհետ»:»:»:»:    ԱրդեԱրդեԱրդեԱրդեօ՞ք այս է բնագիրին ըսել ուզածը: օ՞ք այս է բնագիրին ըսել ուզածը: օ՞ք այս է բնագիրին ըսել ուզածը: օ՞ք այս է բնագիրին ըսել ուզածը: Արդեօ՞ք Արդեօ՞ք Արդեօ՞ք Արդեօ՞ք 
««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բբբբառին գործածութեան նպատակը` բացայայտելն է առին գործածութեան նպատակը` բացայայտելն է առին գործածութեան նպատակը` բացայայտելն է առին գործածութեան նպատակը` բացայայտելն է 
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թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամին 
հետ: Ենթահետ: Ենթահետ: Ենթահետ: Ենթադրենք պահ մը որ Յովսէփ ու Մարիամ իսկապէս դրենք պահ մը որ Յովսէփ ու Մարիամ իսկապէս դրենք պահ մը որ Յովսէփ ու Մարիամ իսկապէս դրենք պահ մը որ Յովսէփ ու Մարիամ իսկապէս 
յարաբեյարաբեյարաբեյարաբերերերերեցան իրարու հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք, ինչո՞ւ ցան իրարու հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք, ինչո՞ւ ցան իրարու հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք, ինչո՞ւ ցան իրարու հետ Յիսուսի ծնունդէն ետք, ինչո՞ւ 
համար Աւեհամար Աւեհամար Աւեհամար Աւետարանիչը պէտք է արձանագրէ այս իրողուտարանիչը պէտք է արձանագրէ այս իրողուտարանիչը պէտք է արձանագրէ այս իրողուտարանիչը պէտք է արձանագրէ այս իրողու----
թիւնը: Ի՞նչթիւնը: Ի՞նչթիւնը: Ի՞նչթիւնը: Ի՞նչ    կակակակարեւորութիւն կը ներկայացնէ մեզի համար րեւորութիւն կը ներկայացնէ մեզի համար րեւորութիւն կը ներկայացնէ մեզի համար րեւորութիւն կը ներկայացնէ մեզի համար 
գիտնալ որ Յովսէփ ու Մարիամ իրարու հետ յարաբերած են գիտնալ որ Յովսէփ ու Մարիամ իրարու հետ յարաբերած են գիտնալ որ Յովսէփ ու Մարիամ իրարու հետ յարաբերած են գիտնալ որ Յովսէփ ու Մարիամ իրարու հետ յարաբերած են 
Յիսուսի ծնունդէն ետք: Ի՞նչ առնչութիՅիսուսի ծնունդէն ետք: Ի՞նչ առնչութիՅիսուսի ծնունդէն ետք: Ի՞նչ առնչութիՅիսուսի ծնունդէն ետք: Ի՞նչ առնչութիւն ունի անիկա մեր ւն ունի անիկա մեր ւն ունի անիկա մեր ւն ունի անիկա մեր 
փրկութեան հետ, եւ ինչո՞ւ ատիկա տեղ պէտք է գտնէ փրկութեան հետ, եւ ինչո՞ւ ատիկա տեղ պէտք է գտնէ փրկութեան հետ, եւ ինչո՞ւ ատիկա տեղ պէտք է գտնէ փրկութեան հետ, եւ ինչո՞ւ ատիկա տեղ պէտք է գտնէ 
Աւետարանին մէջ:Աւետարանին մէջ:Աւետարանին մէջ:Աւետարանին մէջ:    

Շատ կարեւոր է գիտնալ որ Մատթէոս 1.25Շատ կարեւոր է գիտնալ որ Մատթէոս 1.25Շատ կարեւոր է գիտնալ որ Մատթէոս 1.25Շատ կարեւոր է գիտնալ որ Մատթէոս 1.25----ին մէջ գորին մէջ գորին մէջ գորին մէջ գոր----
ծածուած ծածուած ծածուած ծածուած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ տողին երկրորդ կէսին հետ: Յստակութեան համար,չ թէ տողին երկրորդ կէսին հետ: Յստակութեան համար,չ թէ տողին երկրորդ կէսին հետ: Յստակութեան համար,չ թէ տողին երկրորդ կէսին հետ: Յստակութեան համար,    
հետեւեալ հարցումը կը հարցնենք.հետեւեալ հարցումը կը հարցնենք.հետեւեալ հարցումը կը հարցնենք.հետեւեալ հարցումը կը հարցնենք.----    Ի՞նչ է բնագիրին նպաԻ՞նչ է բնագիրին նպաԻ՞նչ է բնագիրին նպաԻ՞նչ է բնագիրին նպա----
տակը: Ցոյց տալ մեզի թէ Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի տակը: Ցոյց տալ մեզի թէ Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի տակը: Ցոյց տալ մեզի թէ Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի տակը: Ցոյց տալ մեզի թէ Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի 
հետ Յիսուսի ծնունդէն ե՞տք, թէ` ցոյց տալ մեզի ոհետ Յիսուսի ծնունդէն ե՞տք, թէ` ցոյց տալ մեզի ոհետ Յիսուսի ծնունդէն ե՞տք, թէ` ցոյց տալ մեզի ոհետ Յիսուսի ծնունդէն ե՞տք, թէ` ցոյց տալ մեզի որ Յովսէփ ր Յովսէփ ր Յովսէփ ր Յովսէփ 
բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ նախքաննախքաննախքաննախքան    Յիսուսի ծնունՅիսուսի ծնունՅիսուսի ծնունՅիսուսի ծնուն----
դը: Յստակ է որ բնագիրին նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ դը: Յստակ է որ բնագիրին նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ դը: Յստակ է որ բնագիրին նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ դը: Յստակ է որ բնագիրին նպատակը մեզի ցոյց տալն է, թէ 
Յովսէփ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ Յովսէփ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ Յովսէփ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ Յովսէփ բնաւ չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ նախքաննախքաննախքաննախքան    ՅիսուՅիսուՅիսուՅիսու----
սի ծնունդը: Հետեւաբար, դարձեալ կը կրկնեմ, թէ սի ծնունդը: Հետեւաբար, դարձեալ կը կրկնեմ, թէ սի ծնունդը: Հետեւաբար, դարձեալ կը կրկնեմ, թէ սի ծնունդը: Հետեւաբար, դարձեալ կը կրկնեմ, թէ ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » 
բառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի, եբառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի, եբառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի, եբառը տողին առաջին կէսին հետ կապ ունի, եւ ու ու ու ո´́́́չ թէ տողին չ թէ տողին չ թէ տողին չ թէ տողին 
երկրորդ կէսին հետ:երկրորդ կէսին հետ:երկրորդ կէսին հետ:երկրորդ կէսին հետ:    

Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Օրէնքին համաձայն Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Օրէնքին համաձայն Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Օրէնքին համաձայն Ասկէ առաջ բացատրեցինք, որ Օրէնքին համաձայն 
մէկու մը նշանածը` միաժամանակ անոր կինը կը սեպուէր: մէկու մը նշանածը` միաժամանակ անոր կինը կը սեպուէր: մէկու մը նշանածը` միաժամանակ անոր կինը կը սեպուէր: մէկու մը նշանածը` միաժամանակ անոր կինը կը սեպուէր: 
Շատեր նշանուած բայց տակաւին չամուսնացած, կրնային Շատեր նշանուած բայց տակաւին չամուսնացած, կրնային Շատեր նշանուած բայց տակաւին չամուսնացած, կրնային Շատեր նշանուած բայց տակաւին չամուսնացած, կրնային 
իրենց նշանածներուն հետ յարաբերութիւն ունենալու սխաիրենց նշանածներուն հետ յարաբերութիւն ունենալու սխաիրենց նշանածներուն հետ յարաբերութիւն ունենալու սխաիրենց նշանածներուն հետ յարաբերութիւն ունենալու սխա----
լին լին լին լին կամ մեղքին կամ մեղքին կամ մեղքին կամ մեղքին մէջ իյնալ: Մամէջ իյնալ: Մամէջ իյնալ: Մամէջ իյնալ: Մատթէոս աւետարանիչը դիտումտթէոս աւետարանիչը դիտումտթէոս աւետարանիչը դիտումտթէոս աւետարանիչը դիտում----
ննննաւոր կերպով կը շեշտէ որ Յոաւոր կերպով կը շեշտէ որ Յոաւոր կերպով կը շեշտէ որ Յոաւոր կերպով կը շեշտէ որ Յովսէփ վսէփ վսէփ վսէփ ««««չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր չյարաբերեցաւ անոր 
հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւհետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ»,»,»,»,    եւ ինչո՞ւ. եւ ինչո՞ւ. եւ ինչո՞ւ. եւ ինչո՞ւ. 
վստահեցնելու համար մեզի որ Յովսէփ բնաւ չէր յարաբերած վստահեցնելու համար մեզի որ Յովսէփ բնաւ չէր յարաբերած վստահեցնելու համար մեզի որ Յովսէփ բնաւ չէր յարաբերած վստահեցնելու համար մեզի որ Յովսէփ բնաւ չէր յարաբերած 
Մարիամի հետ Յիսուսի ծնունդէն առաջ, եւ ոՄարիամի հետ Յիսուսի ծնունդէն առաջ, եւ ոՄարիամի հետ Յիսուսի ծնունդէն առաջ, եւ ոՄարիամի հետ Յիսուսի ծնունդէն առաջ, եւ ո´́́́չ թէ ցոյց տալու չ թէ ցոյց տալու չ թէ ցոյց տալու չ թէ ցոյց տալու 
համար մեզի թէ Յիսուհամար մեզի թէ Յիսուհամար մեզի թէ Յիսուհամար մեզի թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք անոնք յարաբերեցան սի ծնունդէն ետք անոնք յարաբերեցան սի ծնունդէն ետք անոնք յարաբերեցան սի ծնունդէն ետք անոնք յարաբերեցան 
իրարու հետ:իրարու հետ:իրարու հետ:իրարու հետ:    



 637 

««««ՄինչեւՄինչեւՄինչեւՄինչեւ» » » » բառին կապբառին կապբառին կապբառին կապուած ուրիշ օրինակներ եւս յիշենք.ուած ուրիշ օրինակներ եւս յիշենք.ուած ուրիշ օրինակներ եւս յիշենք.ուած ուրիշ օրինակներ եւս յիշենք.----    
ա) ա) ա) ա) Ջրհեղեղէն ետք Նոյ տապանին դուռը բացաւ եւ Ջրհեղեղէն ետք Նոյ տապանին դուռը բացաւ եւ Ջրհեղեղէն ետք Նոյ տապանին դուռը բացաւ եւ Ջրհեղեղէն ետք Նոյ տապանին դուռը բացաւ եւ 

««««ագռաւ մը արձակեց, որ ելաւ ու ասդին անդին կը պտըտէր` ագռաւ մը արձակեց, որ ելաւ ու ասդին անդին կը պտըտէր` ագռաւ մը արձակեց, որ ելաւ ու ասդին անդին կը պտըտէր` ագռաւ մը արձակեց, որ ելաւ ու ասդին անդին կը պտըտէր` 
ՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒ    երկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլը»»»» ( ( ( (Ծննդոց 8.7): Երբ Ծննդոց 8.7): Երբ Ծննդոց 8.7): Երբ Ծննդոց 8.7): Երբ 
բնագիբնագիբնագիբնագիրը կը հաստատէ, թէ րը կը հաստատէ, թէ րը կը հաստատէ, թէ րը կը հաստատէ, թէ ագռաւը ագռաւը ագռաւը ագռաւը ««««ասդին անդին կը պտըասդին անդին կը պտըասդին անդին կը պտըասդին անդին կը պտը----
տէր` տէր` տէր` տէր` ՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒՄԻՆՉԵՒ    երկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլըերկրի վրայէն ջուրերու ցամքիլը»»»»,,,,    արդեօ՞ք արդեօ՞ք արդեօ՞ք արդեօ՞ք 
ըսել կ'ուզէ թէ ջուրերուն ցամքելէն ետք ագռաւը տապան ըսել կ'ուզէ թէ ջուրերուն ցամքելէն ետք ագռաւը տապան ըսել կ'ուզէ թէ ջուրերուն ցամքելէն ետք ագռաւը տապան ըսել կ'ուզէ թէ ջուրերուն ցամքելէն ետք ագռաւը տապան 
դարձաւ: Յստակ է թէ ոչ: Արդ, ինչպէս դարձաւ: Յստակ է թէ ոչ: Արդ, ինչպէս դարձաւ: Յստակ է թէ ոչ: Արդ, ինչպէս դարձաւ: Յստակ է թէ ոչ: Արդ, ինչպէս ««««մինչեւ մինչեւ մինչեւ մինչեւ երկրի վրայէն երկրի վրայէն երկրի վրայէն երկրի վրայէն 
ջուրերու ցամքիլըջուրերու ցամքիլըջուրերու ցամքիլըջուրերու ցամքիլը»»»»    բառերը ցոյց չեն տար որ երկրին ցամքբառերը ցոյց չեն տար որ երկրին ցամքբառերը ցոյց չեն տար որ երկրին ցամքբառերը ցոյց չեն տար որ երկրին ցամքելէն ելէն ելէն ելէն 
ետք ագռաւը տապան դարձաւ, նոյնպէս ալ, ետք ագռաւը տապան դարձաւ, նոյնպէս ալ, ետք ագռաւը տապան դարձաւ, նոյնպէս ալ, ետք ագռաւը տապան դարձաւ, նոյնպէս ալ, ««««ՉՉՉՉյարաբերեցաւ յարաբերեցաւ յարաբերեցաւ յարաբերեցաւ 
անոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւանոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւանոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւանոր հետ, մինչեւ որ իր անդրանիկ զաւակը ծնաւ» » » » բառերը, բառերը, բառերը, բառերը, 
ցոյց չեն տար որ իցոյց չեն տար որ իցոյց չեն տար որ իցոյց չեն տար որ իր անդրանիկ զաւակին ծնունդէր անդրանիկ զաւակին ծնունդէր անդրանիկ զաւակին ծնունդէր անդրանիկ զաւակին ծնունդէն ետք` ն ետք` ն ետք` ն ետք` 
Յովսէփ յարաբերեցաւ ՄարիամիՅովսէփ յարաբերեցաւ ՄարիամիՅովսէփ յարաբերեցաւ ՄարիամիՅովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամինննն    հետ:հետ:հետ:հետ:    

բ) բ) բ) բ) Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, 
ՄԻՆՉԵՒ որ տոՄԻՆՉԵՒ որ տոՄԻՆՉԵՒ որ տոՄԻՆՉԵՒ որ տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսւգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսւգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսւգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարես» » » » 
((((Մատթէոս 5.26): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Մատթէոս 5.26): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Մատթէոս 5.26): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած Մատթէոս 5.26): Ի՞նչպէս պէտք է հասկնալ հոս գործածուած 
««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը: Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Յիսուս տուեալ հաստատուբառը: Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Յիսուս տուեալ հաստատուբառը: Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Յիսուս տուեալ հաստատուբառը: Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Յիսուս տուեալ հաստատու----
մով: Արդեօք ըսել կ'ուզէ թէ մեղաւորը դժոխքի բանտը նետմով: Արդեօք ըսել կ'ուզէ թէ մեղաւորը դժոխքի բանտը նետմով: Արդեօք ըսել կ'ուզէ թէ մեղաւորը դժոխքի բանտը նետմով: Արդեօք ըսել կ'ուզէ թէ մեղաւորը դժոխքի բանտը նետ----
ուելէ ետք, առիթը պիտի ունենայ իր մեղքերու տուգանքին ուելէ ետք, առիթը պիտի ունենայ իր մեղքերու տուգանքին ուելէ ետք, առիթը պիտի ունենայ իր մեղքերու տուգանքին ուելէ ետք, առիթը պիտի ունենայ իր մեղքերու տուգանքին 
վերջին դավերջին դավերջին դավերջին դահեկանը վճարելու եւ դժոխքէն դո՞ւրս գալու: հեկանը վճարելու եւ դժոխքէն դո՞ւրս գալու: հեկանը վճարելու եւ դժոխքէն դո՞ւրս գալու: հեկանը վճարելու եւ դժոխքէն դո՞ւրս գալու: 
Մեղաւորը որոշ պատիժ մը ստանալէ ետք իր մեղքերուն Մեղաւորը որոշ պատիժ մը ստանալէ ետք իր մեղքերուն Մեղաւորը որոշ պատիժ մը ստանալէ ետք իր մեղքերուն Մեղաւորը որոշ պատիժ մը ստանալէ ետք իր մեղքերուն 
համար` դո՞ւրս պիտի գայ դժոխքէն: Ա՞յս է Յիսուսի ըսել համար` դո՞ւրս պիտի գայ դժոխքէն: Ա՞յս է Յիսուսի ըսել համար` դո՞ւրս պիտի գայ դժոխքէն: Ա՞յս է Յիսուսի ըսել համար` դո՞ւրս պիտի գայ դժոխքէն: Ա՞յս է Յիսուսի ըսել 
ուզածը: Եթէ այս է Յիսուսի ըսել ուզածը, ուրեմն դժոխքը կը ուզածը: Եթէ այս է Յիսուսի ըսել ուզածը, ուրեմն դժոխքը կը ուզածը: Եթէ այս է Յիսուսի ըսել ուզածը, ուրեմն դժոխքը կը ուզածը: Եթէ այս է Յիսուսի ըսել ուզածը, ուրեմն դժոխքը կը 
դադրի յաւիտենական ըլլալէ, իսկ եթէ դժոխքը յաւիտենական դադրի յաւիտենական ըլլալէ, իսկ եթէ դժոխքը յաւիտենական դադրի յաւիտենական ըլլալէ, իսկ եթէ դժոխքը յաւիտենական դադրի յաւիտենական ըլլալէ, իսկ եթէ դժոխքը յաւիտենական 
չէ` ուչէ` ուչէ` ուչէ` ուրեմն Աստուծոյ խօսքը կը սխալի երբ կը խօսի դժոխքին րեմն Աստուծոյ խօսքը կը սխալի երբ կը խօսի դժոխքին րեմն Աստուծոյ խօսքը կը սխալի երբ կը խօսի դժոխքին րեմն Աստուծոյ խօսքը կը սխալի երբ կը խօսի դժոխքին 
յաւիտենական ըլլալուն մասին:յաւիտենական ըլլալուն մասին:յաւիտենական ըլլալուն մասին:յաւիտենական ըլլալուն մասին:    

Իրականութեան մէջ Յիսուսի կատարածը բառախաղ մըն Իրականութեան մէջ Յիսուսի կատարածը բառախաղ մըն Իրականութեան մէջ Յիսուսի կատարածը բառախաղ մըն Իրականութեան մէջ Յիսուսի կատարածը բառախաղ մըն 
է: Երբ ան կ'ըսէ` է: Երբ ան կ'ըսէ` է: Երբ ան կ'ըսէ` է: Երբ ան կ'ըսէ` ««««Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, Վստահ եղիր որ բանտէն պիտի չելլես, 
մինչեւ որ տուգանմինչեւ որ տուգանմինչեւ որ տուգանմինչեւ որ տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսքիդ վերջին դահեկանը չվճարեսքիդ վերջին դահեկանը չվճարես»,»,»,»,    խորքին խորքին խորքին խորքին 
մէջ ըսել կ'ուզէ, թէ մեղաւորմէջ ըսել կ'ուզէ, թէ մեղաւորմէջ ըսել կ'ուզէ, թէ մեղաւորմէջ ըսել կ'ուզէ, թէ մեղաւոր    մարդը երբեք ալ պիտի մարդը երբեք ալ պիտի մարդը երբեք ալ պիտի մարդը երբեք ալ պիտի չկրնայ չկրնայ չկրնայ չկրնայ 
դժոխքի բանտէն դուրս գալ. եւ ինչո՞ւ. դժոխքի բանտէն դուրս գալ. եւ ինչո՞ւ. դժոխքի բանտէն դուրս գալ. եւ ինչո՞ւ. դժոխքի բանտէն դուրս գալ. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երբեք ալ որովհետեւ երբեք ալ որովհետեւ երբեք ալ որովհետեւ երբեք ալ 
պիտի չկարենայ իր մեղքերուն տուգանքը վճարել դժոխքին պիտի չկարենայ իր մեղքերուն տուգանքը վճարել դժոխքին պիտի չկարենայ իր մեղքերուն տուգանքը վճարել դժոխքին պիտի չկարենայ իր մեղքերուն տուգանքը վճարել դժոխքին 
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մէջ: Եթէ երբեք դժոխքէն դուրս` երկրի վրայ եղած ժամանակ մէջ: Եթէ երբեք դժոխքէն դուրս` երկրի վրայ եղած ժամանակ մէջ: Եթէ երբեք դժոխքէն դուրս` երկրի վրայ եղած ժամանակ մէջ: Եթէ երբեք դժոխքէն դուրս` երկրի վրայ եղած ժամանակ 
չկրցաւ կամ չուզեց վճարել իր մեղքերուն տուգանքը, դժոխք չկրցաւ կամ չուզեց վճարել իր մեղքերուն տուգանքը, դժոխք չկրցաւ կամ չուզեց վճարել իր մեղքերուն տուգանքը, դժոխք չկրցաւ կամ չուզեց վճարել իր մեղքերուն տուգանքը, դժոխք 
նետուելէ ետք ինետուելէ ետք ինետուելէ ետք ինետուելէ ետք ի՞նչպէս պիտի կարենայ վճարել: Եթէ երբեք ՞նչպէս պիտի կարենայ վճարել: Եթէ երբեք ՞նչպէս պիտի կարենայ վճարել: Եթէ երբեք ՞նչպէս պիտի կարենայ վճարել: Եթէ երբեք 
ազատ եղած ժամանակ այդ վճարումը չկատարեց, ի՞նչպէս ազատ եղած ժամանակ այդ վճարումը չկատարեց, ի՞նչպէս ազատ եղած ժամանակ այդ վճարումը չկատարեց, ի՞նչպէս ազատ եղած ժամանակ այդ վճարումը չկատարեց, ի՞նչպէս 
պիտի կարենայ այդ վճարումը կատարել երբ ազատութիւնը պիտի կարենայ այդ վճարումը կատարել երբ ազատութիւնը պիտի կարենայ այդ վճարումը կատարել երբ ազատութիւնը պիտի կարենայ այդ վճարումը կատարել երբ ազատութիւնը 
կը խլուի իր ձեռքէն:կը խլուի իր ձեռքէն:կը խլուի իր ձեռքէն:կը խլուի իր ձեռքէն:    

գգգգ) ) ) ) Աստուած երազով Յակոբ նահապետին ըսաւ. Աստուած երազով Յակոբ նահապետին ըսաւ. Աստուած երազով Յակոբ նահապետին ըսաւ. Աստուած երազով Յակոբ նահապետին ըսաւ. ««««Քանզի Քանզի Քանզի Քանզի 
ՄԻՆՉԵՒ որ իմ քեզի ըսածս չընեմ, քեզ պիտի չթողումՄԻՆՉԵՒ որ իմ քեզի ըսածս չընեմ, քեզ պիտի չթողումՄԻՆՉԵՒ որ իմ քեզի ըսածս չընեմ, քեզ պիտի չթողումՄԻՆՉԵՒ որ իմ քեզի ըսածս չընեմ, քեզ պիտի չթողում»»»»    
((((ԾնԾնԾնԾննդոց 28.15):նդոց 28.15):նդոց 28.15):նդոց 28.15):    Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Ի՞նչ ըսել կ'ուզէ Աստուած իր այս խօսքով: Աստուած իր այս խօսքով: Աստուած իր այս խօսքով: Աստուած իր այս խօսքով: 
ԸԸԸԸսել կ'ուզէ թէ Յակոբին իր ըսածը ընելէ ետք` պիտի թողոսել կ'ուզէ թէ Յակոբին իր ըսածը ընելէ ետք` պիտի թողոսել կ'ուզէ թէ Յակոբին իր ըսածը ընելէ ետք` պիտի թողոսել կ'ուզէ թէ Յակոբին իր ըսածը ընելէ ետք` պիտի թողո՞՞՞՞ւ ւ ւ ւ 
Յակոբը, թէ` Յակոբը, թէ` Յակոբը, թէ` Յակոբը, թէ` ըսել կ'ուզէ որ ըսել կ'ուզէ որ ըսել կ'ուզէ որ ըսել կ'ուզէ որ ինք միշտ Յակոբին կողքին պիտի ինք միշտ Յակոբին կողքին պիտի ինք միշտ Յակոբին կողքին պիտի ինք միշտ Յակոբին կողքին պիտի 
ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    ՀարցՀարցՀարցՀարցումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով. հումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով. հումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով. հումը կարելի է դնել ուրիշ ձեւով. համարը ի՞նչ կը ամարը ի՞նչ կը ամարը ի՞նչ կը ամարը ի՞նչ կը 
փորձէ ցոյց տալ մեզի: Կը փորձէ ցոյցփորձէ ցոյց տալ մեզի: Կը փորձէ ցոյցփորձէ ցոյց տալ մեզի: Կը փորձէ ցոյցփորձէ ցոյց տալ մեզի: Կը փորձէ ցոյց    տալ մեզի թէ Աստուած տալ մեզի թէ Աստուած տալ մեզի թէ Աստուած տալ մեզի թէ Աստուած 
միշտ Յակոբին կողքի՞ն է, թէ` կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ միշտ Յակոբին կողքի՞ն է, թէ` կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ միշտ Յակոբին կողքի՞ն է, թէ` կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ միշտ Յակոբին կողքի՞ն է, թէ` կը փորձէ ցոյց տալ մեզի թէ 
Աստուած միշտ Յակոբին կողքին կենալէ ետք, տեղ Աստուած միշտ Յակոբին կողքին կենալէ ետք, տեղ Աստուած միշտ Յակոբին կողքին կենալէ ետք, տեղ Աստուած միշտ Յակոբին կողքին կենալէ ետք, տեղ ու ժամաու ժամաու ժամաու ժամա----
նակնակնակնակ    պիտի գայ երբպիտի գայ երբպիտի գայ երբպիտի գայ երբ    զինք պզինք պզինք պզինք պիտի լքէիտի լքէիտի լքէիտի լքէ::::    ՅՅՅՅստակ է թէ հոս գործածստակ է թէ հոս գործածստակ է թէ հոս գործածստակ է թէ հոս գործած----
ուած ուած ուած ուած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառին նպատակը ցոյց տալն է թէ Աստուած բառին նպատակը ցոյց տալն է թէ Աստուած բառին նպատակը ցոյց տալն է թէ Աստուած բառին նպատակը ցոյց տալն է թէ Աստուած 
միշտ Յակոբին հետ պիտի ըլմիշտ Յակոբին հետ պիտի ըլմիշտ Յակոբին հետ պիտի ըլմիշտ Յակոբին հետ պիտի ըլլայ, եւ ոլայ, եւ ոլայ, եւ ոլայ, եւ ո´́́́չ թէ ցոյց տալ թէ Աստչ թէ ցոյց տալ թէ Աստչ թէ ցոյց տալ թէ Աստչ թէ ցոյց տալ թէ Աստ----
ուած բաւական Յակոբին հետ ըլլալէ ետք` զինք պիտի լքէ:ուած բաւական Յակոբին հետ ըլլալէ ետք` զինք պիտի լքէ:ուած բաւական Յակոբին հետ ըլլալէ ետք` զինք պիտի լքէ:ուած բաւական Յակոբին հետ ըլլալէ ետք` զինք պիտի լքէ:    

դդդդ) ) ) ) Դաւիթ իր որդիին` Սողոմոնին ըսաւ. Դաւիթ իր որդիին` Սողոմոնին ըսաւ. Դաւիթ իր որդիին` Սողոմոնին ըսաւ. Դաւիթ իր որդիին` Սողոմոնին ըսաւ. ««««Աստուած քեզ Աստուած քեզ Աստուած քեզ Աստուած քեզ 
պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, ՄԻՆՉԵՒ որ Տիրոջը պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, ՄԻՆՉԵՒ որ Տիրոջը պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, ՄԻՆՉԵՒ որ Տիրոջը պիտի չթողու ու քեզ երեսէ պիտի չձգէ, ՄԻՆՉԵՒ որ Տիրոջը 
տանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնեստանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնեստանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնեստանը ծառայութեանը բոլոր գործերը լմնցնես»»»» ( ( ( (Ա.ՄնացորԱ.ՄնացորԱ.ՄնացորԱ.Մնացոր----
դաց 28.20): Դաւիթ մադաց 28.20): Դաւիթ մադաց 28.20): Դաւիթ մադաց 28.20): Դաւիթ մարգարէն ի՞նչ կը փորձէ ըսել իր որդիին րգարէն ի՞նչ կը փորձէ ըսել իր որդիին րգարէն ի՞նչ կը փորձէ ըսել իր որդիին րգարէն ի՞նչ կը փորձէ ըսել իր որդիին 
այստեղ: Արդեօք կը փորձէ հասկցնել անոր, թէ այստեղ: Արդեօք կը փորձէ հասկցնել անոր, թէ այստեղ: Արդեօք կը փորձէ հասկցնել անոր, թէ այստեղ: Արդեօք կը փորձէ հասկցնել անոր, թէ ««««Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը 
ծառայութեանը բոլոր գործերըծառայութեանը բոլոր գործերըծառայութեանը բոլոր գործերըծառայութեանը բոլոր գործերը»»»»    լմնցնելէ ետք` Աստուած զինք լմնցնելէ ետք` Աստուած զինք լմնցնելէ ետք` Աստուած զինք լմնցնելէ ետք` Աստուած զինք 
պիտի թողո՞ւ եւ երեսի վրա՞յ պիտի ձգէ: Ա՞յս է որ Դաւիթ կը պիտի թողո՞ւ եւ երեսի վրա՞յ պիտի ձգէ: Ա՞յս է որ Դաւիթ կը պիտի թողո՞ւ եւ երեսի վրա՞յ պիտի ձգէ: Ա՞յս է որ Դաւիթ կը պիտի թողո՞ւ եւ երեսի վրա՞յ պիտի ձգէ: Ա՞յս է որ Դաւիթ կը 
փորձէ ցոյց տալ իր որդիին իր տուեալ խօսքով, թէ ընդհակափորձէ ցոյց տալ իր որդիին իր տուեալ խօսքով, թէ ընդհակափորձէ ցոյց տալ իր որդիին իր տուեալ խօսքով, թէ ընդհակափորձէ ցոյց տալ իր որդիին իր տուեալ խօսքով, թէ ընդհակա----
ռակը, կը փորձէ յայտնել ու վստահեցնել անոր թէ Աստուած ռակը, կը փորձէ յայտնել ու վստահեցնել անոր թէ Աստուած ռակը, կը փորձէ յայտնել ու վստահեցնել անոր թէ Աստուած ռակը, կը փորձէ յայտնել ու վստահեցնել անոր թէ Աստուած 
բնաւ զինք պիտի չթողու եւ երեսի վրայ պիտի չձգէ, նոյնիսկ բնաւ զինք պիտի չթողու եւ երեսի վրայ պիտի չձգէ, նոյնիսկ բնաւ զինք պիտի չթողու եւ երեսի վրայ պիտի չձգէ, նոյնիսկ բնաւ զինք պիտի չթողու եւ երեսի վրայ պիտի չձգէ, նոյնիսկ 
Տիրոջը տանը ծառայութեանը գործերը կատարելէ ետք:Տիրոջը տանը ծառայութեանը գործերը կատարելէ ետք:Տիրոջը տանը ծառայութեանը գործերը կատարելէ ետք:Տիրոջը տանը ծառայութեանը գործերը կատարելէ ետք:    

««««ՄինչեւՄինչեւՄինչեւՄինչեւ» » » » բառը տողին առաջին կէսին առնչուած է եւ ոբառը տողին առաջին կէսին առնչուած է եւ ոբառը տողին առաջին կէսին առնչուած է եւ ոբառը տողին առաջին կէսին առնչուած է եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ երկրորդ կէսին: Եթէ ըսենք որ թէ երկրորդ կէսին: Եթէ ըսենք որ թէ երկրորդ կէսին: Եթէ ըսենք որ թէ երկրորդ կէսին: Եթէ ըսենք որ ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը տողինբառը տողինբառը տողինբառը տողին    
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երկրորդ կէսին հետ առնչուած է, ըսած կ'ըլլանք, թէ Դաւիթ երկրորդ կէսին հետ առնչուած է, ըսած կ'ըլլանք, թէ Դաւիթ երկրորդ կէսին հետ առնչուած է, ըսած կ'ըլլանք, թէ Դաւիթ երկրորդ կէսին հետ առնչուած է, ըսած կ'ըլլանք, թէ Դաւիթ 
մարգարէին խօսքին նպատակն է, ցոյց տալ իր որդիին` մարգարէին խօսքին նպատակն է, ցոյց տալ իր որդիին` մարգարէին խօսքին նպատակն է, ցոյց տալ իր որդիին` մարգարէին խօսքին նպատակն է, ցոյց տալ իր որդիին` 
Սողոմոնին, թէ Աստուած զինք պիտի լքէ ու երեսի վրայ ձգէ Սողոմոնին, թէ Աստուած զինք պիտի լքէ ու երեսի վրայ ձգէ Սողոմոնին, թէ Աստուած զինք պիտի լքէ ու երեսի վրայ ձգէ Սողոմոնին, թէ Աստուած զինք պիտի լքէ ու երեսի վրայ ձգէ 
««««Տիրոջը տանը ծառայուՏիրոջը տանը ծառայուՏիրոջը տանը ծառայուՏիրոջը տանը ծառայութեանը բոլոր գործերըթեանը բոլոր գործերըթեանը բոլոր գործերըթեանը բոլոր գործերը»»»»    լմնցնելէ ետք. լմնցնելէ ետք. լմնցնելէ ետք. լմնցնելէ ետք. 
իսկ եթէ ըսենք որ իսկ եթէ ըսենք որ իսկ եթէ ըսենք որ իսկ եթէ ըսենք որ ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը տողին առաջինբառը տողին առաջինբառը տողին առաջինբառը տողին առաջին    կէսինկէսինկէսինկէսին    
առնչուած է, յստակ կը դառնայ, որ Դաւիթ մարգարէին առնչուած է, յստակ կը դառնայ, որ Դաւիթ մարգարէին առնչուած է, յստակ կը դառնայ, որ Դաւիթ մարգարէին առնչուած է, յստակ կը դառնայ, որ Դաւիթ մարգարէին 
խօսքին նպատակն է իր որխօսքին նպատակն է իր որխօսքին նպատակն է իր որխօսքին նպատակն է իր որդիին ցոյց տալ, թէ Աստուած բնաւ դիին ցոյց տալ, թէ Աստուած բնաւ դիին ցոյց տալ, թէ Աստուած բնաւ դիին ցոյց տալ, թէ Աստուած բնաւ 
զինք պիտի չլքէ ու երեսի վրայ պիտի չձգէ զինք պիտի չլքէ ու երեսի վրայ պիտի չձգէ զինք պիտի չլքէ ու երեսի վրայ պիտի չձգէ զինք պիտի չլքէ ու երեսի վրայ պիտի չձգէ ««««Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը Տիրոջը տանը 
ծառայութեանը բոլոր գործեծառայութեանը բոլոր գործեծառայութեանը բոլոր գործեծառայութեանը բոլոր գործերըրըրըրը»»»»    կատարած ժամանակ կամ կատարած ժամանակ կամ կատարած ժամանակ կամ կատարած ժամանակ կամ 
կատարելէ ետք: Դուք դատեկատարելէ ետք: Դուք դատեկատարելէ ետք: Դուք դատեկատարելէ ետք: Դուք դատեցէք, թէ Դաւիթ մարգարէնցէք, թէ Դաւիթ մարգարէնցէք, թէ Դաւիթ մարգարէնցէք, թէ Դաւիթ մարգարէն    
««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառով ի՞նչ ըսել ուզեց:բառով ի՞նչ ըսել ուզեց:բառով ի՞նչ ըսել ուզեց:բառով ի՞նչ ըսել ուզեց:    

Երբ մէկու մը ըսեմ. Երբ մէկու մը ըսեմ. Երբ մէկու մը ըսեմ. Երբ մէկու մը ըսեմ. ««««Քեզ պիտի չթողում ՄԻՆՉԵՒ որ Քեզ պիտի չթողում ՄԻՆՉԵՒ որ Քեզ պիտի չթողում ՄԻՆՉԵՒ որ Քեզ պիտի չթողում ՄԻՆՉԵՒ որ 
տունդ կառուցեստունդ կառուցեստունդ կառուցեստունդ կառուցես»,»,»,»,    ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ.ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ.ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ.ի՞նչ ըսել կ'ուզեմ.    արդեօք ըսել կ'ուզեմ թէ արդեօք ըսել կ'ուզեմ թէ արդեօք ըսել կ'ուզեմ թէ արդեօք ըսել կ'ուզեմ թէ 
իր կողքին պիտի ըլլամ մինչեւ իր տան կառուցո՞ւմը, թէ` ըսել իր կողքին պիտի ըլլամ մինչեւ իր տան կառուցո՞ւմը, թէ` ըսել իր կողքին պիտի ըլլամ մինչեւ իր տան կառուցո՞ւմը, թէ` ըսել իր կողքին պիտի ըլլամ մինչեւ իր տան կառուցո՞ւմը, թէ` ըսել 
կ'ուզեմ որ իր տան կառուցումէն ետք` զինք պիտի լքեմ:կ'ուզեմ որ իր տան կառուցումէն ետք` զինք պիտի լքեմ:կ'ուզեմ որ իր տան կառուցումէն ետք` զինք պիտի լքեմ:կ'ուզեմ որ իր տան կառուցումէն ետք` զինք պիտի լքեմ:    

եեեե) ) ) ) Երբ Բ.Երբ Բ.Երբ Բ.Երբ Բ.Օրինաց 34.6Օրինաց 34.6Օրինաց 34.6Օրինաց 34.6----ին մէջ կ'ըսուի, թէ ին մէջ կ'ըսուի, թէ ին մէջ կ'ըսուի, թէ ին մէջ կ'ըսուի, թէ ««««ՄԻՆՉԵՒ այՄԻՆՉԵՒ այՄԻՆՉԵՒ այՄԻՆՉԵՒ այ----
սօր ոեւէ մարդ անոր (Մովսէսի) գերեզմանին տեղը չգիտցաւսօր ոեւէ մարդ անոր (Մովսէսի) գերեզմանին տեղը չգիտցաւսօր ոեւէ մարդ անոր (Մովսէսի) գերեզմանին տեղը չգիտցաւսօր ոեւէ մարդ անոր (Մովսէսի) գերեզմանին տեղը չգիտցաւ»,»,»,»,    
արդեօ՞ք ըսել կ'ուզուի, թէ այս բառերուն գրութենէն ետք արդեօ՞ք ըսել կ'ուզուի, թէ այս բառերուն գրութենէն ետք արդեօ՞ք ըսել կ'ուզուի, թէ այս բառերուն գրութենէն ետք արդեօ՞ք ըսել կ'ուզուի, թէ այս բառերուն գրութենէն ետք 
մարդիկ Մովսէսի գերեզմանին տեղը գիտցան:մարդիկ Մովսէսի գերեզմանին տեղը գիտցան:մարդիկ Մովսէսի գերեզմանին տեղը գիտցան:մարդիկ Մովսէսի գերեզմանին տեղը գիտցան:    Ինչպէս հոս Ինչպէս հոս Ինչպէս հոս Ինչպէս հոս 
գործածուած գործածուած գործածուած գործածուած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը ցոյց չի տար թէ մարդիկ հետաբառը ցոյց չի տար թէ մարդիկ հետաբառը ցոյց չի տար թէ մարդիկ հետաբառը ցոյց չի տար թէ մարդիկ հետա----
գայիգայիգայիգային գիտցան Մովսէսի գերեզմանին տեղը, նոյնպէս ալ ն գիտցան Մովսէսի գերեզմանին տեղը, նոյնպէս ալ ն գիտցան Մովսէսի գերեզմանին տեղը, նոյնպէս ալ ն գիտցան Մովսէսի գերեզմանին տեղը, նոյնպէս ալ 
Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25Մատթէոս 1.25----ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ին մէջ գործածուած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը ցոյց չի բառը ցոյց չի բառը ցոյց չի բառը ցոյց չի 
տար թէ Յովսէփ հետագային գիտցաւ կամ ճանչցաւ Մարիատար թէ Յովսէփ հետագային գիտցաւ կամ ճանչցաւ Մարիատար թէ Յովսէփ հետագային գիտցաւ կամ ճանչցաւ Մարիատար թէ Յովսէփ հետագային գիտցաւ կամ ճանչցաւ Մարիա----
մը:մը:մը:մը:    

զ) Կը պատմուի որ երբ հզ) Կը պատմուի որ երբ հզ) Կը պատմուի որ երբ հզ) Կը պատմուի որ երբ հրեայ մարդ մը իր գիւղէն դուրս րեայ մարդ մը իր գիւղէն դուրս րեայ մարդ մը իր գիւղէն դուրս րեայ մարդ մը իր գիւղէն դուրս 
կը բերուէր բանտ տարուելու համար Հռոմայեցի զինուորնեկը բերուէր բանտ տարուելու համար Հռոմայեցի զինուորնեկը բերուէր բանտ տարուելու համար Հռոմայեցի զինուորնեկը բերուէր բանտ տարուելու համար Հռոմայեցի զինուորնե----
րորորորու կողմէ,ւ կողմէ,ւ կողմէ,ւ կողմէ,    Յորդանան գետի ջուրին քովէն անցած ժամանակ, Յորդանան գետի ջուրին քովէն անցած ժամանակ, Յորդանան գետի ջուրին քովէն անցած ժամանակ, Յորդանան գետի ջուրին քովէն անցած ժամանակ, 
ձեռքը եղած ձեռքը եղած ձեռքը եղած ձեռքը եղած մուրճի երկաթը գետի ջուրին մէջ նետեց եւ ըսաւ.մուրճի երկաթը գետի ջուրին մէջ նետեց եւ ըսաւ.մուրճի երկաթը գետի ջուրին մէջ նետեց եւ ըսաւ.մուրճի երկաթը գետի ջուրին մէջ նետեց եւ ըսաւ.    
««««Պիտի չդառնամ գիւղս ՄԻՆՉԵՒ որ մուրճիս երկաթի կտորը Պիտի չդառնամ գիւղս ՄԻՆՉԵՒ որ մուրճիս երկաթի կտորը Պիտի չդառնամ գիւղս ՄԻՆՉԵՒ որ մուրճիս երկաթի կտորը Պիտի չդառնամ գիւղս ՄԻՆՉԵՒ որ մուրճիս երկաթի կտորը 
ջուրին երեսը ելլէջուրին երեսը ելլէջուրին երեսը ելլէջուրին երեսը ելլէ»:»:»:»:    Ի՞նչ ըսել ուզեց իր այս խօսքով: ԱրդեօԻ՞նչ ըսել ուզեց իր այս խօսքով: ԱրդեօԻ՞նչ ըսել ուզեց իր այս խօսքով: ԱրդեօԻ՞նչ ըսել ուզեց իր այս խօսքով: Արդեօք ք ք ք 
ըսել ուզեց թէ ժամանակ պիտի գարըսել ուզեց թէ ժամանակ պիտի գարըսել ուզեց թէ ժամանակ պիտի գարըսել ուզեց թէ ժամանակ պիտի գար    երբ երկաթերբ երկաթերբ երկաթերբ երկաթի կտորը ջուի կտորը ջուի կտորը ջուի կտորը ջու----
րին երե՞սը պիտի ելլէրին երե՞սը պիտի ելլէրին երե՞սը պիտի ելլէրին երե՞սը պիտի ելլէրրրր    եւ ինք իր եւ ինք իր եւ ինք իր եւ ինք իր գի՞ւղը պիտի դառնարգի՞ւղը պիտի դառնարգի՞ւղը պիտի դառնարգի՞ւղը պիտի դառնար, , , , թէ թէ թէ թէ 
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ընդհակառակը` ըսել ուզեց որընդհակառակը` ըսել ուզեց որընդհակառակը` ըսել ուզեց որընդհակառակը` ըսել ուզեց որ    բնաբնաբնաբնա´́́́ւ իր գիւղը պիտի չդառւ իր գիւղը պիտի չդառւ իր գիւղը պիտի չդառւ իր գիւղը պիտի չդառ----
նայ:նայ:նայ:նայ:    Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս ««««պիտի չդառնամ գիւղս մինչեւ...պիտի չդառնամ գիւղս մինչեւ...պիտի չդառնամ գիւղս մինչեւ...պիտի չդառնամ գիւղս մինչեւ...»»»»    խօսքով, խօսքով, խօսքով, խօսքով, 
ըսել չուզեց թէ հետագային պիտի դառնար, նոյնպէս ալ, ըսել չուզեց թէ հետագային պիտի դառնար, նոյնպէս ալ, ըսել չուզեց թէ հետագային պիտի դառնար, նոյնպէս ալ, ըսել չուզեց թէ հետագային պիտի դառնար, նոյնպէս ալ, 
Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս ««««չյարաբերեցաւ անոր հետ,չյարաբերեցաւ անոր հետ,չյարաբերեցաւ անոր հետ,չյարաբերեցաւ անոր հետ,    մինչեւ...մինչեւ...մինչեւ...մինչեւ...»»»»    հաստատուհաստատուհաստատուհաստատու----
մով, ըսել չուզեց թէ հետագային յարաբերեցաւ:մով, ըսել չուզեց թէ հետագային յարաբերեցաւ:մով, ըսել չուզեց թէ հետագային յարաբերեցաւ:մով, ըսել չուզեց թէ հետագային յարաբերեցաւ:    

Մեր Մեր Մեր Մեր խօսակցութենէն բազմահարիւր օրինակխօսակցութենէն բազմահարիւր օրինակխօսակցութենէն բազմահարիւր օրինակխօսակցութենէն բազմահարիւր օրինակներ կարելի ներ կարելի ներ կարելի ներ կարելի 
է տալ: Լոկ մէկ հատով բաւարարուիմ: Երբ անձի մը ըսեմէ տալ: Լոկ մէկ հատով բաւարարուիմ: Երբ անձի մը ըսեմէ տալ: Լոկ մէկ հատով բաւարարուիմ: Երբ անձի մը ըսեմէ տալ: Լոկ մէկ հատով բաւարարուիմ: Երբ անձի մը ըսեմ. . . . 
««««Հոս սպասէ ՄԻՆՉԵՒ որ գամՀոս սպասէ ՄԻՆՉԵՒ որ գամՀոս սպասէ ՄԻՆՉԵՒ որ գամՀոս սպասէ ՄԻՆՉԵՒ որ գամ»»»»,,,,    իիիի՞նչ ըսել կ'ուզեմ արդեօք. ՞նչ ըսել կ'ուզեմ արդեօք. ՞նչ ըսել կ'ուզեմ արդեօք. ՞նչ ըսել կ'ուզեմ արդեօք. 
կամ ի՞նչ է նպատակս. անձին ըսել որ տեղը կամ ի՞նչ է նպատակս. անձին ըսել որ տեղը կամ ի՞նչ է նպատակս. անձին ըսել որ տեղը կամ ի՞նչ է նպատակս. անձին ըսել որ տեղը մնայ ու սպասէ մնայ ու սպասէ մնայ ու սպասէ մնայ ու սպասէ 
մինչեւ գա՞լս, թէ` անոր ըսելմինչեւ գա՞լս, թէ` անոր ըսելմինչեւ գա՞լս, թէ` անոր ըսելմինչեւ գա՞լս, թէ` անոր ըսել    որ գալէս ետք` ձգէ ու երթայ:որ գալէս ետք` ձգէ ու երթայ:որ գալէս ետք` ձգէ ու երթայ:որ գալէս ետք` ձգէ ու երթայ:    

Կ'Կ'Կ'Կ'աւարտեմ աւարտեմ աւարտեմ աւարտեմ ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառին մասին` բառին մասին` բառին մասին` բառին մասին` Յովհան ՈսկեբեՅովհան ՈսկեբեՅովհան ՈսկեբեՅովհան Ոսկեբե----
րան Հայրապետին րան Հայրապետին րան Հայրապետին րան Հայրապետին վկայութեամբ.վկայութեամբ.վկայութեամբ.վկայութեամբ.    ««««Այստեղ կը գործածուի Այստեղ կը գործածուի Այստեղ կը գործածուի Այստեղ կը գործածուի 
««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » բառը, ոբառը, ոբառը, ոբառը, ո´́́́չ միայն ցոյց տալու համար, թէ Յովսէփ չ միայն ցոյց տալու համար, թէ Յովսէփ չ միայն ցոյց տալու համար, թէ Յովսէփ չ միայն ցոյց տալու համար, թէ Յովսէփ 
Յիսուսի ծնունդէն առաջ երբեք չէր յարաբեՅիսուսի ծնունդէն առաջ երբեք չէր յարաբեՅիսուսի ծնունդէն առաջ երբեք չէր յարաբեՅիսուսի ծնունդէն առաջ երբեք չէր յարաբերած Մարիամի րած Մարիամի րած Մարիամի րած Մարիամի 
հետ, այլ նաեւ ցոյց տալու համար` թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք հետ, այլ նաեւ ցոյց տալու համար` թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք հետ, այլ նաեւ ցոյց տալու համար` թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք հետ, այլ նաեւ ցոյց տալու համար` թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք 
նաեւ Յովսէփ երբեք չյարաբերեցաւ Մարիամի հետնաեւ Յովսէփ երբեք չյարաբերեցաւ Մարիամի հետնաեւ Յովսէփ երբեք չյարաբերեցաւ Մարիամի հետնաեւ Յովսէփ երբեք չյարաբերեցաւ Մարիամի հետ»:»:»:»:    

Խօսելէ ետք Մատթէոս 1.25Խօսելէ ետք Մատթէոս 1.25Խօսելէ ետք Մատթէոս 1.25Խօսելէ ետք Մատթէոս 1.25----ին մէջ տեղ գտած ին մէջ տեղ գտած ին մէջ տեղ գտած ին մէջ տեղ գտած ««««մինչեւմինչեւմինչեւմինչեւ» » » » եւ եւ եւ եւ 
««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ» » » » բառերուն մասին, որոնց վրայ հիմնուելով որոշ բառերուն մասին, որոնց վրայ հիմնուելով որոշ բառերուն մասին, որոնց վրայ հիմնուելով որոշ բառերուն մասին, որոնց վրայ հիմնուելով որոշ 
հոսանքներ կ'ըսեն թէ Յիսուս ուրիշ եղբահոսանքներ կ'ըսեն թէ Յիսուս ուրիշ եղբահոսանքներ կ'ըսեն թէ Յիսուս ուրիշ եղբահոսանքներ կ'ըսեն թէ Յիսուս ուրիշ եղբայրներ ալ ունեցաւ, յրներ ալ ունեցաւ, յրներ ալ ունեցաւ, յրներ ալ ունեցաւ, 
հաւանաբար, որպէսզի բացատրութիւնն ու պատասխանը հաւանաբար, որպէսզի բացատրութիւնն ու պատասխանը հաւանաբար, որպէսզի բացատրութիւնն ու պատասխանը հաւանաբար, որպէսզի բացատրութիւնն ու պատասխանը 
ամբողջական ըլլայ, պէտք է խօսիլ նաեւ Յակոբոսի, Յովսէսի, ամբողջական ըլլայ, պէտք է խօսիլ նաեւ Յակոբոսի, Յովսէսի, ամբողջական ըլլայ, պէտք է խօսիլ նաեւ Յակոբոսի, Յովսէսի, ամբողջական ըլլայ, պէտք է խօսիլ նաեւ Յակոբոսի, Յովսէսի, 
Սիմոնի եւ Յուդայի համար գործածուած Սիմոնի եւ Յուդայի համար գործածուած Սիմոնի եւ Յուդայի համար գործածուած Սիմոնի եւ Յուդայի համար գործածուած ««««եղբայրներեղբայրներեղբայրներեղբայրներ» » » » բառին բառին բառին բառին 
մասին (Մատթէոս 13.55):մասին (Մատթէոս 13.55):մասին (Մատթէոս 13.55):մասին (Մատթէոս 13.55):    

    
Որպէսզի պատկերը եւ բացատրութիւնը ամբողջական Որպէսզի պատկերը եւ բացատրութիւնը ամբողջական Որպէսզի պատկերը եւ բացատրութիւնը ամբողջական Որպէսզի պատկերը եւ բացատրութիւնը ամբողջական 

ըլլայ, խօսինք նաըլլայ, խօսինք նաըլլայ, խօսինք նաըլլայ, խօսինք նաեւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի եւ Յիսուսի ««««եղբայրներունեղբայրներունեղբայրներունեղբայրներուն» » » » մասին: մասին: մասին: մասին: Որո՞նք Որո՞նք Որո՞նք Որո՞նք 
են Յիսուսի են Յիսուսի են Յիսուսի են Յիսուսի ««««եղբայրներըեղբայրներըեղբայրներըեղբայրները» » » » կոչուածները:կոչուածները:կոչուածները:կոչուածները:    

    
Ոմանք հիմնուելով ՄՈմանք հիմնուելով ՄՈմանք հիմնուելով ՄՈմանք հիմնուելով Մտտտտ 13.55 13.55 13.55 13.55----ին եւ Մին եւ Մին եւ Մին եւ Մր 6.3ր 6.3ր 6.3ր 6.3----ին վրայ, կը ին վրայ, կը ին վրայ, կը ին վրայ, կը 

հաստատեն թէ Յովսէփ ու Մարիամ հաստատեն թէ Յովսէփ ու Մարիամ հաստատեն թէ Յովսէփ ու Մարիամ հաստատեն թէ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսէն զատ ուրիշ Յիսուսէն զատ ուրիշ Յիսուսէն զատ ուրիշ Յիսուսէն զատ ուրիշ 
զաւակզաւակզաւակզաւակներ եւսներ եւսներ եւսներ եւս    ունեցան:ունեցան:ունեցան:ունեցան:    ԵԵԵԵկէք կէք կէք կէք նախ նախ նախ նախ կարդանք համարները.կարդանք համարները.կարդանք համարները.կարդանք համարները.    
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««««Ասիկա ատաղձագործին որդին չէԱսիկա ատաղձագործին որդին չէԱսիկա ատաղձագործին որդին չէԱսիկա ատաղձագործին որդին չէ՞. իր մայրը Մարիամը ՞. իր մայրը Մարիամը ՞. իր մայրը Մարիամը ՞. իր մայրը Մարիամը 
չէ՞, եւ եղբայրները` Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդանչէ՞, եւ եղբայրները` Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդանչէ՞, եւ եղբայրները` Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդանչէ՞, եւ եղբայրները` Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան»»»»    
((((Մատթէոս 13.55):Մատթէոս 13.55):Մատթէոս 13.55):Մատթէոս 13.55):    

««««Ասիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի զաւակը չէ՞, ՅաԱսիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի զաւակը չէ՞, ՅաԱսիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի զաւակը չէ՞, ՅաԱսիկա ատաղձագործին եւ Մարիամի զաւակը չէ՞, Յա----
կոբի, Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնիկոբի, Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնիկոբի, Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնիկոբի, Յովսէսի, Յուդայի եւ Սիմոնի    եղբայրըեղբայրըեղբայրըեղբայրը»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.3):Մարկոս 6.3):Մարկոս 6.3):Մարկոս 6.3):    

Շատ կարեւոր է Մատթէոս 13.55Շատ կարեւոր է Մատթէոս 13.55Շատ կարեւոր է Մատթէոս 13.55Շատ կարեւոր է Մատթէոս 13.55----ի եւ Մարկոս 6.3ի եւ Մարկոս 6.3ի եւ Մարկոս 6.3ի եւ Մարկոս 6.3----ի ի ի ի 
վերաբերեալ նկավերաբերեալ նկավերաբերեալ նկավերաբերեալ նկատի առնել, որ տուեալ համարներուն մէջ, տի առնել, որ տուեալ համարներուն մէջ, տի առնել, որ տուեալ համարներուն մէջ, տի առնել, որ տուեալ համարներուն մէջ, 
միայն Յիսուս իմիայն Յիսուս իմիայն Յիսուս իմիայն Յիսուս ի´́́́նք կոչուած է նք կոչուած է նք կոչուած է նք կոչուած է ««««ատաղձագործին որդինատաղձագործին որդինատաղձագործին որդինատաղձագործին որդին», », », », եւ եւ եւ եւ 
միայն միայն միայն միայն Յիսուս իՅիսուս իՅիսուս իՅիսուս ի´́́́նք կոչուած է Մարիամի որդին:նք կոչուած է Մարիամի որդին:նք կոչուած է Մարիամի որդին:նք կոչուած է Մարիամի որդին:    Միւսները` Միւսները` Միւսները` Միւսները` 
Յակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, ոՅակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, ոՅակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, ոՅակոբոսը, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, ո´́́́չ յիշեալ համարչ յիշեալ համարչ յիշեալ համարչ յիշեալ համար----
ներուն մէջ եւ ոներուն մէջ եւ ոներուն մէջ եւ ոներուն մէջ եւ ո´́́́չ ալ ոեւէ ուրիշ տեղ Նոր Կտակարանին մէջ, չ ալ ոեւէ ուրիշ տեղ Նոր Կտակարանին մէջ, չ ալ ոեւէ ուրիշ տեղ Նոր Կտակարանին մէջ, չ ալ ոեւէ ուրիշ տեղ Նոր Կտակարանին մէջ, 
կոչկոչկոչկոչուած ենուած ենուած ենուած են    Յովսէփի կամ Մարիամի որդիները: Անոնք Յովսէփի կամ Մարիամի որդիները: Անոնք Յովսէփի կամ Մարիամի որդիները: Անոնք Յովսէփի կամ Մարիամի որդիները: Անոնք 
պարզապէս կոչուած են՝ Յիսուսի եղբայրները:պարզապէս կոչուած են՝ Յիսուսի եղբայրները:պարզապէս կոչուած են՝ Յիսուսի եղբայրները:պարզապէս կոչուած են՝ Յիսուսի եղբայրները:    

ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ: Անոնք որոնք Մատթէոս 13.55ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ: Անոնք որոնք Մատթէոս 13.55ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ: Անոնք որոնք Մատթէոս 13.55ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԸ: Անոնք որոնք Մատթէոս 13.55----
ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ««««եղբայրներըեղբայրներըեղբայրներըեղբայրները» » » » բառը տառացիօրէն կը բառը տառացիօրէն կը բառը տառացիօրէն կը բառը տառացիօրէն կը 
հասկնան, ինչո՞ւ նաեւ տառացիօրէն չեն հասկնար ՆՈՅՆ հասկնան, ինչո՞ւ նաեւ տառացիօրէն չեն հասկնար ՆՈՅՆ հասկնան, ինչո՞ւ նաեւ տառացիօրէն չեն հասկնար ՆՈՅՆ հասկնան, ինչո՞ւ նաեւ տառացիօրէն չեն հասկնար ՆՈՅՆ 
համարին մէջ Յիսուսի համար գորհամարին մէջ Յիսուսի համար գորհամարին մէջ Յիսուսի համար գորհամարին մէջ Յիսուսի համար գործածուած ծածուած ծածուած ծածուած ««««ատաղձագործի ատաղձագործի ատաղձագործի ատաղձագործի 
որդինորդինորդինորդին» » » » բառերը, ըսելու համար թէ Յիսուս ծնաւ Յովսէփի եւ բառերը, ըսելու համար թէ Յիսուս ծնաւ Յովսէփի եւ բառերը, ըսելու համար թէ Յիսուս ծնաւ Յովսէփի եւ բառերը, ըսելու համար թէ Յիսուս ծնաւ Յովսէփի եւ 
Մարիամի յարաբերութեան իբրեւ արդիւնք:Մարիամի յարաբերութեան իբրեւ արդիւնք:Մարիամի յարաբերութեան իբրեւ արդիւնք:Մարիամի յարաբերութեան իբրեւ արդիւնք:    

Որպէսզի գիտնանք թէ ինչոՈրպէսզի գիտնանք թէ ինչոՈրպէսզի գիտնանք թէ ինչոՈրպէսզի գիտնանք թէ ինչո´́́́ւ ւ ւ ւ Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, 
Սիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ Յուդան    կոչուած են Յիսուսի եղբայրները, պէտք է կոչուած են Յիսուսի եղբայրները, պէտք է կոչուած են Յիսուսի եղբայրները, պէտք է կոչուած են Յիսուսի եղբայրները, պէտք է 
յիշենք որ անցեալին Եբրայեցիները սովորութիւն յիշենք որ անցեալին Եբրայեցիները սովորութիւն յիշենք որ անցեալին Եբրայեցիները սովորութիւն յիշենք որ անցեալին Եբրայեցիները սովորութիւն ունէին ունէին ունէին ունէին 
հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր զաւակները հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր զաւակները հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր զաւակները հօրաքրոջ, մօրաքրոջ, հօրեղբօր եւ մօրեղբօր զաւակները 
եղբայր եւ քոյր կոչելու: Եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին նաեւ եղբայր եւ քոյր կոչելու: Եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին նաեւ եղբայր եւ քոյր կոչելու: Եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին նաեւ եղբայր եւ քոյր կոչելու: Եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին նաեւ 
բոլոր մօտիկ ազգականներն ու ծանօթները: Նոյնիսկ ամբողջ բոլոր մօտիկ ազգականներն ու ծանօթները: Նոյնիսկ ամբողջ բոլոր մօտիկ ազգականներն ու ծանօթները: Նոյնիսկ ամբողջ բոլոր մօտիկ ազգականներն ու ծանօթները: Նոյնիսկ ամբողջ 
գերդաստանի զաւակները, եւ երբեմն ալ ամբողջ սերունդը գերդաստանի զաւակները, եւ երբեմն ալ ամբողջ սերունդը գերդաստանի զաւակները, եւ երբեմն ալ ամբողջ սերունդը գերդաստանի զաւակները, եւ երբեմն ալ ամբողջ սերունդը 
եղբայր եւ քոյր կը կոչուէին: Յիշենք քանեղբայր եւ քոյր կը կոչուէին: Յիշենք քանեղբայր եւ քոյր կը կոչուէին: Յիշենք քանեղբայր եւ քոյր կը կոչուէին: Յիշենք քանի մը օրինակներ.ի մը օրինակներ.ի մը օրինակներ.ի մը օրինակներ.----    

1) 1) 1) 1) Ծննդոց 14.14Ծննդոց 14.14Ծննդոց 14.14Ծննդոց 14.14----ին եւ 16ին եւ 16ին եւ 16ին եւ 16----ին մէջ, Ղովտ կը կոչուի ին մէջ, Ղովտ կը կոչուի ին մէջ, Ղովտ կը կոչուի ին մէջ, Ղովտ կը կոչուի 
Աբրահամի եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի Աբրահամի եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի Աբրահամի եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի Աբրահամի եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Ղովտ Աբրահամի 
եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծննդոց 14.12):եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծննդոց 14.12):եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծննդոց 14.12):եղբայրը չէր, այլ՝ եղբօրորդին (Ծննդոց 14.12):    
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2) 2) 2) 2) Ծննդոց 29.15Ծննդոց 29.15Ծննդոց 29.15Ծննդոց 29.15----ին մէջ, Լաբան Յակոբը կը կոչէ իր ին մէջ, Լաբան Յակոբը կը կոչէ իր ին մէջ, Լաբան Յակոբը կը կոչէ իր ին մէջ, Լաբան Յակոբը կը կոչէ իր 
եղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբեղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբեղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբեղբայրը, բայց մենք գիտենք որ Յակոբ Լաբանին եղբայրը չէր, այրը չէր, այրը չէր, այրը չէր, 
այլ՝ Լաբանին քրոջը որդին (Ծննդոց 29.13):այլ՝ Լաբանին քրոջը որդին (Ծննդոց 29.13):այլ՝ Լաբանին քրոջը որդին (Ծննդոց 29.13):այլ՝ Լաբանին քրոջը որդին (Ծննդոց 29.13):    

3) 3) 3) 3) Բ.Մնացորդաց 36.10Բ.Մնացորդաց 36.10Բ.Մնացորդաց 36.10Բ.Մնացորդաց 36.10----ին մէջ, Սեդեկիա եւ Յովաքին կը ին մէջ, Սեդեկիա եւ Յովաքին կը ին մէջ, Սեդեկիա եւ Յովաքին կը ին մէջ, Սեդեկիա եւ Յովաքին կը 
կոչուին եղբայրներ, բայց մենք գիտենք որ Սեդեկիա Յովակոչուին եղբայրներ, բայց մենք գիտենք որ Սեդեկիա Յովակոչուին եղբայրներ, բայց մենք գիտենք որ Սեդեկիա Յովակոչուին եղբայրներ, բայց մենք գիտենք որ Սեդեկիա Յովա----
քինին եղբայրը չէր, այլ՝ հօրեղբայրը (Դ.Թագաւորաց 24.17):քինին եղբայրը չէր, այլ՝ հօրեղբայրը (Դ.Թագաւորաց 24.17):քինին եղբայրը չէր, այլ՝ հօրեղբայրը (Դ.Թագաւորաց 24.17):քինին եղբայրը չէր, այլ՝ հօրեղբայրը (Դ.Թագաւորաց 24.17):    

4) 4) 4) 4) Դատաւորաց 14.3Դատաւորաց 14.3Դատաւորաց 14.3Դատաւորաց 14.3----ին մէջ Սամփսոնի հայրն ու մային մէջ Սամփսոնի հայրն ու մային մէջ Սամփսոնի հայրն ու մային մէջ Սամփսոնի հայրն ու մայրը րը րը րը 
իրենց որդիին կիրենց որդիին կիրենց որդիին կիրենց որդիին կ’’’’ըսեն.ըսեն.ըսեն.ըսեն.    ««««Միթէ քու եղբայրներուդ աղջիկներուն Միթէ քու եղբայրներուդ աղջիկներուն Միթէ քու եղբայրներուդ աղջիկներուն Միթէ քու եղբայրներուդ աղջիկներուն 
մէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ կին չկա՞յմէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ կին չկա՞յմէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ կին չկա՞յմէջ ու իմ բոլոր ժողովուրդիս մէջ կին չկա՞յ»:»:»:»:    Սամփսոնին Սամփսոնին Սամփսոնին Սամփսոնին 
ծնողները կծնողները կծնողները կծնողները կ’’’’ըսեն իրենց որդիին` ըսեն իրենց որդիին` ըսեն իրենց որդիին` ըսեն իրենց որդիին` ««««քու եղբայրներուդքու եղբայրներուդքու եղբայրներուդքու եղբայրներուդ»,»,»,»,    թէպէտ թէպէտ թէպէտ թէպէտ 
գիտենք որ Սամփսոն եղբայրներ չունէր: Սամփսոնի գերդասգիտենք որ Սամփսոն եղբայրներ չունէր: Սամփսոնի գերդասգիտենք որ Սամփսոն եղբայրներ չունէր: Սամփսոնի գերդասգիտենք որ Սամփսոն եղբայրներ չունէր: Սամփսոնի գերդաս----
տանի բոլոր այր մարդիկն են որ կը կոչտանի բոլոր այր մարդիկն են որ կը կոչտանի բոլոր այր մարդիկն են որ կը կոչտանի բոլոր այր մարդիկն են որ կը կոչուին իր եղբայրները:ուին իր եղբայրները:ուին իր եղբայրները:ուին իր եղբայրները:    

5) 5) 5) 5) Սիւքէմի մարդիկը Աբիմելէքի համար ըսին՝ Սիւքէմի մարդիկը Աբիմելէքի համար ըսին՝ Սիւքէմի մարդիկը Աբիմելէքի համար ըսին՝ Սիւքէմի մարդիկը Աբիմելէքի համար ըսին՝ ««««անիկա անիկա անիկա անիկա 
մեր եղբայրն էմեր եղբայրն էմեր եղբայրն էմեր եղբայրն է»»»»    բայց մենք գիտենք որ անոնք Աբիմելէքի բայց մենք գիտենք որ անոնք Աբիմելէքի բայց մենք գիտենք որ անոնք Աբիմելէքի բայց մենք գիտենք որ անոնք Աբիմելէքի 
եղբայրները չէին (Դատաւորաց 9.1եղբայրները չէին (Դատաւորաց 9.1եղբայրները չէին (Դատաւորաց 9.1եղբայրները չէին (Դատաւորաց 9.1----3), 3), 3), 3), այլ պարզապէս այլ պարզապէս այլ պարզապէս այլ պարզապէս 
Աբիմելէք անոնց քաղաքացի էր:Աբիմելէք անոնց քաղաքացի էր:Աբիմելէք անոնց քաղաքացի էր:Աբիմելէք անոնց քաղաքացի էր:    

6) 6) 6) 6) Գեդէօն դատաւորը իր Սիւքէմացի հարճէն ունեցաւ Գեդէօն դատաւորը իր Սիւքէմացի հարճէն ունեցաւ Գեդէօն դատաւորը իր Սիւքէմացի հարճէն ունեցաւ Գեդէօն դատաւորը իր Սիւքէմացի հարճէն ունեցաւ 
Աբիմելէք անունԱբիմելէք անունԱբիմելէք անունԱբիմելէք անունով որդի մը (Դատաւորաց 8.31): Գեդէօն ով որդի մը (Դատաւորաց 8.31): Գեդէօն ով որդի մը (Դատաւորաց 8.31): Գեդէօն ով որդի մը (Դատաւորաց 8.31): Գեդէօն 
Աբիմելէքէն զատ ուրիշ կիներէ ունէր 70 որդիներ Աբիմելէքէն զատ ուրիշ կիներէ ունէր 70 որդիներ Աբիմելէքէն զատ ուրիշ կիներէ ունէր 70 որդիներ Աբիմելէքէն զատ ուրիշ կիներէ ունէր 70 որդիներ 
((((Դատաւորաց 8.30): Աբիմելէք Գեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ Դատաւորաց 8.30): Աբիմելէք Գեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ Դատաւորաց 8.30): Աբիմելէք Գեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ Դատաւորաց 8.30): Աբիմելէք Գեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ 
իր իր իր իր ««««եղբայրներըեղբայրներըեղբայրներըեղբայրները» » » » (Դատաւորաց 9.1, 5), թէպէտ անոնք տարբեր (Դատաւորաց 9.1, 5), թէպէտ անոնք տարբեր (Դատաւորաց 9.1, 5), թէպէտ անոնք տարբեր (Դատաւորաց 9.1, 5), թէպէտ անոնք տարբեր 
կիներէ էին: Արդ, ինչպէս Աբիմելէք տարբեր մայրերէ ծնած կիներէ էին: Արդ, ինչպէս Աբիմելէք տարբեր մայրերէ ծնած կիներէ էին: Արդ, ինչպէս Աբիմելէք տարբեր մայրերէ ծնած կիներէ էին: Արդ, ինչպէս Աբիմելէք տարբեր մայրերէ ծնած 
Գեդէօնի 70 ոԳեդէօնի 70 ոԳեդէօնի 70 ոԳեդէօնի 70 որդիները կը կոչէ իր եղբայրները, նոյնպէս ալ, րդիները կը կոչէ իր եղբայրները, նոյնպէս ալ, րդիները կը կոչէ իր եղբայրները, նոյնպէս ալ, րդիները կը կոչէ իր եղբայրները, նոյնպէս ալ, 
Նոր Կտակարանը տարբեր մայրէ ծնած Նոր Կտակարանը տարբեր մայրէ ծնած Նոր Կտակարանը տարբեր մայրէ ծնած Նոր Կտակարանը տարբեր մայրէ ծնած ««««Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, 
Սիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ Յուդան» » » » կը կոչէ Յիսուսի եղբայրները:կը կոչէ Յիսուսի եղբայրները:կը կոչէ Յիսուսի եղբայրները:կը կոչէ Յիսուսի եղբայրները:    

7) 7) 7) 7) Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ 
((((Դատաւորաց 9.21), թէպէտ անոնք տարբեր մայրերէ էին: Դատաւորաց 9.21), թէպէտ անոնք տարբեր մայրերէ էին: Դատաւորաց 9.21), թէպէտ անոնք տարբեր մայրերէ էին: Դատաւորաց 9.21), թէպէտ անոնք տարբեր մայրերէ էին: 
Յովաթամ Գեդէօնի կնոջՅովաթամ Գեդէօնի կնոջՅովաթամ Գեդէօնի կնոջՅովաթամ Գեդէօնի կնոջ    որդին էր, իսկ Աբիմելէք՝ Գեդէօնի որդին էր, իսկ Աբիմելէք՝ Գեդէօնի որդին էր, իսկ Աբիմելէք՝ Գեդէօնի որդին էր, իսկ Աբիմելէք՝ Գեդէօնի 
աղախինին որդին (Դատաւորաց 8.30աղախինին որդին (Դատաւորաց 8.30աղախինին որդին (Դատաւորաց 8.30աղախինին որդին (Դատաւորաց 8.30----31): 31): 31): 31): Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս Արդ, ինչպէս 
Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ, թէպէտ անոնք Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ, թէպէտ անոնք Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ, թէպէտ անոնք Աբիմելէք եւ Յովաթամ կը կոչուին՝ եղբայրներ, թէպէտ անոնք 
տարբեր մայրերէ էին, այնպէս ալ, տարբեր մայրերէ էին, այնպէս ալ, տարբեր մայրերէ էին, այնպէս ալ, տարբեր մայրերէ էին, այնպէս ալ, ««««Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, 
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Սիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ Յուդան»»»»    կը կոչուին եղբայրները Յիսուսի, չնայած կը կոչուին եղբայրները Յիսուսի, չնայած կը կոչուին եղբայրները Յիսուսի, չնայած կը կոչուին եղբայրները Յիսուսի, չնայած 
որ անոնք տարբոր անոնք տարբոր անոնք տարբոր անոնք տարբեր մայրերէ էին:եր մայրերէ էին:եր մայրերէ էին:եր մայրերէ էին:    

8) 8) 8) 8) Ա.Մնացորդաց 15.6Ա.Մնացորդաց 15.6Ա.Մնացորդաց 15.6Ա.Մնացորդաց 15.6----ին մէջ կը յիշուիին մէջ կը յիշուիին մէջ կը յիշուիին մէջ կը յիշուի    թէ Ասայիա թէ Ասայիա թէ Ասայիա թէ Ասայիա 
իշխանը 220 եղբայրներ ունէր: Մենք Աստուածաշունչին մէջ իշխանը 220 եղբայրներ ունէր: Մենք Աստուածաշունչին մէջ իշխանը 220 եղբայրներ ունէր: Մենք Աստուածաշունչին մէջ իշխանը 220 եղբայրներ ունէր: Մենք Աստուածաշունչին մէջ 
չենք կարդար թէ Ասայիա իշխանը նոյն իր մօրմէն ծնած չենք կարդար թէ Ասայիա իշխանը նոյն իր մօրմէն ծնած չենք կարդար թէ Ասայիա իշխանը նոյն իր մօրմէն ծնած չենք կարդար թէ Ասայիա իշխանը նոյն իր մօրմէն ծնած 
եղբայրներ ունէր: Յստակ է, հետեւաբար, որ ակնարկութիւնը եղբայրներ ունէր: Յստակ է, հետեւաբար, որ ակնարկութիւնը եղբայրներ ունէր: Յստակ է, հետեւաբար, որ ակնարկութիւնը եղբայրներ ունէր: Յստակ է, հետեւաբար, որ ակնարկութիւնը 
իր ամբողջ գերդաստանի այր մարդոց է:իր ամբողջ գերդաստանի այր մարդոց է:իր ամբողջ գերդաստանի այր մարդոց է:իր ամբողջ գերդաստանի այր մարդոց է:    

9)9)9)9)    Ա.Մնացորդաց 15.8Ա.Մնացորդաց 15.8Ա.Մնացորդաց 15.8Ա.Մնացորդաց 15.8----ին մէջ կը կարդանք որ Սեմայիա ին մէջ կը կարդանք որ Սեմայիա ին մէջ կը կարդանք որ Սեմայիա ին մէջ կը կարդանք որ Սեմայիա 
իշխանը 200 եղբայրներ ունէր: Դարձեալ, իր ամբողջ գերդասիշխանը 200 եղբայրներ ունէր: Դարձեալ, իր ամբողջ գերդասիշխանը 200 եղբայրներ ունէր: Դարձեալ, իր ամբողջ գերդասիշխանը 200 եղբայրներ ունէր: Դարձեալ, իր ամբողջ գերդաս----
տանի այր մարդիկն են որ իր եղբայրները կը կոչուին:տանի այր մարդիկն են որ իր եղբայրները կը կոչուին:տանի այր մարդիկն են որ իր եղբայրները կը կոչուին:տանի այր մարդիկն են որ իր եղբայրները կը կոչուին:    

10) 10) 10) 10) Ա.Մնացորդաց 15.9Ա.Մնացորդաց 15.9Ա.Մնացորդաց 15.9Ա.Մնացորդաց 15.9----ին մէջ կը կարդանք որ Եղիէլ ին մէջ կը կարդանք որ Եղիէլ ին մէջ կը կարդանք որ Եղիէլ ին մէջ կը կարդանք որ Եղիէլ 
իշխանը ունէր 80 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը դարձեալ իր իշխանը ունէր 80 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը դարձեալ իր իշխանը ունէր 80 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը դարձեալ իր իշխանը ունէր 80 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը դարձեալ իր 
գերդասգերդասգերդասգերդաստանի այր մարդոց է:տանի այր մարդոց է:տանի այր մարդոց է:տանի այր մարդոց է:    

11) 11) 11) 11) Ա.Մնացորդաց 15.10Ա.Մնացորդաց 15.10Ա.Մնացորդաց 15.10Ա.Մնացորդաց 15.10----ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ ին մէջ կը կարդանք որ 
Ամինադաբ իշխանը ունէր 112 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը Ամինադաբ իշխանը ունէր 112 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը Ամինադաբ իշխանը ունէր 112 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը Ամինադաբ իշխանը ունէր 112 եղբայրներ: Ակնարկութիւնը 
դարձեալ իր գերդաստանի այր մարդոց է:դարձեալ իր գերդաստանի այր մարդոց է:դարձեալ իր գերդաստանի այր մարդոց է:դարձեալ իր գերդաստանի այր մարդոց է:    

12) 12) 12) 12) Պօղոս առաքեալ Տիքիկոսն ու Ոնեսիմոսը կը կոչէ իր Պօղոս առաքեալ Տիքիկոսն ու Ոնեսիմոսը կը կոչէ իր Պօղոս առաքեալ Տիքիկոսն ու Ոնեսիմոսը կը կոչէ իր Պօղոս առաքեալ Տիքիկոսն ու Ոնեսիմոսը կը կոչէ իր 
եղբայրները, բայց մենք գիտենք որ անոնք եղբայրներ չեն, եղբայրները, բայց մենք գիտենք որ անոնք եղբայրներ չեն, եղբայրները, բայց մենք գիտենք որ անոնք եղբայրներ չեն, եղբայրները, բայց մենք գիտենք որ անոնք եղբայրներ չեն, 
նոյնոյնոյնոյն մայրէն ծնած հասկացողութեամբ (Կողոսացիս 4.7, 9): ն մայրէն ծնած հասկացողութեամբ (Կողոսացիս 4.7, 9): ն մայրէն ծնած հասկացողութեամբ (Կողոսացիս 4.7, 9): ն մայրէն ծնած հասկացողութեամբ (Կողոսացիս 4.7, 9): 
ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

Գալով Յիսուսի եղբայրները կոչուած Յակոբոսին, ՅովսէԳալով Յիսուսի եղբայրները կոչուած Յակոբոսին, ՅովսէԳալով Յիսուսի եղբայրները կոչուած Յակոբոսին, ՅովսէԳալով Յիսուսի եղբայրները կոչուած Յակոբոսին, Յովսէ----
սին, Սիմոնին եւ Յուդային, որո՞նք են ասոնք: Ասոնցմէ գոնէ սին, Սիմոնին եւ Յուդային, որո՞նք են ասոնք: Ասոնցմէ գոնէ սին, Սիմոնին եւ Յուդային, որո՞նք են ասոնք: Ասոնցմէ գոնէ սին, Սիմոնին եւ Յուդային, որո՞նք են ասոնք: Ասոնցմէ գոնէ 
երկուքին` Յակոբոսին ու Յովսէսին մասին յստակ վկայուերկուքին` Յակոբոսին ու Յովսէսին մասին յստակ վկայուերկուքին` Յակոբոսին ու Յովսէսին մասին յստակ վկայուերկուքին` Յակոբոսին ու Յովսէսին մասին յստակ վկայու----
թիւն ունինք թէ որոթիւն ունինք թէ որոթիւն ունինք թէ որոթիւն ունինք թէ որո´́́́նք են: Մարկոս 15.47նք են: Մարկոս 15.47նք են: Մարկոս 15.47նք են: Մարկոս 15.47----ինինինին    մէջ կը կարմէջ կը կարմէջ կը կարմէջ կը կար----
դանք. դանք. դանք. դանք. ««««Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէսի Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէսի Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէսի Մարիամ Մագդաղենացին եւ Յակոբոսի ու Յովսէսի 
մայրը՝ Մարիամ, հոն էին եւ տեսան գերեզմանը, ուր մարմայրը՝ Մարիամ, հոն էին եւ տեսան գերեզմանը, ուր մարմայրը՝ Մարիամ, հոն էին եւ տեսան գերեզմանը, ուր մարմայրը՝ Մարիամ, հոն էին եւ տեսան գերեզմանը, ուր մար----
մինը դրուեցաւմինը դրուեցաւմինը դրուեցաւմինը դրուեցաւ»:»:»:»:    Տուեալ համարին մէջ յիշուած են Յակոբոսն Տուեալ համարին մէջ յիշուած են Յակոբոսն Տուեալ համարին մէջ յիշուած են Յակոբոսն Տուեալ համարին մէջ յիշուած են Յակոբոսն 
ու Յովսէսը: Ո՞վ է հոս յիշուած ու Յովսէսը: Ո՞վ է հոս յիշուած ու Յովսէսը: Ո՞վ է հոս յիշուած ու Յովսէսը: Ո՞վ է հոս յիշուած ««««Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ 
ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ».».».».    արդեօք սուրբ կոյս Մարարդեօք սուրբ կոյս Մարարդեօք սուրբ կոյս Մարարդեօք սուրբ կոյս Մարիա՞մն է: Կարելի՞ բան է իա՞մն է: Կարելի՞ բան է իա՞մն է: Կարելի՞ բան է իա՞մն է: Կարելի՞ բան է 
որ աւետարանիչը այդ ձեւով յիշէ սուրբ կոյս Մարիամին որ աւետարանիչը այդ ձեւով յիշէ սուրբ կոյս Մարիամին որ աւետարանիչը այդ ձեւով յիշէ սուրբ կոյս Մարիամին որ աւետարանիչը այդ ձեւով յիշէ սուրբ կոյս Մարիամին 
անունը: Տրամաբանական կը գտնէ՞ք, որ աւետարանիչը անունը: Տրամաբանական կը գտնէ՞ք, որ աւետարանիչը անունը: Տրամաբանական կը գտնէ՞ք, որ աւետարանիչը անունը: Տրամաբանական կը գտնէ՞ք, որ աւետարանիչը 
սուրբ կոյս Մարիամը կոչէ` սուրբ կոյս Մարիամը կոչէ` սուրբ կոյս Մարիամը կոչէ` սուրբ կոյս Մարիամը կոչէ` ««««Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ 
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ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ»,»,»,»,    փոխանակ ըսելու որ Յիսուսի մայրը Մարիամ ինք փոխանակ ըսելու որ Յիսուսի մայրը Մարիամ ինք փոխանակ ըսելու որ Յիսուսի մայրը Մարիամ ինք փոխանակ ըսելու որ Յիսուսի մայրը Մարիամ ինք 
եւս խաչին մօտ էր, ինչպէս պիտի ըեւս խաչին մօտ էր, ինչպէս պիտի ըեւս խաչին մօտ էր, ինչպէս պիտի ըեւս խաչին մօտ էր, ինչպէս պիտի ըսէր Յովհաննէս աւետասէր Յովհաննէս աւետասէր Յովհաննէս աւետասէր Յովհաննէս աւետա----
րանիչը (19.25): Արդ, դարձեալ կը հարցնենք, ո՞վ է Մարկոս րանիչը (19.25): Արդ, դարձեալ կը հարցնենք, ո՞վ է Մարկոս րանիչը (19.25): Արդ, դարձեալ կը հարցնենք, ո՞վ է Մարկոս րանիչը (19.25): Արդ, դարձեալ կը հարցնենք, ո՞վ է Մարկոս 
15.4715.4715.4715.47----ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ««««Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ 
ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ»:»:»:»:    Անիկա կինն էրԱնիկա կինն էրԱնիկա կինն էրԱնիկա կինն էր    Կղէոպասի: Յովհաննէս 19.25Կղէոպասի: Յովհաննէս 19.25Կղէոպասի: Յովհաննէս 19.25Կղէոպասի: Յովհաննէս 19.25----ին ին ին ին 
մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. մէջ կը կարդանք. ««««Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին` իր Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին` իր Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին` իր Յիսուսի խաչին մօտիկ կեցած էին` իր 
մայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կիմայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կիմայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կիմայրը, մօրաքոյրը, Կղէոպասի կինը` Մարիամը եւ Մարիամ նը` Մարիամը եւ Մարիամ նը` Մարիամը եւ Մարիամ նը` Մարիամը եւ Մարիամ 
ՄագդաղենացիՄագդաղենացիՄագդաղենացիՄագդաղենացի»:»:»:»:    Հետեւաբար, Մարկոս 15.47Հետեւաբար, Մարկոս 15.47Հետեւաբար, Մարկոս 15.47Հետեւաբար, Մարկոս 15.47----ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ յիշուած յիշուած յիշուած յիշուած 
««««Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Մարիամը»»»»    եւ եւ եւ եւ Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
19.2519.2519.2519.25----ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ««««Կղէոպասի կինը` ՄարիամըԿղէոպասի կինը` ՄարիամըԿղէոպասի կինը` ՄարիամըԿղէոպասի կինը` Մարիամը»»»»    նոյն նոյն նոյն նոյն 
անձն է: Ղուկասի 24.1անձն է: Ղուկասի 24.1անձն է: Ղուկասի 24.1անձն է: Ղուկասի 24.1----ին մէջ նաեւ յիշուած է այս Մարիամը, ին մէջ նաեւ յիշուած է այս Մարիամը, ին մէջ նաեւ յիշուած է այս Մարիամը, ին մէջ նաեւ յիշուած է այս Մարիամը, 
իր որդիին` Յակոբոսին հետիր որդիին` Յակոբոսին հետիր որդիին` Յակոբոսին հետիր որդիին` Յակոբոսին հետ    միասին: Մատթէոսի 27.56միասին: Մատթէոսի 27.56միասին: Մատթէոսի 27.56միասին: Մատթէոսի 27.56----ին ին ին ին 
մէջ եւս կը կարդանք Յակոբի եւ Յովսէփի մօր` Մարիամի մամէջ եւս կը կարդանք Յակոբի եւ Յովսէփի մօր` Մարիամի մամէջ եւս կը կարդանք Յակոբի եւ Յովսէփի մօր` Մարիամի մամէջ եւս կը կարդանք Յակոբի եւ Յովսէփի մօր` Մարիամի մա----
սին: Հոս յիշուած Յակոբն ու Յովսէփը, նոյնինքն Յակոբոսն ու սին: Հոս յիշուած Յակոբն ու Յովսէփը, նոյնինքն Յակոբոսն ու սին: Հոս յիշուած Յակոբն ու Յովսէփը, նոյնինքն Յակոբոսն ու սին: Հոս յիշուած Յակոբն ու Յովսէփը, նոյնինքն Յակոբոսն ու 
Յովսէսն են:Յովսէսն են:Յովսէսն են:Յովսէսն են:    

Այստեղ յիշենք, թէ ոմանք կ'ենթադրեն, որ Մարկոս 15.47Այստեղ յիշենք, թէ ոմանք կ'ենթադրեն, որ Մարկոս 15.47Այստեղ յիշենք, թէ ոմանք կ'ենթադրեն, որ Մարկոս 15.47Այստեղ յիշենք, թէ ոմանք կ'ենթադրեն, որ Մարկոս 15.47----
ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ յիշուած յիշուած յիշուած յիշուած ««««Յակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ ՄարիամըՅակոբոսի ու Յովսէսի մայրը՝ Մարիամը»,»,»,»,    
կրկրկրկրնայ նաեւ կինը ըլլալնայ նաեւ կինը ըլլալնայ նաեւ կինը ըլլալնայ նաեւ կինը ըլլալ    Ղուկաս 6.15Ղուկաս 6.15Ղուկաս 6.15Ղուկաս 6.15----ին կամ Մատթէոս 10.3ին կամ Մատթէոս 10.3ին կամ Մատթէոս 10.3ին կամ Մատթէոս 10.3----
ին մէջ յիշուած Ալփէոսի: Յիշենք նաեւ թէ կը կարծուի, որ ին մէջ յիշուած Ալփէոսի: Յիշենք նաեւ թէ կը կարծուի, որ ին մէջ յիշուած Ալփէոսի: Յիշենք նաեւ թէ կը կարծուի, որ ին մէջ յիշուած Ալփէոսի: Յիշենք նաեւ թէ կը կարծուի, որ 
Կղէոպաս եւ Ալփէոս անունները նոյն անձին տրուած երկու Կղէոպաս եւ Ալփէոս անունները նոյն անձին տրուած երկու Կղէոպաս եւ Ալփէոս անունները նոյն անձին տրուած երկու Կղէոպաս եւ Ալփէոս անունները նոյն անձին տրուած երկու 
տարբեր անուններ են: Նոյն անձին երկու անուն ունենալը տարբեր անուններ են: Նոյն անձին երկու անուն ունենալը տարբեր անուններ են: Նոյն անձին երկու անուն ունենալը տարբեր անուններ են: Նոյն անձին երկու անուն ունենալը 
սովորական բան էր սովորական բան էր սովորական բան էր սովորական բան էր ԵբրայեցիԵբրայեցիԵբրայեցիԵբրայեցիներուն ներուն ներուն ներուն համար: Օրինակ,համար: Օրինակ,համար: Օրինակ,համար: Օրինակ,    ՄովՄովՄովՄով----
սէսին աները Ելից 2.18սէսին աները Ելից 2.18սէսին աները Ելից 2.18սէսին աները Ելից 2.18----ին մէջ կը յիշուի Ռաքուէլ անունով, ին մէջ կը յիշուի Ռաքուէլ անունով, ին մէջ կը յիշուի Ռաքուէլ անունով, ին մէջ կը յիշուի Ռաքուէլ անունով, 
իսկ Ելից 4.18իսկ Ելից 4.18իսկ Ելից 4.18իսկ Ելից 4.18----ին մէջ՝ Յոթոր անունով: Յակոբ նահապետը թէին մէջ՝ Յոթոր անունով: Յակոբ նահապետը թէին մէջ՝ Յոթոր անունով: Յակոբ նահապետը թէին մէջ՝ Յոթոր անունով: Յակոբ նահապետը թէ´ ´ ´ ´ 
Իսրայէլ կը կոչուէր եւ թէԻսրայէլ կը կոչուէր եւ թէԻսրայէլ կը կոչուէր եւ թէԻսրայէլ կը կոչուէր եւ թէ´ ´ ´ ´ Յակոբ: Չմոռնանք նաեւ որ Յակոբ: Չմոռնանք նաեւ որ Յակոբ: Չմոռնանք նաեւ որ Յակոբ: Չմոռնանք նաեւ որ 
Յիսուսի առաքեալներէն Սիմոնը՝ կոչուեՅիսուսի առաքեալներէն Սիմոնը՝ կոչուեՅիսուսի առաքեալներէն Սիմոնը՝ կոչուեՅիսուսի առաքեալներէն Սիմոնը՝ կոչուեցաւ Պետրոս, իսկ ցաւ Պետրոս, իսկ ցաւ Պետրոս, իսկ ցաւ Պետրոս, իսկ 
Նաթանայէլը կը կոչուէր նաեւ ԲարթողոՆաթանայէլը կը կոչուէր նաեւ ԲարթողոՆաթանայէլը կը կոչուէր նաեւ ԲարթողոՆաթանայէլը կը կոչուէր նաեւ Բարթողոմէմէմէմէոս. տակաւին, ոս. տակաւին, ոս. տակաւին, ոս. տակաւին, 
Թադէոս առաքեալը երկու ուրիշ անուններով եւս ճանչցուած Թադէոս առաքեալը երկու ուրիշ անուններով եւս ճանչցուած Թադէոս առաքեալը երկու ուրիշ անուններով եւս ճանչցուած Թադէոս առաքեալը երկու ուրիշ անուններով եւս ճանչցուած 
էր, Յուդա (Ղուկաս 6.16), եւ Ղեբէոս (Մատէր, Յուդա (Ղուկաս 6.16), եւ Ղեբէոս (Մատէր, Յուդա (Ղուկաս 6.16), եւ Ղեբէոս (Մատէր, Յուդա (Ղուկաս 6.16), եւ Ղեբէոս (Մատթէոս 10.3):թէոս 10.3):թէոս 10.3):թէոս 10.3):    

Գալով միւս երկու անձերուն՝ Սիմոնին եւ Յուդային, Գալով միւս երկու անձերուն՝ Սիմոնին եւ Յուդային, Գալով միւս երկու անձերուն՝ Սիմոնին եւ Յուդային, Գալով միւս երկու անձերուն՝ Սիմոնին եւ Յուդային, 
որո՞նց զաորո՞նց զաորո՞նց զաորո՞նց զաւակներն են անոնք: Հաւանական է որ անոնք եւս ւակներն են անոնք: Հաւանական է որ անոնք եւս ւակներն են անոնք: Հաւանական է որ անոնք եւս ւակներն են անոնք: Հաւանական է որ անոնք եւս 
եղած ըլլան զաւակեղած ըլլան զաւակեղած ըլլան զաւակեղած ըլլան զաւակները Մարիամի, որ մաները Մարիամի, որ մաները Մարիամի, որ մաները Մարիամի, որ մայրն էր Յակոբոսի եւ յրն էր Յակոբոսի եւ յրն էր Յակոբոսի եւ յրն էր Յակոբոսի եւ 
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Յովսէսի, այս իմաստով, չորս անձերը՝ Յովսէսի, այս իմաստով, չորս անձերը՝ Յովսէսի, այս իմաստով, չորս անձերը՝ Յովսէսի, այս իմաստով, չորս անձերը՝ Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, Յակոբոսը, Յովսէսը, 
Սիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ ՅուդանՍիմոնը եւ Յուդան    կկկկ’’’’ըլլան հարաըլլան հարաըլլան հարաըլլան հարազատ եղբայրներ:զատ եղբայրներ:զատ եղբայրներ:զատ եղբայրներ:    

Ուրիշներ սակայն, հիմնուելով Ղուկասի 2.44Ուրիշներ սակայն, հիմնուելով Ղուկասի 2.44Ուրիշներ սակայն, հիմնուելով Ղուկասի 2.44Ուրիշներ սակայն, հիմնուելով Ղուկասի 2.44----ին վրայ, որ ին վրայ, որ ին վրայ, որ ին վրայ, որ 
կը վկակը վկակը վկակը վկայէ թէ Յիսուս ազգականներ եւ ծանօթներ ունէր, յէ թէ Յիսուս ազգականներ եւ ծանօթներ ունէր, յէ թէ Յիսուս ազգականներ եւ ծանօթներ ունէր, յէ թէ Յիսուս ազգականներ եւ ծանօթներ ունէր, 
կկկկ’’’’ենթադրեն որ Սիենթադրեն որ Սիենթադրեն որ Սիենթադրեն որ Սիմոնն ու Յուդան որդմոնն ու Յուդան որդմոնն ու Յուդան որդմոնն ու Յուդան որդիներն էին Յիսուսի իներն էին Յիսուսի իներն էին Յիսուսի իներն էին Յիսուսի 
ուրիշ մէկ մօտ ազգականին, որուն անունը չէ յիշուած:ուրիշ մէկ մօտ ազգականին, որուն անունը չէ յիշուած:ուրիշ մէկ մօտ ազգականին, որուն անունը չէ յիշուած:ուրիշ մէկ մօտ ազգականին, որուն անունը չէ յիշուած:    

    
Յաւելեալ քանի մը նշումեր եւս.Յաւելեալ քանի մը նշումեր եւս.Յաւելեալ քանի մը նշումեր եւս.Յաւելեալ քանի մը նշումեր եւս.----    
1) 1) 1) 1) Ըստ աւանդութեան, Մատթէոս 13.55Ըստ աւանդութեան, Մատթէոս 13.55Ըստ աւանդութեան, Մատթէոս 13.55Ըստ աւանդութեան, Մատթէոս 13.55----ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած ին մէջ յիշուած 

Յիսուսի չորս եղբայրներէն երեքը՝ Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յիսուսի չորս եղբայրներէն երեքը՝ Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յիսուսի չորս եղբայրներէն երեքը՝ Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յիսուսի չորս եղբայրներէն երեքը՝ Յովսէսը, Սիմոնը եւ 
Յուդան, Յիսուսէն աւելի մեծ էին տարիքով: Եթէ անոնք Յուդան, Յիսուսէն աւելի մեծ էին տարիքով: Եթէ անոնք Յուդան, Յիսուսէն աւելի մեծ էին տարիքով: Եթէ անոնք Յուդան, Յիսուսէն աւելի մեծ էին տարիքով: Եթէ անոնք 
ՅիսուսՅիսուսՅիսուսՅիսուսէն առաջ ծնած էին Մարիամէն, ինչպէ՞ս Յիսուս կրնայ էն առաջ ծնած էին Մարիամէն, ինչպէ՞ս Յիսուս կրնայ էն առաջ ծնած էին Մարիամէն, ինչպէ՞ս Յիսուս կրնայ էն առաջ ծնած էին Մարիամէն, ինչպէ՞ս Յիսուս կրնայ 
կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ կոչուիլ ««««անդրանիկանդրանիկանդրանիկանդրանիկ», », », », կամ ինչպէ՞ս Մարիամ երբ լսեց կամ ինչպէ՞ս Մարիամ երբ լսեց կամ ինչպէ՞ս Մարիամ երբ լսեց կամ ինչպէ՞ս Մարիամ երբ լսեց 
Գաբրիէլ հրեշտակէն թէ պիտի յղանայ, անոր ըսաւ. Գաբրիէլ հրեշտակէն թէ պիտի յղանայ, անոր ըսաւ. Գաբրիէլ հրեշտակէն թէ պիտի յղանայ, անոր ըսաւ. Գաբրիէլ հրեշտակէն թէ պիտի յղանայ, անոր ըսաւ. ««««Ատիկա Ատիկա Ատիկա Ատիկա 
ինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, երբ ամուսնացած չեմ»»»» ( ( ( (Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս Ղուկաս 
1.34): 1.34): 1.34): 1.34): Սուրբ Կոյսին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ Սուրբ Կոյսին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ Սուրբ Կոյսին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ Սուրբ Կոյսին այս խօսքը յստակօրէն ցոյց կու տայ թէ 
բբբբնաւ այր մարդու հետ չէր յարաբերած Յիսուսի ծնունդէն նաւ այր մարդու հետ չէր յարաբերած Յիսուսի ծնունդէն նաւ այր մարդու հետ չէր յարաբերած Յիսուսի ծնունդէն նաւ այր մարդու հետ չէր յարաբերած Յիսուսի ծնունդէն 
առաջ, (եւ ոառաջ, (եւ ոառաջ, (եւ ոառաջ, (եւ ո´́́́չ ալ յարաբերեցաւ Յիսուսի ծնունդէն ետք), չ ալ յարաբերեցաւ Յիսուսի ծնունդէն ետք), չ ալ յարաբերեցաւ Յիսուսի ծնունդէն ետք), չ ալ յարաբերեցաւ Յիսուսի ծնունդէն ետք), 
ուստի, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, որոնք Յիսուսէն աւելի ուստի, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, որոնք Յիսուսէն աւելի ուստի, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, որոնք Յիսուսէն աւելի ուստի, Յովսէսը, Սիմոնը եւ Յուդան, որոնք Յիսուսէն աւելի 
մեծ էին տարիքով, չէին կրնար Մարիամէն ծնած ըլլալ:մեծ էին տարիքով, չէին կրնար Մարիամէն ծնած ըլլալ:մեծ էին տարիքով, չէին կրնար Մարիամէն ծնած ըլլալ:մեծ էին տարիքով, չէին կրնար Մարիամէն ծնած ըլլալ:    

2) 2) 2) 2) Յիսուսի Եգիպտոս տարուած ատեն եւ հոնկէ վերաՅիսուսի Եգիպտոս տարուած ատեն եւ հոնկէ վերաՅիսուսի Եգիպտոս տարուած ատեն եւ հոնկէ վերաՅիսուսի Եգիպտոս տարուած ատեն եւ հոնկէ վերա----
դարձդարձդարձդարձուած ատեն ոուած ատեն ոուած ատեն ոուած ատեն ո´́́́չ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կչ մէկ ակնարկութիւն կ’’’’ըլլայ եղբայրնեըլլայ եղբայրնեըլլայ եղբայրնեըլլայ եղբայրնե----
րուն: Գաբրիէլ հրեշտակը երկու անգամ Յովսէփին նոյն րուն: Գաբրիէլ հրեշտակը երկու անգամ Յովսէփին նոյն րուն: Գաբրիէլ հրեշտակը երկու անգամ Յովսէփին նոյն րուն: Գաբրիէլ հրեշտակը երկու անգամ Յովսէփին նոյն 
բառերը կբառերը կբառերը կբառերը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««ԵլիԵլիԵլիԵլի´́́́ր, առ Մանուկն ու անոր մայրը...ր, առ Մանուկն ու անոր մայրը...ր, առ Մանուկն ու անոր մայրը...ր, առ Մանուկն ու անոր մայրը...»»»»    
((((Մատթէոս 2.13, 20): Հրեշտակը չՄատթէոս 2.13, 20): Հրեշտակը չՄատթէոս 2.13, 20): Հրեշտակը չՄատթէոս 2.13, 20): Հրեշտակը չ’’’’ըսեր` ըսեր` ըսեր` ըսեր` ««««առ Մանուկդ ու առ Մանուկդ ու առ Մանուկդ ու առ Մանուկդ ու 
կինդկինդկինդկինդ»,»,»,»,    այլ՝ այլ՝ այլ՝ այլ՝ ««««առ Մանուկը ու անոր մայրըառ Մանուկը ու անոր մայրըառ Մանուկը ու անոր մայրըառ Մանուկը ու անոր մայրը»:»:»:»:    Հրեշտակը Հրեշտակը Հրեշտակը Հրեշտակը 
դիտումնդիտումնդիտումնդիտումնաւոր կերպով կը զատէ իրարմէ Յովսէփն ու աւոր կերպով կը զատէ իրարմէ Յովսէփն ու աւոր կերպով կը զատէ իրարմէ Յովսէփն ու աւոր կերպով կը զատէ իրարմէ Յովսէփն ու 
Մարիամը իբրեւ ամուսին ու կին. հարցում. եթէ Աստուծոյ Մարիամը իբրեւ ամուսին ու կին. հարցում. եթէ Աստուծոյ Մարիամը իբրեւ ամուսին ու կին. հարցում. եթէ Աստուծոյ Մարիամը իբրեւ ամուսին ու կին. հարցում. եթէ Աստուծոյ 
նպատակը կամ ծրագիրը ըլլար որ Յիսուսի ծնունդէն ետք նպատակը կամ ծրագիրը ըլլար որ Յիսուսի ծնունդէն ետք նպատակը կամ ծրագիրը ըլլար որ Յիսուսի ծնունդէն ետք նպատակը կամ ծրագիրը ըլլար որ Յիսուսի ծնունդէն ետք 
Յովսէփ ու Մարիամ ամուսին ու կին ըլլային եւ յարաբերէին Յովսէփ ու Մարիամ ամուսին ու կին ըլլային եւ յարաբերէին Յովսէփ ու Մարիամ ամուսին ու կին ըլլային եւ յարաբերէին Յովսէփ ու Մարիամ ամուսին ու կին ըլլային եւ յարաբերէին 
իրարու հետ՝ հրեշտակը պէ՞տք էր զանոնք զատէր իրարմէ իր իրարու հետ՝ հրեշտակը պէ՞տք էր զանոնք զատէր իրարմէ իր իրարու հետ՝ հրեշտակը պէ՞տք էր զանոնք զատէր իրարմէ իր իրարու հետ՝ հրեշտակը պէ՞տք էր զանոնք զատէր իրարմէ իր 
խօսքին մէխօսքին մէխօսքին մէխօսքին մէջ: Մատթէոս աւետարանիչ երկու անգամ կը ջ: Մատթէոս աւետարանիչ երկու անգամ կը ջ: Մատթէոս աւետարանիչ երկու անգամ կը ջ: Մատթէոս աւետարանիչ երկու անգամ կը 
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հաստատէ որ Յովսէփ հաստատէ որ Յովսէփ հաստատէ որ Յովսէփ հաստատէ որ Յովսէփ ««««Մանուկը ու անոր մայրը առաւ...Մանուկը ու անոր մայրը առաւ...Մանուկը ու անոր մայրը առաւ...Մանուկը ու անոր մայրը առաւ...»»»»    
((((Մատթէոս 2.14, 21): Այս իմաստով, Մատթէոսի 2Մատթէոս 2.14, 21): Այս իմաստով, Մատթէոսի 2Մատթէոս 2.14, 21): Այս իմաստով, Մատթէոսի 2Մատթէոս 2.14, 21): Այս իմաստով, Մատթէոսի 2----րդ գլուխին րդ գլուխին րդ գլուխին րդ գլուխին 
մէջ, չորս անգամ կմէջ, չորս անգամ կմէջ, չորս անգամ կմէջ, չորս անգամ կ’’’’ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ ըսուի՝ ««««Մանուկը ու անոր մայրըՄանուկը ու անոր մայրըՄանուկը ու անոր մայրըՄանուկը ու անոր մայրը»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
ասիկա շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ երբեք Աստուծոյ ասիկա շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ երբեք Աստուծոյ ասիկա շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ երբեք Աստուծոյ ասիկա շատ յստակ կերպով ցոյց կու տայ, որ երբեք Աստուծոյ 
ծրագիրծրագիրծրագիրծրագիրին մաս չէր կազմեր որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի ին մաս չէր կազմեր որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի ին մաս չէր կազմեր որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի ին մաս չէր կազմեր որ Յովսէփ ու Մարիամ Յիսուսի 
ծնունդէն ետք իրարու հետ ըլլային իբրեւ ամուսին ու կին եւ ծնունդէն ետք իրարու հետ ըլլային իբրեւ ամուսին ու կին եւ ծնունդէն ետք իրարու հետ ըլլային իբրեւ ամուսին ու կին եւ ծնունդէն ետք իրարու հետ ըլլային իբրեւ ամուսին ու կին եւ 
ուրիշ զաւակներ ունենային:ուրիշ զաւակներ ունենային:ուրիշ զաւակներ ունենային:ուրիշ զաւակներ ունենային:    

3) 3) 3) 3) Յիսուս խաչին վրայ եղած ատեն խօսքը ուղղելով իր Յիսուս խաչին վրայ եղած ատեն խօսքը ուղղելով իր Յիսուս խաչին վրայ եղած ատեն խօսքը ուղղելով իր Յիսուս խաչին վրայ եղած ատեն խօսքը ուղղելով իր 
սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին՝ ըսաւ. սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին՝ ըսաւ. սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին՝ ըսաւ. սիրելի աշակերտին` Յովհաննէսին՝ ըսաւ. ««««Ահա քու մայրդԱհա քու մայրդԱհա քու մայրդԱհա քու մայրդ»»»»    
((((Յովհաննէս 19.27): Եթէ ՄարՅովհաննէս 19.27): Եթէ ՄարՅովհաննէս 19.27): Եթէ ՄարՅովհաննէս 19.27): Եթէ Մարիամ ուրիշ զաւակներ ունեցած իամ ուրիշ զաւակներ ունեցած իամ ուրիշ զաւակներ ունեցած իամ ուրիշ զաւակներ ունեցած 
ըլլար, ինչո՞ւ համար Յիսուս զայն իր աշակերտին խնամքին ըլլար, ինչո՞ւ համար Յիսուս զայն իր աշակերտին խնամքին ըլլար, ինչո՞ւ համար Յիսուս զայն իր աշակերտին խնամքին ըլլար, ինչո՞ւ համար Յիսուս զայն իր աշակերտին խնամքին 
ու հոգատարութեան պիտի յանձնէր: Եթէ Մարիամ ուրիշ ու հոգատարութեան պիտի յանձնէր: Եթէ Մարիամ ուրիշ ու հոգատարութեան պիտի յանձնէր: Եթէ Մարիամ ուրիշ ու հոգատարութեան պիտի յանձնէր: Եթէ Մարիամ ուրիշ 
որդիներ ունէր, արդեօք անոնք պիտի ընդունէի՞ն որ իրենց որդիներ ունէր, արդեօք անոնք պիտի ընդունէի՞ն որ իրենց որդիներ ունէր, արդեօք անոնք պիտի ընդունէի՞ն որ իրենց որդիներ ունէր, արդեօք անոնք պիտի ընդունէի՞ն որ իրենց 
մայրը յանձնուէր ուրիշի մը:մայրը յանձնուէր ուրիշի մը:մայրը յանձնուէր ուրիշի մը:մայրը յանձնուէր ուրիշի մը:    

4) 4) 4) 4) Մեզի կՄեզի կՄեզի կՄեզի կ’’’’ըսուի որ զատկուան տօնին առիթով մանուկ ըսուի որ զատկուան տօնին առիթով մանուկ ըսուի որ զատկուան տօնին առիթով մանուկ ըսուի որ զատկուան տօնին առիթով մանուկ 
Յիսուս, Մարիամ ու Յովսէփ Երուսաղէմ գացին: ՎերադարՅիսուս, Մարիամ ու Յովսէփ Երուսաղէմ գացին: ՎերադարՅիսուս, Մարիամ ու Յովսէփ Երուսաղէմ գացին: ՎերադարՅիսուս, Մարիամ ու Յովսէփ Երուսաղէմ գացին: Վերադար----
ձին, Յիսուս հոն մնաց (Ղուկաս 2.42ձին, Յիսուս հոն մնաց (Ղուկաս 2.42ձին, Յիսուս հոն մնաց (Ղուկաս 2.42ձին, Յիսուս հոն մնաց (Ղուկաս 2.42----43): 43): 43): 43): Եթէ Մարիամ ուրիշ Եթէ Մարիամ ուրիշ Եթէ Մարիամ ուրիշ Եթէ Մարիամ ուրիշ 
որդիներ ունէր, անոնք ալ պէտք չէ՞ր յիշուէին, եւ անոնք ալ որդիներ ունէր, անոնք ալ պէտք չէ՞ր յիշուէին, եւ անոնք ալ որդիներ ունէր, անոնք ալ պէտք չէ՞ր յիշուէին, եւ անոնք ալ որդիներ ունէր, անոնք ալ պէտք չէ՞ր յիշուէին, եւ անոնք ալ 
պէտք չէ՞ր ընկերանային իրենց ծնողներուն ու պէտք չէ՞ր ընկերանային իրենց ծնողներուն ու պէտք չէ՞ր ընկերանային իրենց ծնողներուն ու պէտք չէ՞ր ընկերանային իրենց ծնողներուն ու ««««եղբօրեղբօրեղբօրեղբօր»:»:»:»:    

5) 5) 5) 5) Այն ենթադրութիւնը, թէ՝ Այն ենթադրութիւնը, թէ՝ Այն ենթադրութիւնը, թէ՝ Այն ենթադրութիւնը, թէ՝ ««««Յակոբոս, Յովսէս,Յակոբոս, Յովսէս,Յակոբոս, Յովսէս,Յակոբոս, Յովսէս,    Սիմոն եւ Սիմոն եւ Սիմոն եւ Սիմոն եւ 
ՅուդաՅուդաՅուդաՅուդա»»»»    Յովսէփի որդիներն էին իր ուրիշ մէկ կնոջմէն չի Յովսէփի որդիներն էին իր ուրիշ մէկ կնոջմէն չի Յովսէփի որդիներն էին իր ուրիշ մէկ կնոջմէն չի Յովսէփի որդիներն էին իր ուրիշ մէկ կնոջմէն չի 
կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ այդ եղբայրներէն երկուքին՝ կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ այդ եղբայրներէն երկուքին՝ կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ այդ եղբայրներէն երկուքին՝ կրնար ճիշդ ըլլալ, որովհետեւ այդ եղբայրներէն երկուքին՝ 
Յակոբոսի եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը յիշատակուի որ Յակոբոսի եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը յիշատակուի որ Յակոբոսի եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը յիշատակուի որ Յակոբոսի եւ Յովսէսի մայրը՝ Մարիամ, կը յիշատակուի որ 
խաչին մօտ էր (Մարկոս 15.47), եւ այս Մարիամը չի կրնար խաչին մօտ էր (Մարկոս 15.47), եւ այս Մարիամը չի կրնար խաչին մօտ էր (Մարկոս 15.47), եւ այս Մարիամը չի կրնար խաչին մօտ էր (Մարկոս 15.47), եւ այս Մարիամը չի կրնար 
սուրբ կոյս Մարիամը ըլլալ:սուրբ կոյս Մարիամը ըլլալ:սուրբ կոյս Մարիամը ըլլալ:սուրբ կոյս Մարիամը ըլլալ:    

6) 6) 6) 6) Երբ ԳոԵրբ ԳոԵրբ ԳոԵրբ Գործք Առաքելոց գիրքին հեղինակը` Ղուկաս, րծք Առաքելոց գիրքին հեղինակը` Ղուկաս, րծք Առաքելոց գիրքին հեղինակը` Ղուկաս, րծք Առաքելոց գիրքին հեղինակը` Ղուկաս, 
կ'ուզէ արկ'ուզէ արկ'ուզէ արկ'ուզէ արձանագրել թէ ինչպէս առաքեալները Յիսուսի մօր եւ ձանագրել թէ ինչպէս առաքեալները Յիսուսի մօր եւ ձանագրել թէ ինչպէս առաքեալները Յիսուսի մօր եւ ձանագրել թէ ինչպէս առաքեալները Յիսուսի մօր եւ 
Յիսուսի եղբայրՅիսուսի եղբայրՅիսուսի եղբայրՅիսուսի եղբայրներուն հետ մէկտեղուած էին ու կ'աղօթէին` ներուն հետ մէկտեղուած էին ու կ'աղօթէին` ներուն հետ մէկտեղուած էին ու կ'աղօթէին` ներուն հետ մէկտեղուած էին ու կ'աղօթէին` 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Բոլորը միասնաԲոլորը միասնաԲոլորը միասնաԲոլորը միասնաբար յարատեւ աղօթքով կ'անցնէին բար յարատեւ աղօթքով կ'անցնէին բար յարատեւ աղօթքով կ'անցնէին բար յարատեւ աղօթքով կ'անցնէին 
օրերը, շատ մը կիներու, Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ Յիսուսի օրերը, շատ մը կիներու, Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ Յիսուսի օրերը, շատ մը կիներու, Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ Յիսուսի օրերը, շատ մը կիներու, Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ Յիսուսի 
եղբայրներուն հետ միասինեղբայրներուն հետ միասինեղբայրներուն հետ միասինեղբայրներուն հետ միասին»»»» (1.14):  (1.14):  (1.14):  (1.14): Եթէ հոս յիշուած Յիսուսի Եթէ հոս յիշուած Յիսուսի Եթէ հոս յիշուած Յիսուսի Եթէ հոս յիշուած Յիսուսի 
եղբայրները Մարիամի որդիները ըլլային, պէտք էր գրուէր` եղբայրները Մարիամի որդիները ըլլային, պէտք էր գրուէր` եղբայրները Մարիամի որդիները ըլլային, պէտք էր գրուէր` եղբայրները Մարիամի որդիները ըլլային, պէտք էր գրուէր` 
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«... «... «... «... Յիսուսի մօր` Մարիամի եւ իր որդիներուն հետՅիսուսի մօր` Մարիամի եւ իր որդիներուն հետՅիսուսի մօր` Մարիամի եւ իր որդիներուն հետՅիսուսի մօր` Մարիամի եւ իր որդիներուն հետ»:»:»:»:    Եթէ հոս Եթէ հոս Եթէ հոս Եթէ հոս 
յիշուած եղբայրները իսկապէս Մարիամէն ծնած ըլլային, յիշուած եղբայրները իսկապէս Մարիամէն ծնած ըլլային, յիշուած եղբայրները իսկապէս Մարիամէն ծնած ըլլային, յիշուած եղբայրները իսկապէս Մարիամէն ծնած ըլլային, 
անոնք ոչ միայն պէտք էր Յիսուսի եղբայրնեանոնք ոչ միայն պէտք էր Յիսուսի եղբայրնեանոնք ոչ միայն պէտք էր Յիսուսի եղբայրնեանոնք ոչ միայն պէտք էր Յիսուսի եղբայրները կոչուէին, րը կոչուէին, րը կոչուէին, րը կոչուէին, 
այլեւ` պէտք էր գէթ տեղ մը Մարիամի որդիները կոչուէին: այլեւ` պէտք էր գէթ տեղ մը Մարիամի որդիները կոչուէին: այլեւ` պէտք էր գէթ տեղ մը Մարիամի որդիները կոչուէին: այլեւ` պէտք էր գէթ տեղ մը Մարիամի որդիները կոչուէին:     

ԹէԹէԹէԹէ´ ´ ´ ´ Գործք 1.14Գործք 1.14Գործք 1.14Գործք 1.14----ին մէջ, թէին մէջ, թէին մէջ, թէին մէջ, թէ´ ´ ´ ´ Մատթէոս 13.55Մատթէոս 13.55Մատթէոս 13.55Մատթէոս 13.55----ին, եւ թէին, եւ թէին, եւ թէին, եւ թէ´ ´ ´ ´ 
Մարկոս 6.3Մարկոս 6.3Մարկոս 6.3Մարկոս 6.3----ին մէջ, հեղինակները Մարիամը կը յիշեն իբրեւ ին մէջ, հեղինակները Մարիամը կը յիշեն իբրեւ ին մէջ, հեղինակները Մարիամը կը յիշեն իբրեւ ին մէջ, հեղինակները Մարիամը կը յիշեն իբրեւ 
մայրը միայն Յիսուսի, իսկ միւսները (Յակոբոսը, Յովսէսը, մայրը միայն Յիսուսի, իսկ միւսները (Յակոբոսը, Յովսէսը, մայրը միայն Յիսուսի, իսկ միւսները (Յակոբոսը, Յովսէսը, մայրը միայն Յիսուսի, իսկ միւսները (Յակոբոսը, Յովսէսը, 
Սիմոնն ու Յուդան), կը յիշեն իՍիմոնն ու Յուդան), կը յիշեն իՍիմոնն ու Յուդան), կը յիշեն իՍիմոնն ու Յուդան), կը յիշեն իբրեւ եղբայրները Յիսուսի: բրեւ եղբայրները Յիսուսի: բրեւ եղբայրները Յիսուսի: բրեւ եղբայրները Յիսուսի: 
Երբեք տրամաբանական չէ, որ անոնք Մարիամի ու Յովսէփի Երբեք տրամաբանական չէ, որ անոնք Մարիամի ու Յովսէփի Երբեք տրամաբանական չէ, որ անոնք Մարիամի ու Յովսէփի Երբեք տրամաբանական չէ, որ անոնք Մարիամի ու Յովսէփի 
որդիները եղած ըլլան ու բնաւ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի որդիները եղած ըլլան ու բնաւ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի որդիները եղած ըլլան ու բնաւ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի որդիները եղած ըլլան ու բնաւ երբեք Մարիամի ու Յովսէփի 
որդիները չկոչուին:որդիները չկոչուին:որդիները չկոչուին:որդիները չկոչուին:    

Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք Անոնք որոնք կը պնդեն թէ Յիսուսի ծնունդէն ետք 
Յովսէփ ամուսնացաւ Մարիամի հետ եւ անկէ զաւակներ Յովսէփ ամուսնացաւ Մարիամի հետ եւ անկէ զաւակներ Յովսէփ ամուսնացաւ Մարիամի հետ եւ անկէ զաւակներ Յովսէփ ամուսնացաւ Մարիամի հետ եւ անկէ զաւակներ 
ունեցաւ`  կ'ուզեունեցաւ`  կ'ուզեունեցաւ`  կ'ուզեունեցաւ`  կ'ուզեմ անոնց հետեւեալը ըսել.մ անոնց հետեւեալը ըսել.մ անոնց հետեւեալը ըսել.մ անոնց հետեւեալը ըսել.----    

Մատթէոս 1.19Մատթէոս 1.19Մատթէոս 1.19Մատթէոս 1.19----ին մէջ կը հաստատուի թէ Յովսէփ արին մէջ կը հաստատուի թէ Յովսէփ արին մէջ կը հաստատուի թէ Յովսէփ արին մէջ կը հաստատուի թէ Յովսէփ ար----
դար մարդ մըն էր: Անոնք որոնք կը խորհին թէ Յիսուսի դար մարդ մըն էր: Անոնք որոնք կը խորհին թէ Յիսուսի դար մարդ մըն էր: Անոնք որոնք կը խորհին թէ Յիսուսի դար մարդ մըն էր: Անոնք որոնք կը խորհին թէ Յիսուսի 
ծնունդէն ետք` Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի հետ` մեծնունդէն ետք` Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի հետ` մեծնունդէն ետք` Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի հետ` մեծնունդէն ետք` Յովսէփ յարաբերեցաւ Մարիամի հետ` մե´́́́ղք ղք ղք ղք 
գործած կ'ըլլան Յովսէփի արդարութեան դէմ: Որովհետեւ, գործած կ'ըլլան Յովսէփի արդարութեան դէմ: Որովհետեւ, գործած կ'ըլլան Յովսէփի արդարութեան դէմ: Որովհետեւ, գործած կ'ըլլան Յովսէփի արդարութեան դէմ: Որովհետեւ, 
եթէ Յովսէփ արդար անձ մըն էր, ան եթէ Յովսէփ արդար անձ մըն էր, ան եթէ Յովսէփ արդար անձ մըն էր, ան եթէ Յովսէփ արդար անձ մըն էր, ան ի՞նչպէս կրնար ի՞նչպէս կրնար ի՞նչպէս կրնար ի՞նչպէս կրնար 
յարաբերիլ Մարիամի հետ, երբ գիտէր արդէն որ Մարիամ յարաբերիլ Մարիամի հետ, երբ գիտէր արդէն որ Մարիամ յարաբերիլ Մարիամի հետ, երբ գիտէր արդէն որ Մարիամ յարաբերիլ Մարիամի հետ, երբ գիտէր արդէն որ Մարիամ 
ծնունդ տուած էր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս ծնունդ տուած էր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս ծնունդ տուած էր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս ծնունդ տուած էր Բարձրեալ Աստուծոյ Որդիին: Ի՞նչպէս 
կրնար յարաբերիլ Մարիամի հետ, որ դարձած էր մայրը կրնար յարաբերիլ Մարիամի հետ, որ դարձած էր մայրը կրնար յարաբերիլ Մարիամի հետ, որ դարձած էր մայրը կրնար յարաբերիլ Մարիամի հետ, որ դարձած էր մայրը 
Աստուծոյ: Արդեօք Աստուած նման բան թոյլ պիտի տա՞ր: Աստուծոյ: Արդեօք Աստուած նման բան թոյլ պիտի տա՞ր: Աստուծոյ: Արդեօք Աստուած նման բան թոյլ պիտի տա՞ր: Աստուծոյ: Արդեօք Աստուած նման բան թոյլ պիտի տա՞ր: 
Նման բան Աստուծոյ հաճելի պիտի թուէ՞ր:Նման բան Աստուծոյ հաճելի պիտի թուէ՞ր:Նման բան Աստուծոյ հաճելի պիտի թուէ՞ր:Նման բան Աստուծոյ հաճելի պիտի թուէ՞ր:    

Ի՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէսԻ՞նչպէս    կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, սեռային կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, սեռային կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, սեռային կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, սեռային 
յարաբերութեամբ յղացնել Մարիամը, որ անսերմօրէն յարաբերութեամբ յղացնել Մարիամը, որ անսերմօրէն յարաբերութեամբ յղացնել Մարիամը, որ անսերմօրէն յարաբերութեամբ յղացնել Մարիամը, որ անսերմօրէն 
յղացած էր Սուրբ Հոգիէն:յղացած էր Սուրբ Հոգիէն:յղացած էր Սուրբ Հոգիէն:յղացած էր Սուրբ Հոգիէն:    

Ի՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմԻ՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմԻ՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմԻ՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմ----
նաւոր յարաբերութիւն ունենալ Մարիամին հետ, որ ծնունդ նաւոր յարաբերութիւն ունենալ Մարիամին հետ, որ ծնունդ նաւոր յարաբերութիւն ունենալ Մարիամին հետ, որ ծնունդ նաւոր յարաբերութիւն ունենալ Մարիամին հետ, որ ծնունդ 
տուած էր անմարմին Աստուծոյ:տուած էր անմարմին Աստուծոյ:տուած էր անմարմին Աստուծոյ:տուած էր անմարմին Աստուծոյ:    
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Ի՞նչպէս կրնար ՅովսԻ՞նչպէս կրնար ՅովսԻ՞նչպէս կրնար ՅովսԻ՞նչպէս կրնար Յովսէփին պէս արդար անձ մը, մարմէփին պէս արդար անձ մը, մարմէփին պէս արդար անձ մը, մարմէփին պէս արդար անձ մը, մարմ----
նապէս մերձենալ կենաց Հացին ուխտին տապանակը նապէս մերձենալ կենաց Հացին ուխտին տապանակը նապէս մերձենալ կենաց Հացին ուխտին տապանակը նապէս մերձենալ կենաց Հացին ուխտին տապանակը 
դարձած Մարիամին:դարձած Մարիամին:դարձած Մարիամին:դարձած Մարիամին:    

Ի՞նչ բանի մէջ կայացած պիտի մնար Յովսէփին արդաԻ՞նչ բանի մէջ կայացած պիտի մնար Յովսէփին արդաԻ՞նչ բանի մէջ կայացած պիտի մնար Յովսէփին արդաԻ՞նչ բանի մէջ կայացած պիտի մնար Յովսէփին արդա----
րութիւնը, եթէ երբեք գիտնալէ ետք որ Մարիամ ընտրուած էր րութիւնը, եթէ երբեք գիտնալէ ետք որ Մարիամ ընտրուած էր րութիւնը, եթէ երբեք գիտնալէ ետք որ Մարիամ ընտրուած էր րութիւնը, եթէ երբեք գիտնալէ ետք որ Մարիամ ընտրուած էր 
Աստուծոյ կողմէ` Աստուծոյ Որդիին մայրը դառնալու, Աստուծոյ կողմէ` Աստուծոյ Որդիին մայրը դառնալու, Աստուծոյ կողմէ` Աստուծոյ Որդիին մայրը դառնալու, Աստուծոյ կողմէ` Աստուծոյ Որդիին մայրը դառնալու, 
չքաշուէր անոր հետ յաչքաշուէր անոր հետ յաչքաշուէր անոր հետ յաչքաշուէր անոր հետ յարաբերելու:րաբերելու:րաբերելու:րաբերելու:    

Մարիամ դոՄարիամ դոՄարիամ դոՄարիամ դո´́́́ւստրն էր երկնաւոր Հօր, Հաւստրն էր երկնաւոր Հօր, Հաւստրն էր երկնաւոր Հօր, Հաւստրն էր երկնաւոր Հօր, Հա´́́́րսն էր Սուրբ րսն էր Սուրբ րսն էր Սուրբ րսն էր Սուրբ 
Հոգիին, եւ մաՀոգիին, եւ մաՀոգիին, եւ մաՀոգիին, եւ մա´́́́յրն էր Աստուծոյ Որդիին: Յովսէփին պէս յրն էր Աստուծոյ Որդիին: Յովսէփին պէս յրն էր Աստուծոյ Որդիին: Յովսէփին պէս յրն էր Աստուծոյ Որդիին: Յովսէփին պէս 
արդար անձ մը ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ մեր երկնաւոր Հօր արդար անձ մը ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ մեր երկնաւոր Հօր արդար անձ մը ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ մեր երկնաւոր Հօր արդար անձ մը ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ մեր երկնաւոր Հօր 
դուստրին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Սուրբ Հոգիին դուստրին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Սուրբ Հոգիին դուստրին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Սուրբ Հոգիին դուստրին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Սուրբ Հոգիին 
հարսին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Աստոհարսին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Աստոհարսին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Աստոհարսին հետ, ի՞նչպէս կրնար յարաբերիլ Աստուծոյ Որդիին ւծոյ Որդիին ւծոյ Որդիին ւծոյ Որդիին 
մօրը հետ:մօրը հետ:մօրը հետ:մօրը հետ:    

Միթէ՞ կարելի էր արդար Յովսէփին համար յարաբերիլ Միթէ՞ կարելի էր արդար Յովսէփին համար յարաբերիլ Միթէ՞ կարելի էր արդար Յովսէփին համար յարաբերիլ Միթէ՞ կարելի էր արդար Յովսէփին համար յարաբերիլ 
Աստուծոյ սուրբ մօրը հետ: Ինչո՞ւ համար ոմանք անոր կը Աստուծոյ սուրբ մօրը հետ: Ինչո՞ւ համար ոմանք անոր կը Աստուծոյ սուրբ մօրը հետ: Ինչո՞ւ համար ոմանք անոր կը Աստուծոյ սուրբ մօրը հետ: Ինչո՞ւ համար ոմանք անոր կը 
վերագրեն բան մը` որ ինք բնաւ չէ ըրած ու պիտի չուզէր ընել:վերագրեն բան մը` որ ինք բնաւ չէ ըրած ու պիտի չուզէր ընել:վերագրեն բան մը` որ ինք բնաւ չէ ըրած ու պիտի չուզէր ընել:վերագրեն բան մը` որ ինք բնաւ չէ ըրած ու պիտի չուզէր ընել:    

Կարելի՞ բան էր, որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք ԱրարիԿարելի՞ բան էր, որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք ԱրարիԿարելի՞ բան էր, որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք ԱրարիԿարելի՞ բան էր, որ Մարիամ ծնունդ տալէ ետք Արարի----
չին` ծնէր արարածներ:չին` ծնէր արարածներ:չին` ծնէր արարածներ:չին` ծնէր արարածներ:    

Կարելի՞ Կարելի՞ Կարելի՞ Կարելի՞ բան էր որ նոյն արգանդէն ծնունդ առնէին սուրբ բան էր որ նոյն արգանդէն ծնունդ առնէին սուրբ բան էր որ նոյն արգանդէն ծնունդ առնէին սուրբ բան էր որ նոյն արգանդէն ծնունդ առնէին սուրբ 
Արարիչն ու պիղծ արարածները, Արարիչն ու պիղծ արարածները, Արարիչն ու պիղծ արարածները, Արարիչն ու պիղծ արարածները, արդար Աստուածն ու արդար Աստուածն ու արդար Աստուածն ու արդար Աստուածն ու 
արդարացուելու կարօտ մարդիկը:արդարացուելու կարօտ մարդիկը:արդարացուելու կարօտ մարդիկը:արդարացուելու կարօտ մարդիկը:    

Կարելի՞ բան էր որ Մարիամ ծնունդ տար թէԿարելի՞ բան էր որ Մարիամ ծնունդ տար թէԿարելի՞ բան էր որ Մարիամ ծնունդ տար թէԿարելի՞ բան էր որ Մարիամ ծնունդ տար թէ´ ´ ´ ´ Փրկիչին եւ Փրկիչին եւ Փրկիչին եւ Փրկիչին եւ 
թէթէթէթէ´ ´ ´ ´ փրկութեան կարօտ մարդոց, թէփրկութեան կարօտ մարդոց, թէփրկութեան կարօտ մարդոց, թէփրկութեան կարօտ մարդոց, թէ´ ´ ´ ´ Սուրբին եւ թէՍուրբին եւ թէՍուրբին եւ թէՍուրբին եւ թէ´ ´ ´ ´ սրբուեսրբուեսրբուեսրբուե----
լու կարիքը ունեցողներուն, թէլու կարիքը ունեցողներուն, թէլու կարիքը ունեցողներուն, թէլու կարիքը ունեցողներուն, թէ´ ´ ´ ´ անանանանմահ Աստուծոյ եւ թէմահ Աստուծոյ եւ թէմահ Աստուծոյ եւ թէմահ Աստուծոյ եւ թէ´ ´ ´ ´ 
մահկանացու արարածներու, թէմահկանացու արարածներու, թէմահկանացու արարածներու, թէմահկանացու արարածներու, թէ´ ´ ´ ´ յաւիտենական Ստեղյաւիտենական Ստեղյաւիտենական Ստեղյաւիտենական Ստեղծիչին ծիչին ծիչին ծիչին 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ ժամանակաւոր ստեղծուածներու:ժամանակաւոր ստեղծուածներու:ժամանակաւոր ստեղծուածներու:ժամանակաւոր ստեղծուածներու:    

Մարդկային ո՞ր տրամաբանութիւնը կ'ընդունի որ նոյն Մարդկային ո՞ր տրամաբանութիւնը կ'ընդունի որ նոյն Մարդկային ո՞ր տրամաբանութիւնը կ'ընդունի որ նոյն Մարդկային ո՞ր տրամաբանութիւնը կ'ընդունի որ նոյն 
արգանդին մէջ կրնային գոյաւորուիլ ու անկէ դուրս գալ արգանդին մէջ կրնային գոյաւորուիլ ու անկէ դուրս գալ արգանդին մէջ կրնային գոյաւորուիլ ու անկէ դուրս գալ արգանդին մէջ կրնային գոյաւորուիլ ու անկէ դուրս գալ 
Կատարեալն ու անկատաԿատարեալն ու անկատաԿատարեալն ու անկատաԿատարեալն ու անկատարը, Անմեղն ու մեղաւորը, Մաքուրնրը, Անմեղն ու մեղաւորը, Մաքուրնրը, Անմեղն ու մեղաւորը, Մաքուրնրը, Անմեղն ու մեղաւորը, Մաքուրն    
ու անմաքուրը: Ի՞ու անմաքուրը: Ի՞ու անմաքուրը: Ի՞ու անմաքուրը: Ի՞նչպէս կրնան նոյն որովայնէն ծնիլնչպէս կրնան նոյն որովայնէն ծնիլնչպէս կրնան նոյն որովայնէն ծնիլնչպէս կրնան նոյն որովայնէն ծնիլ    Հրեղէնն Հրեղէնն Հրեղէնն Հրեղէնն 
ու հողեղէնը, Քաղցրն ու դառնը: Յակոբոս առաքեալ ինք նաեւ ու հողեղէնը, Քաղցրն ու դառնը: Յակոբոս առաքեալ ինք նաեւ ու հողեղէնը, Քաղցրն ու դառնը: Յակոբոս առաքեալ ինք նաեւ ու հողեղէնը, Քաղցրն ու դառնը: Յակոբոս առաքեալ ինք նաեւ 
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չ'ըսե՞ր թէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր չի չ'ըսե՞ր թէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր չի չ'ըսե՞ր թէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր չի չ'ըսե՞ր թէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր չի 
կրնար բկրնար բկրնար բկրնար բղղղղխել (Յակոբոս 3.11):խել (Յակոբոս 3.11):խել (Յակոբոս 3.11):խել (Յակոբոս 3.11):    

Սուրբ հայրեր կ'ըսեն. Սուրբ հայրեր կ'ըսեն. Սուրբ հայրեր կ'ըսեն. Սուրբ հայրեր կ'ըսեն. ««««Ինչպէս Յիսուս երկնաւոր Հօր Ինչպէս Յիսուս երկնաւոր Հօր Ինչպէս Յիսուս երկնաւոր Հօր Ինչպէս Յիսուս երկնաւոր Հօր 
միածին Որդմիածին Որդմիածին Որդմիածին Որդին է, նոյնպէս ալ, Մարիամի միածին Որդին էին է, նոյնպէս ալ, Մարիամի միածին Որդին էին է, նոյնպէս ալ, Մարիամի միածին Որդին էին է, նոյնպէս ալ, Մարիամի միածին Որդին է»:»:»:»:    

    
Կ'աւարտեմ համեմատութիւն կատարելով մեր նախաԿ'աւարտեմ համեմատութիւն կատարելով մեր նախաԿ'աւարտեմ համեմատութիւն կատարելով մեր նախաԿ'աւարտեմ համեմատութիւն կատարելով մեր նախա----

մօր` Եւային ու մեր Տիրամօր` Մարիամին միջեւ.մօր` Եւային ու մեր Տիրամօր` Մարիամին միջեւ.մօր` Եւային ու մեր Տիրամօր` Մարիամին միջեւ.մօր` Եւային ու մեր Տիրամօր` Մարիամին միջեւ.----    
    
Եւա իր մէջ մեղքը առնելէ եԵւա իր մէջ մեղքը առնելէ եԵւա իր մէջ մեղքը առնելէ եԵւա իր մէջ մեղքը առնելէ ե´́́́տք ծնաւ իր որդին, իսկ տք ծնաւ իր որդին, իսկ տք ծնաւ իր որդին, իսկ տք ծնաւ իր որդին, իսկ 

Մարիամ իր մէջ Սուրբ Հոգին առնելէ եՄարիամ իր մէջ Սուրբ Հոգին առնելէ եՄարիամ իր մէջ Սուրբ Հոգին առնելէ եՄարիամ իր մէջ Սուրբ Հոգին առնելէ ե´́́́տք ծնաւ իր Որդին:տք ծնաւ իր Որդին:տք ծնաւ իր Որդին:տք ծնաւ իր Որդին:    
Եւա ծնունդ տուաւ մեղաւԵւա ծնունդ տուաւ մեղաւԵւա ծնունդ տուաւ մեղաւԵւա ծնունդ տուաւ մեղաւոր անձի մը, իսկ Մարիամ որ անձի մը, իսկ Մարիամ որ անձի մը, իսկ Մարիամ որ անձի մը, իսկ Մարիամ 

ծնունդ տուաւ Անմեղին:ծնունդ տուաւ Անմեղին:ծնունդ տուաւ Անմեղին:ծնունդ տուաւ Անմեղին:    
Եւա երկխօսութեան մէջ մտաւ Սատանային հետ, իսկ Եւա երկխօսութեան մէջ մտաւ Սատանային հետ, իսկ Եւա երկխօսութեան մէջ մտաւ Սատանային հետ, իսկ Եւա երկխօսութեան մէջ մտաւ Սատանային հետ, իսկ 

Մարիամ երկխօսութեան մէջ մտաւ Տիրոջ հրեշտակին հետ:Մարիամ երկխօսութեան մէջ մտաւ Տիրոջ հրեշտակին հետ:Մարիամ երկխօսութեան մէջ մտաւ Տիրոջ հրեշտակին հետ:Մարիամ երկխօսութեան մէջ մտաւ Տիրոջ հրեշտակին հետ:    
Եւա իբրեւ օգնական տրուեցաւ Ադամին, իսկ Յովսէփ Եւա իբրեւ օգնական տրուեցաւ Ադամին, իսկ Յովսէփ Եւա իբրեւ օգնական տրուեցաւ Ադամին, իսկ Յովսէփ Եւա իբրեւ օգնական տրուեցաւ Ադամին, իսկ Յովսէփ 

իիիի´́́́նքն էր որ իբրեւ օգնական տրուեցաւ Մարիամին:նքն էր որ իբրեւ օգնական տրուեցաւ Մարիամին:նքն էր որ իբրեւ օգնական տրուեցաւ Մարիամին:նքն էր որ իբրեւ օգնական տրուեցաւ Մարիամին:    
Եւա Չարին կամքը կատարեց, Եւա Չարին կամքը կատարեց, Եւա Չարին կամքը կատարեց, Եւա Չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ ինքզինք իսկ Մարիամ ինքզինք իսկ Մարիամ ինքզինք իսկ Մարիամ ինքզինք 

Աստուծոյ կամքին յանձնեց:Աստուծոյ կամքին յանձնեց:Աստուծոյ կամքին յանձնեց:Աստուծոյ կամքին յանձնեց:    
Եւա ինքզինք Չարին աղախինը դարձուց, իսկ Մարիամ Եւա ինքզինք Չարին աղախինը դարձուց, իսկ Մարիամ Եւա ինքզինք Չարին աղախինը դարձուց, իսկ Մարիամ Եւա ինքզինք Չարին աղախինը դարձուց, իսկ Մարիամ 

ինքզինք Աստուծոյ աղախինը դարձուց:ինքզինք Աստուծոյ աղախինը դարձուց:ինքզինք Աստուծոյ աղախինը դարձուց:ինքզինք Աստուծոյ աղախինը դարձուց:    
Եւային համար առանձնութիւնը դարձաւ պատճառ փորԵւային համար առանձնութիւնը դարձաւ պատճառ փորԵւային համար առանձնութիւնը դարձաւ պատճառ փորԵւային համար առանձնութիւնը դարձաւ պատճառ փոր----

ձութեան, իսկ Մարիամին համար` առանձնութիւնը աղօթքի ձութեան, իսկ Մարիամին համար` առանձնութիւնը աղօթքի ձութեան, իսկ Մարիամին համար` առանձնութիւնը աղօթքի ձութեան, իսկ Մարիամին համար` առանձնութիւնը աղօթքի 
առիթ էր:առիթ էր:առիթ էր:առիթ էր:    

Եւային հետ Օձը խօսեցաւ, իսկ Եւային հետ Օձը խօսեցաւ, իսկ Եւային հետ Օձը խօսեցաւ, իսկ Եւային հետ Օձը խօսեցաւ, իսկ Մարիամի հետ` Գաբրիէլ Մարիամի հետ` Գաբրիէլ Մարիամի հետ` Գաբրիէլ Մարիամի հետ` Գաբրիէլ 
հրեշտակը:հրեշտակը:հրեշտակը:հրեշտակը:    

Եւա կասկած ունեցաւ իրեն ըսուած Աստուծոյ խօսքին Եւա կասկած ունեցաւ իրեն ըսուած Աստուծոյ խօսքին Եւա կասկած ունեցաւ իրեն ըսուած Աստուծոյ խօսքին Եւա կասկած ունեցաւ իրեն ըսուած Աստուծոյ խօսքին 
վերաբերեալ, իսկ Մարիամ բացարձակ կերպով վստահեցաւ վերաբերեալ, իսկ Մարիամ բացարձակ կերպով վստահեցաւ վերաբերեալ, իսկ Մարիամ բացարձակ կերպով վստահեցաւ վերաբերեալ, իսկ Մարիամ բացարձակ կերպով վստահեցաւ 
Գաբրիէլին միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ խօսքին:Գաբրիէլին միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ խօսքին:Գաբրիէլին միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ խօսքին:Գաբրիէլին միջոցաւ իրեն յայտնուած Աստուծոյ խօսքին:    

Եւա ուզեց Եւա ուզեց Եւա ուզեց Եւա ուզեց ««««աստուածներու պէսաստուածներու պէսաստուածներու պէսաստուածներու պէս» » » » ըլլալ, իսկ Մարիամ ըլլալ, իսկ Մարիամ ըլլալ, իսկ Մարիամ ըլլալ, իսկ Մարիամ 
ուզեց Աստուծոյ աղախինը ըլլալ:ուզեց Աստուծոյ աղախինը ըլլալ:ուզեց Աստուծոյ աղախինը ըլլալ:ուզեց Աստուծոյ աղախինը ըլլալ:    

ԵւԵւԵւԵւա իր ուշադրութիւնը արգիլեալ ծառին վրայ կեդրոնաա իր ուշադրութիւնը արգիլեալ ծառին վրայ կեդրոնաա իր ուշադրութիւնը արգիլեալ ծառին վրայ կեդրոնաա իր ուշադրութիւնը արգիլեալ ծառին վրայ կեդրոնա----
ցուց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ վրայ:ցուց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ վրայ:ցուց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ վրայ:ցուց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ վրայ:    
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Եւա չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ Եւա չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ Եւա չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ Եւա չարին կամքը կատարեց, իսկ Մարիամ` Աստուծոյ 
կամքը:կամքը:կամքը:կամքը:    

Եւա կերաւ մահաբեր ծառէն, իսկ Մարիամ իր մէջ առաւ Եւա կերաւ մահաբեր ծառէն, իսկ Մարիամ իր մէջ առաւ Եւա կերաւ մահաբեր ծառէն, իսկ Մարիամ իր մէջ առաւ Եւա կերաւ մահաբեր ծառէն, իսկ Մարիամ իր մէջ առաւ 
կենաց Ծառը:կենաց Ծառը:կենաց Ծառը:կենաց Ծառը:    

Եւա իր անհնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ Եւա իր անհնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ Եւա իր անհնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ Եւա իր անհնազանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ 
առաջին մարդասպանինառաջին մարդասպանինառաջին մարդասպանինառաջին մարդասպանին` ` ` ` Կայէնին, իսկ Մարիամ` իր հնաԿայէնին, իսկ Մարիամ` իր հնաԿայէնին, իսկ Մարիամ` իր հնաԿայէնին, իսկ Մարիամ` իր հնա----
զանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ մեծ Մարդասէրին` զանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ մեծ Մարդասէրին` զանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ մեծ Մարդասէրին` զանդութեան պատճառով ծնունդ տուաւ մեծ Մարդասէրին` 
Յիսուսի:Յիսուսի:Յիսուսի:Յիսուսի:    

Եւա դարձաւ մայրը լոկ իր ընտանիքին, իսկ Մարիամ Եւա դարձաւ մայրը լոկ իր ընտանիքին, իսկ Մարիամ Եւա դարձաւ մայրը լոկ իր ընտանիքին, իսկ Մարիամ Եւա դարձաւ մայրը լոկ իր ընտանիքին, իսկ Մարիամ 
դարձաւ մայրը Քրիստոսի ընտանիքին` եկեղեցիին:դարձաւ մայրը Քրիստոսի ընտանիքին` եկեղեցիին:դարձաւ մայրը Քրիստոսի ընտանիքին` եկեղեցիին:դարձաւ մայրը Քրիստոսի ընտանիքին` եկեղեցիին:    

Եւային ըսուեցաւ որ հնազանդ ըլլայ իր ամուսինին, իսկ Եւային ըսուեցաւ որ հնազանդ ըլլայ իր ամուսինին, իսկ Եւային ըսուեցաւ որ հնազանդ ըլլայ իր ամուսինին, իսկ Եւային ըսուեցաւ որ հնազանդ ըլլայ իր ամուսինին, իսկ 
եկեղեցին իեկեղեցին իեկեղեցին իեկեղեցին ի´́́́նք կոչուեցաւ հնանք կոչուեցաւ հնանք կոչուեցաւ հնանք կոչուեցաւ հնազանդ ըլլալու Մարիամին:զանդ ըլլալու Մարիամին:զանդ ըլլալու Մարիամին:զանդ ըլլալու Մարիամին:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    
    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի    Մարիամ, մաՄարիամ, մաՄարիամ, մաՄարիամ, մա´́́́յր Փրկիչի ու մայր Փրկիչի ու մայր Փրկիչի ու մայր Փրկիչի ու մա´́́́յր փրկուածյր փրկուածյր փրկուածյր փրկուած----
ներու, երբ Յովսէփ որոշեց քեզ արձաներու, երբ Յովսէփ որոշեց քեզ արձաներու, երբ Յովսէփ որոշեց քեզ արձաներու, երբ Յովսէփ որոշեց քեզ արձակել, չփորձեցիր դուն կել, չփորձեցիր դուն կել, չփորձեցիր դուն կել, չփորձեցիր դուն 
քեզ պաշտպանել, չփորձեքեզ պաշտպանել, չփորձեքեզ պաշտպանել, չփորձեքեզ պաշտպանել, չփորձեցիր կացութիւնը պարզել, այլ ցիր կացութիւնը պարզել, այլ ցիր կացութիւնը պարզել, այլ ցիր կացութիւնը պարզել, այլ 
խնդիրդ յանձնեցիր Աստուծոյ ու հաւատացիր թէ Ան խնդիրդ յանձնեցիր Աստուծոյ ու հաւատացիր թէ Ան խնդիրդ յանձնեցիր Աստուծոյ ու հաւատացիր թէ Ան խնդիրդ յանձնեցիր Աստուծոյ ու հաւատացիր թէ Ան 
լուծում մը պիտի հայթայթէ: Մալուծում մը պիտի հայթայթէ: Մալուծում մը պիտի հայթայթէ: Մալուծում մը պիտի հայթայթէ: Մա´́́́յր, օգնէ ինծի որ ես ալ յր, օգնէ ինծի որ ես ալ յր, օգնէ ինծի որ ես ալ յր, օգնէ ինծի որ ես ալ 
լուռլուռլուռլուռ    մնամ եւ ինքզինքս չպաշտպանեմ անիրաւումնամ եւ ինքզինքս չպաշտպանեմ անիրաւումնամ եւ ինքզինքս չպաշտպանեմ անիրաւումնամ եւ ինքզինքս չպաշտպանեմ անիրաւութեան թեան թեան թեան 
դիմաց, այլ դատս հաւատքով յանձնեմ երկրի Դատաւոդիմաց, այլ դատս հաւատքով յանձնեմ երկրի Դատաւոդիմաց, այլ դատս հաւատքով յանձնեմ երկրի Դատաւոդիմաց, այլ դատս հաւատքով յանձնեմ երկրի Դատաւո----
րինրինրինրին::::    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ Յովսէփ, արդար ու գթառատ հայր, օգնէ որ Յովսէփ, արդար ու գթառատ հայր, օգնէ որ Յովսէփ, արդար ու գթառատ հայր, օգնէ որ Յովսէփ, արդար ու գթառատ հայր, օգնէ որ 
մենք ալ քեզի պէս մարդոց տկարումենք ալ քեզի պէս մարդոց տկարումենք ալ քեզի պէս մարդոց տկարումենք ալ քեզի պէս մարդոց տկարութիւնթիւնթիւնթիւնները ծածկելու ները ծածկելու ները ծածկելու ները ծածկելու 
քաջութիւնը ունենանք: Օգնէ որ մենք ալ Աստուծմէ պաքաջութիւնը ունենանք: Օգնէ որ մենք ալ Աստուծմէ պաքաջութիւնը ունենանք: Օգնէ որ մենք ալ Աստուծմէ պաքաջութիւնը ունենանք: Օգնէ որ մենք ալ Աստուծմէ պա----
տասխան խնդրենք մետասխան խնդրենք մետասխան խնդրենք մետասխան խնդրենք մեզի դէմ գործուած անիրաւութեանց զի դէմ գործուած անիրաւութեանց զի դէմ գործուած անիրաւութեանց զի դէմ գործուած անիրաւութեանց 
համար, եւ օգնէ մանաւանդ, որ Աստուծոյ կողմէ տրուած համար, եւ օգնէ մանաւանդ, որ Աստուծոյ կողմէ տրուած համար, եւ օգնէ մանաւանդ, որ Աստուծոյ կողմէ տրուած համար, եւ օգնէ մանաւանդ, որ Աստուծոյ կողմէ տրուած 
պապապապատասխանը խոնարհութեամբտասխանը խոնարհութեամբտասխանը խոնարհութեամբտասխանը խոնարհութեամբ    ու հաւատքով ընու հաւատքով ընու հաւատքով ընու հաւատքով ընկալենք կալենք կալենք կալենք 
ու տանինք, ինչպէս դուն ըրիր:ու տանինք, ինչպէս դուն ըրիր:ու տանինք, ինչպէս դուն ըրիր:ու տանինք, ինչպէս դուն ըրիր:    
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Յովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահը    
((((Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17----29292929))))    

    

Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել 
տուած էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` տուած էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` տուած էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` տուած էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` 
իր Փիլիպպոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք իր Փիլիպպոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք իր Փիլիպպոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք իր Փիլիպպոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք 
ամուսնացաամուսնացաամուսնացաամուսնացաւ: Քանի ւ: Քանի ւ: Քանի ւ: Քանի Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.Յովհաննէս Հերովդէսի կ'ըսէր.    

----    Մեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չի´ ´ ´ ´ տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը 
առնես:առնես:առնես:առնես:    

Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի 
դէմ, կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ դէմ, կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ դէմ, կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ դէմ, կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ 
Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Հերովդէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ 
Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր էկն էր ու կը պաշտպանէր էկն էր ու կը պաշտպանէր էկն էր ու կը պաշտպանէր 
զայն եւ հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը զայն եւ հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը զայն եւ հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը զայն եւ հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը 
գործադրէր:գործադրէր:գործադրէր:գործադրէր:    

Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: 
Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը 
սարքեց իր նախարարներուն, հազարապետներուն եւ սարքեց իր նախարարներուն, հազարապետներուն եւ սարքեց իր նախարարներուն, հազարապետներուն եւ սարքեց իր նախարարներուն, հազարապետներուն եւ 
Գալիլեայի երեւելիներուն համար: ՀերովդիաԳալիլեայի երեւելիներուն համար: ՀերովդիաԳալիլեայի երեւելիներուն համար: ՀերովդիաԳալիլեայի երեւելիներուն համար: Հերովդիայի աղջիկը յի աղջիկը յի աղջիկը յի աղջիկը 
ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիկա Հերովդէսի եւ իր ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիկա Հերովդէսի եւ իր ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիկա Հերովդէսի եւ իր ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիկա Հերովդէսի եւ իր 
հիւրերուն հաճելի թուեցաւ: Ուստի թագաւորը աղջկան հիւրերուն հաճելի թուեցաւ: Ուստի թագաւորը աղջկան հիւրերուն հաճելի թուեցաւ: Ուստի թագաւորը աղջկան հիւրերուն հաճելի թուեցաւ: Ուստի թագաւորը աղջկան 
ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.ըսաւ.    

----    ԻԻԻԻ´́́́նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:    
Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.    
----    ԻԻԻԻ´́́́նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ 

իսկ թագաւորութեանս իսկ թագաւորութեանս իսկ թագաւորութեանս իսկ թագաւորութեանս կէսը:կէսը:կէսը:կէսը:    
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««««Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս ինքն էր որ Յովհաննէսը ձերբակալել տուած 

էր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպէր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպէր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպէր, շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպ----
պոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք ամուսնացաւ: պոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք ամուսնացաւ: պոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք ամուսնացաւ: պոս եղբօրը կնոջ պատճառով, որուն հետ ինք ամուսնացաւ: 
Քանի Քանի Քանի Քանի ՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէսՅովհաննէս    Հերովդէսի կ'ըսէր.Հերովդէսի կ'ըսէր.Հերովդէսի կ'ըսէր.Հերովդէսի կ'ըսէր.    

----    Մեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չի´ ´ ´ ´ տար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնես»»»»    
((((Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17Մարկոս 6.17----18):18):18):18):    

1) 1) 1) 1) Ո՞վ էր Հերովդէսը որուն մասին կը խօսի մեր սերտելիք Ո՞վ էր Հերովդէսը որուն մասին կը խօսի մեր սերտելիք Ո՞վ էր Հերովդէսը որուն մասին կը խօսի մեր սերտելիք Ո՞վ էր Հերովդէսը որուն մասին կը խօսի մեր սերտելիք 
հատուածը: Յիշեալ Հերովդէսը` Հերովդէս Անտիպասն է, որ հատուածը: Յիշեալ Հերովդէսը` Հերովդէս Անտիպասն է, որ հատուածը: Յիշեալ Հերովդէսը` Հերովդէս Անտիպասն է, որ հատուածը: Յիշեալ Հերովդէսը` Հերովդէս Անտիպասն է, որ 
որդին էր Մեծն Հերովդէսի, որ ունէր տասը կին: Մեծն Հերովորդին էր Մեծն Հերովդէսի, որ ունէր տասը կին: Մեծն Հերովորդին էր Մեծն Հերովդէսի, որ ունէր տասը կին: Մեծն Հերովորդին էր Մեծն Հերովդէսի, որ ունէր տասը կին: Մեծն Հերով----
դէս ծնդէս ծնդէս ծնդէս ծնաւ իր որդին` Հերովդէս Անտիպասը, իր Սամարացի աւ իր որդին` Հերովդէս Անտիպասը, իր Սամարացի աւ իր որդին` Հերովդէս Անտիպասը, իր Սամարացի աւ իր որդին` Հերովդէս Անտիպասը, իր Սամարացի 
կնոջմէն` Մաղթակեայէն:կնոջմէն` Մաղթակեայէն:կնոջմէն` Մաղթակեայէն:կնոջմէն` Մաղթակեայէն:    

Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.    
----    Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:    
Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.    
----    Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:    
Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին 

մօտ եւ ըսաւ անոր.մօտ եւ ըսաւ անոր.մօտ եւ ըսաւ անոր.մօտ եւ ըսաւ անոր.    
----    Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ 

Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի:Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի:    
Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել 

զայն` իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն զայն` իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն զայն` իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն զայն` իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն 
պատճառով: Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը պատճառով: Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը պատճառով: Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը պատճառով: Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը 
ղրկեց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը ղրկեց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը ղրկեց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը ղրկեց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը 
գնաց, գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը գնաց, գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը գնաց, գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը գնաց, գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը 
վրայ գլուխը բերաւ ու տուաւ ավրայ գլուխը բերաւ ու տուաւ ավրայ գլուխը բերաւ ու տուաւ ավրայ գլուխը բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ ղջկան, իսկ աղջիկն ալ ղջկան, իսկ աղջիկն ալ ղջկան, իսկ աղջիկն ալ 
տարաւ տուաւ իր մօրը:տարաւ տուաւ իր մօրը:տարաւ տուաւ իր մօրը:տարաւ տուաւ իր մօրը:    

Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, 
եկան, առին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրին:եկան, առին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրին:եկան, առին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրին:եկան, առին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրին:    
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Մեծն Հերովդէսի մահէն ետք` Օգոստոս կայսրը չորրորՄեծն Հերովդէսի մահէն ետք` Օգոստոս կայսրը չորրորՄեծն Հերովդէսի մահէն ետք` Օգոստոս կայսրը չորրորՄեծն Հերովդէսի մահէն ետք` Օգոստոս կայսրը չորրոր----
դապետ նշանակեց անոր որդին` Հերովդէս Անտիպասը դապետ նշանակեց անոր որդին` Հերովդէս Անտիպասը դապետ նշանակեց անոր որդին` Հերովդէս Անտիպասը դապետ նշանակեց անոր որդին` Հերովդէս Անտիպասը 
((((Ղուկաս 3.1), որ թագաւորեց Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ղուկաս 3.1), որ թագաւորեց Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ղուկաս 3.1), որ թագաւորեց Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ Ղուկաս 3.1), որ թագաւորեց Գալիլեայի եւ Պերեայի վրայ 
Ք.Ա. 4Ք.Ա. 4Ք.Ա. 4Ք.Ա. 4----    ----    Ք.Ե. 39: Քրիստոս Գալիլեայի ՆազարէթՔ.Ե. 39: Քրիստոս Գալիլեայի ՆազարէթՔ.Ե. 39: Քրիստոս Գալիլեայի ՆազարէթՔ.Ե. 39: Քրիստոս Գալիլեայի Նազարէթ    քաղաքէն քաղաքէն քաղաքէն քաղաքէն 
ըլլալով` բնականօրէն անոր իշխանութեան հպատակ կը ըլլալով` բնականօրէն անոր իշխանութեան հպատակ կը ըլլալով` բնականօրէն անոր իշխանութեան հպատակ կը ըլլալով` բնականօրէն անոր իշխանութեան հպատակ կը 
սեպուէր (Ղուկաս 23.6սեպուէր (Ղուկաս 23.6սեպուէր (Ղուկաս 23.6սեպուէր (Ղուկաս 23.6----7):7):7):7):    

ՀերովդՀերովդՀերովդՀերովդէս Անտիպաս նախ ամուսնացաւ Արետաէս Անտիպաս նախ ամուսնացաւ Արետաէս Անտիպաս նախ ամուսնացաւ Արետաէս Անտիպաս նախ ամուսնացաւ Արետա    
անունով աղջկայ մը հետ, որ Արաբացի թագաւորի մը աղջիկն անունով աղջկայ մը հետ, որ Արաբացի թագաւորի մը աղջիկն անունով աղջկայ մը հետ, որ Արաբացի թագաւորի մը աղջիկն անունով աղջկայ մը հետ, որ Արաբացի թագաւորի մը աղջիկն 
էր: Բայց յետոյ սիրահարուեցաւ իր Փիլիպպոսէր: Բայց յետոյ սիրահարուեցաւ իր Փիլիպպոսէր: Բայց յետոյ սիրահարուեցաւ իր Փիլիպպոսէր: Բայց յետոյ սիրահարուեցաւ իր Փիլիպպոս13131313    եղբօրը կնոջ` եղբօրը կնոջ` եղբօրը կնոջ` եղբօրը կնոջ` 
ՀերովդիայիՀերովդիայիՀերովդիայիՀերովդիայի, , , , որ միաժամանակ իր որ միաժամանակ իր որ միաժամանակ իր որ միաժամանակ իր եղբօր` Արիստոբուլոսի եղբօր` Արիստոբուլոսի եղբօր` Արիստոբուլոսի եղբօր` Արիստոբուլոսի 
աղջիկն էր: Հերովդէս արձակեց իր կինը Արետան եւ ստիպեց աղջիկն էր: Հերովդէս արձակեց իր կինը Արետան եւ ստիպեց աղջիկն էր: Հերովդէս արձակեց իր կինը Արետան եւ ստիպեց աղջիկն էր: Հերովդէս արձակեց իր կինը Արետան եւ ստիպեց 
Հերովդիային որ թողու իր ամուսինը, եւ ապա անոր հետ Հերովդիային որ թողու իր ամուսինը, եւ ապա անոր հետ Հերովդիային որ թողու իր ամուսինը, եւ ապա անոր հետ Հերովդիային որ թողու իր ամուսինը, եւ ապա անոր հետ 
ամուսնացաւ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ ամուսնացաւ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ ամուսնացաւ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ ամուսնացաւ: Պատմութիւնը ցոյց կու տայ որ Հերովդիան Հերովդիան Հերովդիան Հերովդիան 
եղաւ Հերովդէսի դժբախտութեան պատճառեղաւ Հերովդէսի դժբախտութեան պատճառեղաւ Հերովդէսի դժբախտութեան պատճառեղաւ Հերովդէսի դժբախտութեան պատճառըըըը....    

Նախ պատճառ դարձաւ որ ան գլխատէր Յովհաննէս Նախ պատճառ դարձաւ որ ան գլխատէր Յովհաննէս Նախ պատճառ դարձաւ որ ան գլխատէր Յովհաննէս Նախ պատճառ դարձաւ որ ան գլխատէր Յովհաննէս 
ՄկրՄկրՄկրՄկրտիչը որ տիչը որ տիչը որ տիչը որ ««««արդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էր»:»:»:»:    

Երկրորդ, երբ հետագային` 41 թուին,Երկրորդ, երբ հետագային` 41 թուին,Երկրորդ, երբ հետագային` 41 թուին,Երկրորդ, երբ հետագային` 41 թուին,    իր թելադրութեամբ իր թելադրութեամբ իր թելադրութեամբ իր թելադրութեամբ 
Հերովդէս Հռոմ գնաց թագաւորի յատուկ պատիւ ու տիտղոս Հերովդէս Հռոմ գնաց թագաւորի յատուկ պատիւ ու տիտղոս Հերովդէս Հռոմ գնաց թագաւորի յատուկ պատիւ ու տիտղոս Հերովդէս Հռոմ գնաց թագաւորի յատուկ պատիւ ու տիտղոս 
խնդրելու կայսրէն, աքսորուեցաւ Լուգդունոն շրջանը (այժմու խնդրելու կայսրէն, աքսորուեցաւ Լուգդունոն շրջանը (այժմու խնդրելու կայսրէն, աքսորուեցաւ Լուգդունոն շրջանը (այժմու խնդրելու կայսրէն, աքսորուեցաւ Լուգդունոն շրջանը (այժմու 
անունովէ Լիոն, Ֆրանսա): Մի քանի օր ետք, Հերովդիան ինք անունովէ Լիոն, Ֆրանսա): Մի քանի օր ետք, Հերովդիան ինք անունովէ Լիոն, Ֆրանսա): Մի քանի օր ետք, Հերովդիան ինք անունովէ Լիոն, Ֆրանսա): Մի քանի օր ետք, Հերովդիան ինք 
եւս աքսորոեւս աքսորոեւս աքսորոեւս աքսորուեցաւ անոր մօտ:ւեցաւ անոր մօտ:ւեցաւ անոր մօտ:ւեցաւ անոր մօտ:    

Երրորդ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս, խօսելէ ետք Երրորդ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս, խօսելէ ետք Երրորդ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս, խօսելէ ետք Երրորդ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս, խօսելէ ետք 
Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման մասին, կը խօսի այն մեծ ու Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման մասին, կը խօսի այն մեծ ու Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման մասին, կը խօսի այն մեծ ու Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատման մասին, կը խօսի այն մեծ ու 
ահաւոր ջախջախումին մասին որ Հերովդէսի բանակը կրեց ահաւոր ջախջախումին մասին որ Հերովդէսի բանակը կրեց ահաւոր ջախջախումին մասին որ Հերովդէսի բանակը կրեց ահաւոր ջախջախումին մասին որ Հերովդէսի բանակը կրեց 
երբ կռուեցաւ Արետաս թագաւորին դէմ, որուն աղջիկը կինն երբ կռուեցաւ Արետաս թագաւորին դէմ, որուն աղջիկը կինն երբ կռուեցաւ Արետաս թագաւորին դէմ, որուն աղջիկը կինն երբ կռուեցաւ Արետաս թագաւորին դէմ, որուն աղջիկը կինն 
էր Հերովդէսի: Հերովդէս թողուցած էր Արետաս էր Հերովդէսի: Հերովդէս թողուցած էր Արետաս էր Հերովդէսի: Հերովդէս թողուցած էր Արետաս էր Հերովդէսի: Հերովդէս թողուցած էր Արետաս թագաւորին թագաւորին թագաւորին թագաւորին 

                                                 
13
 Հերովդէս Անտիպաս Փիլիպպոս անունով երկու եղբայրներ ունէր, որոնց հայրը 

բնականօրէն Մեծն Հերովդէսն էր: Առաջինը, որ կը կոչուէր նաեւ Հերովդէս` 
կ'ապրէր Հռոմ. Մեծն Հերովդէս զայն ծնաւ իր Մարիամ կնոջմէն: Իսկ երկրորդը 
զորս Մեծն Հերովդէս ծնաւ իր Կղէոպատրա կնոջմէն` կ'իշխէր Տրաքոնիայի վրայ եւ 
շինողն է իր անունը կրող Կեսարիա քաղաքին: Երկրորդ այս Փիլիպպոսը առաջին 
ամուսինն էր Հերովդիայի, որ միաժամանակ անոր հօրեղբայրն էր: Իր երկրորդ այս 
Փիլիպպոս եղբօրմէն էր որ Հերովդէս Անտիպաս խլեց Հերովդիան: 
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աղջիկը` առնելու համար Հերովդիան, իր ամուսինին իսկ աղջիկը` առնելու համար Հերովդիան, իր ամուսինին իսկ աղջիկը` առնելու համար Հերովդիան, իր ամուսինին իսկ աղջիկը` առնելու համար Հերովդիան, իր ամուսինին իսկ 
ողջութեան: Յովսէփոս պատմիչ Հերովդէսի կրած ջախջախիչ ողջութեան: Յովսէփոս պատմիչ Հերովդէսի կրած ջախջախիչ ողջութեան: Յովսէփոս պատմիչ Հերովդէսի կրած ջախջախիչ ողջութեան: Յովսէփոս պատմիչ Հերովդէսի կրած ջախջախիչ 
պարտութեան պատճառը կը վերագրէ անոր մեղսալից պարտութեան պատճառը կը վերագրէ անոր մեղսալից պարտութեան պատճառը կը վերագրէ անոր մեղսալից պարտութեան պատճառը կը վերագրէ անոր մեղսալից 
կեանքին:կեանքին:կեանքին:կեանքին:    

Չորրորդ, պատմութիւնը կ'ըսէ նաեւ, թէ Հերովդիայի Չորրորդ, պատմութիւնը կ'ըսէ նաեւ, թէ Հերովդիայի Չորրորդ, պատմութիւնը կ'ըսէ նաեւ, թէ Հերովդիայի Չորրորդ, պատմութիւնը կ'ըսէ նաեւ, թէ Հերովդիայի 
աղջիկըաղջիկըաղջիկըաղջիկը` ` ` ` Սողոմէ,Սողոմէ,Սողոմէ,Սողոմէ,    որ պարեց Հերովդէսի առջեւ եւ պոր պարեց Հերովդէսի առջեւ եւ պոր պարեց Հերովդէսի առջեւ եւ պոր պարեց Հերովդէսի առջեւ եւ պատճառ ատճառ ատճառ ատճառ 
դարձաւ Յովհաննէսի գլխատման, օր մը երբ կը քալէր ձիւնով դարձաւ Յովհաննէսի գլխատման, օր մը երբ կը քալէր ձիւնով դարձաւ Յովհաննէսի գլխատման, օր մը երբ կը քալէր ձիւնով դարձաւ Յովհաննէսի գլխատման, օր մը երբ կը քալէր ձիւնով 
լեցուն եւ սառած գետնի մը վրայէն, մէկ անգամէն սառը կը լեցուն եւ սառած գետնի մը վրայէն, մէկ անգամէն սառը կը լեցուն եւ սառած գետնի մը վրայէն, մէկ անգամէն սառը կը լեցուն եւ սառած գետնի մը վրայէն, մէկ անգամէն սառը կը 
ճեղքուի եւ ինք մինչեւ կոկորդը սառին տակ կ'երթայ եւ սառի ճեղքուի եւ ինք մինչեւ կոկորդը սառին տակ կ'երթայ եւ սառի ճեղքուի եւ ինք մինչեւ կոկորդը սառին տակ կ'երթայ եւ սառի ճեղքուի եւ ինք մինչեւ կոկորդը սառին տակ կ'երթայ եւ սառի 
շատ սուր կտոր մը գլուխը կ'անջատէ մարմինէն:շատ սուր կտոր մը գլուխը կ'անջատէ մարմինէն:շատ սուր կտոր մը գլուխը կ'անջատէ մարմինէն:շատ սուր կտոր մը գլուխը կ'անջատէ մարմինէն:    

2) 2) 2) 2) ««««Հերովդէս... Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս... Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս... Յովհաննէսը ձերբակալել տուած Հերովդէս... Յովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, էր, էր, էր, 
շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպպոս շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպպոս շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպպոս շղթայել եւ բանտ նետել տուած, Հերովդիայի` իր Փիլիպպոս 
եղբօրը կնոջ պատճառովեղբօրը կնոջ պատճառովեղբօրը կնոջ պատճառովեղբօրը կնոջ պատճառով»:»:»:»:    Հերովդէս կնոջ մը պատճառով Հերովդէս կնոջ մը պատճառով Հերովդէս կնոջ մը պատճառով Հերովդէս կնոջ մը պատճառով 
շղթայել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, իսկ աղջկան մը պարին շղթայել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, իսկ աղջկան մը պարին շղթայել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, իսկ աղջկան մը պարին շղթայել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, իսկ աղջկան մը պարին 
պատճառով` գլխատպատճառով` գլխատպատճառով` գլխատպատճառով` գլխատել տուաւ զայնել տուաւ զայնել տուաւ զայնել տուաւ զայն: : : : Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս ««««գիտէր որ գիտէր որ գիտէր որ գիտէր որ 
Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր»,»,»,»,    եւ սակայն, անեւ սակայն, անեւ սակայն, անեւ սակայն, անոր որ որ որ 
մարմնաւոր ցանկութիւնը, կիրքն ու տռփանքը զինք մարմնաւոր ցանկութիւնը, կիրքն ու տռփանքը զինք մարմնաւոր ցանկութիւնը, կիրքն ու տռփանքը զինք մարմնաւոր ցանկութիւնը, կիրքն ու տռփանքը զինք 
կուրցուցած ու գազանացուցած էին: Զգոկուրցուցած ու գազանացուցած էին: Զգոկուրցուցած ու գազանացուցած էին: Զգոկուրցուցած ու գազանացուցած էին: Զգո´́́́յշ ըլլանք յշ ըլլանք յշ ըլլանք յշ ըլլանք 
մարմնասիրութենէն ու մարմինի բոլոր տեսակի ցանկութիւնմարմնասիրութենէն ու մարմինի բոլոր տեսակի ցանկութիւնմարմնասիրութենէն ու մարմինի բոլոր տեսակի ցանկութիւնմարմնասիրութենէն ու մարմինի բոլոր տեսակի ցանկութիւն----
ներէն, որովհետեւ անոնք կրնան փակել մեր աչքերը հոգեւոր ներէն, որովհետեւ անոնք կրնան փակել մեր աչքերը հոգեւոր ներէն, որովհետեւ անոնք կրնան փակել մեր աչքերը հոգեւոր ներէն, որովհետեւ անոնք կրնան փակել մեր աչքերը հոգեւոր 
ճշմարտութեանց դիմաց, եւ կրնան մեզ Հերովդէսի նման ճշմարտութեանց դիմաց, եւ կրնան մեզ Հերովդէսի նման ճշմարտութեանց դիմաց, եւ կրնան մեզ Հերովդէսի նման ճշմարտութեանց դիմաց, եւ կրնան մեզ Հերովդէսի նման 
մարդասպմարդասպմարդասպմարդասպան դարձնել: Զուր տեղ չէ որ Յովհան Ոսկեբերան ան դարձնել: Զուր տեղ չէ որ Յովհան Ոսկեբերան ան դարձնել: Զուր տեղ չէ որ Յովհան Ոսկեբերան ան դարձնել: Զուր տեղ չէ որ Յովհան Ոսկեբերան 
ՀայրապետըՀայրապետըՀայրապետըՀայրապետը    կը պատուիրէ մեզի, պաշտպանել մենք զմեզ` կը պատուիրէ մեզի, պաշտպանել մենք զմեզ` կը պատուիրէ մեզի, պաշտպանել մենք զմեզ` կը պատուիրէ մեզի, պաշտպանել մենք զմեզ` 
ընդդէմ մեր մարմիններուն: Եթէ մէկը ինքզինք չի ընդդէմ մեր մարմիններուն: Եթէ մէկը ինքզինք չի ընդդէմ մեր մարմիններուն: Եթէ մէկը ինքզինք չի ընդդէմ մեր մարմիններուն: Եթէ մէկը ինքզինք չի 
պաշտպաներ իր մարմինի ցանկութիւնպաշտպաներ իր մարմինի ցանկութիւնպաշտպաներ իր մարմինի ցանկութիւնպաշտպաներ իր մարմինի ցանկութիւններուն դէմ, եւ Սուրբ ներուն դէմ, եւ Սուրբ ներուն դէմ, եւ Սուրբ ներուն դէմ, եւ Սուրբ 
Հոգիին միջոցաւ չի պայքարիր անոնց դէմ` անպայման որ Հոգիին միջոցաւ չի պայքարիր անոնց դէմ` անպայման որ Հոգիին միջոցաւ չի պայքարիր անոնց դէմ` անպայման որ Հոգիին միջոցաւ չի պայքարիր անոնց դէմ` անպայման որ 
անոնք զինք կը դանոնք զինք կը դանոնք զինք կը դանոնք զինք կը դժբախտացնեն ու ողորմելի կը դարձնեն: ժբախտացնեն ու ողորմելի կը դարձնեն: ժբախտացնեն ու ողորմելի կը դարձնեն: ժբախտացնեն ու ողորմելի կը դարձնեն: 
Յաղթելու համար մեր մարմիններուն` պէտք է մեր սիրտերը Յաղթելու համար մեր մարմիններուն` պէտք է մեր սիրտերը Յաղթելու համար մեր մարմիններուն` պէտք է մեր սիրտերը Յաղթելու համար մեր մարմիններուն` պէտք է մեր սիրտերը 
յանձնենք Տիրոջ, որպէսզի Տէրը շնորհքը տայ մեզի Սուրբ յանձնենք Տիրոջ, որպէսզի Տէրը շնորհքը տայ մեզի Սուրբ յանձնենք Տիրոջ, որպէսզի Տէրը շնորհքը տայ մեզի Սուրբ յանձնենք Տիրոջ, որպէսզի Տէրը շնորհքը տայ մեզի Սուրբ 
Հոգիին սանձով` մեր մարմինները մեզի ենթարկելՀոգիին սանձով` մեր մարմինները մեզի ենթարկելՀոգիին սանձով` մեր մարմինները մեզի ենթարկելՀոգիին սանձով` մեր մարմինները մեզի ենթարկելուուուու::::    

3) 3) 3) 3) ««««ՅՅՅՅովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, շղթայել եւ բանտ ովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, շղթայել եւ բանտ ովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, շղթայել եւ բանտ ովհաննէսը ձերբակալել տուած էր, շղթայել եւ բանտ 
նետելնետելնետելնետել»:»:»:»:    Կ'ենթադրուԿ'ենթադրուԿ'ենթադրուԿ'ենթադրուի որ Յովհաննէս շուրջ մէկ ու կէս տարի ի որ Յովհաննէս շուրջ մէկ ու կէս տարի ի որ Յովհաննէս շուրջ մէկ ու կէս տարի ի որ Յովհաննէս շուրջ մէկ ու կէս տարի 
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բանտին մէջ մնաց: Հերովդէս կրցած էր բանտարկել Յովհանբանտին մէջ մնաց: Հերովդէս կրցած էր բանտարկել Յովհանբանտին մէջ մնաց: Հերովդէս կրցած էր բանտարկել Յովհանբանտին մէջ մնաց: Հերովդէս կրցած էր բանտարկել Յովհան----
նէս Մկրտիչը, բայց չէր կրցած բանտարկել ճշմարտութեան նէս Մկրտիչը, բայց չէր կրցած բանտարկել ճշմարտութեան նէս Մկրտիչը, բայց չէր կրցած բանտարկել ճշմարտութեան նէս Մկրտիչը, բայց չէր կրցած բանտարկել ճշմարտութեան 
ձայնը: Այդ ձայնը շարունակեց հնչել իր ներսիդին եւ տանջել ձայնը: Այդ ձայնը շարունակեց հնչել իր ներսիդին եւ տանջել ձայնը: Այդ ձայնը շարունակեց հնչել իր ներսիդին եւ տանջել ձայնը: Այդ ձայնը շարունակեց հնչել իր ներսիդին եւ տանջել 
զինք: Նոյն այդ ձայնն է որ այսօր կը շարունակէ հնչել զինք: Նոյն այդ ձայնն է որ այսօր կը շարունակէ հնչել զինք: Նոյն այդ ձայնն է որ այսօր կը շարունակէ հնչել զինք: Նոյն այդ ձայնն է որ այսօր կը շարունակէ հնչել 
աշխարհի մաշխարհի մաշխարհի մաշխարհի մէջ ու աշխարհի դիմաց: Ճշմարտութեան բոլոր էջ ու աշխարհի դիմաց: Ճշմարտութեան բոլոր էջ ու աշխարհի դիմաց: Ճշմարտութեան բոլոր էջ ու աշխարհի դիմաց: Ճշմարտութեան բոլոր 
քարոզիչները անմեռ ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Մեղքը քարոզիչները անմեռ ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Մեղքը քարոզիչները անմեռ ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Մեղքը քարոզիչները անմեռ ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Մեղքը 
յանդիմանող ու դիմակազերծող բոլոր ձայները` անմահ յանդիմանող ու դիմակազերծող բոլոր ձայները` անմահ յանդիմանող ու դիմակազերծող բոլոր ձայները` անմահ յանդիմանող ու դիմակազերծող բոլոր ձայները` անմահ 
ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Ժամանակի ընթացքին լռեց ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Ժամանակի ընթացքին լռեց ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Ժամանակի ընթացքին լռեց ձայնն են Յովհաննէս Մկրտիչին: Ժամանակի ընթացքին լռեց 
ձայնը Հերովդէսի, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը մինչեւ ձայնը Հերովդէսի, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը մինչեւ ձայնը Հերովդէսի, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը մինչեւ ձայնը Հերովդէսի, իսկ Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը մինչեւ 
այսօր կը շաայսօր կը շաայսօր կը շաայսօր կը շարունակէ հնչուն մնալ:րունակէ հնչուն մնալ:րունակէ հնչուն մնալ:րունակէ հնչուն մնալ:    

Դարերու ընթացքին,Դարերու ընթացքին,Դարերու ընթացքին,Դարերու ընթացքին,    Յովհաննէս Մկրտիչ եղաւ ներշնչՅովհաննէս Մկրտիչ եղաւ ներշնչՅովհաննէս Մկրտիչ եղաւ ներշնչՅովհաննէս Մկրտիչ եղաւ ներշնչ----
ման աղբիւրը բոլոր ճշմարտախօսներուն. եղաւ մղիչ ոյժը ման աղբիւրը բոլոր ճշմարտախօսներուն. եղաւ մղիչ ոյժը ման աղբիւրը բոլոր ճշմարտախօսներուն. եղաւ մղիչ ոյժը ման աղբիւրը բոլոր ճշմարտախօսներուն. եղաւ մղիչ ոյժը 
ճշմարտութեան բոլոր յայտարարիչներուն. եղաւ կամք ու ոգի ճշմարտութեան բոլոր յայտարարիչներուն. եղաւ կամք ու ոգի ճշմարտութեան բոլոր յայտարարիչներուն. եղաւ կամք ու ոգի ճշմարտութեան բոլոր յայտարարիչներուն. եղաւ կամք ու ոգի 
հրահրողը ճշմարտութեան բոլոր վկաներուն. եղաւ անդրահրահրողը ճշմարտութեան բոլոր վկաներուն. եղաւ անդրահրահրողը ճշմարտութեան բոլոր վկաներուն. եղաւ անդրահրահրողը ճշմարտութեան բոլոր վկաներուն. եղաւ անդրա----
նիկ նահատակը ճշմարտութեան բոլոր ննիկ նահատակը ճշմարտութեան բոլոր ննիկ նահատակը ճշմարտութեան բոլոր ննիկ նահատակը ճշմարտութեան բոլոր նահատակներուն. ահատակներուն. ահատակներուն. ահատակներուն. 
եղաւ բանտարկուող բայց չշիջող ձայնը բոլոր դարերու եղաւ բանտարկուող բայց չշիջող ձայնը բոլոր դարերու եղաւ բանտարկուող բայց չշիջող ձայնը բոլոր դարերու եղաւ բանտարկուող բայց չշիջող ձայնը բոլոր դարերու 
քրիստոնեայ բանտարկեալներուն:քրիստոնեայ բանտարկեալներուն:քրիստոնեայ բանտարկեալներուն:քրիստոնեայ բանտարկեալներուն:    

4) 4) 4) 4) Ճշմարտութեան ձայնը լսել չսիրող հրեաները իրեՃշմարտութեան ձայնը լսել չսիրող հրեաները իրեՃշմարտութեան ձայնը լսել չսիրող հրեաները իրեՃշմարտութեան ձայնը լսել չսիրող հրեաները իրե´́́́նք նք նք նք 
էին որ մատնած էին Յովհաննէս Մկրտիչը արիւնախանձ էին որ մատնած էին Յովհաննէս Մկրտիչը արիւնախանձ էին որ մատնած էին Յովհաննէս Մկրտիչը արիւնախանձ էին որ մատնած էին Յովհաննէս Մկրտիչը արիւնախանձ 
Հերովդէսին ձեռքը: Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը` Հին Հերովդէսին ձեռքը: Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը` Հին Հերովդէսին ձեռքը: Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը` Հին Հերովդէսին ձեռքը: Յովհաննէս Մկրտիչի ձայնը` Հին 
Կտակարանի մարգարէներԿտակարանի մարգարէներԿտակարանի մարգարէներԿտակարանի մարգարէներուն եւ անոնց մարգարէութեանց ուն եւ անոնց մարգարէութեանց ուն եւ անոնց մարգարէութեանց ուն եւ անոնց մարգարէութեանց 
ձայնն էր. ուստի զինք լռեցնելու համար` զինք բանտ նետելը` ձայնն էր. ուստի զինք լռեցնելու համար` զինք բանտ նետելը` ձայնն էր. ուստի զինք լռեցնելու համար` զինք բանտ նետելը` ձայնն էր. ուստի զինք լռեցնելու համար` զինք բանտ նետելը` 
Հին Կտակարանի մարգարէներուն ձայնը լռեցնելու ձախող Հին Կտակարանի մարգարէներուն ձայնը լռեցնելու ձախող Հին Կտակարանի մարգարէներուն ձայնը լռեցնելու ձախող Հին Կտակարանի մարգարէներուն ձայնը լռեցնելու ձախող 
փորձ մըն էր: Որոգինէս կ'ըսէ. փորձ մըն էր: Որոգինէս կ'ըսէ. փորձ մըն էր: Որոգինէս կ'ըսէ. փորձ մըն էր: Որոգինէս կ'ըսէ. ««««Հրեաները Յովհաննէս Հրեաները Յովհաննէս Հրեաները Յովհաննէս Հրեաները Յովհաննէս 
Մկրտիչը բանտարկելՄկրտիչը բանտարկելՄկրտիչը բանտարկելՄկրտիչը բանտարկել    տալտալտալտալով` կարծեցին որ պիտի կրնային ով` կարծեցին որ պիտի կրնային ով` կարծեցին որ պիտի կրնային ով` կարծեցին որ պիտի կրնային 
բանտարկել ու լռեցնել մաբանտարկել ու լռեցնել մաբանտարկել ու լռեցնել մաբանտարկել ու լռեցնել մարգարէներուն ձայնը. նաեւ րգարէներուն ձայնը. նաեւ րգարէներուն ձայնը. նաեւ րգարէներուն ձայնը. նաեւ 
կարծեցին, թէ Յիսուսը սպաննելով` յաջողած պիտի ըլլային կարծեցին, թէ Յիսուսը սպաննելով` յաջողած պիտի ըլլային կարծեցին, թէ Յիսուսը սպաննելով` յաջողած պիտի ըլլային կարծեցին, թէ Յիսուսը սպաննելով` յաջողած պիտի ըլլային 
խափանելու մարգարէութիւններըխափանելու մարգարէութիւններըխափանելու մարգարէութիւններըխափանելու մարգարէութիւնները»:»:»:»:    

5) 5) 5) 5) ««««Մեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չի´ ´ ´ ´ տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը տար որ դուն եղբօրդ կինը 
առնեսառնեսառնեսառնես»:»:»:»:    Օրէնքը կ'արգիլէր որ մէկը ամուսնանար իր եղբօր Օրէնքը կ'արգիլէր որ մէկը ամուսնանար իր եղբօր Օրէնքը կ'արգիլէր որ մէկը ամուսնանար իր եղբօր Օրէնքը կ'արգիլէր որ մէկը ամուսնանար իր եղբօր 
կնոջ հետ (Ղեւտացիս 18.16), բացի այն պարագային, եկնոջ հետ (Ղեւտացիս 18.16), բացի այն պարագային, եկնոջ հետ (Ղեւտացիս 18.16), բացի այն պարագային, եկնոջ հետ (Ղեւտացիս 18.16), բացի այն պարագային, եթէ թէ թէ թէ 
եղբայրը մեռած ըլլար առանց զաւակներ ունենալու. բայց երբ եղբայրը մեռած ըլլար առանց զաւակներ ունենալու. բայց երբ եղբայրը մեռած ըլլար առանց զաւակներ ունենալու. բայց երբ եղբայրը մեռած ըլլար առանց զաւակներ ունենալու. բայց երբ 
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Հերովդէս ամուսնացաւ իր եղբօր կնոջ` Հերովդիայի հետ, Հերովդէս ամուսնացաւ իր եղբօր կնոջ` Հերովդիայի հետ, Հերովդէս ամուսնացաւ իր եղբօր կնոջ` Հերովդիայի հետ, Հերովդէս ամուսնացաւ իր եղբօր կնոջ` Հերովդիայի հետ, 
եղբայրը ողջ էր եւ զաւակներ ալ ունէր:եղբայրը ողջ էր եւ զաւակներ ալ ունէր:եղբայրը ողջ էր եւ զաւակներ ալ ունէր:եղբայրը ողջ էր եւ զաւակներ ալ ունէր:    

««««Մեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չիՄեր Օրէնքը թոյլ չի´ ´ ´ ´ տար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնեստար որ դուն եղբօրդ կինը առնես»:»:»:»:    
Ասիկա Ասիկա Ասիկա Ասիկա Յովհաննէս ՄկրտիչՅովհաննէս ՄկրտիչՅովհաննէս ՄկրտիչՅովհաննէս Մկրտիչին խօսքն էր ուղղուած անբարոյ ին խօսքն էր ուղղուած անբարոյ ին խօսքն էր ուղղուած անբարոյ ին խօսքն էր ուղղուած անբարոյ 
ՀերովդՀերովդՀերովդՀերովդէսին: էսին: էսին: էսին: Յովհաննէս Հերովդէսին ուղղած իր այս խօսքով, Յովհաննէս Հերովդէսին ուղղած իր այս խօսքով, Յովհաննէս Հերովդէսին ուղղած իր այս խօսքով, Յովհաննէս Հերովդէսին ուղղած իր այս խօսքով, 
ցոյց տուաւ թէ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ցոյց տուաւ թէ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ցոյց տուաւ թէ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած ցոյց տուաւ թէ Աստուածաշունչին մէջ արձանագրուած 
օրէնքներն ու պատուիրանները բոլոր դասակարգի մարդոց օրէնքներն ու պատուիրանները բոլոր դասակարգի մարդոց օրէնքներն ու պատուիրանները բոլոր դասակարգի մարդոց օրէնքներն ու պատուիրանները բոլոր դասակարգի մարդոց 
համար են: Մարդիկ ինչ դիրքերու կամ աստիճաններու վրայ համար են: Մարդիկ ինչ դիրքերու կամ աստիճաններու վրայ համար են: Մարդիկ ինչ դիրքերու կամ աստիճաններու վրայ համար են: Մարդիկ ինչ դիրքերու կամ աստիճաններու վրայ 
ալ գտնուին, ինչ պաշտօններու եւ կարգերու վրայ ալ ըլլան` ալ գտնուին, ինչ պաշտօններու եւ կարգերու վրայ ալ ըլլան` ալ գտնուին, ինչ պաշտօններու եւ կարգերու վրայ ալ ըլլան` ալ գտնուին, ինչ պաշտօններու եւ կարգերու վրայ ալ ըլլան` 
ենթենթենթենթակայ են Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրաններուն: ակայ են Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրաններուն: ակայ են Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրաններուն: ակայ են Աստուծոյ օրէնքներուն ու պատուիրաններուն: 
Թագաւորներ ու ծառաներ, իշխաններ ու իշխուածներ, դպիրԹագաւորներ ու ծառաներ, իշխաններ ու իշխուածներ, դպիրԹագաւորներ ու ծառաներ, իշխաններ ու իշխուածներ, դպիրԹագաւորներ ու ծառաներ, իշխաններ ու իշխուածներ, դպիր----
ներ ու արքեպիսկոպոսներ, աշխարհականներ ու եկեղեցաներ ու արքեպիսկոպոսներ, աշխարհականներ ու եկեղեցաներ ու արքեպիսկոպոսներ, աշխարհականներ ու եկեղեցաներ ու արքեպիսկոպոսներ, աշխարհականներ ու եկեղեցա----
կաններ, հարուստներ ու աղքատներ, գիտուններ ու կաններ, հարուստներ ու աղքատներ, գիտուններ ու կաններ, հարուստներ ու աղքատներ, գիտուններ ու կաններ, հարուստներ ու աղքատներ, գիտուններ ու 
անգէտներ, սրբակենցաղներ ու մեղսալիցներ, խոնարհներ ու անգէտներ, սրբակենցաղներ ու մեղսալիցներ, խոնարհներ ու անգէտներ, սրբակենցաղներ ու մեղսալիցներ, խոնարհներ ու անգէտներ, սրբակենցաղներ ու մեղսալիցներ, խոնարհներ ու 
հպարտներհպարտներհպարտներհպարտներ, , , , ազնուականներ ու ռամիկներ, մէկ խօսքով` ազնուականներ ու ռամիկներ, մէկ խօսքով` ազնուականներ ու ռամիկներ, մէկ խօսքով` ազնուականներ ու ռամիկներ, մէկ խօսքով` 
բոլոբոլոբոլոբոլո´́́́ր մարդիկը, ունին աստուածային միեւնոյն օրէնքները, ր մարդիկը, ունին աստուածային միեւնոյն օրէնքները, ր մարդիկը, ունին աստուածային միեւնոյն օրէնքները, ր մարդիկը, ունին աստուածային միեւնոյն օրէնքները, 
պիտի դատուին միեւնոյն օրը եւ միեւնոյն Դատաւորին` պիտի դատուին միեւնոյն օրը եւ միեւնոյն Դատաւորին` պիտի դատուին միեւնոյն օրը եւ միեւնոյն Դատաւորին` պիտի դատուին միեւնոյն օրը եւ միեւնոյն Դատաւորին` 
Քրիստոսի ձեռքով:Քրիստոսի ձեռքով:Քրիստոսի ձեռքով:Քրիստոսի ձեռքով:    

Բարձր դիրքերու վրայ գտնուիլը` մեզ զերծ չի պահեր Բարձր դիրքերու վրայ գտնուիլը` մեզ զերծ չի պահեր Բարձր դիրքերու վրայ գտնուիլը` մեզ զերծ չի պահեր Բարձր դիրքերու վրայ գտնուիլը` մեզ զերծ չի պահեր 
Աստուծոյ պատուիրաններուն գործադրութեան պարտաւոԱստուծոյ պատուիրաններուն գործադրութեան պարտաւոԱստուծոյ պատուիրաններուն գործադրութեան պարտաւոԱստուծոյ պատուիրաններուն գործադրութեան պարտաւո----
րրրրութենէն. ընդհակառակը, առաւել եւս մեզ պարտաւոր կը ութենէն. ընդհակառակը, առաւել եւս մեզ պարտաւոր կը ութենէն. ընդհակառակը, առաւել եւս մեզ պարտաւոր կը ութենէն. ընդհակառակը, առաւել եւս մեզ պարտաւոր կը 
դարձնեն զանոնք գործադրելու: Եթէ բարձր դիրքի վրայ դարձնեն զանոնք գործադրելու: Եթէ բարձր դիրքի վրայ դարձնեն զանոնք գործադրելու: Եթէ բարձր դիրքի վրայ դարձնեն զանոնք գործադրելու: Եթէ բարձր դիրքի վրայ 
գտնուող անձ մը զանց ընէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին գտնուող անձ մը զանց ընէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին գտնուող անձ մը զանց ընէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին գտնուող անձ մը զանց ընէ Աստուծոյ խօսքին ու կամքին 
գործադրութիւնը` իր պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ, գործադրութիւնը` իր պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ, գործադրութիւնը` իր պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ, գործադրութիւնը` իր պատիժը շատ աւելի խիստ պիտի ըլլայ, 
քան պատիժը այն պատուիրանազանց անձին` որ հասարակ քան պատիժը այն պատուիրանազանց անձին` որ հասարակ քան պատիժը այն պատուիրանազանց անձին` որ հասարակ քան պատիժը այն պատուիրանազանց անձին` որ հասարակ 
մէկն է:մէկն է:մէկն է:մէկն է:    Մարդիկ պիտի դատուին ոՄարդիկ պիտի դատուին ոՄարդիկ պիտի դատուին ոՄարդիկ պիտի դատուին ո´́́́չ միայն իրենց գործած չ միայն իրենց գործած չ միայն իրենց գործած չ միայն իրենց գործած 
մեղքերուն համաձայն, այլ նաեւ իրենց ունեցած դիրքերուն ու մեղքերուն համաձայն, այլ նաեւ իրենց ունեցած դիրքերուն ու մեղքերուն համաձայն, այլ նաեւ իրենց ունեցած դիրքերուն ու մեղքերուն համաձայն, այլ նաեւ իրենց ունեցած դիրքերուն ու 
հանգամանքներուն համաձայն:հանգամանքներուն համաձայն:հանգամանքներուն համաձայն:հանգամանքներուն համաձայն:    

6) 6) 6) 6) Երբ Յովհաննէս Հերովդէսին Երբ Յովհաննէս Հերովդէսին Երբ Յովհաննէս Հերովդէսին Երբ Յովհաննէս Հերովդէսին կ'ըսէ թէ Օրէնքը թոյլ չիկ'ըսէ թէ Օրէնքը թոյլ չիկ'ըսէ թէ Օրէնքը թոյլ չիկ'ըսէ թէ Օրէնքը թոյլ չի´ ´ ´ ´ 
տար որ ինք իր եղբօրը կինը առնէտար որ ինք իր եղբօրը կինը առնէտար որ ինք իր եղբօրը կինը առնէտար որ ինք իր եղբօրը կինը առնէ, , , , սա կը նշանակէ թէ սա կը նշանակէ թէ սա կը նշանակէ թէ սա կը նշանակէ թէ 
Յովհաննէս երբեք չփորձեց ՀերոՅովհաննէս երբեք չփորձեց ՀերոՅովհաննէս երբեք չփորձեց ՀերոՅովհաննէս երբեք չփորձեց Հերովդէսի կամ այլ մարդոց վդէսի կամ այլ մարդոց վդէսի կամ այլ մարդոց վդէսի կամ այլ մարդոց 
հաճութիւնը շահիլ: հաճութիւնը շահիլ: հաճութիւնը շահիլ: հաճութիւնը շահիլ: Եթէ փորձէր կամ ուզէր անոր Եթէ փորձէր կամ ուզէր անոր Եթէ փորձէր կամ ուզէր անոր Եթէ փորձէր կամ ուզէր անոր 
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հաճութիւնը շահիլ` երբեք պիտի չյանդիմանէր զինք իր հաճութիւնը շահիլ` երբեք պիտի չյանդիմանէր զինք իր հաճութիւնը շահիլ` երբեք պիտի չյանդիմանէր զինք իր հաճութիւնը շահիլ` երբեք պիտի չյանդիմանէր զինք իր 
եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Հերովդէս կը փորձէր եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Հերովդէս կը փորձէր եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Հերովդէս կը փորձէր եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Հերովդէս կը փորձէր 
Յովհաննէս Մկրտիչի հաճութիւնը շահիլ որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի հաճութիւնը շահիլ որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի հաճութիւնը շահիլ որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի հաճութիւնը շահիլ որովհետեւ 
կ'ակնածէր անկէ, բայց Յովհաննէս երբեք չմտածեց կ'ակնածէր անկէ, բայց Յովհաննէս երբեք չմտածեց կ'ակնածէր անկէ, բայց Յովհաննէս երբեք չմտածեց կ'ակնածէր անկէ, բայց Յովհաննէս երբեք չմտածեց անոր անոր անոր անոր 
հաճութիւնը շահիլ: Մարդոց հաճութիւնը շահիլ փորձելը` հաճութիւնը շահիլ: Մարդոց հաճութիւնը շահիլ փորձելը` հաճութիւնը շահիլ: Մարդոց հաճութիւնը շահիլ փորձելը` հաճութիւնը շահիլ: Մարդոց հաճութիւնը շահիլ փորձելը` 
մեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի ծառաները ըլլալէ (Գաղատացիս մեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի ծառաները ըլլալէ (Գաղատացիս մեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի ծառաները ըլլալէ (Գաղատացիս մեզ կը դադրեցնէ Քրիստոսի ծառաները ըլլալէ (Գաղատացիս 
1.10): 1.10): 1.10): 1.10): Անոնք որոնք կը փորձեն մարդոց հաճութիւնը շահիլ` Անոնք որոնք կը փորձեն մարդոց հաճութիւնը շահիլ` Անոնք որոնք կը փորձեն մարդոց հաճութիւնը շահիլ` Անոնք որոնք կը փորձեն մարդոց հաճութիւնը շահիլ` 
կ'աշխատին ու կը գործեն միայն երբ զիրենք դիտող աչք կայ: կ'աշխատին ու կը գործեն միայն երբ զիրենք դիտող աչք կայ: կ'աշխատին ու կը գործեն միայն երբ զիրենք դիտող աչք կայ: կ'աշխատին ու կը գործեն միայն երբ զիրենք դիտող աչք կայ: 
Օրինակ, ծառան երբ տեսնէ որ տէրը իրեն կըՕրինակ, ծառան երբ տեսնէ որ տէրը իրեն կըՕրինակ, ծառան երբ տեսնէ որ տէրը իրեն կըՕրինակ, ծառան երբ տեսնէ որ տէրը իրեն կը    դիտէ` կը սկսի դիտէ` կը սկսի դիտէ` կը սկսի դիտէ` կը սկսի 
ժրաջանօրէն աշխատիլ: Սպասուհին երբ տեսնէ որ տիկնոջ ժրաջանօրէն աշխատիլ: Սպասուհին երբ տեսնէ որ տիկնոջ ժրաջանօրէն աշխատիլ: Սպասուհին երբ տեսնէ որ տիկնոջ ժրաջանօրէն աշխատիլ: Սպասուհին երբ տեսնէ որ տիկնոջ 
աչքերը իր կողմը դարձեր են` կը սկսի արագաչքերը իր կողմը դարձեր են` կը սկսի արագաչքերը իր կողմը դարձեր են` կը սկսի արագաչքերը իր կողմը դարձեր են` կը սկսի արագ----արագ գործել: արագ գործել: արագ գործել: արագ գործել: 
Գործաւորը երբ նշմարէ որ իր վարպետը իրեն կը նայի` Գործաւորը երբ նշմարէ որ իր վարպետը իրեն կը նայի` Գործաւորը երբ նշմարէ որ իր վարպետը իրեն կը նայի` Գործաւորը երբ նշմարէ որ իր վարպետը իրեն կը նայի` 
անմիջապէս ձեռքը գործի մը կամ գործիքի մը կը նետէ: Այս անմիջապէս ձեռքը գործի մը կամ գործիքի մը կը նետէ: Այս անմիջապէս ձեռքը գործի մը կամ գործիքի մը կը նետէ: Այս անմիջապէս ձեռքը գործի մը կամ գործիքի մը կը նետէ: Այս 
վերաբերմունքը սակայն, ծառայի ու գործվերաբերմունքը սակայն, ծառայի ու գործվերաբերմունքը սակայն, ծառայի ու գործվերաբերմունքը սակայն, ծառայի ու գործաւորի հոգի ունեցող աւորի հոգի ունեցող աւորի հոգի ունեցող աւորի հոգի ունեցող 
մարդոց յատուկ է: Այսպիսին պէտք չէ ըլլայ Քրիստոսի մարդոց յատուկ է: Այսպիսին պէտք չէ ըլլայ Քրիստոսի մարդոց յատուկ է: Այսպիսին պէտք չէ ըլլայ Քրիստոսի մարդոց յատուկ է: Այսպիսին պէտք չէ ըլլայ Քրիստոսի 
հետեւորդը: Ան պէտք է ամէն ինչ ու ամէն գործ սրտանց հետեւորդը: Ան պէտք է ամէն ինչ ու ամէն գործ սրտանց հետեւորդը: Ան պէտք է ամէն ինչ ու ամէն գործ սրտանց հետեւորդը: Ան պէտք է ամէն ինչ ու ամէն գործ սրտանց 
կատարէ թէկուզ իրեն նայող կամ զինք գնահատող չկայ: կատարէ թէկուզ իրեն նայող կամ զինք գնահատող չկայ: կատարէ թէկուզ իրեն նայող կամ զինք գնահատող չկայ: կատարէ թէկուզ իրեն նայող կամ զինք գնահատող չկայ: 
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Ձեր ծառայութիւնը ըրէք` ոՁեր ծառայութիւնը ըրէք` ոՁեր ծառայութիւնը ըրէք` ոՁեր ծառայութիւնը ըրէք` ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
երբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, ինչպէսերբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, ինչպէսերբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, ինչպէսերբ հսկող աչք կայ ձեր վրայ, ինչպէս    կ'ընեն անոնք` որոնք կ'ընեն անոնք` որոնք կ'ընեն անոնք` որոնք կ'ընեն անոնք` որոնք 
մարդոց հաճութիւնը շահիլ կ'ուզեն, այլ` իբրեւ Քրիստոսի մարդոց հաճութիւնը շահիլ կ'ուզեն, այլ` իբրեւ Քրիստոսի մարդոց հաճութիւնը շահիլ կ'ուզեն, այլ` իբրեւ Քրիստոսի մարդոց հաճութիւնը շահիլ կ'ուզեն, այլ` իբրեւ Քրիստոսի 
ծառաներ, որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն սրտանց: ծառաներ, որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն սրտանց: ծառաներ, որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն սրտանց: ծառաներ, որոնք Աստուծոյ կամքը կը կատարեն սրտանց: 
Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ Ծառայեցէք յօժարակամ, ինչպէս պիտի ծառայէիք Տիրոջ, եւ 
ոոոո´́́́չ` մարդոց: Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, ծառայ ըլլայ թէ չ` մարդոց: Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, ծառայ ըլլայ թէ չ` մարդոց: Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, ծառայ ըլլայ թէ չ` մարդոց: Գիտցէք, որ իւրաքանչիւր մարդ, ծառայ ըլլայ թէ 
ազատ, իր ըրած բարիքին փոազատ, իր ըրած բարիքին փոազատ, իր ըրած բարիքին փոազատ, իր ըրած բարիքին փոխարէնը Տիրոջմէ պիտի խարէնը Տիրոջմէ պիտի խարէնը Տիրոջմէ պիտի խարէնը Տիրոջմէ պիտի 
ստանայստանայստանայստանայ»»»» ( ( ( (Եփեսացիս 6.6Եփեսացիս 6.6Եփեսացիս 6.6Եփեսացիս 6.6----8):8):8):8):    

7) 7) 7) 7) Յովհաննէս Մկրտիչ ճշմարտութեան քարոզիչ էր: Ան Յովհաննէս Մկրտիչ ճշմարտութեան քարոզիչ էր: Ան Յովհաննէս Մկրտիչ ճշմարտութեան քարոզիչ էր: Ան Յովհաննէս Մկրտիչ ճշմարտութեան քարոզիչ էր: Ան 
բոլորիբոլորիբոլորիբոլորի´́́́ն քարոզեց ճշմարտութիւնը: Ան ն քարոզեց ճշմարտութիւնը: Ան ն քարոզեց ճշմարտութիւնը: Ան ն քարոզեց ճշմարտութիւնը: Ան ««««Յորդանան գետին Յորդանան գետին Յորդանան գետին Յորդանան գետին 
եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով` կը քարոզէր եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով` կը քարոզէր եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով` կը քարոզէր եզերքը գտնուող բոլոր շրջանները երթալով` կը քարոզէր 
ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու ապաշխարել եւ մկրտուիլ, որպէսզի Աստուած մեղքերու 
թողութիւն տաթողութիւն տաթողութիւն տաթողութիւն տայյյյ»»»» ( ( ( (Ղուկաս 3.3): Յովհաննէս բոլոՂուկաս 3.3): Յովհաննէս բոլոՂուկաս 3.3): Յովհաննէս բոլոՂուկաս 3.3): Յովհաննէս բոլո´́́́ր ր ր ր 
դասակարգի մարդիկը հրաւիրեց ապաշխարութեան, նոյնիսկ դասակարգի մարդիկը հրաւիրեց ապաշխարութեան, նոյնիսկ դասակարգի մարդիկը հրաւիրեց ապաշխարութեան, նոյնիսկ դասակարգի մարդիկը հրաւիրեց ապաշխարութեան, նոյնիսկ 
Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները (Մատթէոս 3.7Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները (Մատթէոս 3.7Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները (Մատթէոս 3.7Փարիսեցիներն ու Սադուկեցիները (Մատթէոս 3.7----10), 10), 10), 10), 
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մաքսաւորներն ու զինուորները (Ղուկաս 3.12մաքսաւորներն ու զինուորները (Ղուկաս 3.12մաքսաւորներն ու զինուորները (Ղուկաս 3.12մաքսաւորներն ու զինուորները (Ղուկաս 3.12----14):14):14):14):    Իր այս Իր այս Իր այս Իր այս 
կեցուածքով ան սորվեցուց մեզի, թէ Աւետարանական կեցուածքով ան սորվեցուց մեզի, թէ Աւետարանական կեցուածքով ան սորվեցուց մեզի, թէ Աւետարանական կեցուածքով ան սորվեցուց մեզի, թէ Աւետարանական 
ճշմարտութեանց քարոզիչը պէճշմարտութեանց քարոզիչը պէճշմարտութեանց քարոզիչը պէճշմարտութեանց քարոզիչը պէտք է բացայայտէ ճշմարտք է բացայայտէ ճշմարտք է բացայայտէ ճշմարտք է բացայայտէ ճշմար----
տութիւնը իր ամբողջական մերկութեամբ` բոլոր դասակարգի տութիւնը իր ամբողջական մերկութեամբ` բոլոր դասակարգի տութիւնը իր ամբողջական մերկութեամբ` բոլոր դասակարգի տութիւնը իր ամբողջական մերկութեամբ` բոլոր դասակարգի 
մարդոց: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կամ ճշմարմարդոց: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կամ ճշմարմարդոց: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կամ ճշմարմարդոց: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կամ ճշմար----
տութեան մէկ մասը: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կարգ տութեան մէկ մասը: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կարգ տութեան մէկ մասը: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կարգ տութեան մէկ մասը: Կարելի չէ ծածկել ճշմարտութիւնը կարգ 
մը մարդոցմէ` որոնցմէ կը մը մարդոցմէ` որոնցմէ կը մը մարդոցմէ` որոնցմէ կը մը մարդոցմէ` որոնցմէ կը ««««վախնանքվախնանքվախնանքվախնանք», », », », եւ բացայայտել եւ բացայայտել եւ բացայայտել եւ բացայայտել 
զանիկա այն մարդոց միայն` որոնցմզանիկա այն մարդոց միայն` որոնցմզանիկա այն մարդոց միայն` որոնցմզանիկա այն մարդոց միայն` որոնցմէ չենք վախնար: է չենք վախնար: է չենք վախնար: է չենք վախնար: 
Ճշմարտութիւնը ծածկելը կը կործանէ մեզ ու մեր նմանը: Ճշմարտութիւնը ծածկելը կը կործանէ մեզ ու մեր նմանը: Ճշմարտութիւնը ծածկելը կը կործանէ մեզ ու մեր նմանը: Ճշմարտութիւնը ծածկելը կը կործանէ մեզ ու մեր նմանը: 
Աւելի լաւ է քարոզել ճշմարտութիւնը եւ Աւելի լաւ է քարոզել ճշմարտութիւնը եւ Աւելի լաւ է քարոզել ճշմարտութիւնը եւ Աւելի լաւ է քարոզել ճշմարտութիւնը եւ ««««վիրաւորելվիրաւորելվիրաւորելվիրաւորել» » » » 
մարդիկը` անոնց հոգին փրկելու նպատակով, քան ծածկել մարդիկը` անոնց հոգին փրկելու նպատակով, քան ծածկել մարդիկը` անոնց հոգին փրկելու նպատակով, քան ծածկել մարդիկը` անոնց հոգին փրկելու նպատակով, քան ծածկել 
ճշմարտութիւնը եւ անոնց յաւիտենական կորստեան ճշմարտութիւնը եւ անոնց յաւիտենական կորստեան ճշմարտութիւնը եւ անոնց յաւիտենական կորստեան ճշմարտութիւնը եւ անոնց յաւիտենական կորստեան 
պատճառ դառնալ:պատճառ դառնալ:պատճառ դառնալ:պատճառ դառնալ:    

Աւելի լաւ է որ քարոզիչը կորսնցնէԱւելի լաւ է որ քարոզիչը կորսնցնէԱւելի լաւ է որ քարոզիչը կորսնցնէԱւելի լաւ է որ քարոզիչը կորսնցնէ    բարեկամութիւնը բարեկամութիւնը բարեկամութիւնը բարեկամութիւնը 
անձի մը քան կորսնցնէ նոյնինքն անձը:անձի մը քան կորսնցնէ նոյնինքն անձը:անձի մը քան կորսնցնէ նոյնինքն անձը:անձի մը քան կորսնցնէ նոյնինքն անձը:    

««««Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի դէմ, Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի դէմ, Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի դէմ, Այս պատճառով Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի դէմ, 
կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ Հերովդէս կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ Հերովդէս կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ Հերովդէս կ'ուզէր սպաննել զայն, բայց չէր կրնար, որովհետեւ Հերովդէս 
կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Յովհաննէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Յովհաննէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Յովհաննէս կ'ակնածէր Յովհաննէսէն, քանի գիտէր որ Յովհաննէս 
արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր զայն եւ արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր զայն եւ արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր զայն եւ արդար եւ սուրբ մէկն էր ու կը պաշտպանէր զայն եւ 
հաճոյհաճոյհաճոյհաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը գործադրէրքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը գործադրէրքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը գործադրէրքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը գործադրէր»»»»    
((((Մարկոս 6.19Մարկոս 6.19Մարկոս 6.19Մարկոս 6.19----20):20):20):20):    

1) 1) 1) 1) Կը հաստատուի թէ Կը հաստատուի թէ Կը հաստատուի թէ Կը հաստատուի թէ Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի Հերովդիա ոխ ունէր Յովհաննէսի 
դէմ եւ կ'ուզէր սպաննել զայն: դէմ եւ կ'ուզէր սպաննել զայն: դէմ եւ կ'ուզէր սպաննել զայն: դէմ եւ կ'ուզէր սպաննել զայն: Ոեւէ ոխակալ ու քինախնդիր Ոեւէ ոխակալ ու քինախնդիր Ոեւէ ոխակալ ու քինախնդիր Ոեւէ ոխակալ ու քինախնդիր 
անձ` մարդասպան կը նկատուի, որովհետեւ եթէ առիթը անձ` մարդասպան կը նկատուի, որովհետեւ եթէ առիթը անձ` մարդասպան կը նկատուի, որովհետեւ եթէ առիթը անձ` մարդասպան կը նկատուի, որովհետեւ եթէ առիթը 
բացուի իրեն սպաննելու իր թշնամին` անմիջբացուի իրեն սպաննելու իր թշնամին` անմիջբացուի իրեն սպաննելու իր թշնամին` անմիջբացուի իրեն սպաննելու իր թշնամին` անմիջապէս կը ապէս կը ապէս կը ապէս կը 
սպաննէ. ճիշդ ինչպէս երբ Հերովդիային առիթը բացուեցաւ սպաննէ. ճիշդ ինչպէս երբ Հերովդիային առիթը բացուեցաւ սպաննէ. ճիշդ ինչպէս երբ Հերովդիային առիթը բացուեցաւ սպաննէ. ճիշդ ինչպէս երբ Հերովդիային առիթը բացուեցաւ 
սպաննելու Յովհաննէս Մկրտիչը` իսկոյն եւ առանց սպաննելու Յովհաննէս Մկրտիչը` իսկոյն եւ առանց սպաննելու Յովհաննէս Մկրտիչը` իսկոյն եւ առանց սպաննելու Յովհաննէս Մկրտիչը` իսկոյն եւ առանց 
տատամսելու սպաննեց: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն Յովհան տատամսելու սպաննեց: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն Յովհան տատամսելու սպաննեց: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն Յովհան տատամսելու սպաննեց: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն Յովհան 
Մանդակունին` կ'ըսէ. Մանդակունին` կ'ըսէ. Մանդակունին` կ'ըսէ. Մանդակունին` կ'ըսէ. «...«...«...«...Քինախնդիր ոխակալը երբեք չի Քինախնդիր ոխակալը երբեք չի Քինախնդիր ոխակալը երբեք չի Քինախնդիր ոխակալը երբեք չի 
դադրիր սպաննելէ: Ան մարդասպան է իր զբօսանքի դադրիր սպաննելէ: Ան մարդասպան է իր զբօսանքի դադրիր սպաննելէ: Ան մարդասպան է իր զբօսանքի դադրիր սպաննելէ: Ան մարդասպան է իր զբօսանքի 
պահերոպահերոպահերոպահերուն, որովհետեւ ընկերոջը հանդէպ ոխ ունի իր սրտին ւն, որովհետեւ ընկերոջը հանդէպ ոխ ունի իր սրտին ւն, որովհետեւ ընկերոջը հանդէպ ոխ ունի իր սրտին ւն, որովհետեւ ընկերոջը հանդէպ ոխ ունի իր սրտին 
մէջ. մարդասպան է նաեւ իր անկողինին մէջ, երբ մտաբերէ իր մէջ. մարդասպան է նաեւ իր անկողինին մէջ, երբ մտաբերէ իր մէջ. մարդասպան է նաեւ իր անկողինին մէջ, երբ մտաբերէ իր մէջ. մարդասպան է նաեւ իր անկողինին մէջ, երբ մտաբերէ իր 
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ընկերոջ դէմ իր ունեցած ոխը. քինախնդիր մարդը ամէն ընկերոջ դէմ իր ունեցած ոխը. քինախնդիր մարդը ամէն ընկերոջ դէմ իր ունեցած ոխը. քինախնդիր մարդը ամէն ընկերոջ դէմ իր ունեցած ոխը. քինախնդիր մարդը ամէն 
վայրկեան մարդասպան է, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու վայրկեան մարդասպան է, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու վայրկեան մարդասպան է, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու վայրկեան մարդասպան է, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու 
ցերեկ, որովհետեւ իր սրտին մէջ մնայուն կերպով նախանձիցերեկ, որովհետեւ իր սրտին մէջ մնայուն կերպով նախանձիցերեկ, որովհետեւ իր սրտին մէջ մնայուն կերպով նախանձիցերեկ, որովհետեւ իր սրտին մէջ մնայուն կերպով նախանձի    
ոխը ունիոխը ունիոխը ունիոխը ունի»»»»: : : : Եթէ Մանդակունի Հայրապետը ժամանակակից Եթէ Մանդակունի Հայրապետը ժամանակակից Եթէ Մանդակունի Հայրապետը ժամանակակից Եթէ Մանդակունի Հայրապետը ժամանակակից 
ըլլար Հերովդիային` պիտի ըսէր, որ մարդը կրնայ ըլլար Հերովդիային` պիտի ըսէր, որ մարդը կրնայ ըլլար Հերովդիային` պիտի ըսէր, որ մարդը կրնայ ըլլար Հերովդիային` պիտի ըսէր, որ մարդը կրնայ 
մարդասպան ըլլալ ոմարդասպան ըլլալ ոմարդասպան ըլլալ ոմարդասպան ըլլալ ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն ««««զբօսանքի պահերուն, զբօսանքի պահերուն, զբօսանքի պահերուն, զբօսանքի պահերուն, 
անկողինին մէջ, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու ցերեկանկողինին մէջ, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու ցերեկանկողինին մէջ, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու ցերեկանկողինին մէջ, տան մէջ, ճամբու վրայ, գիշեր ու ցերեկ», », », », այլ այլ այլ այլ 
նաեւ տարեդարձի ժամանակ:նաեւ տարեդարձի ժամանակ:նաեւ տարեդարձի ժամանակ:նաեւ տարեդարձի ժամանակ:    

Հարց տուր դուն քեզի: Դուն ոխ ունի՞Հարց տուր դուն քեզի: Դուն ոխ ունի՞Հարց տուր դուն քեզի: Դուն ոխ ունի՞Հարց տուր դուն քեզի: Դուն ոխ ունի՞ս մէկու մը դէմ: Ոխը ս մէկու մը դէմ: Ոխը ս մէկու մը դէմ: Ոխը ս մէկու մը դէմ: Ոխը 
քեզ մարդասպան եւ պոռնիկ Հերովդիայի շարքին կը դասէ: քեզ մարդասպան եւ պոռնիկ Հերովդիայի շարքին կը դասէ: քեզ մարդասպան եւ պոռնիկ Հերովդիայի շարքին կը դասէ: քեզ մարդասպան եւ պոռնիկ Հերովդիայի շարքին կը դասէ: 
Մէկը ցաւցուցած է քեզ եւ դուն անո՞ր համար ոխ ունիս անոր Մէկը ցաւցուցած է քեզ եւ դուն անո՞ր համար ոխ ունիս անոր Մէկը ցաւցուցած է քեզ եւ դուն անո՞ր համար ոխ ունիս անոր Մէկը ցաւցուցած է քեզ եւ դուն անո՞ր համար ոխ ունիս անոր 
դէմ. դուն ալ չե՞ս ցաւցուցած ուրիշներուն սիրտը, քու դէմ. դուն ալ չե՞ս ցաւցուցած ուրիշներուն սիրտը, քու դէմ. դուն ալ չե՞ս ցաւցուցած ուրիշներուն սիրտը, քու դէմ. դուն ալ չե՞ս ցաւցուցած ուրիշներուն սիրտը, քու 
մեղքերովդ չե՞ս ցաւցուցած Յիսուսի սիրտը, չե՞ս խոցոտած մեղքերովդ չե՞ս ցաւցուցած Յիսուսի սիրտը, չե՞ս խոցոտած մեղքերովդ չե՞ս ցաւցուցած Յիսուսի սիրտը, չե՞ս խոցոտած մեղքերովդ չե՞ս ցաւցուցած Յիսուսի սիրտը, չե՞ս խոցոտած 
երկնաւոր Հօրդ սիրտը, չե՞ս երկնաւոր Հօրդ սիրտը, չե՞ս երկնաւոր Հօրդ սիրտը, չե՞ս երկնաւոր Հօրդ սիրտը, չե՞ս տրտմեցուցած Սուրբ Հոգին: տրտմեցուցած Սուրբ Հոգին: տրտմեցուցած Սուրբ Հոգին: տրտմեցուցած Սուրբ Հոգին: 
Կ'ուզե՞ս որ Յիսուս վրէժխնդիր ըլլայ քեզմէ: Կ'ուզե՞ս որ Կ'ուզե՞ս որ Յիսուս վրէժխնդիր ըլլայ քեզմէ: Կ'ուզե՞ս որ Կ'ուզե՞ս որ Յիսուս վրէժխնդիր ըլլայ քեզմէ: Կ'ուզե՞ս որ Կ'ուզե՞ս որ Յիսուս վրէժխնդիր ըլլայ քեզմէ: Կ'ուզե՞ս որ 
Աստուած ոխ պահէ քեզի դէմ:Աստուած ոխ պահէ քեզի դէմ:Աստուած ոխ պահէ քեզի դէմ:Աստուած ոխ պահէ քեզի դէմ:    

2) 2) 2) 2) ««««Բայց չէր կրնարԲայց չէր կրնարԲայց չէր կրնարԲայց չէր կրնար»:»:»:»:    Հերովդիա ոՀերովդիա ոՀերովդիա ոՀերովդիա ո´́́́չ թէ չէր ուզեր չ թէ չէր ուզեր չ թէ չէր ուզեր չ թէ չէր ուզեր 
սպաննել Հերովդէսը, այլ` սպաննել Հերովդէսը, այլ` սպաննել Հերովդէսը, այլ` սպաննել Հերովդէսը, այլ` ««««չէր կրնարչէր կրնարչէր կրնարչէր կրնար» » » » սպաննել: Այսօր սպաննել: Այսօր սպաննել: Այսօր սպաննել: Այսօր 
աշխարհի մարդիկը ոաշխարհի մարդիկը ոաշխարհի մարդիկը ոաշխարհի մարդիկը ո´́́́չ թէ չեն ուզեր սպաննել Աստուծոյ չ թէ չեն ուզեր սպաննել Աստուծոյ չ թէ չեն ուզեր սպաննել Աստուծոյ չ թէ չեն ուզեր սպաննել Աստուծոյ 
մարմարմարմարդիկը, այլ չեն կրնար, բացի եթէ Աստուած թոյլ տայ: Կան դիկը, այլ չեն կրնար, բացի եթէ Աստուած թոյլ տայ: Կան դիկը, այլ չեն կրնար, բացի եթէ Աստուած թոյլ տայ: Կան դիկը, այլ չեն կրնար, բացի եթէ Աստուած թոյլ տայ: Կան 
շատ ոխակալներ ու քինախնդիրներ որոնք կ'ուզեն վրէժ շատ ոխակալներ ու քինախնդիրներ որոնք կ'ուզեն վրէժ շատ ոխակալներ ու քինախնդիրներ որոնք կ'ուզեն վրէժ շատ ոխակալներ ու քինախնդիրներ որոնք կ'ուզեն վրէժ 
լուծել իրենց հակառակորդներէն, բայց չեն կրնար, լուծել իրենց հակառակորդներէն, բայց չեն կրնար, լուծել իրենց հակառակորդներէն, բայց չեն կրնար, լուծել իրենց հակառակորդներէն, բայց չեն կրնար, 
պարզապէս որովհետեւ առիթը չունին, կամ բանտէն կը պարզապէս որովհետեւ առիթը չունին, կամ բանտէն կը պարզապէս որովհետեւ առիթը չունին, կամ բանտէն կը պարզապէս որովհետեւ առիթը չունին, կամ բանտէն կը 
վախնան: Պահ մեր երեւակայէ, սիրելիվախնան: Պահ մեր երեւակայէ, սիրելիվախնան: Պահ մեր երեւակայէ, սիրելիվախնան: Պահ մեր երեւակայէ, սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, թէ քանի՜ ընթերցող, թէ քանի՜ ընթերցող, թէ քանի՜ ընթերցող, թէ քանի՜ 
անգամ դոանգամ դոանգամ դոանգամ դուն եւ ես կրնայինք սպաննուած ըլլալ մեզ չսիրող, ւն եւ ես կրնայինք սպաննուած ըլլալ մեզ չսիրող, ւն եւ ես կրնայինք սպաննուած ըլլալ մեզ չսիրող, ւն եւ ես կրնայինք սպաննուած ըլլալ մեզ չսիրող, 
մեզ ատող ու մեզի նախանձող մարդոց կողմէ, եթէ երբեք մեզ ատող ու մեզի նախանձող մարդոց կողմէ, եթէ երբեք մեզ ատող ու մեզի նախանձող մարդոց կողմէ, եթէ երբեք մեզ ատող ու մեզի նախանձող մարդոց կողմէ, եթէ երբեք 
Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, եւ եթէ երբեք Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, եւ եթէ երբեք Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, եւ եթէ երբեք Աստուծոյ պաշտպանութիւնը չըլլար, եւ եթէ երբեք 
ձերբակալուելու ու բանտ նետուելու վախը չըլլար:ձերբակալուելու ու բանտ նետուելու վախը չըլլար:ձերբակալուելու ու բանտ նետուելու վախը չըլլար:ձերբակալուելու ու բանտ նետուելու վախը չըլլար:    

3333))))««««Որովհետեւ Հերովդէս կ'ակնածէրՈրովհետեւ Հերովդէս կ'ակնածէրՈրովհետեւ Հերովդէս կ'ակնածէրՈրովհետեւ Հերովդէս կ'ակնածէր    ՅովհաննէսէնՅովհաննէսէնՅովհաննէսէնՅովհաննէսէն, , , , քանի քանի քանի քանի 
գգգգիտէր որ Յովհաննէս իտէր որ Յովհաննէս իտէր որ Յովհաննէս իտէր որ Յովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էրարդար եւ սուրբ մէկն էր»»»»::::    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
իր ապրած արդար ու սուրբ կեանքով կրցած էր շահիլ իր ապրած արդար ու սուրբ կեանքով կրցած էր շահիլ իր ապրած արդար ու սուրբ կեանքով կրցած էր շահիլ իր ապրած արդար ու սուրբ կեանքով կրցած էր շահիլ 
նոյնիսկ Հերովդէսի պէս մեղսասէր ու պոռնկամիտ անձի մը նոյնիսկ Հերովդէսի պէս մեղսասէր ու պոռնկամիտ անձի մը նոյնիսկ Հերովդէսի պէս մեղսասէր ու պոռնկամիտ անձի մը նոյնիսկ Հերովդէսի պէս մեղսասէր ու պոռնկամիտ անձի մը 
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ակնածանքն ու յարգանքը: Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման ակնածանքն ու յարգանքը: Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման ակնածանքն ու յարգանքը: Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման ակնածանքն ու յարգանքը: Մենք կրնա՞նք Յովհաննէսի նման 
ապրիլ այնպիսի մաքուր կեանք մը` որ անմաքուր մարդիկն ապրիլ այնպիսի մաքուր կեանք մը` որ անմաքուր մարդիկն ապրիլ այնպիսի մաքուր կեանք մը` որ անմաքուր մարդիկն ապրիլ այնպիսի մաքուր կեանք մը` որ անմաքուր մարդիկն 
անգամ ստիպուած զգանանգամ ստիպուած զգանանգամ ստիպուած զգանանգամ ստիպուած զգան    մեզ յարգելու: Կրնա՞նք ապրիլ մեզ յարգելու: Կրնա՞նք ապրիլ մեզ յարգելու: Կրնա՞նք ապրիլ մեզ յարգելու: Կրնա՞նք ապրիլ 
այնպիսի կեանք մը եւ ունենալ այնպիսի կենցաղակերպ մը` այնպիսի կեանք մը եւ ունենալ այնպիսի կենցաղակերպ մը` այնպիսի կեանք մը եւ ունենալ այնպիսի կենցաղակերպ մը` այնպիսի կեանք մը եւ ունենալ այնպիսի կենցաղակերպ մը` 
որ պարտադրենք մարդոց որ յարգեն մեզ: որ պարտադրենք մարդոց որ յարգեն մեզ: որ պարտադրենք մարդոց որ յարգեն մեզ: որ պարտադրենք մարդոց որ յարգեն մեզ: Մարդուն ունեցած Մարդուն ունեցած Մարդուն ունեցած Մարդուն ունեցած 
դիրքն ու հանգամանքը չեն որ զինքդիրքն ու հանգամանքը չեն որ զինքդիրքն ու հանգամանքը չեն որ զինքդիրքն ու հանգամանքը չեն որ զինք    յարգանքի արժանի կը յարգանքի արժանի կը յարգանքի արժանի կը յարգանքի արժանի կը 
դարձնեն, այլ` անոր ունեցած ազնուութիւնը,դարձնեն, այլ` անոր ունեցած ազնուութիւնը,դարձնեն, այլ` անոր ունեցած ազնուութիւնը,դարձնեն, այլ` անոր ունեցած ազնուութիւնը,    մաքուր նկարամաքուր նկարամաքուր նկարամաքուր նկարա----
գիրըգիրըգիրըգիրը    համեստութիւնըհամեստութիւնըհամեստութիւնըհամեստութիւնը, , , , խոնարհութիւխոնարհութիւխոնարհութիւխոնարհութիւնն ու նն ու նն ու նն ու հեզութիւնը:հեզութիւնը:հեզութիւնը:հեզութիւնը:    

4) 4) 4) 4) ««««ՅՅՅՅովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էրովհաննէս արդար եւ սուրբ մէկն էր»»»»::::    Յովհաննէսին Յովհաննէսին Յովհաննէսին Յովհաննէսին 
համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած համար գործածուած ««««արդարարդարարդարարդար» » » » եւ եւ եւ եւ ««««սուրբսուրբսուրբսուրբ» » » » յատկանիշները յատկանիշները յատկանիշները յատկանիշները 
պատահական բառեր չեն: Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ պատահական բառեր չեն: Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ պատահական բառեր չեն: Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ պատահական բառեր չեն: Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ 
ոեւէ բան որ կը սրբուէր ու Աստուծոյ կը յատկացուէր` սուրբ ոեւէ բան որ կը սրբուէր ու Աստուծոյ կը յատկացուէր` սուրբ ոեւէ բան որ կը սրբուէր ու Աստուծոյ կը յատկացուէր` սուրբ ոեւէ բան որ կը սրբուէր ու Աստուծոյ կը յատկացուէր` սուրբ 
կը նկատուէր ու սուրբ կը նկատուէր ու սուրբ կը նկատուէր ու սուրբ կը նկատուէր ու սուրբ կը կոչուէր: Յովհաննէս Մկրտիչ կը կոչուէր: Յովհաննէս Մկրտիչ կը կոչուէր: Յովհաննէս Մկրտիչ կը կոչուէր: Յովհաննէս Մկրտիչ 
կոչուած է սուրբ, որովհետեւ ան տակաւին չծնած` Սուրբ կոչուած է սուրբ, որովհետեւ ան տակաւին չծնած` Սուրբ կոչուած է սուրբ, որովհետեւ ան տակաւին չծնած` Սուրբ կոչուած է սուրբ, որովհետեւ ան տակաւին չծնած` Սուրբ 
Հոգիով լեցուեցաւ ու սրբուեցաւ եւ Աստուծոյ յատկացուեցաւ Հոգիով լեցուեցաւ ու սրբուեցաւ եւ Աստուծոյ յատկացուեցաւ Հոգիով լեցուեցաւ ու սրբուեցաւ եւ Աստուծոյ յատկացուեցաւ Հոգիով լեցուեցաւ ու սրբուեցաւ եւ Աստուծոյ յատկացուեցաւ 
((((Ղուկաս 1.15Ղուկաս 1.15Ղուկաս 1.15Ղուկաս 1.15----17): 17): 17): 17): Դարձեալ, Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ Դարձեալ, Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ Դարձեալ, Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ Դարձեալ, Հին Կտակարանէն գիտենք, թէ 
ոեւէ անձ որ կը նուիրուէր Աստուծոյ կամքին կատարման եւ ոեւէ անձ որ կը նուիրուէր Աստուծոյ կամքին կատարման եւ ոեւէ անձ որ կը նուիրուէր Աստուծոյ կամքին կատարման եւ ոեւէ անձ որ կը նուիրուէր Աստուծոյ կամքին կատարման եւ 
կը ջանար Աստուծկը ջանար Աստուծկը ջանար Աստուծկը ջանար Աստուծոյ կամքը յայտնել մարդոց իր ամբողոյ կամքը յայտնել մարդոց իր ամբողոյ կամքը յայտնել մարդոց իր ամբողոյ կամքը յայտնել մարդոց իր ամբող----
ջական ճշմարտութեամբը` արդար կը կոչուէր: Յովհաննէս ջական ճշմարտութեամբը` արդար կը կոչուէր: Յովհաննէս ջական ճշմարտութեամբը` արդար կը կոչուէր: Յովհաննէս ջական ճշմարտութեամբը` արդար կը կոչուէր: Յովհաննէս 
Մկրտիչ կոչուած է արդար, որովհետեւ ան ոչ միայն Մկրտիչ կոչուած է արդար, որովհետեւ ան ոչ միայն Մկրտիչ կոչուած է արդար, որովհետեւ ան ոչ միայն Մկրտիչ կոչուած է արդար, որովհետեւ ան ոչ միայն 
Աստուծոյ կամքը կատարողն էր, այլ նաեւ` Աստուծոյ կամքին Աստուծոյ կամքը կատարողն էր, այլ նաեւ` Աստուծոյ կամքին Աստուծոյ կամքը կատարողն էր, այլ նաեւ` Աստուծոյ կամքին Աստուծոյ կամքը կատարողն էր, այլ նաեւ` Աստուծոյ կամքին 
բացայայտիչն էր մարդկութեան:բացայայտիչն էր մարդկութեան:բացայայտիչն էր մարդկութեան:բացայայտիչն էր մարդկութեան:    

Տակաւին, Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ կը կոչուի` որՏակաւին, Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ կը կոչուի` որՏակաւին, Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ կը կոչուի` որՏակաւին, Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ կը կոչուի` որովհեովհեովհեովհե----
տեւ կը զզուէր մեղքէն, եւ արդար կը կոչուի` որովհետեւ կը տեւ կը զզուէր մեղքէն, եւ արդար կը կոչուի` որովհետեւ կը տեւ կը զզուէր մեղքէն, եւ արդար կը կոչուի` որովհետեւ կը տեւ կը զզուէր մեղքէն, եւ արդար կը կոչուի` որովհետեւ կը 
յանդիմանէր մեղքը: Այս իմաստով, սրբութիւնը կը պահանջէ յանդիմանէր մեղքը: Այս իմաստով, սրբութիւնը կը պահանջէ յանդիմանէր մեղքը: Այս իմաստով, սրբութիւնը կը պահանջէ յանդիմանէր մեղքը: Այս իմաստով, սրբութիւնը կը պահանջէ 
որ զզուինք մեղքէն, իսկ արդարութիւնը կը պահանջէ որ որ զզուինք մեղքէն, իսկ արդարութիւնը կը պահանջէ որ որ զզուինք մեղքէն, իսկ արդարութիւնը կը պահանջէ որ որ զզուինք մեղքէն, իսկ արդարութիւնը կը պահանջէ որ 
յանդիմանենք մեղքը: Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ էր, բայց յանդիմանենք մեղքը: Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ էր, բայց յանդիմանենք մեղքը: Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ էր, բայց յանդիմանենք մեղքը: Յովհաննէս Մկրտիչ սուրբ էր, բայց 
կրնար արդար չըլլալ եթէ երբեք չյանդիմանէր Հկրնար արդար չըլլալ եթէ երբեք չյանդիմանէր Հկրնար արդար չըլլալ եթէ երբեք չյանդիմանէր Հկրնար արդար չըլլալ եթէ երբեք չյանդիմանէր Հերովդէսը իր երովդէսը իր երովդէսը իր երովդէսը իր 
Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Արդար Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Արդար Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Արդար Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն համար: Արդար 
պիտի չկոչուէր Յովհաննէս եթէ երբեք հասարակ ժողովուրդը պիտի չկոչուէր Յովհաննէս եթէ երբեք հասարակ ժողովուրդը պիտի չկոչուէր Յովհաննէս եթէ երբեք հասարակ ժողովուրդը պիտի չկոչուէր Յովհաննէս եթէ երբեք հասարակ ժողովուրդը 
ապաշխարութեան հրաւիրէր, եւ սակայն ապաշխարութեան ապաշխարութեան հրաւիրէր, եւ սակայն ապաշխարութեան ապաշխարութեան հրաւիրէր, եւ սակայն ապաշխարութեան ապաշխարութեան հրաւիրէր, եւ սակայն ապաշխարութեան 
նոյն հրաւէրը չուղղէր թագաւորին ու բոլոր պալատականնոյն հրաւէրը չուղղէր թագաւորին ու բոլոր պալատականնոյն հրաւէրը չուղղէր թագաւորին ու բոլոր պալատականնոյն հրաւէրը չուղղէր թագաւորին ու բոլոր պալատական----
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ներուն: Գալով մեզի, մենք զմեզ կրնանք սուրբ ըններուն: Գալով մեզի, մենք զմեզ կրնանք սուրբ ըններուն: Գալով մեզի, մենք զմեզ կրնանք սուրբ ըններուն: Գալով մեզի, մենք զմեզ կրնանք սուրբ ընել, այսինքն` ել, այսինքն` ել, այսինքն` ել, այսինքն` 
սրբել մեղքէն, հեռու պահել անօրէնութենէն, եւ մեր սիրտն ու սրբել մեղքէն, հեռու պահել անօրէնութենէն, եւ մեր սիրտն ու սրբել մեղքէն, հեռու պահել անօրէնութենէն, եւ մեր սիրտն ու սրբել մեղքէն, հեռու պահել անօրէնութենէն, եւ մեր սիրտն ու 
կեանքը յատկացնել Աստուծոյ, բայց արդար չենք համարուիր, կեանքը յատկացնել Աստուծոյ, բայց արդար չենք համարուիր, կեանքը յատկացնել Աստուծոյ, բայց արդար չենք համարուիր, կեանքը յատկացնել Աստուծոյ, բայց արդար չենք համարուիր, 
եթէ երբեք ճիգ չենք թափեր մարդիկը առաջնորդելու եթէ երբեք ճիգ չենք թափեր մարդիկը առաջնորդելու եթէ երբեք ճիգ չենք թափեր մարդիկը առաջնորդելու եթէ երբեք ճիգ չենք թափեր մարդիկը առաջնորդելու 
Քրիստոսի արդարութեան, այսինքն` Քրիստոսով իրենց Քրիստոսի արդարութեան, այսինքն` Քրիստոսով իրենց Քրիստոսի արդարութեան, այսինքն` Քրիստոսով իրենց Քրիստոսի արդարութեան, այսինքն` Քրիստոսով իրենց 
մեղքերէն սրբուելու եւ արդարանալու:մեղքերէն սրբուելու եւ արդարանալու:մեղքերէն սրբուելու եւ արդարանալու:մեղքերէն սրբուելու եւ արդարանալու:    

5) 5) 5) 5) ««««Կը պաշտպանէր զայնԿը պաշտպանէր զայնԿը պաշտպանէր զայնԿը պաշտպանէր զայն»:»:»:»:    Հերովդէս ի՞նչ ձեւով կամ ի՞նչ Հերովդէս ի՞նչ ձեւով կամ ի՞նչ Հերովդէս ի՞նչ ձեւով կամ ի՞նչ Հերովդէս ի՞նչ ձեւով կամ ի՞նչ 
իմաստով կը պաշտպանէր Յովհաննէսը: Կարգ մը մեկնիչներ իմաստով կը պաշտպանէր Յովհաննէսը: Կարգ մը մեկնիչներ իմաստով կը պաշտպանէր Յովհաննէսը: Կարգ մը մեկնիչներ իմաստով կը պաշտպանէր Յովհաննէսը: Կարգ մը մեկնիչներ 
կը խորհին որ Հերովդէս կը պաշտպանէր Յովհաննէսը կը խորհին որ Հերովդէս կը պաշտպանէր Յովհաննէսը կը խորհին որ Հերովդէս կը պաշտպանէր Յովհաննէսը կը խորհին որ Հերովդէս կը պաշտպանէր Յովհաննէսը 
ընդդէմ զինք ատող ու հալածող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ընդդէմ զինք ատող ու հալածող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ընդդէմ զինք ատող ու հալածող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի ընդդէմ զինք ատող ու հալածող Փարիսեցիներուն եւ Օրէնքի 
ուսուցիչներուն: Ուրիշներ կը խորհին, թէ Հերովդէս ուսուցիչներուն: Ուրիշներ կը խորհին, թէ Հերովդէս ուսուցիչներուն: Ուրիշներ կը խորհին, թէ Հերովդէս ուսուցիչներուն: Ուրիշներ կը խորհին, թէ Հերովդէս 
համաձայն համաձայն համաձայն համաձայն էր Յովհաննէսի շատ մը ուսուցումներուն, եւ այդ էր Յովհաննէսի շատ մը ուսուցումներուն, եւ այդ էր Յովհաննէսի շատ մը ուսուցումներուն, եւ այդ էր Յովհաննէսի շատ մը ուսուցումներուն, եւ այդ 
համաձայն ըլլալը կը դիտեն որպէս պաշտպանութիւն համաձայն ըլլալը կը դիտեն որպէս պաշտպանութիւն համաձայն ըլլալը կը դիտեն որպէս պաշտպանութիւն համաձայն ըլլալը կը դիտեն որպէս պաշտպանութիւն 
Յովհաննէսի: Մենք կը պաշտպանե՞նք Աստուծոյ խօսքին Յովհաննէսի: Մենք կը պաշտպանե՞նք Աստուծոյ խօսքին Յովհաննէսի: Մենք կը պաշտպանե՞նք Աստուծոյ խօսքին Յովհաննէսի: Մենք կը պաշտպանե՞նք Աստուծոյ խօսքին 
քարոզիչները, թէ` մենք է որ զիրենք կը վարկաբեկենք:քարոզիչները, թէ` մենք է որ զիրենք կը վարկաբեկենք:քարոզիչները, թէ` մենք է որ զիրենք կը վարկաբեկենք:քարոզիչները, թէ` մենք է որ զիրենք կը վարկաբեկենք:    

6) 6) 6) 6) ««««Հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը Հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը Հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը Հաճոյքով կը լսէր անոր խօսքերը եւ շատ բան կը 
գործադրէրգործադրէրգործադրէրգործադրէր»:»:»:»:    ՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէս    սկսած էր հաճոյք ստանալ Յովհաննէս սկսած էր հաճոյք ստանալ Յովհաննէս սկսած էր հաճոյք ստանալ Յովհաննէս սկսած էր հաճոյք ստանալ Յովհաննէս 
Մկրտիչին խօսքերէն, եւ սա կը պարզէ թէ ան իր սրտին մէկ Մկրտիչին խօսքերէն, եւ սա կը պարզէ թէ ան իր սրտին մէկ Մկրտիչին խօսքերէն, եւ սա կը պարզէ թէ ան իր սրտին մէկ Մկրտիչին խօսքերէն, եւ սա կը պարզէ թէ ան իր սրտին մէկ 
անկիւնը ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունէր ճշմարտութեան անկիւնը ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունէր ճշմարտութեան անկիւնը ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունէր ճշմարտութեան անկիւնը ծարաւ ու հետաքրքրութիւն ունէր ճշմարտութեան 
հանդէպ: Ամենէն չար մարդն անգամ իր սրտին մէջ ծարաւ հանդէպ: Ամենէն չար մարդն անգամ իր սրտին մէջ ծարաւ հանդէպ: Ամենէն չար մարդն անգամ իր սրտին մէջ ծարաւ հանդէպ: Ամենէն չար մարդն անգամ իր սրտին մէջ ծարաւ 
ունի ճշմարտութեան հանդէպ: Կը բաւէ հրահրել անոր սրտի ունի ճշմարտութեան հանդէպ: Կը բաւէ հրահրել անոր սրտի ունի ճշմարտութեան հանդէպ: Կը բաւէ հրահրել անոր սրտի ունի ճշմարտութեան հանդէպ: Կը բաւէ հրահրել անոր սրտի 
ծարաւն ու հոգիի ծարաւն ու հոգիի ծարաւն ու հոգիի ծարաւն ու հոգիի պապակը, եւ ահա ան պիտի սկսի պապակը, եւ ահա ան պիտի սկսի պապակը, եւ ահա ան պիտի սկսի պապակը, եւ ահա ան պիտի սկսի 
հաճոյքով լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:հաճոյքով լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:հաճոյքով լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:հաճոյքով լսել Աստուծոյ խօսքին քարոզութիւնը:    

7) 7) 7) 7) ««««ԵԵԵԵւ շատ բան կը գործադրէրւ շատ բան կը գործադրէրւ շատ բան կը գործադրէրւ շատ բան կը գործադրէր»:»:»:»:    Հերովդէս ոՀերովդէս ոՀերովդէս ոՀերովդէս ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
հաճոյքով կը լսէր Յովհաննէսի խօսքերը, այլեւ` անկէ լսած հաճոյքով կը լսէր Յովհաննէսի խօսքերը, այլեւ` անկէ լսած հաճոյքով կը լսէր Յովհաննէսի խօսքերը, այլեւ` անկէ լսած հաճոյքով կը լսէր Յովհաննէսի խօսքերը, այլեւ` անկէ լսած 
խօսքերէն խօսքերէն խօսքերէն խօսքերէն ««««շշշշատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէր»:»:»:»:    Դժբախտութիւն է որ Դժբախտութիւն է որ Դժբախտութիւն է որ Դժբախտութիւն է որ 
Հերովդէս բաւական մօտենալէ ետք Հերովդէս բաւական մօտենալէ ետք Հերովդէս բաւական մօտենալէ ետք Հերովդէս բաւական մօտենալէ ետք ճշմարտութեան` չկրցաւ ճշմարտութեան` չկրցաւ ճշմարտութեան` չկրցաւ ճշմարտութեան` չկրցաւ 
զայն ամբողջապէս ընդգրկել: Ցաւալի է որ ան Յովհաննէսի զայն ամբողջապէս ընդգրկել: Ցաւալի է որ ան Յովհաննէսի զայն ամբողջապէս ընդգրկել: Ցաւալի է որ ան Յովհաննէսի զայն ամբողջապէս ընդգրկել: Ցաւալի է որ ան Յովհաննէսի 
խօսքերէն շատ բան գործադրելէ ետք` յանկարծ կը հրաժարի խօսքերէն շատ բան գործադրելէ ետք` յանկարծ կը հրաժարի խօսքերէն շատ բան գործադրելէ ետք` յանկարծ կը հրաժարի խօսքերէն շատ բան գործադրելէ ետք` յանկարծ կը հրաժարի 
անոնց գործադրութենէն: Հերովդէս մօտեցաւ դրախտի անոնց գործադրութենէն: Հերովդէս մօտեցաւ դրախտի անոնց գործադրութենէն: Հերովդէս մօտեցաւ դրախտի անոնց գործադրութենէն: Հերովդէս մօտեցաւ դրախտի 
դուռին, բայց զայն բանալով ներս չմտաւ: Որքա՜ն օրհնութիւն դուռին, բայց զայն բանալով ներս չմտաւ: Որքա՜ն օրհնութիւն դուռին, բայց զայն բանալով ներս չմտաւ: Որքա՜ն օրհնութիւն դուռին, բայց զայն բանալով ներս չմտաւ: Որքա՜ն օրհնութիւն 
պիտի դառնար Հերովդէս զինք յաջպիտի դառնար Հերովդէս զինք յաջպիտի դառնար Հերովդէս զինք յաջպիտի դառնար Հերովդէս զինք յաջորդող բոլոր դարերու որդող բոլոր դարերու որդող բոլոր դարերու որդող բոլոր դարերու 
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բոլոր մարդոց, եթէ երբեք ճշմարիտ դարձ ու կատարեալ բոլոր մարդոց, եթէ երբեք ճշմարիտ դարձ ու կատարեալ բոլոր մարդոց, եթէ երբեք ճշմարիտ դարձ ու կատարեալ բոլոր մարդոց, եթէ երբեք ճշմարիտ դարձ ու կատարեալ 
ապաշխարութիւն ապրէր: Պատմութեան մէջ միշտ ապաշխարութիւն ապրէր: Պատմութեան մէջ միշտ ապաշխարութիւն ապրէր: Պատմութեան մէջ միշտ ապաշխարութիւն ապրէր: Պատմութեան մէջ միշտ ալ ալ ալ ալ շատ շատ շատ շատ 
եղած է թիւը Հերովդէսներուն. այսօր ալ Հերովդէսներուն թիւը եղած է թիւը Հերովդէսներուն. այսօր ալ Հերովդէսներուն թիւը եղած է թիւը Հերովդէսներուն. այսօր ալ Հերովդէսներուն թիւը եղած է թիւը Հերովդէսներուն. այսօր ալ Հերովդէսներուն թիւը 
շատ է. այլ խօսքով, թիւը անոնց` որոնք երկինքի շուրջ կը շատ է. այլ խօսքով, թիւը անոնց` որոնք երկինքի շուրջ կը շատ է. այլ խօսքով, թիւը անոնց` որոնք երկինքի շուրջ կը շատ է. այլ խօսքով, թիւը անոնց` որոնք երկինքի շուրջ կը 
դառնան բայց հոն չեն մտներ. ոդառնան բայց հոն չեն մտներ. ոդառնան բայց հոն չեն մտներ. ոդառնան բայց հոն չեն մտներ. որոնք դրախտի դուռը կը րոնք դրախտի դուռը կը րոնք դրախտի դուռը կը րոնք դրախտի դուռը կը 
բաղխեն, բայց չեն սպասեր անոր բացուելուն. որոնք բաղխեն, բայց չեն սպասեր անոր բացուելուն. որոնք բաղխեն, բայց չեն սպասեր անոր բացուելուն. որոնք բաղխեն, բայց չեն սպասեր անոր բացուելուն. որոնք 
Հերովդէսի նման հաճոյք կը ստանան Աստուծոյ խօսքերուն Հերովդէսի նման հաճոյք կը ստանան Աստուծոյ խօսքերուն Հերովդէսի նման հաճոյք կը ստանան Աստուծոյ խօսքերուն Հերովդէսի նման հաճոյք կը ստանան Աստուծոյ խօսքերուն 
քարոզութենէն, բայց անոնց մէկ մասը միայն կը գործադրեն.  քարոզութենէն, բայց անոնց մէկ մասը միայն կը գործադրեն.  քարոզութենէն, բայց անոնց մէկ մասը միայն կը գործադրեն.  քարոզութենէն, բայց անոնց մէկ մասը միայն կը գործադրեն.  
որոնք կը սկսին քալել ճշմարտութեան ճամբայէն, բայց որոնք կը սկսին քալել ճշմարտութեան ճամբայէն, բայց որոնք կը սկսին քալել ճշմարտութեան ճամբայէն, բայց որոնք կը սկսին քալել ճշմարտութեան ճամբայէն, բայց 
շուտով նահանջ կ'արձանագրեն երբ այշուտով նահանջ կ'արձանագրեն երբ այշուտով նահանջ կ'արձանագրեն երբ այշուտով նահանջ կ'արձանագրեն երբ այդ ճամբուն վրայ դ ճամբուն վրայ դ ճամբուն վրայ դ ճամբուն վրայ 
խոցոտիչ փուշերու հանդիպին:խոցոտիչ փուշերու հանդիպին:խոցոտիչ փուշերու հանդիպին:խոցոտիչ փուշերու հանդիպին:    

8) 8) 8) 8) ««««ՇՇՇՇատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէրատ բան կը գործադրէր»:»:»:»:    Հերովդէս Յովհաննէսի Հերովդէս Յովհաննէսի Հերովդէս Յովհաննէսի Հերովդէս Յովհաննէսի 
խօսքերէն խօսքերէն խօսքերէն խօսքերէն ««««շատ բան կը գործադրէրշատ բան կը գործադրէրշատ բան կը գործադրէրշատ բան կը գործադրէր»,»,»,»,    բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ ամէն բան: չ ամէն բան: չ ամէն բան: չ ամէն բան: 
Կարծէք Հերովդէս կը գործադրէր Յովհաննէսի խօսքերը, բայց Կարծէք Հերովդէս կը գործադրէր Յովհաննէսի խօսքերը, բայց Կարծէք Հերովդէս կը գործադրէր Յովհաննէսի խօսքերը, բայց Կարծէք Հերովդէս կը գործադրէր Յովհաննէսի խօսքերը, բայց 
երբ խօսքը կը վերաբերէր իր եղբօր կնոջ հետ չամուսնանալու երբ խօսքը կը վերաբերէր իր եղբօր կնոջ հետ չամուսնանալու երբ խօսքը կը վերաբերէր իր եղբօր կնոջ հետ չամուսնանալու երբ խօսքը կը վերաբերէր իր եղբօր կնոջ հետ չամուսնանալու 
մասին`մասին`մասին`մասին`    չէր հնազանդեր անոր: Այսօրուան հաւատացեալնեչէր հնազանդեր անոր: Այսօրուան հաւատացեալնեչէր հնազանդեր անոր: Այսօրուան հաւատացեալնեչէր հնազանդեր անոր: Այսօրուան հաւատացեալնե----
րը նաեւ Տիրոջ խօսքերէն շատ բան կը գործադրեն, բայց ոչ րը նաեւ Տիրոջ խօսքերէն շատ բան կը գործադրեն, բայց ոչ րը նաեւ Տիրոջ խօսքերէն շատ բան կը գործադրեն, բայց ոչ րը նաեւ Տիրոջ խօսքերէն շատ բան կը գործադրեն, բայց ոչ 
ամէն բան. կը գործադրեն միայն այն խօսքերը որոնք իրենց ամէն բան. կը գործադրեն միայն այն խօսքերը որոնք իրենց ամէն բան. կը գործադրեն միայն այն խօսքերը որոնք իրենց ամէն բան. կը գործադրեն միայն այն խօսքերը որոնք իրենց 
անձնական գործին, հաճոյքին ու ծրագիրին չեն հակասեր:անձնական գործին, հաճոյքին ու ծրագիրին չեն հակասեր:անձնական գործին, հաճոյքին ու ծրագիրին չեն հակասեր:անձնական գործին, հաճոյքին ու ծրագիրին չեն հակասեր:    

9) 9) 9) 9) Բացայայտ է, հետեւաբար, որ Հերովդէս Բացայայտ է, հետեւաբար, որ Հերովդէս Բացայայտ է, հետեւաբար, որ Հերովդէս Բացայայտ է, հետեւաբար, որ Հերովդէս ««««հհհհաճոյքով կը աճոյքով կը աճոյքով կը աճոյքով կը 
լսէրլսէրլսէրլսէր    Յովհաննէսի խօսքերըՅովհաննէսի խօսքերըՅովհաննէսի խօսքերըՅովհաննէսի խօսքերը»»»»    այնքան ատեն որ ան չէր այնքան ատեն որ ան չէր այնքան ատեն որ ան չէր այնքան ատեն որ ան չէր 
յանդիմաներ զինք իրյանդիմաներ զինք իրյանդիմաներ զինք իրյանդիմաներ զինք իր    Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն Փիլիպպոս եղբօրը կինը առած ըլլալուն 
համար, բայց երբ Յովհաննէս սկսաւ զինք յանդիմանել եւ իր համար, բայց երբ Յովհաննէս սկսաւ զինք յանդիմանել եւ իր համար, բայց երբ Յովհաննէս սկսաւ զինք յանդիմանել եւ իր համար, բայց երբ Յովհաննէս սկսաւ զինք յանդիմանել եւ իր 
ըրածը հակաօրինական յայտարարել, Հերովդէս սկսաւ ըրածը հակաօրինական յայտարարել, Հերովդէս սկսաւ ըրածը հակաօրինական յայտարարել, Հերովդէս սկսաւ ըրածը հակաօրինական յայտարարել, Հերովդէս սկսաւ 
հաճոյք չստանալ անոր խօսքերէն, եւ նոյնիսկ սկսաւ անոր հաճոյք չստանալ անոր խօսքերէն, եւ նոյնիսկ սկսաւ անոր հաճոյք չստանալ անոր խօսքերէն, եւ նոյնիսկ սկսաւ անոր հաճոյք չստանալ անոր խօսքերէն, եւ նոյնիսկ սկսաւ անոր 
ձայնը լձայնը լձայնը լձայնը լռեցնելու մասին մտածել: Մենք ալ արդեօք Հերովդէսի ռեցնելու մասին մտածել: Մենք ալ արդեօք Հերովդէսի ռեցնելու մասին մտածել: Մենք ալ արդեօք Հերովդէսի ռեցնելու մասին մտածել: Մենք ալ արդեօք Հերովդէսի 
նման հաճոյքով չե՞նք լսեր Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները նման հաճոյքով չե՞նք լսեր Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները նման հաճոյքով չե՞նք լսեր Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները նման հաճոյքով չե՞նք լսեր Աստուծոյ խօսքի քարոզիչները 
այնքան ատեն երբ անոնք մեզի հաճելի թուացող ու մեզ այնքան ատեն երբ անոնք մեզի հաճելի թուացող ու մեզ այնքան ատեն երբ անոնք մեզի հաճելի թուացող ու մեզ այնքան ատեն երբ անոնք մեզի հաճելի թուացող ու մեզ 
հաճոյացնող նիւթերու մասին կը խօսին: Մենք ալ չե՞նք հաճոյացնող նիւթերու մասին կը խօսին: Մենք ալ չե՞նք հաճոյացնող նիւթերու մասին կը խօսին: Մենք ալ չե՞նք հաճոյացնող նիւթերու մասին կը խօսին: Մենք ալ չե՞նք 
ախորժիր այն մարդոցմէ որոնք մեզի ախորժելի եղող ախորժիր այն մարդոցմէ որոնք մեզի ախորժելի եղող ախորժիր այն մարդոցմէ որոնք մեզի ախորժելի եղող ախորժիր այն մարդոցմէ որոնք մեզի ախորժելի եղող 
նիւթերու մանիւթերու մանիւթերու մանիւթերու մասին կը խօսին: Չե՞նք սիրեր այն քարոզիչները սին կը խօսին: Չե՞նք սիրեր այն քարոզիչները սին կը խօսին: Չե՞նք սիրեր այն քարոզիչները սին կը խօսին: Չե՞նք սիրեր այն քարոզիչները 
որոնք մեր սիրած նիւթերուն մասին եւ մեր սիրածին պէս կը որոնք մեր սիրած նիւթերուն մասին եւ մեր սիրածին պէս կը որոնք մեր սիրած նիւթերուն մասին եւ մեր սիրածին պէս կը որոնք մեր սիրած նիւթերուն մասին եւ մեր սիրածին պէս կը 
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խօսին մեզի: Վստահաբար: Բայց ի՞նչպէս կը վերաբերինք խօսին մեզի: Վստահաբար: Բայց ի՞նչպէս կը վերաբերինք խօսին մեզի: Վստահաբար: Բայց ի՞նչպէս կը վերաբերինք խօսին մեզի: Վստահաբար: Բայց ի՞նչպէս կը վերաբերինք 
անոնց հանդէպ երբ սկսին յանդիմանել մեր կեանքին մէջ անոնց հանդէպ երբ սկսին յանդիմանել մեր կեանքին մէջ անոնց հանդէպ երբ սկսին յանդիմանել մեր կեանքին մէջ անոնց հանդէպ երբ սկսին յանդիմանել մեր կեանքին մէջ 
գոյութիւն ունեցող մեղք մը: Ի՞նչ դիրք կը բռնենք անոնց գոյութիւն ունեցող մեղք մը: Ի՞նչ դիրք կը բռնենք անոնց գոյութիւն ունեցող մեղք մը: Ի՞նչ դիրք կը բռնենք անոնց գոյութիւն ունեցող մեղք մը: Ի՞նչ դիրք կը բռնենք անոնց 
հանդէպ հանդէպ հանդէպ հանդէպ երբ սկսին դիմակազերծել մեր գործած երբ սկսին դիմակազերծել մեր գործած երբ սկսին դիմակազերծել մեր գործած երբ սկսին դիմակազերծել մեր գործած 
անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:    

««««Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Հերովդէս Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Հերովդէս Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Հերովդէս Եւ Հերովդիայի համար յարմար առիթը եկաւ: Հերովդէս 
իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը սարքեց իր իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը սարքեց իր իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը սարքեց իր իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք մը սարքեց իր 
նախարարներուն, հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւենախարարներուն, հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւենախարարներուն, հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւենախարարներուն, հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւե----
լիներուն համարլիներուն համարլիներուն համարլիներուն համար»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.21):Մարկոս 6.21):Մարկոս 6.21):Մարկոս 6.21):    

1) 1) 1) 1) Հերովդիա ճիշդ յարմար աՀերովդիա ճիշդ յարմար աՀերովդիա ճիշդ յարմար աՀերովդիա ճիշդ յարմար առիթը կը փնտռէր ռիթը կը փնտռէր ռիթը կը փնտռէր ռիթը կը փնտռէր 
սպաննելու համար Յովհաննէսը, եւ ահա սպաննելու համար Յովհաննէսը, եւ ահա սպաննելու համար Յովհաննէսը, եւ ահա սպաննելու համար Յովհաննէսը, եւ ահա ««««յարմար առիթը յարմար առիթը յարմար առիթը յարմար առիթը 
եկաւեկաւեկաւեկաւ»:»:»:»:    ՉարըՉարըՉարըՉարը,,,,    հարուածելու համար Աստուծոյ զաւակները` հարուածելու համար Աստուծոյ զաւակները` հարուածելու համար Աստուծոյ զաւակները` հարուածելու համար Աստուծոյ զաւակները` 
յարմար առիթ կը փնտռէ ու յարմար առիթի կը սպասէ: յարմար առիթ կը փնտռէ ու յարմար առիթի կը սպասէ: յարմար առիթ կը փնտռէ ու յարմար առիթի կը սպասէ: յարմար առիթ կը փնտռէ ու յարմար առիթի կը սպասէ: 
Սատանան պատահականօրէն չի յարձՍատանան պատահականօրէն չի յարձՍատանան պատահականօրէն չի յարձՍատանան պատահականօրէն չի յարձաաաակիր եւ ոկիր եւ ոկիր եւ ոկիր եւ ո´́́́չ ալ չ ալ չ ալ չ ալ 
պատահական յարձակումներու կ'ենթարկէ մեզ: Ան պատահական յարձակումներու կ'ենթարկէ մեզ: Ան պատահական յարձակումներու կ'ենթարկէ մեզ: Ան պատահական յարձակումներու կ'ենթարկէ մեզ: Ան 
կազմակեկազմակեկազմակեկազմակերպուած կերպով կ'աշխատի:րպուած կերպով կ'աշխատի:րպուած կերպով կ'աշխատի:րպուած կերպով կ'աշխատի:    

2) 2) 2) 2) Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք Հերովդէս իր ծննդեան տարեդարձին առիթով խնճոյք 
սարքեց ի պատիւ իր նախարարներուն, հազարապետներուն սարքեց ի պատիւ իր նախարարներուն, հազարապետներուն սարքեց ի պատիւ իր նախարարներուն, հազարապետներուն սարքեց ի պատիւ իր նախարարներուն, հազարապետներուն 
եւ Գալիլեայի երեւելիներուն համար:եւ Գալիլեայի երեւելիներուն համար:եւ Գալիլեայի երեւելիներուն համար:եւ Գալիլեայի երեւելիներուն համար:    Մենք եթէ ուզենք Մենք եթէ ուզենք Մենք եթէ ուզենք Մենք եթէ ուզենք 
խնճոյք մը սարքել` որո՞նց կը հրաւիրենք: Քաջութիւնը խնճոյք մը սարքել` որո՞նց կը հրաւիրենք: Քաջութիւնը խնճոյք մը սարքել` որո՞նց կը հրաւիրենք: Քաջութիւնը խնճոյք մը սարքել` որո՞նց կը հրաւիրենք: Քաջութիւնը 
ունենանք խոստովանելու, թէ մենք մեր ունենանք խոստովանելու, թէ մենք մեր ունենանք խոստովանելու, թէ մենք մեր ունենանք խոստովանելու, թէ մենք մեր սարքած ոեւէ մէկ սարքած ոեւէ մէկ սարքած ոեւէ մէկ սարքած ոեւէ մէկ 
խնճոյքին չենք հրաւիրեր խնճոյքին չենք հրաւիրեր խնճոյքին չենք հրաւիրեր խնճոյքին չենք հրաւիրեր ««««աղքատներն ու խեղանդամները, աղքատներն ու խեղանդամները, աղքատներն ու խեղանդամները, աղքատներն ու խեղանդամները, 
կաղերն ու կոյրերըկաղերն ու կոյրերըկաղերն ու կոյրերըկաղերն ու կոյրերը»,»,»,»,    ինչ որ Տէրը պատուիրեց մեզի ընել ինչ որ Տէրը պատուիրեց մեզի ընել ինչ որ Տէրը պատուիրեց մեզի ընել ինչ որ Տէրը պատուիրեց մեզի ընել 
((((Ղուկաս 14.13):Ղուկաս 14.13):Ղուկաս 14.13):Ղուկաս 14.13):    

3) 3) 3) 3) Հերովդէսի բարեկամները` նախարարներ, հազարաՀերովդէսի բարեկամները` նախարարներ, հազարաՀերովդէսի բարեկամները` նախարարներ, հազարաՀերովդէսի բարեկամները` նախարարներ, հազարա----
պետներ ու երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Որո՞նք են մեպետներ ու երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Որո՞նք են մեպետներ ու երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Որո՞նք են մեպետներ ու երեւելի անձնաւորութիւններ էին: Որո՞նք են մե´́́́ր ր ր ր 
բարեկամները: Որո՞նց բարեկամները: Որո՞նց բարեկամները: Որո՞նց բարեկամները: Որո՞նց բարեկամ կը նկատենք մենք. մեծ բարեկամ կը նկատենք մենք. մեծ բարեկամ կը նկատենք մենք. մեծ բարեկամ կը նկատենք մենք. մեծ 
պաշտօններու վրայ գտնուողնե՞րը, թէ` խոնարհ ու համեստ պաշտօններու վրայ գտնուողնե՞րը, թէ` խոնարհ ու համեստ պաշտօններու վրայ գտնուողնե՞րը, թէ` խոնարհ ու համեստ պաշտօններու վրայ գտնուողնե՞րը, թէ` խոնարհ ու համեստ 
կարգի մարդիկը: Մեզի դրամ տուող հարուստնե՞րը, թէ` կարգի մարդիկը: Մեզի դրամ տուող հարուստնե՞րը, թէ` կարգի մարդիկը: Մեզի դրամ տուող հարուստնե՞րը, թէ` կարգի մարդիկը: Մեզի դրամ տուող հարուստնե՞րը, թէ` 
դրամի կարիքը ունեցող չքաւորները: Բոլորս ալ գիտենք որ դրամի կարիքը ունեցող չքաւորները: Բոլորս ալ գիտենք որ դրամի կարիքը ունեցող չքաւորները: Բոլորս ալ գիտենք որ դրամի կարիքը ունեցող չքաւորները: Բոլորս ալ գիտենք որ 
ընդհանրապէս, անգութ մարդոց բարեկամները` անգութ ընդհանրապէս, անգութ մարդոց բարեկամները` անգութ ընդհանրապէս, անգութ մարդոց բարեկամները` անգութ ընդհանրապէս, անգութ մարդոց բարեկամները` անգութ 
կ'ըլլան. գող մարդոց բարեկակ'ըլլան. գող մարդոց բարեկակ'ըլլան. գող մարդոց բարեկակ'ըլլան. գող մարդոց բարեկամները` գող կ'ըլլան. ստախօս մները` գող կ'ըլլան. ստախօս մները` գող կ'ըլլան. ստախօս մները` գող կ'ըլլան. ստախօս 
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մարդոց բարեկամները` ստախօս կ'ըլլան. բամբասող մարդոց մարդոց բարեկամները` ստախօս կ'ըլլան. բամբասող մարդոց մարդոց բարեկամները` ստախօս կ'ըլլան. բամբասող մարդոց մարդոց բարեկամները` ստախօս կ'ըլլան. բամբասող մարդոց 
բարեկամները` բամբասող կ'ըլլան. աղտոտ մարդոց բարեբարեկամները` բամբասող կ'ըլլան. աղտոտ մարդոց բարեբարեկամները` բամբասող կ'ըլլան. աղտոտ մարդոց բարեբարեկամները` բամբասող կ'ըլլան. աղտոտ մարդոց բարե----
կամները` աղտոտ կ'ըլլան. առաքինի մարդոց բարեկամնեկամները` աղտոտ կ'ըլլան. առաքինի մարդոց բարեկամնեկամները` աղտոտ կ'ըլլան. առաքինի մարդոց բարեկամնեկամները` աղտոտ կ'ըլլան. առաքինի մարդոց բարեկամնե----
րը` առաքինի կ'ըլլան. մաքուր մարդոց բարեկամները` մարը` առաքինի կ'ըլլան. մաքուր մարդոց բարեկամները` մարը` առաքինի կ'ըլլան. մաքուր մարդոց բարեկամները` մարը` առաքինի կ'ըլլան. մաքուր մարդոց բարեկամները` մա----
քուր կ'ըլլան: Ասիկա գիտնալէ քուր կ'ըլլան: Ասիկա գիտնալէ քուր կ'ըլլան: Ասիկա գիտնալէ քուր կ'ըլլան: Ասիկա գիտնալէ ետք, զգոետք, զգոետք, զգոետք, զգո´́́́յշ ըլլանք թէ ո՞վ յշ ըլլանք թէ ո՞վ յշ ըլլանք թէ ո՞վ յշ ըլլանք թէ ո՞վ 
կ'ընտրենք իբրեւ բարեկամ, որովհետեւ ատիկա մեր ոկ'ընտրենք իբրեւ բարեկամ, որովհետեւ ատիկա մեր ոկ'ընտրենք իբրեւ բարեկամ, որովհետեւ ատիկա մեր ոկ'ընտրենք իբրեւ բարեկամ, որովհետեւ ատիկա մեր ո´́́́վ վ վ վ 
ըլլալը ցոյց պիտի տայ:ըլլալը ցոյց պիտի տայ:ըլլալը ցոյց պիտի տայ:ըլլալը ցոյց պիտի տայ:    

4) 4) 4) 4) ՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսՀերովդէսի ի ի ի ծննդեան տարեդարձին առիթովծննդեան տարեդարձին առիթովծննդեան տարեդարձին առիթովծննդեան տարեդարձին առիթով    կերուխում կերուխում կերուխում կերուխում 
ու պար եղաւ: Արդեօք այսօրուան հաւատացեալները երբ ու պար եղաւ: Արդեօք այսօրուան հաւատացեալները երբ ու պար եղաւ: Արդեօք այսօրուան հաւատացեալները երբ ու պար եղաւ: Արդեօք այսօրուան հաւատացեալները երբ 
տարեդարձի, պսակի, մկրտութեան, կաղանդի, կամ ոեւէ տարեդարձի, պսակի, մկրտութեան, կաղանդի, կամ ոեւէ տարեդարձի, պսակի, մկրտութեան, կաղանդի, կամ ոեւէ տարեդարձի, պսակի, մկրտութեան, կաղանդի, կամ ոեւէ 
առիթով խրախճաառիթով խրախճաառիթով խրախճաառիթով խրախճանք սարքեն, խրախճանքի ժամանակ միայն նք սարքեն, խրախճանքի ժամանակ միայն նք սարքեն, խրախճանքի ժամանակ միայն նք սարքեն, խրախճանքի ժամանակ միայն 
կերուխո՞ւմ կ'ընեն, միայն կը պարե՞ն: Քրիստոս ոեւէ ձեւով կերուխո՞ւմ կ'ընեն, միայն կը պարե՞ն: Քրիստոս ոեւէ ձեւով կերուխո՞ւմ կ'ընեն, միայն կը պարե՞ն: Քրիստոս ոեւէ ձեւով կերուխո՞ւմ կ'ընեն, միայն կը պարե՞ն: Քրիստոս ոեւէ ձեւով 
ներկայ կ'ըլլա՞յ հաւատացեալներու սարքած խնճոյքներուն: ներկայ կ'ըլլա՞յ հաւատացեալներու սարքած խնճոյքներուն: ներկայ կ'ըլլա՞յ հաւատացեալներու սարքած խնճոյքներուն: ներկայ կ'ըլլա՞յ հաւատացեալներու սարքած խնճոյքներուն: 
Հաւատացեալներու սարքած խնճոյքը ինչո՞վ կը տարբերի Հաւատացեալներու սարքած խնճոյքը ինչո՞վ կը տարբերի Հաւատացեալներու սարքած խնճոյքը ինչո՞վ կը տարբերի Հաւատացեալներու սարքած խնճոյքը ինչո՞վ կը տարբերի 
աշխարհիկ մարդոց սարքած խնճոյքներէն: Մէկը կրնայ ըսել` աշխարհիկ մարդոց սարքած խնճոյքներէն: Մէկը կրնայ ըսել` աշխարհիկ մարդոց սարքած խնճոյքներէն: Մէկը կրնայ ըսել` աշխարհիկ մարդոց սարքած խնճոյքներէն: Մէկը կրնայ ըսել` 
««««ամէն ինչ իամէն ինչ իամէն ինչ իամէն ինչ իր տեղը ունիր տեղը ունիր տեղը ունիր տեղը ունի»,»,»,»,    կամ` կամ` կամ` կամ` ««««ամէն ինչ իր ժամանակը ամէն ինչ իր ժամանակը ամէն ինչ իր ժամանակը ամէն ինչ իր ժամանակը 
ունիունիունիունի»»»»::::    Արդեօ՞ք տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզուի թէ մեր Արդեօ՞ք տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզուի թէ մեր Արդեօ՞ք տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզուի թէ մեր Արդեօ՞ք տուեալ խօսքով ըսել կ'ուզուի թէ մեր 
խրախճանքներուն մէջ տեղ ու ժամանակ չունի Քրիստոսը: խրախճանքներուն մէջ տեղ ու ժամանակ չունի Քրիստոսը: խրախճանքներուն մէջ տեղ ու ժամանակ չունի Քրիստոսը: խրախճանքներուն մէջ տեղ ու ժամանակ չունի Քրիստոսը: 
Կամ արդեօք անյարմա՞ր է Քրիստոսը հրաւիրել մեր Կամ արդեօք անյարմա՞ր է Քրիստոսը հրաւիրել մեր Կամ արդեօք անյարմա՞ր է Քրիստոսը հրաւիրել մեր Կամ արդեօք անյարմա՞ր է Քրիստոսը հրաւիրել մեր 
խնճոյքներուն: Եթէ անյարմար ըլլար, Քրիստոս պիտի խնճոյքներուն: Եթէ անյարմար ըլլար, Քրիստոս պիտի խնճոյքներուն: Եթէ անյարմար ըլլար, Քրիստոս պիտի խնճոյքներուն: Եթէ անյարմար ըլլար, Քրիստոս պիտի 
չերթար Գալիլեայի Կանա քչերթար Գալիլեայի Կանա քչերթար Գալիլեայի Կանա քչերթար Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ տեղի ունեցող աղաքին մէջ տեղի ունեցող աղաքին մէջ տեղի ունեցող աղաքին մէջ տեղի ունեցող 
հարսանիքին: Եւ դեռ, եթէ Քրիստոս ներկայ չըլլայ մեր հարսանիքին: Եւ դեռ, եթէ Քրիստոս ներկայ չըլլայ մեր հարսանիքին: Եւ դեռ, եթէ Քրիստոս ներկայ չըլլայ մեր հարսանիքին: Եւ դեռ, եթէ Քրիստոս ներկայ չըլլայ մեր 
խրախճանքներուն` ո՞վ պիտի օրհնէ սեղանը, ո՞վ պիտի խրախճանքներուն` ո՞վ պիտի օրհնէ սեղանը, ո՞վ պիտի խրախճանքներուն` ո՞վ պիտի օրհնէ սեղանը, ո՞վ պիտի խրախճանքներուն` ո՞վ պիտի օրհնէ սեղանը, ո՞վ պիտի 
օրհնէ ներկաները. կամ արդեօք Յիսուսի անունով սեղանը օրհնէ ներկաները. կամ արդեօք Յիսուսի անունով սեղանը օրհնէ ներկաները. կամ արդեօք Յիսուսի անունով սեղանը օրհնէ ներկաները. կամ արդեօք Յիսուսի անունով սեղանը 
օրհնելէ ետք` զինք երկի՞նք պիտի առաքենք: Եթէ Քրիստոս օրհնելէ ետք` զինք երկի՞նք պիտի առաքենք: Եթէ Քրիստոս օրհնելէ ետք` զինք երկի՞նք պիտի առաքենք: Եթէ Քրիստոս օրհնելէ ետք` զինք երկի՞նք պիտի առաքենք: Եթէ Քրիստոս 
ներկայ չըլլայ ծննդեան տարեդարձիներկայ չըլլայ ծննդեան տարեդարձիներկայ չըլլայ ծննդեան տարեդարձիներկայ չըլլայ ծննդեան տարեդարձի    մը` ո՞վ պիտի օրհնէ մը` ո՞վ պիտի օրհնէ մը` ո՞վ պիտի օրհնէ մը` ո՞վ պիտի օրհնէ 
մանուկը, կամ անձը որուն տարեդարձը կը տօնուի: Եթէ մանուկը, կամ անձը որուն տարեդարձը կը տօնուի: Եթէ մանուկը, կամ անձը որուն տարեդարձը կը տօնուի: Եթէ մանուկը, կամ անձը որուն տարեդարձը կը տօնուի: Եթէ 
Քրիստոս ներկայ չըլլայ պսակի առիթով սարքուած խրախՔրիստոս ներկայ չըլլայ պսակի առիթով սարքուած խրախՔրիստոս ներկայ չըլլայ պսակի առիթով սարքուած խրախՔրիստոս ներկայ չըլլայ պսակի առիթով սարքուած խրախ----
ճանքին` ո՞վ պիտի օրհնէ նորահիմն տունը, ո՞վ պիտի օրհնէ ճանքին` ո՞վ պիտի օրհնէ նորահիմն տունը, ո՞վ պիտի օրհնէ ճանքին` ո՞վ պիտի օրհնէ նորահիմն տունը, ո՞վ պիտի օրհնէ ճանքին` ո՞վ պիտի օրհնէ նորահիմն տունը, ո՞վ պիտի օրհնէ 
նորապսակ զոյգին ապագան: Պիտի ըսէք, որ եկեղեցւոյ մէջ նորապսակ զոյգին ապագան: Պիտի ըսէք, որ եկեղեցւոյ մէջ նորապսակ զոյգին ապագան: Պիտի ըսէք, որ եկեղեցւոյ մէջ նորապսակ զոյգին ապագան: Պիտի ըսէք, որ եկեղեցւոյ մէջ 
արդէն անոնք օրհնուեցա՞ն: Ճիարդէն անոնք օրհնուեցա՞ն: Ճիարդէն անոնք օրհնուեցա՞ն: Ճիարդէն անոնք օրհնուեցա՞ն: Ճի´́́́շդ էշդ էշդ էշդ էք, անոնք օրհնուեցան. ք, անոնք օրհնուեցան. ք, անոնք օրհնուեցան. ք, անոնք օրհնուեցան. 
բայց գիտէ՞ք որ եկեղեցւոյ սուրբ արարողութենէն ետք երբ բայց գիտէ՞ք որ եկեղեցւոյ սուրբ արարողութենէն ետք երբ բայց գիտէ՞ք որ եկեղեցւոյ սուրբ արարողութենէն ետք երբ բայց գիտէ՞ք որ եկեղեցւոյ սուրբ արարողութենէն ետք երբ 
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պսակուողները եւ անոնց պարագաները պարելու կ'երթան` պսակուողները եւ անոնց պարագաները պարելու կ'երթան` պսակուողները եւ անոնց պարագաները պարելու կ'երթան` պսակուողները եւ անոնց պարագաները պարելու կ'երթան` 
ամէն օրհնութիւն կը խափանուի: Սուրբ հայրեր կ'ըսեն, որ ամէն օրհնութիւն կը խափանուի: Սուրբ հայրեր կ'ըսեն, որ ամէն օրհնութիւն կը խափանուի: Սուրբ հայրեր կ'ըսեն, որ ամէն օրհնութիւն կը խափանուի: Սուրբ հայրեր կ'ըսեն, որ 
պսակէն ետք պարողները` չար ոգիներու հետ է որ կը պսակէն ետք պարողները` չար ոգիներու հետ է որ կը պսակէն ետք պարողները` չար ոգիներու հետ է որ կը պսակէն ետք պարողները` չար ոգիներու հետ է որ կը 
պարեն: Վստահաբար խօսքը լուրջ, զոպարեն: Վստահաբար խօսքը լուրջ, զոպարեն: Վստահաբար խօսքը լուրջ, զոպարեն: Վստահաբար խօսքը լուրջ, զուսպ ու ծանր պարի ւսպ ու ծանր պարի ւսպ ու ծանր պարի ւսպ ու ծանր պարի 
մասին չէ:մասին չէ:մասին չէ:մասին չէ:    Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ժուժկալութեան Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ժուժկալութեան Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ժուժկալութեան Սուրբ Ամբրոսիոս խօսելով ժուժկալութեան 
սահմաններէն դուրս եկած խնճոյքներուն մասին` կ'ըսէ. սահմաններէն դուրս եկած խնճոյքներուն մասին` կ'ըսէ. սահմաններէն դուրս եկած խնճոյքներուն մասին` կ'ըսէ. սահմաններէն դուրս եկած խնճոյքներուն մասին` կ'ըսէ. 
««««Կտրուեցաւ Քրիստոսի նախակարապետին` Յովհաննէս Կտրուեցաւ Քրիստոսի նախակարապետին` Յովհաննէս Կտրուեցաւ Քրիստոսի նախակարապետին` Յովհաննէս Կտրուեցաւ Քրիստոսի նախակարապետին` Յովհաննէս 
Մկրտիչին գլուխը պարողի մը փափաքով, եւ այդ ձեւով, Մկրտիչին գլուխը պարողի մը փափաքով, եւ այդ ձեւով, Մկրտիչին գլուխը պարողի մը փափաքով, եւ այդ ձեւով, Մկրտիչին գլուխը պարողի մը փափաքով, եւ այդ ձեւով, 
պարը դարձաւ դիւային ցանկայարոյց այն իրականութիւպարը դարձաւ դիւային ցանկայարոյց այն իրականութիւպարը դարձաւ դիւային ցանկայարոյց այն իրականութիւպարը դարձաւ դիւային ցանկայարոյց այն իրականութիւնը նը նը նը 
որ աւելի գէշ է քան դիւային վնասակար բարկութիւնըոր աւելի գէշ է քան դիւային վնասակար բարկութիւնըոր աւելի գէշ է քան դիւային վնասակար բարկութիւնըոր աւելի գէշ է քան դիւային վնասակար բարկութիւնը»:»:»:»:    

««««Հերովդիայի աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիՀերովդիայի աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիՀերովդիայի աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասիՀերովդիայի աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել. ասի----
կա Հերովդէսի կա Հերովդէսի կա Հերովդէսի կա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւեւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւեւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւեւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւ»»»» ( ( ( (Մարկոս Մարկոս Մարկոս Մարկոս 
6.22):6.22):6.22):6.22):    

1) 1) 1) 1) ««««Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարելԱղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարելԱղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարելԱղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ պարել»:»:»:»:    Աղջկան Աղջկան Աղջկան Աղջկան 
պարելը նախապէս ծրագրուած էր: Եթէ ծրագրուած չըլլարպարելը նախապէս ծրագրուած էր: Եթէ ծրագրուած չըլլարպարելը նախապէս ծրագրուած էր: Եթէ ծրագրուած չըլլարպարելը նախապէս ծրագրուած էր: Եթէ ծրագրուած չըլլար` ` ` ` 
չէր կրնար ներս մտնել եւ պարել թագաւորին եւ անոր չէր կրնար ներս մտնել եւ պարել թագաւորին եւ անոր չէր կրնար ներս մտնել եւ պարել թագաւորին եւ անոր չէր կրնար ներս մտնել եւ պարել թագաւորին եւ անոր 
հիւրերուն ներկայութեան. եթէ ինքնակոչ կերպով ներս հիւրերուն ներկայութեան. եթէ ինքնակոչ կերպով ներս հիւրերուն ներկայութեան. եթէ ինքնակոչ կերպով ներս հիւրերուն ներկայութեան. եթէ ինքնակոչ կերպով ներս 
մտնէր ու պարէր` կրնար աքսորուիլ կամ նոյնիսկ մահուան մտնէր ու պարէր` կրնար աքսորուիլ կամ նոյնիսկ մահուան մտնէր ու պարէր` կրնար աքսորուիլ կամ նոյնիսկ մահուան մտնէր ու պարէր` կրնար աքսորուիլ կամ նոյնիսկ մահուան 
դատապարտուիլ: Չար մարդիկ յաճախ կանխածրագրուած դատապարտուիլ: Չար մարդիկ յաճախ կանխածրագրուած դատապարտուիլ: Չար մարդիկ յաճախ կանխածրագրուած դատապարտուիլ: Չար մարդիկ յաճախ կանխածրագրուած 
կերպով կ'աշխատին եւ կանխածրագրուած կերպով իրենց կերպով կ'աշխատին եւ կանխածրագրուած կերպով իրենց կերպով կ'աշխատին եւ կանխածրագրուած կերպով իրենց կերպով կ'աշխատին եւ կանխածրագրուած կերպով իրենց 
չարագործութչարագործութչարագործութչարագործութիւնները կը կատարեն:իւնները կը կատարեն:իւնները կը կատարեն:իւնները կը կատարեն:    

2) 2) 2) 2) ««««Ասիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւԱսիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւԱսիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւԱսիկա Հերովդէսի եւ իր հիւրերուն հաճելի թուեցաւ»:»:»:»:    
Մեղքը միշտ հաճելի կը թուի` մեղքի կեանքը սիրողներուն Մեղքը միշտ հաճելի կը թուի` մեղքի կեանքը սիրողներուն Մեղքը միշտ հաճելի կը թուի` մեղքի կեանքը սիրողներուն Մեղքը միշտ հաճելի կը թուի` մեղքի կեանքը սիրողներուն 
համար: Մարմնասէր մարդը` կը սիրէ դիւային պարերը: համար: Մարմնասէր մարդը` կը սիրէ դիւային պարերը: համար: Մարմնասէր մարդը` կը սիրէ դիւային պարերը: համար: Մարմնասէր մարդը` կը սիրէ դիւային պարերը: 
««««Հաճելի թուեցաւՀաճելի թուեցաւՀաճելի թուեցաւՀաճելի թուեցաւ»:»:»:»:    Զգոյշ ըլլանք թէ մենք իԶգոյշ ըլլանք թէ մենք իԶգոյշ ըլլանք թէ մենք իԶգոյշ ըլլանք թէ մենք ի´́́́նչ բանէ հաճոյք նչ բանէ հաճոյք նչ բանէ հաճոյք նչ բանէ հաճոյք 
կ'առնենք. եթէ աշխարհային երկ'առնենք. եթէ աշխարհային երկ'առնենք. եթէ աշխարհային երկ'առնենք. եթէ աշխարհային երեւոյթներէ հաճոյք կ'առնենք` եւոյթներէ հաճոյք կ'առնենք` եւոյթներէ հաճոյք կ'առնենք` եւոյթներէ հաճոյք կ'առնենք` 
կը նշանակէ թէ մեր սիրտը աշխարհին կապուած է:կը նշանակէ թէ մեր սիրտը աշխարհին կապուած է:կը նշանակէ թէ մեր սիրտը աշխարհին կապուած է:կը նշանակէ թէ մեր սիրտը աշխարհին կապուած է:    

3)3)3)3)    Հերովդէս ուզեց իր տարեդարձին առիթով կերուխուՀերովդէս ուզեց իր տարեդարձին առիթով կերուխուՀերովդէս ուզեց իր տարեդարձին առիթով կերուխուՀերովդէս ուզեց իր տարեդարձին առիթով կերուխու----
մով եւ պարով յագեցնել այն ծարաւը որ գոյութիւն ունէր իր մով եւ պարով յագեցնել այն ծարաւը որ գոյութիւն ունէր իր մով եւ պարով յագեցնել այն ծարաւը որ գոյութիւն ունէր իր մով եւ պարով յագեցնել այն ծարաւը որ գոյութիւն ունէր իր 
հոգիին մէջ, ուզեց լեցնել այն դատարկութիւնը որ կար իր հոգիին մէջ, ուզեց լեցնել այն դատարկութիւնը որ կար իր հոգիին մէջ, ուզեց լեցնել այն դատարկութիւնը որ կար իր հոգիին մէջ, ուզեց լեցնել այն դատարկութիւնը որ կար իր 
սրտին մէջ, ուզեց փարատել այն սրտին մէջ, ուզեց փարատել այն սրտին մէջ, ուզեց փարատել այն սրտին մէջ, ուզեց փարատել այն խռովութիւնը որ կար իր խռովութիւնը որ կար իր խռովութիւնը որ կար իր խռովութիւնը որ կար իր 
մտքին մէջ: Աշխարհ սակայն չի կրնար լեցնել մեր ներսիդին մտքին մէջ: Աշխարհ սակայն չի կրնար լեցնել մեր ներսիդին մտքին մէջ: Աշխարհ սակայն չի կրնար լեցնել մեր ներսիդին մտքին մէջ: Աշխարհ սակայն չի կրնար լեցնել մեր ներսիդին 
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գտնուող դատարկութիւնը, չի կրնար յագեցնել մեր հոգեկան գտնուող դատարկութիւնը, չի կրնար յագեցնել մեր հոգեկան գտնուող դատարկութիւնը, չի կրնար յագեցնել մեր հոգեկան գտնուող դատարկութիւնը, չի կրնար յագեցնել մեր հոգեկան 
ծարաւը: Մեր հոգիներուն Փրկիչը միայն կրնայ մեր հոգիները ծարաւը: Մեր հոգիներուն Փրկիչը միայն կրնայ մեր հոգիները ծարաւը: Մեր հոգիներուն Փրկիչը միայն կրնայ մեր հոգիները ծարաւը: Մեր հոգիներուն Փրկիչը միայն կրնայ մեր հոգիները 
կշտացնել: Երկինքը լեցնողը միայն կրնայ երկինքի համար կշտացնել: Երկինքը լեցնողը միայն կրնայ երկինքի համար կշտացնել: Երկինքը լեցնողը միայն կրնայ երկինքի համար կշտացնել: Երկինքը լեցնողը միայն կրնայ երկինքի համար 
ստեղծուած մեր սիրտերստեղծուած մեր սիրտերստեղծուած մեր սիրտերստեղծուած մեր սիրտերը լիացնել:ը լիացնել:ը լիացնել:ը լիացնել:    

4)4)4)4)    Հերովդէս կապուեցաւ աշխարհի ժամանակաւոր Հերովդէս կապուեցաւ աշխարհի ժամանակաւոր Հերովդէս կապուեցաւ աշխարհի ժամանակաւոր Հերովդէս կապուեցաւ աշխարհի ժամանակաւոր 
հաճոյքներուն, եւ ինքն ալ ժամանակին հետ անցաւ, իսկ հաճոյքներուն, եւ ինքն ալ ժամանակին հետ անցաւ, իսկ հաճոյքներուն, եւ ինքն ալ ժամանակին հետ անցաւ, իսկ հաճոյքներուն, եւ ինքն ալ ժամանակին հետ անցաւ, իսկ 
Յովհաննէս Մկրտիչ կապուեցաւ յաւիտենական ճշմարտուՅովհաննէս Մկրտիչ կապուեցաւ յաւիտենական ճշմարտուՅովհաննէս Մկրտիչ կապուեցաւ յաւիտենական ճշմարտուՅովհաննէս Մկրտիչ կապուեցաւ յաւիտենական ճշմարտու----
թեան, եւ անցաւ դէպի ճշմարիտ յաւիտենականութիւնը: թեան, եւ անցաւ դէպի ճշմարիտ յաւիտենականութիւնը: թեան, եւ անցաւ դէպի ճշմարիտ յաւիտենականութիւնը: թեան, եւ անցաւ դէպի ճշմարիտ յաւիտենականութիւնը: 
Աշխարհ ժամանակաւոր է: Ժամանակ պիտի գայ երբ Աշխարհ ժամանակաւոր է: Ժամանակ պիտի գայ երբ Աշխարհ ժամանակաւոր է: Ժամանակ պիտի գայ երբ Աշխարհ ժամանակաւոր է: Ժամանակ պիտի գայ երբ 
աշխարհը պիտի աաշխարհը պիտի աաշխարհը պիտի աաշխարհը պիտի այրի (Բ.Պետրոս 3.10): Ան որ իր սիրտը յրի (Բ.Պետրոս 3.10): Ան որ իր սիրտը յրի (Բ.Պետրոս 3.10): Ան որ իր սիրտը յրի (Բ.Պետրոս 3.10): Ան որ իր սիրտը 
աշխարհին կը կապէ՝ իաշխարհին կը կապէ՝ իաշխարհին կը կապէ՝ իաշխարհին կը կապէ՝ ի´́́́նքն ալ աշխարհին հետ պիտի այրի, նքն ալ աշխարհին հետ պիտի այրի, նքն ալ աշխարհին հետ պիտի այրի, նքն ալ աշխարհին հետ պիտի այրի, 
իսկ ան որ իր սիրտը Յիսուսին կը կապէ՝ յաւիտեաիսկ ան որ իր սիրտը Յիսուսին կը կապէ՝ յաւիտեաիսկ ան որ իր սիրտը Յիսուսին կը կապէ՝ յաւիտեաիսկ ան որ իր սիրտը Յիսուսին կը կապէ՝ յաւիտեա´́́́ն պիտի ն պիտի ն պիտի ն պիտի 
ապրի, ինչպէս Յիսուս իապրի, ինչպէս Յիսուս իապրի, ինչպէս Յիսուս իապրի, ինչպէս Յիսուս ի´́́́նք, յաւիտեանք, յաւիտեանք, յաւիտեանք, յաւիտեա´́́́ն կն կն կն կ’’’’ապրի:ապրի:ապրի:ապրի:    

5) 5) 5) 5) Հերովդէս թագաւորը կամովին խաբուեցաւ աղջկան Հերովդէս թագաւորը կամովին խաբուեցաւ աղջկան Հերովդէս թագաւորը կամովին խաբուեցաւ աղջկան Հերովդէս թագաւորը կամովին խաբուեցաւ աղջկան 
պարէն: Թոյլ տուաւ որ հաճելիպարէն: Թոյլ տուաւ որ հաճելիպարէն: Թոյլ տուաւ որ հաճելիպարէն: Թոյլ տուաւ որ հաճելի    զգացումները զինք պատեն: զգացումները զինք պատեն: զգացումները զինք պատեն: զգացումները զինք պատեն: 
Ան ստուերը ընդունեց իբրեւ իրականութիւն, տգեղը` իբրեւ Ան ստուերը ընդունեց իբրեւ իրականութիւն, տգեղը` իբրեւ Ան ստուերը ընդունեց իբրեւ իրականութիւն, տգեղը` իբրեւ Ան ստուերը ընդունեց իբրեւ իրականութիւն, տգեղը` իբրեւ 
գեղեցկութիւն, ոչնչութիւնը` իբրեւ մեծութիւն, չարը` իբրեւ գեղեցկութիւն, ոչնչութիւնը` իբրեւ մեծութիւն, չարը` իբրեւ գեղեցկութիւն, ոչնչութիւնը` իբրեւ մեծութիւն, չարը` իբրեւ գեղեցկութիւն, ոչնչութիւնը` իբրեւ մեծութիւն, չարը` իբրեւ 
բարի: Ան սիրեց այս ստուերոտ կեանքը եւ բնաւ չմտածեց բարի: Ան սիրեց այս ստուերոտ կեանքը եւ բնաւ չմտածեց բարի: Ան սիրեց այս ստուերոտ կեանքը եւ բնաւ չմտածեց բարի: Ան սիրեց այս ստուերոտ կեանքը եւ բնաւ չմտածեց 
մահէն անդին գտնուող լուսաշող կեանքին մասին: Այս մահէն անդին գտնուող լուսաշող կեանքին մասին: Այս մահէն անդին գտնուող լուսաշող կեանքին մասին: Այս մահէն անդին գտնուող լուսաշող կեանքին մասին: Այս 
կեանքը որքան ալ գեղեցիկկեանքը որքան ալ գեղեցիկկեանքը որքան ալ գեղեցիկկեանքը որքան ալ գեղեցիկ    ու փառաւոր ըլլայ, կատարեալ ու փառաւոր ըլլայ, կատարեալ ու փառաւոր ըլլայ, կատարեալ ու փառաւոր ըլլայ, կատարեալ 
խաւար մըն է համեմատաբար մեզի համար վերապահուած խաւար մըն է համեմատաբար մեզի համար վերապահուած խաւար մըն է համեմատաբար մեզի համար վերապահուած խաւար մըն է համեմատաբար մեզի համար վերապահուած 
այն կեանքին հետ որ Քրիստոսով պիտի յայտնուի:այն կեանքին հետ որ Քրիստոսով պիտի յայտնուի:այն կեանքին հետ որ Քրիստոսով պիտի յայտնուի:այն կեանքին հետ որ Քրիստոսով պիտի յայտնուի:    

Բարսեղ Վրդ. ՄաշկեւորցիԲարսեղ Վրդ. ՄաշկեւորցիԲարսեղ Վրդ. ՄաշկեւորցիԲարսեղ Վրդ. Մաշկեւորցին կ'ըսէ.ն կ'ըսէ.ն կ'ըսէ.ն կ'ըսէ.    ««««Խորքին մէջ ստուեր է Խորքին մէջ ստուեր է Խորքին մէջ ստուեր է Խորքին մէջ ստուեր է 
այս կեանքը եւ ոայս կեանքը եւ ոայս կեանքը եւ ոայս կեանքը եւ ո´́́́չ փառք. ինչպէս որ մէկը որքան ալ սոված չ փառք. ինչպէս որ մէկը որքան ալ սոված չ փառք. ինչպէս որ մէկը որքան ալ սոված չ փառք. ինչպէս որ մէկը որքան ալ սոված 
ըլլայ, բորբոսած հաց մը տեսնելովըլլայ, բորբոսած հաց մը տեսնելովըլլայ, բորբոսած հաց մը տեսնելովըլլայ, բորբոսած հաց մը տեսնելով, , , , ձեռքը չ'երկարեր զայն ձեռքը չ'երկարեր զայն ձեռքը չ'երկարեր զայն ձեռքը չ'երկարեր զայն 
ուտելու համար, մենք եւս անցաւոր խորհուրդներու եւ ուտելու համար, մենք եւս անցաւոր խորհուրդներու եւ ուտելու համար, մենք եւս անցաւոր խորհուրդներու եւ ուտելու համար, մենք եւս անցաւոր խորհուրդներու եւ 
ստուերի ետեւէ չերթանք. մանաւանդ` ոստուերի ետեւէ չերթանք. մանաւանդ` ոստուերի ետեւէ չերթանք. մանաւանդ` ոստուերի ետեւէ չերթանք. մանաւանդ` ո´́́́չ մեծութեան, ոչ մեծութեան, ոչ մեծութեան, ոչ մեծութեան, ո´́́́չ չ չ չ 
ցանկութեան, ոցանկութեան, ոցանկութեան, ոցանկութեան, ո´́́́չ փափկութեան եւ ոչ փափկութեան եւ ոչ փափկութեան եւ ոչ փափկութեան եւ ո´́́́չ ալ ուրիշ բաներու, չ ալ ուրիշ բաներու, չ ալ ուրիշ բաներու, չ ալ ուրիշ բաներու, 
որովհետեւ անգոյ բաներու ետեւէ վազելը մոլեգնած եւ յիմար որովհետեւ անգոյ բաներու ետեւէ վազելը մոլեգնած եւ յիմար որովհետեւ անգոյ բաներու ետեւէ վազելը մոլեգնած եւ յիմար որովհետեւ անգոյ բաներու ետեւէ վազելը մոլեգնած եւ յիմար 
մարդոց գործ էմարդոց գործ էմարդոց գործ էմարդոց գործ է»:»:»:»:    

««««Ուստի թաՈւստի թաՈւստի թաՈւստի թագաւորը աղջկան ըսաւ.գաւորը աղջկան ըսաւ.գաւորը աղջկան ըսաւ.գաւորը աղջկան ըսաւ.    
----    ԻԻԻԻ´́́́նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:նչ որ ուզես ինձմէ` պիտի տամ քեզի:    
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Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր` ըսելով.    
----    ԻԻԻԻ´́́́նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ իսկ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ իսկ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ իսկ նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի տամ քեզի, մինչեւ իսկ 

թագաւորութեանս կէսըթագաւորութեանս կէսըթագաւորութեանս կէսըթագաւորութեանս կէսը»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.22Մարկոս 6.22Մարկոս 6.22Մարկոս 6.22----23):23):23):23):    
1) 1) 1) 1) Հերովդէս թագաւորը գերուելէ ու ստրկացուելէ ետք Հերովդէս թագաւորը գերուելէ ու ստրկացուելէ ետք Հերովդէս թագաւորը գերուելէ ու ստրկացուելէ ետք Հերովդէս թագաւորը գերուելէ ու ստրկացուելէ ետք 

աղջկան պարով, երդուաղջկան պարով, երդուաղջկան պարով, երդուաղջկան պարով, երդում ըրաւ անոր` իր ուզածն ու խնդրածը մ ըրաւ անոր` իր ուզածն ու խնդրածը մ ըրաւ անոր` իր ուզածն ու խնդրածը մ ըրաւ անոր` իր ուզածն ու խնդրածը 
շնորհելու իրեն, նոյնիսկ եթէ իրմէ ուզուածը կամ խնդրուածը շնորհելու իրեն, նոյնիսկ եթէ իրմէ ուզուածը կամ խնդրուածը շնորհելու իրեն, նոյնիսկ եթէ իրմէ ուզուածը կամ խնդրուածը շնորհելու իրեն, նոյնիսկ եթէ իրմէ ուզուածը կամ խնդրուածը 
իր թագաւորութեան կէսը ըլլար: Սա կը պարզէ, թէ երբ իր թագաւորութեան կէսը ըլլար: Սա կը պարզէ, թէ երբ իր թագաւորութեան կէսը ըլլար: Սա կը պարզէ, թէ երբ իր թագաւորութեան կէսը ըլլար: Սա կը պարզէ, թէ երբ 
անհատ մը դառնայ ստրուկ մեղքին, պատրաստ կ'ըլլայ ամէն անհատ մը դառնայ ստրուկ մեղքին, պատրաստ կ'ըլլայ ամէն անհատ մը դառնայ ստրուկ մեղքին, պատրաստ կ'ըլլայ ամէն անհատ մը դառնայ ստրուկ մեղքին, պատրաստ կ'ըլլայ ամէն 
ինչ տալու միայն թէ չկորսնցնէ մեղքին առթած ժամանաինչ տալու միայն թէ չկորսնցնէ մեղքին առթած ժամանաինչ տալու միայն թէ չկորսնցնէ մեղքին առթած ժամանաինչ տալու միայն թէ չկորսնցնէ մեղքին առթած ժամանա----
կաւոր հաճոյքը: Ակաւոր հաճոյքը: Ակաւոր հաճոյքը: Ակաւոր հաճոյքը: Աղջիկը պարով մը կրնար խլել Հերովդէսին ղջիկը պարով մը կրնար խլել Հերովդէսին ղջիկը պարով մը կրնար խլել Հերովդէսին ղջիկը պարով մը կրնար խլել Հերովդէսին 
ձեռքէն իր թագաւորութեան կէսը: Ասիկա մեղքին գործն է: ձեռքէն իր թագաւորութեան կէսը: Ասիկա մեղքին գործն է: ձեռքէն իր թագաւորութեան կէսը: Ասիկա մեղքին գործն է: ձեռքէն իր թագաւորութեան կէսը: Ասիկա մեղքին գործն է: 
Մեղքը կը խլէ մեր ձեռքէն ամէն ինչ: Անառակ որդին երբ Մեղքը կը խլէ մեր ձեռքէն ամէն ինչ: Անառակ որդին երբ Մեղքը կը խլէ մեր ձեռքէն ամէն ինչ: Անառակ որդին երբ Մեղքը կը խլէ մեր ձեռքէն ամէն ինչ: Անառակ որդին երբ 
հեռացաւ իր հօրմէն ու ընտրեց մեղքի ճամբան` ամէն ինչ հեռացաւ իր հօրմէն ու ընտրեց մեղքի ճամբան` ամէն ինչ հեռացաւ իր հօրմէն ու ընտրեց մեղքի ճամբան` ամէն ինչ հեռացաւ իր հօրմէն ու ընտրեց մեղքի ճամբան` ամէն ինչ 
կորսնցուց ու սովի մատնուեցաւ: Ադամ ու Եւա երբ կորսնցուց ու սովի մատնուեցաւ: Ադամ ու Եւա երբ կորսնցուց ու սովի մատնուեցաւ: Ադամ ու Եւա երբ կորսնցուց ու սովի մատնուեցաւ: Ադամ ու Եւա երբ 
մեղանչեցին` կորսնցոմեղանչեցին` կորսնցոմեղանչեցին` կորսնցոմեղանչեցին` կորսնցուցին դրախտն ու անոր հանգիստը, այլ ւցին դրախտն ու անոր հանգիստը, այլ ւցին դրախտն ու անոր հանգիստը, այլ ւցին դրախտն ու անոր հանգիստը, այլ 
խօսքով` զԱստուած եւ անոր մտերմութիւնը: Պայման չէ որ խօսքով` զԱստուած եւ անոր մտերմութիւնը: Պայման չէ որ խօսքով` զԱստուած եւ անոր մտերմութիւնը: Պայման չէ որ խօսքով` զԱստուած եւ անոր մտերմութիւնը: Պայման չէ որ 
մեղքը միայն մեր նիւթականը կորսնցնէ: Կրնայ կորսնցնել մեղքը միայն մեր նիւթականը կորսնցնէ: Կրնայ կորսնցնել մեղքը միայն մեր նիւթականը կորսնցնէ: Կրնայ կորսնցնել մեղքը միայն մեր նիւթականը կորսնցնէ: Կրնայ կորսնցնել 
մեր ունեցած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները, մեր ունեցած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները, մեր ունեցած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները, մեր ունեցած բոլոր պարգեւներն ու շնորհքները, 
աստուածատուր մեր ձիրքերն ու կարողութիւնները, մեր աստուածատուր մեր ձիրքերն ու կարողութիւնները, մեր աստուածատուր մեր ձիրքերն ու կարողութիւնները, մեր աստուածատուր մեր ձիրքերն ու կարողութիւնները, մեր 
սրտի բարի փափաքներն ու ցասրտի բարի փափաքներն ու ցասրտի բարի փափաքներն ու ցասրտի բարի փափաքներն ու ցանկութիւնները, մեր հոգեկան նկութիւնները, մեր հոգեկան նկութիւնները, մեր հոգեկան նկութիւնները, մեր հոգեկան 
անդորրութիւնը, մեր մտքի խաղաղութիւնն ու անդորրութիւնը, մեր մտքի խաղաղութիւնն ու անդորրութիւնը, մեր մտքի խաղաղութիւնն ու անդորրութիւնը, մեր մտքի խաղաղութիւնն ու 
յստակատեսութիւնը: Տակաւին, երբ Հերովդէսի նման յստակատեսութիւնը: Տակաւին, երբ Հերովդէսի նման յստակատեսութիւնը: Տակաւին, երբ Հերովդէսի նման յստակատեսութիւնը: Տակաւին, երբ Հերովդէսի նման 
յանձնուինք մեղքին, կը կորսնցնենք մեր երկնաւոր Հօր հետ յանձնուինք մեղքին, կը կորսնցնենք մեր երկնաւոր Հօր հետ յանձնուինք մեղքին, կը կորսնցնենք մեր երկնաւոր Հօր հետ յանձնուինք մեղքին, կը կորսնցնենք մեր երկնաւոր Հօր հետ 
մեր յարաբերութիւնը, Քրիստոսի հետ մեր մտերմութիւնը, մեր յարաբերութիւնը, Քրիստոսի հետ մեր մտերմութիւնը, մեր յարաբերութիւնը, Քրիստոսի հետ մեր մտերմութիւնը, մեր յարաբերութիւնը, Քրիստոսի հետ մեր մտերմութիւնը, 
Սուրբ Հոգիին հետ մերՍուրբ Հոգիին հետ մերՍուրբ Հոգիին հետ մերՍուրբ Հոգիին հետ մեր    հաղորդակցութիւնը. հաղորդակցութիւնը. հաղորդակցութիւնը. հաղորդակցութիւնը. կը կորսնցնենք կը կորսնցնենք կը կորսնցնենք կը կորսնցնենք 
աղօթելու կրակն ու տրամադրութիւնը, ներելու զօրութիւնն ու աղօթելու կրակն ու տրամադրութիւնը, ներելու զօրութիւնն ու աղօթելու կրակն ու տրամադրութիւնը, ներելու զօրութիւնն ու աղօթելու կրակն ու տրամադրութիւնը, ներելու զօրութիւնն ու 
կամեցողութիւնը, մարդոց օգնելու եւ բարեգործելու կամեցողութիւնը, մարդոց օգնելու եւ բարեգործելու կամեցողութիւնը, մարդոց օգնելու եւ բարեգործելու կամեցողութիւնը, մարդոց օգնելու եւ բարեգործելու 
պատրաստակամութիւնը: Մէկ խօսքով, մեղքին անձնատուր պատրաստակամութիւնը: Մէկ խօսքով, մեղքին անձնատուր պատրաստակամութիւնը: Մէկ խօսքով, մեղքին անձնատուր պատրաստակամութիւնը: Մէկ խօսքով, մեղքին անձնատուր 
եղող մարդուն մէջ կը թառամին առաքինութեանց բոլոր եղող մարդուն մէջ կը թառամին առաքինութեանց բոլոր եղող մարդուն մէջ կը թառամին առաքինութեանց բոլոր եղող մարդուն մէջ կը թառամին առաքինութեանց բոլոր 
ծաղիկները, եւ կը շիջին մարդոց հանդէպ մեր ոծաղիկները, եւ կը շիջին մարդոց հանդէպ մեր ոծաղիկները, եւ կը շիջին մարդոց հանդէպ մեր ոծաղիկները, եւ կը շիջին մարդոց հանդէպ մեր ունեցած բոլոր ւնեցած բոլոր ւնեցած բոլոր ւնեցած բոլոր 
բարի ու Աստուածահաճոյ տրամադրութիւնները:բարի ու Աստուածահաճոյ տրամադրութիւնները:բարի ու Աստուածահաճոյ տրամադրութիւնները:բարի ու Աստուածահաճոյ տրամադրութիւնները:    
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2) 2) 2) 2) Հերովդէսի մէջ մարմինի ցանկութիւնը անսանձելի էր: Հերովդէսի մէջ մարմինի ցանկութիւնը անսանձելի էր: Հերովդէսի մէջ մարմինի ցանկութիւնը անսանձելի էր: Հերովդէսի մէջ մարմինի ցանկութիւնը անսանձելի էր: 
Ան իր մարմինի ցանկութիւնը գոհացնելու համար` կրնար իր Ան իր մարմինի ցանկութիւնը գոհացնելու համար` կրնար իր Ան իր մարմինի ցանկութիւնը գոհացնելու համար` կրնար իր Ան իր մարմինի ցանկութիւնը գոհացնելու համար` կրնար իր 
թագաւորութեան կէսը կորսնցնել: Սուրբ հայրերէն` թագաւորութեան կէսը կորսնցնել: Սուրբ հայրերէն` թագաւորութեան կէսը կորսնցնել: Սուրբ հայրերէն` թագաւորութեան կէսը կորսնցնել: Սուրբ հայրերէն` 
Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. ««««Հերովդէս դարձած էր ստրուկը իր Հերովդէս դարձած էր ստրուկը իր Հերովդէս դարձած էր ստրուկը իր Հերովդէս դարձած էր ստրուկը իր 
մմմմարմինի ցանկութեան. այնքան` որ իր թագաւորութիւնը արմինի ցանկութեան. այնքան` որ իր թագաւորութիւնը արմինի ցանկութեան. այնքան` որ իր թագաւորութիւնը արմինի ցանկութեան. այնքան` որ իր թագաւորութիւնը 
տուաւ պարի մը փոխարէնտուաւ պարի մը փոխարէնտուաւ պարի մը փոխարէնտուաւ պարի մը փոխարէն»:»:»:»:    Արդ, ինչպէս Հերովդէս իր Արդ, ինչպէս Հերովդէս իր Արդ, ինչպէս Հերովդէս իր Արդ, ինչպէս Հերովդէս իր 
մարմինի ցանկութեան պատճառով պիտի կորսնցնէր իր մարմինի ցանկութեան պատճառով պիտի կորսնցնէր իր մարմինի ցանկութեան պատճառով պիտի կորսնցնէր իր մարմինի ցանկութեան պատճառով պիտի կորսնցնէր իր 
թագաւորութեան կէսը, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք որոնք կը թագաւորութեան կէսը, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք որոնք կը թագաւորութեան կէսը, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք որոնք կը թագաւորութեան կէսը, նոյնպէս ալ, բոլոր անոնք որոնք կը 
հետեւին իրենց մարմիններու ցանկութեան` պիտի հետեւին իրենց մարմիններու ցանկութեան` պիտի հետեւին իրենց մարմիններու ցանկութեան` պիտի հետեւին իրենց մարմիններու ցանկութեան` պիտի 
կորսնցնեն Աստուծոյկորսնցնեն Աստուծոյկորսնցնեն Աստուծոյկորսնցնեն Աստուծոյ    թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:թագաւորութիւնը:    

Իր մարմինին ու անոր կիրքերուն ու ցանկութիւններուն Իր մարմինին ու անոր կիրքերուն ու ցանկութիւններուն Իր մարմինին ու անոր կիրքերուն ու ցանկութիւններուն Իր մարմինին ու անոր կիրքերուն ու ցանկութիւններուն 
չյաղթող մարդը` չի կրնար ժառանգութիւն ունենալ Տիրոջ չյաղթող մարդը` չի կրնար ժառանգութիւն ունենալ Տիրոջ չյաղթող մարդը` չի կրնար ժառանգութիւն ունենալ Տիրոջ չյաղթող մարդը` չի կրնար ժառանգութիւն ունենալ Տիրոջ 
թագաւորութեան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն 12թագաւորութեան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն 12թագաւորութեան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն 12թագաւորութեան մէջ: Մեր եկեղեցւոյ հայրերէն 12----րդ դարու րդ դարու րդ դարու րդ դարու 
նշանաւոր Վարդապետ` Սարգիս Շնորհալի, խօսելով նշանաւոր Վարդապետ` Սարգիս Շնորհալի, խօսելով նշանաւոր Վարդապետ` Սարգիս Շնորհալի, խօսելով նշանաւոր Վարդապետ` Սարգիս Շնորհալի, խօսելով 
մարմինի ցանկութեան եւ զայն յաղթահարելու մարմինի ցանկութեան եւ զայն յաղթահարելու մարմինի ցանկութեան եւ զայն յաղթահարելու մարմինի ցանկութեան եւ զայն յաղթահարելու կերպին կերպին կերպին կերպին 
մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. ««««Չերկրպագենք ախտերու գարշութեան եւ Չերկրպագենք ախտերու գարշութեան եւ Չերկրպագենք ախտերու գարշութեան եւ Չերկրպագենք ախտերու գարշութեան եւ 
խոզերու նման տիղմի մէջ չթաւալինք, այլ արիանանք խոզերու նման տիղմի մէջ չթաւալինք, այլ արիանանք խոզերու նման տիղմի մէջ չթաւալինք, այլ արիանանք խոզերու նման տիղմի մէջ չթաւալինք, այլ արիանանք 
հոգեւոր պատերազմի մէջ: Մարենք մեր մէջ ցանկութեան հոգեւոր պատերազմի մէջ: Մարենք մեր մէջ ցանկութեան հոգեւոր պատերազմի մէջ: Մարենք մեր մէջ ցանկութեան հոգեւոր պատերազմի մէջ: Մարենք մեր մէջ ցանկութեան 
բոցը որ Բաբելոնի բոցէն աւելի կը տոչորէ մեր հոգին. կը բոցը որ Բաբելոնի բոցէն աւելի կը տոչորէ մեր հոգին. կը բոցը որ Բաբելոնի բոցէն աւելի կը տոչորէ մեր հոգին. կը բոցը որ Բաբելոնի բոցէն աւելի կը տոչորէ մեր հոգին. կը 
յաջողինք այս ընել, եթէ երբեք ժուժկալութեամբ ապրինք,յաջողինք այս ընել, եթէ երբեք ժուժկալութեամբ ապրինք,յաջողինք այս ընել, եթէ երբեք ժուժկալութեամբ ապրինք,յաջողինք այս ընել, եթէ երբեք ժուժկալութեամբ ապրինք,    եւ եւ եւ եւ 
եթէ յաճախ աղօթենք եւ պարկեշտութեամբ պահք պահենք, եթէ յաճախ աղօթենք եւ պարկեշտութեամբ պահք պահենք, եթէ յաճախ աղօթենք եւ պարկեշտութեամբ պահք պահենք, եթէ յաճախ աղօթենք եւ պարկեշտութեամբ պահք պահենք, 
ողբով ու արցունքով անցնենք մեր ժամանակը եւ ողջախոհ ողբով ու արցունքով անցնենք մեր ժամանակը եւ ողջախոհ ողբով ու արցունքով անցնենք մեր ժամանակը եւ ողջախոհ ողբով ու արցունքով անցնենք մեր ժամանակը եւ ողջախոհ 
ըլլանք, եւ եթէ սանձ դնենք մեր անդամներուն, դռներ` մեր ըլլանք, եւ եթէ սանձ դնենք մեր անդամներուն, դռներ` մեր ըլլանք, եւ եթէ սանձ դնենք մեր անդամներուն, դռներ` մեր ըլլանք, եւ եթէ սանձ դնենք մեր անդամներուն, դռներ` մեր 
զգայութեանց, եւ մեռցնենք երկրաւոր անդամները երկրի զգայութեանց, եւ մեռցնենք երկրաւոր անդամները երկրի զգայութեանց, եւ մեռցնենք երկրաւոր անդամները երկրի զգայութեանց, եւ մեռցնենք երկրաւոր անդամները երկրի 
վրայ: Այս բաները ընելով, կը մարի մեր մէջ ցանկութվրայ: Այս բաները ընելով, կը մարի մեր մէջ ցանկութվրայ: Այս բաները ընելով, կը մարի մեր մէջ ցանկութվրայ: Այս բաները ընելով, կը մարի մեր մէջ ցանկութեան բոցը եան բոցը եան բոցը եան բոցը 
եւ կը յաղթենք մարմինի կիրքերունեւ կը յաղթենք մարմինի կիրքերունեւ կը յաղթենք մարմինի կիրքերունեւ կը յաղթենք մարմինի կիրքերուն»:»:»:»:    

3) 3) 3) 3) ««««Բազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէրԲազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէրԲազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէրԲազմաթիւ անգամներ երդում կ'ընէր»:»:»:»: « « « «ԵրդումԵրդումԵրդումԵրդում»»»»ի ի ի ի 
մասին խօսած եմ 26մասին խօսած եմ 26մասին խօսած եմ 26մասին խօսած եմ 26----րդ համարի բացատրութեան առաջին րդ համարի բացատրութեան առաջին րդ համարի բացատրութեան առաջին րդ համարի բացատրութեան առաջին 
կէտին մէջ: Հոս կ'ուզեմ միայն ըսել, թէ երդում ընելը կամ կէտին մէջ: Հոս կ'ուզեմ միայն ըսել, թէ երդում ընելը կամ կէտին մէջ: Հոս կ'ուզեմ միայն ըսել, թէ երդում ընելը կամ կէտին մէջ: Հոս կ'ուզեմ միայն ըսել, թէ երդում ընելը կամ 
ուխտ կատարելը յաճախ Սատանային կողմէ լարուած եւ մեր ուխտ կատարելը յաճախ Սատանային կողմէ լարուած եւ մեր ուխտ կատարելը յաճախ Սատանային կողմէ լարուած եւ մեր ուխտ կատարելը յաճախ Սատանային կողմէ լարուած եւ մեր 
առջեւ դրուաառջեւ դրուաառջեւ դրուաառջեւ դրուած որոգայթ մըն է: Սատանան լարեց այդ ծ որոգայթ մըն է: Սատանան լարեց այդ ծ որոգայթ մըն է: Սատանան լարեց այդ ծ որոգայթ մըն է: Սատանան լարեց այդ 
որոգայթը Հերովդէսի առջեւ եւ Հերովդէս ինկաւ անոր մէջ: որոգայթը Հերովդէսի առջեւ եւ Հերովդէս ինկաւ անոր մէջ: որոգայթը Հերովդէսի առջեւ եւ Հերովդէս ինկաւ անոր մէջ: որոգայթը Հերովդէսի առջեւ եւ Հերովդէս ինկաւ անոր մէջ: 
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Սողոմոն կ'ըսէ. Սողոմոն կ'ըսէ. Սողոմոն կ'ըսէ. Սողոմոն կ'ըսէ. ««««Անխորհրդաբար բան մը նուիրելը եւ ուխտ Անխորհրդաբար բան մը նուիրելը եւ ուխտ Անխորհրդաբար բան մը նուիրելը եւ ուխտ Անխորհրդաբար բան մը նուիրելը եւ ուխտ 
ընելէն ետքը անդրադառնալը, մարդուն որոգայթ ենընելէն ետքը անդրադառնալը, մարդուն որոգայթ ենընելէն ետքը անդրադառնալը, մարդուն որոգայթ ենընելէն ետքը անդրադառնալը, մարդուն որոգայթ են»»»»    
((((Առակաց 20.25): Այս բառերը կարծէք ճիշդ Հերովդէսի համար Առակաց 20.25): Այս բառերը կարծէք ճիշդ Հերովդէսի համար Առակաց 20.25): Այս բառերը կարծէք ճիշդ Հերովդէսի համար Առակաց 20.25): Այս բառերը կարծէք ճիշդ Հերովդէսի համար 
գրուած ըլլայինգրուած ըլլայինգրուած ըլլայինգրուած ըլլային, , , , որովհետեւ Հերովդէս ինքն ալ աորովհետեւ Հերովդէս ինքն ալ աորովհետեւ Հերովդէս ինքն ալ աորովհետեւ Հերովդէս ինքն ալ անխորհրդանխորհրդանխորհրդանխորհրդա----
բար բան մը նուիրելբար բան մը նուիրելբար բան մը նուիրելբար բան մը նուիրելու համար երդում կամ ուխտ ըրաւ, եւ ու համար երդում կամ ուխտ ըրաւ, եւ ու համար երդում կամ ուխտ ըրաւ, եւ ու համար երդում կամ ուխտ ըրաւ, եւ 
ատիկա իրեն համար որոգայթ եղաւ, որմէ չկրցաւ ազատիլ: ատիկա իրեն համար որոգայթ եղաւ, որմէ չկրցաւ ազատիլ: ատիկա իրեն համար որոգայթ եղաւ, որմէ չկրցաւ ազատիլ: ատիկա իրեն համար որոգայթ եղաւ, որմէ չկրցաւ ազատիլ: 
Մեր Տէրը շատ լաւ գիտէ որ երդում ընելը Սատանային Մեր Տէրը շատ լաւ գիտէ որ երդում ընելը Սատանային Մեր Տէրը շատ լաւ գիտէ որ երդում ընելը Սատանային Մեր Տէրը շատ լաւ գիտէ որ երդում ընելը Սատանային 
որոգայթներէն է, ահա թէ ինչու, պատուիրեց մեզի բնաւ որոգայթներէն է, ահա թէ ինչու, պատուիրեց մեզի բնաւ որոգայթներէն է, ահա թէ ինչու, պատուիրեց մեզի բնաւ որոգայթներէն է, ահա թէ ինչու, պատուիրեց մեզի բնաւ 
երդում չընել, այերդում չընել, այերդում չընել, այերդում չընել, այլ այնպէս ընել` որ մեր Այոն Այո ըլլայ եւ մեր լ այնպէս ընել` որ մեր Այոն Այո ըլլայ եւ մեր լ այնպէս ընել` որ մեր Այոն Այո ըլլայ եւ մեր լ այնպէս ընել` որ մեր Այոն Այո ըլլայ եւ մեր 
Ոչը` Ոչ (Մատթէոս 5.34,37):Ոչը` Ոչ (Մատթէոս 5.34,37):Ոչը` Ոչ (Մատթէոս 5.34,37):Ոչը` Ոչ (Մատթէոս 5.34,37):    

««««Այոն` Այո ըլլայԱյոն` Այո ըլլայԱյոն` Այո ըլլայԱյոն` Այո ըլլայ» » » » բացատրութեամբ կը հասկնանք, թէ բացատրութեամբ կը հասկնանք, թէ բացատրութեամբ կը հասկնանք, թէ բացատրութեամբ կը հասկնանք, թէ 
բան մը որ կրնանք եւ կ'ուզենք ընել` ընեբան մը որ կրնանք եւ կ'ուզենք ընել` ընեբան մը որ կրնանք եւ կ'ուզենք ընել` ընեբան մը որ կրնանք եւ կ'ուզենք ընել` ընե´́́́նք, առանց զանիկա նք, առանց զանիկա նք, առանց զանիկա նք, առանց զանիկա 
կատարելու համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ կատարելու համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ կատարելու համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ կատարելու համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ 
ձգելու մեր անձերը, իսկ ձգելու մեր անձերը, իսկ ձգելու մեր անձերը, իսկ ձգելու մեր անձերը, իսկ ««««Ոչը Ոչ ըՈչը Ոչ ըՈչը Ոչ ըՈչը Ոչ ըլլայլլայլլայլլայ» » » » բացատրութեամբ կը բացատրութեամբ կը բացատրութեամբ կը բացատրութեամբ կը 
հասկնանք, թէ բան մը որ չենք կրնար եւ չենք ուզեր ընել` հասկնանք, թէ բան մը որ չենք կրնար եւ չենք ուզեր ընել` հասկնանք, թէ բան մը որ չենք կրնար եւ չենք ուզեր ընել` հասկնանք, թէ բան մը որ չենք կրնար եւ չենք ուզեր ընել` 
չընեչընեչընեչընե´́́́նք, առանց զանիկա չընելու կամ ընել չկարենալու նք, առանց զանիկա չընելու կամ ընել չկարենալու նք, առանց զանիկա չընելու կամ ընել չկարենալու նք, առանց զանիկա չընելու կամ ընել չկարենալու 
համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ ձգելու մեր համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ ձգելու մեր համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ ձգելու մեր համար երդում ընելու պարտաւորութեան տակ ձգելու մեր 
անձերը:անձերը:անձերը:անձերը:    

Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.Աղջիկը դուրս ելաւ եւ մօրը հարցուց.    
----    Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:Ի՞նչ ուզեմ:    
Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.Մայրը ըսաւ.    
----    ՅովհաննէՅովհաննէՅովհաննէՅովհաննէս Մկրտիչի գլուխը:ս Մկրտիչի գլուխը:ս Մկրտիչի գլուխը:ս Մկրտիչի գլուխը:    
Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին մօտ եւ Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին մօտ եւ Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին մօտ եւ Աղջիկը աճապարանքով ներս մտաւ թագաւորին մօտ եւ 

ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.ըսաւ անոր.    
----    Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ Կ'ուզեմ որ հիմա անմիջապէս ափսէի մը վրայ 

Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծիՅովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծիՅովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծիՅովհաննէս Մկրտիչի գլուխը տաս ինծի»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.Մարկոս 6.Մարկոս 6.Մարկոս 6.24242424----25):25):25):25):    
1)1)1)1)    Ահաւասիկ մայր մը` որ Ահաւասիկ մայր մը` որ Ահաւասիկ մայր մը` որ Ահաւասիկ մայր մը` որ իր ձեռքերով յաւերժապէս իր ձեռքերով յաւերժապէս իր ձեռքերով յաւերժապէս իր ձեռքերով յաւերժապէս 

կորսնցուց իր աղջիկը: Մայր մը` որ իր ձեռկորսնցուց իր աղջիկը: Մայր մը` որ իր ձեռկորսնցուց իր աղջիկը: Մայր մը` որ իր ձեռկորսնցուց իր աղջիկը: Մայր մը` որ իր ձեռքերով իր աղջկան քերով իր աղջկան քերով իր աղջկան քերով իր աղջկան 
դիմաց բացաւ դժոխքին դուռը: Մայր մը` որ ծնունդ տուաւ իր դիմաց բացաւ դժոխքին դուռը: Մայր մը` որ ծնունդ տուաւ իր դիմաց բացաւ դժոխքին դուռը: Մայր մը` որ ծնունդ տուաւ իր դիմաց բացաւ դժոխքին դուռը: Մայր մը` որ ծնունդ տուաւ իր 
աղջկան ժամանակին մէջ, բայց յաւիտենական դատապարաղջկան ժամանակին մէջ, բայց յաւիտենական դատապարաղջկան ժամանակին մէջ, բայց յաւիտենական դատապարաղջկան ժամանակին մէջ, բայց յաւիտենական դատապար----
տութեան համատութեան համատութեան համատութեան համար: Մայր մը` որ սպաննեց իր աղջկար: Մայր մը` որ սպաննեց իր աղջկար: Մայր մը` որ սպաննեց իր աղջկար: Մայր մը` որ սպաննեց իր աղջկան հոգին ն հոգին ն հոգին ն հոգին 
եւ զինք ալ մարդասպան դարձուց: եւ զինք ալ մարդասպան դարձուց: եւ զինք ալ մարդասպան դարձուց: եւ զինք ալ մարդասպան դարձուց: Յովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան ՀայՅովհան Ոսկեբերան Հայ----
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րապետը կ'ըսէ. րապետը կ'ըսէ. րապետը կ'ըսէ. րապետը կ'ըսէ. ««««Այն ծնողները որոնք իրԱյն ծնողները որոնք իրԱյն ծնողները որոնք իրԱյն ծնողները որոնք իրենց անտարբերուենց անտարբերուենց անտարբերուենց անտարբերու----
թեամբ կը սպաննեն իթեամբ կը սպաննեն իթեամբ կը սպաննեն իթեամբ կը սպաննեն իրենց զաւակներուն հոգիները, պէտք է րենց զաւակներուն հոգիները, պէտք է րենց զաւակներուն հոգիները, պէտք է րենց զաւակներուն հոգիները, պէտք է 
գիտնան որ իրենք մարդասպան զաւակներ կը մեծցնեն, քանի գիտնան որ իրենք մարդասպան զաւակներ կը մեծցնեն, քանի գիտնան որ իրենք մարդասպան զաւակներ կը մեծցնեն, քանի գիտնան որ իրենք մարդասպան զաւակներ կը մեծցնեն, քանի 
անոնք եւս իրենց կարգին օր մը պիտի սպաննեն հոգիները անոնք եւս իրենց կարգին օր մը պիտի սպաննեն հոգիները անոնք եւս իրենց կարգին օր մը պիտի սպաննեն հոգիները անոնք եւս իրենց կարգին օր մը պիտի սպաննեն հոգիները 
իրենց զաւակներունիրենց զաւակներունիրենց զաւակներունիրենց զաւակներուն»:»:»:»:    

2)2)2)2)    Հերովդիա սխալ խրատ տուաւ իր աղջկան ու զինք Հերովդիա սխալ խրատ տուաւ իր աղջկան ու զինք Հերովդիա սխալ խրատ տուաւ իր աղջկան ու զինք Հերովդիա սխալ խրատ տուաւ իր աղջկան ու զինք 
մարդասպան դարձուց: մարդասպան դարձուց: մարդասպան դարձուց: մարդասպան դարձուց: Սխալ օրինակ եղաւ անոր ու քանդեց Սխալ օրինակ եղաւ անոր ու քանդեց Սխալ օրինակ եղաւ անոր ու քանդեց Սխալ օրինակ եղաւ անոր ու քանդեց 
զինք: Բոլոր այն մայրերը որոնք սխալ խրատներ կու տան զինք: Բոլոր այն մայրերը որոնք սխալ խրատներ կու տան զինք: Բոլոր այն մայրերը որոնք սխալ խրատներ կու տան զինք: Բոլոր այն մայրերը որոնք սխալ խրատներ կու տան 
իրենց զաւակներուն` Հերովդիայի խումբին մաս կը կազմեն: իրենց զաւակներուն` Հերովդիայի խումբին մաս կը կազմեն: իրենց զաւակներուն` Հերովդիայի խումբին մաս կը կազմեն: իրենց զաւակներուն` Հերովդիայի խումբին մաս կը կազմեն: 
Բոլոր այն մայրերը որոնք կեանքի սխալ օրինակ կ'ըլլան Բոլոր այն մայրերը որոնք կեանքի սխալ օրինակ կ'ըլլան Բոլոր այն մայրերը որոնք կեանքի սխալ օրինակ կ'ըլլան Բոլոր այն մայրերը որոնք կեանքի սխալ օրինակ կ'ըլլան 
իրենց զաւակներուն` զաւակասպան Հերովդիաներ են: Բոլոր իրենց զաւակներուն` զաւակասպան Հերովդիաներ են: Բոլոր իրենց զաւակներուն` զաւակասպան Հերովդիաներ են: Բոլոր իրենց զաւակներուն` զաւակասպան Հերովդիաներ են: Բոլոր 
այն մայրերը որոնքայն մայրերը որոնքայն մայրերը որոնքայն մայրերը որոնք    իրենց զաւակներուն իրենց զաւակներուն իրենց զաւակներուն իրենց զաւակներուն ««««բարօրութեանբարօրութեանբարօրութեանբարօրութեան» » » » ու ու ու ու 
««««յաջողութեանյաջողութեանյաջողութեանյաջողութեան» » » » համար կը դիմեն բախտագուշակներու, համար կը դիմեն բախտագուշակներու, համար կը դիմեն բախտագուշակներու, համար կը դիմեն բախտագուշակներու, 
կախարդներու, շէխերու, դիւական թուղթ ընողներու` կախարդներու, շէխերու, դիւական թուղթ ընողներու` կախարդներու, շէխերու, դիւական թուղթ ընողներու` կախարդներու, շէխերու, դիւական թուղթ ընողներու` 
Հերովդիայի մարդասպան ընտանիքին մաս կը կազմեն:Հերովդիայի մարդասպան ընտանիքին մաս կը կազմեն:Հերովդիայի մարդասպան ընտանիքին մաս կը կազմեն:Հերովդիայի մարդասպան ընտանիքին մաս կը կազմեն:    

3) 3) 3) 3) Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ աղջիկը Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ աղջիկը Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ աղջիկը Ի՞նչ կը կարծէք. եթէ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը Յովհաննէսի գլուխը Յովհաննէսի գլուխը Յովհաննէսի գլուխը 
ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը ուզէր, որութեան կէսը ուզէր, որութեան կէսը ուզէր, որութեան կէսը ուզէր, 
Հերովդէս պիտի տաՀերովդէս պիտի տաՀերովդէս պիտի տաՀերովդէս պիտի տա՞՞՞՞ր անոր:ր անոր:ր անոր:ր անոր:    ՈՈՈՈ´́́́չ: Ի՞նչպէս կրնար իր չ: Ի՞նչպէս կրնար իր չ: Ի՞նչպէս կրնար իր չ: Ի՞նչպէս կրնար իր 
թագաւորութեան կէսը անոր տալ, երբ իր հայրը բռնի ուժով թագաւորութեան կէսը անոր տալ, երբ իր հայրը բռնի ուժով թագաւորութեան կէսը անոր տալ, երբ իր հայրը բռնի ուժով թագաւորութեան կէսը անոր տալ, երբ իր հայրը բռնի ուժով 
ձեռք ձգած էր թագաւորութիւնը, եւ երբ իր ամբողջ ձեռք ձգած էր թագաւորութիւնը, եւ երբ իր ամբողջ ձեռք ձգած էր թագաւորութիւնը, եւ երբ իր ամբողջ ձեռք ձգած էր թագաւորութիւնը, եւ երբ իր ամբողջ 
ապահովութիւնը իր ունեցած թագաւորութեան մէջ կը ապահովութիւնը իր ունեցած թագաւորութեան մէջ կը ապահովութիւնը իր ունեցած թագաւորութեան մէջ կը ապահովութիւնը իր ունեցած թագաւորութեան մէջ կը 
տեսնէր: Ի՞նչպէս կրնար իր թագաւորութեան կէսըտեսնէր: Ի՞նչպէս կրնար իր թագաւորութեան կէսըտեսնէր: Ի՞նչպէս կրնար իր թագաւորութեան կէսըտեսնէր: Ի՞նչպէս կրնար իր թագաւորութեան կէսը    անոր տալ, անոր տալ, անոր տալ, անոր տալ, 
երբ ինք Հռոմէական կառավարութեան ու անոր կայսրին երբ ինք Հռոմէական կառավարութեան ու անոր կայսրին երբ ինք Հռոմէական կառավարութեան ու անոր կայսրին երբ ինք Հռոմէական կառավարութեան ու անոր կայսրին 
հրամանով էր որ կը տիրէր եւ ինք ու իր թագաւորութիւնը հրամանով էր որ կը տիրէր եւ ինք ու իր թագաւորութիւնը հրամանով էր որ կը տիրէր եւ ինք ու իր թագաւորութիւնը հրամանով էր որ կը տիրէր եւ ինք ու իր թագաւորութիւնը 
կայսրին իշխանութեան ու հրահանգներուն ենթակայ էր:կայսրին իշխանութեան ու հրահանգներուն ենթակայ էր:կայսրին իշխանութեան ու հրահանգներուն ենթակայ էր:կայսրին իշխանութեան ու հրահանգներուն ենթակայ էր:    

Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. Հեղինակ մը կ'ըսէ. ««««Եթէ պարող աղջիկը Յովհաննէսի Եթէ պարող աղջիկը Յովհաննէսի Եթէ պարող աղջիկը Յովհաննէսի Եթէ պարող աղջիկը Յովհաննէսի 
գլուխը ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կգլուխը ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կգլուխը ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կգլուխը ուզելու փոխարէն` Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը էսը էսը էսը 
ուզէր, հաւանաբար Հերովդէս իր երդումը զանց ընելու կերպ ուզէր, հաւանաբար Հերովդէս իր երդումը զանց ընելու կերպ ուզէր, հաւանաբար Հերովդէս իր երդումը զանց ընելու կերպ ուզէր, հաւանաբար Հերովդէս իր երդումը զանց ընելու կերպ 
մը գտնէր, եւ կամ` եղբօր կինը իր աղջկան հետ միասին մը գտնէր, եւ կամ` եղբօր կինը իր աղջկան հետ միասին մը գտնէր, եւ կամ` եղբօր կինը իր աղջկան հետ միասին մը գտնէր, եւ կամ` եղբօր կինը իր աղջկան հետ միասին 
պալատէն վտարելու ձեւ մը պալատէն վտարելու ձեւ մը պալատէն վտարելու ձեւ մը պալատէն վտարելու ձեւ մը կամ պատճառ կամ պատճառ կամ պատճառ կամ պատճառ գտնէրգտնէրգտնէրգտնէր»:»:»:»:    

4) 4) 4) 4) Աղջկան կործանման պատճառը Հերովդիան էր: Աղջկան կործանման պատճառը Հերովդիան էր: Աղջկան կործանման պատճառը Հերովդիան էր: Աղջկան կործանման պատճառը Հերովդիան էր: 
Հերովդիան կը ներկայացնէ մեղքը, զոր կը փորձէ իր Հերովդիան կը ներկայացնէ մեղքը, զոր կը փորձէ իր Հերովդիան կը ներկայացնէ մեղքը, զոր կը փորձէ իր Հերովդիան կը ներկայացնէ մեղքը, զոր կը փորձէ իր 
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ճիրաններուն մէջ ճիրաններուն մէջ ճիրաններուն մէջ ճիրաններուն մէջ առնել մարդ արարածը:առնել մարդ արարածը:առնել մարդ արարածը:առնել մարդ արարածը:    Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ Ամէն մարդ կրնայ 
իր կեանքին մէջ իր կեանքին մէջ իր կեանքին մէջ իր կեանքին մէջ ՀերովդիաՀերովդիաՀերովդիաՀերովդիա    մը, այսինքն` մեղք մը ունենալ, որ մը, այսինքն` մեղք մը ունենալ, որ մը, այսինքն` մեղք մը ունենալ, որ մը, այսինքն` մեղք մը ունենալ, որ 
կը փորձէ զինք կուլ տալ, քանդել, ստրկացնել ու կը փորձէ զինք կուլ տալ, քանդել, ստրկացնել ու կը փորձէ զինք կուլ տալ, քանդել, ստրկացնել ու կը փորձէ զինք կուլ տալ, քանդել, ստրկացնել ու 
թշուառացնել: Քննեթշուառացնել: Քննեթշուառացնել: Քննեթշուառացնել: Քննե´́́́նք մեր անձերը: Եթէ մեր կեանքին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ մեր կեանքին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ մեր կեանքին մէջ նք մեր անձերը: Եթէ մեր կեանքին մէջ 
կան կան կան կան Հերովդիաներ, այսինքն` մեղքեր զորս կը սիրենք եւ Հերովդիաներ, այսինքն` մեղքեր զորս կը սիրենք եւ Հերովդիաներ, այսինքն` մեղքեր զորս կը սիրենք եւ Հերովդիաներ, այսինքն` մեղքեր զորս կը սիրենք եւ 
որոնցմէ հաճոյքորոնցմէ հաճոյքորոնցմէ հաճոյքորոնցմէ հաճոյք    կը ստանանք` հեռացնենք զանոնք մեզմէ, կը ստանանք` հեռացնենք զանոնք մեզմէ, կը ստանանք` հեռացնենք զանոնք մեզմէ, կը ստանանք` հեռացնենք զանոնք մեզմէ, 
որպէսզի մեզ ինքնասպան եւ մարդասպան չդարձնեն: Մեղքը որպէսզի մեզ ինքնասպան եւ մարդասպան չդարձնեն: Մեղքը որպէսզի մեզ ինքնասպան եւ մարդասպան չդարձնեն: Մեղքը որպէսզի մեզ ինքնասպան եւ մարդասպան չդարձնեն: Մեղքը 
կը սպաննէ մարդուն հոգին: Մէկը որ թոյլ կու տայ որ մեղքը կը սպաննէ մարդուն հոգին: Մէկը որ թոյլ կու տայ որ մեղքը կը սպաննէ մարդուն հոգին: Մէկը որ թոյլ կու տայ որ մեղքը կը սպաննէ մարդուն հոգին: Մէկը որ թոյլ կու տայ որ մեղքը 
սպաննէ զինք, իր կարգին կրնայ ուրիշներու հոգեւոր սպաննէ զինք, իր կարգին կրնայ ուրիշներու հոգեւոր սպաննէ զինք, իր կարգին կրնայ ուրիշներու հոգեւոր սպաննէ զինք, իր կարգին կրնայ ուրիշներու հոգեւոր 
մահուան պատճառ դառնալ. ահա թէ ինչու մեղքին մահուան պատճառ դառնալ. ահա թէ ինչու մեղքին մահուան պատճառ դառնալ. ահա թէ ինչու մեղքին մահուան պատճառ դառնալ. ահա թէ ինչու մեղքին 
անձնատուր եղողը կոչեցիանձնատուր եղողը կոչեցիանձնատուր եղողը կոչեցիանձնատուր եղողը կոչեցի` ` ` ` ինքնասպան եւ մարդասպան:ինքնասպան եւ մարդասպան:ինքնասպան եւ մարդասպան:ինքնասպան եւ մարդասպան:    

5) 5) 5) 5) Հերովդիան նախընտրեց Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը Հերովդիան նախընտրեց Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը Հերովդիան նախընտրեց Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը Հերովդիան նախընտրեց Յովհաննէս Մկրտիչի գլուխը 
ունենալ, քան Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը: Արդարեւ, ունենալ, քան Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը: Արդարեւ, ունենալ, քան Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը: Արդարեւ, ունենալ, քան Հերովդէսի թագաւորութեան կէսը: Արդարեւ, 
իրաւունք ունէր, որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի ոիրաւունք ունէր, որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի ոիրաւունք ունէր, որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի ոիրաւունք ունէր, որովհետեւ Յովհաննէս Մկրտիչի ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
գլուխը, այլ ագլուխը, այլ ագլուխը, այլ ագլուխը, այլ անոր գլուխի մէկ մազի թնոր գլուխի մէկ մազի թնոր գլուխի մէկ մազի թնոր գլուխի մէկ մազի թելն անգամ աւելի ելն անգամ աւելի ելն անգամ աւելի ելն անգամ աւելի 
կ'արժէր քան Հերովդէսի ամբողջ կ'արժէր քան Հերովդէսի ամբողջ կ'արժէր քան Հերովդէսի ամբողջ կ'արժէր քան Հերովդէսի ամբողջ թագաւորութիւնը: Այոթագաւորութիւնը: Այոթագաւորութիւնը: Այոթագաւորութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, 
Աստուծոյ համար իր ամէն մէկ զաւակը աւելի արժէք ունի Աստուծոյ համար իր ամէն մէկ զաւակը աւելի արժէք ունի Աստուծոյ համար իր ամէն մէկ զաւակը աւելի արժէք ունի Աստուծոյ համար իր ամէն մէկ զաւակը աւելի արժէք ունի 
քան աշխարհը ամբողջ իր բոլոր հարստութիւններով: Բայց քան աշխարհը ամբողջ իր բոլոր հարստութիւններով: Բայց քան աշխարհը ամբողջ իր բոլոր հարստութիւններով: Բայց քան աշխարհը ամբողջ իր բոլոր հարստութիւններով: Բայց 
նոյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն համար: նոյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն համար: նոյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն համար: նոյնը պէտք է ըլլայ Աստուծոյ զաւակներուն համար: 
Աստուծոյ զաւակներուն համար եւս Աստուած աւելի Աստուծոյ զաւակներուն համար եւս Աստուած աւելի Աստուծոյ զաւակներուն համար եւս Աստուած աւելի Աստուծոյ զաւակներուն համար եւս Աստուած աւելի 
գեգեգեգերադաս ու նախընտրելի պէտք է ըլլայրադաս ու նախընտրելի պէտք է ըլլայրադաս ու նախընտրելի պէտք է ըլլայրադաս ու նախընտրելի պէտք է ըլլայ    քան հքան հքան հքան համայն ամայն ամայն ամայն 
աշխարհը` իր համայն բովանդակութեամբ ու լիութեամբ:աշխարհը` իր համայն բովանդակութեամբ ու լիութեամբ:աշխարհը` իր համայն բովանդակութեամբ ու լիութեամբ:աշխարհը` իր համայն բովանդակութեամբ ու լիութեամբ:    

««««Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել զայն` Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել զայն` Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել զայն` Թագաւորը շատ տխրեցաւ, բայց չկրցաւ մերժել զայն` 
իր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն պատճառովիր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն պատճառովիր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն պատճառովիր ըրած երդումներուն եւ հրաւիրեալներուն պատճառով»»»»    
((((Մարկոս 6.26):Մարկոս 6.26):Մարկոս 6.26):Մարկոս 6.26):    

1) 1) 1) 1) Ինչո՞ւ համար Հերովդէս չկրցաւ մերժել աղջկան Ինչո՞ւ համար Հերովդէս չկրցաւ մերժել աղջկան Ինչո՞ւ համար Հերովդէս չկրցաւ մերժել աղջկան Ինչո՞ւ համար Հերովդէս չկրցաւ մերժել աղջկան 
խնդրանքը: Տուեալ համարը արդէն կը պատասխանէխնդրանքը: Տուեալ համարը արդէն կը պատասխանէխնդրանքը: Տուեալ համարը արդէն կը պատասխանէխնդրանքը: Տուեալ համարը արդէն կը պատասխանէ    
հարցումին. հարցումին. հարցումին. հարցումին. ««««Չկրցաւ մերժել զայն` իր ըրած երդումներուն եւ Չկրցաւ մերժել զայն` իր ըրած երդումներուն եւ Չկրցաւ մերժել զայն` իր ըրած երդումներուն եւ Չկրցաւ մերժել զայն` իր ըրած երդումներուն եւ 
հրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառով»:»:»:»:    Բայց Հերովդէս կրնաԲայց Հերովդէս կրնաԲայց Հերովդէս կրնաԲայց Հերովդէս կրնա´́́́ր ր ր ր 
մերժել զայն եթէ ուզէր, որովհետեւ, ճիշդ է որ Աստուամերժել զայն եթէ ուզէր, որովհետեւ, ճիշդ է որ Աստուամերժել զայն եթէ ուզէր, որովհետեւ, ճիշդ է որ Աստուամերժել զայն եթէ ուզէր, որովհետեւ, ճիշդ է որ Աստուա----
ծաշունչը կ'ըսէ, որ եթէ մէկը ուխտ մը կատարէ կամ երդում ծաշունչը կ'ըսէ, որ եթէ մէկը ուխտ մը կատարէ կամ երդում ծաշունչը կ'ըսէ, որ եթէ մէկը ուխտ մը կատարէ կամ երդում ծաշունչը կ'ըսէ, որ եթէ մէկը ուխտ մը կատարէ կամ երդում 
մը ընէ` պէտք է զանիկա կատարէ (Ժողովող 5.4մը ընէ` պէտք է զանիկա կատարէ (Ժողովող 5.4մը ընէ` պէտք է զանիկա կատարէ (Ժողովող 5.4մը ընէ` պէտք է զանիկա կատարէ (Ժողովող 5.4----5), 5), 5), 5), բայց բայց բայց բայց 



 672 

երբեք չ'ըսեր որ եթէ մարդուն կատարած ուխտը կամ երդումը երբեք չ'ըսեր որ եթէ մարդուն կատարած ուխտը կամ երդումը երբեք չ'ըսեր որ եթէ մարդուն կատարած ուխտը կամ երդումը երբեք չ'ըսեր որ եթէ մարդուն կատարած ուխտը կամ երդումը 
չար է կամ չարիքի համար է` դարձեաչար է կամ չարիքի համար է` դարձեաչար է կամ չարիքի համար է` դարձեաչար է կամ չարիքի համար է` դարձեալ պէտք է զանոնք լ պէտք է զանոնք լ պէտք է զանոնք լ պէտք է զանոնք 
կատարէ:կատարէ:կատարէ:կատարէ:    

Երդումը Հերովդէսը դարձուց սպաննիչը Աստուծոյ մեծ Երդումը Հերովդէսը դարձուց սպաննիչը Աստուծոյ մեծ Երդումը Հերովդէսը դարձուց սպաննիչը Աստուծոյ մեծ Երդումը Հերովդէսը դարձուց սպաննիչը Աստուծոյ մեծ 
մարգարէին. դարձուց սպաննիչը անոր` որ մարդոց մէջ մարգարէին. դարձուց սպաննիչը անոր` որ մարդոց մէջ մարգարէին. դարձուց սպաննիչը անոր` որ մարդոց մէջ մարգարէին. դարձուց սպաննիչը անոր` որ մարդոց մէջ 
մեծագոյնն էր (Մատթէոս 11.11): Յովհան Ոսկեբերամեծագոյնն էր (Մատթէոս 11.11): Յովհան Ոսկեբերամեծագոյնն էր (Մատթէոս 11.11): Յովհան Ոսկեբերամեծագոյնն էր (Մատթէոս 11.11): Յովհան Ոսկեբերան մեզ կը ն մեզ կը ն մեզ կը ն մեզ կը 
զգուշացնէ երդում կատարելէ` ըսելով. զգուշացնէ երդում կատարելէ` ըսելով. զգուշացնէ երդում կատարելէ` ըսելով. զգուշացնէ երդում կատարելէ` ըսելով. ««««Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք Մտաբերեցէք 
Իսրայէլի ցեղերուն քաշածը. անոնք անտեղի երդումի մը Իսրայէլի ցեղերուն քաշածը. անոնք անտեղի երդումի մը Իսրայէլի ցեղերուն քաշածը. անոնք անտեղի երդումի մը Իսրայէլի ցեղերուն քաշածը. անոնք անտեղի երդումի մը 
պատճառով` ջարդեցին Բենիամինի ցեղը (Դատաւորաց 21.5պատճառով` ջարդեցին Բենիամինի ցեղը (Դատաւորաց 21.5պատճառով` ջարդեցին Բենիամինի ցեղը (Դատաւորաց 21.5պատճառով` ջարդեցին Բենիամինի ցեղը (Դատաւորաց 21.5----
10): 10): 10): 10): Սաւուղ երդում ընել տուաւ, թէ` ով որ մինչեւ իրիկուն Սաւուղ երդում ընել տուաւ, թէ` ով որ մինչեւ իրիկուն Սաւուղ երդում ընել տուաւ, թէ` ով որ մինչեւ իրիկուն Սաւուղ երդում ընել տուաւ, թէ` ով որ մինչեւ իրիկուն 
բան մը ուտէ` անիծեալ ըլլայ. իր որդին Յովնաթաբան մը ուտէ` անիծեալ ըլլայ. իր որդին Յովնաթաբան մը ուտէ` անիծեալ ըլլայ. իր որդին Յովնաթաբան մը ուտէ` անիծեալ ըլլայ. իր որդին Յովնաթան իրազեկ ն իրազեկ ն իրազեկ ն իրազեկ 
չըլլալով հօրը երդումէն` մեղր կերաւ (Ա.Թագաւորաց 14.24չըլլալով հօրը երդումէն` մեղր կերաւ (Ա.Թագաւորաց 14.24չըլլալով հօրը երդումէն` մեղր կերաւ (Ա.Թագաւորաց 14.24չըլլալով հօրը երդումէն` մեղր կերաւ (Ա.Թագաւորաց 14.24----
27): 27): 27): 27): Քետացիներ ձեւացուցին թէ իրենք հեռու երկրէ եկած էին Քետացիներ ձեւացուցին թէ իրենք հեռու երկրէ եկած էին Քետացիներ ձեւացուցին թէ իրենք հեռու երկրէ եկած էին Քետացիներ ձեւացուցին թէ իրենք հեռու երկրէ եկած էին 
որպէսզի խաբէին Յեսուն. Յեսու խաբուեցաւ եւ երդում ըրաւ որպէսզի խաբէին Յեսուն. Յեսու խաբուեցաւ եւ երդում ըրաւ որպէսզի խաբէին Յեսուն. Յեսու խաբուեցաւ եւ երդում ըրաւ որպէսզի խաբէին Յեսուն. Յեսու խաբուեցաւ եւ երդում ըրաւ 
որ զիրենք պիտի խնայէ ու պահպանէ. յետոյ սակայն գիտցաւ որ զիրենք պիտի խնայէ ու պահպանէ. յետոյ սակայն գիտցաւ որ զիրենք պիտի խնայէ ու պահպանէ. յետոյ սակայն գիտցաւ որ զիրենք պիտի խնայէ ու պահպանէ. յետոյ սակայն գիտցաւ 
որ անոնք թշնոր անոնք թշնոր անոնք թշնոր անոնք թշնամամամամի Քետացիներն էինի Քետացիներն էինի Քետացիներն էինի Քետացիներն էին ( ( ( (Յեսու 9), բայց չկրցաւ Յեսու 9), բայց չկրցաւ Յեսու 9), բայց չկրցաւ Յեսու 9), բայց չկրցաւ 
երդումը զանց ընել: Տուեալ օրինակները, արդարեւ, ցոյց կու երդումը զանց ընել: Տուեալ օրինակները, արդարեւ, ցոյց կու երդումը զանց ընել: Տուեալ օրինակները, արդարեւ, ցոյց կու երդումը զանց ընել: Տուեալ օրինակները, արդարեւ, ցոյց կու 
տան թէ երդում ընելու արարքը` Սատանային ծուղակն է: տան թէ երդում ընելու արարքը` Սատանային ծուղակն է: տան թէ երդում ընելու արարքը` Սատանային ծուղակն է: տան թէ երդում ընելու արարքը` Սատանային ծուղակն է: 
Փշրենք այս ծուղակին շղթաները եւ մենք զմեզ ազատենք Փշրենք այս ծուղակին շղթաները եւ մենք զմեզ ազատենք Փշրենք այս ծուղակին շղթաները եւ մենք զմեզ ազատենք Փշրենք այս ծուղակին շղթաները եւ մենք զմեզ ազատենք 
Սատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէնՍատանային ձեռքէն»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) ««««Թագաւորը շատ տխրեցաւԹագաւորը շատ տխրեցաւԹագաւորը շատ տխրեցաւԹագաւորը շատ տխրեցաւ»:»:»:»:    Կարգ մը մեկնիչներ կը Կարգ մը մեկնիչներ կը Կարգ մը մեկնիչներ կը Կարգ մը մեկնիչներ կը 
խորհին, թխորհին, թխորհին, թխորհին, թէ Հերովդէսի տխրիլը աղջկան խնդրանքին համար է Հերովդէսի տխրիլը աղջկան խնդրանքին համար է Հերովդէսի տխրիլը աղջկան խնդրանքին համար է Հերովդէսի տխրիլը աղջկան խնդրանքին համար 
դերասանութիւն էր, կեղծ էր, ընդհադերասանութիւն էր, կեղծ էր, ընդհադերասանութիւն էր, կեղծ էր, ընդհադերասանութիւն էր, կեղծ էր, ընդհակառակը, ան ներքնապէս կառակը, ան ներքնապէս կառակը, ան ներքնապէս կառակը, ան ներքնապէս 
ուրախացաւ: Հերովդէս ու Հերովդիա ոխ ունէին Յովհաննէսի ուրախացաւ: Հերովդէս ու Հերովդիա ոխ ունէին Յովհաննէսի ուրախացաւ: Հերովդէս ու Հերովդիա ոխ ունէին Յովհաննէսի ուրախացաւ: Հերովդէս ու Հերովդիա ոխ ունէին Յովհաննէսի 
հանդէպ: Չմոռնանք որ ոխակալ մարդը կրնայ ծածկել իր հանդէպ: Չմոռնանք որ ոխակալ մարդը կրնայ ծածկել իր հանդէպ: Չմոռնանք որ ոխակալ մարդը կրնայ ծածկել իր հանդէպ: Չմոռնանք որ ոխակալ մարդը կրնայ ծածկել իր 
դառնութիւնը իր ոսոխին հանդէպ, կրնայ յայտնի չընել իր դառնութիւնը իր ոսոխին հանդէպ, կրնայ յայտնի չընել իր դառնութիւնը իր ոսոխին հանդէպ, կրնայ յայտնի չընել իր դառնութիւնը իր ոսոխին հանդէպ, կրնայ յայտնի չընել իր 
ատելութատելութատելութատելութիւնը իր թշնամիներուն նկատմամբ: Յովհան իւնը իր թշնամիներուն նկատմամբ: Յովհան իւնը իր թշնամիներուն նկատմամբ: Յովհան իւնը իր թշնամիներուն նկատմամբ: Յովհան 
Մանդակունի Հայրապետը խօսելով ոխակալ մարդուն Մանդակունի Հայրապետը խօսելով ոխակալ մարդուն Մանդակունի Հայրապետը խօսելով ոխակալ մարդուն Մանդակունի Հայրապետը խօսելով ոխակալ մարդուն 
մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. մասին` կ'ըսէ. ««««Քինախնդիր ոխապահը... Քինախնդիր ոխապահը... Քինախնդիր ոխապահը... Քինախնդիր ոխապահը... աաաառիթ չի տար որ ռիթ չի տար որ ռիթ չի տար որ ռիթ չի տար որ 
մարդիկ իր թշնամութիւնը նկատենմարդիկ իր թշնամութիւնը նկատենմարդիկ իր թշնամութիւնը նկատենմարդիկ իր թշնամութիւնը նկատեն»:»:»:»:    Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ՀերովդէՀերովդէՀերովդէՀերովդէս ս ս ս 
ձեւացուց որ տխրեցաւ, բայց խորքին մէջ ուրախացաւ, ձեւացուց որ տխրեցաւ, բայց խորքին մէջ ուրախացաւ, ձեւացուց որ տխրեցաւ, բայց խորքին մէջ ուրախացաւ, ձեւացուց որ տխրեցաւ, բայց խորքին մէջ ուրախացաւ, 
ձեւացուց որ չէր ուզեր Յձեւացուց որ չէր ուզեր Յձեւացուց որ չէր ուզեր Յձեւացուց որ չէր ուզեր Յովհաննէսի գլխատումը, բայց ինք ովհաննէսի գլխատումը, բայց ինք ովհաննէսի գլխատումը, բայց ինք ովհաննէսի գլխատումը, բայց ինք 
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անհամբեր այդ պահուան կը սպասէր: Կրնայ ասիկա անհամբեր այդ պահուան կը սպասէր: Կրնայ ասիկա անհամբեր այդ պահուան կը սպասէր: Կրնայ ասիկա անհամբեր այդ պահուան կը սպասէր: Կրնայ ասիկա 
հաւանական կամ ճիշդ ըլլալ, մանաւանդ եթէ երբեք նկատի հաւանական կամ ճիշդ ըլլալ, մանաւանդ եթէ երբեք նկատի հաւանական կամ ճիշդ ըլլալ, մանաւանդ եթէ երբեք նկատի հաւանական կամ ճիշդ ըլլալ, մանաւանդ եթէ երբեք նկատի 
առնենք որ Յիսուս Հերովդէսըառնենք որ Յիսուս Հերովդէսըառնենք որ Յիսուս Հերովդէսըառնենք որ Յիսուս Հերովդէսը    կոչեց` աղուէս (Ղուկաս 13.32): կոչեց` աղուէս (Ղուկաս 13.32): կոչեց` աղուէս (Ղուկաս 13.32): կոչեց` աղուէս (Ղուկաս 13.32): 
Վստահաբար պատահականութիւն չէր որ Յիսուս Յովհաննէս Վստահաբար պատահականութիւն չէր որ Յիսուս Յովհաննէս Վստահաբար պատահականութիւն չէր որ Յիսուս Յովհաննէս Վստահաբար պատահականութիւն չէր որ Յիսուս Յովհաննէս 
Մկրտիչը կոչեց մարդոց մէջՄկրտիչը կոչեց մարդոց մէջՄկրտիչը կոչեց մարդոց մէջՄկրտիչը կոչեց մարդոց մէջ    ամենէն մեծը (Մատթէոս 11.11), ամենէն մեծը (Մատթէոս 11.11), ամենէն մեծը (Մատթէոս 11.11), ամենէն մեծը (Մատթէոս 11.11), 
իսկ Հերովդէսը կոչեց` աղուէս:իսկ Հերովդէսը կոչեց` աղուէս:իսկ Հերովդէսը կոչեց` աղուէս:իսկ Հերովդէսը կոչեց` աղուէս:    Ես ալ կը կարծեմ որ Ես ալ կը կարծեմ որ Ես ալ կը կարծեմ որ Ես ալ կը կարծեմ որ 
Հերովդէսի տխրիլը ձեւական ու կեղծ էր, եւ իբրեւ ապացոյց Հերովդէսի տխրիլը ձեւական ու կեղծ էր, եւ իբրեւ ապացոյց Հերովդէսի տխրիլը ձեւական ու կեղծ էր, եւ իբրեւ ապացոյց Հերովդէսի տխրիլը ձեւական ու կեղծ էր, եւ իբրեւ ապացոյց 
ասոր, հետեւեալ երեւոյթները կամ կէտերը ձեր ուշադրուասոր, հետեւեալ երեւոյթները կամ կէտերը ձեր ուշադրուասոր, հետեւեալ երեւոյթները կամ կէտերը ձեր ուշադրուասոր, հետեւեալ երեւոյթները կամ կէտերը ձեր ուշադրու----
թեան կը յանձնեմ.թեան կը յանձնեմ.թեան կը յանձնեմ.թեան կը յանձնեմ.----    

ա) 21ա) 21ա) 21ա) 21----րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. ««««Հերովդիայի համար յարմար Հերովդիայի համար յարմար Հերովդիայի համար յարմար Հերովդիայի համար յարմար 
առիթը եառիթը եառիթը եառիթը եկաւկաւկաւկաւ»:»:»:»:    Նախ ըսեմ, բնագիրին մէջ տուեալ համարին Նախ ըսեմ, բնագիրին մէջ տուեալ համարին Նախ ըսեմ, բնագիրին մէջ տուեալ համարին Նախ ըսեմ, բնագիրին մէջ տուեալ համարին 
մէջ Հերովդիայի անունը չունինք: մէջ Հերովդիայի անունը չունինք: մէջ Հերովդիայի անունը չունինք: մէջ Հերովդիայի անունը չունինք: ««««ՅՅՅՅարմար առիթը եկաւարմար առիթը եկաւարմար առիթը եկաւարմար առիթը եկաւ»»»»....    սա սա սա սա 
կը նշանակէ թէ սկիզբէն համաձայնած էին Հերովդէս, կը նշանակէ թէ սկիզբէն համաձայնած էին Հերովդէս, կը նշանակէ թէ սկիզբէն համաձայնած էին Հերովդէս, կը նշանակէ թէ սկիզբէն համաձայնած էին Հերովդէս, 
Հերովդիա եւ իր աղջիկը, թէ այս առիթով, այսինքն` ՀերովՀերովդիա եւ իր աղջիկը, թէ այս առիթով, այսինքն` ՀերովՀերովդիա եւ իր աղջիկը, թէ այս առիթով, այսինքն` ՀերովՀերովդիա եւ իր աղջիկը, թէ այս առիթով, այսինքն` Հերով----
դէսի տարեդարձին առիթով վերջ պիտի դնեն Յովհաննէսի դէսի տարեդարձին առիթով վերջ պիտի դնեն Յովհաննէսի դէսի տարեդարձին առիթով վերջ պիտի դնեն Յովհաննէսի դէսի տարեդարձին առիթով վերջ պիտի դնեն Յովհաննէսի 
կեանքին:կեանքին:կեանքին:կեանքին:    

բ) 22բ) 22բ) 22բ) 22----րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. ««««Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ Աղջիկը ներս մտաւ եւ սկսաւ 
պարելպարելպարելպարել»:»:»:»:    Ասկէ առաջ բացատրեցի, թէ աղջիկը չէր կրնար ներս Ասկէ առաջ բացատրեցի, թէ աղջիկը չէր կրնար ներս Ասկէ առաջ բացատրեցի, թէ աղջիկը չէր կրնար ներս Ասկէ առաջ բացատրեցի, թէ աղջիկը չէր կրնար ներս 
մտնել ու պարել թագաւորին եւ անոր հիւրերուն մտնել ու պարել թագաւորին եւ անոր հիւրերուն մտնել ու պարել թագաւորին եւ անոր հիւրերուն մտնել ու պարել թագաւորին եւ անոր հիւրերուն 
ներկայութեան, եթէ նախապէս ծրագրուած եւ կանխորոշուած ներկայութեան, եթէ նախապէս ծրագրուած եւ կանխորոշուած ներկայութեան, եթէ նախապէս ծրագրուած եւ կանխորոշուած ներկայութեան, եթէ նախապէս ծրագրուած եւ կանխորոշուած 
չէր: Եթէ աղջիկը ինքնակամօրէն եւ ինքնակոչ կերպով ներս չէր: Եթէ աղջիկը ինքնակամօրէն եւ ինքնակոչ կերպով ներս չէր: Եթէ աղջիկը ինքնակամօրէն եւ ինքնակոչ կերպով ներս չէր: Եթէ աղջիկը ինքնակամօրէն եւ ինքնակոչ կերպով ներս 
մտնմտնմտնմտնէր ու պարէր` կրնար պալատէն դուրս վտարուիլ կամ էր ու պարէր` կրնար պալատէն դուրս վտարուիլ կամ էր ու պարէր` կրնար պալատէն դուրս վտարուիլ կամ էր ու պարէր` կրնար պալատէն դուրս վտարուիլ կամ 
աքսորուիլ եւ կամ նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ, այն աքսորուիլ եւ կամ նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ, այն աքսորուիլ եւ կամ նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ, այն աքսորուիլ եւ կամ նոյնիսկ մահուան դատապարտուիլ, այն 
ատենուան մտայնութեամբ: Արդ, եթէ աղջկան պարելը ատենուան մտայնութեամբ: Արդ, եթէ աղջկան պարելը ատենուան մտայնութեամբ: Արդ, եթէ աղջկան պարելը ատենուան մտայնութեամբ: Արդ, եթէ աղջկան պարելը 
սկիզբէն ծրագրուած ու որոշուած էր, բնականօրէսկիզբէն ծրագրուած ու որոշուած էր, բնականօրէսկիզբէն ծրագրուած ու որոշուած էր, բնականօրէսկիզբէն ծրագրուած ու որոշուած էր, բնականօրէնննն    
Հերովդէսին երդումն ու խոստումն ալ աղջկան սկիզբէն Հերովդէսին երդումն ու խոստումն ալ աղջկան սկիզբէն Հերովդէսին երդումն ու խոստումն ալ աղջկան սկիզբէն Հերովդէսին երդումն ու խոստումն ալ աղջկան սկիզբէն 
ծրագրուած էր, եւ անծրագրուած էր, եւ անծրագրուած էր, եւ անծրագրուած էր, եւ անշուշտ աղջկան ալ ըսուած էր թէ իշուշտ աղջկան ալ ըսուած էր թէ իշուշտ աղջկան ալ ըսուած էր թէ իշուշտ աղջկան ալ ըսուած էր թէ ի´́́́նչ նչ նչ նչ 
պէտք էր ուզէր եւ իպէտք էր ուզէր եւ իպէտք էր ուզէր եւ իպէտք էր ուզէր եւ ի´́́́նչ պէտք էր ընէր:նչ պէտք էր ընէր:նչ պէտք էր ընէր:նչ պէտք էր ընէր:    

գ) 23գ) 23գ) 23գ) 23----րդ համարը կը հաստատէ թէ Հերովդէս րդ համարը կը հաստատէ թէ Հերովդէս րդ համարը կը հաստատէ թէ Հերովդէս րդ համարը կը հաստատէ թէ Հերովդէս ««««բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
անգամներ երդումանգամներ երդումանգամներ երդումանգամներ երդում»»»»    ըրաւ աղջկան, թէ ինչ որ խնդրէր իրմէ` ըրաւ աղջկան, թէ ինչ որ խնդրէր իրմէ` ըրաւ աղջկան, թէ ինչ որ խնդրէր իրմէ` ըրաւ աղջկան, թէ ինչ որ խնդրէր իրմէ` 
պիտի տար իրեն: Թագաւոր մը այն ատեն կարիքը չունէր պիտի տար իրեն: Թագաւոր մը այն ատեն կարիքը չունէր պիտի տար իրեն: Թագաւոր մը այն ատեն կարիքը չունէր պիտի տար իրեն: Թագաւոր մը այն ատեն կարիքը չունէր 
երդում ընելու. կը բաւէ որ խօսք մը խերդում ընելու. կը բաւէ որ խօսք մը խերդում ընելու. կը բաւէ որ խօսք մը խերդում ընելու. կը բաւէ որ խօսք մը խօսէր կամ բան մը օսէր կամ բան մը օսէր կամ բան մը օսէր կամ բան մը 
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խոստանար` եւ անպայման որ զայն պիտի կատարէր, իր խոստանար` եւ անպայման որ զայն պիտի կատարէր, իր խոստանար` եւ անպայման որ զայն պիտի կատարէր, իր խոստանար` եւ անպայման որ զայն պիտի կատարէր, իր 
թագաւորական պատիւն ու ծանրութիւնը պահած ըլլալու թագաւորական պատիւն ու ծանրութիւնը պահած ըլլալու թագաւորական պատիւն ու ծանրութիւնը պահած ըլլալու թագաւորական պատիւն ու ծանրութիւնը պահած ըլլալու 
համար: Իսկ նոյնիսկ եթէ ուզէր երդում կատարել` բացարձակ համար: Իսկ նոյնիսկ եթէ ուզէր երդում կատարել` բացարձակ համար: Իսկ նոյնիսկ եթէ ուզէր երդում կատարել` բացարձակ համար: Իսկ նոյնիսկ եթէ ուզէր երդում կատարել` բացարձակ 
վստահութիւն ներշնչելու համար` ատիկա կ'ընէր միայն մէվստահութիւն ներշնչելու համար` ատիկա կ'ընէր միայն մէվստահութիւն ներշնչելու համար` ատիկա կ'ընէր միայն մէվստահութիւն ներշնչելու համար` ատիկա կ'ընէր միայն մէ´́́́կ կ կ կ 
անգամ, բայց այստեղ կը տեսնենք թէ Հերոանգամ, բայց այստեղ կը տեսնենք թէ Հերոանգամ, բայց այստեղ կը տեսնենք թէ Հերոանգամ, բայց այստեղ կը տեսնենք թէ Հերովդէս վդէս վդէս վդէս ««««բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ բազմաթիւ 
անգամներ երդումանգամներ երդումանգամներ երդումանգամներ երդում»»»»    ըրաւ աղջկան. ըրաւ աղջկան. ըրաւ աղջկան. ըրաւ աղջկան. ««««բազմաթիւ անգամներ բազմաթիւ անգամներ բազմաթիւ անգամներ բազմաթիւ անգամներ 
երդումերդումերդումերդում»»»»    ընելուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ բոլոր ընելուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ բոլոր ընելուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ բոլոր ընելուն նպատակը ուրիշ բան չէր եթէ ոչ բոլոր 
հրաւիրեալներուն ուշադրութիւնը գրաւելու եւ Յովհաննէսի հրաւիրեալներուն ուշադրութիւնը գրաւելու եւ Յովհաննէսի հրաւիրեալներուն ուշադրութիւնը գրաւելու եւ Յովհաննէսի հրաւիրեալներուն ուշադրութիւնը գրաւելու եւ Յովհաննէսի 
մահը ապահով դարձնելու կերպ մը:մահը ապահով դարձնելու կերպ մը:մահը ապահով դարձնելու կերպ մը:մահը ապահով դարձնելու կերպ մը:    

դ) 23դ) 23դ) 23դ) 23----րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. րդ համարը կ'ըսէ. ««««ԻԻԻԻ´́́́նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի նչ որ խնդրես ինձմէ` պիտի 
տամ քետամ քետամ քետամ քեզի, մինչեւ իսկ թագաւորութեանս կէսըզի, մինչեւ իսկ թագաւորութեանս կէսըզի, մինչեւ իսկ թագաւորութեանս կէսըզի, մինչեւ իսկ թագաւորութեանս կէսը»:»:»:»:    Կը Կը Կը Կը 
բացատրուի, որ Հերովդէս մեծ փառասէր մը ըլլալով, բացատրուի, որ Հերովդէս մեծ փառասէր մը ըլլալով, բացատրուի, որ Հերովդէս մեծ փառասէր մը ըլլալով, բացատրուի, որ Հերովդէս մեծ փառասէր մը ըլլալով, 
անկարելի էր որ իր թագաւորութեան կէսը աղջկան տալու անկարելի էր որ իր թագաւորութեան կէսը աղջկան տալու անկարելի էր որ իր թագաւորութեան կէսը աղջկան տալու անկարելի էր որ իր թագաւորութեան կէսը աղջկան տալու 
նման խոստում մը տար, եթէ երբեք նախապէս Հերովդիայի եւ նման խոստում մը տար, եթէ երբեք նախապէս Հերովդիայի եւ նման խոստում մը տար, եթէ երբեք նախապէս Հերովդիայի եւ նման խոստում մը տար, եթէ երբեք նախապէս Հերովդիայի եւ 
անոր աղջկան հետ համաձայնած չըլլար որ Յովհաննէսի անոր աղջկան հետ համաձայնած չըլլար որ Յովհաննէսի անոր աղջկան հետ համաձայնած չըլլար որ Յովհաննէսի անոր աղջկան հետ համաձայնած չըլլար որ Յովհաննէսի 
գլուխը ուզեն:գլուխը ուզեն:գլուխը ուզեն:գլուխը ուզեն:    

ե) ե) ե) ե) ««««Թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, հրամայելով` Թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, հրամայելով` Թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, հրամայելով` Թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, հրամայելով` 
բերել Յովհաննէսի գլուխըբերել Յովհաննէսի գլուխըբերել Յովհաննէսի գլուխըբերել Յովհաննէսի գլուխը»»»» (27 (27 (27 (27----րդ համար): Այս րդ համար): Այս րդ համար): Այս րդ համար): Այս 
հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ խնճոյքին աւարտելէն եւ հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ խնճոյքին աւարտելէն եւ հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ խնճոյքին աւարտելէն եւ հաստատումը ցոյց կու տայ, թէ խնճոյքին աւարտելէն եւ 
հրհրհրհրաաաաւիրեալներուն մեկնելէն առաջ տեղի ունեցաւ ւիրեալներուն մեկնելէն առաջ տեղի ունեցաւ ւիրեալներուն մեկնելէն առաջ տեղի ունեցաւ ւիրեալներուն մեկնելէն առաջ տեղի ունեցաւ 
գլխատումը: գլխատումը: գլխատումը: գլխատումը: ««««ԱնմիջապէսԱնմիջապէսԱնմիջապէսԱնմիջապէս»,»,»,»,    այսինքն` առանց ուշացումի կամ այսինքն` առանց ուշացումի կամ այսինքն` առանց ուշացումի կամ այսինքն` առանց ուշացումի կամ 
յետաձգումի, առանց տնտյետաձգումի, առանց տնտյետաձգումի, առանց տնտյետաձգումի, առանց տնտնալու եւ դանդաղելու: Եւ այս նալու եւ դանդաղելու: Եւ այս նալու եւ դանդաղելու: Եւ այս նալու եւ դանդաղելու: Եւ այս 
իրողութիւնը ինքնին կը պարզէ, թէ Հերովդէս անհամբեր կը իրողութիւնը ինքնին կը պարզէ, թէ Հերովդէս անհամբեր կը իրողութիւնը ինքնին կը պարզէ, թէ Հերովդէս անհամբեր կը իրողութիւնը ինքնին կը պարզէ, թէ Հերովդէս անհամբեր կը 
սպասէր Յովհաննէսը գլխատելու պահը: Եւ չմոռնանք, որ սպասէր Յովհաննէսը գլխատելու պահը: Եւ չմոռնանք, որ սպասէր Յովհաննէսը գլխատելու պահը: Եւ չմոռնանք, որ սպասէր Յովհաննէսը գլխատելու պահը: Եւ չմոռնանք, որ 
թագաւորներուն սովորութեան մէջ չկար խնճոյքի մը եկած թագաւորներուն սովորութեան մէջ չկար խնճոյքի մը եկած թագաւորներուն սովորութեան մէջ չկար խնճոյքի մը եկած թագաւորներուն սովորութեան մէջ չկար խնճոյքի մը եկած 
հրաւիրեալներուն ներկայութեան նման բան կատարել, այլ հրաւիրեալներուն ներկայութեան նման բան կատարել, այլ հրաւիրեալներուն ներկայութեան նման բան կատարել, այլ հրաւիրեալներուն ներկայութեան նման բան կատարել, այլ 
խօսքով` վճիռ արձակել եւխօսքով` վճիռ արձակել եւխօսքով` վճիռ արձակել եւխօսքով` վճիռ արձակել եւ    իսկոյն վճիռը գործադրել: Նոյնիսկ իսկոյն վճիռը գործադրել: Նոյնիսկ իսկոյն վճիռը գործադրել: Նոյնիսկ իսկոյն վճիռը գործադրել: Նոյնիսկ 
եթէ նման պարագայի վճիռ մը արձակուէր` անոր եթէ նման պարագայի վճիռ մը արձակուէր` անոր եթէ նման պարագայի վճիռ մը արձակուէր` անոր եթէ նման պարագայի վճիռ մը արձակուէր` անոր 
գործադրումը մէկգործադրումը մէկգործադրումը մէկգործադրումը մէկ----երկու օր ետք տեղի կ'ունենար:երկու օր ետք տեղի կ'ունենար:երկու օր ետք տեղի կ'ունենար:երկու օր ետք տեղի կ'ունենար:    

զ) Մատթէոս Աւետարանիչ, 14.5զ) Մատթէոս Աւետարանիչ, 14.5զ) Մատթէոս Աւետարանիչ, 14.5զ) Մատթէոս Աւետարանիչ, 14.5----ին մէջ կը հաստատէ թէ ին մէջ կը հաստատէ թէ ին մէջ կը հաստատէ թէ ին մէջ կը հաստատէ թէ 
««««Հերովդէս կ'ուզէր սպաննել ՅովհաննէսըՀերովդէս կ'ուզէր սպաննել ՅովհաննէսըՀերովդէս կ'ուզէր սպաննել ՅովհաննէսըՀերովդէս կ'ուզէր սպաննել Յովհաննէսը»:»:»:»:    Այս հաստատումը Այս հաստատումը Այս հաստատումը Այս հաստատումը 
նաեւ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Հնաեւ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Հնաեւ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Հնաեւ յստակօրէն ցոյց կու տայ, թէ Հերովդէսի ակնածանքն ու երովդէսի ակնածանքն ու երովդէսի ակնածանքն ու երովդէսի ակնածանքն ու 
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յարգանքը Յովհաննէսի հանդէպ ձեւակայարգանքը Յովհաննէսի հանդէպ ձեւակայարգանքը Յովհաննէսի հանդէպ ձեւակայարգանքը Յովհաննէսի հանդէպ ձեւական էին, կեն էին, կեն էին, կեն էին, կե´́́́ղծ էինղծ էինղծ էինղծ էին: : : : 
Իսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչո´́́́ւ շուտով չկրցաւ զինք սպաննել, նոյն համարը կը ւ շուտով չկրցաւ զինք սպաննել, նոյն համարը կը ւ շուտով չկրցաւ զինք սպաննել, նոյն համարը կը ւ շուտով չկրցաւ զինք սպաննել, նոյն համարը կը 
պատասխանէ` որովհետեւ պատասխանէ` որովհետեւ պատասխանէ` որովհետեւ պատասխանէ` որովհետեւ ««««ժողովուրդէն կը վախնար, քանի ժողովուրդէն կը վախնար, քանի ժողովուրդէն կը վախնար, քանի ժողովուրդէն կը վախնար, քանի 
մարդիկ զայն իբրեւ մարգարէ կ'ընդունէինմարդիկ զայն իբրեւ մարգարէ կ'ընդունէինմարդիկ զայն իբրեւ մարգարէ կ'ընդունէինմարդիկ զայն իբրեւ մարգարէ կ'ընդունէին»:»:»:»:    Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, Այս իմաստով, 
Հերովդէս ոՀերովդէս ոՀերովդէս ոՀերովդէս ո´́́́չ թէ չէր ուզչ թէ չէր ուզչ թէ չէր ուզչ թէ չէր ուզեր սպաննել Յովհաննէսը, այլ չէր եր սպաննել Յովհաննէսը, այլ չէր եր սպաննել Յովհաննէսը, այլ չէր եր սպաննել Յովհաննէսը, այլ չէր 
կրնար սպաննել, որովհետեւ կրնար սպաննել, որովհետեւ կրնար սպաննել, որովհետեւ կրնար սպաննել, որովհետեւ ««««ժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնար»:»:»:»:    Եւ Եւ Եւ Եւ 
սա կը նշանակէ, թէ Հերովդէս ոսա կը նշանակէ, թէ Հերովդէս ոսա կը նշանակէ, թէ Հերովդէս ոսա կը նշանակէ, թէ Հերովդէս ո´́́́չ թէ Աստուծմէ կամ անոր չ թէ Աստուծմէ կամ անոր չ թէ Աստուծմէ կամ անոր չ թէ Աստուծմէ կամ անոր 
օրէնքէն կը վախնար, ոօրէնքէն կը վախնար, ոօրէնքէն կը վախնար, ոօրէնքէն կը վախնար, ո´́́́չ թէ Յովհաննէսէն կամ անոր չ թէ Յովհաննէսէն կամ անոր չ թէ Յովհաննէսէն կամ անոր չ թէ Յովհաննէսէն կամ անոր 
քարոզներէն կը վախնար, այլ քարոզներէն կը վախնար, այլ քարոզներէն կը վախնար, այլ քարոզներէն կը վախնար, այլ ««««ժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնարժողովուրդէն կը վախնար»,»,»,»,    
որովհետեւ գիտէր որ եթէորովհետեւ գիտէր որ եթէորովհետեւ գիտէր որ եթէորովհետեւ գիտէր որ եթէ    ժողովուրդը միահամուռ կերպով ժողովուրդը միահամուռ կերպով ժողովուրդը միահամուռ կերպով ժողովուրդը միահամուռ կերպով 
ապստամբէր իր դէմ` զայն հանդարտեցնելը դժուար պիտի ապստամբէր իր դէմ` զայն հանդարտեցնելը դժուար պիտի ապստամբէր իր դէմ` զայն հանդարտեցնելը դժուար պիտի ապստամբէր իր դէմ` զայն հանդարտեցնելը դժուար պիտի 
ըլլար. ժողովուրդը կրնար զինք գահազրկել, կրնար սպաննել. ըլլար. ժողովուրդը կրնար զինք գահազրկել, կրնար սպաննել. ըլլար. ժողովուրդը կրնար զինք գահազրկել, կրնար սպաննել. ըլլար. ժողովուրդը կրնար զինք գահազրկել, կրնար սպաննել. 
այլ բացատրութեամբ մը, Հերովդէս իր անձին, իր դիրքին, իր այլ բացատրութեամբ մը, Հերովդէս իր անձին, իր դիրքին, իր այլ բացատրութեամբ մը, Հերովդէս իր անձին, իր դիրքին, իր այլ բացատրութեամբ մը, Հերովդէս իր անձին, իր դիրքին, իր 
գահին ու հանգամանքին վրայ էր որ կը վախնար: Շա՜տ գահին ու հանգամանքին վրայ էր որ կը վախնար: Շա՜տ գահին ու հանգամանքին վրայ էր որ կը վախնար: Շա՜տ գահին ու հանգամանքին վրայ էր որ կը վախնար: Շա՜տ 
մարդիկ կան որ շատ բամարդիկ կան որ շատ բամարդիկ կան որ շատ բամարդիկ կան որ շատ բան ընել կ'ուզեն, բայց չեն ըներ` ոն ընել կ'ուզեն, բայց չեն ըներ` ոն ընել կ'ուզեն, բայց չեն ըներ` ոն ընել կ'ուզեն, բայց չեն ըներ` ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
որովհետեւ Աստուծմէ կը վախնան, այլ` որովհետեւ որովհետեւ Աստուծմէ կը վախնան, այլ` որովհետեւ որովհետեւ Աստուծմէ կը վախնան, այլ` որովհետեւ որովհետեւ Աստուծմէ կը վախնան, այլ` որովհետեւ 
ժողովուրդէն կը վախնան: ժողովուրդէն կը վախնան: ժողովուրդէն կը վախնան: ժողովուրդէն կը վախնան:     

3) 3) 3) 3) Կը հաստատուի թէ թագաւորը չկրցաւ մերժել Կը հաստատուի թէ թագաւորը չկրցաւ մերժել Կը հաստատուի թէ թագաւորը չկրցաւ մերժել Կը հաստատուի թէ թագաւորը չկրցաւ մերժել 
աղջկան` աղջկան` աղջկան` աղջկան` ««««հրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառովհրաւիրեալներուն պատճառով»:»:»:»:    Հերովդէս մեծ Հերովդէս մեծ Հերովդէս մեծ Հերովդէս մեծ 
կարեւորութիւն տուաւ հրաւիրեալներուն: Ան խորհեցաւ թէ կարեւորութիւն տուաւ հրաւիրեալներուն: Ան խորհեցաւ թէ կարեւորութիւն տուաւ հրաւիրեալներուն: Ան խորհեցաւ թէ կարեւորութիւն տուաւ հրաւիրեալներուն: Ան խորհեցաւ թէ 
կրնար կրնար կրնար կրնար իր արժէքը կորսնցնել անոնց դիմաց, եթէ երբեք իր իր արժէքը կորսնցնել անոնց դիմաց, եթէ երբեք իր իր արժէքը կորսնցնել անոնց դիմաց, եթէ երբեք իր իր արժէքը կորսնցնել անոնց դիմաց, եթէ երբեք իր 
կատարած երդումն ու տուած խոստումը չկատարէր: կատարած երդումն ու տուած խոստումը չկատարէր: կատարած երդումն ու տուած խոստումը չկատարէր: կատարած երդումն ու տուած խոստումը չկատարէր: 
Հերովդէս չէր ուզեր նսեմանալ եւ չէր ուզեր որ իր խօսքը Հերովդէս չէր ուզեր նսեմանալ եւ չէր ուզեր որ իր խօսքը Հերովդէս չէր ուզեր նսեմանալ եւ չէր ուզեր որ իր խօսքը Հերովդէս չէր ուզեր նսեմանալ եւ չէր ուզեր որ իր խօսքը 
անզօր բան իբրեւ հանդէս գար հրաւիրեալներուն ներկաանզօր բան իբրեւ հանդէս գար հրաւիրեալներուն ներկաանզօր բան իբրեւ հանդէս գար հրաւիրեալներուն ներկաանզօր բան իբրեւ հանդէս գար հրաւիրեալներուն ներկա----
յութեան, մանաւանդ որ անոնք սովորական կամ հասարակ յութեան, մանաւանդ որ անոնք սովորական կամ հասարակ յութեան, մանաւանդ որ անոնք սովորական կամ հասարակ յութեան, մանաւանդ որ անոնք սովորական կամ հասարակ 
հրաւիրեալներ չէհրաւիրեալներ չէհրաւիրեալներ չէհրաւիրեալներ չէին, այլ` նախարարներ, հազարապետներ, եւ ին, այլ` նախարարներ, հազարապետներ, եւ ին, այլ` նախարարներ, հազարապետներ, եւ ին, այլ` նախարարներ, հազարապետներ, եւ 
Գալիլեայի երեւելիներ, ինչ որ 21Գալիլեայի երեւելիներ, ինչ որ 21Գալիլեայի երեւելիներ, ինչ որ 21Գալիլեայի երեւելիներ, ինչ որ 21----րդ համարը կը հաստատէ: րդ համարը կը հաստատէ: րդ համարը կը հաստատէ: րդ համարը կը հաստատէ: 
Յիշեալ նախարարները, հազարապետներն ու Գալիլեայի Յիշեալ նախարարները, հազարապետներն ու Գալիլեայի Յիշեալ նախարարները, հազարապետներն ու Գալիլեայի Յիշեալ նախարարները, հազարապետներն ու Գալիլեայի 
երեւելիները Հերովդէսի իշխանութեան ու հրամանին երեւելիները Հերովդէսի իշխանութեան ու հրամանին երեւելիները Հերովդէսի իշխանութեան ու հրամանին երեւելիները Հերովդէսի իշխանութեան ու հրամանին 
ենթակայ էին. եւ Հերովդէս վստահաբար մտածեց որ եթէ ենթակայ էին. եւ Հերովդէս վստահաբար մտածեց որ եթէ ենթակայ էին. եւ Հերովդէս վստահաբար մտածեց որ եթէ ենթակայ էին. եւ Հերովդէս վստահաբար մտածեց որ եթէ 
երբեք իր երդումին ետիներբեք իր երդումին ետիներբեք իր երդումին ետիներբեք իր երդումին ետին    չկանգնէր անոնց ներկայութեան` չկանգնէր անոնց ներկայութեան` չկանգնէր անոնց ներկայութեան` չկանգնէր անոնց ներկայութեան` 
այնուհետեւ անոնք կրնային պէտք եղած կարեւորութիւնն ու այնուհետեւ անոնք կրնային պէտք եղած կարեւորութիւնն ու այնուհետեւ անոնք կրնային պէտք եղած կարեւորութիւնն ու այնուհետեւ անոնք կրնային պէտք եղած կարեւորութիւնն ու 
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ուշադրութիւնը չտալ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն, ուշադրութիւնը չտալ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն, ուշադրութիւնը չտալ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն, ուշադրութիւնը չտալ անոր խօսքերուն ու խոստումներուն, 
հրամաններուն ու վճիռներուն: Հերովդէս նախընտրեց հրամաններուն ու վճիռներուն: Հերովդէս նախընտրեց հրամաններուն ու վճիռներուն: Հերովդէս նախընտրեց հրամաններուն ու վճիռներուն: Հերովդէս նախընտրեց 
գլխատել Աստուծոյ մարգարէն, քան կորսնցնել հաճութիւնն գլխատել Աստուծոյ մարգարէն, քան կորսնցնել հաճութիւնն գլխատել Աստուծոյ մարգարէն, քան կորսնցնել հաճութիւնն գլխատել Աստուծոյ մարգարէն, քան կորսնցնել հաճութիւնն 
ու վստահութիւնը նախարաու վստահութիւնը նախարաու վստահութիւնը նախարաու վստահութիւնը նախարարներուն, հազարապետներուն եւ րներուն, հազարապետներուն եւ րներուն, հազարապետներուն եւ րներուն, հազարապետներուն եւ 
Գալիլեայի երեւելիներուն: Տեսէք թէ իԳալիլեայի երեւելիներուն: Տեսէք թէ իԳալիլեայի երեւելիներուն: Տեսէք թէ իԳալիլեայի երեւելիներուն: Տեսէք թէ ի´́́́նչ կ'ընէ նչ կ'ընէ նչ կ'ընէ նչ կ'ընէ 
մարդահաճութիւնը, եւ թէ իմարդահաճութիւնը, եւ թէ իմարդահաճութիւնը, եւ թէ իմարդահաճութիւնը, եւ թէ ի´́́́նչ կրնան ընել մարդահաճները: նչ կրնան ընել մարդահաճները: նչ կրնան ընել մարդահաճները: նչ կրնան ընել մարդահաճները: 
Մարդահաճ մարդիկը կրնան մեծ վնասներ հասցնել իրենց Մարդահաճ մարդիկը կրնան մեծ վնասներ հասցնել իրենց Մարդահաճ մարդիկը կրնան մեծ վնասներ հասցնել իրենց Մարդահաճ մարդիկը կրնան մեծ վնասներ հասցնել իրենց 
նմաններուն, կրնան ուրիշին տունը նմաններուն, կրնան ուրիշին տունը նմաններուն, կրնան ուրիշին տունը նմաններուն, կրնան ուրիշին տունը ««««քանդելքանդելքանդելքանդել», », », », կրնան ուրիշին կրնան ուրիշին կրնան ուրիշին կրնան ուրիշին 
դժբախտութեան պատճառ դառնադժբախտութեան պատճառ դառնադժբախտութեան պատճառ դառնադժբախտութեան պատճառ դառնալ: Ես շատ հանդիպած եմ լ: Ես շատ հանդիպած եմ լ: Ես շատ հանդիպած եմ լ: Ես շատ հանդիպած եմ 
այնպիսի մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին աչքը մտնելու այնպիսի մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին աչքը մտնելու այնպիսի մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին աչքը մտնելու այնպիսի մարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին աչքը մտնելու 
համար` անոր ներկայութեան ի՜նչ զրպարտութիւններ ըրած համար` անոր ներկայութեան ի՜նչ զրպարտութիւններ ըրած համար` անոր ներկայութեան ի՜նչ զրպարտութիւններ ըրած համար` անոր ներկայութեան ի՜նչ զրպարտութիւններ ըրած 
են եւ ի՜նչ բամբասանքներ հիւսած են իրենց են եւ ի՜նչ բամբասանքներ հիւսած են իրենց են եւ ի՜նչ բամբասանքներ հիւսած են իրենց են եւ ի՜նչ բամբասանքներ հիւսած են իրենց ««««եղբօրեղբօրեղբօրեղբօր» » » » մասին: մասին: մասին: մասին: 
Բոլորս ալ հանդիպած ենք ու դեռ կը հանդիպինք այնպիսի Բոլորս ալ հանդիպած ենք ու դեռ կը հանդիպինք այնպիսի Բոլորս ալ հանդիպած ենք ու դեռ կը հանդիպինք այնպիսի Բոլորս ալ հանդիպած ենք ու դեռ կը հանդիպինք այնպիսի 
մարդոց, որոնք իրենց մեծաւոմարդոց, որոնք իրենց մեծաւոմարդոց, որոնք իրենց մեծաւոմարդոց, որոնք իրենց մեծաւորին կամ իրենց նմաններուն րին կամ իրենց նմաններուն րին կամ իրենց նմաններուն րին կամ իրենց նմաններուն 
աչքը մտնելու համար կամ անոնց հաճութիւնը շահելու աչքը մտնելու համար կամ անոնց հաճութիւնը շահելու աչքը մտնելու համար կամ անոնց հաճութիւնը շահելու աչքը մտնելու համար կամ անոնց հաճութիւնը շահելու 
համար, ճիշդ Հերովդէսի նման, պատրաստ են մէջտեղէն համար, ճիշդ Հերովդէսի նման, պատրաստ են մէջտեղէն համար, ճիշդ Հերովդէսի նման, պատրաստ են մէջտեղէն համար, ճիշդ Հերովդէսի նման, պատրաստ են մէջտեղէն 
վերցնելու Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, պատրաստ են վերցնելու Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, պատրաստ են վերցնելու Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, պատրաստ են վերցնելու Աստուծոյ խօսքին քարոզիչները, պատրաստ են 
խեղաթիւրեխեղաթիւրեխեղաթիւրեխեղաթիւրելու աստուածային ճշմարտութիւնները, պատլու աստուածային ճշմարտութիւնները, պատլու աստուածային ճշմարտութիւնները, պատլու աստուածային ճշմարտութիւնները, պատ----
րաստ են ընդմիշտ անյայտացնելու ճշմարտորաստ են ընդմիշտ անյայտացնելու ճշմարտորաստ են ընդմիշտ անյայտացնելու ճշմարտորաստ են ընդմիշտ անյայտացնելու ճշմարտութեանց ւթեանց ւթեանց ւթեանց 
յայտնիչները:յայտնիչները:յայտնիչները:յայտնիչները:    

««««Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, Ուստի թագաւորը անմիջապէս դահիճը ղրկեց, 
հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը գնաց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը գնաց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը գնաց, հրամայելով` բերել Յովհաննէսի գլուխը: Դահիճը գնաց, 
գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը վրայ գլուխը գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը վրայ գլուխը գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը վրայ գլուխը գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ եւ ափսէի մը վրայ գլուխը 
բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր բերաւ ու տուաւ աղջկան, իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր 
մօրըմօրըմօրըմօրը»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.27Մարկոս 6.27Մարկոս 6.27Մարկոս 6.27----28):28):28):28):    

1) 1) 1) 1) Բացատրեցինք աԲացատրեցինք աԲացատրեցինք աԲացատրեցինք ասկէ առաջ, թէ սկէ առաջ, թէ սկէ առաջ, թէ սկէ առաջ, թէ ««««անմիջապէսանմիջապէսանմիջապէսանմիջապէս» » » » բառը բառը բառը բառը 
ցոյց կու տայ Հերովդէսի անհամբերութիւնը վայրկեան առաջ ցոյց կու տայ Հերովդէսի անհամբերութիւնը վայրկեան առաջ ցոյց կու տայ Հերովդէսի անհամբերութիւնը վայրկեան առաջ ցոյց կու տայ Հերովդէսի անհամբերութիւնը վայրկեան առաջ 
գլխատելու Յովհաննէս Մկրտիչը: Յովհաննէսի կեանքը գլխատելու Յովհաննէս Մկրտիչը: Յովհաննէսի կեանքը գլխատելու Յովհաննէս Մկրտիչը: Յովհաննէսի կեանքը գլխատելու Յովհաննէս Մկրտիչը: Յովհաննէսի կեանքը 
խլելու գործը անյետաձգելի էր Հերովդէսի ու Հերովդիայի խլելու գործը անյետաձգելի էր Հերովդէսի ու Հերովդիայի խլելու գործը անյետաձգելի էր Հերովդէսի ու Հերովդիայի խլելու գործը անյետաձգելի էր Հերովդէսի ու Հերովդիայի 
համար, որովհետեւ դեւերուն կողմէ անոնց մէջ յարուցուած համար, որովհետեւ դեւերուն կողմէ անոնց մէջ յարուցուած համար, որովհետեւ դեւերուն կողմէ անոնց մէջ յարուցուած համար, որովհետեւ դեւերուն կողմէ անոնց մէջ յարուցուած 
մարմինի ցանկութիւնը դմարմինի ցանկութիւնը դմարմինի ցանկութիւնը դմարմինի ցանկութիւնը դարձած էր անզսպելի, եւ ուստի արձած էր անզսպելի, եւ ուստի արձած էր անզսպելի, եւ ուստի արձած էր անզսպելի, եւ ուստի 
վայրկեան առաջ պէտք էր սպաննէին Յովհաննէսը, որպէսզի վայրկեան առաջ պէտք էր սպաննէին Յովհաննէսը, որպէսզի վայրկեան առաջ պէտք էր սպաննէին Յովհաննէսը, որպէսզի վայրկեան առաջ պէտք էր սպաննէին Յովհաննէսը, որպէսզի 
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կարենային ամուսնանալ իրարու հետ, եւ որպէսզի այլեւս կարենային ամուսնանալ իրարու հետ, եւ որպէսզի այլեւս կարենային ամուսնանալ իրարու հետ, եւ որպէսզի այլեւս կարենային ամուսնանալ իրարու հետ, եւ որպէսզի այլեւս 
մէկը զիրենք չյանդիմանէր ու չդատապարտէր: Այսօր, մեր մէկը զիրենք չյանդիմանէր ու չդատապարտէր: Այսօր, մեր մէկը զիրենք չյանդիմանէր ու չդատապարտէր: Այսօր, մեր մէկը զիրենք չյանդիմանէր ու չդատապարտէր: Այսօր, մեր 
կեանքին մէջ ալ կան Հերովդէսի ու Հերովդիայի նման կեանքին մէջ ալ կան Հերովդէսի ու Հերովդիայի նման կեանքին մէջ ալ կան Հերովդէսի ու Հերովդիայի նման կեանքին մէջ ալ կան Հերովդէսի ու Հերովդիայի նման 
մարդիկ. մարդիկ` որոնք իրենցմարդիկ. մարդիկ` որոնք իրենցմարդիկ. մարդիկ` որոնք իրենցմարդիկ. մարդիկ` որոնք իրենց    մարմնական ցանկութիւնը մարմնական ցանկութիւնը մարմնական ցանկութիւնը մարմնական ցանկութիւնը 
գոհացնելու համար պատրաստ են ամէն բան ընելու. գոհացնելու համար պատրաստ են ամէն բան ընելու. գոհացնելու համար պատրաստ են ամէն բան ընելու. գոհացնելու համար պատրաստ են ամէն բան ընելու. 
մարդիկ` որոնք իրենց հաճոյքներէն չզրկուելու համար մարդիկ` որոնք իրենց հաճոյքներէն չզրկուելու համար մարդիկ` որոնք իրենց հաճոյքներէն չզրկուելու համար մարդիկ` որոնք իրենց հաճոյքներէն չզրկուելու համար 
պատրաստ են զիրենք յանդիմանող ամէն բերան` ամէն գնով պատրաստ են զիրենք յանդիմանող ամէն բերան` ամէն գնով պատրաստ են զիրենք յանդիմանող ամէն բերան` ամէն գնով պատրաստ են զիրենք յանդիմանող ամէն բերան` ամէն գնով 
լռեցնելու: Այոլռեցնելու: Այոլռեցնելու: Այոլռեցնելու: Այո´, ´, ´, ´, այսօր շատ է թիւը այն Հերովդէսներուն` այսօր շատ է թիւը այն Հերովդէսներուն` այսօր շատ է թիւը այն Հերովդէսներուն` այսօր շատ է թիւը այն Հերովդէսներուն` 
որոնք Հերովդիաներու համար, եւ  Հերորոնք Հերովդիաներու համար, եւ  Հերորոնք Հերովդիաներու համար, եւ  Հերորոնք Հերովդիաներու համար, եւ  Հերովդիաներուն` որոնք ովդիաներուն` որոնք ովդիաներուն` որոնք ովդիաներուն` որոնք 
Հերովդէսներու համար` մայր ու հայր կ'անարգեն, քոյր ու Հերովդէսներու համար` մայր ու հայր կ'անարգեն, քոյր ու Հերովդէսներու համար` մայր ու հայր կ'անարգեն, քոյր ու Հերովդէսներու համար` մայր ու հայր կ'անարգեն, քոյր ու 
եղբայր կը վիրաւորեն, հարազատ ու դրացի կ'ոտնակոխեն, եղբայր կը վիրաւորեն, հարազատ ու դրացի կ'ոտնակոխեն, եղբայր կը վիրաւորեն, հարազատ ու դրացի կ'ոտնակոխեն, եղբայր կը վիրաւորեն, հարազատ ու դրացի կ'ոտնակոխեն, 
ընկեր ու բարեկամ կը խոցոտեն, խրատ ու յորդոր կը մերժեն:ընկեր ու բարեկամ կը խոցոտեն, խրատ ու յորդոր կը մերժեն:ընկեր ու բարեկամ կը խոցոտեն, խրատ ու յորդոր կը մերժեն:ընկեր ու բարեկամ կը խոցոտեն, խրատ ու յորդոր կը մերժեն:    

2)2)2)2)    Հերովդէս Յովհաննէս Մկրտիչը սպաննելէ առաջ` նախ Հերովդէս Յովհաննէս Մկրտիչը սպաննելէ առաջ` նախ Հերովդէս Յովհաննէս Մկրտիչը սպաննելէ առաջ` նախ Հերովդէս Յովհաննէս Մկրտիչը սպաննելէ առաջ` նախ 
ինքն իր հոգին սպաննեց: Ան իր ինքն իր հոգին սպաննեց: Ան իր ինքն իր հոգին սպաննեց: Ան իր ինքն իր հոգին սպաննեց: Ան իր մարմինին ու մարմնականին մարմինին ու մարմնականին մարմինին ու մարմնականին մարմինին ու մարմնականին 
համար սպաննեց ինքն իր հոգին եւ Հերովդիայի հոգին: Միշտ համար սպաննեց ինքն իր հոգին եւ Հերովդիայի հոգին: Միշտ համար սպաննեց ինքն իր հոգին եւ Հերովդիայի հոգին: Միշտ համար սպաննեց ինքն իր հոգին եւ Հերովդիայի հոգին: Միշտ 
եղած են եւ այսօր ալ եղած են եւ այսօր ալ եղած են եւ այսօր ալ եղած են եւ այսօր ալ կան կան կան կան մարդիկ` որոնք մարմինին ու մարդիկ` որոնք մարմինին ու մարդիկ` որոնք մարմինին ու մարդիկ` որոնք մարմինին ու 
մարմնականին համար` հոգին ու հոգեկանը կը սպաննեն:մարմնականին համար` հոգին ու հոգեկանը կը սպաննեն:մարմնականին համար` հոգին ու հոգեկանը կը սպաննեն:մարմնականին համար` հոգին ու հոգեկանը կը սպաննեն:    

3) 3) 3) 3) Դահիճը գլխատիչ մարդն է, մահուան վճիռը ի գործ Դահիճը գլխատիչ մարդն է, մահուան վճիռը ի գործ Դահիճը գլխատիչ մարդն է, մահուան վճիռը ի գործ Դահիճը գլխատիչ մարդն է, մահուան վճիռը ի գործ 
դնող պաշտօնեան է, արիւնէն չքաշոդնող պաշտօնեան է, արիւնէն չքաշոդնող պաշտօնեան է, արիւնէն չքաշոդնող պաշտօնեան է, արիւնէն չքաշուող` արիւնի ծարաւ ւող` արիւնի ծարաւ ւող` արիւնի ծարաւ ւող` արիւնի ծարաւ 
մարդն է, գութի կարօտ մարդուն հանդէպ` անգութ եղող մարդն է, գութի կարօտ մարդուն հանդէպ` անգութ եղող մարդն է, գութի կարօտ մարդուն հանդէպ` անգութ եղող մարդն է, գութի կարօտ մարդուն հանդէպ` անգութ եղող 
մարդն է: Հերովդէսի պէս արիւնախանձ մէկը` բնականօրէն մարդն է: Հերովդէսի պէս արիւնախանձ մէկը` բնականօրէն մարդն է: Հերովդէսի պէս արիւնախանձ մէկը` բնականօրէն մարդն է: Հերովդէսի պէս արիւնախանձ մէկը` բնականօրէն 
իր կողքին պէտք էր ունենար դահիճի պէս արիւնահեղ իր կողքին պէտք էր ունենար դահիճի պէս արիւնահեղ իր կողքին պէտք էր ունենար դահիճի պէս արիւնահեղ իր կողքին պէտք էր ունենար դահիճի պէս արիւնահեղ 
մարդիկ: Զգոմարդիկ: Զգոմարդիկ: Զգոմարդիկ: Զգո´́́́յշ ըլլանք թէ մենք իյշ ըլլանք թէ մենք իյշ ըլլանք թէ մենք իյշ ըլլանք թէ մենք ի´́́́նչպիսի մարդիկ ենք: նչպիսի մարդիկ ենք: նչպիսի մարդիկ ենք: նչպիսի մարդիկ ենք: 
Որովհետեւ, եթէ լաւ մարդիկ ենք` լաւ մարդոՈրովհետեւ, եթէ լաւ մարդիկ ենք` լաւ մարդոՈրովհետեւ, եթէ լաւ մարդիկ ենք` լաւ մարդոՈրովհետեւ, եթէ լաւ մարդիկ ենք` լաւ մարդոց ց ց ց 
ընկերակցութիւնն է որ պիտի նախընտրենք, իսկ եթէ գէշ ընկերակցութիւնն է որ պիտի նախընտրենք, իսկ եթէ գէշ ընկերակցութիւնն է որ պիտի նախընտրենք, իսկ եթէ գէշ ընկերակցութիւնն է որ պիտի նախընտրենք, իսկ եթէ գէշ 
մարդիկ ենք` գէշ մարդոց ընկերակցութիւնը պիտի մարդիկ ենք` գէշ մարդոց ընկերակցութիւնը պիտի մարդիկ ենք` գէշ մարդոց ընկերակցութիւնը պիտի մարդիկ ենք` գէշ մարդոց ընկերակցութիւնը պիտի 
գերադասենք: Եթէ Հերովդէսի հոգին ունինք` պիտի չուզենք գերադասենք: Եթէ Հերովդէսի հոգին ունինք` պիտի չուզենք գերադասենք: Եթէ Հերովդէսի հոգին ունինք` պիտի չուզենք գերադասենք: Եթէ Հերովդէսի հոգին ունինք` պիտի չուզենք 
Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան մեր Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան մեր Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան մեր Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան մեր 
կեանքին մէջ, եւ եթէ Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունինք` կեանքին մէջ, եւ եթէ Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունինք` կեանքին մէջ, եւ եթէ Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունինք` կեանքին մէջ, եւ եթէ Յովհաննէս Մկրտիչի հոգին ունինք` 
պիտի չպիտի չպիտի չպիտի չուզենք որ Հերովդէսի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան ուզենք որ Հերովդէսի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան ուզենք որ Հերովդէսի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան ուզենք որ Հերովդէսի հոգին ունեցող մարդիկ ըլլան 
մեր կեանքին մէջ:մեր կեանքին մէջ:մեր կեանքին մէջ:մեր կեանքին մէջ:    
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4) 4) 4) 4) ««««Գլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջԳլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջԳլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջԳլխատեց Յովհաննէսը բանտին մէջ»:»:»:»:    Գլխատումները Գլխատումները Գլխատումները Գլխատումները 
բանտերուն մէջ տեղի չէին ունենար անցեալին: Գլխատման բանտերուն մէջ տեղի չէին ունենար անցեալին: Գլխատման բանտերուն մէջ տեղի չէին ունենար անցեալին: Գլխատման բանտերուն մէջ տեղի չէին ունենար անցեալին: Գլխատման 
յատուկ վայրեր կ'ըլլային պալատին կողքին եւ կամ անկէ քիչ յատուկ վայրեր կ'ըլլային պալատին կողքին եւ կամ անկէ քիչ յատուկ վայրեր կ'ըլլային պալատին կողքին եւ կամ անկէ քիչ յատուկ վայրեր կ'ըլլային պալատին կողքին եւ կամ անկէ քիչ 
մը հեռու, եւ մահուան դատապարտուողներըմը հեռու, եւ մահուան դատապարտուողներըմը հեռու, եւ մահուան դատապարտուողներըմը հեռու, եւ մահուան դատապարտուողները    հոհոհոհո´́́́ն էր որ կը ն էր որ կը ն էր որ կը ն էր որ կը 
տարուէին ու կը գլխատուէին. բայց Յովհաննէս բանտի մէջ տարուէին ու կը գլխատուէին. բայց Յովհաննէս բանտի մէջ տարուէին ու կը գլխատուէին. բայց Յովհաննէս բանտի մէջ տարուէին ու կը գլխատուէին. բայց Յովհաննէս բանտի մէջ 
գլխատուեցաւ. ինչո՞ւ համար արդեօք.գլխատուեցաւ. ինչո՞ւ համար արդեօք.գլխատուեցաւ. ինչո՞ւ համար արդեօք.գլխատուեցաւ. ինչո՞ւ համար արդեօք.----    

ա) Ոմանք կը խորհին որ եթէ անոր գլխատումը հրապաա) Ոմանք կը խորհին որ եթէ անոր գլխատումը հրապաա) Ոմանք կը խորհին որ եթէ անոր գլխատումը հրապաա) Ոմանք կը խորհին որ եթէ անոր գլխատումը հրապա----
րակային ձեւով տեղի ունենար, անոր հետեւորդները եւ րակային ձեւով տեղի ունենար, անոր հետեւորդները եւ րակային ձեւով տեղի ունենար, անոր հետեւորդները եւ րակային ձեւով տեղի ունենար, անոր հետեւորդները եւ 
անոնք որոնք զինք մարգարէ կը համարէին` կրնային յարձաանոնք որոնք զինք մարգարէ կը համարէին` կրնային յարձաանոնք որոնք զինք մարգարէ կը համարէին` կրնային յարձաանոնք որոնք զինք մարգարէ կը համարէին` կրնային յարձա----
կիլ զիկիլ զիկիլ զիկիլ զինք ազատելու համար կամ ըմբոստութիւն յառաջացնել նք ազատելու համար կամ ըմբոստութիւն յառաջացնել նք ազատելու համար կամ ըմբոստութիւն յառաջացնել նք ազատելու համար կամ ըմբոստութիւն յառաջացնել 
Հերովդէսի դէմ, եւ Հերովդէս ճիշդ այս իրողութենէն էր որ կը Հերովդէսի դէմ, եւ Հերովդէս ճիշդ այս իրողութենէն էր որ կը Հերովդէսի դէմ, եւ Հերովդէս ճիշդ այս իրողութենէն էր որ կը Հերովդէսի դէմ, եւ Հերովդէս ճիշդ այս իրողութենէն էր որ կը 
վախնար (Մատթէոս 14.5):վախնար (Մատթէոս 14.5):վախնար (Մատթէոս 14.5):վախնար (Մատթէոս 14.5):    

բ) Այն ատենուայ սովորութեան համաձայն, ոեւէ բ) Այն ատենուայ սովորութեան համաձայն, ոեւէ բ) Այն ատենուայ սովորութեան համաձայն, ոեւէ բ) Այն ատենուայ սովորութեան համաձայն, ոեւէ 
դատապարտեալի դատաստանը հրապարակային կերպով դատապարտեալի դատաստանը հրապարակային կերպով դատապարտեալի դատաստանը հրապարակային կերպով դատապարտեալի դատաստանը հրապարակային կերպով 
տեղի կ'ունենար, եւ իրեն առիթ կը տրուէր ինքզիտեղի կ'ունենար, եւ իրեն առիթ կը տրուէր ինքզիտեղի կ'ունենար, եւ իրեն առիթ կը տրուէր ինքզիտեղի կ'ունենար, եւ իրեն առիթ կը տրուէր ինքզինք ու ինքն նք ու ինքն նք ու ինքն նք ու ինքն 
իր դատը պաշտպանելու բոլորին ներկայութեան. եւ եթէ իր դատը պաշտպանելու բոլորին ներկայութեան. եւ եթէ իր դատը պաշտպանելու բոլորին ներկայութեան. եւ եթէ իր դատը պաշտպանելու բոլորին ներկայութեան. եւ եթէ 
կրցաւ ինքզինք պաշտպանել եւ փաստել որ ինք հակաօրիկրցաւ ինքզինք պաշտպանել եւ փաստել որ ինք հակաօրիկրցաւ ինքզինք պաշտպանել եւ փաստել որ ինք հակաօրիկրցաւ ինքզինք պաշտպանել եւ փաստել որ ինք հակաօրի----
նական բան մը չէր ըրած` ազատ կ'արձակուէր: Հերովդէս չէր նական բան մը չէր ըրած` ազատ կ'արձակուէր: Հերովդէս չէր նական բան մը չէր ըրած` ազատ կ'արձակուէր: Հերովդէս չէր նական բան մը չէր ըրած` ազատ կ'արձակուէր: Հերովդէս չէր 
կրնար Յովհաննէսին նման առիթ տալ, որովհետեւ գիտէր կրնար Յովհաննէսին նման առիթ տալ, որովհետեւ գիտէր կրնար Յովհաննէսին նման առիթ տալ, որովհետեւ գիտէր կրնար Յովհաննէսին նման առիթ տալ, որովհետեւ գիտէր 
անոր ըսելիքը: Յովհաննէս եթէ խօսելու առիթ ունանոր ըսելիքը: Յովհաննէս եթէ խօսելու առիթ ունանոր ըսելիքը: Յովհաննէս եթէ խօսելու առիթ ունանոր ըսելիքը: Յովհաննէս եթէ խօսելու առիթ ունենար` ենար` ենար` ենար` 
ինքզինք պիտի չպաշտպանէր, այլ` Հերովդէսին ըրածը պիտի ինքզինք պիտի չպաշտպանէր, այլ` Հերովդէսին ըրածը պիտի ինքզինք պիտի չպաշտպանէր, այլ` Հերովդէսին ըրածը պիտի ինքզինք պիտի չպաշտպանէր, այլ` Հերովդէսին ըրածը պիտի 
հրապարակէր եւ զինք պիտի դատապարտէր: Ահա թէ ինչու, հրապարակէր եւ զինք պիտի դատապարտէր: Ահա թէ ինչու, հրապարակէր եւ զինք պիտի դատապարտէր: Ահա թէ ինչու, հրապարակէր եւ զինք պիտի դատապարտէր: Ահա թէ ինչու, 
անկասկած որ Հերովդէսի իսկ թելադրութեամբ Յովհաննէս անկասկած որ Հերովդէսի իսկ թելադրութեամբ Յովհաննէս անկասկած որ Հերովդէսի իսկ թելադրութեամբ Յովհաննէս անկասկած որ Հերովդէսի իսկ թելադրութեամբ Յովհաննէս 
բանտի մէջ պէտք էր գլխատուէր, եւ առանց դատբանտի մէջ պէտք էր գլխատուէր, եւ առանց դատբանտի մէջ պէտք էր գլխատուէր, եւ առանց դատբանտի մէջ պէտք էր գլխատուէր, եւ առանց դատ----դատասդատասդատասդատաս----
տանի: տանի: տանի: տանի:     

գ) Տակաւին, ոմանք կը խորհին որ Յովհաննէս բագ) Տակաւին, ոմանք կը խորհին որ Յովհաննէս բագ) Տակաւին, ոմանք կը խորհին որ Յովհաննէս բագ) Տակաւին, ոմանք կը խորհին որ Յովհաննէս բանտի նտի նտի նտի 
մէջ պէտք էր գլխատուէր, մէկ կողմէ` որպէսզի գլխատումը մէջ պէտք էր գլխատուէր, մէկ կողմէ` որպէսզի գլխատումը մէջ պէտք էր գլխատուէր, մէկ կողմէ` որպէսզի գլխատումը մէջ պէտք էր գլխատուէր, մէկ կողմէ` որպէսզի գլխատումը 
շուտով տեղի ունենար ու վերջանար, իսկ միւս կողմէ` շուտով տեղի ունենար ու վերջանար, իսկ միւս կողմէ` շուտով տեղի ունենար ու վերջանար, իսկ միւս կողմէ` շուտով տեղի ունենար ու վերջանար, իսկ միւս կողմէ` 
անարգած ու անպատուած ըլլալու համար զինք:անարգած ու անպատուած ըլլալու համար զինք:անարգած ու անպատուած ըլլալու համար զինք:անարգած ու անպատուած ըլլալու համար զինք:    

Իսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչոԻսկ թէ ինչո´́́́ւ Հերովդէս ուզեց անարգել ու անպատուել ւ Հերովդէս ուզեց անարգել ու անպատուել ւ Հերովդէս ուզեց անարգել ու անպատուել ւ Հերովդէս ուզեց անարգել ու անպատուել 
Յովհաննէսը, վստահաբար անոր համար որ ինքզինք Յովհաննէսը, վստահաբար անոր համար որ ինքզինք Յովհաննէսը, վստահաբար անոր համար որ ինքզինք Յովհաննէսը, վստահաբար անոր համար որ ինքզինք 
անարգուած ու անպանարգուած ու անպանարգուած ու անպանարգուած ու անպատուըուած զգացեր էր անոր ատուըուած զգացեր էր անոր ատուըուած զգացեր էր անոր ատուըուած զգացեր էր անոր 
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յանդիմանողական ու պախարակողական խօսքերէն եւ յանդիմանողական ու պախարակողական խօսքերէն եւ յանդիմանողական ու պախարակողական խօսքերէն եւ յանդիմանողական ու պախարակողական խօսքերէն եւ 
զգուշացումներէն: Քննեզգուշացումներէն: Քննեզգուշացումներէն: Քննեզգուշացումներէն: Քննե´́́́նք մենք զմեզ: Արդեօք մենք եւս նք մենք զմեզ: Արդեօք մենք եւս նք մենք զմեզ: Արդեօք մենք եւս նք մենք զմեզ: Արդեօք մենք եւս 
Հերովդէսի նման չե՞նք խորհիր մեզ անարգողները Հերովդէսի նման չե՞նք խորհիր մեզ անարգողները Հերովդէսի նման չե՞նք խորհիր մեզ անարգողները Հերովդէսի նման չե՞նք խորհիր մեզ անարգողները 
անարգելու մասին, չե՞նք անպատուեր մեզ անպատուողները, անարգելու մասին, չե՞նք անպատուեր մեզ անպատուողները, անարգելու մասին, չե՞նք անպատուեր մեզ անպատուողները, անարգելու մասին, չե՞նք անպատուեր մեզ անպատուողները, 
չե՞նք վարկաբեկեր մեզ վարկաբեկողները, չեչե՞նք վարկաբեկեր մեզ վարկաբեկողները, չեչե՞նք վարկաբեկեր մեզ վարկաբեկողները, չեչե՞նք վարկաբեկեր մեզ վարկաբեկողները, չե՞նք հարուածեր ՞նք հարուածեր ՞նք հարուածեր ՞նք հարուածեր 
մեզ հարուածողները, չե՞նք զրպարտեր մեզ զրպարտողներմեզ հարուածողները, չե՞նք զրպարտեր մեզ զրպարտողներմեզ հարուածողները, չե՞նք զրպարտեր մեզ զրպարտողներմեզ հարուածողները, չե՞նք զրպարտեր մեզ զրպարտողներըըըը::::    

5555))))    ««««Եւ ափսէի մը վրայ գլուխը բերաւԵւ ափսէի մը վրայ գլուխը բերաւԵւ ափսէի մը վրայ գլուխը բերաւԵւ ափսէի մը վրայ գլուխը բերաւ»:»:»:»:    Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Մկրտիչը անարգելու ուրիշ կերպ մըն էր` անոր գլուխը Մկրտիչը անարգելու ուրիշ կերպ մըն էր` անոր գլուխը Մկրտիչը անարգելու ուրիշ կերպ մըն էր` անոր գլուխը Մկրտիչը անարգելու ուրիշ կերպ մըն էր` անոր գլուխը 
ափսէի վրայ դնելը, եւ ասիկա Հերովդիայի մտածումն էր ափսէի վրայ դնելը, եւ ասիկա Հերովդիայի մտածումն էր ափսէի վրայ դնելը, եւ ասիկա Հերովդիայի մտածումն էր ափսէի վրայ դնելը, եւ ասիկա Հերովդիայի մտածումն էր 
անշուշտ (Մատթէոս 14.8):անշուշտ (Մատթէոս 14.8):անշուշտ (Մատթէոս 14.8):անշուշտ (Մատթէոս 14.8):    

6) 6) 6) 6) ««««Ու տուաւ աղջկանՈւ տուաւ աղջկանՈւ տուաւ աղջկանՈւ տուաւ աղջկան»:»:»:»:    Տակաւին, Աստուծոյ սուրբ Տակաւին, Աստուծոյ սուրբ Տակաւին, Աստուծոյ սուրբ Տակաւին, Աստուծոյ սուրբ 
մարգարէն առաւել եւս անարգանքի առարկայ դարձնելու մարգարէն առաւել եւս անարգանքի առարկայ դարձնելու մարգարէն առաւել եւս անարգանքի առարկայ դարձնելու մարգարէն առաւել եւս անարգանքի առարկայ դարձնելու 
համար, դահիճը գլուխը կը բերէ այն սենեակը ուր Հերովդէսի համար, դահիճը գլուխը կը բերէ այն սենեակը ուր Հերովդէսի համար, դահիճը գլուխը կը բերէ այն սենեակը ուր Հերովդէսի համար, դահիճը գլուխը կը բերէ այն սենեակը ուր Հերովդէսի 
տարեդարձը տեղի կ'ունենար, եւ բոլոր տարեդարձը տեղի կ'ունենար, եւ բոլոր տարեդարձը տեղի կ'ունենար, եւ բոլոր տարեդարձը տեղի կ'ունենար, եւ բոլոր ««««նախարարներուն, նախարարներուն, նախարարներուն, նախարարներուն, 
հազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւելիներունհազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւելիներունհազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւելիներունհազարապետներուն եւ Գալիլեայի երեւելիներուն»»»»    
ներկայութեան, զանիկա կը յանձնէ աղներկայութեան, զանիկա կը յանձնէ աղներկայութեան, զանիկա կը յանձնէ աղներկայութեան, զանիկա կը յանձնէ աղջկան:ջկան:ջկան:ջկան:    

7) 7) 7) 7) ««««Իսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր մօրըԻսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր մօրըԻսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր մօրըԻսկ աղջիկն ալ տարաւ տուաւ իր մօրը»»»»::::    Հերովդիան Հերովդիան Հերովդիան Հերովդիան 
ինքն էր որ պատուիրած էր իր աղջկան որ գլուխը իրեն բերէ: ինքն էր որ պատուիրած էր իր աղջկան որ գլուխը իրեն բերէ: ինքն էր որ պատուիրած էր իր աղջկան որ գլուխը իրեն բերէ: ինքն էր որ պատուիրած էր իր աղջկան որ գլուխը իրեն բերէ: 
Ան կ'ուզէր իր աչքերով տեսնել Յովհաննէսի գլուխը, որպէսզի Ան կ'ուզէր իր աչքերով տեսնել Յովհաննէսի գլուխը, որպէսզի Ան կ'ուզէր իր աչքերով տեսնել Յովհաննէսի գլուխը, որպէսզի Ան կ'ուզէր իր աչքերով տեսնել Յովհաննէսի գլուխը, որպէսզի 
վստահ ըլլար որ մեռաւ ու միտքը հանգստանար: Արտաքին վստահ ըլլար որ մեռաւ ու միտքը հանգստանար: Արտաքին վստահ ըլլար որ մեռաւ ու միտքը հանգստանար: Արտաքին վստահ ըլլար որ մեռաւ ու միտքը հանգստանար: Արտաքին 
պատմութիւնը կը վկայէ, որ Յովհաննէսի գլխպատմութիւնը կը վկայէ, որ Յովհաննէսի գլխպատմութիւնը կը վկայէ, որ Յովհաննէսի գլխպատմութիւնը կը վկայէ, որ Յովհաննէսի գլխատումէն ետք` ատումէն ետք` ատումէն ետք` ատումէն ետք` 
Հերովդէս ու Հերովդիա երբեք ուրախ կամ յաջող օր չունեցան Հերովդէս ու Հերովդիա երբեք ուրախ կամ յաջող օր չունեցան Հերովդէս ու Հերովդիա երբեք ուրախ կամ յաջող օր չունեցան Հերովդէս ու Հերովդիա երբեք ուրախ կամ յաջող օր չունեցան 
իրենց կեանքին մէջ:իրենց կեանքին մէջ:իրենց կեանքին մէջ:իրենց կեանքին մէջ:    

8) 8) 8) 8) Հերովդէս գիտէր որ Յովհաննէս Մկրտիչ արդար ու Հերովդէս գիտէր որ Յովհաննէս Մկրտիչ արդար ու Հերովդէս գիտէր որ Յովհաննէս Մկրտիչ արդար ու Հերովդէս գիտէր որ Յովհաննէս Մկրտիչ արդար ու 
սուրբ մարդ էր, գիտէր որ ան ճշմարտութիւնը կը խօսէր ու կը սուրբ մարդ էր, գիտէր որ ան ճշմարտութիւնը կը խօսէր ու կը սուրբ մարդ էր, գիտէր որ ան ճշմարտութիւնը կը խօսէր ու կը սուրբ մարդ էր, գիտէր որ ան ճշմարտութիւնը կը խօսէր ու կը 
քարոզէր, հակառակ ասոր, ան բնաւ չքաշուեցաւ զինք քարոզէր, հակառակ ասոր, ան բնաւ չքաշուեցաւ զինք քարոզէր, հակառակ ասոր, ան բնաւ չքաշուեցաւ զինք քարոզէր, հակառակ ասոր, ան բնաւ չքաշուեցաւ զինք 
գլխատելու հրաման տագլխատելու հրաման տագլխատելու հրաման տագլխատելու հրաման տալլլլէէէէ: : : : Ան գիտակից էր իր սխալին ու Ան գիտակից էր իր սխալին ու Ան գիտակից էր իր սխալին ու Ան գիտակից էր իր սխալին ու 
մեղքին: Գիտնալ որ անձ մը ճշմարտութիւնը կը խօսի ու կը մեղքին: Գիտնալ որ անձ մը ճշմարտութիւնը կը խօսի ու կը մեղքին: Գիտնալ որ անձ մը ճշմարտութիւնը կը խօսի ու կը մեղքին: Գիտնալ որ անձ մը ճշմարտութիւնը կը խօսի ու կը 
քարոզէ` կրնայ մեզ դարձի չբերել, եթէ երբեք Հերովդէսեան քարոզէ` կրնայ մեզ դարձի չբերել, եթէ երբեք Հերովդէսեան քարոզէ` կրնայ մեզ դարձի չբերել, եթէ երբեք Հերովդէսեան քարոզէ` կրնայ մեզ դարձի չբերել, եթէ երբեք Հերովդէսեան 
չար սիրտ ունինք:չար սիրտ ունինք:չար սիրտ ունինք:չար սիրտ ունինք:    

9) 9) 9) 9) Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. « « « «Հերովդէս փոխանակ Հերովդէս փոխանակ Հերովդէս փոխանակ Հերովդէս փոխանակ 
շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ որ տարի մը եւս կը շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ որ տարի մը եւս կը շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ որ տարի մը եւս կը շնորհակալութիւն յայտնելու Աստուծոյ որ տարի մը եւս կը 
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շնորհէրշնորհէրշնորհէրշնորհէր    իրեն, ընդհակառակը, իր գործած չարիքներուն իրեն, ընդհակառակը, իր գործած չարիքներուն իրեն, ընդհակառակը, իր գործած չարիքներուն իրեն, ընդհակառակը, իր գործած չարիքներուն 
վրայ` չարիք մը եւս աւելցուցվրայ` չարիք մը եւս աւելցուցվրայ` չարիք մը եւս աւելցուցվրայ` չարիք մը եւս աւելցուց»»»»::::    

10) 10) 10) 10) Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ.Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. « « « «Հերովդէս իր տարեդարձին Հերովդէս իր տարեդարձին Հերովդէս իր տարեդարձին Հերովդէս իր տարեդարձին 
առիթով փոխանակ ազատ արձակելու կապանքի մէջ առիթով փոխանակ ազատ արձակելու կապանքի մէջ առիթով փոխանակ ազատ արձակելու կապանքի մէջ առիթով փոխանակ ազատ արձակելու կապանքի մէջ 
եղողները, ընդհակառակը, գլխատել կու տայ կապանքի մէջ եղողները, ընդհակառակը, գլխատել կու տայ կապանքի մէջ եղողները, ընդհակառակը, գլխատել կու տայ կապանքի մէջ եղողները, ընդհակառակը, գլխատել կու տայ կապանքի մէջ 
եղողըեղողըեղողըեղողը»»»»::::    

11) 11) 11) 11) Մտածենք թէ մենք մեր տարեդարձներՄտածենք թէ մենք մեր տարեդարձներՄտածենք թէ մենք մեր տարեդարձներՄտածենք թէ մենք մեր տարեդարձներուն օրով ի՞նչ ուն օրով ի՞նչ ուն օրով ի՞նչ ուն օրով ի՞նչ 
կ'ընենք կամ ի՞նչ կու տանք Տիրոջ: Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. կ'ընենք կամ ի՞նչ կու տանք Տիրոջ: Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. կ'ընենք կամ ի՞նչ կու տանք Տիրոջ: Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. կ'ընենք կամ ի՞նչ կու տանք Տիրոջ: Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. 
««««Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս Հերովդէս իր տարեդարձին օրը արիւն թափեցիր տարեդարձին օրը արիւն թափեցիր տարեդարձին օրը արիւն թափեցիր տարեդարձին օրը արիւն թափեց»:»:»:»:    Որոգինէս Որոգինէս Որոգինէս Որոգինէս 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ի՜նչ անիծեալ տարեդարձ մը, որուն առիթով ու Ի՜նչ անիծեալ տարեդարձ մը, որուն առիթով ու Ի՜նչ անիծեալ տարեդարձ մը, որուն առիթով ու Ի՜նչ անիծեալ տարեդարձ մը, որուն առիթով ու 
պատճառով սուրբ մարդու մը արիւնը կը թափուիպատճառով սուրբ մարդու մը արիւնը կը թափուիպատճառով սուրբ մարդու մը արիւնը կը թափուիպատճառով սուրբ մարդու մը արիւնը կը թափուի»:»:»:»:    
Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. Թէոֆլաքեդէոս կ'ըսէ. ««««Հերովդէսին տարեդարձՀերովդէսին տարեդարձՀերովդէսին տարեդարձՀերովդէսին տարեդարձին առիթով` ին առիթով` ին առիթով` ին առիթով` 
դժոխքին դռները բացուեցան անոր դիմաց, քանի սպաննեց դժոխքին դռները բացուեցան անոր դիմաց, քանի սպաննեց դժոխքին դռները բացուեցան անոր դիմաց, քանի սպաննեց դժոխքին դռները բացուեցան անոր դիմաց, քանի սպաննեց 
նախակարապետը դժոխքին հիմերը սասանող Փրկիչիննախակարապետը դժոխքին հիմերը սասանող Փրկիչիննախակարապետը դժոխքին հիմերը սասանող Փրկիչիննախակարապետը դժոխքին հիմերը սասանող Փրկիչին»:»:»:»:    

12) 12) 12) 12) Հերովդէսի ձեռքով Յովհաննէս Մկրտիչի նահատաՀերովդէսի ձեռքով Յովհաննէս Մկրտիչի նահատաՀերովդէսի ձեռքով Յովհաննէս Մկրտիչի նահատաՀերովդէսի ձեռքով Յովհաննէս Մկրտիչի նահատա----
կութեան մասին ոչ միայն Աւետարաններուն մէջ կը կութեան մասին ոչ միայն Աւետարաններուն մէջ կը կութեան մասին ոչ միայն Աւետարաններուն մէջ կը կութեան մասին ոչ միայն Աւետարաններուն մէջ կը 
կարդանք, այլեւ արտաքին աղբիւրներու մէջ. այսպէս, օրիկարդանք, այլեւ արտաքին աղբիւրներու մէջ. այսպէս, օրիկարդանք, այլեւ արտաքին աղբիւրներու մէջ. այսպէս, օրիկարդանք, այլեւ արտաքին աղբիւրներու մէջ. այսպէս, օրի----
նակ, հնակ, հնակ, հնակ, հրեայ պատմիչ Յովսէփոս կը խօսի անոր նահատակուրեայ պատմիչ Յովսէփոս կը խօսի անոր նահատակուրեայ պատմիչ Յովսէփոս կը խօսի անոր նահատակուրեայ պատմիչ Յովսէփոս կը խօսի անոր նահատակու----
թեան  մասին, բայց դժբախտաբար խեղաթիւրելով ճշմարտութեան  մասին, բայց դժբախտաբար խեղաթիւրելով ճշմարտութեան  մասին, բայց դժբախտաբար խեղաթիւրելով ճշմարտութեան  մասին, բայց դժբախտաբար խեղաթիւրելով ճշմարտու----
թիւնը: Ան իր գրութեան մէջ չ'ըսեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ թիւնը: Ան իր գրութեան մէջ չ'ըսեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ թիւնը: Ան իր գրութեան մէջ չ'ըսեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ թիւնը: Ան իր գրութեան մէջ չ'ըսեր թէ Յովհաննէս Մկրտիչ 
գլխատուեցաւ գլխատուեցաւ գլխատուեցաւ գլխատուեցաւ Սողոմէի պարին պատճառով եւ անոր մօրը` Սողոմէի պարին պատճառով եւ անոր մօրը` Սողոմէի պարին պատճառով եւ անոր մօրը` Սողոմէի պարին պատճառով եւ անոր մօրը` 
Հերովդիայի դրդումով. այլ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Հերովդիայի դրդումով. այլ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Հերովդիայի դրդումով. այլ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս Հերովդիայի դրդումով. այլ կը հաստատէ, թէ Յովհաննէս 
գլխատուեցգլխատուեցգլխատուեցգլխատուեցաւ, որովհետեւ փորձեց հրեայ ազգը դրդել աւ, որովհետեւ փորձեց հրեայ ազգը դրդել աւ, որովհետեւ փորձեց հրեայ ազգը դրդել աւ, որովհետեւ փորձեց հրեայ ազգը դրդել 
թագաւորին դէմ. այս իմաստով, թագաւորին դէմ. այս իմաստով, թագաւորին դէմ. այս իմաստով, թագաւորին դէմ. այս իմաստով, Յովսէփոս պատմիչին Յովսէփոս պատմիչին Յովսէփոս պատմիչին Յովսէփոս պատմիչին 
համաձայն, Յովհաննէս Մկրտիչին նահատակութիւնը իր համաձայն, Յովհաննէս Մկրտիչին նահատակութիւնը իր համաձայն, Յովհաննէս Մկրտիչին նահատակութիւնը իր համաձայն, Յովհաննէս Մկրտիչին նահատակութիւնը իր 
խռովարարութեան պատճառով էր, եւ ոչ թէ Հերովդէսի խռովարարութեան պատճառով էր, եւ ոչ թէ Հերովդէսի խռովարարութեան պատճառով էր, եւ ոչ թէ Հերովդէսի խռովարարութեան պատճառով էր, եւ ոչ թէ Հերովդէսի 
պոռնկական մեղքը յանդիմանելուն հետեւանքով:պոռնկական մեղքը յանդիմանելուն հետեւանքով:պոռնկական մեղքը յանդիմանելուն հետեւանքով:պոռնկական մեղքը յանդիմանելուն հետեւանքով:    

13) 13) 13) 13) Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. Յովհան Ոսկեբերան կ'ըսէ. ««««ՀերովդէՀերովդէՀերովդէՀերովդէս թափեց ս թափեց ս թափեց ս թափեց 
Յովհաննէս Մկրտիչին արիւնը, որպէսզի իր եղբօր կինը Յովհաննէս Մկրտիչին արիւնը, որպէսզի իր եղբօր կինը Յովհաննէս Մկրտիչին արիւնը, որպէսզի իր եղբօր կինը Յովհաննէս Մկրտիչին արիւնը, որպէսզի իր եղբօր կինը 
ունենար, իսկ Յիսուս թափեց ինքն իր արիւնը որպէսզի ունենար, իսկ Յիսուս թափեց ինքն իր արիւնը որպէսզի ունենար, իսկ Յիսուս թափեց ինքն իր արիւնը որպէսզի ունենար, իսկ Յիսուս թափեց ինքն իր արիւնը որպէսզի 
ազատէր իր հարսը Սատանային ձեռքէնազատէր իր հարսը Սատանային ձեռքէնազատէր իր հարսը Սատանային ձեռքէնազատէր իր հարսը Սատանային ձեռքէն»:»:»:»:    
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14)14)14)14)    Հերովդէս գլխատել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, բայց Հերովդէս գլխատել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, բայց Հերովդէս գլխատել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, բայց Հերովդէս գլխատել տուաւ Յովհաննէս Մկրտիչը, բայց 
երբ լսեց Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին, կարծեց որ երբ լսեց Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին, կարծեց որ երբ լսեց Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին, կարծեց որ երբ լսեց Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին, կարծեց որ 
Յովհաննէս ՄՅովհաննէս ՄՅովհաննէս ՄՅովհաննէս Մկրտիչը ինքն էր որ մեռելներէն յարութիւն կրտիչը ինքն էր որ մեռելներէն յարութիւն կրտիչը ինքն էր որ մեռելներէն յարութիւն կրտիչը ինքն էր որ մեռելներէն յարութիւն 
առած է: Սա կը նշանակէ, թէ չէր մոռցած Յովհաննէս առած է: Սա կը նշանակէ, թէ չէր մոռցած Յովհաննէս առած է: Սա կը նշանակէ, թէ չէր մոռցած Յովհաննէս առած է: Սա կը նշանակէ, թէ չէր մոռցած Յովհաննէս 
Մկրտիչին հանդէպ իր կատարած ոճրագործութիւնը, եւ սա Մկրտիչին հանդէպ իր կատարած ոճրագործութիւնը, եւ սա Մկրտիչին հանդէպ իր կատարած ոճրագործութիւնը, եւ սա Մկրտիչին հանդէպ իր կատարած ոճրագործութիւնը, եւ սա 
ցոյց կու տայ թէ ան իր ըրածին համար կը տանջուէր, կը ցոյց կու տայ թէ ան իր ըրածին համար կը տանջուէր, կը ցոյց կու տայ թէ ան իր ըրածին համար կը տանջուէր, կը ցոյց կու տայ թէ ան իր ըրածին համար կը տանջուէր, կը 
չարչարուէր, կը խղճահարուէր, եւ ներքին հալածանք, կսկիծ չարչարուէր, կը խղճահարուէր, եւ ներքին հալածանք, կսկիծ չարչարուէր, կը խղճահարուէր, եւ ներքին հալածանք, կսկիծ չարչարուէր, կը խղճահարուէր, եւ ներքին հալածանք, կսկիծ 
ու վախ կ'ապրէր:ու վախ կ'ապրէր:ու վախ կ'ապրէր:ու վախ կ'ապրէր:    Ան արտաքնապէս կրցած էր լռեցնել Ան արտաքնապէս կրցած էր լռեցնել Ան արտաքնապէս կրցած էր լռեցնել Ան արտաքնապէս կրցած էր լռեցնել 
Յովհաննէս Մկրտիչին ձայնը, բայց չէր կրցած լռեցնել անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ձայնը, բայց չէր կրցած լռեցնել անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ձայնը, բայց չէր կրցած լռեցնել անոր Յովհաննէս Մկրտիչին ձայնը, բայց չէր կրցած լռեցնել անոր 
ձայնը իր ներսիդին: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ մեղքը ձայնը իր ներսիդին: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ մեղքը ձայնը իր ներսիդին: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ մեղքը ձայնը իր ներսիդին: Այս իրողութենէն կը սորվինք, թէ մեղքը 
կը կորսնցնէ մարդուն ներքին խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կը կորսնցնէ մարդուն ներքին խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կը կորսնցնէ մարդուն ներքին խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ կը կորսնցնէ մարդուն ներքին խաղաղութիւնը, կը կորսնցնէ 
մարդուն հոգեկան հանգիստը:մարդուն հոգեկան հանգիստը:մարդուն հոգեկան հանգիստը:մարդուն հոգեկան հանգիստը:    

15) 15) 15) 15) Յովհաննէս յանդիմանեց Հերովդէսը Յովհաննէս յանդիմանեց Հերովդէսը Յովհաննէս յանդիմանեց Հերովդէսը Յովհաննէս յանդիմանեց Հերովդէսը իր գործած իր գործած իր գործած իր գործած 
մեղքին համար եւ սպաննուեցաւ: Մեղքը յանդիմանելը իր մեղքին համար եւ սպաննուեցաւ: Մեղքը յանդիմանելը իր մեղքին համար եւ սպաննուեցաւ: Մեղքը յանդիմանելը իր մեղքին համար եւ սպաննուեցաւ: Մեղքը յանդիմանելը իր 
գինը ունի: Հին Կտակարանի բոլոր մարգարէները գինը ունի: Հին Կտակարանի բոլոր մարգարէները գինը ունի: Հին Կտակարանի բոլոր մարգարէները գինը ունի: Հին Կտակարանի բոլոր մարգարէները 
հալածուեցան` որովհետեւ յանդիմանեցին մեղքը: Մենք` հալածուեցան` որովհետեւ յանդիմանեցին մեղքը: Մենք` հալածուեցան` որովհետեւ յանդիմանեցին մեղքը: Մենք` հալածուեցան` որովհետեւ յանդիմանեցին մեղքը: Մենք` 
Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կրնա՞նք Յովհաննէսի նման Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կրնա՞նք Յովհաննէսի նման Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կրնա՞նք Յովհաննէսի նման Աստուծոյ խօսքի քարոզիչներս, կրնա՞նք Յովհաննէսի նման 
համարձակօրէն յանդիմանել մեղքը, եւ պատրա՞ստ ենք մեր համարձակօրէն յանդիմանել մեղքը, եւ պատրա՞ստ ենք մեր համարձակօրէն յանդիմանել մեղքը, եւ պատրա՞ստ ենք մեր համարձակօրէն յանդիմանել մեղքը, եւ պատրա՞ստ ենք մեր 
կկկկատարած յանդիմանութեան գինը վճարելու: Կան ատարած յանդիմանութեան գինը վճարելու: Կան ատարած յանդիմանութեան գինը վճարելու: Կան ատարած յանդիմանութեան գինը վճարելու: Կան 
քարոզիչներ որոնքքարոզիչներ որոնքքարոզիչներ որոնքքարոզիչներ որոնք    կը խուսափին մեղքի մասին խօսելէկը խուսափին մեղքի մասին խօսելէկը խուսափին մեղքի մասին խօսելէկը խուսափին մեղքի մասին խօսելէ, , , , ոոոո´́́́չ չ չ չ 
թէ որովհետեւ իրենք անմեղ են, եւ ոթէ որովհետեւ իրենք անմեղ են, եւ ոթէ որովհետեւ իրենք անմեղ են, եւ ոթէ որովհետեւ իրենք անմեղ են, եւ ո´́́́չ թէ որովհետեւ իրենց չ թէ որովհետեւ իրենց չ թէ որովհետեւ իրենց չ թէ որովհետեւ իրենց 
ունկնդիրները մեղք չունին, այլ` որովհետեւ կը վախնան որ ունկնդիրները մեղք չունին, այլ` որովհետեւ կը վախնան որ ունկնդիրները մեղք չունին, այլ` որովհետեւ կը վախնան որ ունկնդիրները մեղք չունին, այլ` որովհետեւ կը վախնան որ 
ժողովուրդը ալ զիրենք չսիրէ, չգնահատէ, չվարձատրէ:ժողովուրդը ալ զիրենք չսիրէ, չգնահատէ, չվարձատրէ:ժողովուրդը ալ զիրենք չսիրէ, չգնահատէ, չվարձատրէ:ժողովուրդը ալ զիրենք չսիրէ, չգնահատէ, չվարձատրէ:    

16) 16) 16) 16) Յովհաննէս Մկրտիչ կրնար խուսափիլ մահէն եթէ Յովհաննէս Մկրտիչ կրնար խուսափիլ մահէն եթէ Յովհաննէս Մկրտիչ կրնար խուսափիլ մահէն եթէ Յովհաննէս Մկրտիչ կրնար խուսափիլ մահէն եթէ 
երբեք չխօսէր Հերովդէսի սխալին մասին: Ան սակայն երբեք չխօսէր Հերովդէսի սխալին մասին: Ան սակայն երբեք չխօսէր Հերովդէսի սխալին մասին: Ան սակայն երբեք չխօսէր Հերովդէսի սխալին մասին: Ան սակայն 
նախընտրեց մեռնիլ ճշմարտութեան համար քան ծածկել նախընտրեց մեռնիլ ճշմարտութեան համար քան ծածկել նախընտրեց մեռնիլ ճշմարտութեան համար քան ծածկել նախընտրեց մեռնիլ ճշմարտութեան համար քան ծածկել 
ճշմարտութիւնը: Ամբրոսիոս կ'ըսէ. ճշմարտութիւնը: Ամբրոսիոս կ'ըսէ. ճշմարտութիւնը: Ամբրոսիոս կ'ըսէ. ճշմարտութիւնը: Ամբրոսիոս կ'ըսէ. ««««Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ Յովհաննէս Մկրտիչ 
գիտէր որ եթէ երբեք խօսէր Հերովդէս թագաւորին եւ անոր գիտէր որ եթէ երբեք խօսէր Հերովդէս թագաւորին եւ անոր գիտէր որ եթէ երբեք խօսէր Հերովդէս թագաւորին եւ անոր գիտէր որ եթէ երբեք խօսէր Հերովդէս թագաւորին եւ անոր 
գործած մեղքին դէմ`գործած մեղքին դէմ`գործած մեղքին դէմ`գործած մեղքին դէմ`    պիտի սպաննուէրպիտի սպաննուէրպիտի սպաննուէրպիտի սպաննուէր»:»:»:»:    

17) 17) 17) 17) Յերոնիմոս կ'ըսէ, թէ երբ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը Յերոնիմոս կ'ըսէ, թէ երբ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը Յերոնիմոս կ'ըսէ, թէ երբ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը Յերոնիմոս կ'ըսէ, թէ երբ աղջիկը Յովհաննէսի գլուխը 
յանձնեց իր մօրը, Հերովդիա ասեղով մը դուրս քաշեց անոր յանձնեց իր մօրը, Հերովդիա ասեղով մը դուրս քաշեց անոր յանձնեց իր մօրը, Հերովդիա ասեղով մը դուրս քաշեց անոր յանձնեց իր մօրը, Հերովդիա ասեղով մը դուրս քաշեց անոր 
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լեզուն, որովհետեւ այդ իր լեզուով Յովհաննէս պախարակած լեզուն, որովհետեւ այդ իր լեզուով Յովհաննէս պախարակած լեզուն, որովհետեւ այդ իր լեզուով Յովհաննէս պախարակած լեզուն, որովհետեւ այդ իր լեզուով Յովհաննէս պախարակած 
էր զիրենք:էր զիրենք:էր զիրենք:էր զիրենք:    

««««Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, եկան, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, եկան, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, եկան, Երբ Յովհաննէսի աշակերտները լսեցին ասիկա, եկան, 
առին մարմինը եւ գերեառին մարմինը եւ գերեառին մարմինը եւ գերեառին մարմինը եւ գերեզմանի մը մէջ դրինզմանի մը մէջ դրինզմանի մը մէջ դրինզմանի մը մէջ դրին»»»» ( ( ( (Մարկոս 6.29):Մարկոս 6.29):Մարկոս 6.29):Մարկոս 6.29):    

1) 1) 1) 1) ««««Յովհաննէսի աշակերտներըՅովհաննէսի աշակերտներըՅովհաննէսի աշակերտներըՅովհաննէսի աշակերտները»:»:»:»:    Քանի՞ աշակերտ ունէր Քանի՞ աշակերտ ունէր Քանի՞ աշակերտ ունէր Քանի՞ աշակերտ ունէր 
Յովհաննէս Մկրտիչ եւ որո՞նք էին անոնք: Անոնց թիւը չենք Յովհաննէս Մկրտիչ եւ որո՞նք էին անոնք: Անոնց թիւը չենք Յովհաննէս Մկրտիչ եւ որո՞նք էին անոնք: Անոնց թիւը չենք Յովհաննէս Մկրտիչ եւ որո՞նք էին անոնք: Անոնց թիւը չենք 
գիտեր, բայց յստակ է որ 4 կամ 5 աշակերտէ աւելի էին. գիտեր, բայց յստակ է որ 4 կամ 5 աշակերտէ աւելի էին. գիտեր, բայց յստակ է որ 4 կամ 5 աշակերտէ աւելի էին. գիտեր, բայց յստակ է որ 4 կամ 5 աշակերտէ աւելի էին. 
ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք որ ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք որ ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք որ ասիկա յստակ կը դառնայ եթէ երբեք նկատի առնենք որ 
Ղուկաս կ'ըսէ, թէ Ղուկաս կ'ըսէ, թէ Ղուկաս կ'ըսէ, թէ Ղուկաս կ'ըսէ, թէ ««««ՅոՅոՅոՅովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքը վհաննէս իր աշակերտներէն երկուքը վհաննէս իր աշակերտներէն երկուքը վհաննէս իր աշակերտներէն երկուքը 
քովը կանչելով` զանոնք Յիսուսի ղրկեց...քովը կանչելով` զանոնք Յիսուսի ղրկեց...քովը կանչելով` զանոնք Յիսուսի ղրկեց...քովը կանչելով` զանոնք Յիսուսի ղրկեց...»»»» ( ( ( (Ղուկաս 7.19). իսկ Ղուկաս 7.19). իսկ Ղուկաս 7.19). իսկ Ղուկաս 7.19). իսկ 
Մատթէոս կ'ըսէ. Մատթէոս կ'ըսէ. Մատթէոս կ'ըսէ. Մատթէոս կ'ըսէ. ««««Աշակերտներէն ոմանք ղրկեցԱշակերտներէն ոմանք ղրկեցԱշակերտներէն ոմանք ղրկեցԱշակերտներէն ոմանք ղրկեց»»»»    ((((Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
11.2): 11.2): 11.2): 11.2): ««««Աշակերտներէն երկուքըԱշակերտներէն երկուքըԱշակերտներէն երկուքըԱշակերտներէն երկուքը»»»»    կամ կամ կամ կամ ««««աշակերտներէն աշակերտներէն աշակերտներէն աշակերտներէն 
ոմանքոմանքոմանքոմանք» » » » բառերը կը պարզեն, որ անոր աշակերտներուն թիւը բառերը կը պարզեն, որ անոր աշակերտներուն թիւը բառերը կը պարզեն, որ անոր աշակերտներուն թիւը բառերը կը պարզեն, որ անոր աշակերտներուն թիւը 
լոկ 2 կամ 3 չէլոկ 2 կամ 3 չէլոկ 2 կամ 3 չէլոկ 2 կամ 3 չէր, ինչպէս ոմանք կը կարծեն:ր, ինչպէս ոմանք կը կարծեն:ր, ինչպէս ոմանք կը կարծեն:ր, ինչպէս ոմանք կը կարծեն:    

Ինչ կը վերաբերի երկրորդ հարցումին, թէ որո՞նք էին Ինչ կը վերաբերի երկրորդ հարցումին, թէ որո՞նք էին Ինչ կը վերաբերի երկրորդ հարցումին, թէ որո՞նք էին Ինչ կը վերաբերի երկրորդ հարցումին, թէ որո՞նք էին 
Յովհաննէսի աշակերտները, այս մասին ենթադրութիւնները Յովհաննէսի աշակերտները, այս մասին ենթադրութիւնները Յովհաննէսի աշակերտները, այս մասին ենթադրութիւնները Յովհաննէսի աշակերտները, այս մասին ենթադրութիւնները 
շատ են եւ ես չեմ ուզեր անոնց մէջ մտնել: Բայց շատ են եւ ես չեմ ուզեր անոնց մէջ մտնել: Բայց շատ են եւ ես չեմ ուզեր անոնց մէջ մտնել: Բայց շատ են եւ ես չեմ ուզեր անոնց մէջ մտնել: Բայց 
ապահովապէս գիտենք, որ Պետրոսի եղբայրը` ապահովապէս գիտենք, որ Պետրոսի եղբայրը` ապահովապէս գիտենք, որ Պետրոսի եղբայրը` ապահովապէս գիտենք, որ Պետրոսի եղբայրը` ԱնդրէասըԱնդրէասըԱնդրէասըԱնդրէասը, , , , 
իր աշակերտներէն մին էր: Գիտեիր աշակերտներէն մին էր: Գիտեիր աշակերտներէն մին էր: Գիտեիր աշակերտներէն մին էր: Գիտե´́́́նք, որնք, որնք, որնք, որովհետեւ երբովհետեւ երբովհետեւ երբովհետեւ երբ    
Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքին հետ կը գտնուէր Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքին հետ կը գտնուէր Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքին հետ կը գտնուէր Յովհաննէս իր աշակերտներէն երկուքին հետ կը գտնուէր 
««««Բեթաբարայի մէջ, Յորդանան գետին միւս կողմըԲեթաբարայի մէջ, Յորդանան գետին միւս կողմըԲեթաբարայի մէջ, Յորդանան գետին միւս կողմըԲեթաբարայի մէջ, Յորդանան գետին միւս կողմը»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
յանկարծ տեսաւ Յիսուսը, խօսքը իր երկու աշակերտներուն յանկարծ տեսաւ Յիսուսը, խօսքը իր երկու աշակերտներուն յանկարծ տեսաւ Յիսուսը, խօսքը իր երկու աշակերտներուն յանկարծ տեսաւ Յիսուսը, խօսքը իր երկու աշակերտներուն 
ուղղելով` ըսաւ. ուղղելով` ըսաւ. ուղղելով` ըսաւ. ուղղելով` ըսաւ. ««««Ահաւասիկ Աստուծոյ գառնուկըԱհաւասիկ Աստուծոյ գառնուկըԱհաւասիկ Աստուծոյ գառնուկըԱհաւասիկ Աստուծոյ գառնուկը»:»:»:»:    Երկու Երկու Երկու Երկու 
աշակերտները երբ լսեցին աշակերտները երբ լսեցին աշակերտները երբ լսեցին աշակերտները երբ լսեցին ««««Յովհաննէսի այս խօսՅովհաննէսի այս խօսՅովհաննէսի այս խօսՅովհաննէսի այս խօսքը, քը, քը, քը, 
հետեւեցան Յիսուսիհետեւեցան Յիսուսիհետեւեցան Յիսուսիհետեւեցան Յիսուսի»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 1.28, 35Յովհաննէս 1.28, 35Յովհաննէս 1.28, 35Յովհաննէս 1.28, 35----37): 37): 37): 37): Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս Յովհաննէս 
Աւետարանիչը կ'արձանագրէ թէ Աւետարանիչը կ'արձանագրէ թէ Աւետարանիչը կ'արձանագրէ թէ Աւետարանիչը կ'արձանագրէ թէ ««««Անդրէասը` Սիմոն Անդրէասը` Սիմոն Անդրէասը` Սիմոն Անդրէասը` Սիմոն 
Պետրոսի եղբայրը, մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք Պետրոսի եղբայրը, մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք Պետրոսի եղբայրը, մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք Պետրոսի եղբայրը, մէկն էր այն երկու աշակերտներէն, որոնք 
Յովհաննէսի վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցանՅովհաննէսի վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցանՅովհաննէսի վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցանՅովհաննէսի վկայութիւնը լսեցին եւ Յիսուսի հետեւեցան»»»»    
((((Յովհաննէս 1.40), իսկ երկրորդին մասին ԱւետարաննՅովհաննէս 1.40), իսկ երկրորդին մասին ԱւետարաննՅովհաննէս 1.40), իսկ երկրորդին մասին ԱւետարաննՅովհաննէս 1.40), իսկ երկրորդին մասին Աւետարաններուն երուն երուն երուն 
մէջ յստակ բան մը չ'ըսուիր. բայց շատ հաւանական է որ մէջ յստակ բան մը չ'ըսուիր. բայց շատ հաւանական է որ մէջ յստակ բան մը չ'ըսուիր. բայց շատ հաւանական է որ մէջ յստակ բան մը չ'ըսուիր. բայց շատ հաւանական է որ 
անիկա ըլլայ նոյնինքն Յովհաննէսը` արձանագրիչը իր անիկա ըլլայ նոյնինքն Յովհաննէսը` արձանագրիչը իր անիկա ըլլայ նոյնինքն Յովհաննէսը` արձանագրիչը իր անիկա ըլլայ նոյնինքն Յովհաննէսը` արձանագրիչը իր 
անունը կրող Աւետարանին, որ որդին էր Զեբեդէոսի եւ անունը կրող Աւետարանին, որ որդին էր Զեբեդէոսի եւ անունը կրող Աւետարանին, որ որդին էր Զեբեդէոսի եւ անունը կրող Աւետարանին, որ որդին էր Զեբեդէոսի եւ 
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Սողոմէի եւ եղբայրը Յակոբոս առաքեալի: Յովհաննէսի Սողոմէի եւ եղբայրը Յակոբոս առաքեալի: Յովհաննէսի Սողոմէի եւ եղբայրը Յակոբոս առաքեալի: Յովհաննէսի Սողոմէի եւ եղբայրը Յակոբոս առաքեալի: Յովհաննէսի 
գրիչին յատուկ է չխօսիլ ինքն իր մասին եւ կամ երրորդ գրիչին յատուկ է չխօսիլ ինքն իր մասին եւ կամ երրորդ գրիչին յատուկ է չխօսիլ ինքն իր մասին եւ կամ երրորդ գրիչին յատուկ է չխօսիլ ինքն իր մասին եւ կամ երրորդ 
դէմդէմդէմդէմքով խօսիլ (Յովհաննէս 19.26, 20.2, 21.7,20):քով խօսիլ (Յովհաննէս 19.26, 20.2, 21.7,20):քով խօսիլ (Յովհաննէս 19.26, 20.2, 21.7,20):քով խօսիլ (Յովհաննէս 19.26, 20.2, 21.7,20):    

2) 2) 2) 2) Կարեւոր է գիտնալ, որ Յովհաննէսի աշակերտները Կարեւոր է գիտնալ, որ Յովհաննէսի աշակերտները Կարեւոր է գիտնալ, որ Յովհաննէսի աշակերտները Կարեւոր է գիտնալ, որ Յովհաննէսի աշակերտները 
որոնք արդէն սկսած էին աշակերտիլ Յիսուսի` չէին մոռցած որոնք արդէն սկսած էին աշակերտիլ Յիսուսի` չէին մոռցած որոնք արդէն սկսած էին աշակերտիլ Յիսուսի` չէին մոռցած որոնք արդէն սկսած էին աշակերտիլ Յիսուսի` չէին մոռցած 
ճշմարտութեան համար բանտ նետուած իրենց ուսուցիչըճշմարտութեան համար բանտ նետուած իրենց ուսուցիչըճշմարտութեան համար բանտ նետուած իրենց ուսուցիչըճշմարտութեան համար բանտ նետուած իրենց ուսուցիչը: : : : 
Անոնք հաւատարիմ մնացին անոր հանդէպ մինչեւ իր Անոնք հաւատարիմ մնացին անոր հանդէպ մինչեւ իր Անոնք հաւատարիմ մնացին անոր հանդէպ մինչեւ իր Անոնք հաւատարիմ մնացին անոր հանդէպ մինչեւ իր 
կեանքին վերջին շուկեանքին վերջին շուկեանքին վերջին շուկեանքին վերջին շունչը: նչը: նչը: նչը: Հերովդէս արտօնած էր անոնց Հերովդէս արտօնած էր անոնց Հերովդէս արտօնած էր անոնց Հերովդէս արտօնած էր անոնց 
այցելել իրենց ուսուցիչին: այցելել իրենց ուսուցիչին: այցելել իրենց ուսուցիչին: այցելել իրենց ուսուցիչին: Անոնք մնայուն կերպով կ'այցելէին Անոնք մնայուն կերպով կ'այցելէին Անոնք մնայուն կերպով կ'այցելէին Անոնք մնայուն կերպով կ'այցելէին 
Յովհաննէսին իր բանտարկութեան ժամանակ, եւ կը Յովհաննէսին իր բանտարկութեան ժամանակ, եւ կը Յովհաննէսին իր բանտարկութեան ժամանակ, եւ կը Յովհաննէսին իր բանտարկութեան ժամանակ, եւ կը 
պատմէին անոր Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին պատմէին անոր Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին պատմէին անոր Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին պատմէին անոր Յիսուսի գործած հրաշքներուն մասին 
((((Ղուկաս 7.18): Ղուկաս 7.18): Ղուկաս 7.18): Ղուկաս 7.18): Պէտք է իրենց այս վերաբերմունքէն սորվինք, Պէտք է իրենց այս վերաբերմունքէն սորվինք, Պէտք է իրենց այս վերաբերմունքէն սորվինք, Պէտք է իրենց այս վերաբերմունքէն սորվինք, 
չմոռնալ մեր ուսուցիչնչմոռնալ մեր ուսուցիչնչմոռնալ մեր ուսուցիչնչմոռնալ մեր ուսուցիչները, այսինքն անոնք` որոնք հոգեւոր երը, այսինքն անոնք` որոնք հոգեւոր երը, այսինքն անոնք` որոնք հոգեւոր երը, այսինքն անոնք` որոնք հոգեւոր 
սնունդ ջամբեցին ու կը ջամբեն մեզի. սնունդ ջամբեցին ու կը ջամբեն մեզի. սնունդ ջամբեցին ու կը ջամբեն մեզի. սնունդ ջամբեցին ու կը ջամբեն մեզի. ««««Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին Աստուծոյ խօսքին 
աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող աշակերտութիւն ընողը, իր ունեցած բարիքներէն բաժին թող 
հանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչինհանէ իր ուսուցիչին»»»» ( ( ( (Գաղատացիս 6.6): Ինքզինք Յիսուսի Գաղատացիս 6.6): Ինքզինք Յիսուսի Գաղատացիս 6.6): Ինքզինք Յիսուսի Գաղատացիս 6.6): Ինքզինք Յիսուսի 
ոչխարը նկատող հաւատացեալը` իր կաթէն պէտք է բաժին ոչխարը նկատող հաւատացեալը` իր կաթէն պէտք է բաժին ոչխարը նկատող հաւատացեալը` իր կաթէն պէտք է բաժին ոչխարը նկատող հաւատացեալը` իր կաթէն պէտք է բաժին 
հանէ իր հովիւինհանէ իր հովիւինհանէ իր հովիւինհանէ իր հովիւին ( ( ( (Ա.Կորնթացիս 9.7):Ա.Կորնթացիս 9.7):Ա.Կորնթացիս 9.7):Ա.Կորնթացիս 9.7):    

3) 3) 3) 3) Մատթէոսի 14.12Մատթէոսի 14.12Մատթէոսի 14.12Մատթէոսի 14.12----ին մէջ կը կարդանք, թէ Յովհաննէսի ին մէջ կը կարդանք, թէ Յովհաննէսի ին մէջ կը կարդանք, թէ Յովհաննէսի ին մէջ կը կարդանք, թէ Յովհաննէսի 
աշակերտները եկան եւ պատմեցին Քրիստոսի իրենց սիրելի աշակերտները եկան եւ պատմեցին Քրիստոսի իրենց սիրելի աշակերտները եկան եւ պատմեցին Քրիստոսի իրենց սիրելի աշակերտները եկան եւ պատմեցին Քրիստոսի իրենց սիրելի 
ուսուցիչին գլխատումին մասին, որպէսզի մխիթարական ուսուցիչին գլխատումին մասին, որպէսզի մխիթարական ուսուցիչին գլխատումին մասին, որպէսզի մխիթարական ուսուցիչին գլխատումին մասին, որպէսզի մխիթարական 
խօսք մը լսէին անկէ: Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Երբ կը խօսք մը լսէին անկէ: Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Երբ կը խօսք մը լսէին անկէ: Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Երբ կը խօսք մը լսէին անկէ: Մենք եւս նոյնը պէտք է ընենք: Երբ կը 
կորսնցնենք սիրելի մը եւ մխիթարկորսնցնենք սիրելի մը եւ մխիթարկորսնցնենք սիրելի մը եւ մխիթարկորսնցնենք սիրելի մը եւ մխիթարութեան կարիքը կը զգանք, ութեան կարիքը կը զգանք, ութեան կարիքը կը զգանք, ութեան կարիքը կը զգանք, 
կամ երբ կը հանդիպինք ոեւէ աղէտի, առաջին անձը որուն կամ երբ կը հանդիպինք ոեւէ աղէտի, առաջին անձը որուն կամ երբ կը հանդիպինք ոեւէ աղէտի, առաջին անձը որուն կամ երբ կը հանդիպինք ոեւէ աղէտի, առաջին անձը որուն 
պէտք է դիմենք` Քրիստոս ինք պէտք է ըլլայ, որովհետեւ պէտք է դիմենք` Քրիստոս ինք պէտք է ըլլայ, որովհետեւ պէտք է դիմենք` Քրիստոս ինք պէտք է ըլլայ, որովհետեւ պէտք է դիմենք` Քրիստոս ինք պէտք է ըլլայ, որովհետեւ 
միայն անոր մօտ է որ կրնանք իսկական մխիթարութիւն միայն անոր մօտ է որ կրնանք իսկական մխիթարութիւն միայն անոր մօտ է որ կրնանք իսկական մխիթարութիւն միայն անոր մօտ է որ կրնանք իսկական մխիթարութիւն 
գտնել:գտնել:գտնել:գտնել:    

Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատումը պատճառ չդարձաւ որ Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատումը պատճառ չդարձաւ որ Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատումը պատճառ չդարձաւ որ Յովհաննէս Մկրտիչի գլխատումը պատճառ չդարձաւ որ 
իր աշակերտները վերադառնան իրեիր աշակերտները վերադառնան իրեիր աշակերտները վերադառնան իրեիր աշակերտները վերադառնան իրենց նախկին կեանքին, նց նախկին կեանքին, նց նախկին կեանքին, նց նախկին կեանքին, 
ընդհակառակը, պատճառ դարձաւ որ աւելիընդհակառակը, պատճառ դարձաւ որ աւելիընդհակառակը, պատճառ դարձաւ որ աւելիընդհակառակը, պատճառ դարձաւ որ աւելի´ ´ ´ ´ մօտենան մօտենան մօտենան մօտենան 
Քրիստոսի եւ դառնան անոր մնայուն հետեւորդները: Քրիստոսի եւ դառնան անոր մնայուն հետեւորդները: Քրիստոսի եւ դառնան անոր մնայուն հետեւորդները: Քրիստոսի եւ դառնան անոր մնայուն հետեւորդները: 
Սիրելիի մը կորուստը պէտք է մեզ Քրիստոսի մօտեցնէ եւ ոՍիրելիի մը կորուստը պէտք է մեզ Քրիստոսի մօտեցնէ եւ ոՍիրելիի մը կորուստը պէտք է մեզ Քրիստոսի մօտեցնէ եւ ոՍիրելիի մը կորուստը պէտք է մեզ Քրիստոսի մօտեցնէ եւ ո´́́́չ չ չ չ 
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թէ անկէ հեռացնէ: Զօրաւոր փորձութիւնը պէտք է առաջնորթէ անկէ հեռացնէ: Զօրաւոր փորձութիւնը պէտք է առաջնորթէ անկէ հեռացնէ: Զօրաւոր փորձութիւնը պէտք է առաջնորթէ անկէ հեռացնէ: Զօրաւոր փորձութիւնը պէտք է առաջնոր----
դէ մեզ հետեւելու Քրիստոսի եւ ոդէ մեզ հետեւելու Քրիստոսի եւ ոդէ մեզ հետեւելու Քրիստոսի եւ ոդէ մեզ հետեւելու Քրիստոսի եւ ո´́́́չ թէ կասչ թէ կասչ թէ կասչ թէ կասկածելու Քրիստոկածելու Քրիստոկածելու Քրիստոկածելու Քրիստո----
սի առաջնորդութեան վրայ:սի առաջնորդութեան վրայ:սի առաջնորդութեան վրայ:սի առաջնորդութեան վրայ:    

4) 4) 4) 4) Յովհաննէսի աշակերտները Յովհաննէսի աշակերտները Յովհաննէսի աշակերտները Յովհաննէսի աշակերտները չվախցան երթալու եւ չվախցան երթալու եւ չվախցան երթալու եւ չվախցան երթալու եւ 
անոր մարմինը առնելու. չվախցան որ կրնային իրենք ալ անոր մարմինը առնելու. չվախցան որ կրնային իրենք ալ անոր մարմինը առնելու. չվախցան որ կրնային իրենք ալ անոր մարմինը առնելու. չվախցան որ կրնային իրենք ալ 
բանտարկուիլ իրենց ուսուցիչին նման: Քաբանտարկուիլ իրենց ուսուցիչին նման: Քաբանտարկուիլ իրենց ուսուցիչին նման: Քաբանտարկուիլ իրենց ուսուցիչին նման: Քա´́́́ջ էին անոնք: ջ էին անոնք: ջ էին անոնք: ջ էին անոնք: 
ՔաՔաՔաՔա´́́́ջ էին` որովհետեւ ճշմարիջ էին` որովհետեւ ճշմարիջ էին` որովհետեւ ճշմարիջ էին` որովհետեւ ճշմարի´́́́տ աշակերտներ էին, տ աշակերտներ էին, տ աշակերտներ էին, տ աշակերտներ էին, 
ճշմարտութեան անկեճշմարտութեան անկեճշմարտութեան անկեճշմարտութեան անկե´́́́ղծ հետեւղծ հետեւղծ հետեւղծ հետեւորդներ էին: Բոլոր անոնք որդներ էին: Բոլոր անոնք որդներ էին: Բոլոր անոնք որդներ էին: Բոլոր անոնք 
որոնք ճշմարիտ ու անկեղծ հետեւորդներ են Քրիստոսի` որոնք ճշմարիտ ու անկեղծ հետեւորդներ են Քրիստոսի` որոնք ճշմարիտ ու անկեղծ հետեւորդներ են Քրիստոսի` որոնք ճշմարիտ ու անկեղծ հետեւորդներ են Քրիստոսի` 
փորձութեան դիմաց չեփորձութեան դիմաց չեփորձութեան դիմաց չեփորձութեան դիմաց չե´́́́ն նահանջեր, նեղութեան դիմաց` ն նահանջեր, նեղութեան դիմաց` ն նահանջեր, նեղութեան դիմաց` ն նահանջեր, նեղութեան դիմաց` 
չեչեչեչե´́́́ն ընկրկիր, սպառնալիքի կամ խոստումի դիմաց` չեն ընկրկիր, սպառնալիքի կամ խոստումի դիմաց` չեն ընկրկիր, սպառնալիքի կամ խոստումի դիմաց` չեն ընկրկիր, սպառնալիքի կամ խոստումի դիմաց` չե´́́́ն ն ն ն 
ճկիր ու չեճկիր ու չեճկիր ու չեճկիր ու չե´́́́ն այլայլիր:ն այլայլիր:ն այլայլիր:ն այլայլիր:    

5) 5) 5) 5) Վերջին մտածում մը:Վերջին մտածում մը:Վերջին մտածում մը:Վերջին մտածում մը:    Յովհաննէս Մկրտիչ Քրիստոսի Յովհաննէս Մկրտիչ Քրիստոսի Յովհաննէս Մկրտիչ Քրիստոսի Յովհաննէս Մկրտիչ Քրիստոսի 
առաջին աւետարառաջին աւետարառաջին աւետարառաջին աւետարանիչն էր: Եթէ Քրիստոսի առաջին անիչն էր: Եթէ Քրիստոսի առաջին անիչն էր: Եթէ Քրիստոսի առաջին անիչն էր: Եթէ Քրիստոսի առաջին 
աւետարանիչին հետ այդպէս վարուեցան, ինչո՞ւ համար աւետարանիչին հետ այդպէս վարուեցան, ինչո՞ւ համար աւետարանիչին հետ այդպէս վարուեցան, ինչո՞ւ համար աւետարանիչին հետ այդպէս վարուեցան, ինչո՞ւ համար 
այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդները երբ հալածանքի կամ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդները երբ հալածանքի կամ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդները երբ հալածանքի կամ այսօրուան Քրիստոսի հետեւորդները երբ հալածանքի կամ 
նեղութեան հանդիպին` կը զարմանան, կը նեղանան, կը նեղութեան հանդիպին` կը զարմանան, կը նեղանան, կը նեղութեան հանդիպին` կը զարմանան, կը նեղանան, կը նեղութեան հանդիպին` կը զարմանան, կը նեղանան, կը 
գայթակղին: Չարչարանքները չե՞ն որ մեզ Քրիստոսի գայթակղին: Չարչարանքները չե՞ն որ մեզ Քրիստոսի գայթակղին: Չարչարանքները չե՞ն որ մեզ Քրիստոսի գայթակղին: Չարչարանքները չե՞ն որ մեզ Քրիստոսի 
չարչարակից կը դարձնեն, եւ ուստի` աչարչարակից կը դարձնեն, եւ ուստի` աչարչարակից կը դարձնեն, եւ ուստի` աչարչարակից կը դարձնեն, եւ ուստի` անոր փառքին նոր փառքին նոր փառքին նոր փառքին 
մասնակից (Հռոմայեցիս 8.17): Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր մասնակից (Հռոմայեցիս 8.17): Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր մասնակից (Հռոմայեցիս 8.17): Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր մասնակից (Հռոմայեցիս 8.17): Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի Քրիստոսի 
փառքին մասնակից դառնալ. բոլոփառքին մասնակից դառնալ. բոլոփառքին մասնակից դառնալ. բոլոփառքին մասնակից դառնալ. բոլո´́́́րս ալ կ'ուզենք. բայց ո՞ւր րս ալ կ'ուզենք. բայց ո՞ւր րս ալ կ'ուզենք. բայց ո՞ւր րս ալ կ'ուզենք. բայց ո՞ւր 
են անոնք` որոնք Քրիստոսի են անոնք` որոնք Քրիստոսի են անոնք` որոնք Քրիստոսի են անոնք` որոնք Քրիստոսի չարչարանքներունչարչարանքներունչարչարանքներունչարչարանքներուն    ալ ալ ալ ալ 
մասնակից ըլլալ կմասնակից ըլլալ կմասնակից ըլլալ կմասնակից ըլլալ կ’’’’ուզեն: ուզեն: ուզեն: ուզեն: Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր Մեզմէ ո՞վ չ'ուզեր ՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսիՔրիստոսի    քաջ քաջ քաջ քաջ 
զինուորը ըլլալ եւ դատաստանի օրը Քրիսզինուորը ըլլալ եւ դատաստանի օրը Քրիսզինուորը ըլլալ եւ դատաստանի օրը Քրիսզինուորը ըլլալ եւ դատաստանի օրը Քրիստոսի քաջ տոսի քաջ տոսի քաջ տոսի քաջ 
զինուորը իբրեւ յայտարարուիլ. բոլոզինուորը իբրեւ յայտարարուիլ. բոլոզինուորը իբրեւ յայտարարուիլ. բոլոզինուորը իբրեւ յայտարարուիլ. բոլո´́́́րս ալ կ'ուզենք. բայց րս ալ կ'ուզենք. բայց րս ալ կ'ուզենք. բայց րս ալ կ'ուզենք. բայց 
կարելի՞ է Քրիստոսի քաջ զինուորը ըլլալ եթէ երբեք կը կարելի՞ է Քրիստոսի քաջ զինուորը ըլլալ եթէ երբեք կը կարելի՞ է Քրիստոսի քաջ զինուորը ըլլալ եթէ երբեք կը կարելի՞ է Քրիստոսի քաջ զինուորը ըլլալ եթէ երբեք կը 
վախնանք, կամ չենք ուզեր, կամ կը մերժենք Քրիստոսի վախնանք, կամ չենք ուզեր, կամ կը մերժենք Քրիստոսի վախնանք, կամ չենք ուզեր, կամ կը մերժենք Քրիստոսի վախնանք, կամ չենք ուզեր, կամ կը մերժենք Քրիստոսի 
համար վէրք ստանալ:համար վէրք ստանալ:համար վէրք ստանալ:համար վէրք ստանալ:    
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ՀաՀաՀաՀա´́́́յր երկնաւոր, Հերովդէսն ու Հերովդիան կը յր երկնաւոր, Հերովդէսն ու Հերովդիան կը յր երկնաւոր, Հերովդէսն ու Հերովդիան կը յր երկնաւոր, Հերովդէսն ու Հերովդիան կը 
սիրէին աշխարհն ու աշխարհայինը, մարմինն ու սիրէին աշխարհն ու աշխարհայինը, մարմինն ու սիրէին աշխարհն ու աշխարհայինը, մարմինն ու սիրէին աշխարհն ու աշխարհայինը, մարմինն ու 
մարմնականը, եւ անոր համար ալ չկրցան սիրել Քու մարմնականը, եւ անոր համար ալ չկրցան սիրել Քու մարմնականը, եւ անոր համար ալ չկրցան սիրել Քու մարմնականը, եւ անոր համար ալ չկրցան սիրել Քու 
սուրբ եւ արդար մարդդ` Յովհաննէս Մկրտիչը: Հասուրբ եւ արդար մարդդ` Յովհաննէս Մկրտիչը: Հասուրբ եւ արդար մարդդ` Յովհաննէս Մկրտիչը: Հասուրբ եւ արդար մարդդ` Յովհաննէս Մկրտիչը: Հա´́́́յյյյր, ր, ր, ր, 
աշխարհասիրութիւնն ու մարմնասիրութիւնը կը աշխարհասիրութիւնն ու մարմնասիրութիւնը կը աշխարհասիրութիւնն ու մարմնասիրութիւնը կը աշխարհասիրութիւնն ու մարմնասիրութիւնը կը 
սպաննենսպաննենսպաննենսպաննեն    մեր մէջ մեր մէջ մեր մէջ մեր մէջ սէրն ու սէրն ու սէրն ու սէրն ու յարգանքը մարդուն հանդէպ, յարգանքը մարդուն հանդէպ, յարգանքը մարդուն հանդէպ, յարգանքը մարդուն հանդէպ, 
մարդուն կեանքին մարդուն կեանքին մարդուն կեանքին մարդուն կեանքին եւ եւ եւ եւ արժանապատուութեան հանդէպ:արժանապատուութեան հանդէպ:արժանապատուութեան հանդէպ:արժանապատուութեան հանդէպ:    
Ուստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ոՈւստի, ո´́́́վ Հավ Հավ Հավ Հա´́́́յր, արմատախիլ ըրէ մեր ներսիդէն յր, արմատախիլ ըրէ մեր ներսիդէն յր, արմատախիլ ըրէ մեր ներսիդէն յր, արմատախիլ ըրէ մեր ներսիդէն 
աշխարհասիրութիւնը, որպէսզի կարենանք պահել մեր աշխարհասիրութիւնը, որպէսզի կարենանք պահել մեր աշխարհասիրութիւնը, որպէսզի կարենանք պահել մեր աշխարհասիրութիւնը, որպէսզի կարենանք պահել մեր 
սէրը մարդուն հանդէպ, եւ մերսէրը մարդուն հանդէպ, եւ մերսէրը մարդուն հանդէպ, եւ մերսէրը մարդուն հանդէպ, եւ մեր    յարգանքը` անոր յարգանքը` անոր յարգանքը` անոր յարգանքը` անոր 
կեանքին նկատմամբ:կեանքին նկատմամբ:կեանքին նկատմամբ:կեանքին նկատմամբ:    

ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Հերովդէս ցուցադրուած վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Հերովդէս ցուցադրուած վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Հերովդէս ցուցադրուած վ Տէր, Յիսուս Քրիստոս, Հերովդէս ցուցադրուած 
մեղքի մը փոխարէն ուզեց իր թագաւորութիւնը տալ մեղքի մը փոխարէն ուզեց իր թագաւորութիւնը տալ մեղքի մը փոխարէն ուզեց իր թագաւորութիւնը տալ մեղքի մը փոխարէն ուզեց իր թագաւորութիւնը տալ 
աղջկան, իսկ դուն, Տէաղջկան, իսկ դուն, Տէաղջկան, իսկ դուն, Տէաղջկան, իսկ դուն, Տէ´́́́ր բարերար, ցուցաբերուած մեր ր բարերար, ցուցաբերուած մեր ր բարերար, ցուցաբերուած մեր ր բարերար, ցուցաբերուած մեր 
հաւատքին ու հնազանդութեան փոխարէն` Քու հաւատքին ու հնազանդութեան փոխարէն` Քու հաւատքին ու հնազանդութեան փոխարէն` Քու հաւատքին ու հնազանդութեան փոխարէն` Քու 
թագաւորութիւնդ կը խոստանաս տալ մեզի: թագաւորութիւնդ կը խոստանաս տալ մեզի: թագաւորութիւնդ կը խոստանաս տալ մեզի: թագաւորութիւնդ կը խոստանաս տալ մեզի: 
ՇնորհաՇնորհաՇնորհաՇնորհակալ ենք ոկալ ենք ոկալ ենք ոկալ ենք ո´́́́վ մեր Թագաւորը:վ մեր Թագաւորը:վ մեր Թագաւորը:վ մեր Թագաւորը:    

Մեր Աստուածը` Սուրբ Հոգի, աղջկան մը Մեր Աստուածը` Սուրբ Հոգի, աղջկան մը Մեր Աստուածը` Սուրբ Հոգի, աղջկան մը Մեր Աստուածը` Սուրբ Հոգի, աղջկան մը 
հրապուրիչ պարին պատճառով` Հերովդէս դարձաւ հրապուրիչ պարին պատճառով` Հերովդէս դարձաւ հրապուրիչ պարին պատճառով` Հերովդէս դարձաւ հրապուրիչ պարին պատճառով` Հերովդէս դարձաւ 
սպաննիչը Աստուծոյ սուրբին` Յովհաննէս Մկրտիչին: սպաննիչը Աստուծոյ սուրբին` Յովհաննէս Մկրտիչին: սպաննիչը Աստուծոյ սուրբին` Յովհաննէս Մկրտիչին: սպաննիչը Աստուծոյ սուրբին` Յովհաննէս Մկրտիչին: 
Ուստի, կ'աղաչենք Քեզի թոյլ միՈւստի, կ'աղաչենք Քեզի թոյլ միՈւստի, կ'աղաչենք Քեզի թոյլ միՈւստի, կ'աղաչենք Քեզի թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ աշխարհ տար որ աշխարհ տար որ աշխարհ տար որ աշխարհ 
հրապուրէ մեզ, ընդհակառակը գարշանք դիր մեր մէջ հրապուրէ մեզ, ընդհակառակը գարշանք դիր մեր մէջ հրապուրէ մեզ, ընդհակառակը գարշանք դիր մեր մէջ հրապուրէ մեզ, ընդհակառակը գարշանք դիր մեր մէջ 
աշխարհի հրապուաշխարհի հրապուաշխարհի հրապուաշխարհի հրապուրիչ բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ:րիչ բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ:րիչ բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ:րիչ բոլոր երեւոյթներուն հանդէպ:    
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Յիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջ    
((((Մատթէոս 26.36Մատթէոս 26.36Մատթէոս 26.36Մատթէոս 26.36----46464646))))    

    

    
    
    
    

Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, 
որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց.որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց.որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց.որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց.    

----    Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ:Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ:Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ:Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ:    
Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու 

որդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր: Այն ատեն ըսաւ որդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր: Այն ատեն ըսաւ որդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր: Այն ատեն ըսաւ որդիները: Տրտում էր ու կը տագնապէր: Այն ատեն ըսաւ 
անոնանոնանոնանոնց.ց.ց.ց.    

----    Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է. հոս կեցէք եւ Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է. հոս կեցէք եւ Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է. հոս կեցէք եւ Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է. հոս կեցէք եւ 
ինծի հետ արթոինծի հետ արթոինծի հետ արթոինծի հետ արթո´́́́ւն մնացէք:ւն մնացէք:ւն մնացէք:ւն մնացէք:    

Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին 
փռուելով աղօթեց, ըսելով.փռուելով աղօթեց, ըսելով.փռուելով աղօթեց, ըսելով.փռուելով աղօթեց, ըսելով.    

----    Հա՜Հա՜Հա՜Հա՜յրյրյրյր    իմիմիմիմ, , , , եթէ եթէ եթէ եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոկարելի է, այս բաժակը հեռացոկարելի է, այս բաժակը հեռացոկարելի է, այս բաժակը հեռացո´́́́ւր ւր ւր ւր 
ինձմէ,ինձմէ,ինձմէ,ինձմէ,    բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ 
դոդոդոդո´́́́ւն կ'ուզւն կ'ուզւն կ'ուզւն կ'ուզես:ես:ես:ես:    

Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ 
զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ.զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ.զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ.զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ.    

----    Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ: Արթուն Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ: Արթուն Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ: Արթուն Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ: Արթուն 
մնացէք եւ աղօթեցէմնացէք եւ աղօթեցէմնացէք եւ աղօթեցէմնացէք եւ աղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք: ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք: ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք: ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք: 
Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է:Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է:Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է:Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է:    

Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, ՅԿրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, ՅԿրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, ՅԿրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց իսուս գնաց իսուս գնաց իսուս գնաց 
աղօթելու եւ ըսաւ.աղօթելու եւ ըսաւ.աղօթելու եւ ըսաւ.աղօթելու եւ ըսաւ.    

----    Հա՜Հա՜Հա՜Հա՜յրյրյրյր    իմիմիմիմ, , , , եթէ եթէ եթէ եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ 
ինձմէ,ինձմէ,ինձմէ,ինձմէ,    ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող 
ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:ըլլայ:    
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««««ԱԱԱԱպա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, պա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, պա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, պա Յիսուս իր աշակերտներուն հետ եկաւ տեղ մը, 

որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց. որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց. որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց. որուն անունը Գեթսեմանի էր, եւ ըսաւ անոնց. ““““Հոս նստեցէք, Հոս նստեցէք, Հոս նստեցէք, Հոս նստեցէք, 
մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմմինչեւ որ ես երթամ աղօթեմմինչեւ որ ես երթամ աղօթեմմինչեւ որ ես երթամ աղօթեմ””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.36):Մատթէոս 26.36):Մատթէոս 26.36):Մատթէոս 26.36):    

1) 1) 1) 1) Գեթսեմանին պիտի ըլլար Քրիստոսի տառապանքին Գեթսեմանին պիտի ըլլար Քրիստոսի տառապանքին Գեթսեմանին պիտի ըլլար Քրիստոսի տառապանքին Գեթսեմանին պիտի ըլլար Քրիստոսի տառապանքին 
ու տագնապին առաջին տեղը: Տուեալ համարը կը հաստատէ, ու տագնապին առաջին տեղը: Տուեալ համարը կը հաստատէ, ու տագնապին առաջին տեղը: Տուեալ համարը կը հաստատէ, ու տագնապին առաջին տեղը: Տուեալ համարը կը հաստատէ, 
թէ Քրիստոս իր աթէ Քրիստոս իր աթէ Քրիստոս իր աթէ Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ Գեթսեմանի գնաց: Սա շակերտներուն հետ Գեթսեմանի գնաց: Սա շակերտներուն հետ Գեթսեմանի գնաց: Սա շակերտներուն հետ Գեթսեմանի գնաց: Սա 
կը նշանակէ թէ Քրիստոս ինք իր ազատ կամքով Գեթսեմանի կը նշանակէ թէ Քրիստոս ինք իր ազատ կամքով Գեթսեմանի կը նշանակէ թէ Քրիստոս ինք իր ազատ կամքով Գեթսեմանի կը նշանակէ թէ Քրիստոս ինք իր ազատ կամքով Գեթսեմանի 
գնաց եւ ոգնաց եւ ոգնաց եւ ոգնաց եւ ո´́́́չ թէ մէկը զինք հոն տարաւ: Կարեւո՞ր է ասիկա չ թէ մէկը զինք հոն տարաւ: Կարեւո՞ր է ասիկա չ թէ մէկը զինք հոն տարաւ: Կարեւո՞ր է ասիկա չ թէ մէկը զինք հոն տարաւ: Կարեւո՞ր է ասիկա 
գիտնալը: Այոգիտնալը: Այոգիտնալը: Այոգիտնալը: Այո´, ´, ´, ´, կարեւոկարեւոկարեւոկարեւո´́́́ր է: Կարեւոր է, որովհետեւ ասիկա ր է: Կարեւոր է, որովհետեւ ասիկա ր է: Կարեւոր է, որովհետեւ ասիկա ր է: Կարեւոր է, որովհետեւ ասիկա 
մեզի կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով մեզի կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով մեզի կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով մեզի կը յիշեցնէ, թէ Յիսուս ինք իր ազատ կամքով 
յանձնուեցաւ զինքյանձնուեցաւ զինքյանձնուեցաւ զինքյանձնուեցաւ զինք    ձերբակալողներուն ու խաչողներուն, եւ ձերբակալողներուն ու խաչողներուն, եւ ձերբակալողներուն ու խաչողներուն, եւ ձերբակալողներուն ու խաչողներուն, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ զինք առին իր կամքէն անկախ, կամ իր կամքին չ թէ զինք առին իր կամքէն անկախ, կամ իր կամքին չ թէ զինք առին իր կամքէն անկախ, կամ իր կամքին չ թէ զինք առին իր կամքէն անկախ, կամ իր կամքին 
հակառակ: Ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հակառակ: Ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հակառակ: Ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. հակառակ: Ինքն իսկ հաստատեց այս իրողութիւնը երբ ըսաւ. 
««««Ես իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամԵս իմ կամքովս կեանքս կու տամ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 10.18): Ի՞նչ Յովհաննէս 10.18): Ի՞նչ Յովհաննէս 10.18): Ի՞նչ Յովհաննէս 10.18): Ի՞նչ 
կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ կը սորվինք Տիրոջ այս վերաբերմունքէն: Կը սորվինք, թէ 
երբեմն տառաերբեմն տառաերբեմն տառաերբեմն տառապանքն ու տագնապը իրեպանքն ու տագնապը իրեպանքն ու տագնապը իրեպանքն ու տագնապը իրե´́́́նք կը յարձակին մեր նք կը յարձակին մեր նք կը յարձակին մեր նք կը յարձակին մեր 
վրայ, բայց երբեմն ալ, մեվրայ, բայց երբեմն ալ, մեվրայ, բայց երբեմն ալ, մեվրայ, բայց երբեմն ալ, մե´́́́նք է որ պէտք է յարձակինք անոնց նք է որ պէտք է յարձակինք անոնց նք է որ պէտք է յարձակինք անոնց նք է որ պէտք է յարձակինք անոնց 
վրայ: Յիսուսի կեանքին մէջ փորձութեանց պահերը շատ էին, վրայ: Յիսուսի կեանքին մէջ փորձութեանց պահերը շատ էին, վրայ: Յիսուսի կեանքին մէջ փորձութեանց պահերը շատ էին, վրայ: Յիսուսի կեանքին մէջ փորձութեանց պահերը շատ էին, 
բայց անոնցմէ երկուքը յատուկ կերպով յիշուած են. մէկուն բայց անոնցմէ երկուքը յատուկ կերպով յիշուած են. մէկուն բայց անոնցմէ երկուքը յատուկ կերպով յիշուած են. մէկուն բայց անոնցմէ երկուքը յատուկ կերպով յիշուած են. մէկուն 
տարուեցաւ, իսկ երկրորդին` իտարուեցաւ, իսկ երկրորդին` իտարուեցաւ, իսկ երկրորդին` իտարուեցաւ, իսկ երկրորդին` ի´́́́նք գնաց: Առաջինը` նք գնաց: Առաջինը` նք գնաց: Առաջինը` նք գնաց: Առաջինը` 

Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները 
քնացած գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: Յիսուս քնացած գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: Յիսուս քնացած գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: Յիսուս քնացած գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: Յիսուս 
դարձեալ ձգեց զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ դարձեալ ձգեց զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ դարձեալ ձգեց զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ դարձեալ ձգեց զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ 
աղօթեց` նոյն խօսքերը ըսելով: Ապա վերադարձաւ իր աղօթեց` նոյն խօսքերը ըսելով: Ապա վերադարձաւ իր աղօթեց` նոյն խօսքերը ըսելով: Ապա վերադարձաւ իր աղօթեց` նոյն խօսքերը ըսելով: Ապա վերադարձաւ իր 
աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ.    

----    Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա 
ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց 
ձեռքը պիտի յանձնուի: Ելէք երթաձեռքը պիտի յանձնուի: Ելէք երթաձեռքը պիտի յանձնուի: Ելէք երթաձեռքը պիտի յանձնուի: Ելէք երթա´́́́նք այստեղէն, նք այստեղէն, նք այստեղէն, նք այստեղէն, 
որովհետեորովհետեորովհետեորովհետեւ զիս մատնողը ահաւասիկ հասաւ:ւ զիս մատնողը ահաւասիկ հասաւ:ւ զիս մատնողը ահաւասիկ հասաւ:ւ զիս մատնողը ահաւասիկ հասաւ:    
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ՀրէաստՀրէաստՀրէաստՀրէաստանի անապատին մէջ Սատանային ու անոր չար անի անապատին մէջ Սատանային ու անոր չար անի անապատին մէջ Սատանային ու անոր չար անի անապատին մէջ Սատանային ու անոր չար 
ոգիներուն կողմէ փորձուելու պահն էր, ուր Սուրբ Հոգիին ոգիներուն կողմէ փորձուելու պահն էր, ուր Սուրբ Հոգիին ոգիներուն կողմէ փորձուելու պահն էր, ուր Սուրբ Հոգիին ոգիներուն կողմէ փորձուելու պահն էր, ուր Սուրբ Հոգիին 
կողմէ հոն տարուեցաւ (Մատթէոս 4.1կողմէ հոն տարուեցաւ (Մատթէոս 4.1կողմէ հոն տարուեցաւ (Մատթէոս 4.1կողմէ հոն տարուեցաւ (Մատթէոս 4.1----10: 10: 10: 10: Մարկոս 1.12Մարկոս 1.12Մարկոս 1.12Մարկոս 1.12----13). 13). 13). 13). 
իսկ երկրորդը` նոյնինքն Գեթսեմանիի մէջ իր ապրած իսկ երկրորդը` նոյնինքն Գեթսեմանիի մէջ իր ապրած իսկ երկրորդը` նոյնինքն Գեթսեմանիի մէջ իր ապրած իսկ երկրորդը` նոյնինքն Գեթսեմանիի մէջ իր ապրած 
տագնապի պահն էր, ուր ինք կամովին գնաց: Հաւատացեալ տագնապի պահն էր, ուր ինք կամովին գնաց: Հաւատացեալ տագնապի պահն էր, ուր ինք կամովին գնաց: Հաւատացեալ տագնապի պահն էր, ուր ինք կամովին գնաց: Հաւատացեալ 
մարդը պէտք չոմարդը պէտք չոմարդը պէտք չոմարդը պէտք չունի տառապանք ու չարչարանք փնտռելու, ւնի տառապանք ու չարչարանք փնտռելու, ւնի տառապանք ու չարչարանք փնտռելու, ւնի տառապանք ու չարչարանք փնտռելու, 
բայց եթէ երբեք տառապանքն ու չարչարանքը իրեբայց եթէ երբեք տառապանքն ու չարչարանքը իրեբայց եթէ երբեք տառապանքն ու չարչարանքը իրեբայց եթէ երբեք տառապանքն ու չարչարանքը իրե´́́́նք քովը նք քովը նք քովը նք քովը 
գան եւ ուժգնօրէն դուռը բաղխեն` պէտք չէ փախչի անոնցմէ, գան եւ ուժգնօրէն դուռը բաղխեն` պէտք չէ փախչի անոնցմէ, գան եւ ուժգնօրէն դուռը բաղխեն` պէտք չէ փախչի անոնցմէ, գան եւ ուժգնօրէն դուռը բաղխեն` պէտք չէ փախչի անոնցմէ, 
այլ պէտք է Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած զօրութեամբ ու այլ պէտք է Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած զօրութեամբ ու այլ պէտք է Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած զօրութեամբ ու այլ պէտք է Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած զօրութեամբ ու 
Սուրբ Հոգիին շնորհքին ապաւինելով տանի զանոնք:Սուրբ Հոգիին շնորհքին ապաւինելով տանի զանոնք:Սուրբ Հոգիին շնորհքին ապաւինելով տանի զանոնք:Սուրբ Հոգիին շնորհքին ապաւինելով տանի զանոնք:    

2) 2) 2) 2) ««««Եկաւ տեղ մը, Եկաւ տեղ մը, Եկաւ տեղ մը, Եկաւ տեղ մը, որուն անունը Գեթսեմանի էր:որուն անունը Գեթսեմանի էր:որուն անունը Գեթսեմանի էր:որուն անունը Գեթսեմանի էր:    Նախորդ Նախորդ Նախորդ Նախորդ 
կէտին մէջ ըսինք, թէ Յիսուս իր ազատ կամքով թեւակոխեց կէտին մէջ ըսինք, թէ Յիսուս իր ազատ կամքով թեւակոխեց կէտին մէջ ըսինք, թէ Յիսուս իր ազատ կամքով թեւակոխեց կէտին մէջ ըսինք, թէ Յիսուս իր ազատ կամքով թեւակոխեց 
տագնապի դաշտը` Գեթսեմանիի պարտէզը: Քրիստոս տագնապի դաշտը` Գեթսեմանիի պարտէզը: Քրիստոս տագնապի դաշտը` Գեթսեմանիի պարտէզը: Քրիստոս տագնապի դաշտը` Գեթսեմանիի պարտէզը: Քրիստոս 
մարդոց փրկութեան համար կամովին եւ սիրայօժար կերպով մարդոց փրկութեան համար կամովին եւ սիրայօժար կերպով մարդոց փրկութեան համար կամովին եւ սիրայօժար կերպով մարդոց փրկութեան համար կամովին եւ սիրայօժար կերպով 
յանձն առաւ ամէն տառապանք ու նեղութիւն, եւ այս ընելով, յանձն առաւ ամէն տառապանք ու նեղութիւն, եւ այս ընելով, յանձն առաւ ամէն տառապանք ու նեղութիւն, եւ այս ընելով, յանձն առաւ ամէն տառապանք ու նեղութիւն, եւ այս ընելով, 
սորվեցուց մեզի, որ եթէսորվեցուց մեզի, որ եթէսորվեցուց մեզի, որ եթէսորվեցուց մեզի, որ եթէ    կ'ուզենք մարդիկը փրկութեան բեկ'ուզենք մարդիկը փրկութեան բեկ'ուզենք մարդիկը փրկութեան բեկ'ուզենք մարդիկը փրկութեան բե----
րել` պէտք է պատրաստ ըլլանք սիրայօժար կերպով տանելու րել` պէտք է պատրաստ ըլլանք սիրայօժար կերպով տանելու րել` պէտք է պատրաստ ըլլանք սիրայօժար կերպով տանելու րել` պէտք է պատրաստ ըլլանք սիրայօժար կերպով տանելու 
ամէն նեղութիւն ու հալածանք, ամէն նախատինք ու մերժում:ամէն նեղութիւն ու հալածանք, ամէն նախատինք ու մերժում:ամէն նեղութիւն ու հալածանք, ամէն նախատինք ու մերժում:ամէն նեղութիւն ու հալածանք, ամէն նախատինք ու մերժում:    

3) «3) «3) «3) «ԳեթսեմանիԳեթսեմանիԳեթսեմանիԳեթսեմանի»: «»: «»: «»: «ԳեթսեմանիԳեթսեմանիԳեթսեմանիԳեթսեմանի», », », », Արամերէն լեզուիԱրամերէն լեզուիԱրամերէն լեզուիԱրամերէն լեզուինննն    մէջ մէջ մէջ մէջ 
կը նշանակէ` Ձիթահան, կը գտնուէր Ձիթենեաց լերան կը նշանակէ` Ձիթահան, կը գտնուէր Ձիթենեաց լերան կը նշանակէ` Ձիթահան, կը գտնուէր Ձիթենեաց լերան կը նշանակէ` Ձիթահան, կը գտնուէր Ձիթենեաց լերան 
ստորոտը եւ հոն էր որ ձստորոտը եւ հոն էր որ ձստորոտը եւ հոն էր որ ձստորոտը եւ հոն էր որ ձիթապտուղներուն իւղը կամ ձէթը կը իթապտուղներուն իւղը կամ ձէթը կը իթապտուղներուն իւղը կամ ձէթը կը իթապտուղներուն իւղը կամ ձէթը կը 
պատպատպատպատրաստուէր: Ձիթենեաց լեռը մեծ տարածութեամբ րաստուէր: Ձիթենեաց լեռը մեծ տարածութեամբ րաստուէր: Ձիթենեաց լեռը մեծ տարածութեամբ րաստուէր: Ձիթենեաց լեռը մեծ տարածութեամբ 
հողամաս մըն էր ուր կը գտնուէին մեծ թիւով ձիթենիներ: հողամաս մըն էր ուր կը գտնուէին մեծ թիւով ձիթենիներ: հողամաս մըն էր ուր կը գտնուէին մեծ թիւով ձիթենիներ: հողամաս մըն էր ուր կը գտնուէին մեծ թիւով ձիթենիներ: 
Ինչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց մեր փրկութեան տագնապի պաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց մեր փրկութեան տագնապի պաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց մեր փրկութեան տագնապի պաԻնչո՞ւ համար Յիսուս ուզեց մեր փրկութեան տագնապի պա----
հը ապրիլ Գեթսեմանիի մէջ, այսինքն հոն` ուր ձէթ կը պատհը ապրիլ Գեթսեմանիի մէջ, այսինքն հոն` ուր ձէթ կը պատհը ապրիլ Գեթսեմանիի մէջ, այսինքն հոն` ուր ձէթ կը պատհը ապրիլ Գեթսեմանիի մէջ, այսինքն հոն` ուր ձէթ կը պատ----
րաստուէր: Հաւանաբար ասորաստուէր: Հաւանաբար ասորաստուէր: Հաւանաբար ասորաստուէր: Հաւանաբար ասոր մէջ կարելի է խորհրդանշար մէջ կարելի է խորհրդանշար մէջ կարելի է խորհրդանշար մէջ կարելի է խորհրդանշա----
կան իմաստ մը տեսնել: Կրնանք ըսել, որ Յիսուս իկան իմաստ մը տեսնել: Կրնանք ըսել, որ Յիսուս իկան իմաստ մը տեսնել: Կրնանք ըսել, որ Յիսուս իկան իմաստ մը տեսնել: Կրնանք ըսել, որ Յիսուս ի´́́́նք նք նք նք 
հանդիսացաւ այն ձիհանդիսացաւ այն ձիհանդիսացաւ այն ձիհանդիսացաւ այն ձիթենին որ Գեթսեմանիի մէջ երկնաւոր թենին որ Գեթսեմանիի մէջ երկնաւոր թենին որ Գեթսեմանիի մէջ երկնաւոր թենին որ Գեթսեմանիի մէջ երկնաւոր 
Հօր կամքով ճզմուեցաւ ու ճմլուեցաւ (Եսայի 53.10) եւ մեզի Հօր կամքով ճզմուեցաւ ու ճմլուեցաւ (Եսայի 53.10) եւ մեզի Հօր կամքով ճզմուեցաւ ու ճմլուեցաւ (Եսայի 53.10) եւ մեզի Հօր կամքով ճզմուեցաւ ու ճմլուեցաւ (Եսայի 53.10) եւ մեզի 
համար դարձաւ փրկութեան ձէթ (Ղուկաս 10.34):համար դարձաւ փրկութեան ձէթ (Ղուկաս 10.34):համար դարձաւ փրկութեան ձէթ (Ղուկաս 10.34):համար դարձաւ փրկութեան ձէթ (Ղուկաս 10.34):    

4) 4) 4) 4) ««««Հոս նստեցէք, մինչեւ որ ես եՀոս նստեցէք, մինչեւ որ ես եՀոս նստեցէք, մինչեւ որ ես եՀոս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ աղօթեմրթամ աղօթեմրթամ աղօթեմրթամ աղօթեմ»:»:»:»:    Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
համար Յիսուս չուզեց որ բոլոր աշակերտները հետը համար Յիսուս չուզեց որ բոլոր աշակերտները հետը համար Յիսուս չուզեց որ բոլոր աշակերտները հետը համար Յիսուս չուզեց որ բոլոր աշակերտները հետը 
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աղօթէին: Աղօթքի պահը զոր Յիսուս ունեցաւ Գեթսեմանիի աղօթէին: Աղօթքի պահը զոր Յիսուս ունեցաւ Գեթսեմանիի աղօթէին: Աղօթքի պահը զոր Յիսուս ունեցաւ Գեթսեմանիի աղօթէին: Աղօթքի պահը զոր Յիսուս ունեցաւ Գեթսեմանիի 
մէջ` սովորական պահ մը չէր. այդ պահը մեր փրկութեան մէջ` սովորական պահ մը չէր. այդ պահը մեր փրկութեան մէջ` սովորական պահ մը չէր. այդ պահը մեր փրկութեան մէջ` սովորական պահ մը չէր. այդ պահը մեր փրկութեան 
պահն էր, եւ այդ պահուան ընթացքին Յիսուսի մատուցած պահն էր, եւ այդ պահուան ընթացքին Յիսուսի մատուցած պահն էր, եւ այդ պահուան ընթացքին Յիսուսի մատուցած պահն էր, եւ այդ պահուան ընթացքին Յիսուսի մատուցած 
աղօթքը` մեր փրկութեան համար մատուցուածաղօթքը` մեր փրկութեան համար մատուցուածաղօթքը` մեր փրկութեան համար մատուցուածաղօթքը` մեր փրկութեան համար մատուցուած    աղօթք մըն աղօթք մըն աղօթք մըն աղօթք մըն 
էր. ուստի, մէկը չէր կրնար հետը ըլլալ այդ պահուն. ինք էր. ուստի, մէկը չէր կրնար հետը ըլլալ այդ պահուն. ինք էր. ուստի, մէկը չէր կրնար հետը ըլլալ այդ պահուն. ինք էր. ուստի, մէկը չէր կրնար հետը ըլլալ այդ պահուն. ինք 
առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար. առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար. առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար. առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար. 
առանձին պէտք էր իրագործէր մեր փրկութիւնը: Մարդիկ առանձին պէտք էր իրագործէր մեր փրկութիւնը: Մարդիկ առանձին պէտք էր իրագործէր մեր փրկութիւնը: Մարդիկ առանձին պէտք էր իրագործէր մեր փրկութիւնը: Մարդիկ 
չէին կրնար դերակաչէին կրնար դերակաչէին կրնար դերակաչէին կրնար դերակատարութիւն ունենալ մեր փրկութեան տարութիւն ունենալ մեր փրկութեան տարութիւն ունենալ մեր փրկութեան տարութիւն ունենալ մեր փրկութեան 
իրագործման մէջ:իրագործման մէջ:իրագործման մէջ:իրագործման մէջ:    

5) 5) 5) 5) Յիսուս բոլոր աշակերտները հետՅիսուս բոլոր աշակերտները հետՅիսուս բոլոր աշակերտները հետՅիսուս բոլոր աշակերտները հետը առաւ բացի ը առաւ բացի ը առաւ բացի ը առաւ բացի 
Յուդայէն, որ գացեր էր իր Տէրը մատնելու եւ դրամ գանձելու: Յուդայէն, որ գացեր էր իր Տէրը մատնելու եւ դրամ գանձելու: Յուդայէն, որ գացեր էր իր Տէրը մատնելու եւ դրամ գանձելու: Յուդայէն, որ գացեր էր իր Տէրը մատնելու եւ դրամ գանձելու: 
Յուդա իր ազատ կամքով բաժնուած էր խումբէն: Տէրը զինք Յուդա իր ազատ կամքով բաժնուած էր խումբէն: Տէրը զինք Յուդա իր ազատ կամքով բաժնուած էր խումբէն: Տէրը զինք Յուդա իր ազատ կամքով բաժնուած էր խումբէն: Տէրը զինք 
չհեռացուց: Ան դրամի սիրոյն` մատնեց անկորնչելի Գանձը: չհեռացուց: Ան դրամի սիրոյն` մատնեց անկորնչելի Գանձը: չհեռացուց: Ան դրամի սիրոյն` մատնեց անկորնչելի Գանձը: չհեռացուց: Ան դրամի սիրոյն` մատնեց անկորնչելի Գանձը: 
Տէրը ոեւէ մէկը չիՏէրը ոեւէ մէկը չիՏէրը ոեւէ մէկը չիՏէրը ոեւէ մէկը չի´ ´ ´ ´ հեռացներ իրմէ, ոեւհեռացներ իրմէ, ոեւհեռացներ իրմէ, ոեւհեռացներ իրմէ, ոեւէէէէ    մէկը չիմէկը չիմէկը չիմէկը չի´ ´ ´ ´ մերժեր մերժեր մերժեր մերժեր 
((((Յովհաննէս 6.37): Տէրը բոլոՅովհաննէս 6.37): Տէրը բոլոՅովհաննէս 6.37): Տէրը բոլոՅովհաննէս 6.37): Տէրը բոլորիրիրիրի´́́́ն համար է, բայց բոլորը Տիրոջ ն համար է, բայց բոլորը Տիրոջ ն համար է, բայց բոլորը Տիրոջ ն համար է, բայց բոլորը Տիրոջ 
համար չեն դժբախտաբար: Տէրը բոլոհամար չեն դժբախտաբար: Տէրը բոլոհամար չեն դժբախտաբար: Տէրը բոլոհամար չեն դժբախտաբար: Տէրը բոլո´́́́րը կ'ընդունի, բայց րը կ'ընդունի, բայց րը կ'ընդունի, բայց րը կ'ընդունի, բայց 
բոլորը զինք չեն ընդունիր: Տէրը բոլորիբոլորը զինք չեն ընդունիր: Տէրը բոլորիբոլորը զինք չեն ընդունիր: Տէրը բոլորիբոլորը զինք չեն ընդունիր: Տէրը բոլորի´́́́ն փրկութեան համար ն փրկութեան համար ն փրկութեան համար ն փրկութեան համար 
իր արիւնը թափեց, բայց բոլորը չէ որ փրկութիւնը կ'ընդգիր արիւնը թափեց, բայց բոլորը չէ որ փրկութիւնը կ'ընդգիր արիւնը թափեց, բայց բոլորը չէ որ փրկութիւնը կ'ընդգիր արիւնը թափեց, բայց բոլորը չէ որ փրկութիւնը կ'ընդգըըըըրրրր----
կեն:կեն:կեն:կեն:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, եթէ Տիրոջ կողմէ մերժուած ու լքուած ընթերցող, եթէ Տիրոջ կողմէ մերժուած ու լքուած ընթերցող, եթէ Տիրոջ կողմէ մերժուած ու լքուած ընթերցող, եթէ Տիրոջ կողմէ մերժուած ու լքուած 
կը զկը զկը զկը զգաս, գիտցիր որ ատիկա քու մեղքերուդ պատճառով է: գաս, գիտցիր որ ատիկա քու մեղքերուդ պատճառով է: գաս, գիտցիր որ ատիկա քու մեղքերուդ պատճառով է: գաս, գիտցիր որ ատիկա քու մեղքերուդ պատճառով է: 
Քու մեղքերդ են որ քեզ մերժուած ու լքուած զգացնել կու տան, Քու մեղքերդ են որ քեզ մերժուած ու լքուած զգացնել կու տան, Քու մեղքերդ են որ քեզ մերժուած ու լքուած զգացնել կու տան, Քու մեղքերդ են որ քեզ մերժուած ու լքուած զգացնել կու տան, 
բայց իրականութիւնը այն է որ Տէրը քեզ ոբայց իրականութիւնը այն է որ Տէրը քեզ ոբայց իրականութիւնը այն է որ Տէրը քեզ ոբայց իրականութիւնը այն է որ Տէրը քեզ ո´́́́չ մերժած է եւ ոչ մերժած է եւ ոչ մերժած է եւ ոչ մերժած է եւ ո´́́́չ չ չ չ 
ալ լքած. հրաժարէ մեղքերէդ եւ տես թէ ինչպէս Տիրոջ կողմէ ալ լքած. հրաժարէ մեղքերէդ եւ տես թէ ինչպէս Տիրոջ կողմէ ալ լքած. հրաժարէ մեղքերէդ եւ տես թէ ինչպէս Տիրոջ կողմէ ալ լքած. հրաժարէ մեղքերէդ եւ տես թէ ինչպէս Տիրոջ կողմէ 
ընդունուած պիտի զգաս: Տէրընդունուած պիտի զգաս: Տէրընդունուած պիտի զգաս: Տէրընդունուած պիտի զգաս: Տէրըըըը    քեզ չէքեզ չէքեզ չէքեզ չէ´ ´ ´ ´ մերժմերժմերժմերժած, չիած, չիած, չիած, չի´ ´ ´ ´ մերժեր ու մերժեր ու մերժեր ու մերժեր ու 
պիտիպիտիպիտիպիտի´ ´ ´ ´ չմերժէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ մերժել քեզ, ինք` որ մեռաւ չմերժէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ մերժել քեզ, ինք` որ մեռաւ չմերժէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ մերժել քեզ, ինք` որ մեռաւ չմերժէ: Ան ի՞նչպէս կրնայ մերժել քեզ, ինք` որ մեռաւ 
քեզ ընդունելու համար: Ի՞նչպէս կրնայ լքել քեզ, ինք` որ քեզ ընդունելու համար: Ի՞նչպէս կրնայ լքել քեզ, ինք` որ քեզ ընդունելու համար: Ի՞նչպէս կրնայ լքել քեզ, ինք` որ քեզ ընդունելու համար: Ի՞նչպէս կրնայ լքել քեզ, ինք` որ 
մեռաւ Տէր ու պաշտպան ըլլալու քեզի:մեռաւ Տէր ու պաշտպան ըլլալու քեզի:մեռաւ Տէր ու պաշտպան ըլլալու քեզի:մեռաւ Տէր ու պաշտպան ըլլալու քեզի:    

««««Եւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդինեԵւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդինեԵւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդինեԵւ իր հետ առաւ Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդինե----
րը: Տրտում էր ու կը տագնապէրրը: Տրտում էր ու կը տագնապէրրը: Տրտում էր ու կը տագնապէրրը: Տրտում էր ու կը տագնապէր»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.Մատթէոս 26.Մատթէոս 26.Մատթէոս 26.37):37):37):37):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս հասաւ Ձիթենեաց լեռ, քիչ մը բարձրանալէ Յիսուս հասաւ Ձիթենեաց լեռ, քիչ մը բարձրանալէ Յիսուս հասաւ Ձիթենեաց լեռ, քիչ մը բարձրանալէ Յիսուս հասաւ Ձիթենեաց լեռ, քիչ մը բարձրանալէ 
ետք` կանգ առաւ եւ պատուիրեց ութը աշակերտներուն հոն ետք` կանգ առաւ եւ պատուիրեց ութը աշակերտներուն հոն ետք` կանգ առաւ եւ պատուիրեց ութը աշակերտներուն հոն ետք` կանգ առաւ եւ պատուիրեց ութը աշակերտներուն հոն 
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նստիլ մինչեւ որ ինք երթայ եւ աղօթէ, եւ ապա հետը առաւ նստիլ մինչեւ որ ինք երթայ եւ աղօթէ, եւ ապա հետը առաւ նստիլ մինչեւ որ ինք երթայ եւ աղօթէ, եւ ապա հետը առաւ նստիլ մինչեւ որ ինք երթայ եւ աղօթէ, եւ ապա հետը առաւ 
Պետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, եւ գնաց մինՊետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, եւ գնաց մինՊետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, եւ գնաց մինՊետրոսը, Յովհաննէսն ու Յակոբոսը, եւ գնաց մինչչչչեւ Գեթսեեւ Գեթսեեւ Գեթսեեւ Գեթսե----
մանի, այսինքն հոն` ուր ձէթի պատրաստութիւնը տեմանի, այսինքն հոն` ուր ձէթի պատրաստութիւնը տեմանի, այսինքն հոն` ուր ձէթի պատրաստութիւնը տեմանի, այսինքն հոն` ուր ձէթի պատրաստութիւնը տեղի կ'ուղի կ'ուղի կ'ուղի կ'ու----
նենար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն Պետրոսը, Յովհաննէսն նենար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն Պետրոսը, Յովհաննէսն նենար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն Պետրոսը, Յովհաննէսն նենար: Ինչո՞ւ համար Յիսուս միայն Պետրոսը, Յովհաննէսն 
ու Յակոբոսը հետը առաւ: Յիշենք որ նոյն այս երեք ու Յակոբոսը հետը առաւ: Յիշենք որ նոյն այս երեք ու Յակոբոսը հետը առաւ: Յիշենք որ նոյն այս երեք ու Յակոբոսը հետը առաւ: Յիշենք որ նոյն այս երեք 
աշակերտները հետը առաւ երբ պիտի այլակերպուէր: Ուստի, աշակերտները հետը առաւ երբ պիտի այլակերպուէր: Ուստի, աշակերտները հետը առաւ երբ պիտի այլակերպուէր: Ուստի, աշակերտները հետը առաւ երբ պիտի այլակերպուէր: Ուստի, 
Յիսուս զանոնք հետը առաւ, որպէսզի, ինչպէս որ իր փառքը Յիսուս զանոնք հետը առաւ, որպէսզի, ինչպէս որ իր փառքը Յիսուս զանոնք հետը առաւ, որպէսզի, ինչպէս որ իր փառքը Յիսուս զանոնք հետը առաւ, որպէսզի, ինչպէս որ իր փառքը 
տեսան այլակերպութեան ժամանակ, հիմա իր տագնատեսան այլակերպութեան ժամանակ, հիմա իր տագնատեսան այլակերպութեան ժամանակ, հիմա իր տագնատեսան այլակերպութեան ժամանակ, հիմա իր տագնապը պը պը պը 
տեսնեն աղօթքի պահուն: Աշակերտները երբ Յիսուսի փառքը տեսնեն աղօթքի պահուն: Աշակերտները երբ Յիսուսի փառքը տեսնեն աղօթքի պահուն: Աշակերտները երբ Յիսուսի փառքը տեսնեն աղօթքի պահուն: Աշակերտները երբ Յիսուսի փառքը 
տեսան, վստահաբար փափաքեցան այդ փառքին մէջ մտնել, տեսան, վստահաբար փափաքեցան այդ փառքին մէջ մտնել, տեսան, վստահաբար փափաքեցան այդ փառքին մէջ մտնել, տեսան, վստահաբար փափաքեցան այդ փառքին մէջ մտնել, 
բայց այստեղ Յիսուս իր տագնապը բացայայտելով անոնց բայց այստեղ Յիսուս իր տագնապը բացայայտելով անոնց բայց այստեղ Յիսուս իր տագնապը բացայայտելով անոնց բայց այստեղ Յիսուս իր տագնապը բացայայտելով անոնց 
առջեւ, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ անոնք որոնք կ'ուզեն իր առջեւ, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ անոնք որոնք կ'ուզեն իր առջեւ, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ անոնք որոնք կ'ուզեն իր առջեւ, ուզեց ցոյց տալ անոնց, թէ անոնք որոնք կ'ուզեն իր 
փառքը տեսնել եւ իր փառքին մէջ մտնել, նախ պէտք է փառքը տեսնել եւ իր փառքին մէջ մտնել, նախ պէտք է փառքը տեսնել եւ իր փառքին մէջ մտնել, նախ պէտք է փառքը տեսնել եւ իր փառքին մէջ մտնել, նախ պէտք է իր իր իր իր 
տագնապը տեսնեն ու իր տագնապին բաժնեկից դառնան:տագնապը տեսնեն ու իր տագնապին բաժնեկից դառնան:տագնապը տեսնեն ու իր տագնապին բաժնեկից դառնան:տագնապը տեսնեն ու իր տագնապին բաժնեկից դառնան:    

2) 2) 2) 2) ««««ՏՏՏՏրտում էրրտում էրրտում էրրտում էր»:»:»:»:    Յիսուս տրտմեցաւ, որպէսզի դուն հոգեՅիսուս տրտմեցաւ, որպէսզի դուն հոգեՅիսուս տրտմեցաւ, որպէսզի դուն հոգեՅիսուս տրտմեցաւ, որպէսզի դուն հոգե----
կան ուրախութիւն ձեռք ձգես. ձեռք ձգա՞ծ ես:կան ուրախութիւն ձեռք ձգես. ձեռք ձգա՞ծ ես:կան ուրախութիւն ձեռք ձգես. ձեռք ձգա՞ծ ես:կան ուրախութիւն ձեռք ձգես. ձեռք ձգա՞ծ ես:    

Տրտմեցաւ որպէսզի մեղքի սուգը փարատի սրտէդ. փաՏրտմեցաւ որպէսզի մեղքի սուգը փարատի սրտէդ. փաՏրտմեցաւ որպէսզի մեղքի սուգը փարատի սրտէդ. փաՏրտմեցաւ որպէսզի մեղքի սուգը փարատի սրտէդ. փա----
րատա՞ծ է:րատա՞ծ է:րատա՞ծ է:րատա՞ծ է:    

Տրտմեցաւ որպէսզի երկինքի ուրախութեան դուռը բանայ Տրտմեցաւ որպէսզի երկինքի ուրախութեան դուռը բանայ Տրտմեցաւ որպէսզի երկինքի ուրախութեան դուռը բանայ Տրտմեցաւ որպէսզի երկինքի ուրախութեան դուռը բանայ 
առջեւդ. առջեւդ. առջեւդ. առջեւդ. բացուա՞ծ է:բացուա՞ծ է:բացուա՞ծ է:բացուա՞ծ է:    

Տրտմեցաւ որպէսզի քեզ երկինքի հրեշտակներու երգեՏրտմեցաւ որպէսզի քեզ երկինքի հրեշտակներու երգեՏրտմեցաւ որպէսզի քեզ երկինքի հրեշտակներու երգեՏրտմեցաւ որպէսզի քեզ երկինքի հրեշտակներու երգե----
րուն` երգակից եւ բերկրութեան` բերկրակից դարձնէ. Քրիսրուն` երգակից եւ բերկրութեան` բերկրակից դարձնէ. Քրիսրուն` երգակից եւ բերկրութեան` բերկրակից դարձնէ. Քրիսրուն` երգակից եւ բերկրութեան` բերկրակից դարձնէ. Քրիս----
տոսով ապահովութիւն ունի՞ս որ պիտի դառնաս: Տակաւին.տոսով ապահովութիւն ունի՞ս որ պիտի դառնաս: Տակաւին.տոսով ապահովութիւն ունի՞ս որ պիտի դառնաս: Տակաւին.տոսով ապահովութիւն ունի՞ս որ պիտի դառնաս: Տակաւին.----    

Տրտում էր Յիսուս, որովհետեւ եկաւ իր արարածներուն Տրտում էր Յիսուս, որովհետեւ եկաւ իր արարածներուն Տրտում էր Յիսուս, որովհետեւ եկաւ իր արարածներուն Տրտում էր Յիսուս, որովհետեւ եկաւ իր արարածներուն 
քով եւ իր արարածները զինք չյարգեցին ու չպատքով եւ իր արարածները զինք չյարգեցին ու չպատքով եւ իր արարածները զինք չյարգեցին ու չպատքով եւ իր արարածները զինք չյարգեցին ու չպատուեցին:ուեցին:ուեցին:ուեցին:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը խաչուէր դրդումովը այն Տրտում էր, որովհետեւ կը խաչուէր դրդումովը այն Տրտում էր, որովհետեւ կը խաչուէր դրդումովը այն Տրտում էր, որովհետեւ կը խաչուէր դրդումովը այն 
մարդոց` որոնց հայրերուն կեանքին մէջ մեծամեծ հրաշքներ մարդոց` որոնց հայրերուն կեանքին մէջ մեծամեծ հրաշքներ մարդոց` որոնց հայրերուն կեանքին մէջ մեծամեծ հրաշքներ մարդոց` որոնց հայրերուն կեանքին մէջ մեծամեծ հրաշքներ 
գործած էր անցեալին:գործած էր անցեալին:գործած էր անցեալին:գործած էր անցեալին:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Աբրահամի Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Աբրահամի Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Աբրահամի Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Աբրահամի 
սերունդէն եղող մարդիկ յամառօրէն եւ մինչեւ վերջ որոշած սերունդէն եղող մարդիկ յամառօրէն եւ մինչեւ վերջ որոշած սերունդէն եղող մարդիկ յամառօրէն եւ մինչեւ վերջ որոշած սերունդէն եղող մարդիկ յամառօրէն եւ մինչեւ վերջ որոշած 
էին զինք մերժել ու հալածեէին զինք մերժել ու հալածեէին զինք մերժել ու հալածեէին զինք մերժել ու հալածել:լ:լ:լ:    
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Տրտում էր, որովհետեւ սկիզբէն կը տեսնէր անոնք` Տրտում էր, որովհետեւ սկիզբէն կը տեսնէր անոնք` Տրտում էր, որովհետեւ սկիզբէն կը տեսնէր անոնք` Տրտում էր, որովհետեւ սկիզբէն կը տեսնէր անոնք` 
որոնք պիտի մերժէին իրմով իրագործուած փրկութիւնը ու որոնք պիտի մերժէին իրմով իրագործուած փրկութիւնը ու որոնք պիտի մերժէին իրմով իրագործուած փրկութիւնը ու որոնք պիտի մերժէին իրմով իրագործուած փրկութիւնը ու 
ենթակայ դառնային յաւիտենական դատապարտութեան:ենթակայ դառնային յաւիտենական դատապարտութեան:ենթակայ դառնային յաւիտենական դատապարտութեան:ենթակայ դառնային յաւիտենական դատապարտութեան:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Չարը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Չարը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Չարը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր թէ ինչպէս Չարը 
կրցած էր խաբել մարդիկը եւ զանոնք հեռացնել իրմէ, եւ թէ կրցած էր խաբել մարդիկը եւ զանոնք հեռացնել իրմէ, եւ թէ կրցած էր խաբել մարդիկը եւ զանոնք հեռացնել իրմէ, եւ թէ կրցած էր խաբել մարդիկը եւ զանոնք հեռացնել իրմէ, եւ թէ 
ինչպէս մարդինչպէս մարդինչպէս մարդինչպէս մարդիկ խաբուած էին անոր կողմէ:իկ խաբուած էին անոր կողմէ:իկ խաբուած էին անոր կողմէ:իկ խաբուած էին անոր կողմէ:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ապերախտութիւնը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ապերախտութիւնը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ապերախտութիւնը Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ապերախտութիւնը 
այն մարդոց` որոնց հիւանդները բժշկեց, ցաւերը փարատեց, այն մարդոց` որոնց հիւանդները բժշկեց, ցաւերը փարատեց, այն մարդոց` որոնց հիւանդները բժշկեց, ցաւերը փարատեց, այն մարդոց` որոնց հիւանդները բժշկեց, ցաւերը փարատեց, 
սգաւորները մխիթարեց, տրտմածները սփոփեց. բայց սգաւորները մխիթարեց, տրտմածները սփոփեց. բայց սգաւորները մխիթարեց, տրտմածները սփոփեց. բայց սգաւորները մխիթարեց, տրտմածները սփոփեց. բայց 
տրտում էր ոտրտում էր ոտրտում էր ոտրտում էր ո´́́́չ թէ իրենց ցուցաբերած ապերախտութեան չ թէ իրենց ցուցաբերած ապերախտութեան չ թէ իրենց ցուցաբերած ապերախտութեան չ թէ իրենց ցուցաբերած ապերախտութեան 
համար, այլ այն աստուածային դատաստանինհամար, այլ այն աստուածային դատաստանինհամար, այլ այն աստուածային դատաստանինհամար, այլ այն աստուածային դատաստանին    ու պատիու պատիու պատիու պատիժին ժին ժին ժին 
համար որ իրենց վրայ պիտի գարհամար որ իրենց վրայ պիտի գարհամար որ իրենց վրայ պիտի գարհամար որ իրենց վրայ պիտի գար    ժամանակներու աւարտին:ժամանակներու աւարտին:ժամանակներու աւարտին:ժամանակներու աւարտին:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր ««««թշնամիներունթշնամիներունթշնամիներունթշնամիներուն» » » » 
կողմէ Երուսաղէմի գլուխին բերուելիքը: Յիշենք որ ան լացաւ կողմէ Երուսաղէմի գլուխին բերուելիքը: Յիշենք որ ան լացաւ կողմէ Երուսաղէմի գլուխին բերուելիքը: Յիշենք որ ան լացաւ կողմէ Երուսաղէմի գլուխին բերուելիքը: Յիշենք որ ան լացաւ 
Երուսաղէմի վրայ, իր յաղթական մուտքը գործելէ ետք հոն Երուսաղէմի վրայ, իր յաղթական մուտքը գործելէ ետք հոն Երուսաղէմի վրայ, իր յաղթական մուտքը գործելէ ետք հոն Երուսաղէմի վրայ, իր յաղթական մուտքը գործելէ ետք հոն 
((((Ղուկաս 19.41):Ղուկաս 19.41):Ղուկաս 19.41):Ղուկաս 19.41):    

Տրտում էր, որովհետեւ կըՏրտում էր, որովհետեւ կըՏրտում էր, որովհետեւ կըՏրտում էր, որովհետեւ կը    տեսնէր այն ծեծն ու ապտակտեսնէր այն ծեծն ու ապտակտեսնէր այն ծեծն ու ապտակտեսնէր այն ծեծն ու ապտակ----
ները, այն ծաղրն ու ծանակները, այն գանակոծումներն ու ները, այն ծաղրն ու ծանակները, այն գանակոծումներն ու ները, այն ծաղրն ու ծանակները, այն գանակոծումներն ու ները, այն ծաղրն ու ծանակները, այն գանակոծումներն ու 
նախատինքները, որոնց ենթակայ պիտի ըլլար իր պատկերով նախատինքները, որոնց ենթակայ պիտի ըլլար իր պատկերով նախատինքները, որոնց ենթակայ պիտի ըլլար իր պատկերով նախատինքները, որոնց ենթակայ պիտի ըլլար իր պատկերով 
ստեղծուած ու իր ձեռքին գործը եղող մարդոց ձեռքով:ստեղծուած ու իր ձեռքին գործը եղող մարդոց ձեռքով:ստեղծուած ու իր ձեռքին գործը եղող մարդոց ձեռքով:ստեղծուած ու իր ձեռքին գործը եղող մարդոց ձեռքով:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ 
որսացուած իր աշակերտին` Յուդա Իսկարորսացուած իր աշակերտին` Յուդա Իսկարորսացուած իր աշակերտին` Յուդա Իսկարորսացուած իր աշակերտին` Յուդա Իսկարիոտացիին իոտացիին իոտացիին իոտացիին 
մօտենալը իրեն, համբոյրով մը զինք մատնելու համար:մօտենալը իրեն, համբոյրով մը զինք մատնելու համար:մօտենալը իրեն, համբոյրով մը զինք մատնելու համար:մօտենալը իրեն, համբոյրով մը զինք մատնելու համար:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Պետրոս Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Պետրոս Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Պետրոս Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Չարին կողմէ Պետրոս 
առաքեալին նետահարուիլը ուրացութեան դառն նետերով:առաքեալին նետահարուիլը ուրացութեան դառն նետերով:առաքեալին նետահարուիլը ուրացութեան դառն նետերով:առաքեալին նետահարուիլը ուրացութեան դառն նետերով:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք պաշտող ու Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք պաշտող ու Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք պաշտող ու Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք պաշտող ու 
երկրպագող սերովբէներուն ու քերովբէներուն տրտմալից երկրպագող սերովբէներուն ու քերովբէներուն տրտմալից երկրպագող սերովբէներուն ու քերովբէներուն տրտմալից երկրպագող սերովբէներուն ու քերովբէներուն տրտմալից 
սարսարսարսարսափն ու սարսափալից տրտմութիւնը իրեն պատահելիքսափն ու սարսափալից տրտմութիւնը իրեն պատահելիքսափն ու սարսափալից տրտմութիւնը իրեն պատահելիքսափն ու սարսափալից տրտմութիւնը իրեն պատահելիք----
ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:ներուն համար:    

ՏրտուՏրտուՏրտուՏրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սիմէոնմ էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սիմէոնմ էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սիմէոնմ էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սիմէոն    ծերունիին ծերունիին ծերունիին ծերունիին 
ակնարկած սուրին խրուիլը իր սուրբ մօրը` Մարիամի սրտին ակնարկած սուրին խրուիլը իր սուրբ մօրը` Մարիամի սրտին ակնարկած սուրին խրուիլը իր սուրբ մօրը` Մարիամի սրտին ակնարկած սուրին խրուիլը իր սուրբ մօրը` Մարիամի սրտին 
մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    
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Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սուրբ Հոգիին տրտմիՏրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սուրբ Հոգիին տրտմիՏրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սուրբ Հոգիին տրտմիՏրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր Սուրբ Հոգիին տրտմի----
լը:լը:լը:լը:    

Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք Տրտում էր, որովհետեւ կը տեսնէր զինք սիրող իր Հօրը սիրող իր Հօրը սիրող իր Հօրը սիրող իր Հօրը 
արցունքը:արցունքը:արցունքը:արցունքը:    

3) 3) 3) 3) ««««Ու կՈւ կՈւ կՈւ կը տագնապէրը տագնապէրը տագնապէրը տագնապէր»:»:»:»:    ԱԱԱԱ´́́́յնքան կը տագնապէր, որ իր յնքան կը տագնապէր, որ իր յնքան կը տագնապէր, որ իր յնքան կը տագնապէր, որ իր 
««««քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռքրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռքրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռքրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռ----ոլոռ գետին կը ոլոռ գետին կը ոլոռ գետին կը ոլոռ գետին կը 
հոսէրհոսէրհոսէրհոսէր»»»» ( ( ( (Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):Ղուկաս 22.43):    

Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր իր սուրբ Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր իր սուրբ Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր իր սուրբ Կը տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր իր սուրբ 
մարմինին վրայ առնելու ամբողջ մարդկութեան մեղքերու մարմինին վրայ առնելու ամբողջ մարդկութեան մեղքերու մարմինին վրայ առնելու ամբողջ մարդկութեան մեղքերու մարմինին վրայ առնելու ամբողջ մարդկութեան մեղքերու 
պղծութիւնը:պղծութիւնը:պղծութիւնը:պղծութիւնը:    

ԿըԿըԿըԿը    տագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր մարդկուտագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր մարդկուտագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր մարդկուտագնապէր, որովհետեւ կը պատրաստուէր մարդկու----
թեան փրկութեան զատկական գառնուկը ըլլալու:թեան փրկութեան զատկական գառնուկը ըլլալու:թեան փրկութեան զատկական գառնուկը ըլլալու:թեան փրկութեան զատկական գառնուկը ըլլալու:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ ինք որ օրհնեալն ու օրհնողն Կը տագնապէր, որովհետեւ ինք որ օրհնեալն ու օրհնողն Կը տագնապէր, որովհետեւ ինք որ օրհնեալն ու օրհնողն Կը տագնապէր, որովհետեւ ինք որ օրհնեալն ու օրհնողն 
էր, կը պատրաստուէր մեզի համար անէծք դառնալու, էր, կը պատրաստուէր մեզի համար անէծք դառնալու, էր, կը պատրաստուէր մեզի համար անէծք դառնալու, էր, կը պատրաստուէր մեզի համար անէծք դառնալու, 
որպէսզի մեզ դարձնէր օրհնութեան զաւակներ:որպէսզի մեզ դարձնէր օրհնութեան զաւակներ:որպէսզի մեզ դարձնէր օրհնութեան զաւակներ:որպէսզի մեզ դարձնէր օրհնութեան զաւակներ:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր զԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր զԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր զԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր զօրաւոր բաղխուօրաւոր բաղխուօրաւոր բաղխուօրաւոր բաղխու----
մի մէջ մտնել Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ:մի մէջ մտնել Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ:մի մէջ մտնել Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ:մի մէջ մտնել Սատանային ու անոր չար ոգիներուն հետ:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր համայն մարդկուԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր համայն մարդկուԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր համայն մարդկուԿը տագնապէր, որովհետեւ սկսած էր համայն մարդկու----
թեան փոխարէն ու համայն մարդկութեան անունով հոգեւոր թեան փոխարէն ու համայն մարդկութեան անունով հոգեւոր թեան փոխարէն ու համայն մարդկութեան անունով հոգեւոր թեան փոխարէն ու համայն մարդկութեան անունով հոգեւոր 
պատերազմի մէջ մտնել անկեալ Արուսեակ քերովբէին ու պատերազմի մէջ մտնել անկեալ Արուսեակ քերովբէին ու պատերազմի մէջ մտնել անկեալ Արուսեակ քերովբէին ու պատերազմի մէջ մտնել անկեալ Արուսեակ քերովբէին ու 
անոր հետեւորդ պիղծ ոգիներուն հետ:անոր հետեւորդ պիղծ ոգիներուն հետ:անոր հետեւորդ պիղծ ոգիներուն հետ:անոր հետեւորդ պիղծ ոգիներուն հետ:    

Կը տագնապէրԿը տագնապէրԿը տագնապէրԿը տագնապէր, , , , որովհետեւ հասած էր ժամանակը պայորովհետեւ հասած էր ժամանակը պայորովհետեւ հասած էր ժամանակը պայորովհետեւ հասած էր ժամանակը պայ----
քարելու մեղքի ու Չարի խաւարին դէմ, եւ իր լոյսի թագաւոքարելու մեղքի ու Չարի խաւարին դէմ, եւ իր լոյսի թագաւոքարելու մեղքի ու Չարի խաւարին դէմ, եւ իր լոյսի թագաւոքարելու մեղքի ու Չարի խաւարին դէմ, եւ իր լոյսի թագաւո----
րութիւնը հաստատելու:րութիւնը հաստատելու:րութիւնը հաստատելու:րութիւնը հաստատելու:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը խլելու մեզ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը խլելու մեզ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը խլելու մեզ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր պահը խլելու մեզ 
աներեւոյթ թշնամիներուն ձեռքէն եւ ազատագրելու մեզ աներեւոյթ թշնամիներուն ձեռքէն եւ ազատագրելու մեզ աներեւոյթ թշնամիներուն ձեռքէն եւ ազատագրելու մեզ աներեւոյթ թշնամիներուն ձեռքէն եւ ազատագրելու մեզ 
անոնց ստրկութենէն:անոնց ստրկութենէն:անոնց ստրկութենէն:անոնց ստրկութենէն:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էրԿը տագնապէր, որովհետեւ հասած էրԿը տագնապէր, որովհետեւ հասած էրԿը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր    պահը երբ դժոխքը պահը երբ դժոխքը պահը երբ դժոխքը պահը երբ դժոխքը 
իր հիմերէն պիտի սասանէր:իր հիմերէն պիտի սասանէր:իր հիմերէն պիտի սասանէր:իր հիմերէն պիտի սասանէր:    

Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը երբ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը երբ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը երբ Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը երբ 
գեհենի ու մահուան բանալիները ձեռք պիտի ձգէր:գեհենի ու մահուան բանալիները ձեռք պիտի ձգէր:գեհենի ու մահուան բանալիները ձեռք պիտի ձգէր:գեհենի ու մահուան բանալիները ձեռք պիտի ձգէր:    
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Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը որ իր Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը որ իր Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը որ իր Կը տագնապէր, որովհետեւ հասած էր ժամանակը որ իր 
անչարչարելի մարմինը չարչարանքի անչարչարելի մարմինը չարչարանքի անչարչարելի մարմինը չարչարանքի անչարչարելի մարմինը չարչարանքի պիտի պիտի պիտի պիտի յանձնէր:յանձնէր:յանձնէր:յանձնէր:    

Մեծ իրագործումներՄեծ իրագործումներՄեծ իրագործումներՄեծ իրագործումներըըըը` ` ` ` արդիւնք են մարդիւնք են մարդիւնք են մարդիւնք են մեծ տագնապներու: եծ տագնապներու: եծ տագնապներու: եծ տագնապներու: 
Մեր փրկութեան մեծ իրագործումն ալ արդիւնքն էր Յիսուսի Մեր փրկութեան մեծ իրագործումն ալ արդիւնքն էր Յիսուսի Մեր փրկութեան մեծ իրագործումն ալ արդիւնքն էր Յիսուսի Մեր փրկութեան մեծ իրագործումն ալ արդիւնքն էր Յիսուսի 
տագնապներուն: Հոս տագնապը մարմնական չարչարանքը տագնապներուն: Հոս տագնապը մարմնական չարչարանքը տագնապներուն: Հոս տագնապը մարմնական չարչարանքը տագնապներուն: Հոս տագնապը մարմնական չարչարանքը 
չէ. հոս տագնապը հոգեկան խռովքն է, հոգիի կրակն է. կրակ չէ. հոս տագնապը հոգեկան խռովքն է, հոգիի կրակն է. կրակ չէ. հոս տագնապը հոգեկան խռովքն է, հոգիի կրակն է. կրակ չէ. հոս տագնապը հոգեկան խռովքն է, հոգիի կրակն է. կրակ 
մը որ վառեցաւ Յիսուսի սրտին մէջ եւ վառած պիտի մնայ մը որ վառեցաւ Յիսուսի սրտին մէջ եւ վառած պիտի մնայ մը որ վառեցաւ Յիսուսի սրտին մէջ եւ վառած պիտի մնայ մը որ վառեցաւ Յիսուսի սրտին մէջ եւ վառած պիտի մնայ 
մինչեւ մեղքին վերցուիլը աշխարհի երեմինչեւ մեղքին վերցուիլը աշխարհի երեմինչեւ մեղքին վերցուիլը աշխարհի երեմինչեւ մեղքին վերցուիլը աշխարհի երեսէն:սէն:սէն:սէն:    

««««Այն ատեն ըսաւ անոնց. Այն ատեն ըսաւ անոնց. Այն ատեն ըսաւ անոնց. Այն ատեն ըսաւ անոնց. ““““Հոգիս մեռնելու աստիճան Հոգիս մեռնելու աստիճան Հոգիս մեռնելու աստիճան Հոգիս մեռնելու աստիճան 
տրտում է. հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոտրտում է. հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոտրտում է. հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոտրտում է. հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթո´́́́ւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէք””””»»»» ( ( ( (ՄատՄատՄատՄատ----
թէոս 26.38)թէոս 26.38)թէոս 26.38)թէոս 26.38)::::    

1) 1) 1) 1) ««««Այն ատեն ըսաւ անոնցԱյն ատեն ըսաւ անոնցԱյն ատեն ըսաւ անոնցԱյն ատեն ըսաւ անոնց»:»:»:»:    Այս բառերը կը պարզեն թէ Այս բառերը կը պարզեն թէ Այս բառերը կը պարզեն թէ Այս բառերը կը պարզեն թէ 
Յիսուս ուզեց իր տրտմութիւնն ու տագնապը բաժնել իր Յիսուս ուզեց իր տրտմութիւնն ու տագնապը բաժնել իր Յիսուս ուզեց իր տրտմութիւնն ու տագնապը բաժնել իր Յիսուս ուզեց իր տրտմութիւնն ու տագնապը բաժնել իր 
աշակերտներուն հետ. աշակերտները սակայն ըաշակերտներուն հետ. աշակերտները սակայն ըաշակերտներուն հետ. աշակերտները սակայն ըաշակերտներուն հետ. աշակերտները սակայն ըստ երեւոյթին ստ երեւոյթին ստ երեւոյթին ստ երեւոյթին 
չկրցան տրտմակից, տագնապակից կամ ցաւակից ըլլալ չկրցան տրտմակից, տագնապակից կամ ցաւակից ըլլալ չկրցան տրտմակից, տագնապակից կամ ցաւակից ըլլալ չկրցան տրտմակից, տագնապակից կամ ցաւակից ըլլալ 
Տիրոջ. չկրցան` որովհետեւ չէին տեսներ գալիքը, չէին գիտեր Տիրոջ. չկրցան` որովհետեւ չէին տեսներ գալիքը, չէին գիտեր Տիրոջ. չկրցան` որովհետեւ չէին տեսներ գալիքը, չէին գիտեր Տիրոջ. չկրցան` որովհետեւ չէին տեսներ գալիքը, չէին գիտեր 
ըլլալիքը, չէին գիտեր որ քիչ ետք իրենց խումբէն մէկը, որ ըլլալիքը, չէին գիտեր որ քիչ ետք իրենց խումբէն մէկը, որ ըլլալիքը, չէին գիտեր որ քիչ ետք իրենց խումբէն մէկը, որ ըլլալիքը, չէին գիտեր որ քիչ ետք իրենց խումբէն մէկը, որ 
աւելի քան երեք տարինաւելի քան երեք տարինաւելի քան երեք տարինաւելի քան երեք տարիներ իրենց հետ գործած ու աշխատած եր իրենց հետ գործած ու աշխատած եր իրենց հետ գործած ու աշխատած եր իրենց հետ գործած ու աշխատած 
էէէէր, կերած ու խմած էր, պիտի գար սուրր, կերած ու խմած էր, պիտի գար սուրր, կերած ու խմած էր, պիտի գար սուրր, կերած ու խմած էր, պիտի գար սուրերով ու բիրերով երով ու բիրերով երով ու բիրերով երով ու բիրերով 
զինուած գունդ մը զինուորներու հետ մատնելու Յիսուսը: զինուած գունդ մը զինուորներու հետ մատնելու Յիսուսը: զինուած գունդ մը զինուորներու հետ մատնելու Յիսուսը: զինուած գունդ մը զինուորներու հետ մատնելու Յիսուսը: 
ԱԱԱԱշակերտները չկրցան ցաւակից ըլլալ Յիսուսի, որովհետեւ շակերտները չկրցան ցաւակից ըլլալ Յիսուսի, որովհետեւ շակերտները չկրցան ցաւակից ըլլալ Յիսուսի, որովհետեւ շակերտները չկրցան ցաւակից ըլլալ Յիսուսի, որովհետեւ 
չէին գիտեր անոր սրտի ու հոգիի ցաւը. մենք եւս, չենք կրնար չէին գիտեր անոր սրտի ու հոգիի ցաւը. մենք եւս, չենք կրնար չէին գիտեր անոր սրտի ու հոգիի ցաւը. մենք եւս, չենք կրնար չէին գիտեր անոր սրտի ու հոգիի ցաւը. մենք եւս, չենք կրնար 
ցաւակից ըլլալ ցաւ ունեցողներուն, եթէ երբեք չհասկնանք ցաւակից ըլլալ ցաւ ունեցողներուն, եթէ երբեք չհասկնանք ցաւակից ըլլալ ցաւ ունեցողներուն, եթէ երբեք չհասկնանք ցաւակից ըլլալ ցաւ ունեցողներուն, եթէ երբեք չհասկնանք 
կամ չփորձենք հասկնալ անոնցկամ չփորձենք հասկնալ անոնցկամ չփորձենք հասկնալ անոնցկամ չփորձենք հասկնալ անոնց    ցաւը, եւ զիրենք լլկող ցաւը, եւ զիրենք լլկող ցաւը, եւ զիրենք լլկող ցաւը, եւ զիրենք լլկող 
մտահոգութիւնը:մտահոգութիւնը:մտահոգութիւնը:մտահոգութիւնը:    

2)2)2)2)    ««««Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:»:»:»:    ԳողԳողԳողԳողգգգգոթայի ոթայի ոթայի ոթայի 
խաչին վրայ մարմինով խաչուելէ ու չարչարուելէ առաջ, խաչին վրայ մարմինով խաչուելէ ու չարչարուելէ առաջ, խաչին վրայ մարմինով խաչուելէ ու չարչարուելէ առաջ, խաչին վրայ մարմինով խաչուելէ ու չարչարուելէ առաջ, 
Գեթսեմանիի մէջ հոգիով խաչուեցաւ ու չարչարուեցաւ Գեթսեմանիի մէջ հոգիով խաչուեցաւ ու չարչարուեցաւ Գեթսեմանիի մէջ հոգիով խաչուեցաւ ու չարչարուեցաւ Գեթսեմանիի մէջ հոգիով խաչուեցաւ ու չարչարուեցաւ 
Քրիստոս: Հոգիով իր չարչարուիլը ցոյց կու տայ թէ ան կաՔրիստոս: Հոգիով իր չարչարուիլը ցոյց կու տայ թէ ան կաՔրիստոս: Հոգիով իր չարչարուիլը ցոյց կու տայ թէ ան կաՔրիստոս: Հոգիով իր չարչարուիլը ցոյց կու տայ թէ ան կա----
տարեալ մարդկային հոտարեալ մարդկային հոտարեալ մարդկային հոտարեալ մարդկային հոգի ունէր, եւ մարմինով չարչարուիլը գի ունէր, եւ մարմինով չարչարուիլը գի ունէր, եւ մարմինով չարչարուիլը գի ունէր, եւ մարմինով չարչարուիլը 
ցոյց կու տայ թէ ան կատարեալ մարդկային մարմին ունէր: ցոյց կու տայ թէ ան կատարեալ մարդկային մարմին ունէր: ցոյց կու տայ թէ ան կատարեալ մարդկային մարմին ունէր: ցոյց կու տայ թէ ան կատարեալ մարդկային մարմին ունէր: 
Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, ինչպէս Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, ինչպէս Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, ինչպէս Քրիստոսի մարմինը երեւութական մարմին մը չէր, ինչպէս 
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հետագային Երեւութականներ պիտի ըսէին, այլ` իրակահետագային Երեւութականներ պիտի ըսէին, այլ` իրակահետագային Երեւութականներ պիտի ըսէին, այլ` իրակահետագային Երեւութականներ պիտի ըսէին, այլ` իրակա´́́́ն ն ն ն 
մարմին էր, ճշմարիմարմին էր, ճշմարիմարմին էր, ճշմարիմարմին էր, ճշմարի´́́́տ մարմին էր, մարդկայիտ մարմին էր, մարդկայիտ մարմին էր, մարդկայիտ մարմին էր, մարդկայի´́́́ն մարմին էր, ն մարմին էր, ն մարմին էր, ն մարմին էր, 
եւ կրնար յոգնիլ եւ կրնար յոգնիլ եւ կրնար յոգնիլ եւ կրնար յոգնիլ ու հանգիստի կարիքը ունենալ, կրնար ու հանգիստի կարիքը ունենալ, կրնար ու հանգիստի կարիքը ունենալ, կրնար ու հանգիստի կարիքը ունենալ, կրնար 
անօթենալ անօթենալ անօթենալ անօթենալ եւ կերակուրի պէտք ունենալ, կրնարեւ կերակուրի պէտք ունենալ, կրնարեւ կերակուրի պէտք ունենալ, կրնարեւ կերակուրի պէտք ունենալ, կրնար    ծարաւիլ եւ ծարաւիլ եւ ծարաւիլ եւ ծարաւիլ եւ 
ջուրի կարիքը ունենալ: Տիրոջ հոգին ալ մարդկային հոգի էր. ջուրի կարիքը ունենալ: Տիրոջ հոգին ալ մարդկային հոգի էր. ջուրի կարիքը ունենալ: Տիրոջ հոգին ալ մարդկային հոգի էր. ջուրի կարիքը ունենալ: Տիրոջ հոգին ալ մարդկային հոգի էր. 
կրնար տագնապիլ, ուրախանալ, տրտմիլ, զարմանալ, կրնար տագնապիլ, ուրախանալ, տրտմիլ, զարմանալ, կրնար տագնապիլ, ուրախանալ, տրտմիլ, զարմանալ, կրնար տագնապիլ, ուրախանալ, տրտմիլ, զարմանալ, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

3) 3) 3) 3) ««««Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:»:»:»:    Քրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէՔրիստոս թէ´ ´ ´ ´ 
հոգիով պէտհոգիով պէտհոգիով պէտհոգիով պէտք էր չարչարուէր եւ թէք էր չարչարուէր եւ թէք էր չարչարուէր եւ թէք էր չարչարուէր եւ թէ´ ´ ´ ´ մարմինով. ինչո՞ւ համարմինով. ինչո՞ւ համարմինով. ինչո՞ւ համարմինով. ինչո՞ւ հա----
մար. որովհետեւ մարդիկ թէմար. որովհետեւ մարդիկ թէմար. որովհետեւ մարդիկ թէմար. որովհետեւ մարդիկ թէ´ ´ ´ ´ հոգիով եւ թէհոգիով եւ թէհոգիով եւ թէհոգիով եւ թէ´ ´ ´ ´ մարմինով մեղք մարմինով մեղք մարմինով մեղք մարմինով մեղք 
կը գործեն. Քրիստոս իր արիւնը թափեց թէկը գործեն. Քրիստոս իր արիւնը թափեց թէկը գործեն. Քրիստոս իր արիւնը թափեց թէկը գործեն. Քրիստոս իր արիւնը թափեց թէ´ ´ ´ ´ մեր մարմիննեմեր մարմիննեմեր մարմիննեմեր մարմիննե----
րու եւ թէրու եւ թէրու եւ թէրու եւ թէ´ ´ ´ ´ մեր հոգիներու փրկութեան համար: Աստուածամեր հոգիներու փրկութեան համար: Աստուածամեր հոգիներու փրկութեան համար: Աստուածամեր հոգիներու փրկութեան համար: Աստուածա----
շունչը յստակօրէն կը խօսի մարմիններու եւ հոգիներու շունչը յստակօրէն կը խօսի մարմիններու եւ հոգիներու շունչը յստակօրէն կը խօսի մարմիններու եւ հոգիներու շունչը յստակօրէն կը խօսի մարմիններու եւ հոգիներու 
փրկութփրկութփրկութփրկութեան մասին:եան մասին:եան մասին:եան մասին:    

Իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող մարդիկը Իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող մարդիկը Իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող մարդիկը Իրենք զիրենք Քրիստոսի հետեւորդ նկատող մարդիկը 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք եւս Քրիստոսի օրինակին պէտք է հետեւին եւ պէտք է նք եւս Քրիստոսի օրինակին պէտք է հետեւին եւ պէտք է նք եւս Քրիստոսի օրինակին պէտք է հետեւին եւ պէտք է նք եւս Քրիստոսի օրինակին պէտք է հետեւին եւ պէտք է 
պատրաստ ըլլան չարչարուելու թէպատրաստ ըլլան չարչարուելու թէպատրաստ ըլլան չարչարուելու թէպատրաստ ըլլան չարչարուելու թէ´ ´ ´ ´ մարմինով եւ թէմարմինով եւ թէմարմինով եւ թէմարմինով եւ թէ´ ´ ´ ´ 
հոգիով, իրենց եւ այլոց փրկութեան համար: Ո՞ւր են այսօր հոգիով, իրենց եւ այլոց փրկութեան համար: Ո՞ւր են այսօր հոգիով, իրենց եւ այլոց փրկութեան համար: Ո՞ւր են այսօր հոգիով, իրենց եւ այլոց փրկութեան համար: Ո՞ւր են այսօր 
մարմինով չարչարուող ու հոգիով տագնապող հաւատմարմինով չարչարուող ու հոգիով տագնապող հաւատմարմինով չարչարուող ու հոգիով տագնապող հաւատմարմինով չարչարուող ու հոգիով տագնապող հաւատացացացաց----
եալները: Ո՞ւր են Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու համար եալները: Ո՞ւր են Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու համար եալները: Ո՞ւր են Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու համար եալները: Ո՞ւր են Տիրոջ այգիին մէջ աշխատելու համար 
իրենց հանգիստը զոհող հաւատացեալները: Ո՞ւր են մեղքի իրենց հանգիստը զոհող հաւատացեալները: Ո՞ւր են մեղքի իրենց հանգիստը զոհող հաւատացեալները: Ո՞ւր են մեղքի իրենց հանգիստը զոհող հաւատացեալները: Ո՞ւր են մեղքի 
մէջ կորսուածներուն համար տագնապալից աղօթք մէջ կորսուածներուն համար տագնապալից աղօթք մէջ կորսուածներուն համար տագնապալից աղօթք մէջ կորսուածներուն համար տագնապալից աղօթք 
մատուցող Ղովտեան հոգիները: Ինչո՞ւ համար ամառը մատուցող Ղովտեան հոգիները: Ինչո՞ւ համար ամառը մատուցող Ղովտեան հոգիները: Ինչո՞ւ համար ամառը մատուցող Ղովտեան հոգիները: Ինչո՞ւ համար ամառը 
եկեղեցի եկող հաւատացեալներուն թիւը կը նուազի. ինչո՞ւ եկեղեցի եկող հաւատացեալներուն թիւը կը նուազի. ինչո՞ւ եկեղեցի եկող հաւատացեալներուն թիւը կը նուազի. ինչո՞ւ եկեղեցի եկող հաւատացեալներուն թիւը կը նուազի. ինչո՞ւ 
համար ամառըհամար ամառըհամար ամառըհամար ամառը    սուրբ Հաղորդութիւն ստացողներուն թիւը կը սուրբ Հաղորդութիւն ստացողներուն թիւը կը սուրբ Հաղորդութիւն ստացողներուն թիւը կը սուրբ Հաղորդութիւն ստացողներուն թիւը կը 
նօսրանայ. անոր համար չէ՞ որ հաւատացեալները իրենօսրանայ. անոր համար չէ՞ որ հաւատացեալները իրենօսրանայ. անոր համար չէ՞ որ հաւատացեալները իրենօսրանայ. անոր համար չէ՞ որ հաւատացեալները իրե´́́́նք նք նք նք 
եւս աշխարհիկ մարդոց նման իրենք զիրենք մարմնաւոր եւս աշխարհիկ մարդոց նման իրենք զիրենք մարմնաւոր եւս աշխարհիկ մարդոց նման իրենք զիրենք մարմնաւոր եւս աշխարհիկ մարդոց նման իրենք զիրենք մարմնաւոր 
հեշտութեանց, հաճոյքներու ու հանգիստի կը յանձնեն:հեշտութեանց, հաճոյքներու ու հանգիստի կը յանձնեն:հեշտութեանց, հաճոյքներու ու հանգիստի կը յանձնեն:հեշտութեանց, հաճոյքներու ու հանգիստի կը յանձնեն:    

4) 4) 4) 4) ««««Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:»:»:»:    Այստեղ Յիսուս Այստեղ Յիսուս Այստեղ Յիսուս Այստեղ Յիսուս 
սովորական տրտմուսովորական տրտմուսովորական տրտմուսովորական տրտմութեան մասին չէ որ կը խօսի, այլ` թեան մասին չէ որ կը խօսի, այլ` թեան մասին չէ որ կը խօսի, այլ` թեան մասին չէ որ կը խօսի, այլ` 
այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի´ ´ ´ ´ տրտմութեան մը մասին, որ պատճառ կը դառնայ տրտմութեան մը մասին, որ պատճառ կը դառնայ տրտմութեան մը մասին, որ պատճառ կը դառնայ տրտմութեան մը մասին, որ պատճառ կը դառնայ 
որ մեռնիլ ցանկայ. մեռնիլ մեր մեղքերուն համար, մեռնիլ մեր որ մեռնիլ ցանկայ. մեռնիլ մեր մեղքերուն համար, մեռնիլ մեր որ մեռնիլ ցանկայ. մեռնիլ մեր մեղքերուն համար, մեռնիլ մեր որ մեռնիլ ցանկայ. մեռնիլ մեր մեղքերուն համար, մեռնիլ մեր 
անօրէնութիւններու քաւութեան համար, մեռնիլ մեր փրկուանօրէնութիւններու քաւութեան համար, մեռնիլ մեր փրկուանօրէնութիւններու քաւութեան համար, մեռնիլ մեր փրկուանօրէնութիւններու քաւութեան համար, մեռնիլ մեր փրկու----
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թեան համար: Այոթեան համար: Այոթեան համար: Այոթեան համար: Այո´, ´, ´, ´, Յիսուս մաՅիսուս մաՅիսուս մաՅիսուս մա´́́́հ ցանկաց` որպէսզի կեահ ցանկաց` որպէսզի կեահ ցանկաց` որպէսզի կեահ ցանկաց` որպէսզի կեա´́́́նք նք նք նք 
շնորհէ մեզի: շնորհէ մեզի: շնորհէ մեզի: շնորհէ մեզի: ՄաՄաՄաՄա´́́́հ ցանկաց, որպէսզի մեզ անմահութեան հ ցանկաց, որպէսզի մեզ անմահութեան հ ցանկաց, որպէսզի մեզ անմահութեան հ ցանկաց, որպէսզի մեզ անմահութեան 
ժառանգորդներ դարձնէ:ժառանգորդներ դարձնէ:ժառանգորդներ դարձնէ:ժառանգորդներ դարձնէ:    ՄաՄաՄաՄա´́́́հ ցանկաց, հ ցանկաց, հ ցանկաց, հ ցանկաց, ««««որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ որովհետեւ 
մարդկութեան մեղքերուն ծանրութեան տակ կքած էր եւ մարդկութեան մեղքերուն ծանրութեան տակ կքած էր եւ մարդկութեան մեղքերուն ծանրութեան տակ կքած էր եւ մարդկութեան մեղքերուն ծանրութեան տակ կքած էր եւ 
մեղքին ցաւէն կը տառապէրմեղքին ցաւէն կը տառապէրմեղքին ցաւէն կը տառապէրմեղքին ցաւէն կը տառապէր»:»:»:»:    

««««ՄՄՄՄեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էրրրր»,»,»,»,    որովհետեւ մեր բոլոր որովհետեւ մեր բոլոր որովհետեւ մեր բոլոր որովհետեւ մեր բոլոր 
մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ իր վրայ մեղք առնողը պէտք մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ իր վրայ մեղք առնողը պէտք մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ իր վրայ մեղք առնողը պէտք մեղքերը իր վրայ առաւ, եւ իր վրայ մեղք առնողը պէտք էր էր էր էր 
մեռնէր:մեռնէր:մեռնէր:մեռնէր:    

Յիսուսի հոգին Յիսուսի հոգին Յիսուսի հոգին Յիսուսի հոգին ««««մմմմեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էեռնելու աստիճան տրտում էրրրր»,»,»,»,    որովորովորովորով----
հետեւ մեզ մահէն ազատելու համար էր որ կ'ուզէր մեռնիլ:հետեւ մեզ մահէն ազատելու համար էր որ կ'ուզէր մեռնիլ:հետեւ մեզ մահէն ազատելու համար էր որ կ'ուզէր մեռնիլ:հետեւ մեզ մահէն ազատելու համար էր որ կ'ուզէր մեռնիլ:    

Հետագային Քրիստոսի համար նահատակուող ոեւէ մէկ Հետագային Քրիստոսի համար նահատակուող ոեւէ մէկ Հետագային Քրիստոսի համար նահատակուող ոեւէ մէկ Հետագային Քրիստոսի համար նահատակուող ոեւէ մէկ 
սուրբի մօտ մենք Քրիստոսական նման տրտմութիւն եւ սուրբի մօտ մենք Քրիստոսական նման տրտմութիւն եւ սուրբի մօտ մենք Քրիստոսական նման տրտմութիւն եւ սուրբի մօտ մենք Քրիստոսական նման տրտմութիւն եւ 
տրտմութեան պատճառաւ մահ փափաքիլ չենք գտներ: տրտմութեան պատճառաւ մահ փափաքիլ չենք գտներ: տրտմութեան պատճառաւ մահ փափաքիլ չենք գտներ: տրտմութեան պատճառաւ մահ փափաքիլ չենք գտներ: 
ՔրիստոՔրիստոՔրիստոՔրիստոսի տրտմութիւնը մեր փրկութեան տրտմութիւնն էր, սի տրտմութիւնը մեր փրկութեան տրտմութիւնն էր, սի տրտմութիւնը մեր փրկութեան տրտմութիւնն էր, սի տրտմութիւնը մեր փրկութեան տրտմութիւնն էր, 
եւ անոր մահ ցանկալը` մեր փրկութեան համար էր:եւ անոր մահ ցանկալը` մեր փրկութեան համար էր:եւ անոր մահ ցանկալը` մեր փրկութեան համար էր:եւ անոր մահ ցանկալը` մեր փրկութեան համար էր:    

Ունեցանք սուրբեր որոնք մահ ցանկացին, բայց անոնք Ունեցանք սուրբեր որոնք մահ ցանկացին, բայց անոնք Ունեցանք սուրբեր որոնք մահ ցանկացին, բայց անոնք Ունեցանք սուրբեր որոնք մահ ցանկացին, բայց անոնք 
մահ չցանկացին մեր փրկութեան համար, ոմահ չցանկացին մեր փրկութեան համար, ոմահ չցանկացին մեր փրկութեան համար, ոմահ չցանկացին մեր փրկութեան համար, ո´́́́չ ալ իրենց չ ալ իրենց չ ալ իրենց չ ալ իրենց 
անձերուն փրկութեան համար, այլ Փրկիչիանձերուն փրկութեան համար, այլ Փրկիչիանձերուն փրկութեան համար, այլ Փրկիչիանձերուն փրկութեան համար, այլ Փրկիչի´́́́ն համար, ն համար, ն համար, ն համար, 
Փրկիչին հետ ըլլալոՓրկիչին հետ ըլլալոՓրկիչին հետ ըլլալոՓրկիչին հետ ըլլալո´́́́ւ համւ համւ համւ համար. եւ եթէ երբեք մահ ցանկացին ար. եւ եթէ երբեք մահ ցանկացին ար. եւ եթէ երբեք մահ ցանկացին ար. եւ եթէ երբեք մահ ցանկացին 
Փրկիչին հետ ըլլալու համար, անոնք չէին կրնար մեռնելու Փրկիչին հետ ըլլալու համար, անոնք չէին կրնար մեռնելու Փրկիչին հետ ըլլալու համար, անոնք չէին կրնար մեռնելու Փրկիչին հետ ըլլալու համար, անոնք չէին կրնար մեռնելու 
աստիճան տրտմիլ, կամ պարզապէս տրտմիլ:աստիճան տրտմիլ, կամ պարզապէս տրտմիլ:աստիճան տրտմիլ, կամ պարզապէս տրտմիլ:աստիճան տրտմիլ, կամ պարզապէս տրտմիլ:    

Յիսուսի հոգին մեռնելու աստիճան տրտմեցաւ, Յիսուսի հոգին մեռնելու աստիճան տրտմեցաւ, Յիսուսի հոգին մեռնելու աստիճան տրտմեցաւ, Յիսուսի հոգին մեռնելու աստիճան տրտմեցաւ, 
որովհետեւ մեզի համար անէծք դառնալուն համար էր որ որովհետեւ մեզի համար անէծք դառնալուն համար էր որ որովհետեւ մեզի համար անէծք դառնալուն համար էր որ որովհետեւ մեզի համար անէծք դառնալուն համար էր որ 
պիտի խաչուէր, մինչդեռ սուրբերը չէին կրնար մեռնպիտի խաչուէր, մինչդեռ սուրբերը չէին կրնար մեռնպիտի խաչուէր, մինչդեռ սուրբերը չէին կրնար մեռնպիտի խաչուէր, մինչդեռ սուրբերը չէին կրնար մեռնելու ելու ելու ելու 
աստիճան տրտմիլ, որովհետեւ անոնք անէծք չդարձան, աստիճան տրտմիլ, որովհետեւ անոնք անէծք չդարձան, աստիճան տրտմիլ, որովհետեւ անոնք անէծք չդարձան, աստիճան տրտմիլ, որովհետեւ անոնք անէծք չդարձան, 
ընդհակառակը, Աստուծոյ օրհնեալ զաւակները դառնալնուն ընդհակառակը, Աստուծոյ օրհնեալ զաւակները դառնալնուն ընդհակառակը, Աստուծոյ օրհնեալ զաւակները դառնալնուն ընդհակառակը, Աստուծոյ օրհնեալ զաւակները դառնալնուն 
համար էր որ նահատակուեցան:համար էր որ նահատակուեցան:համար էր որ նահատակուեցան:համար էր որ նահատակուեցան:    

5) 5) 5) 5) ««««Հոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում էՀոգիս մեռնելու աստիճան տրտում է»:»:»:»:    Այս խօսքը Այս խօսքը Այս խօսքը Այս խօսքը 
կարելի է հասկնալ նաեւ` կարելի է հասկնալ նաեւ` կարելի է հասկնալ նաեւ` կարելի է հասկնալ նաեւ` ««««հոգիս տրտում պիտի մնայ մինչեւ հոգիս տրտում պիտի մնայ մինչեւ հոգիս տրտում պիտի մնայ մինչեւ հոգիս տրտում պիտի մնայ մինչեւ 
մահմահմահմահ» » » » իմաստով:իմաստով:իմաստով:իմաստով:    Արդարեւ, ՏԱրդարեւ, ՏԱրդարեւ, ՏԱրդարեւ, Տիրոջ հոգին տրտում էր մինչեւ իրոջ հոգին տրտում էր մինչեւ իրոջ հոգին տրտում էր մինչեւ իրոջ հոգին տրտում էր մինչեւ 
մահ, այսինքն` մինչեւ մահուան ժամանումը. բայց իր մեռնեմահ, այսինքն` մինչեւ մահուան ժամանումը. բայց իր մեռնեմահ, այսինքն` մինչեւ մահուան ժամանումը. բայց իր մեռնեմահ, այսինքն` մինչեւ մահուան ժամանումը. բայց իր մեռնե----
լէն ետք` փարատեցաւ իր հոգիին տրտմութիւնը. փարատելէն ետք` փարատեցաւ իր հոգիին տրտմութիւնը. փարատելէն ետք` փարատեցաւ իր հոգիին տրտմութիւնը. փարատելէն ետք` փարատեցաւ իր հոգիին տրտմութիւնը. փարատե----
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ցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ յաղթեց մահուան ու սարսեց ցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ յաղթեց մահուան ու սարսեց ցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ յաղթեց մահուան ու սարսեց ցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ յաղթեց մահուան ու սարսեց 
դժոխքը իր հիմերէն. փարատեցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ դժոխքը իր հիմերէն. փարատեցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ դժոխքը իր հիմերէն. փարատեցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ դժոխքը իր հիմերէն. փարատեցաւ` որովհետեւ իր մահուամբ 
իրագործեց մարդկային սիրագործեց մարդկային սիրագործեց մարդկային սիրագործեց մարդկային սերունդի փրկագործութիւնը:երունդի փրկագործութիւնը:երունդի փրկագործութիւնը:երունդի փրկագործութիւնը:    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Ամէն ինչ վերջացած էԱմէն ինչ վերջացած էԱմէն ինչ վերջացած էԱմէն ինչ վերջացած է»»»»    եւ հոգին աւանդեց (Յովհաննէս եւ հոգին աւանդեց (Յովհաննէս եւ հոգին աւանդեց (Յովհաննէս եւ հոգին աւանդեց (Յովհաննէս 
19.30):19.30):19.30):19.30):    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ ճզմեց գլուխը Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ ճզմեց գլուխը Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ ճզմեց գլուխը Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ ճզմեց գլուխը 
Վիշապին, որ մեղքի առաջնորդած էր Ադամն ու Եւան:Վիշապին, որ մեղքի առաջնորդած էր Ադամն ու Եւան:Վիշապին, որ մեղքի առաջնորդած էր Ադամն ու Եւան:Վիշապին, որ մեղքի առաջնորդած էր Ադամն ու Եւան:    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, եՏիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, եՏիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, եՏիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ հեռացուց մարրբ հեռացուց մարրբ հեռացուց մարրբ հեռացուց մար----
դէն մեղքի տրտմութիւնը եւ հաշտեցուց մարդը Աստուծոյ դէն մեղքի տրտմութիւնը եւ հաշտեցուց մարդը Աստուծոյ դէն մեղքի տրտմութիւնը եւ հաշտեցուց մարդը Աստուծոյ դէն մեղքի տրտմութիւնը եւ հաշտեցուց մարդը Աստուծոյ 
հետ, եւ զԱստուած` մարդուն հետ:հետ, եւ զԱստուած` մարդուն հետ:հետ, եւ զԱստուած` մարդուն հետ:հետ, եւ զԱստուած` մարդուն հետ:    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ կենաց ծառին Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ կենաց ծառին Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ կենաց ծառին Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ կենաց ծառին 
ճամբան փակող քերովբէներն ու բոցեղէն սուրը հեռացուց ճամբան փակող քերովբէներն ու բոցեղէն սուրը հեռացուց ճամբան փակող քերովբէներն ու բոցեղէն սուրը հեռացուց ճամբան փակող քերովբէներն ու բոցեղէն սուրը հեռացուց 
այդ ճամբէն ու կենաց ծառի ճամբան բացուած յայտարարեց:այդ ճամբէն ու կենաց ծառի ճամբան բացուած յայտարարեց:այդ ճամբէն ու կենաց ծառի ճամբան բացուած յայտարարեց:այդ ճամբէն ու կենաց ծառի ճամբան բացուած յայտարարեց:    

Տիրոջ տրտմոՏիրոջ տրտմոՏիրոջ տրտմոՏիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ Յակոբ նահաւթիւնը փարատեցաւ, երբ Յակոբ նահաւթիւնը փարատեցաւ, երբ Յակոբ նահաւթիւնը փարատեցաւ, երբ Յակոբ նահա----
պետի երկնասլաց սանդուխին պատկերով` խաչը դարձուց պետի երկնասլաց սանդուխին պատկերով` խաչը դարձուց պետի երկնասլաց սանդուխին պատկերով` խաչը դարձուց պետի երկնասլաց սանդուխին պատկերով` խաչը դարձուց 
երկիրը երկինքին կամրջող Յակոբեան սանդուխը:երկիրը երկինքին կամրջող Յակոբեան սանդուխը:երկիրը երկինքին կամրջող Յակոբեան սանդուխը:երկիրը երկինքին կամրջող Յակոբեան սանդուխը:    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ, երբ խաչին վրայ 
ամբողջացուց իր Հօրը կամքը եւ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար ամբողջացուց իր Հօրը կամքը եւ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար ամբողջացուց իր Հօրը կամքը եւ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար ամբողջացուց իր Հօրը կամքը եւ մեզ Սուրբ Հոգիի տաճար 
դարձուց:դարձուց:դարձուց:դարձուց:    

Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ,Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ,Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ,Տիրոջ տրտմութիւնը փարատեցաւ,    երբ խաչին միջոցաւ երբ խաչին միջոցաւ երբ խաչին միջոցաւ երբ խաչին միջոցաւ 
ու խաչին վրայ պատրաստեց մեղքին վէրքը բուժող բալաու խաչին վրայ պատրաստեց մեղքին վէրքը բուժող բալաու խաչին վրայ պատրաստեց մեղքին վէրքը բուժող բալաու խաչին վրայ պատրաստեց մեղքին վէրքը բուժող բալա----
սանը:սանը:սանը:սանը:    

Եկէք հարց տանք մենք մեզի, ի՞նչպիսի վիճակի մէջ կը Եկէք հարց տանք մենք մեզի, ի՞նչպիսի վիճակի մէջ կը Եկէք հարց տանք մենք մեզի, ի՞նչպիսի վիճակի մէջ կը Եկէք հարց տանք մենք մեզի, ի՞նչպիսի վիճակի մէջ կը 
գտնուի Տէրը մեր կեանքին մէջ: Ուրա՞խ է Տէրը մեր կեանքին գտնուի Տէրը մեր կեանքին մէջ: Ուրա՞խ է Տէրը մեր կեանքին գտնուի Տէրը մեր կեանքին մէջ: Ուրա՞խ է Տէրը մեր կեանքին գտնուի Տէրը մեր կեանքին մէջ: Ուրա՞խ է Տէրը մեր կեանքին 
մէջ, թէ` տրտում: Տխո՞ւր է մեր կեանքով, թէ` հպարտ: Գո՞հ է մէջ, թէ` տրտում: Տխո՞ւր է մեր կեանքով, թէ` հպարտ: Գո՞հ է մէջ, թէ` տրտում: Տխո՞ւր է մեր կեանքով, թէ` հպարտ: Գո՞հ է մէջ, թէ` տրտում: Տխո՞ւր է մեր կեանքով, թէ` հպարտ: Գո՞հ է 
մեզմէ, թէ` անգոհ: Հաճմեզմէ, թէ` անգոհ: Հաճմեզմէ, թէ` անգոհ: Հաճմեզմէ, թէ` անգոհ: Հաճելի՞ է իրեն մեր կենցաղակերպը, թէ` ելի՞ է իրեն մեր կենցաղակերպը, թէ` ելի՞ է իրեն մեր կենցաղակերպը, թէ` ելի՞ է իրեն մեր կենցաղակերպը, թէ` 
անհաճելի:անհաճելի:անհաճելի:անհաճելի:    

6) 6) 6) 6) ««««Հոս Հոս Հոս Հոս կեցէքկեցէքկեցէքկեցէք»:»:»:»:    Յիսուս միայն Պետրոսին, Յովհաննէսին Յիսուս միայն Պետրոսին, Յովհաննէսին Յիսուս միայն Պետրոսին, Յովհաննէսին Յիսուս միայն Պետրոսին, Յովհաննէսին 
եւ Յակոբոսին այս պատուէրը տուաւ. միւս աշակերտներուն եւ Յակոբոսին այս պատուէրը տուաւ. միւս աշակերտներուն եւ Յակոբոսին այս պատուէրը տուաւ. միւս աշակերտներուն եւ Յակոբոսին այս պատուէրը տուաւ. միւս աշակերտներուն 
չըսաւ`չըսաւ`չըսաւ`չըսաւ`««««հհհհոս ոս ոս ոս կեցէքկեցէքկեցէքկեցէք»»»»,,,,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««հոս նստեցէքհոս նստեցէքհոս նստեցէքհոս նստեցէք» » » » (Մատթէոս 26.36: (Մատթէոս 26.36: (Մատթէոս 26.36: (Մատթէոս 26.36: 
Մարկոս 14.32). ոՄարկոս 14.32). ոՄարկոս 14.32). ոՄարկոս 14.32). ո´́́́չ ալ միւսներուն պատուիրեց որ արթուն չ ալ միւսներուն պատուիրեց որ արթուն չ ալ միւսներուն պատուիրեց որ արթուն չ ալ միւսներուն պատուիրեց որ արթուն 
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մնմնմնմնան եւ աղօթեն, ինչպէս պատուիրեց Պետրոսին, ան եւ աղօթեն, ինչպէս պատուիրեց Պետրոսին, ան եւ աղօթեն, ինչպէս պատուիրեց Պետրոսին, ան եւ աղօթեն, ինչպէս պատուիրեց Պետրոսին, 
Յովհաննէսին եւ Յակոբոսին (Մատթէոս 26.38,41: Մարկոս Յովհաննէսին եւ Յակոբոսին (Մատթէոս 26.38,41: Մարկոս Յովհաննէսին եւ Յակոբոսին (Մատթէոս 26.38,41: Մարկոս Յովհաննէսին եւ Յակոբոսին (Մատթէոս 26.38,41: Մարկոս 
14.34,38). 14.34,38). 14.34,38). 14.34,38). ինչո՞ւ համար արդեօք. ութը աշակերտները որոնք ինչո՞ւ համար արդեօք. ութը աշակերտները որոնք ինչո՞ւ համար արդեօք. ութը աշակերտները որոնք ինչո՞ւ համար արդեօք. ութը աշակերտները որոնք 
Ձիթենեաց լերան գրեթէ ստորոտը ձգուած էին, պիտի Ձիթենեաց լերան գրեթէ ստորոտը ձգուած էին, պիտի Ձիթենեաց լերան գրեթէ ստորոտը ձգուած էին, պիտի Ձիթենեաց լերան գրեթէ ստորոտը ձգուած էին, պիտի 
չտեսնէին Յիսուսի տագնապիլը, տրտմիլը, աղօթելն ու չտեսնէին Յիսուսի տագնապիլը, տրտմիլը, աղօթելն ու չտեսնէին Յիսուսի տագնապիլը, տրտմիլը, աղօթելն ու չտեսնէին Յիսուսի տագնապիլը, տրտմիլը, աղօթելն ու 
քրտնիլը, եւ ուսքրտնիլը, եւ ուսքրտնիլը, եւ ուսքրտնիլը, եւ ուստի, բնականօրէն անոնք այնքան կարիքը տի, բնականօրէն անոնք այնքան կարիքը տի, բնականօրէն անոնք այնքան կարիքը տի, բնականօրէն անոնք այնքան կարիքը 
պիտի չզգային արթուն մնալու եւ աղօթելու, մինչդեռ պիտի չզգային արթուն մնալու եւ աղօթելու, մինչդեռ պիտի չզգային արթուն մնալու եւ աղօթելու, մինչդեռ պիտի չզգային արթուն մնալու եւ աղօթելու, մինչդեռ Պետրոս, Պետրոս, Պետրոս, Պետրոս, 
Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները, որոնք Յիսուսի Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները, որոնք Յիսուսի Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները, որոնք Յիսուսի Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները, որոնք Յիսուսի 
ընկերացան մինչեւ գրեթէ իր աղօթքին վայրը, հոն տեսան ընկերացան մինչեւ գրեթէ իր աղօթքին վայրը, հոն տեսան ընկերացան մինչեւ գրեթէ իր աղօթքին վայրը, հոն տեսան ընկերացան մինչեւ գրեթէ իր աղօթքին վայրը, հոն տեսան 
անոր տրտմիլն ու տագնապիլը, եւ աղօթքի պահուն անկէ անոր տրտմիլն ու տագնապիլը, եւ աղօթքի պահուն անկէ անոր տրտմիլն ու տագնապիլը, եւ աղօթքի պահուն անկէ անոր տրտմիլն ու տագնապիլը, եւ աղօթքի պահուն անկէ 
շատ քիչ հեռաւորուշատ քիչ հեռաւորուշատ քիչ հեռաւորուշատ քիչ հեռաւորութեան վրայ ըլլալով` լսեցին նաեւ անոր թեան վրայ ըլլալով` լսեցին նաեւ անոր թեան վրայ ըլլալով` լսեցին նաեւ անոր թեան վրայ ըլլալով` լսեցին նաեւ անոր 
աղաղակին ձայները: Պօղոս առաքեալ խօսելով Գեթսեմանիի աղաղակին ձայները: Պօղոս առաքեալ խօսելով Գեթսեմանիի աղաղակին ձայները: Պօղոս առաքեալ խօսելով Գեթսեմանիի աղաղակին ձայները: Պօղոս առաքեալ խօսելով Գեթսեմանիի 
պարտէզին մէջ Յիսուսի մատուցած աղօթքին մասին` կպարտէզին մէջ Յիսուսի մատուցած աղօթքին մասին` կպարտէզին մէջ Յիսուսի մատուցած աղօթքին մասին` կպարտէզին մէջ Յիսուսի մատուցած աղօթքին մասին` կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. 
««««Յիսուս մեծ աղաղակով եւ արցունքով աղօթեց...Յիսուս մեծ աղաղակով եւ արցունքով աղօթեց...Յիսուս մեծ աղաղակով եւ արցունքով աղօթեց...Յիսուս մեծ աղաղակով եւ արցունքով աղօթեց...»»»» ( ( ( (Եբրայեցիս Եբրայեցիս Եբրայեցիս Եբրայեցիս 
5.7): 5.7): 5.7): 5.7): Աշակերտները Տիրոջ այս մեծ աղաղակին ու արցունքին Աշակերտները Տիրոջ այս մեծ աղաղակին ու արցունքին Աշակերտները Տիրոջ այս մեծ աղաղակին ու արցունքին Աշակերտները Տիրոջ այս մեծ աղաղակին ու արցունքին 
ականատեականատեականատեականատես եւ ականջալուր վկաները եղան, ուստի բնական ս եւ ականջալուր վկաները եղան, ուստի բնական ս եւ ականջալուր վկաները եղան, ուստի բնական ս եւ ականջալուր վկաները եղան, ուստի բնական 
էր որ իրենցմէ պահանջուէր կամ սպասուէր որ արթուն էր որ իրենցմէ պահանջուէր կամ սպասուէր որ արթուն էր որ իրենցմէ պահանջուէր կամ սպասուէր որ արթուն էր որ իրենցմէ պահանջուէր կամ սպասուէր որ արթուն 
մնային եւ աղօթէին:մնային եւ աղօթէին:մնային եւ աղօթէին:մնային եւ աղօթէին:    

Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները Յիսուսի Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները Յիսուսի Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները Յիսուսի Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները Յիսուսի 
մտերիմներն էին. Յիսուս աւելիմտերիմներն էին. Յիսուս աւելիմտերիմներն էին. Յիսուս աւելիմտերիմներն էին. Յիսուս աւելի´́́́ն կը սպասէր անոնցմէ: Այոն կը սպասէր անոնցմէ: Այոն կը սպասէր անոնցմէ: Այոն կը սպասէր անոնցմէ: Այո´, ´, ´, ´, 
Յիսուս աւելիՅիսուս աւելիՅիսուս աւելիՅիսուս աւելի´́́́ն կը սպասէ անոնցմէ որոնք մտեն կը սպասէ անոնցմէ որոնք մտեն կը սպասէ անոնցմէ որոնք մտեն կը սպասէ անոնցմէ որոնք մտերիմ են իրեն, րիմ են իրեն, րիմ են իրեն, րիմ են իրեն, 
որոնք ականատես եղած են իր մեծութեան ու փառքին. որոնք ականատես եղած են իր մեծութեան ու փառքին. որոնք ականատես եղած են իր մեծութեան ու փառքին. որոնք ականատես եղած են իր մեծութեան ու փառքին. 
Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները տեսած էին Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները տեսած էին Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները տեսած էին Պետրոս, Յովհաննէս եւ Յակոբոս առաքեալները տեսած էին 
Տիրոջ փառքին մեծութիւնը այլակերպութեան ժամանակ:Տիրոջ փառքին մեծութիւնը այլակերպութեան ժամանակ:Տիրոջ փառքին մեծութիւնը այլակերպութեան ժամանակ:Տիրոջ փառքին մեծութիւնը այլակերպութեան ժամանակ:    

Յիսուսի մտերիմներուն վերաբերմունքն ու վկայութիւՅիսուսի մտերիմներուն վերաբերմունքն ու վկայութիւՅիսուսի մտերիմներուն վերաբերմունքն ու վկայութիւՅիսուսի մտերիմներուն վերաբերմունքն ու վկայութիւնը նը նը նը 
տարբեր պէտք է ըլլայ այն մարդտարբեր պէտք է ըլլայ այն մարդտարբեր պէտք է ըլլայ այն մարդտարբեր պէտք է ըլլայ այն մարդոցոցոցոց    վերաբերմունքէն ովերաբերմունքէն ովերաբերմունքէն ովերաբերմունքէն ու ւ ւ ւ 
վկայութենէն` որոնք շատ մտերիմ չեն իրեն:վկայութենէն` որոնք շատ մտերիմ չեն իրեն:վկայութենէն` որոնք շատ մտերիմ չեն իրեն:վկայութենէն` որոնք շատ մտերիմ չեն իրեն:    

7) 7) 7) 7) ««««Հոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոՀոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոՀոս կեցէք եւ ինծի հետ արթոՀոս կեցէք եւ ինծի հետ արթո´́́́ւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէք»:»:»:»:    Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է Ուշագրաւ է 
որ Յիսուս չոր Յիսուս չոր Յիսուս չոր Յիսուս չ’’’’ըսեր` ըսեր` ըսեր` ըսեր` ««««ինծի համար արթուն մնացէքինծի համար արթուն մնացէքինծի համար արթուն մնացէքինծի համար արթուն մնացէք»,»,»,»,    այլ կայլ կայլ կայլ կ’’’’ըսէ` ըսէ` ըսէ` ըսէ` 
««««ինծի հետ արթուն մնացէքինծի հետ արթուն մնացէքինծի հետ արթուն մնացէքինծի հետ արթուն մնացէք»:»:»:»:    Յիսուս պէտք չունէր որ Յիսուս պէտք չունէր որ Յիսուս պէտք չունէր որ Յիսուս պէտք չունէր որ 
աշակերտները իրեն համար արթուն մնային կամ իրեն աշակերտները իրեն համար արթուն մնային կամ իրեն աշակերտները իրեն համար արթուն մնային կամ իրեն աշակերտները իրեն համար արթուն մնային կամ իրեն 
համար պայհամար պայհամար պայհամար պայքարէին, բայց կքարէին, բայց կքարէին, բայց կքարէին, բայց կ’’’’ուզէր որ հետը արթուն մնային, ուզէր որ հետը արթուն մնային, ուզէր որ հետը արթուն մնային, ուզէր որ հետը արթուն մնային, 
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նախ, որպէսզի իրենք անձնապէս փորձութեան մէջ չիյնային, նախ, որպէսզի իրենք անձնապէս փորձութեան մէջ չիյնային, նախ, որպէսզի իրենք անձնապէս փորձութեան մէջ չիյնային, նախ, որպէսզի իրենք անձնապէս փորձութեան մէջ չիյնային, 
եւ երկրորդ, որպէսզի հետագային իր ապրած տագնապին եւ երկրորդ, որպէսզի հետագային իր ապրած տագնապին եւ երկրորդ, որպէսզի հետագային իր ապրած տագնապին եւ երկրորդ, որպէսզի հետագային իր ապրած տագնապին 
վկաները ըլլային: Այսօր եւս Յիսուս կվկաները ըլլային: Այսօր եւս Յիսուս կվկաները ըլլային: Այսօր եւս Յիսուս կվկաները ըլլային: Այսօր եւս Յիսուս կ’’’’ուզէ որ իրեն հետ ուզէ որ իրեն հետ ուզէ որ իրեն հետ ուզէ որ իրեն հետ 
ըլլանք: Կարեւոր է Յիսուսի համար գործելը, բայց աւելի ըլլանք: Կարեւոր է Յիսուսի համար գործելը, բայց աւելի ըլլանք: Կարեւոր է Յիսուսի համար գործելը, բայց աւելի ըլլանք: Կարեւոր է Յիսուսի համար գործելը, բայց աւելի 
կարեւոկարեւոկարեւոկարեւոր է Յիսուսի հետ գործելը: Այսօր քիչ չէ թիւը այն ր է Յիսուսի հետ գործելը: Այսօր քիչ չէ թիւը այն ր է Յիսուսի հետ գործելը: Այսօր քիչ չէ թիւը այն ր է Յիսուսի հետ գործելը: Այսօր քիչ չէ թիւը այն 
հաւատացեալներուն, որոնք շատ բան կհաւատացեալներուն, որոնք շատ բան կհաւատացեալներուն, որոնք շատ բան կհաւատացեալներուն, որոնք շատ բան կ’’’’ընեն Յիսուսի ընեն Յիսուսի ընեն Յիսուսի ընեն Յիսուսի 
համար, բայց իրենք Յիսուսի հետ չեն:համար, բայց իրենք Յիսուսի հետ չեն:համար, բայց իրենք Յիսուսի հետ չեն:համար, բայց իրենք Յիսուսի հետ չեն:    

8) 8) 8) 8) ««««ԻԻԻԻնծի հետ արթոնծի հետ արթոնծի հետ արթոնծի հետ արթո´́́́ւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէքւն մնացէք»:»:»:»:    Աշակերտները չկրցան Աշակերտները չկրցան Աշակերտները չկրցան Աշակերտները չկրցան 
Տիրոջ այս խօսքին հնազանդիլ եւ արթուն մնալ: Անոնք Տիրոջ այս խօսքին հնազանդիլ եւ արթուն մնալ: Անոնք Տիրոջ այս խօսքին հնազանդիլ եւ արթուն մնալ: Անոնք Տիրոջ այս խօսքին հնազանդիլ եւ արթուն մնալ: Անոնք 
քնացան թէքնացան թէքնացան թէքնացան թէ´ ´ ´ ´ մարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէմարմնապէս եւ թէ´ ´ ´ ´ հհհհոգեպէս: Մարմնապէս ոգեպէս: Մարմնապէս ոգեպէս: Մարմնապէս ոգեպէս: Մարմնապէս 
քնացան` որովհետեւ յոգնած եւ անքուն էին, իսկ հոգեպէս քնացան` որովհետեւ յոգնած եւ անքուն էին, իսկ հոգեպէս քնացան` որովհետեւ յոգնած եւ անքուն էին, իսկ հոգեպէս քնացան` որովհետեւ յոգնած եւ անքուն էին, իսկ հոգեպէս 
քնացած կը սեպուէին` որովհետեւ չկրցան իրենց հոգիի քնացած կը սեպուէին` որովհետեւ չկրցան իրենց հոգիի քնացած կը սեպուէին` որովհետեւ չկրցան իրենց հոգիի քնացած կը սեպուէին` որովհետեւ չկրցան իրենց հոգիի 
աչքերով տեսնել Տիրոջ մօտալուտ ձերբակալութիւնը, չկրցան աչքերով տեսնել Տիրոջ մօտալուտ ձերբակալութիւնը, չկրցան աչքերով տեսնել Տիրոջ մօտալուտ ձերբակալութիւնը, չկրցան աչքերով տեսնել Տիրոջ մօտալուտ ձերբակալութիւնը, չկրցան 
Տիրոջ տագնապալից դէմքին վրայ կարդալ շուտով ըլլալիքը, Տիրոջ տագնապալից դէմքին վրայ կարդալ շուտով ըլլալիքը, Տիրոջ տագնապալից դէմքին վրայ կարդալ շուտով ըլլալիքը, Տիրոջ տագնապալից դէմքին վրայ կարդալ շուտով ըլլալիքը, 
չկրցան Տիրոջ վերաբերմունքէն գիչկրցան Տիրոջ վերաբերմունքէն գիչկրցան Տիրոջ վերաբերմունքէն գիչկրցան Տիրոջ վերաբերմունքէն գիտնալ թէ արդէն հասած էր տնալ թէ արդէն հասած էր տնալ թէ արդէն հասած էր տնալ թէ արդէն հասած էր 
պահը որ Հովիւը զարնուէր ու հօտը ցրուէր:պահը որ Հովիւը զարնուէր ու հօտը ցրուէր:պահը որ Հովիւը զարնուէր ու հօտը ցրուէր:պահը որ Հովիւը զարնուէր ու հօտը ցրուէր:    

Աշակերտներուն դառն փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Աշակերտներուն դառն փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Աշակերտներուն դառն փորձառութենէն կը սորվինք, թէ Աշակերտներուն դառն փորձառութենէն կը սորվինք, թէ 
պէտք է մնայուն աղօթքով բաց պահել մեր հոգիի ու սրտի պէտք է մնայուն աղօթքով բաց պահել մեր հոգիի ու սրտի պէտք է մնայուն աղօթքով բաց պահել մեր հոգիի ու սրտի պէտք է մնայուն աղօթքով բաց պահել մեր հոգիի ու սրտի 
աչքերը: Անոնք որոնք հեռու են յարատեւ աղօթքէն` հոգեպէս աչքերը: Անոնք որոնք հեռու են յարատեւ աղօթքէն` հոգեպէս աչքերը: Անոնք որոնք հեռու են յարատեւ աղօթքէն` հոգեպէս աչքերը: Անոնք որոնք հեռու են յարատեւ աղօթքէն` հոգեպէս 
քնացած կքնացած կքնացած կքնացած կ’’’’ըլլան կամ քնացած կը սեպուին, իսըլլան կամ քնացած կը սեպուին, իսըլլան կամ քնացած կը սեպուին, իսըլլան կամ քնացած կը սեպուին, իսկ անոնք որոնք կ անոնք որոնք կ անոնք որոնք կ անոնք որոնք 
հոգեպէս քնացած են` չեհոգեպէս քնացած են` չեհոգեպէս քնացած են` չեհոգեպէս քնացած են` չե´́́́ն կրնար տեսնել գալիքն ու ն կրնար տեսնել գալիքն ու ն կրնար տեսնել գալիքն ու ն կրնար տեսնել գալիքն ու 
ըլլալիքը, չեըլլալիքը, չեըլլալիքը, չեըլլալիքը, չե´́́́ն կրնար տեսնել Սատանային իրենց մօտենալը ն կրնար տեսնել Սատանային իրենց մօտենալը ն կրնար տեսնել Սատանային իրենց մօտենալը ն կրնար տեսնել Սատանային իրենց մօտենալը 
փորձութիւններու միջոցաւ, չեփորձութիւններու միջոցաւ, չեփորձութիւններու միջոցաւ, չեփորձութիւններու միջոցաւ, չե´́́́ն կրնար տեսնել իրենց վրայ ն կրնար տեսնել իրենց վրայ ն կրնար տեսնել իրենց վրայ ն կրնար տեսնել իրենց վրայ 
արձակուող մեղքին գաղտնի նետերը, չեարձակուող մեղքին գաղտնի նետերը, չեարձակուող մեղքին գաղտնի նետերը, չեարձակուող մեղքին գաղտնի նետերը, չե´́́́ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել 
չար ոգիներուն կողմէ լարուած ծուղակներըչար ոգիներուն կողմէ լարուած ծուղակներըչար ոգիներուն կողմէ լարուած ծուղակներըչար ոգիներուն կողմէ լարուած ծուղակները, , , , չեն կրնար չեն կրնար չեն կրնար չեն կրնար 
տեսնել աներեւոյթ թշնամիին որոգայթները:տեսնել աներեւոյթ թշնամիին որոգայթները:տեսնել աներեւոյթ թշնամիին որոգայթները:տեսնել աներեւոյթ թշնամիին որոգայթները:    

Տակաւին, հոգեպէս քնացածները չեՏակաւին, հոգեպէս քնացածները չեՏակաւին, հոգեպէս քնացածները չեՏակաւին, հոգեպէս քնացածները չե´́́́ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել ն կրնար տեսնել 
մոլորած քարոզիչներուն` մոլորեցուցիչ վարդապետութիւնմոլորած քարոզիչներուն` մոլորեցուցիչ վարդապետութիւնմոլորած քարոզիչներուն` մոլորեցուցիչ վարդապետութիւնմոլորած քարոզիչներուն` մոլորեցուցիչ վարդապետութիւն----
ները, չեները, չեները, չեները, չե´́́́ն կրնար տեսնել անուղղափառ ուսուցիչներուն` ն կրնար տեսնել անուղղափառ ուսուցիչներուն` ն կրնար տեսնել անուղղափառ ուսուցիչներուն` ն կրնար տեսնել անուղղափառ ուսուցիչներուն` 
անուղիղ ուսուցումները, չեանուղիղ ուսուցումները, չեանուղիղ ուսուցումները, չեանուղիղ ուսուցումները, չե´́́́ն կրնար տեսնել Աստուածան կրնար տեսնել Աստուածան կրնար տեսնել Աստուածան կրնար տեսնել Աստուածա----
շունչինշունչինշունչինշունչին    մէջ` Աստուծոյ անունով կատարուած այլափոխումմէջ` Աստուծոյ անունով կատարուած այլափոխումմէջ` Աստուծոյ անունով կատարուած այլափոխումմէջ` Աստուծոյ անունով կատարուած այլափոխում----
ները:ները:ները:ները:    
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Եւ դեռ, հոգեպէս քնացածները չեԵւ դեռ, հոգեպէս քնացածները չեԵւ դեռ, հոգեպէս քնացածները չեԵւ դեռ, հոգեպէս քնացածները չե´́́́ն կրնար փորձութեանց ն կրնար փորձութեանց ն կրնար փորձութեանց ն կրնար փորձութեանց 
ու նեղութեանց ետին իրենց համար վերապահուած ու նեղութեանց ետին իրենց համար վերապահուած ու նեղութեանց ետին իրենց համար վերապահուած ու նեղութեանց ետին իրենց համար վերապահուած 
օրհնութիւնները տեսնել, չեօրհնութիւնները տեսնել, չեօրհնութիւնները տեսնել, չեօրհնութիւնները տեսնել, չե´́́́ն կրնար պատահած փորձանքին ն կրնար պատահած փորձանքին ն կրնար պատահած փորձանքին ն կրնար պատահած փորձանքին 
մէջ Աստուծոյ դաստիարակչական միջամտութիւնը տեսնել:մէջ Աստուծոյ դաստիարակչական միջամտութիւնը տեսնել:մէջ Աստուծոյ դաստիարակչական միջամտութիւնը տեսնել:մէջ Աստուծոյ դաստիարակչական միջամտութիւնը տեսնել:    

9) 9) 9) 9) ««««ԱԱԱԱրթորթորթորթո´́́́ւնւնւնւն    մնացէքմնացէքմնացէքմնացէք»:»:»:»:    Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ արթուն Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ արթուն Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ արթուն Սուրբ Հոգին ինքն է որ մեզ արթուն 
կը պահէ, այլ խօսքով` իկը պահէ, այլ խօսքով` իկը պահէ, այլ խօսքով` իկը պահէ, այլ խօսքով` ի´́́́նքն է որ մեր հոգիի աչքերը բաց կը նքն է որ մեր հոգիի աչքերը բաց կը նքն է որ մեր հոգիի աչքերը բաց կը նքն է որ մեր հոգիի աչքերը բաց կը 
պահէ` որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր պահէ` որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր պահէ` որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր պահէ` որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ ներկայութիւնը մեր 
կեանքին մէջ. իկեանքին մէջ. իկեանքին մէջ. իկեանքին մէջ. ի´́́́նքն է որ մեր սրտի աչքերը բաց կը պահէ` նքն է որ մեր սրտի աչքերը բաց կը պահէ` նքն է որ մեր սրտի աչքերը բաց կը պահէ` նքն է որ մեր սրտի աչքերը բաց կը պահէ` 
որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ` մեզի որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ` մեզի որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ` մեզի որպէսզի տեսնենք Աստուծոյ սէրը մեզի հանդէպ` մեզի 
պատահողպատահողպատահողպատահող    փորձութեանց ընդմէջէն. իփորձութեանց ընդմէջէն. իփորձութեանց ընդմէջէն. իփորձութեանց ընդմէջէն. ի´́́́նքն է որ մեր միտքի նքն է որ մեր միտքի նքն է որ մեր միտքի նքն է որ մեր միտքի 
աչքերը բաց կը պահէ` որպէսզի տեսնենք իր ճշմարտուաչքերը բաց կը պահէ` որպէսզի տեսնենք իր ճշմարտուաչքերը բաց կը պահէ` որպէսզի տեսնենք իր ճշմարտուաչքերը բաց կը պահէ` որպէսզի տեսնենք իր ճշմարտու----
թիւնը. իթիւնը. իթիւնը. իթիւնը. ի´́́́նքն է որ մեր ականջները բաց կը պահէ` որպէսզի նքն է որ մեր ականջները բաց կը պահէ` որպէսզի նքն է որ մեր ականջները բաց կը պահէ` որպէսզի նքն է որ մեր ականջները բաց կը պահէ` որպէսզի 
լսենք իր ձայնը ու հետեւինք իրեն:լսենք իր ձայնը ու հետեւինք իրեն:լսենք իր ձայնը ու հետեւինք իրեն:լսենք իր ձայնը ու հետեւինք իրեն:    

««««Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին Ապա քիչ մը առաջ գնաց եւ երեսին վրայ գետին 
փռուելով աղօթեց, ըսելովփռուելով աղօթեց, ըսելովփռուելով աղօթեց, ըսելովփռուելով աղօթեց, ըսելով...»...»...»...»    ((((ՄատթէոՄատթէոՄատթէոՄատթէոս 26.39):ս 26.39):ս 26.39):ս 26.39):    

1) 1) 1) 1) Գեթսեմանիի մէջ մինչեւ որոշ տեղ մը հասնելէ ետք, Գեթսեմանիի մէջ մինչեւ որոշ տեղ մը հասնելէ ետք, Գեթսեմանիի մէջ մինչեւ որոշ տեղ մը հասնելէ ետք, Գեթսեմանիի մէջ մինչեւ որոշ տեղ մը հասնելէ ետք, 
Յիսուս աշակերտներուն պատուիրեց որ կանգ առնեն եւ Յիսուս աշակերտներուն պատուիրեց որ կանգ առնեն եւ Յիսուս աշակերտներուն պատուիրեց որ կանգ առնեն եւ Յիսուս աշակերտներուն պատուիրեց որ կանգ առնեն եւ 
ապա ինք ապա ինք ապա ինք ապա ինք ««««քիչ մը առաջ գնացքիչ մը առաջ գնացքիչ մը առաջ գնացքիչ մը առաջ գնաց»:»:»:»:    Անոնք չէին կրնար անոր Անոնք չէին կրնար անոր Անոնք չէին կրնար անոր Անոնք չէին կրնար անոր 
ընկերանալ մինչեւ աղօթքին ճիշդ տեղը, որովհետեւ Յիսուս ընկերանալ մինչեւ աղօթքին ճիշդ տեղը, որովհետեւ Յիսուս ընկերանալ մինչեւ աղօթքին ճիշդ տեղը, որովհետեւ Յիսուս ընկերանալ մինչեւ աղօթքին ճիշդ տեղը, որովհետեւ Յիսուս 
ինք առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան հաինք առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան հաինք առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան հաինք առանձին պէտք էր տագնապէր մեր փրկութեան համար, մար, մար, մար, 
ինչպէս ասկէ առաջ բացատրեցի. բայց հաւանաբար նաեւ, ինչպէս ասկէ առաջ բացատրեցի. բայց հաւանաբար նաեւ, ինչպէս ասկէ առաջ բացատրեցի. բայց հաւանաբար նաեւ, ինչպէս ասկէ առաջ բացատրեցի. բայց հաւանաբար նաեւ, 
Յիսուս ինք չուզեց որ անոնք տեսնէին իր տագնապիլը, իր Յիսուս ինք չուզեց որ անոնք տեսնէին իր տագնապիլը, իր Յիսուս ինք չուզեց որ անոնք տեսնէին իր տագնապիլը, իր Յիսուս ինք չուզեց որ անոնք տեսնէին իր տագնապիլը, իր 
քրտնիլը, իր հոգեկան խռովքը, երեսի վրայ իր գետին քրտնիլը, իր հոգեկան խռովքը, երեսի վրայ իր գետին քրտնիլը, իր հոգեկան խռովքը, երեսի վրայ իր գետին քրտնիլը, իր հոգեկան խռովքը, երեսի վրայ իր գետին 
փռուիլը, որովհետեւ եթէ տեսնէին` կրնային վախնալ, փռուիլը, որովհետեւ եթէ տեսնէին` կրնային վախնալ, փռուիլը, որովհետեւ եթէ տեսնէին` կրնային վախնալ, փռուիլը, որովհետեւ եթէ տեսնէին` կրնային վախնալ, 
մտահոգութիւնը կրնար զիրենք կլանել, յուսալքութիւնը մտահոգութիւնը կրնար զիրենք կլանել, յուսալքութիւնը մտահոգութիւնը կրնար զիրենք կլանել, յուսալքութիւնը մտահոգութիւնը կրնար զիրենք կլանել, յուսալքութիւնը 
կրնակրնակրնակրնար զիրենք անդամալուծել, սարսափը կրնար զիրենք ր զիրենք անդամալուծել, սարսափը կրնար զիրենք ր զիրենք անդամալուծել, սարսափը կրնար զիրենք ր զիրենք անդամալուծել, սարսափը կրնար զիրենք 
պատել: Անոնք ասկէ առաջ տեսած էին զինք աղօթքի մէջ, պատել: Անոնք ասկէ առաջ տեսած էին զինք աղօթքի մէջ, պատել: Անոնք ասկէ առաջ տեսած էին զինք աղօթքի մէջ, պատել: Անոնք ասկէ առաջ տեսած էին զինք աղօթքի մէջ, 
բայց չէին տեսած երեսի վրայ գետին փռուած: Տեսած էին բայց չէին տեսած երեսի վրայ գետին փռուած: Տեսած էին բայց չէին տեսած երեսի վրայ գետին փռուած: Տեսած էին բայց չէին տեսած երեսի վրայ գետին փռուած: Տեսած էին 
յոգնած, բայց մահ ցանկալու աստիճան տրտմած չէին տեսած: յոգնած, բայց մահ ցանկալու աստիճան տրտմած չէին տեսած: յոգնած, բայց մահ ցանկալու աստիճան տրտմած չէին տեսած: յոգնած, բայց մահ ցանկալու աստիճան տրտմած չէին տեսած: 
Նման վիճակի մէջ զինք տեսնելը կրնար իրենց հաւատքը Նման վիճակի մէջ զինք տեսնելը կրնար իրենց հաւատքը Նման վիճակի մէջ զինք տեսնելը կրնար իրենց հաւատքը Նման վիճակի մէջ զինք տեսնելը կրնար իրենց հաւատքը 
խախտելխախտելխախտելխախտել    իրիրիրիրեն հանդէպ:են հանդէպ:են հանդէպ:են հանդէպ:    
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2) 2) 2) 2) ««««Երեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեց»:»:»:»:    
Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ մեղքի Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ մեղքի Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ մեղքի Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ մեղքի 

գետինը փռուածները ոտքի կը կանգնեցնէ, ինք որ գետին գետինը փռուածները ոտքի կը կանգնեցնէ, ինք որ գետին գետինը փռուածները ոտքի կը կանգնեցնէ, ինք որ գետին գետինը փռուածները ոտքի կը կանգնեցնէ, ինք որ գետին 
գլորածները կը վերականգնէ:գլորածները կը վերականգնէ:գլորածները կը վերականգնէ:գլորածները կը վերականգնէ:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ իր երեսին Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ իր երեսին Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ իր երեսին Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ իր երեսին 
փայլքով ու փառքով կը լեցնէ ափայլքով ու փառքով կը լեցնէ ափայլքով ու փառքով կը լեցնէ ափայլքով ու փառքով կը լեցնէ ամբողջ երկինքը:մբողջ երկինքը:մբողջ երկինքը:մբողջ երկինքը:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ վիրաւոր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ վիրաւոր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ վիրաւոր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ վիրաւոր 
վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը գետնէն վերցնողն ու վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը գետնէն վերցնողն ու վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը գետնէն վերցնողն ու վիճակի մէջ գետին փռուած մարդը գետնէն վերցնողն ու 
անոր վէրքերուն վրայ ձէթ ու գինի դնողն է:անոր վէրքերուն վրայ ձէթ ու գինի դնողն է:անոր վէրքերուն վրայ ձէթ ու գինի դնողն է:անոր վէրքերուն վրայ ձէթ ու գինի դնողն է:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ քերովբէԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ քերովբէԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ քերովբէԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, ինք որ քերովբէ----
ներուն կողմէ կը շալկուի եւ սերովբէներուն կողմէ կը ներուն կողմէ կը շալկուի եւ սերովբէներուն կողմէ կը ներուն կողմէ կը շալկուի եւ սերովբէներուն կողմէ կը ներուն կողմէ կը շալկուի եւ սերովբէներուն կողմէ կը 
սսսսրբաբանուի:րբաբանուի:րբաբանուի:րբաբանուի:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի մեր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի մեր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի մեր Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի մեր 
անհամարձակ երեսները բարձրացնէ դէպի երկինք:անհամարձակ երեսները բարձրացնէ դէպի երկինք:անհամարձակ երեսները բարձրացնէ դէպի երկինք:անհամարձակ երեսները բարձրացնէ դէպի երկինք:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի սորԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի սորԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի սորԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի սոր----
վեցնէ մեզի փորձութեան ու նեղութեան ժամանակ խոնարհիլ վեցնէ մեզի փորձութեան ու նեղութեան ժամանակ խոնարհիլ վեցնէ մեզի փորձութեան ու նեղութեան ժամանակ խոնարհիլ վեցնէ մեզի փորձութեան ու նեղութեան ժամանակ խոնարհիլ 
Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ:Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ:Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ:Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ ՅիսԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ ՅիսԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ ՅիսԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ցոյց ուս, որպէսզի ցոյց ուս, որպէսզի ցոյց ուս, որպէսզի ցոյց 
տար, թէ իտար, թէ իտար, թէ իտար, թէ ի´́́́նքն էր գետինը ստեղծողը, զայն կանաչութեամբ նքն էր գետինը ստեղծողը, զայն կանաչութեամբ նքն էր գետինը ստեղծողը, զայն կանաչութեամբ նքն էր գետինը ստեղծողը, զայն կանաչութեամբ 
ծածկողը, զայն անիծողը, եւ հիմա` զայն օրհնողը:ծածկողը, զայն անիծողը, եւ հիմա` զայն օրհնողը:ծածկողը, զայն անիծողը, եւ հիմա` զայն օրհնողը:ծածկողը, զայն անիծողը, եւ հիմա` զայն օրհնողը:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ծանուԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ծանուԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ծանուԵրեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս, որպէսզի ծանու----
ցէր սանդարամետականներուն իր մօտալուտ գալուստը ցէր սանդարամետականներուն իր մօտալուտ գալուստը ցէր սանդարամետականներուն իր մօտալուտ գալուստը ցէր սանդարամետականներուն իր մօտալուտ գալուստը 
անոնց մօտ:անոնց մօտ:անոնց մօտ:անոնց մօտ:    

Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս,Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս,Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս,Երեսին վրայ գետին փռուեցաւ Յիսուս,    որպէսզի որպէսզի որպէսզի որպէսզի 
բացայայտէր թէ ինք շուտով, մարդուն հետ երկիրն ալ պիտի բացայայտէր թէ ինք շուտով, մարդուն հետ երկիրն ալ պիտի բացայայտէր թէ ինք շուտով, մարդուն հետ երկիրն ալ պիտի բացայայտէր թէ ինք շուտով, մարդուն հետ երկիրն ալ պիտի 
նորոգէր ու ազատագրէր փճացումի դատապարտութենէն:նորոգէր ու ազատագրէր փճացումի դատապարտութենէն:նորոգէր ու ազատագրէր փճացումի դատապարտութենէն:նորոգէր ու ազատագրէր փճացումի դատապարտութենէն:    

3) 3) 3) 3) ««««Երեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեցԵրեսին վրայ գետին փռուելով աղօթեց»:»:»:»:    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
նեղութեան ու տագնապի մէջ էր երբ աղօթեց իր Հօրը, նեղութեան ու տագնապի մէջ էր երբ աղօթեց իր Հօրը, նեղութեան ու տագնապի մէջ էր երբ աղօթեց իր Հօրը, նեղութեան ու տագնապի մէջ էր երբ աղօթեց իր Հօրը, 
որպէսզի սորվեցնէր մեզի, որ երբ նեղութեան ու փորձութեորպէսզի սորվեցնէր մեզի, որ երբ նեղութեան ու փորձութեորպէսզի սորվեցնէր մեզի, որ երբ նեղութեան ու փորձութեորպէսզի սորվեցնէր մեզի, որ երբ նեղութեան ու փորձութեան ան ան ան 
մէջ ըլլանք` պէտք է առաջին հերթին Աստուծոյ դիմենք: Շատ մէջ ըլլանք` պէտք է առաջին հերթին Աստուծոյ դիմենք: Շատ մէջ ըլլանք` պէտք է առաջին հերթին Աստուծոյ դիմենք: Շատ մէջ ըլլանք` պէտք է առաջին հերթին Աստուծոյ դիմենք: Շատ 
մարդիկ երբ նեղութեան մէջ ըլլան, առաջին հերթին իրենց մարդիկ երբ նեղութեան մէջ ըլլան, առաջին հերթին իրենց մարդիկ երբ նեղութեան մէջ ըլլան, առաջին հերթին իրենց մարդիկ երբ նեղութեան մէջ ըլլան, առաջին հերթին իրենց 
նմաններուն կը դիմեն, եւ երբ տեսնեն որ բանով մը նմաններուն կը դիմեն, եւ երբ տեսնեն որ բանով մը նմաններուն կը դիմեն, եւ երբ տեսնեն որ բանով մը նմաններուն կը դիմեն, եւ երբ տեսնեն որ բանով մը 
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չօգտուեցան` կը դիմեն Աստուծոյ: Այս մօտեցումը կը բարչօգտուեցան` կը դիմեն Աստուծոյ: Այս մօտեցումը կը բարչօգտուեցան` կը դիմեն Աստուծոյ: Այս մօտեցումը կը բարչօգտուեցան` կը դիմեն Աստուծոյ: Այս մօտեցումը կը բար----
կացնէ զԱստուած, որովետեւ Աստուծոյ հանդէպ անվստակացնէ զԱստուած, որովետեւ Աստուծոյ հանդէպ անվստակացնէ զԱստուած, որովետեւ Աստուծոյ հանդէպ անվստակացնէ զԱստուած, որովետեւ Աստուծոյ հանդէպ անվստա----
հութիւն կը նշանակէ, զԱստուած երկրորդ կարգի վրայ դնել հութիւն կը նշանակէ, զԱստուած երկրորդ կարգի վրայ դնել հութիւն կը նշանակէ, զԱստուած երկրորդ կարգի վրայ դնել հութիւն կը նշանակէ, զԱստուած երկրորդ կարգի վրայ դնել 
կը նշանակէ:կը նշանակէ:կը նշանակէ:կը նշանակէ:    

Երբ կը հաստատուի թէ Յիսուս նեղութեան մէջ եղած Երբ կը հաստատուի թէ Յիսուս նեղութեան մէջ եղած Երբ կը հաստատուի թէ Յիսուս նեղութեան մէջ եղած Երբ կը հաստատուի թէ Յիսուս նեղութեան մէջ եղած 
ատեն աղօթեց, սա չի նշանակեր թէ մենք եւս միայն նեղուատեն աղօթեց, սա չի նշանակեր թէ մենք եւս միայն նեղուատեն աղօթեց, սա չի նշանակեր թէ մենք եւս միայն նեղուատեն աղօթեց, սա չի նշանակեր թէ մենք եւս միայն նեղու----
թեան մէջ եղած ատեննիս պէտք է աղօթենք: Յիսուս միայն թեան մէջ եղած ատեննիս պէտք է աղօթենք: Յիսուս միայն թեան մէջ եղած ատեննիս պէտք է աղօթենք: Յիսուս միայն թեան մէջ եղած ատեննիս պէտք է աղօթենք: Յիսուս միայն 
նեղութեան մէջ եղած ատեն չաղօթեց: Ան մինեղութեան մէջ եղած ատեն չաղօթեց: Ան մինեղութեան մէջ եղած ատեն չաղօթեց: Ան մինեղութեան մէջ եղած ատեն չաղօթեց: Ան մի´́́́շտ շտ շտ շտ կ'աղօթէր եւ կ'աղօթէր եւ կ'աղօթէր եւ կ'աղօթէր եւ 
իր աղօթքի պահերը գոհունակութեան ու փառաբանութեան իր աղօթքի պահերը գոհունակութեան ու փառաբանութեան իր աղօթքի պահերը գոհունակութեան ու փառաբանութեան իր աղօթքի պահերը գոհունակութեան ու փառաբանութեան 
պահեր կ'ըլլային: Միշտ յիշենք որ նեղութեան ժամանակ պահեր կ'ըլլային: Միշտ յիշենք որ նեղութեան ժամանակ պահեր կ'ըլլային: Միշտ յիշենք որ նեղութեան ժամանակ պահեր կ'ըլլային: Միշտ յիշենք որ նեղութեան ժամանակ 
աղօթելը, ճիշդ է որ Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան աղօթելը, ճիշդ է որ Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան աղօթելը, ճիշդ է որ Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան աղօթելը, ճիշդ է որ Աստուծոյ հանդէպ վստահութեան 
արտայայտութիւն է, այոարտայայտութիւն է, այոարտայայտութիւն է, այոարտայայտութիւն է, այո´, ´, ´, ´, բայց հանգիստ եղած ատեննիս բայց հանգիստ եղած ատեննիս բայց հանգիստ եղած ատեննիս բայց հանգիստ եղած ատեննիս 
աղօթելը` Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է:աղօթելը` Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է:աղօթելը` Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է:աղօթելը` Աստուծոյ հանդէպ սիրոյ արտայայտութիւն է:    
Աստուած չ'ուզեր որ միայն վստահինք իրեն, վստահինք իր Աստուած չ'ուզեր որ միայն վստահինք իրեն, վստահինք իր Աստուած չ'ուզեր որ միայն վստահինք իրեն, վստահինք իր Աստուած չ'ուզեր որ միայն վստահինք իրեն, վստահինք իր 
կարողութեան ու զօրութեան, այլ կ'ուզէ նաեւ որ սիրենք զինք կարողութեան ու զօրութեան, այլ կ'ուզէ նաեւ որ սիրենք զինք կարողութեան ու զօրութեան, այլ կ'ուզէ նաեւ որ սիրենք զինք կարողութեան ու զօրութեան, այլ կ'ուզէ նաեւ որ սիրենք զինք 
եւ սիրալիր հաղորդակցութեան մէջ ըլլանք իրեն հետ: Մենք, եւ սիրալիր հաղորդակցութեան մէջ ըլլանք իրեն հետ: Մենք, եւ սիրալիր հաղորդակցութեան մէջ ըլլանք իրեն հետ: Մենք, եւ սիրալիր հաղորդակցութեան մէջ ըլլանք իրեն հետ: Մենք, 
մեզ սիրող բարեկամ կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն մեզ սիրող բարեկամ կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն մեզ սիրող բարեկամ կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն մեզ սիրող բարեկամ կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն 
նեղութեան ատեն մեզի կը հանդիպի: Հարազատ ընկեր կնեղութեան ատեն մեզի կը հանդիպի: Հարազատ ընկեր կնեղութեան ատեն մեզի կը հանդիպի: Հարազատ ընկեր կնեղութեան ատեն մեզի կը հանդիպի: Հարազատ ընկեր կը ը ը ը 
նկատե՞նք մէկը` որ միայն փորձութեան մէջ եղած ատեն մեր նկատե՞նք մէկը` որ միայն փորձութեան մէջ եղած ատեն մեր նկատե՞նք մէկը` որ միայն փորձութեան մէջ եղած ատեն մեր նկատե՞նք մէկը` որ միայն փորձութեան մէջ եղած ատեն մեր 
քով կու գայ: Լաւ դրացի կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն քով կու գայ: Լաւ դրացի կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն քով կու գայ: Լաւ դրացի կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն քով կու գայ: Լաւ դրացի կը նկատե՞նք մէկը` որ միայն 
կարիքի մէջ եղած ատեն մեր դուռը կը զարնէ:կարիքի մէջ եղած ատեն մեր դուռը կը զարնէ:կարիքի մէջ եղած ատեն մեր դուռը կը զարնէ:կարիքի մէջ եղած ատեն մեր դուռը կը զարնէ:    

««««Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացո´́́́ւր ինձմէ, ւր ինձմէ, ւր ինձմէ, ւր ինձմէ, 
բայց ոբայց ոբայց ոբայց ո´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ոկ'ոկ'ոկ'ուզեսւզեսւզեսւզես””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.39):Մատթէոս 26.39):Մատթէոս 26.39):Մատթէոս 26.39):    

1) 1) 1) 1) Ոմանք Յիսուսի այս խօսքը հասկցած են իբրեւ իր Հօրը Ոմանք Յիսուսի այս խօսքը հասկցած են իբրեւ իր Հօրը Ոմանք Յիսուսի այս խօսքը հասկցած են իբրեւ իր Հօրը Ոմանք Յիսուսի այս խօսքը հասկցած են իբրեւ իր Հօրը 
ներկայացուած խնդրանք մը՝ զինք զերծ պահելու համար ներկայացուած խնդրանք մը՝ զինք զերծ պահելու համար ներկայացուած խնդրանք մը՝ զինք զերծ պահելու համար ներկայացուած խնդրանք մը՝ զինք զերծ պահելու համար 
խաչելութենէն: Ասիկա սակայն ճիշդխաչելութենէն: Ասիկա սակայն ճիշդխաչելութենէն: Ասիկա սակայն ճիշդխաչելութենէն: Ասիկա սակայն ճիշդ    չէ, որովհետեւ Քրիստոս չէ, որովհետեւ Քրիստոս չէ, որովհետեւ Քրիստոս չէ, որովհետեւ Քրիստոս 
ինք խաչուելու եւ մարդիկը փրկելու նպատակով էր որ ինք խաչուելու եւ մարդիկը փրկելու նպատակով էր որ ինք խաչուելու եւ մարդիկը փրկելու նպատակով էր որ ինք խաչուելու եւ մարդիկը փրկելու նպատակով էր որ 
մարդեղացաւ: Յիշեցէք որ երբ Յիմարդեղացաւ: Յիշեցէք որ երբ Յիմարդեղացաւ: Յիշեցէք որ երբ Յիմարդեղացաւ: Յիշեցէք որ երբ Յիսուս իր յաղթական մուտքը սուս իր յաղթական մուտքը սուս իր յաղթական մուտքը սուս իր յաղթական մուտքը 
գործեց Երուսաղէմ, պահուան մը համար խաչելուգործեց Երուսաղէմ, պահուան մը համար խաչելուգործեց Երուսաղէմ, պահուան մը համար խաչելուգործեց Երուսաղէմ, պահուան մը համար խաչելութեան թեան թեան թեան 
խորհուրդին դիմաց որոշ հոգեկան խռովք մը ապրեցաւ, եւ խորհուրդին դիմաց որոշ հոգեկան խռովք մը ապրեցաւ, եւ խորհուրդին դիմաց որոշ հոգեկան խռովք մը ապրեցաւ, եւ խորհուրդին դիմաց որոշ հոգեկան խռովք մը ապրեցաւ, եւ 
ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ըսաւ. ««««Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ ըսեմ: Ըսե՞մ՝ Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ ըսեմ: Ըսե՞մ՝ Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ ըսեմ: Ըսե՞մ՝ Բայց հիմա հոգիս խռոված է. եւ ի՞նչ ըսեմ: Ըսե՞մ՝ 
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““““Հա՜յր, ազատէՀա՜յր, ազատէՀա՜յր, ազատէՀա՜յր, ազատէ´ ´ ´ ´ զիս այս ժամէնզիս այս ժամէնզիս այս ժամէնզիս այս ժամէն””””: : : : Բայց տառապանքի այս Բայց տառապանքի այս Բայց տառապանքի այս Բայց տառապանքի այս 
ժամուն համար եկած եմ արդէնժամուն համար եկած եմ արդէնժամուն համար եկած եմ արդէնժամուն համար եկած եմ արդէն»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 12.27): Յովհաննէս 12.27): Յովհաննէս 12.27): Յովհաննէս 12.27): 
Քրիստոսի այս խօսքը ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ որ Քրիստոսի այս խօսքը ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ որ Քրիստոսի այս խօսքը ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ որ Քրիստոսի այս խօսքը ամենայն յստակութեամբ կը պարզէ որ 
Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ազատիլ չէր ուզեր:Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ազատիլ չէր ուզեր:Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ազատիլ չէր ուզեր:Քրիստոս տառապանքի բաժակէն ազատիլ չէր ուզեր:    

Մտաբերենք նաեւ որ Յիսուսի ձերբակալութեան պահուն Մտաբերենք նաեւ որ Յիսուսի ձերբակալութեան պահուն Մտաբերենք նաեւ որ Յիսուսի ձերբակալութեան պահուն Մտաբերենք նաեւ որ Յիսուսի ձերբակալութեան պահուն 
երբ Պետրոս առաքեալ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին երբ Պետրոս առաքեալ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին երբ Պետրոս առաքեալ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին երբ Պետրոս առաքեալ սուրը քաշեց եւ քահանայապետին 
ծառային ականջը կտրեց, Յիսուս անոր ըսաւ. ծառային ականջը կտրեց, Յիսուս անոր ըսաւ. ծառային ականջը կտրեց, Յիսուս անոր ըսաւ. ծառային ականջը կտրեց, Յիսուս անոր ըսաւ. ««««ՍուրդՍուրդՍուրդՍուրդ    իր իր իր իր 
պատեանը դիր. տառապանքի բաժակը, որ Հայրս տուաւ պատեանը դիր. տառապանքի բաժակը, որ Հայրս տուաւ պատեանը դիր. տառապանքի բաժակը, որ Հայրս տուաւ պատեանը դիր. տառապանքի բաժակը, որ Հայրս տուաւ 
ինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծեսինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծեսինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծեսինծի, պիտի չխմե՞մ կը կարծես»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 18.10Յովհաննէս 18.10Յովհաննէս 18.10Յովհաննէս 18.10----11): 11): 11): 11): Այս Այս Այս Այս 
խօսքը եւս կը պարզէ որ Յիսուսի նպատակը տառապանքի խօսքը եւս կը պարզէ որ Յիսուսի նպատակը տառապանքի խօսքը եւս կը պարզէ որ Յիսուսի նպատակը տառապանքի խօսքը եւս կը պարզէ որ Յիսուսի նպատակը տառապանքի 
բաժակէն փախչիլը չէր բնաւ: Յետոյ, չմոռնանք որ Քրիստոս բաժակէն փախչիլը չէր բնաւ: Յետոյ, չմոռնանք որ Քրիստոս բաժակէն փախչիլը չէր բնաւ: Յետոյ, չմոռնանք որ Քրիստոս բաժակէն փախչիլը չէր բնաւ: Յետոյ, չմոռնանք որ Քրիստոս 
իիիի´́́́նքն իսկ հաստատեց թէ ինք աշխարհ եկած է նքն իսկ հաստատեց թէ ինք աշխարհ եկած է նքն իսկ հաստատեց թէ ինք աշխարհ եկած է նքն իսկ հաստատեց թէ ինք աշխարհ եկած է ««««իր կեանքըիր կեանքըիր կեանքըիր կեանքը    
շատերու համար որպէս փրկագին տալուշատերու համար որպէս փրկագին տալուշատերու համար որպէս փրկագին տալուշատերու համար որպէս փրկագին տալու»»»» ( ( ( (Մատթէոս 20.28: Մատթէոս 20.28: Մատթէոս 20.28: Մատթէոս 20.28: 
Մարկոս 10.45): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս իր աշակերտՄարկոս 10.45): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս իր աշակերտՄարկոս 10.45): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս իր աշակերտՄարկոս 10.45): Յիշենք նաեւ որ Քրիստոս իր աշակերտ----
ներուն քանի մը առիթներով ըսաւ թէ ինք ներուն քանի մը առիթներով ըսաւ թէ ինք ներուն քանի մը առիթներով ըսաւ թէ ինք ներուն քանի մը առիթներով ըսաւ թէ ինք ««««պէտք է որ պէտք է որ պէտք է որ պէտք է որ 
սպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէսպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէսպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէսպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէ»»»»    ((((Մատթէոս 16.21: Մատթէոս 16.21: Մատթէոս 16.21: Մատթէոս 16.21: 
Մարկոս 8.31: Ղուկաս 9.22): Այս բոլոր վկայութիւններըՄարկոս 8.31: Ղուկաս 9.22): Այս բոլոր վկայութիւններըՄարկոս 8.31: Ղուկաս 9.22): Այս բոլոր վկայութիւններըՄարկոս 8.31: Ղուկաս 9.22): Այս բոլոր վկայութիւնները    կու կու կու կու 
գան հաստատելու եւ բացայայտելու, որ Քրիստոսի վերոգան հաստատելու եւ բացայայտելու, որ Քրիստոսի վերոգան հաստատելու եւ բացայայտելու, որ Քրիստոսի վերոգան հաստատելու եւ բացայայտելու, որ Քրիստոսի վերո----
յիշեալ խօսքը բնայիշեալ խօսքը բնայիշեալ խօսքը բնայիշեալ խօսքը բնա´́́́ւ չէր նշանակեր, որ ինք խաչէն փախչիլ ւ չէր նշանակեր, որ ինք խաչէն փախչիլ ւ չէր նշանակեր, որ ինք խաչէն փախչիլ ւ չէր նշանակեր, որ ինք խաչէն փախչիլ 
կկկկ’’’’ուզէր:ուզէր:ուզէր:ուզէր:    

2) 2) 2) 2) ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յրյրյրյր»:»:»:»:    Նախ խօսինք այս բառին մասին: Ձիթենեաց Նախ խօսինք այս բառին մասին: Ձիթենեաց Նախ խօսինք այս բառին մասին: Ձիթենեաց Նախ խօսինք այս բառին մասին: Ձիթենեաց 
լերան վրայ տագնապի մէջ էր Յիսուս երբ այս բառը լերան վրայ տագնապի մէջ էր Յիսուս երբ այս բառը լերան վրայ տագնապի մէջ էր Յիսուս երբ այս բառը լերան վրայ տագնապի մէջ էր Յիսուս երբ այս բառը 
արտասանեց: Իր արտասանեց: Իր արտասանեց: Իր արտասանեց: Իր ««««քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս քրտինքը արիւնի կաթիլներու պէս ոլոռոլոռոլոռոլոռ----
ոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէրոլոռ գետին կը հոսէր»»»»    երբ զԱստուած կոչեց` երբ զԱստուած կոչեց` երբ զԱստուած կոչեց` երբ զԱստուած կոչեց` ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յրյրյրյր» » » » 
((((Ղուկաս 22.43): Քիչ ետք Յիսուս իր Հօրը կամքով խաչուելու Ղուկաս 22.43): Քիչ ետք Յիսուս իր Հօրը կամքով խաչուելու Ղուկաս 22.43): Քիչ ետք Յիսուս իր Հօրը կամքով խաչուելու Ղուկաս 22.43): Քիչ ետք Յիսուս իր Հօրը կամքով խաչուելու 
պիտի տարուէր, բայց ատիկա պատճառ չեղաւ որ զԱստուած պիտի տարուէր, բայց ատիկա պատճառ չեղաւ որ զԱստուած պիտի տարուէր, բայց ատիկա պատճառ չեղաւ որ զԱստուած պիտի տարուէր, բայց ատիկա պատճառ չեղաւ որ զԱստուած 
««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » չկոչէր: Սիրելիչկոչէր: Սիրելիչկոչէր: Սիրելիչկոչէր: Սիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, դուն կրնա՞ս ցաւի ու ընթերցող, դուն կրնա՞ս ցաւի ու ընթերցող, դուն կրնա՞ս ցաւի ու ընթերցող, դուն կրնա՞ս ցաւի ու 
տառապանքի մէջ եղած ատենդ զԱստուած կոչել` տառապանքի մէջ եղած ատենդ զԱստուած կոչել` տառապանքի մէջ եղած ատենդ զԱստուած կոչել` տառապանքի մէջ եղած ատենդ զԱստուած կոչել` ««««ՀՀՀՀաաաա´́́́յրյրյրյր»: »: »: »: 
Կրնա՞ս զԱստուած Կրնա՞ս զԱստուած Կրնա՞ս զԱստուած Կրնա՞ս զԱստուած ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յրյրյրյր» » » » անուանել, երբ մարդիկ քեզ կը անուանել, երբ մարդիկ քեզ կը անուանել, երբ մարդիկ քեզ կը անուանել, երբ մարդիկ քեզ կը 
խաչեն իրենց խօսքերով ու գործերով: Սովորաբար երբ խաչեն իրենց խօսքերով ու գործերով: Սովորաբար երբ խաչեն իրենց խօսքերով ու գործերով: Սովորաբար երբ խաչեն իրենց խօսքերով ու գործերով: Սովորաբար երբ 
մարդիկ ծանր նեղութեան ու ցաւի մը մէջ իյնան, իրենց մէջ կը մարդիկ ծանր նեղութեան ու ցաւի մը մէջ իյնան, իրենց մէջ կը մարդիկ ծանր նեղութեան ու ցաւի մը մէջ իյնան, իրենց մէջ կը մարդիկ ծանր նեղութեան ու ցաւի մը մէջ իյնան, իրենց մէջ կը 
սկսիսկսիսկսիսկսինննն    կասկածներ արթննալ Աստուծոյ հայրութեան նկատկասկածներ արթննալ Աստուծոյ հայրութեան նկատկասկածներ արթննալ Աստուծոյ հայրութեան նկատկասկածներ արթննալ Աստուծոյ հայրութեան նկատ----
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մամբ: Դո՞ւն ալ այդպիսի մէկն ես: Քու ալ մէջ մամբ: Դո՞ւն ալ այդպիսի մէկն ես: Քու ալ մէջ մամբ: Դո՞ւն ալ այդպիսի մէկն ես: Քու ալ մէջ մամբ: Դո՞ւն ալ այդպիսի մէկն ես: Քու ալ մէջ կասկածներ կասկածներ կասկածներ կասկածներ 
կկկկ’’’’արթննա՞ն Աստուծոյ հայրութեան նկատմամբ, երբ մարդիկ արթննա՞ն Աստուծոյ հայրութեան նկատմամբ, երբ մարդիկ արթննա՞ն Աստուծոյ հայրութեան նկատմամբ, երբ մարդիկ արթննա՞ն Աստուծոյ հայրութեան նկատմամբ, երբ մարդիկ 
քեզ կը նախատեն հաւատքիդ համար, կը ծաղրեն եկեղեցի քեզ կը նախատեն հաւատքիդ համար, կը ծաղրեն եկեղեցի քեզ կը նախատեն հաւատքիդ համար, կը ծաղրեն եկեղեցի քեզ կը նախատեն հաւատքիդ համար, կը ծաղրեն եկեղեցի 
երթալուդ համար, կը հալածեն ապաշխարելուդ համար:երթալուդ համար, կը հալածեն ապաշխարելուդ համար:երթալուդ համար, կը հալածեն ապաշխարելուդ համար:երթալուդ համար, կը հալածեն ապաշխարելուդ համար:    

3) 3) 3) 3) ««««Հա՜յր իմ, եթէ կարելի էՀա՜յր իմ, եթէ կարելի էՀա՜յր իմ, եթէ կարելի էՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է»:»:»:»:    Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց Այս բառերով Յիսուս ուզեց 
պարզել մեզի, թէ Հօրը համար, այոպարզել մեզի, թէ Հօրը համար, այոպարզել մեզի, թէ Հօրը համար, այոպարզել մեզի, թէ Հօրը համար, այո´, ´, ´, ´, կարելիկարելիկարելիկարելի´ ´ ´ ´ էրէրէրէր    արգիլել իր արգիլել իր արգիլել իր արգիլել իր 
խաչելութիւնը, բայց չկամեցաւ արգիլել` որպէսզի իր Որդիին խաչելութիւնը, բայց չկամեցաւ արգիլել` որպէսզի իր Որդիին խաչելութիւնը, բայց չկամեցաւ արգիլել` որպէսզի իր Որդիին խաչելութիւնը, բայց չկամեցաւ արգիլել` որպէսզի իր Որդիին 
խաչելութեամբ ազատագրէր մարդկութիւնը մեղքի յաւիտեխաչելութեամբ ազատագրէր մարդկութիւնը մեղքի յաւիտեխաչելութեամբ ազատագրէր մարդկութիւնը մեղքի յաւիտեխաչելութեամբ ազատագրէր մարդկութիւնը մեղքի յաւիտե----
նական խաչելութենէն:նական խաչելութենէն:նական խաչելութենէն:նական խաչելութենէն:    

Իր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելի´ ´ ´ ´ էր խանգարել չարամիտ էր խանգարել չարամիտ էր խանգարել չարամիտ էր խանգարել չարամիտ 
Փարիսեցիներուն ու քահանաներուն ծրագիրը, բայց չուզեց Փարիսեցիներուն ու քահանաներուն ծրագիրը, բայց չուզեց Փարիսեցիներուն ու քահանաներուն ծրագիրը, բայց չուզեց Փարիսեցիներուն ու քահանաներուն ծրագիրը, բայց չուզեց 
խանգարել` որպէսզի իր Որդիիխանգարել` որպէսզի իր Որդիիխանգարել` որպէսզի իր Որդիիխանգարել` որպէսզի իր Որդիին մահուամբ մարդկութեան ն մահուամբ մարդկութեան ն մահուամբ մարդկութեան ն մահուամբ մարդկութեան 
փրկութեան ծրագիփրկութեան ծրագիփրկութեան ծրագիփրկութեան ծրագի´́́́րը իրականանար:րը իրականանար:րը իրականանար:րը իրականանար:    

Իր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելի´ ´ ´ ´ էր թոյլ չտալ որ իր Որդին էր թոյլ չտալ որ իր Որդին էր թոյլ չտալ որ իր Որդին էր թոյլ չտալ որ իր Որդին 
անօրէններուն ձեռքը յանձնուէր, բայց կամովին թոյլ տուաւ` անօրէններուն ձեռքը յանձնուէր, բայց կամովին թոյլ տուաւ` անօրէններուն ձեռքը յանձնուէր, բայց կամովին թոյլ տուաւ` անօրէններուն ձեռքը յանձնուէր, բայց կամովին թոյլ տուաւ` 
որպէսզի անօրէններուն ձեռքը յանձնուելով` քաւէր մեր որպէսզի անօրէններուն ձեռքը յանձնուելով` քաւէր մեր որպէսզի անօրէններուն ձեռքը յանձնուելով` քաւէր մեր որպէսզի անօրէններուն ձեռքը յանձնուելով` քաւէր մեր 
անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:անօրէնութիւնները:    

Իր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելիԻր Հօրը համար կարելի´ ´ ´ ´ էր կուրութէր կուրութէր կուրութէր կուրութեամբ զարնել իր եամբ զարնել իր եամբ զարնել իր եամբ զարնել իր 
Որդիին մահուան բաժակը խմցնել ուզողները, բայց ընտրեց Որդիին մահուան բաժակը խմցնել ուզողները, բայց ընտրեց Որդիին մահուան բաժակը խմցնել ուզողները, բայց ընտրեց Որդիին մահուան բաժակը խմցնել ուզողները, բայց ընտրեց 
թոյլ տալ որ իր Որդին ըմպէ մահուան բաժակը` որպէսզի թոյլ տալ որ իր Որդին ըմպէ մահուան բաժակը` որպէսզի թոյլ տալ որ իր Որդին ըմպէ մահուան բաժակը` որպէսզի թոյլ տալ որ իր Որդին ըմպէ մահուան բաժակը` որպէսզի 
մահուան բաժակին ըմպումով մեզ դարձնէ անմահութեան մահուան բաժակին ըմպումով մեզ դարձնէ անմահութեան մահուան բաժակին ըմպումով մեզ դարձնէ անմահութեան մահուան բաժակին ըմպումով մեզ դարձնէ անմահութեան 
զաւակներ:զաւակներ:զաւակներ:զաւակներ:    

4) 4) 4) 4) ««««Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացոՀա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը հեռացո´́́́ւր ւր ւր ւր 
ինձմէինձմէինձմէինձմէ»:»:»:»:    Որոգինէս եւ Մեծն Կիւրեղ Որոգինէս եւ Մեծն Կիւրեղ Որոգինէս եւ Մեծն Կիւրեղ Որոգինէս եւ Մեծն Կիւրեղ Աղեքսանդրացին կ'ըսեն, Աղեքսանդրացին կ'ըսեն, Աղեքսանդրացին կ'ըսեն, Աղեքսանդրացին կ'ըսեն, 
թէ թէ թէ թէ տուեալ խօսքը զօրեղապէս ցոյց կու տայ մեզի Քրիստոսի տուեալ խօսքը զօրեղապէս ցոյց կու տայ մեզի Քրիստոսի տուեալ խօսքը զօրեղապէս ցոյց կու տայ մեզի Քրիստոսի տուեալ խօսքը զօրեղապէս ցոյց կու տայ մեզի Քրիստոսի 
անձին մէջ մարդկային բաժինը, մարդկային երեսը, անոր անձին մէջ մարդկային բաժինը, մարդկային երեսը, անոր անձին մէջ մարդկային բաժինը, մարդկային երեսը, անոր անձին մէջ մարդկային բաժինը, մարդկային երեսը, անոր 
մարդկային բնութիւնը: Քրիստոս իբրեւ պարզ մարդ, բնական մարդկային բնութիւնը: Քրիստոս իբրեւ պարզ մարդ, բնական մարդկային բնութիւնը: Քրիստոս իբրեւ պարզ մարդ, բնական մարդկային բնութիւնը: Քրիստոս իբրեւ պարզ մարդ, բնական 
էր որ փափաք յայտնէր որ այդպիսի փորձութեան դառն էր որ փափաք յայտնէր որ այդպիսի փորձութեան դառն էր որ փափաք յայտնէր որ այդպիսի փորձութեան դառն էր որ փափաք յայտնէր որ այդպիսի փորձութեան դառն 
բաժակ մը հեռացուէր իրմէ, ինչպէսբաժակ մը հեռացուէր իրմէ, ինչպէսբաժակ մը հեռացուէր իրմէ, ինչպէսբաժակ մը հեռացուէր իրմէ, ինչպէս    մեզմէ ոեւէ մէկը պիտի մեզմէ ոեւէ մէկը պիտի մեզմէ ոեւէ մէկը պիտի մեզմէ ոեւէ մէկը պիտի 
ընէր, բայց իբրեւ Աստուծոյ Մարդը, ան ուզեց Աստուծոընէր, բայց իբրեւ Աստուծոյ Մարդը, ան ուզեց Աստուծոընէր, բայց իբրեւ Աստուծոյ Մարդը, ան ուզեց Աստուծոընէր, բայց իբրեւ Աստուծոյ Մարդը, ան ուզեց Աստուծո´́́́յ յ յ յ 
կամքին կատարումը տեսնել իր կեանքին մէջ եւ ոկամքին կատարումը տեսնել իր կեանքին մէջ եւ ոկամքին կատարումը տեսնել իր կեանքին մէջ եւ ոկամքին կատարումը տեսնել իր կեանքին մէջ եւ ո´́́́չ թէ իր չ թէ իր չ թէ իր չ թէ իր 
անձնական կամքին ու փափաքին կատարումը: Քրիստոս իր անձնական կամքին ու փափաքին կատարումը: Քրիստոս իր անձնական կամքին ու փափաքին կատարումը: Քրիստոս իր անձնական կամքին ու փափաքին կատարումը: Քրիստոս իր 
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այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի, որ մենք իբրեւ պարզ այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի, որ մենք իբրեւ պարզ այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի, որ մենք իբրեւ պարզ այս վերաբերմունքով, սորվեցուց մեզի, որ մենք իբրեւ պարզ 
մարդիկ, կրնանք ունենալ մերմարդիկ, կրնանք ունենալ մերմարդիկ, կրնանք ունենալ մերմարդիկ, կրնանք ունենալ մեր    անձնական փափաքներն ու անձնական փափաքներն ու անձնական փափաքներն ու անձնական փափաքներն ու 
ցանկութիւնները, ծրագիրներն ու նպատակները, բայց եթէ ցանկութիւնները, ծրագիրներն ու նպատակները, բայց եթէ ցանկութիւնները, ծրագիրներն ու նպատակները, բայց եթէ ցանկութիւնները, ծրագիրներն ու նպատակները, բայց եթէ 
Աստուծոյ մարդիկն ենք, Քրիստոսի նման, պէտք է խնդրենք Աստուծոյ մարդիկն ենք, Քրիստոսի նման, պէտք է խնդրենք Աստուծոյ մարդիկն ենք, Քրիստոսի նման, պէտք է խնդրենք Աստուծոյ մարդիկն ենք, Քրիստոսի նման, պէտք է խնդրենք 
Աստուծմէ որ իԱստուծմէ որ իԱստուծմէ որ իԱստուծմէ որ ի´́́́ր կամքը կատարուի եւ որ կամքը կատարուի եւ որ կամքը կատարուի եւ որ կամքը կատարուի եւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մե´́́́ր կամքը, ր կամքը, ր կամքը, ր կամքը, 
իիիի´́́́ր ծրագիրը իրականանայ եւ որ ծրագիրը իրականանայ եւ որ ծրագիրը իրականանայ եւ որ ծրագիրը իրականանայ եւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մե´́́́ր ծրագիրը, իր ր ծրագիրը, իր ր ծրագիրը, իր ր ծրագիրը, իր 
ուզածը ըլլայ եւ ոուզածը ըլլայ եւ ոուզածը ըլլայ եւ ոուզածը ըլլայ եւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մե´́́́րրրր    ուզածը, իուզածը, իուզածը, իուզածը, ի´́́́ր գործը յառաջ երթայ ր գործը յառաջ երթայ ր գործը յառաջ երթայ ր գործը յառաջ երթայ 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մե´́́́ր գործը:ր գործը:ր գործը:ր գործը:    

5) 5) 5) 5) ««««Բաժակը հեռացոԲաժակը հեռացոԲաժակը հեռացոԲաժակը հեռացո´́́́ւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէ»:»:»:»:    Ճիշդ է, որ այն բաժակը Ճիշդ է, որ այն բաժակը Ճիշդ է, որ այն բաժակը Ճիշդ է, որ այն բաժակը 
որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տառապանքի բաժակն է, բայց որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տառապանքի բաժակն է, բայց որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տառապանքի բաժակն է, բայց որուն մասին կը խօսի Յիսուս, տառապանքի բաժակն է, բայց 
խօսքը պարզ տառապանքի մասին չէ, այլ՝ ախօսքը պարզ տառապանքի մասին չէ, այլ՝ ախօսքը պարզ տառապանքի մասին չէ, այլ՝ ախօսքը պարզ տառապանքի մասին չէ, այլ՝ ա´́́́յնպիսի յնպիսի յնպիսի յնպիսի 
տառապանքի մը մասին՝ որ զինք մահուան պիտի տառապանքի մը մասին՝ որ զինք մահուան պիտի տառապանքի մը մասին՝ որ զինք մահուան պիտի տառապանքի մը մասին՝ որ զինք մահուան պիտի 
առաջնորդէր: Ոառաջնորդէր: Ոառաջնորդէր: Ոառաջնորդէր: Ուստի, երբ Յիսուս կը խնդրէր բաժակին ւստի, երբ Յիսուս կը խնդրէր բաժակին ւստի, երբ Յիսուս կը խնդրէր բաժակին ւստի, երբ Յիսուս կը խնդրէր բաժակին 
հեռացումը, խորքին մէջ, մահուան հեռացումն էր, աւելի ճիշդ, հեռացումը, խորքին մէջ, մահուան հեռացումն էր, աւելի ճիշդ, հեռացումը, խորքին մէջ, մահուան հեռացումն էր, աւելի ճիշդ, հեռացումը, խորքին մէջ, մահուան հեռացումն էր, աւելի ճիշդ, 
մահուան իշխանութեան եւ բացասական ազդեցութեան մահուան իշխանութեան եւ բացասական ազդեցութեան մահուան իշխանութեան եւ բացասական ազդեցութեան մահուան իշխանութեան եւ բացասական ազդեցութեան 
հեռացումն էր որ խնդրած կհեռացումն էր որ խնդրած կհեռացումն էր որ խնդրած կհեռացումն էր որ խնդրած կ’’’’ըլլար: Եւ ասոր է որ կըլլար: Եւ ասոր է որ կըլլար: Եւ ասոր է որ կըլլար: Եւ ասոր է որ կ’’’’ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ ակնարկէ 
Պօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կՊօղոս առաքեալ երբ կ’’’’ըսէ.ըսէ.ըսէ.ըսէ.    ««««Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին, Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին, Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին, Իր երկրաւոր կեանքի ընթացքին, 
Յիսուս մեՅիսուս մեՅիսուս մեՅիսուս մեծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց ծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց ծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց ծ աղաղակով ու արցունքով աղօթեց եւ աղաչեց 
Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած Աստուծոյ, որ կրնար զինք մահուընէ փրկել: Եւ Աստուած 
զինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդզինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդզինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդզինք լսեց, որովհետեւ խոնարհ էր ան եւ հնազանդ»»»»    
((((Եբրայեցիս 5.7): Հարկաւ մեր բացատրութիւնը կամ առաքեաԵբրայեցիս 5.7): Հարկաւ մեր բացատրութիւնը կամ առաքեաԵբրայեցիս 5.7): Հարկաւ մեր բացատրութիւնը կամ առաքեաԵբրայեցիս 5.7): Հարկաւ մեր բացատրութիւնը կամ առաքեա----
լին խօսքը չեն նշանակեր թէ Քրիստոս կը վախնար մեռնելէն: լին խօսքը չեն նշանակեր թէ Քրիստոս կը վախնար մեռնելէն: լին խօսքը չեն նշանակեր թէ Քրիստոս կը վախնար մեռնելէն: լին խօսքը չեն նշանակեր թէ Քրիստոս կը վախնար մեռնելէն: 
Մեռցնելու իՄեռցնելու իՄեռցնելու իՄեռցնելու իշխանութիւն ունեցող Քրիստոսը` ի՞նչպէս կրնար շխանութիւն ունեցող Քրիստոսը` ի՞նչպէս կրնար շխանութիւն ունեցող Քրիստոսը` ի՞նչպէս կրնար շխանութիւն ունեցող Քրիստոսը` ի՞նչպէս կրնար 
վախնալ մեռցուելէ: Անմահ Արարիչը ի՞նչպէս կվախնալ մեռցուելէ: Անմահ Արարիչը ի՞նչպէս կվախնալ մեռցուելէ: Անմահ Արարիչը ի՞նչպէս կվախնալ մեռցուելէ: Անմահ Արարիչը ի՞նչպէս կրնար րնար րնար րնար 
վախնալ մահէն կամ մահվախնալ մահէն կամ մահվախնալ մահէն կամ մահվախնալ մահէն կամ մահկանկանկանկանաաաացու մարդոցմէն: Քրիստոս ցու մարդոցմէն: Քրիստոս ցու մարդոցմէն: Քրիստոս ցու մարդոցմէն: Քրիստոս 
բաժակին հեռացումը պահանջելով` ոբաժակին հեռացումը պահանջելով` ոբաժակին հեռացումը պահանջելով` ոբաժակին հեռացումը պահանջելով` ո´́́́չ թէ իչ թէ իչ թէ իչ թէ ի´́́́ր մահուան ր մահուան ր մահուան ր մահուան 
հեռացումն էր որ կը պահանջէր, այլ ընդհանրապէս` հեռացումն էր որ կը պահանջէր, այլ ընդհանրապէս` հեռացումն էր որ կը պահանջէր, այլ ընդհանրապէս` հեռացումն էր որ կը պահանջէր, այլ ընդհանրապէս` 
մահուամահուամահուամահուա´́́́ն հեռացումն էր որ ն հեռացումն էր որ ն հեռացումն էր որ ն հեռացումն էր որ կը պահանջէր: Արդարեւ, կը պահանջէր: Արդարեւ, կը պահանջէր: Արդարեւ, կը պահանջէր: Արդարեւ, 
Քրիստոս տառապանքի ու մահուան բաժակին ըմպումով էր Քրիստոս տառապանքի ու մահուան բաժակին ըմպումով էր Քրիստոս տառապանքի ու մահուան բաժակին ըմպումով էր Քրիստոս տառապանքի ու մահուան բաժակին ըմպումով էր 
որ հեռացուց մահն ու անոր իշխանութիւնը մարդ արարածէն. որ հեռացուց մահն ու անոր իշխանութիւնը մարդ արարածէն. որ հեռացուց մահն ու անոր իշխանութիւնը մարդ արարածէն. որ հեռացուց մահն ու անոր իշխանութիւնը մարդ արարածէն. 
ի՞նչ իմաստով. Քրիստոսի մահէն առաջ, մահը չէր առաջի՞նչ իմաստով. Քրիստոսի մահէն առաջ, մահը չէր առաջի՞նչ իմաստով. Քրիստոսի մահէն առաջ, մահը չէր առաջի՞նչ իմաստով. Քրիստոսի մահէն առաջ, մահը չէր առաջ----
նորդեր հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ մօտ, ընդհակառակը, նորդեր հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ մօտ, ընդհակառակը, նորդեր հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ մօտ, ընդհակառակը, նորդեր հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ մօտ, ընդհակառակը, 
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զինք հեռոզինք հեռոզինք հեռոզինք հեռո´́́́ւ կը պահէր Աստուծմէ, բւ կը պահէր Աստուծմէ, բւ կը պահէր Աստուծմէ, բւ կը պահէր Աստուծմէ, բայց Քրիստոսի մահէն ու այց Քրիստոսի մահէն ու այց Քրիստոսի մահէն ու այց Քրիստոսի մահէն ու 
յարութենէն ետք` վերցուեցաւ այն արգելքը որ ննջած հաւայարութենէն ետք` վերցուեցաւ այն արգելքը որ ննջած հաւայարութենէն ետք` վերցուեցաւ այն արգելքը որ ննջած հաւայարութենէն ետք` վերցուեցաւ այն արգելքը որ ննջած հաւա----
տացեալը հեռու կը պահէր Աստուծոյ ներկայութենէն, եւ տացեալը հեռու կը պահէր Աստուծոյ ներկայութենէն, եւ տացեալը հեռու կը պահէր Աստուծոյ ներկայութենէն, եւ տացեալը հեռու կը պահէր Աստուծոյ ներկայութենէն, եւ 
մահը դարձաւ հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ առաջնորդող մահը դարձաւ հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ առաջնորդող մահը դարձաւ հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ առաջնորդող մահը դարձաւ հաւատացեալ մարդը Աստուծոյ առաջնորդող 
ճամբան:ճամբան:ճամբան:ճամբան:    

6) 6) 6) 6) Հայրերէն ոմանք բացատրած են, որ Հայրերէն ոմանք բացատրած են, որ Հայրերէն ոմանք բացատրած են, որ Հայրերէն ոմանք բացատրած են, որ ««««բաժակը բաժակը բաժակը բաժակը 
հեռացոհեռացոհեռացոհեռացո´́́́ւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէ»»»»    խօսքը, չի նշանախօսքը, չի նշանախօսքը, չի նշանախօսքը, չի նշանակեր թէ Յիսուս չէր ուզեր կեր թէ Յիսուս չէր ուզեր կեր թէ Յիսուս չէր ուզեր կեր թէ Յիսուս չէր ուզեր 
ըմպել տառապանքի բաժակը, այլ իր ուզածը այն էր, որ այդ ըմպել տառապանքի բաժակը, այլ իր ուզածը այն էր, որ այդ ըմպել տառապանքի բաժակը, այլ իր ուզածը այն էր, որ այդ ըմպել տառապանքի բաժակը, այլ իր ուզածը այն էր, որ այդ 
բաժակը ըմպած ատեն՝ անիկա իր վրայ իշխանութիւն կամ բաժակը ըմպած ատեն՝ անիկա իր վրայ իշխանութիւն կամ բաժակը ըմպած ատեն՝ անիկա իր վրայ իշխանութիւն կամ բաժակը ըմպած ատեն՝ անիկա իր վրայ իշխանութիւն կամ 
ազդեցութիւն չունենար: Այլ խօսքով, Յիսուս տառապանքի ազդեցութիւն չունենար: Այլ խօսքով, Յիսուս տառապանքի ազդեցութիւն չունենար: Այլ խօսքով, Յիսուս տառապանքի ազդեցութիւն չունենար: Այլ խօսքով, Յիսուս տառապանքի 
բաժակին հեռացումը չէր որ կը պահանջէր, այլ՝ տառաբաժակին հեռացումը չէր որ կը պահանջէր, այլ՝ տառաբաժակին հեռացումը չէր որ կը պահանջէր, այլ՝ տառաբաժակին հեռացումը չէր որ կը պահանջէր, այլ՝ տառա----
պանքի բաժակին հետեւանքը եղող հապանքի բաժակին հետեւանքը եղող հապանքի բաժակին հետեւանքը եղող հապանքի բաժակին հետեւանքը եղող հաւանական յուսալքոււանական յուսալքոււանական յուսալքոււանական յուսալքու----
թիւնը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ իսկական փորձութիւնը, մեր թիւնը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ իսկական փորձութիւնը, մեր թիւնը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ իսկական փորձութիւնը, մեր թիւնը: Հոսկէ կը սորվինք, թէ իսկական փորձութիւնը, մեր 
դիմաց դրուող տառապանքի բաժակը չէ, այլ տառապանքի դիմաց դրուող տառապանքի բաժակը չէ, այլ տառապանքի դիմաց դրուող տառապանքի բաժակը չէ, այլ տառապանքի դիմաց դրուող տառապանքի բաժակը չէ, այլ տառապանքի 
բաժակին իբրեւ հետեւանք, յառաջ գալիք յուսախաբութիւնն բաժակին իբրեւ հետեւանք, յառաջ գալիք յուսախաբութիւնն բաժակին իբրեւ հետեւանք, յառաջ գալիք յուսախաբութիւնն բաժակին իբրեւ հետեւանք, յառաջ գալիք յուսախաբութիւնն 
է, ընկճուածութիւնն է: Ուստի, մենք պէտք չէ խնդրենք է, ընկճուածութիւնն է: Ուստի, մենք պէտք չէ խնդրենք է, ընկճուածութիւնն է: Ուստի, մենք պէտք չէ խնդրենք է, ընկճուածութիւնն է: Ուստի, մենք պէտք չէ խնդրենք 
Աստուծմէ որ փորձութեան բաժակը հեռացԱստուծմէ որ փորձութեան բաժակը հեռացԱստուծմէ որ փորձութեան բաժակը հեռացԱստուծմէ որ փորձութեան բաժակը հեռացնէ մեզմէ, այլ նէ մեզմէ, այլ նէ մեզմէ, այլ նէ մեզմէ, այլ 
պէտք է խնդրենք որ թոյլ չտայ, որ մեր կրած փորձութեան պէտք է խնդրենք որ թոյլ չտայ, որ մեր կրած փորձութեան պէտք է խնդրենք որ թոյլ չտայ, որ մեր կրած փորձութեան պէտք է խնդրենք որ թոյլ չտայ, որ մեր կրած փորձութեան 
կամ փորձութիւններուն պատճառով՝ ընկրկում ու նահանջ կամ փորձութիւններուն պատճառով՝ ընկրկում ու նահանջ կամ փորձութիւններուն պատճառով՝ ընկրկում ու նահանջ կամ փորձութիւններուն պատճառով՝ ընկրկում ու նահանջ 
արձանագրենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:արձանագրենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:արձանագրենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:արձանագրենք մեր հաւատքի կեանքին մէջ:    

7) 7) 7) 7) Երբ Յիսուս իր Հօրմէն կը խնդրէ որ բաժակը հեռացնէ Երբ Յիսուս իր Հօրմէն կը խնդրէ որ բաժակը հեռացնէ Երբ Յիսուս իր Հօրմէն կը խնդրէ որ բաժակը հեռացնէ Երբ Յիսուս իր Հօրմէն կը խնդրէ որ բաժակը հեռացնէ 
իրմէ, ատիկա իր Հօրը վստահելու կերպ մըն էր: Յիսուս իրիրմէ, ատիկա իր Հօրը վստահելու կերպ մըն էր: Յիսուս իրիրմէ, ատիկա իր Հօրը վստահելու կերպ մըն էր: Յիսուս իրիրմէ, ատիկա իր Հօրը վստահելու կերպ մըն էր: Յիսուս իր    
այս վերաբերմունքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ փորձութեան այս վերաբերմունքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ փորձութեան այս վերաբերմունքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ փորձութեան այս վերաբերմունքով կը սորվեցնէ մեզի, թէ փորձութեան 
ժամանակ պէտք չէ յանձնապաստան ըլլալ, այլ խօսքով` ժամանակ պէտք չէ յանձնապաստան ըլլալ, այլ խօսքով` ժամանակ պէտք չէ յանձնապաստան ըլլալ, այլ խօսքով` ժամանակ պէտք չէ յանձնապաստան ըլլալ, այլ խօսքով` 
պէտք չէ մեր սեփական զօրութեան եւ իմաստութեան վստապէտք չէ մեր սեփական զօրութեան եւ իմաստութեան վստապէտք չէ մեր սեփական զօրութեան եւ իմաստութեան վստապէտք չէ մեր սեփական զօրութեան եւ իմաստութեան վստա----
հիլ, այլ պէտք է դիմել Աստուծոյ եւ խնդրել իր օգնութիւնն ու հիլ, այլ պէտք է դիմել Աստուծոյ եւ խնդրել իր օգնութիւնն ու հիլ, այլ պէտք է դիմել Աստուծոյ եւ խնդրել իր օգնութիւնն ու հիլ, այլ պէտք է դիմել Աստուծոյ եւ խնդրել իր օգնութիւնն ու 
միջամտութիւնը: Մենք չենք կրնար տառապանքի բաժակը միջամտութիւնը: Մենք չենք կրնար տառապանքի բաժակը միջամտութիւնը: Մենք չենք կրնար տառապանքի բաժակը միջամտութիւնը: Մենք չենք կրնար տառապանքի բաժակը 
հեռացնել մեզմէ` եթէ Աստուած ինք չհեռացնէ. ոհեռացնել մեզմէ` եթէ Աստուած ինք չհեռացնէ. ոհեռացնել մեզմէ` եթէ Աստուած ինք չհեռացնէ. ոհեռացնել մեզմէ` եթէ Աստուած ինք չհեռացնէ. ո´́́́չ ալ կրնանք չ ալ կրնանք չ ալ կրնանք չ ալ կրնանք 
տառապանքի բաժակը սիրով ըմպել, եթէ Աստուած ինք տառապանքի բաժակը սիրով ըմպել, եթէ Աստուած ինք տառապանքի բաժակը սիրով ըմպել, եթէ Աստուած ինք տառապանքի բաժակը սիրով ըմպել, եթէ Աստուած ինք 
զանիկա սիրով ըմպելու շնորհքը չտայ մեզի:զանիկա սիրով ըմպելու շնորհքը չտայ մեզի:զանիկա սիրով ըմպելու շնորհքը չտայ մեզի:զանիկա սիրով ըմպելու շնորհքը չտայ մեզի:    

8) 8) 8) 8) Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Տակաւին, Յիսուս, Յիսուս, Յիսուս, Յիսուս, ««««այս բաժակը հեռացոայս բաժակը հեռացոայս բաժակը հեռացոայս բաժակը հեռացո´́́́ւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէւր ինձմէ»»»»    
ըսելով, ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ մարդիկ իրենք չէ որ ըսելով, ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ մարդիկ իրենք չէ որ ըսելով, ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ մարդիկ իրենք չէ որ ըսելով, ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ մարդիկ իրենք չէ որ 
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պարտադրեցին իրպարտադրեցին իրպարտադրեցին իրպարտադրեցին իրեն խմել տառապանքի բաժակը, այլ` Հայրը են խմել տառապանքի բաժակը, այլ` Հայրը են խմել տառապանքի բաժակը, այլ` Հայրը են խմել տառապանքի բաժակը, այլ` Հայրը 
իիիինք կամեցաւ որ անիկա խմէ զայննք կամեցաւ որ անիկա խմէ զայննք կամեցաւ որ անիկա խմէ զայննք կամեցաւ որ անիկա խմէ զայն::::    Մարդիկ ոչինչ կրնան ընել Մարդիկ ոչինչ կրնան ընել Մարդիկ ոչինչ կրնան ընել Մարդիկ ոչինչ կրնան ընել 
մեզի, եթէ մեր եմեզի, եթէ մեր եմեզի, եթէ մեր եմեզի, եթէ մեր երկնրկնրկնրկնաւոր Հայրը թոյլ չտայ: Այս խօսքը հարկաւ աւոր Հայրը թոյլ չտայ: Այս խօսքը հարկաւ աւոր Հայրը թոյլ չտայ: Այս խօսքը հարկաւ աւոր Հայրը թոյլ չտայ: Այս խօսքը հարկաւ 
իրականութիւն է միայն անոնց համար` որոնք ամբողջուիրականութիւն է միայն անոնց համար` որոնք ամբողջուիրականութիւն է միայն անոնց համար` որոնք ամբողջուիրականութիւն է միայն անոնց համար` որոնք ամբողջու----
թեամբ նուիրուած են Աստուծոյ:թեամբ նուիրուած են Աստուծոյ:թեամբ նուիրուած են Աստուծոյ:թեամբ նուիրուած են Աստուծոյ:    

9) 9) 9) 9) ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոեմ, այլ ինչպէս որ դոեմ, այլ ինչպէս որ դոեմ, այլ ինչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»»»»::::    Որդին խնդրեց Հօրմէն որ բաժակը հեռացնէ իրմէ, Որդին խնդրեց Հօրմէն որ բաժակը հեռացնէ իրմէ, Որդին խնդրեց Հօրմէն որ բաժակը հեռացնէ իրմէ, Որդին խնդրեց Հօրմէն որ բաժակը հեռացնէ իրմէ, 
բայց չպնդեց որ հեռացնէ: Իր կամքը յայտնեց իր Հօրը, բայց իր բայց չպնդեց որ հեռացնէ: Իր կամքը յայտնեց իր Հօրը, բայց իր բայց չպնդեց որ հեռացնէ: Իր կամքը յայտնեց իր Հօրը, բայց իր բայց չպնդեց որ հեռացնէ: Իր կամքը յայտնեց իր Հօրը, բայց իր 
կամքին կատարումը չպահանջեց: Մենք եւս պէտք է նոյնը կամքին կատարումը չպահանջեց: Մենք եւս պէտք է նոյնը կամքին կատարումը չպահանջեց: Մենք եւս պէտք է նոյնը կամքին կատարումը չպահանջեց: Մենք եւս պէտք է նոյնը 
ընենք: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ սխալ չէ ընենք: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ սխալ չէ ընենք: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ սխալ չէ ընենք: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ սխալ չէ որ որ որ որ մեր անձնական մեր անձնական մեր անձնական մեր անձնական 
կամքը յայտնենկամքը յայտնենկամքը յայտնենկամքը յայտնենք մեր երկնաւոր Հօրը, բայց սխալ է եթէ ք մեր երկնաւոր Հօրը, բայց սխալ է եթէ ք մեր երկնաւոր Հօրը, բայց սխալ է եթէ ք մեր երկնաւոր Հօրը, բայց սխալ է եթէ 
յամառօրէն կառչինք անոր. սխալ չէ Աստուծոյ ըսել մեր յամառօրէն կառչինք անոր. սխալ չէ Աստուծոյ ըսել մեր յամառօրէն կառչինք անոր. սխալ չէ Աստուծոյ ըսել մեր յամառօրէն կառչինք անոր. սխալ չէ Աստուծոյ ըսել մեր 
ուզածին մասին, բայց սխալ է եթէ պնդենք որ մեր ուզածը ուզածին մասին, բայց սխալ է եթէ պնդենք որ մեր ուզածը ուզածին մասին, բայց սխալ է եթէ պնդենք որ մեր ուզածը ուզածին մասին, բայց սխալ է եթէ պնդենք որ մեր ուզածը 
ըլլայ: Իբրեւ սովորական մարդ` կրնանք յայտնել Աստուծոյ ըլլայ: Իբրեւ սովորական մարդ` կրնանք յայտնել Աստուծոյ ըլլայ: Իբրեւ սովորական մարդ` կրնանք յայտնել Աստուծոյ ըլլայ: Իբրեւ սովորական մարդ` կրնանք յայտնել Աստուծոյ 
մեր կամքը, բայց իբրեւ հաւատացեալ մարդ` պէտք է մեր կամքը, բայց իբրեւ հաւատացեալ մարդ` պէտք է մեր կամքը, բայց իբրեւ հաւատացեալ մարդ` պէտք է մեր կամքը, բայց իբրեւ հաւատացեալ մարդ` պէտք է 
գերադասենք Աստուծոգերադասենք Աստուծոգերադասենք Աստուծոգերադասենք Աստուծոյ կամքին կատարումը:յ կամքին կատարումը:յ կամքին կատարումը:յ կամքին կատարումը:    

10) 10) 10) 10) ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»»»»::::    Յիսուս իր աղօթքը այս բառերով աւարտեց, Յիսուս իր աղօթքը այս բառերով աւարտեց, Յիսուս իր աղօթքը այս բառերով աւարտեց, Յիսուս իր աղօթքը այս բառերով աւարտեց, 
որպէսզի սորվեցնէ մեզի նոյնը ընել: Մենք եւս կրնանք ծանր որպէսզի սորվեցնէ մեզի նոյնը ընել: Մենք եւս կրնանք ծանր որպէսզի սորվեցնէ մեզի նոյնը ընել: Մենք եւս կրնանք ծանր որպէսզի սորվեցնէ մեզի նոյնը ընել: Մենք եւս կրնանք ծանր 
փորձութիւններու դէմ յանդիման գտնուիլ, ինչպէս էր փորձութիւններու դէմ յանդիման գտնուիլ, ինչպէս էր փորձութիւններու դէմ յանդիման գտնուիլ, ինչպէս էր փորձութիւններու դէմ յանդիման գտնուիլ, ինչպէս էր 
պարագան Քրիստոսի, բայց պէտք է Քպարագան Քրիստոսի, բայց պէտք է Քպարագան Քրիստոսի, բայց պէտք է Քպարագան Քրիստոսի, բայց պէտք է Քրիստոսի օրինակին րիստոսի օրինակին րիստոսի օրինակին րիստոսի օրինակին 
հետեւինք եւ մեր խնդրանքները ներկայացնելէ ետք՝ մեր հետեւինք եւ մեր խնդրանքները ներկայացնելէ ետք՝ մեր հետեւինք եւ մեր խնդրանքները ներկայացնելէ ետք՝ մեր հետեւինք եւ մեր խնդրանքները ներկայացնելէ ետք՝ մեր 
աղօթքները աւարտենք ըսելով.աղօթքները աւարտենք ըսելով.աղօթքները աւարտենք ըսելով.աղօթքները աւարտենք ըսելով.    ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, 
այլ ինչպէս որ դոայլ ինչպէս որ դոայլ ինչպէս որ դոայլ ինչպէս որ դո´́́́ւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզես»»»»::::    Ինչո՞ւ այսպէս ընելը կարեւոր Ինչո՞ւ այսպէս ընելը կարեւոր Ինչո՞ւ այսպէս ընելը կարեւոր Ինչո՞ւ այսպէս ընելը կարեւոր 
է: Կարեւոր է, որովհետեւ կրնայ պատահիլ, որ Աստուծոյ է: Կարեւոր է, որովհետեւ կրնայ պատահիլ, որ Աստուծոյ է: Կարեւոր է, որովհետեւ կրնայ պատահիլ, որ Աստուծոյ է: Կարեւոր է, որովհետեւ կրնայ պատահիլ, որ Աստուծոյ 
կամքին եւ ուզածին հակառկամքին եւ ուզածին հակառկամքին եւ ուզածին հակառկամքին եւ ուզածին հակառակ բան խնդրենք իրմէ. ակ բան խնդրենք իրմէ. ակ բան խնդրենք իրմէ. ակ բան խնդրենք իրմէ. նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն նոյնինքն 
Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. ««««Չենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ իՉենք գիտեր թէ ի´́́́նչպէս պէտք է նչպէս պէտք է նչպէս պէտք է նչպէս պէտք է 
աղօթելաղօթելաղօթելաղօթել»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.26), Հռոմայեցիս 8.26), Հռոմայեցիս 8.26), Հռոմայեցիս 8.26), եւ ճիշդ անոր համար ալ, լաւ եւ ճիշդ անոր համար ալ, լաւ եւ ճիշդ անոր համար ալ, լաւ եւ ճիշդ անոր համար ալ, լաւ 
կկկկ’’’’ըլլայ որ ինչ բանի համար ալ աղօթենք, մեր աղօթքը ըլլայ որ ինչ բանի համար ալ աղօթենք, մեր աղօթքը ըլլայ որ ինչ բանի համար ալ աղօթենք, մեր աղօթքը ըլլայ որ ինչ բանի համար ալ աղօթենք, մեր աղօթքը 
աւարտենք ըսելով. աւարտենք ըսելով. աւարտենք ըսելով. աւարտենք ըսելով. ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս 
որ դոոր դոոր դոոր դո´́́́ւն կ'ուզւն կ'ուզւն կ'ուզւն կ'ուզեսեսեսես»:»:»:»:    
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11) 11) 11) 11) ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»»»»::::    Այս խօսքը ցոյց չի տար թէ տառապանքի բաժակը Այս խօսքը ցոյց չի տար թէ տառապանքի բաժակը Այս խօսքը ցոյց չի տար թէ տառապանքի բաժակը Այս խօսքը ցոյց չի տար թէ տառապանքի բաժակը 
ըմպելու հարցին գծով Քրիստոսի կամքը տարբեր էր Հօրը ըմպելու հարցին գծով Քրիստոսի կամքը տարբեր էր Հօրը ըմպելու հարցին գծով Քրիստոսի կամքը տարբեր էր Հօրը ըմպելու հարցին գծով Քրիստոսի կամքը տարբեր էր Հօրը 
կամքէն: Հայրն ու Որդին ունին մէկամքէն: Հայրն ու Որդին ունին մէկամքէն: Հայրն ու Որդին ունին մէկամքէն: Հայրն ու Որդին ունին մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն կամքը, յն կամքը, յն կամքը, յն կամքը, 
որովհետեւ ունին մէորովհետեւ ունին մէորովհետեւ ունին մէորովհետեւ ունին մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն աստուածային հոգյն աստուածային հոգյն աստուածային հոգյն աստուածային հոգին: Մէկը ին: Մէկը ին: Մէկը ին: Մէկը 
ինչ որ կամենայ՝ միւսն ալ նոյն բանը կը կամենայ: Սուրբ ինչ որ կամենայ՝ միւսն ալ նոյն բանը կը կամենայ: Սուրբ ինչ որ կամենայ՝ միւսն ալ նոյն բանը կը կամենայ: Սուրբ ինչ որ կամենայ՝ միւսն ալ նոյն բանը կը կամենայ: Սուրբ 
Ամբրոսիոս կը վկայէ, որ Ամբրոսիոս կը վկայէ, որ Ամբրոսիոս կը վկայէ, որ Ամբրոսիոս կը վկայէ, որ ««««Հայրը չունի կամք մը որ հակառակ Հայրը չունի կամք մը որ հակառակ Հայրը չունի կամք մը որ հակառակ Հայրը չունի կամք մը որ հակառակ 
ըլլայ Որդիին կամքին: Անոնք ունին մէըլլայ Որդիին կամքին: Անոնք ունին մէըլլայ Որդիին կամքին: Անոնք ունին մէըլլայ Որդիին կամքին: Անոնք ունին մէ´́́́կ կամք, մէկ կամք, մէկ կամք, մէկ կամք, մէ´́́́կ կ կ կ 
աստուածութիւնաստուածութիւնաստուածութիւնաստուածութիւն»,»,»,»,    բայց իբրեւ մարդ, Որդին սորվեցաւ եւ բայց իբրեւ մարդ, Որդին սորվեցաւ եւ բայց իբրեւ մարդ, Որդին սորվեցաւ եւ բայց իբրեւ մարդ, Որդին սորվեցաւ եւ 
սորվեցուց մեզի խնդրել Հօրը կամքին կատարսորվեցուց մեզի խնդրել Հօրը կամքին կատարսորվեցուց մեզի խնդրել Հօրը կամքին կատարսորվեցուց մեզի խնդրել Հօրը կամքին կատարումը: Այլ ումը: Այլ ումը: Այլ ումը: Այլ 
խօսքով, Քրիստոս իբրեւ մարդ` իր մարդկային կամքը խօսքով, Քրիստոս իբրեւ մարդ` իր մարդկային կամքը խօսքով, Քրիստոս իբրեւ մարդ` իր մարդկային կամքը խօսքով, Քրիստոս իբրեւ մարդ` իր մարդկային կամքը 
ենթակայ դարձուց իր Հօրը կամքին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, ենթակայ դարձուց իր Հօրը կամքին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, ենթակայ դարձուց իր Հօրը կամքին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, ենթակայ դարձուց իր Հօրը կամքին, որպէսզի սորվեցնէ մեզի, 
թէ մարդիկ իրենք եւս, իրենց մարդկային կամքը պէտք է թէ մարդիկ իրենք եւս, իրենց մարդկային կամքը պէտք է թէ մարդիկ իրենք եւս, իրենց մարդկային կամքը պէտք է թէ մարդիկ իրենք եւս, իրենց մարդկային կամքը պէտք է 
ենթարկեն Աստուծոյ կամքին:ենթարկեն Աստուծոյ կամքին:ենթարկեն Աստուծոյ կամքին:ենթարկեն Աստուծոյ կամքին:    

Հարկաւ պէտք չէ մտածել թէ Յիսուս իբրեւ մարդ, Հօր Հարկաւ պէտք չէ մտածել թէ Յիսուս իբրեւ մարդ, Հօր Հարկաւ պէտք չէ մտածել թէ Յիսուս իբրեւ մարդ, Հօր Հարկաւ պէտք չէ մտածել թէ Յիսուս իբրեւ մարդ, Հօր 
Աստուծոյ կամքէն տարբԱստուծոյ կամքէն տարբԱստուծոյ կամքէն տարբԱստուծոյ կամքէն տարբեր բան կ'ուզէր. ոեր բան կ'ուզէր. ոեր բան կ'ուզէր. ոեր բան կ'ուզէր. ո´́́́չ ալ պէտք է չ ալ պէտք է չ ալ պէտք է չ ալ պէտք է 
մտածել, թէ ինք կամովին իր մարդկային կամքը ենթակայ մտածել, թէ ինք կամովին իր մարդկային կամքը ենթակայ մտածել, թէ ինք կամովին իր մարդկային կամքը ենթակայ մտածել, թէ ինք կամովին իր մարդկային կամքը ենթակայ 
դարձուց իր Հօրը կամքին, պարզապէս օրինակ ըլլալու դարձուց իր Հօրը կամքին, պարզապէս օրինակ ըլլալու դարձուց իր Հօրը կամքին, պարզապէս օրինակ ըլլալու դարձուց իր Հօրը կամքին, պարզապէս օրինակ ըլլալու 
համար մեզի: Ան եթէ երբեք խնդրեց բաժակին հեռացումը, համար մեզի: Ան եթէ երբեք խնդրեց բաժակին հեռացումը, համար մեզի: Ան եթէ երբեք խնդրեց բաժակին հեռացումը, համար մեզի: Ան եթէ երբեք խնդրեց բաժակին հեռացումը, 
եթէ երբեք տագնապեցաւ ու տրտմեցաւ, եթէ երբեք աղօթեց ուեթէ երբեք տագնապեցաւ ու տրտմեցաւ, եթէ երբեք աղօթեց ուեթէ երբեք տագնապեցաւ ու տրտմեցաւ, եթէ երբեք աղօթեց ուեթէ երբեք տագնապեցաւ ու տրտմեցաւ, եթէ երբեք աղօթեց ու    
քրտնեցաւ, այս բոլորը եղքրտնեցաւ, այս բոլորը եղքրտնեցաւ, այս բոլորը եղքրտնեցաւ, այս բոլորը եղաւ եւ այս բոլորը պատահեցան աւ եւ այս բոլորը պատահեցան աւ եւ այս բոլորը պատահեցան աւ եւ այս բոլորը պատահեցան 
իրեն, որպէսզի բացայայտուի ու ցոյց տրուի, թէ ինք իսկապէս իրեն, որպէսզի բացայայտուի ու ցոյց տրուի, թէ ինք իսկապէս իրեն, որպէսզի բացայայտուի ու ցոյց տրուի, թէ ինք իսկապէս իրեն, որպէսզի բացայայտուի ու ցոյց տրուի, թէ ինք իսկապէս 
եւ իրողապէս մարդ էր, միս ու ոսկոր ունեցող մարդ էր, եւ իրողապէս մարդ էր, միս ու ոսկոր ունեցող մարդ էր, եւ իրողապէս մարդ էր, միս ու ոսկոր ունեցող մարդ էր, եւ իրողապէս մարդ էր, միս ու ոսկոր ունեցող մարդ էր, 
զգացում ու զգացողութիւն ունեցող մարդ էր, ցանկութիւն ու զգացում ու զգացողութիւն ունեցող մարդ էր, ցանկութիւն ու զգացում ու զգացողութիւն ունեցող մարդ էր, ցանկութիւն ու զգացում ու զգացողութիւն ունեցող մարդ էր, ցանկութիւն ու 
փափաք ունեցող մարդ էր, բայց այս բոլորը ունենալով փափաք ունեցող մարդ էր, բայց այս բոլորը ունենալով փափաք ունեցող մարդ էր, բայց այս բոլորը ունենալով փափաք ունեցող մարդ էր, բայց այս բոլորը ունենալով 
հանդերձ` կատարեահանդերձ` կատարեահանդերձ` կատարեահանդերձ` կատարեա´́́́լլլլ    մարդ էր, անմեմարդ էր, անմեմարդ էր, անմեմարդ էր, անմե´́́́ղ մարդ էր, սող մարդ էր, սող մարդ էր, սող մարդ էր, սո´́́́ւրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
մարդ էր, Աստուծոյ կամքը գերադասող ու անոր կատարումը մարդ էր, Աստուծոյ կամքը գերադասող ու անոր կատարումը մարդ էր, Աստուծոյ կամքը գերադասող ու անոր կատարումը մարդ էր, Աստուծոյ կամքը գերադասող ու անոր կատարումը 
հեհեհեհետապնդող մարդ էր:տապնդող մարդ էր:տապնդող մարդ էր:տապնդող մարդ էր:    

12) 12) 12) 12) ««««ՈՈՈՈ´́́́չ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դոչ թէ ինչպէս որ ես կ'ուզեմ, այլ ինչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»»»»::::    Այս բառերուն արտասանումով, Քրիստոս միաժաԱյս բառերուն արտասանումով, Քրիստոս միաժաԱյս բառերուն արտասանումով, Քրիստոս միաժաԱյս բառերուն արտասանումով, Քրիստոս միաժա----
մանակ ցոյց տուաւ մեզի, մանակ ցոյց տուաւ մեզի, մանակ ցոյց տուաւ մեզի, մանակ ցոյց տուաւ մեզի, թէթէթէթէ    ինք աշխարհ եկած էր կաինք աշխարհ եկած էր կաինք աշխարհ եկած էր կաինք աշխարհ եկած էր կատարետարետարետարե----
լու իր Հօրը կամքը, եւ սորվեցուց իր հետեւորդներուն՝ լու իր Հօրը կամքը, եւ սորվեցուց իր հետեւորդներուն՝ լու իր Հօրը կամքը, եւ սորվեցուց իր հետեւորդներուն՝ լու իր Հօրը կամքը, եւ սորվեցուց իր հետեւորդներուն՝ 
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հետեւելու իր քայլերուն, եւ հետապնդելու իրենց երկնաւոր հետեւելու իր քայլերուն, եւ հետապնդելու իրենց երկնաւոր հետեւելու իր քայլերուն, եւ հետապնդելու իրենց երկնաւոր հետեւելու իր քայլերուն, եւ հետապնդելու իրենց երկնաւոր 
Հօր կամքին կաՀօր կամքին կաՀօր կամքին կաՀօր կամքին կատարումը, եւ ոտարումը, եւ ոտարումը, եւ ոտարումը, եւ ո´́́́չ թէ իրենց սեփականչ թէ իրենց սեփականչ թէ իրենց սեփականչ թէ իրենց սեփական    կամքին կամքին կամքին կամքին 
կատարումը:կատարումը:կատարումը:կատարումը:    

13) 13) 13) 13) ««««ԻԻԻԻնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դո´́́́ւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզես»»»»::::    Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս 
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Հայրը կուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Հայրը կուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Հայրը կուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Հայրը կ’’’’ուզէր մեր փրկութիւնը, եւ ուզէր մեր փրկութիւնը, եւ ուզէր մեր փրկութիւնը, եւ ուզէր մեր փրկութիւնը, եւ 
հետեւաբար` կհետեւաբար` կհետեւաբար` կհետեւաբար` կ’’’’ուզէր իր Որդիին խաչելութիւնը: Այոուզէր իր Որդիին խաչելութիւնը: Այոուզէր իր Որդիին խաչելութիւնը: Այոուզէր իր Որդիին խաչելութիւնը: Այո´, ´, ´, ´, Հայրը Հայրը Հայրը Հայրը 
կկկկ’’’’ուզէր մարդկութեան փրկութիւնը իրագործուած տեսնել, եւ ուզէր մարդկութեան փրկութիւնը իրագործուած տեսնել, եւ ուզէր մարդկութեան փրկութիւնը իրագործուած տեսնել, եւ ուզէր մարդկութեան փրկութիւնը իրագործուած տեսնել, եւ 
ճիշդ անոր համար ալ չհեռացուց իր Որդիէն մահուան ճիշդ անոր համար ալ չհեռացուց իր Որդիէն մահուան ճիշդ անոր համար ալ չհեռացուց իր Որդիէն մահուան ճիշդ անոր համար ալ չհեռացուց իր Որդիէն մահուան 
բաժակը: Եթէ Հայրը ուզեց ու թոյլ տուաւ որ իր Որդին խաչբաժակը: Եթէ Հայրը ուզեց ու թոյլ տուաւ որ իր Որդին խաչբաժակը: Եթէ Հայրը ուզեց ու թոյլ տուաւ որ իր Որդին խաչբաժակը: Եթէ Հայրը ուզեց ու թոյլ տուաւ որ իր Որդին խաչ----
ուէր, կրնայ նաեւ թոյլուէր, կրնայ նաեւ թոյլուէր, կրնայ նաեւ թոյլուէր, կրնայ նաեւ թոյլ    տալ որ մենք եւս խաչուինք մարդոց տալ որ մենք եւս խաչուինք մարդոց տալ որ մենք եւս խաչուինք մարդոց տալ որ մենք եւս խաչուինք մարդոց 
կողմէ: Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ չարչարեն, կողմէ: Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ չարչարեն, կողմէ: Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ չարչարեն, կողմէ: Աստուած թոյլ կու տայ որ մարդիկ մեզ չարչարեն, 
ծաղրեն, անարգեն, ոծաղրեն, անարգեն, ոծաղրեն, անարգեն, ոծաղրեն, անարգեն, ո´́́́չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ չ թէ որովհետեւ չի սիրեր մեզ, այլ 
որովհետեւ կորովհետեւ կորովհետեւ կորովհետեւ կ’’’’ուզէ մեզ տաշել ու մաքրել, սրբել ու սրբացնել, ուզէ մեզ տաշել ու մաքրել, սրբել ու սրբացնել, ուզէ մեզ տաշել ու մաքրել, սրբել ու սրբացնել, ուզէ մեզ տաշել ու մաքրել, սրբել ու սրբացնել, 
եւ իր Որդիին նմանութիւնը դարձնել: Ոեւ իր Որդիին նմանութիւնը դարձնել: Ոեւ իր Որդիին նմանութիւնը դարձնել: Ոեւ իր Որդիին նմանութիւնը դարձնել: Ո´́́́չ ոք կրնայ սրբանալ չ ոք կրնայ սրբանալ չ ոք կրնայ սրբանալ չ ոք կրնայ սրբանալ 
առանց չառանց չառանց չառանց չարչարանքներու կրակէն անցնելու: Աստուծոյ արչարանքներու կրակէն անցնելու: Աստուծոյ արչարանքներու կրակէն անցնելու: Աստուծոյ արչարանքներու կրակէն անցնելու: Աստուծոյ 
նպատակը հաւատացեալներուս համար, սուրբ ըլլալն է, եւ նպատակը հաւատացեալներուս համար, սուրբ ըլլալն է, եւ նպատակը հաւատացեալներուս համար, սուրբ ըլլալն է, եւ նպատակը հաւատացեալներուս համար, սուրբ ըլլալն է, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ լոկ համեստ ու ազնիւ ըլլալը: Իսկ սուրբ ըլլալը, առանց չ թէ լոկ համեստ ու ազնիւ ըլլալը: Իսկ սուրբ ըլլալը, առանց չ թէ լոկ համեստ ու ազնիւ ըլլալը: Իսկ սուրբ ըլլալը, առանց չ թէ լոկ համեստ ու ազնիւ ըլլալը: Իսկ սուրբ ըլլալը, առանց 
անիրաւօրէն չարչարուելու եւ չարչարանքը յօժարութեամբ անիրաւօրէն չարչարուելու եւ չարչարանքը յօժարութեամբ անիրաւօրէն չարչարուելու եւ չարչարանքը յօժարութեամբ անիրաւօրէն չարչարուելու եւ չարչարանքը յօժարութեամբ 
տանելու` չտանելու` չտանելու` չտանելու` չ’’’’ըլլար:ըլլար:ըլլար:ըլլար:    

14) 14) 14) 14) Յիսուս գիտէր այն տառապանքը որ կը Յիսուս գիտէր այն տառապանքը որ կը Յիսուս գիտէր այն տառապանքը որ կը Յիսուս գիտէր այն տառապանքը որ կը սպասէր իրեն, սպասէր իրեն, սպասէր իրեն, սպասէր իրեն, 
հակառակ ասոր, քաջութիւնը ունեցաւ ըսելու իր Հօրը. հակառակ ասոր, քաջութիւնը ունեցաւ ըսելու իր Հօրը. հակառակ ասոր, քաջութիւնը ունեցաւ ըսելու իր Հօրը. հակառակ ասոր, քաջութիւնը ունեցաւ ըսելու իր Հօրը. 
««««ԻԻԻԻնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դո´́́́ւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզես»»»»::::    Ան կամովին ըսաւ այս խօսքը: Ան կամովին ըսաւ այս խօսքը: Ան կամովին ըսաւ այս խօսքը: Ան կամովին ըսաւ այս խօսքը: 
Մենք կրնա՞նք կամովին ընդառաջել Աստուծոյ կամքին, երբ Մենք կրնա՞նք կամովին ընդառաջել Աստուծոյ կամքին, երբ Մենք կրնա՞նք կամովին ընդառաջել Աստուծոյ կամքին, երբ Մենք կրնա՞նք կամովին ընդառաջել Աստուծոյ կամքին, երբ 
գիտենք որ անոր կամքը կրնայ մեզ բազմատեսակ գիտենք որ անոր կամքը կրնայ մեզ բազմատեսակ գիտենք որ անոր կամքը կրնայ մեզ բազմատեսակ գիտենք որ անոր կամքը կրնայ մեզ բազմատեսակ 
տառապանքներու ենթակայ դարձնել: Կրնա՞նք Աստուծոտառապանքներու ենթակայ դարձնել: Կրնա՞նք Աստուծոտառապանքներու ենթակայ դարձնել: Կրնա՞նք Աստուծոտառապանքներու ենթակայ դարձնել: Կրնա՞նք Աստուծոյ յ յ յ 
ըսել` ըսել` ըսել` ըսել` ««««իիիինչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դո´́́́ւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզեսւն կ'ուզես»»»»,,,,    երբ գիտենք որ Աստուծոյ երբ գիտենք որ Աստուծոյ երբ գիտենք որ Աստուծոյ երբ գիտենք որ Աստուծոյ 
ուզածը մեզ փորձութեանց կրակներուն մէջէն անցնելով ուզածը մեզ փորձութեանց կրակներուն մէջէն անցնելով ուզածը մեզ փորձութեանց կրակներուն մէջէն անցնելով ուզածը մեզ փորձութեանց կրակներուն մէջէն անցնելով 
մաքրելն է: Կրնա՞նք Աստուծոյ ըսել` մաքրելն է: Կրնա՞նք Աստուծոյ ըսել` մաքրելն է: Կրնա՞նք Աստուծոյ ըսել` մաքրելն է: Կրնա՞նք Աստուծոյ ըսել` ««««իիիինչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դոնչպէս որ դո´́́́ւն ւն ւն ւն 
կ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզեսկ'ուզես»»»»,,,,    երբ գիտենք որ անոր ուզածը` մեր ուզածին երբ գիտենք որ անոր ուզածը` մեր ուզածին երբ գիտենք որ անոր ուզածը` մեր ուզածին երբ գիտենք որ անոր ուզածը` մեր ուզածին 
հակառակն է, անոր ծրագիրը` մեր ծրագիրին հակառակը, հակառակն է, անոր ծրագիրը` մեր ծրագիրին հակառակը, հակառակն է, անոր ծրագիրը` մեր ծրագիրին հակառակը, հակառակն է, անոր ծրագիրը` մեր ծրագիրին հակառակը, 
անոր գործը` մեր գործին հակառակը:անոր գործը` մեր գործին հակառակը:անոր գործը` մեր գործին հակառակը:անոր գործը` մեր գործին հակառակը:    
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15) 15) 15) 15) Հեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կՀեղինակ մը կ’’’’ըսէ. ըսէ. ըսէ. ըսէ. ««««Մեր նախահայրը՝ Ադամ, Մեր նախահայրը՝ Ադամ, Մեր նախահայրը՝ Ադամ, Մեր նախահայրը՝ Ադամ, 
չկատարեց մեր երկնաւոր Հօր կամքը, ոչկատարեց մեր երկնաւոր Հօր կամքը, ոչկատարեց մեր երկնաւոր Հօր կամքը, ոչկատարեց մեր երկնաւոր Հօր կամքը, ո´́́́չ ալ անոր ըսաւ. չ ալ անոր ըսաւ. չ ալ անոր ըսաւ. չ ալ անոր ըսաւ. ““““Քու Քու Քու Քու 
կամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայկամքդ թող ըլլայ””””::::    Ահա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչոԱհա թէ ինչո´́́́ւ երկրորդ եւ իսկական ւ երկրորդ եւ իսկական ւ երկրորդ եւ իսկական ւ երկրորդ եւ իսկական 
Ադամը՝ Քրիստոս, եկաւ կատարելու երկնաւոր Հօրը սուրբ Ադամը՝ Քրիստոս, եկաւ կատարելու երկնաւոր Հօրը սուրբ Ադամը՝ Քրիստոս, եկաւ կատարելու երկնաւոր Հօրը սուրբ Ադամը՝ Քրիստոս, եկաւ կատարելու երկնաւոր Հօրը սուրբ 
կամքը, եւ իր հնազանդոկամքը, եւ իր հնազանդոկամքը, եւ իր հնազանդոկամքը, եւ իր հնազանդութեամբ, քաւելու անոր սուրբ կամքին ւթեամբ, քաւելու անոր սուրբ կամքին ւթեամբ, քաւելու անոր սուրբ կամքին ւթեամբ, քաւելու անոր սուրբ կամքին 
դէմ բոլորիս գործած անհնազանդութեան մեղքըդէմ բոլորիս գործած անհնազանդութեան մեղքըդէմ բոլորիս գործած անհնազանդութեան մեղքըդէմ բոլորիս գործած անհնազանդութեան մեղքը»:»:»:»:    

««««Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ Յետոյ վերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ եւ 
զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ. զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ. զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ. զանոնք քնացած գտաւ: Պետրոսի ըսաւ. ““““Չկրցա՞ք ժամ մը Չկրցա՞ք ժամ մը Չկրցա՞ք ժամ մը Չկրցա՞ք ժամ մը 
արթուն մնալ ինծի հետարթուն մնալ ինծի հետարթուն մնալ ինծի հետարթուն մնալ ինծի հետ””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):Մատթէոս 26.40):    

1) 1) 1) 1) Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ Յիսուս աղօթքի երեքԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ Յիսուս աղօթքի երեքԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ Յիսուս աղօթքի երեքԳեթսեմանիի պարտէզին մէջ Յիսուս աղօթքի երեք    
պահեր ունեցաւ (39պահեր ունեցաւ (39պահեր ունեցաւ (39պահեր ունեցաւ (39----40, 42, 44 40, 42, 44 40, 42, 44 40, 42, 44 համարներ): Իր աղօթքի համարներ): Իր աղօթքի համարներ): Իր աղօթքի համարներ): Իր աղօթքի 
առաջին պահը աւարտելէ ետք` առաջին պահը աւարտելէ ետք` առաջին պահը աւարտելէ ետք` առաջին պահը աւարտելէ ետք` ««««վերադարձաւ երեք վերադարձաւ երեք վերադարձաւ երեք վերադարձաւ երեք 
աշակերտներուն մօտաշակերտներուն մօտաշակերտներուն մօտաշակերտներուն մօտ»»»»    եւ զանոնք քնացած գտաւ: Տագնապի եւ զանոնք քնացած գտաւ: Տագնապի եւ զանոնք քնացած գտաւ: Տագնապի եւ զանոնք քնացած գտաւ: Տագնապի 
մէջ էր Յիսուս. իր աշակերտներուն քնացած ըլլալը` առաւել մէջ էր Յիսուս. իր աշակերտներուն քնացած ըլլալը` առաւել մէջ էր Յիսուս. իր աշակերտներուն քնացած ըլլալը` առաւել մէջ էր Յիսուս. իր աշակերտներուն քնացած ըլլալը` առաւել 
եւս զինք տագնապեցուց: Աշակերտները Տիրոջ ցաւին վրայ` եւս զինք տագնապեցուց: Աշակերտները Տիրոջ ցաւին վրայ` եւս զինք տագնապեցուց: Աշակերտները Տիրոջ ցաւին վրայ` եւս զինք տագնապեցուց: Աշակերտները Տիրոջ ցաւին վրայ` 
ցաւ, ոցաւ, ոցաւ, ոցաւ, ու սուգին վրայ` սուգ աւելցուցին, իրենց անտարբեր ւ սուգին վրայ` սուգ աւելցուցին, իրենց անտարբեր ւ սուգին վրայ` սուգ աւելցուցին, իրենց անտարբեր ւ սուգին վրայ` սուգ աւելցուցին, իրենց անտարբեր 
վերաբերմունքին պատճառով: Զգոյշ ըլլանք որ մենք եւս վերաբերմունքին պատճառով: Զգոյշ ըլլանք որ մենք եւս վերաբերմունքին պատճառով: Զգոյշ ըլլանք որ մենք եւս վերաբերմունքին պատճառով: Զգոյշ ըլլանք որ մենք եւս 
Տիրոջ վէրքին վրայ` վէրք, ու խոցին վրայ` խոց չաւելցնենք: Տիրոջ վէրքին վրայ` վէրք, ու խոցին վրայ` խոց չաւելցնենք: Տիրոջ վէրքին վրայ` վէրք, ու խոցին վրայ` խոց չաւելցնենք: Տիրոջ վէրքին վրայ` վէրք, ու խոցին վրայ` խոց չաւելցնենք: 
Ամէն մէկ մեղք որ կը գործենք` Տիրոջ վէրքին վրայ վէԱմէն մէկ մեղք որ կը գործենք` Տիրոջ վէրքին վրայ վէԱմէն մէկ մեղք որ կը գործենք` Տիրոջ վէրքին վրայ վէԱմէն մէկ մեղք որ կը գործենք` Տիրոջ վէրքին վրայ վէ´́́́րք մըն րք մըն րք մըն րք մըն 
է որ կ'աւելցնենք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ հանդէ որ կ'աւելցնենք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ հանդէ որ կ'աւելցնենք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ հանդէ որ կ'աւելցնենք: Նեղութեան ժամանակ Տիրոջ հանդէպ էպ էպ էպ 
ցուցաբերուած անվստահութիւն մը` Տիրոջ ցաւին վրայ ցաւ է ցուցաբերուած անվստահութիւն մը` Տիրոջ ցաւին վրայ ցաւ է ցուցաբերուած անվստահութիւն մը` Տիրոջ ցաւին վրայ ցաւ է ցուցաբերուած անվստահութիւն մը` Տիրոջ ցաւին վրայ ցաւ է 
որ կ'աւելցնէ:որ կ'աւելցնէ:որ կ'աւելցնէ:որ կ'աւելցնէ:    

2) 2) 2) 2) ««««ՎՎՎՎերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտերադարձաւ երեք աշակերտներուն մօտ»»»»::::    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
նեղութեան մէջ էր, բայց ատիկա պատճառ չդարձաւ որ նեղութեան մէջ էր, բայց ատիկա պատճառ չդարձաւ որ նեղութեան մէջ էր, բայց ատիկա պատճառ չդարձաւ որ նեղութեան մէջ էր, բայց ատիկա պատճառ չդարձաւ որ 
մոռնար իր աշակերտները եւ չվերադառնար անոնց մօտ: մոռնար իր աշակերտները եւ չվերադառնար անոնց մօտ: մոռնար իր աշակերտները եւ չվերադառնար անոնց մօտ: մոռնար իր աշակերտները եւ չվերադառնար անոնց մօտ: 
Տագնապի մէջ էր, բայց տագնապը զինք իր աշակերՏագնապի մէջ էր, բայց տագնապը զինք իր աշակերՏագնապի մէջ էր, բայց տագնապը զինք իր աշակերՏագնապի մէջ էր, բայց տագնապը զինք իր աշակերտները տները տները տները 
մոռցնել չտուաւ: Մենք կրնա՞նք նեղութեանմոռցնել չտուաւ: Մենք կրնա՞նք նեղութեանմոռցնել չտուաւ: Մենք կրնա՞նք նեղութեանմոռցնել չտուաւ: Մենք կրնա՞նք նեղութեան    մէջ եղած մէջ եղած մէջ եղած մէջ եղած 
ատեննիս` չմոռնալ անոնցատեննիս` չմոռնալ անոնցատեննիս` չմոռնալ անոնցատեննիս` չմոռնալ անոնց    որոնք իրենց կարգին նեղութեան որոնք իրենց կարգին նեղութեան որոնք իրենց կարգին նեղութեան որոնք իրենց կարգին նեղութեան 
մէջ են: Կրնա՞նք չարչարուած ատեննիս` չմոռնալ մեզի պէս մէջ են: Կրնա՞նք չարչարուած ատեննիս` չմոռնալ մեզի պէս մէջ են: Կրնա՞նք չարչարուած ատեննիս` չմոռնալ մեզի պէս մէջ են: Կրնա՞նք չարչարուած ատեննիս` չմոռնալ մեզի պէս 
չարչարուածները: Սովորաբար մարդիկ երբ տառապանքի չարչարուածները: Սովորաբար մարդիկ երբ տառապանքի չարչարուածները: Սովորաբար մարդիկ երբ տառապանքի չարչարուածները: Սովորաբար մարդիկ երբ տառապանքի 
մէջ ըլլան` իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը իրենց կրած մէջ ըլլան` իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը իրենց կրած մէջ ըլլան` իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը իրենց կրած մէջ ըլլան` իրենց ամբողջ ուշադրութիւնը իրենց կրած 
տտտտառապանքին վրայ կը կեդրոնացնեն եւ կը մոռնան ուրիշին առապանքին վրայ կը կեդրոնացնեն եւ կը մոռնան ուրիշին առապանքին վրայ կը կեդրոնացնեն եւ կը մոռնան ուրիշին առապանքին վրայ կը կեդրոնացնեն եւ կը մոռնան ուրիշին 



 710 

տառապանքը: Այդպէս չըրաւ Յիսուս: Սաստիկ տառապանքի տառապանքը: Այդպէս չըրաւ Յիսուս: Սաստիկ տառապանքի տառապանքը: Այդպէս չըրաւ Յիսուս: Սաստիկ տառապանքի տառապանքը: Այդպէս չըրաւ Յիսուս: Սաստիկ տառապանքի 
մէջ եղած ատեն` երբեք չմոռցաւ որ իր աշակերտները նաեւ մէջ եղած ատեն` երբեք չմոռցաւ որ իր աշակերտները նաեւ մէջ եղած ատեն` երբեք չմոռցաւ որ իր աշակերտները նաեւ մէջ եղած ատեն` երբեք չմոռցաւ որ իր աշակերտները նաեւ 
հոգեկան որոշ ցաւերէ կ'անցնէին, մանաւանդ որ գիտէին թէ հոգեկան որոշ ցաւերէ կ'անցնէին, մանաւանդ որ գիտէին թէ հոգեկան որոշ ցաւերէ կ'անցնէին, մանաւանդ որ գիտէին թէ հոգեկան որոշ ցաւերէ կ'անցնէին, մանաւանդ որ գիտէին թէ 
իրենց Վարդապետը պիտի մատնուէր հակառակորդներուն իրենց Վարդապետը պիտի մատնուէր հակառակորդներուն իրենց Վարդապետը պիտի մատնուէր հակառակորդներուն իրենց Վարդապետը պիտի մատնուէր հակառակորդներուն 
ձեռքձեռքձեռքձեռքը:ը:ը:ը:    

3) 3) 3) 3) Յիսուսի աղօթքին առաջին պահը 39Յիսուսի աղօթքին առաջին պահը 39Յիսուսի աղօթքին առաջին պահը 39Յիսուսի աղօթքին առաջին պահը 39----րդ համարին րդ համարին րդ համարին րդ համարին 
միայն երկու տողերը չէին: Լոկ բաժակին հեռացումն ու Հօրը միայն երկու տողերը չէին: Լոկ բաժակին հեռացումն ու Հօրը միայն երկու տողերը չէին: Լոկ բաժակին հեռացումն ու Հօրը միայն երկու տողերը չէին: Լոկ բաժակին հեռացումն ու Հօրը 
կամքին կատարումը չէր որ խնդրեց: Ուրիշ իկամքին կատարումը չէր որ խնդրեց: Ուրիշ իկամքին կատարումը չէր որ խնդրեց: Ուրիշ իկամքին կատարումը չէր որ խնդրեց: Ուրիշ ի´́́́նչ աղօթեց եւ նչ աղօթեց եւ նչ աղօթեց եւ նչ աղօթեց եւ 
իիիի´́́́նչ ըսաւ իր Հօրը` չենք գիտեր, բայց վստահաբար իր աղօթնչ ըսաւ իր Հօրը` չենք գիտեր, բայց վստահաբար իր աղօթնչ ըսաւ իր Հօրը` չենք գիտեր, բայց վստահաբար իր աղօթնչ ըսաւ իր Հօրը` չենք գիտեր, բայց վստահաբար իր աղօթ----
քը կեդրոնացած պէտք է ըլլայ իր կրելիք չարչարանքքը կեդրոնացած պէտք է ըլլայ իր կրելիք չարչարանքքը կեդրոնացած պէտք է ըլլայ իր կրելիք չարչարանքքը կեդրոնացած պէտք է ըլլայ իր կրելիք չարչարանքներուն ներուն ներուն ներուն 
եւ անոնց միջոցաւ իրագործուելիք փրկագործութեան շուրջ: եւ անոնց միջոցաւ իրագործուելիք փրկագործութեան շուրջ: եւ անոնց միջոցաւ իրագործուելիք փրկագործութեան շուրջ: եւ անոնց միջոցաւ իրագործուելիք փրկագործութեան շուրջ: 
Իր աղօթքին առաջին պահը տեւեց շուրջ մէկ ժամ, ինչ որ Իր աղօթքին առաջին պահը տեւեց շուրջ մէկ ժամ, ինչ որ Իր աղօթքին առաջին պահը տեւեց շուրջ մէկ ժամ, ինչ որ Իր աղօթքին առաջին պահը տեւեց շուրջ մէկ ժամ, ինչ որ 
Պետրոսին ու միւսներուն ուղղած իր հարցումը ցոյց կու տայ. Պետրոսին ու միւսներուն ուղղած իր հարցումը ցոյց կու տայ. Պետրոսին ու միւսներուն ուղղած իր հարցումը ցոյց կու տայ. Պետրոսին ու միւսներուն ուղղած իր հարցումը ցոյց կու տայ. 
««««ՉՉՉՉկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ»:»:»:»:    Տագնապած սրտէ Տագնապած սրտէ Տագնապած սրտէ Տագնապած սրտէ 
բղխած աղօթքները կարճ չեն ըլլար. անոնբղխած աղօթքները կարճ չեն ըլլար. անոնբղխած աղօթքները կարճ չեն ըլլար. անոնբղխած աղօթքները կարճ չեն ըլլար. անոնք ջուրի նման կը ք ջուրի նման կը ք ջուրի նման կը ք ջուրի նման կը 
թափին Աստուծոյ ոտքերուն առջեւ եւ երկարօրէն կը հոսին:թափին Աստուծոյ ոտքերուն առջեւ եւ երկարօրէն կը հոսին:թափին Աստուծոյ ոտքերուն առջեւ եւ երկարօրէն կը հոսին:թափին Աստուծոյ ոտքերուն առջեւ եւ երկարօրէն կը հոսին:    

4) 4) 4) 4) Մէկ ժամ աղօթելէ ետք` Մէկ ժամ աղօթելէ ետք` Մէկ ժամ աղօթելէ ետք` Մէկ ժամ աղօթելէ ետք` ««««յյյյետոյ վերադարձաւ երեք ետոյ վերադարձաւ երեք ետոյ վերադարձաւ երեք ետոյ վերադարձաւ երեք 
աշակերտներուն մօտ եւ զանոնք քնացած գտաւաշակերտներուն մօտ եւ զանոնք քնացած գտաւաշակերտներուն մօտ եւ զանոնք քնացած գտաւաշակերտներուն մօտ եւ զանոնք քնացած գտաւ»:»:»:»:    ՏարօրիՏարօրիՏարօրիՏարօրի----
նա՜կ: Տագնապի մէջ էր Յիսուս, իսկ իր աշակերտները կը նա՜կ: Տագնապի մէջ էր Յիսուս, իսկ իր աշակերտները կը նա՜կ: Տագնապի մէջ էր Յիսուս, իսկ իր աշակերտները կը նա՜կ: Տագնապի մէջ էր Յիսուս, իսկ իր աշակերտները կը 
քնանային: Տրտմութեան մէջ էր իրենց Տէրը, քնանային: Տրտմութեան մէջ էր իրենց Տէրը, քնանային: Տրտմութեան մէջ էր իրենց Տէրը, քնանային: Տրտմութեան մէջ էր իրենց Տէրը, իսկ իրենք իսկ իրենք իսկ իրենք իսկ իրենք 
անտարբեր կը ննջէին: Ցաւի մէջ էր իրենց Ուսուցիչը, իսկ անտարբեր կը ննջէին: Ցաւի մէջ էր իրենց Ուսուցիչը, իսկ անտարբեր կը ննջէին: Ցաւի մէջ էր իրենց Ուսուցիչը, իսկ անտարբեր կը ննջէին: Ցաւի մէջ էր իրենց Ուսուցիչը, իսկ 
իրենք հանգիստ կ'ընէին: Երբ աշակերտները Գալիլեայի իրենք հանգիստ կ'ընէին: Երբ աշակերտները Գալիլեայի իրենք հանգիստ կ'ընէին: Երբ աշակերտները Գալիլեայի իրենք հանգիստ կ'ընէին: Երբ աշակերտները Գալիլեայի 
լիճին վրայ փոթորիկի ու նեղութեան հանդիպեցան, Յիսուս լիճին վրայ փոթորիկի ու նեղութեան հանդիպեցան, Յիսուս լիճին վրայ փոթորիկի ու նեղութեան հանդիպեցան, Յիսուս լիճին վրայ փոթորիկի ու նեղութեան հանդիպեցան, Յիսուս 
որ քնացած էր` արթնցաւ եւ օգնեց իրենց (Մարկոս 4.38որ քնացած էր` արթնցաւ եւ օգնեց իրենց (Մարկոս 4.38որ քնացած էր` արթնցաւ եւ օգնեց իրենց (Մարկոս 4.38որ քնացած էր` արթնցաւ եւ օգնեց իրենց (Մարկոս 4.38----39), 39), 39), 39), 
բայց երբ Յիսուս ինք նեղութեան մէջ ինկբայց երբ Յիսուս ինք նեղութեան մէջ ինկբայց երբ Յիսուս ինք նեղութեան մէջ ինկբայց երբ Յիսուս ինք նեղութեան մէջ ինկաւ` աշակերտները աւ` աշակերտները աւ` աշակերտները աւ` աշակերտները 
չարթնցան ու չօգնեցին իրեն: Թէ ինչո՞ւ կը քնանային` իրեչարթնցան ու չօգնեցին իրեն: Թէ ինչո՞ւ կը քնանային` իրեչարթնցան ու չօգնեցին իրեն: Թէ ինչո՞ւ կը քնանային` իրեչարթնցան ու չօգնեցին իրեն: Թէ ինչո՞ւ կը քնանային` իրե´́́́նք նք նք նք 
ալ չէին գիտեր: Մարկոս կը հաստատէ թէ ալ չէին գիտեր: Մարկոս կը հաստատէ թէ ալ չէին գիտեր: Մարկոս կը հաստատէ թէ ալ չէին գիտեր: Մարկոս կը հաստատէ թէ ««««անոնց աչքերը անոնց աչքերը անոնց աչքերը անոնց աչքերը 
չէին բացուեր եւ չէին գիտեր թէ իչէին բացուեր եւ չէին գիտեր թէ իչէին բացուեր եւ չէին գիտեր թէ իչէին բացուեր եւ չէին գիտեր թէ ի´́́́նչ պատասխան տային նչ պատասխան տային նչ պատասխան տային նչ պատասխան տային 
անորանորանորանոր»»»» (14.40):  (14.40):  (14.40):  (14.40): Այսօր եւս Քրիստոս տագնապի մէջ է, եւ իր Այսօր եւս Քրիստոս տագնապի մէջ է, եւ իր Այսօր եւս Քրիստոս տագնապի մէջ է, եւ իր Այսօր եւս Քրիստոս տագնապի մէջ է, եւ իր 
հետեւորդներուն ջախջախիչ մեծամհետեւորդներուն ջախջախիչ մեծամհետեւորդներուն ջախջախիչ մեծամհետեւորդներուն ջախջախիչ մեծամասնութիւնը անտարբեասնութիւնը անտարբեասնութիւնը անտարբեասնութիւնը անտարբե----
րութեամբ կը քնանայ: Քրիստոս ամէն օր արցունք կու լայ րութեամբ կը քնանայ: Քրիստոս ամէն օր արցունք կու լայ րութեամբ կը քնանայ: Քրիստոս ամէն օր արցունք կու լայ րութեամբ կը քնանայ: Քրիստոս ամէն օր արցունք կու լայ 
կորսուած հոգիներուն համար, իսկ իրենք զիրենք փրկութեան կորսուած հոգիներուն համար, իսկ իրենք զիրենք փրկութեան կորսուած հոգիներուն համար, իսկ իրենք զիրենք փրկութեան կորսուած հոգիներուն համար, իսկ իրենք զիրենք փրկութեան 
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ճամբուն մէջ համարողները տագնապազերծ կեանք կ'որոնեն: ճամբուն մէջ համարողները տագնապազերծ կեանք կ'որոնեն: ճամբուն մէջ համարողները տագնապազերծ կեանք կ'որոնեն: ճամբուն մէջ համարողները տագնապազերծ կեանք կ'որոնեն: 
Քրիստոսի եկեղեցին ալ վիրաւոր վիճակի մէջ է, իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ալ վիրաւոր վիճակի մէջ է, իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ալ վիրաւոր վիճակի մէջ է, իսկ Քրիստոսի եկեղեցին ալ վիրաւոր վիճակի մէջ է, իսկ 
հաւատացեալները իրենք զիրենք հանգհաւատացեալները իրենք զիրենք հանգհաւատացեալները իրենք զիրենք հանգհաւատացեալները իրենք զիրենք հանգիստի տուած են:իստի տուած են:իստի տուած են:իստի տուած են:    

5) 5) 5) 5) ««««ՉՉՉՉկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի հետ»:»:»:»:    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
դժուարին բան մը չպահանջեց իր աշակերտներէն: Օրինակ, դժուարին բան մը չպահանջեց իր աշակերտներէն: Օրինակ, դժուարին բան մը չպահանջեց իր աշակերտներէն: Օրինակ, դժուարին բան մը չպահանջեց իր աշակերտներէն: Օրինակ, 
չպահանջեց կամ չթելադրեց որ ամբողջ գիշեր մը արթուն չպահանջեց կամ չթելադրեց որ ամբողջ գիշեր մը արթուն չպահանջեց կամ չթելադրեց որ ամբողջ գիշեր մը արթուն չպահանջեց կամ չթելադրեց որ ամբողջ գիշեր մը արթուն 
մնան եւ աղօթեն: Ան ուզեց որ պարզապէս կարճ պահուան մը մնան եւ աղօթեն: Ան ուզեց որ պարզապէս կարճ պահուան մը մնան եւ աղօթեն: Ան ուզեց որ պարզապէս կարճ պահուան մը մնան եւ աղօթեն: Ան ուզեց որ պարզապէս կարճ պահուան մը 
համար արթուն մնային իրեն հետ: Չպատուիրհամար արթուն մնային իրեն հետ: Չպատուիրհամար արթուն մնային իրեն հետ: Չպատուիրհամար արթուն մնային իրեն հետ: Չպատուիրեց անոնց որ եց անոնց որ եց անոնց որ եց անոնց որ 
իրեն հետ եւ իրեն պէս տագնապին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրեն հետ եւ իրեն պէս տագնապին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրեն հետ եւ իրեն պէս տագնապին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրեն հետ եւ իրեն պէս տագնապին, իրեն հետ եւ իրեն պէս 
չարչարուին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրենց քրտինքը արեան չարչարուին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրենց քրտինքը արեան չարչարուին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրենց քրտինքը արեան չարչարուին, իրեն հետ եւ իրեն պէս իրենց քրտինքը արեան 
կաթիլներու նման հոսեցնեն. ոկաթիլներու նման հոսեցնեն. ոկաթիլներու նման հոսեցնեն. ոկաթիլներու նման հոսեցնեն. ո´́́́չ ալ պատուիրեց որ զինք չ ալ պատուիրեց որ զինք չ ալ պատուիրեց որ զինք չ ալ պատուիրեց որ զինք 
պաշտպանեն, եւ իրեն հետ կամ իրեն համար մեռնին: Իր պաշտպանեն, եւ իրեն հետ կամ իրեն համար մեռնին: Իր պաշտպանեն, եւ իրեն հետ կամ իրեն համար մեռնին: Իր պաշտպանեն, եւ իրեն հետ կամ իրեն համար մեռնին: Իր 
պահանջածը իրենցմէ լոկ արթուն մնալն էր, պահանջածը իրենցմէ լոկ արթուն մնալն էր, պահանջածը իրենցմէ լոկ արթուն մնալն էր, պահանջածը իրենցմէ լոկ արթուն մնալն էր, որ ոչինչ բան մըն որ ոչինչ բան մըն որ ոչինչ բան մըն որ ոչինչ բան մըն 
էր, դիւրին բան մըն էր: Մեզմէ պահանջածներն ալ դիւրին էր, դիւրին բան մըն էր: Մեզմէ պահանջածներն ալ դիւրին էր, դիւրին բան մըն էր: Մեզմէ պահանջածներն ալ դիւրին էր, դիւրին բան մըն էր: Մեզմէ պահանջածներն ալ դիւրին 
բաներ են: Քրիստոս մեզմէ մեծ բաներ կամ դժուարին բաներ բաներ են: Քրիստոս մեզմէ մեծ բաներ կամ դժուարին բաներ բաներ են: Քրիստոս մեզմէ մեծ բաներ կամ դժուարին բաներ բաներ են: Քրիստոս մեզմէ մեծ բաներ կամ դժուարին բաներ 
չի պահանջեր: Մեծ ու դժուարին գործը որ մեր փրկութիւնն է` չի պահանջեր: Մեծ ու դժուարին գործը որ մեր փրկութիւնն է` չի պահանջեր: Մեծ ու դժուարին գործը որ մեր փրկութիւնն է` չի պահանջեր: Մեծ ու դժուարին գործը որ մեր փրկութիւնն է` 
Յիսուս ինք արդէն իրագործեց: Մեզմէ պահանջուածը իրմով Յիսուս ինք արդէն իրագործեց: Մեզմէ պահանջուածը իրմով Յիսուս ինք արդէն իրագործեց: Մեզմէ պահանջուածը իրմով Յիսուս ինք արդէն իրագործեց: Մեզմէ պահանջուածը իրմով 
իրագործուած փրկութիւնը պարիրագործուած փրկութիւնը պարիրագործուած փրկութիւնը պարիրագործուած փրկութիւնը պարզապէս ընդունիլն է: Յիսուս զապէս ընդունիլն է: Յիսուս զապէս ընդունիլն է: Յիսուս զապէս ընդունիլն է: Յիսուս 
չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ չ'ուզեր որ մեռնինք իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ 
ապրինք ու վկայենք իրեն համար: Չ'ուզեր որ պատերազմինք ապրինք ու վկայենք իրեն համար: Չ'ուզեր որ պատերազմինք ապրինք ու վկայենք իրեն համար: Չ'ուզեր որ պատերազմինք ապրինք ու վկայենք իրեն համար: Չ'ուզեր որ պատերազմինք 
իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ իր սիրոյն մեր դէմ իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ իր սիրոյն մեր դէմ իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ իր սիրոյն մեր դէմ իրեն համար, այլ պարզապէս կ'ուզէ որ իր սիրոյն մեր դէմ 
մղուած պատերազմը սիրով ու համբերութեամբ տանինք:մղուած պատերազմը սիրով ու համբերութեամբ տանինք:մղուած պատերազմը սիրով ու համբերութեամբ տանինք:մղուած պատերազմը սիրով ու համբերութեամբ տանինք:    

Դժուար իրագործելի բան Դժուար իրագործելի բան Դժուար իրագործելի բան Դժուար իրագործելի բան ուզած պիտի ըլլար Յիսուս ուզած պիտի ըլլար Յիսուս ուզած պիտի ըլլար Յիսուս ուզած պիտի ըլլար Յիսուս 
մեզմէ, եթէ երբեք ուզէր որ դժոխքին դռները խորտակենք. մեզմէ, եթէ երբեք ուզէր որ դժոխքին դռները խորտակենք. մեզմէ, եթէ երբեք ուզէր որ դժոխքին դռները խորտակենք. մեզմէ, եթէ երբեք ուզէր որ դժոխքին դռները խորտակենք. 
բայց այդպիսի բան չուզեց. այլ պարզապէս ուզեց որ մեր բայց այդպիսի բան չուզեց. այլ պարզապէս ուզեց որ մեր բայց այդպիսի բան չուզեց. այլ պարզապէս ուզեց որ մեր բայց այդպիսի բան չուզեց. այլ պարզապէս ուզեց որ մեր 
մեղքերով իր խորտակած դժոխքի դռները վերստին մեղքերով իր խորտակած դժոխքի դռները վերստին մեղքերով իր խորտակած դժոխքի դռները վերստին մեղքերով իր խորտակած դժոխքի դռները վերստին 
չկառուցենք:չկառուցենք:չկառուցենք:չկառուցենք:    

Դժուարին բան ուզած պիտի ըլլար, եթէ երբեք ուզէր որ Դժուարին բան ուզած պիտի ըլլար, եթէ երբեք ուզէր որ Դժուարին բան ուզած պիտի ըլլար, եթէ երբեք ուզէր որ Դժուարին բան ուզած պիտի ըլլար, եթէ երբեք ուզէր որ 
շղթայենք Սատանային ձեռքեշղթայենք Սատանային ձեռքեշղթայենք Սատանային ձեռքեշղթայենք Սատանային ձեռքերը ու կործանենք անոր իշխարը ու կործանենք անոր իշխարը ու կործանենք անոր իշխարը ու կործանենք անոր իշխա----
նութիւնը. ան պարզապէս ուզեց որ մեր անօրէն կեանքով նութիւնը. ան պարզապէս ուզեց որ մեր անօրէն կեանքով նութիւնը. ան պարզապէս ուզեց որ մեր անօրէն կեանքով նութիւնը. ան պարզապէս ուզեց որ մեր անօրէն կեանքով 
չքակենք Սատանային ձեռքերուն կապանքները զորս ինք չքակենք Սատանային ձեռքերուն կապանքները զորս ինք չքակենք Սատանային ձեռքերուն կապանքները զորս ինք չքակենք Սատանային ձեռքերուն կապանքները զորս ինք 
հաստատեց, եւ չմտնենք անոր իշխանութեան ներքեւ:հաստատեց, եւ չմտնենք անոր իշխանութեան ներքեւ:հաստատեց, եւ չմտնենք անոր իշխանութեան ներքեւ:հաստատեց, եւ չմտնենք անոր իշխանութեան ներքեւ:    
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Չպահանջեց որ արիւն թափենք մեր մեղքերուն համար, Չպահանջեց որ արիւն թափենք մեր մեղքերուն համար, Չպահանջեց որ արիւն թափենք մեր մեղքերուն համար, Չպահանջեց որ արիւն թափենք մեր մեղքերուն համար, 
այլ` լոկ արցունք: Չպահանջեց որ ամբողջ գայլ` լոկ արցունք: Չպահանջեց որ ամբողջ գայլ` լոկ արցունք: Չպահանջեց որ ամբողջ գայլ` լոկ արցունք: Չպահանջեց որ ամբողջ գիշերներ արթուն իշերներ արթուն իշերներ արթուն իշերներ արթուն 
մնանք ու հսկենք, այլ` օրը լոկ ժամ մը: Մեզմէ պահանջուածը մնանք ու հսկենք, այլ` օրը լոկ ժամ մը: Մեզմէ պահանջուածը մնանք ու հսկենք, այլ` օրը լոկ ժամ մը: Մեզմէ պահանջուածը մնանք ու հսկենք, այլ` օրը լոկ ժամ մը: Մեզմէ պահանջուածը 
ինչ ալ ըլլայ` դիւրաւ տանելի եւ դիւրաւ իրագործելի է, բայց ինչ ալ ըլլայ` դիւրաւ տանելի եւ դիւրաւ իրագործելի է, բայց ինչ ալ ըլլայ` դիւրաւ տանելի եւ դիւրաւ իրագործելի է, բայց ինչ ալ ըլլայ` դիւրաւ տանելի եւ դիւրաւ իրագործելի է, բայց 
եթէ երբեք դժուար կը թուի` դժուար կը թուի, որովհետեւ եթէ երբեք դժուար կը թուի` դժուար կը թուի, որովհետեւ եթէ երբեք դժուար կը թուի` դժուար կը թուի, որովհետեւ եթէ երբեք դժուար կը թուի` դժուար կը թուի, որովհետեւ 
հեռու ենք աղօթական կեանքէն: Աղօթքի պահուն է որ Տէրը հեռու ենք աղօթական կեանքէն: Աղօթքի պահուն է որ Տէրը հեռու ենք աղօթական կեանքէն: Աղօթքի պահուն է որ Տէրը հեռու ենք աղօթական կեանքէն: Աղօթքի պահուն է որ Տէրը 
կու տայ մեզի անհրաժեշտ շկու տայ մեզի անհրաժեշտ շկու տայ մեզի անհրաժեշտ շկու տայ մեզի անհրաժեշտ շնորհքը կատարելու բոլոր այն նորհքը կատարելու բոլոր այն նորհքը կատարելու բոլոր այն նորհքը կատարելու բոլոր այն 
բաները զորս մեզմէ պահանջած է ու կը պահանջէ:բաները զորս մեզմէ պահանջած է ու կը պահանջէ:բաները զորս մեզմէ պահանջած է ու կը պահանջէ:բաները զորս մեզմէ պահանջած է ու կը պահանջէ:    

6) 6) 6) 6) ««««Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. Պետրոսի ըսաւ. ““““Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի Չկրցա՞ք ժամ մը արթուն մնալ ինծի 
հետհետհետհետ””””»:»:»:»:    Յիսուսի այս հարցումը ընդհանրապէս երեք աշաՅիսուսի այս հարցումը ընդհանրապէս երեք աշաՅիսուսի այս հարցումը ընդհանրապէս երեք աշաՅիսուսի այս հարցումը ընդհանրապէս երեք աշա----
կերտներուն ուղղուած էր, բայց մասնաւորաբար Պետրոս կերտներուն ուղղուած էր, բայց մասնաւորաբար Պետրոս կերտներուն ուղղուած էր, բայց մասնաւորաբար Պետրոս կերտներուն ուղղուած էր, բայց մասնաւորաբար Պետրոս 
առաքեալին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մառաքեալին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մառաքեալին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ մառաքեալին. ինչո՞ւ համար. որովհետեւ միայն Պետրոս ինք իայն Պետրոս ինք իայն Պետրոս ինք իայն Պետրոս ինք 
յանձնապաստանական (ինքն իր անձին վստահող, յոյսը ինքն յանձնապաստանական (ինքն իր անձին վստահող, յոյսը ինքն յանձնապաստանական (ինքն իր անձին վստահող, յոյսը ինքն յանձնապաստանական (ինքն իր անձին վստահող, յոյսը ինքն 
իր անձին վրայ դնող) հոգիով յայտարարած էր, թէ պատիր անձին վրայ դնող) հոգիով յայտարարած էր, թէ պատիր անձին վրայ դնող) հոգիով յայտարարած էր, թէ պատիր անձին վրայ դնող) հոգիով յայտարարած էր, թէ պատ----
րաստ էր Յիսուսի րաստ էր Յիսուսի րաստ էր Յիսուսի րաստ էր Յիսուսի ««««հետ թէհետ թէհետ թէհետ թէ´ ´ ´ ´ բանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու»»»»::::    

Երբ Յիսուս իրեն ըսաւ թէ Սատանան ուզեց զինք եւ միւս Երբ Յիսուս իրեն ըսաւ թէ Սատանան ուզեց զինք եւ միւս Երբ Յիսուս իրեն ըսաւ թէ Սատանան ուզեց զինք եւ միւս Երբ Յիսուս իրեն ըսաւ թէ Սատանան ուզեց զինք եւ միւս 
աշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնաշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնաշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնաշակերտները ցորենի պէս մաղէ անցնելելելել, , , , Պետրոս փոխանակ Պետրոս փոխանակ Պետրոս փոխանակ Պետրոս փոխանակ 
խոնարհաբար ըսելուխոնարհաբար ըսելուխոնարհաբար ըսելուխոնարհաբար ըսելու` ` ` ` ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, աղօթէ որ այդպիսի բան ր, աղօթէ որ այդպիսի բան ր, աղօթէ որ այդպիսի բան ր, աղօթէ որ այդպիսի բան 
չպատահի, օգնէ որ հաստատ մնամչպատահի, օգնէ որ հաստատ մնամչպատահի, օգնէ որ հաստատ մնամչպատահի, օգնէ որ հաստատ մնամ»,»,»,»,    ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, 
յոխորտաց ու մեծաբանեց ըսելով. յոխորտաց ու մեծաբանեց ըսելով. յոխորտաց ու մեծաբանեց ըսելով. յոխորտաց ու մեծաբանեց ըսելով. ««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի ր, պատրաստ եմ քեզի 
հետ թէհետ թէհետ թէհետ թէ´ ´ ´ ´ բանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէբանտ երթալու եւ թէ´ ´ ´ ´ մեռնելումեռնելումեռնելումեռնելու»»»» ( ( ( (Ղուկաս 22.33): Ղուկաս 22.33): Ղուկաս 22.33): Ղուկաս 22.33): 
Կասկած չկայ որ Պետրոսի այս խօսքէն ետք, Կասկած չկայ որ Պետրոսի այս խօսքէն ետք, Կասկած չկայ որ Պետրոսի այս խօսքէն ետք, Կասկած չկայ որ Պետրոսի այս խօսքէն ետք, Յիսուս ինքն էր Յիսուս ինքն էր Յիսուս ինքն էր Յիսուս ինքն էր 
որ խլեց անոր սրտէն` անոր համարձակութիւնը, եւ թոյլ որ խլեց անոր սրտէն` անոր համարձակութիւնը, եւ թոյլ որ խլեց անոր սրտէն` անոր համարձակութիւնը, եւ թոյլ որ խլեց անոր սրտէն` անոր համարձակութիւնը, եւ թոյլ 
տուաւ որ վախկոտի մը նման զինք երեք անգամներ ուրատուաւ որ վախկոտի մը նման զինք երեք անգամներ ուրատուաւ որ վախկոտի մը նման զինք երեք անգամներ ուրատուաւ որ վախկոտի մը նման զինք երեք անգամներ ուրա----
նար` որպէսզի անդրադառնար իր ոչնչութեան ու խոնարհէր նար` որպէսզի անդրադառնար իր ոչնչութեան ու խոնարհէր նար` որպէսզի անդրադառնար իր ոչնչութեան ու խոնարհէր նար` որպէսզի անդրադառնար իր ոչնչութեան ու խոնարհէր 
իր Տիրոջ ձեռքին տակ:իր Տիրոջ ձեռքին տակ:իր Տիրոջ ձեռքին տակ:իր Տիրոջ ձեռքին տակ:    

Նոյն ձեւով Տէրը կրնայ վարուիլ մեր հետ, եթէ երբեք Նոյն ձեւով Տէրը կրնայ վարուիլ մեր հետ, եթէ երբեք Նոյն ձեւով Տէրը կրնայ վարուիլ մեր հետ, եթէ երբեք Նոյն ձեւով Տէրը կրնայ վարուիլ մեր հետ, եթէ երբեք 
հպարտութիւն, յանձնապահպարտութիւն, յանձնապահպարտութիւն, յանձնապահպարտութիւն, յանձնապաստանութիւն, մեծամտութիւն, կամ ստանութիւն, մեծամտութիւն, կամ ստանութիւն, մեծամտութիւն, կամ ստանութիւն, մեծամտութիւն, կամ 
մեծախօսութիւն տեսնէ մեր մօտ: Կրնայ խլել մեզմէ մեր մեծախօսութիւն տեսնէ մեր մօտ: Կրնայ խլել մեզմէ մեր մեծախօսութիւն տեսնէ մեր մօտ: Կրնայ խլել մեզմէ մեր մեծախօսութիւն տեսնէ մեր մօտ: Կրնայ խլել մեզմէ մեր 
համարձակութիւնը` որպէսզի սորվինք թէ առանց իրեն մենք համարձակութիւնը` որպէսզի սորվինք թէ առանց իրեն մենք համարձակութիւնը` որպէսզի սորվինք թէ առանց իրեն մենք համարձակութիւնը` որպէսզի սորվինք թէ առանց իրեն մենք 
վախկոտ ենք. կրնայ խլել մեզմէ մեր զօրութիւնը` որպէսզի վախկոտ ենք. կրնայ խլել մեզմէ մեր զօրութիւնը` որպէսզի վախկոտ ենք. կրնայ խլել մեզմէ մեր զօրութիւնը` որպէսզի վախկոտ ենք. կրնայ խլել մեզմէ մեր զօրութիւնը` որպէսզի 
գիտնանք թէ առանց իրեն մենք տկար ենք. կրնայ կապել մեր գիտնանք թէ առանց իրեն մենք տկար ենք. կրնայ կապել մեր գիտնանք թէ առանց իրեն մենք տկար ենք. կրնայ կապել մեր գիտնանք թէ առանց իրեն մենք տկար ենք. կրնայ կապել մեր 
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լեզուն ու լեզուի բլեզուն ու լեզուի բլեզուն ու լեզուի բլեզուն ու լեզուի բառերը` որպէսզի սորվինք թէ իառերը` որպէսզի սորվինք թէ իառերը` որպէսզի սորվինք թէ իառերը` որպէսզի սորվինք թէ ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
լեզու եւ խօսելու կարողութիւն կը պարգեւէ:լեզու եւ խօսելու կարողութիւն կը պարգեւէ:լեզու եւ խօսելու կարողութիւն կը պարգեւէ:լեզու եւ խօսելու կարողութիւն կը պարգեւէ:    

««««Արթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան 
մէջ չիյնաք: Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էմէջ չիյնաք: Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էմէջ չիյնաք: Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էմէջ չիյնաք: Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»»»»    
((((Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):Մատթէոս 26.41):    

1) 1) 1) 1) Առաջին անգամ երբ Յիսուս աղօթքի պիտի երթար, Առաջին անգամ երբ Յիսուս աղօթքի պիտի երթար, Առաջին անգամ երբ Յիսուս աղօթքի պիտի երթար, Առաջին անգամ երբ Յիսուս աղօթքի պիտի երթար, 
պատուիրեցպատուիրեցպատուիրեցպատուիրեց    իր աշակերտներուն որ հետը արթուն մնան: իր աշակերտներուն որ հետը արթուն մնան: իր աշակերտներուն որ հետը արթուն մնան: իր աշակերտներուն որ հետը արթուն մնան: 
Բայց երբ եկաւ եւ զիրենք քնացած գտաւ, ոԲայց երբ եկաւ եւ զիրենք քնացած գտաւ, ոԲայց երբ եկաւ եւ զիրենք քնացած գտաւ, ոԲայց երբ եկաւ եւ զիրենք քնացած գտաւ, ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
պատուիրեց որ արթուն մնան, այլեւ` պատուիրեց որ արթուն պատուիրեց որ արթուն մնան, այլեւ` պատուիրեց որ արթուն պատուիրեց որ արթուն մնան, այլեւ` պատուիրեց որ արթուն պատուիրեց որ արթուն մնան, այլեւ` պատուիրեց որ արթուն 
մնան եւ աղօթեն: Աղօթքը կրնար զիրենք արթուն պահել, եթէ մնան եւ աղօթեն: Աղօթքը կրնար զիրենք արթուն պահել, եթէ մնան եւ աղօթեն: Աղօթքը կրնար զիրենք արթուն պահել, եթէ մնան եւ աղօթեն: Աղօթքը կրնար զիրենք արթուն պահել, եթէ 
երբեք փորձէին թմրութեան փոշին թօթափել իրենց վրայէն: երբեք փորձէին թմրութեան փոշին թօթափել իրենց վրայէն: երբեք փորձէին թմրութեան փոշին թօթափել իրենց վրայէն: երբեք փորձէին թմրութեան փոշին թօթափել իրենց վրայէն: 
Իսկական աղօԻսկական աղօԻսկական աղօԻսկական աղօթքը կ'արթնցնէ մեզ, եւ արթուն կը պահէ մեզ թքը կ'արթնցնէ մեզ, եւ արթուն կը պահէ մեզ թքը կ'արթնցնէ մեզ, եւ արթուն կը պահէ մեզ թքը կ'արթնցնէ մեզ, եւ արթուն կը պահէ մեզ 
Սատանային յարձակումներուն դէմ: Սատանային յարձակումներուն դէմ: Սատանային յարձակումներուն դէմ: Սատանային յարձակումներուն դէմ:     

2) 2) 2) 2) Ուշագրաւ է որ երբ Յիսուս աղօթքէն դարձաւ եւ Ուշագրաւ է որ երբ Յիսուս աղօթքէն դարձաւ եւ Ուշագրաւ է որ երբ Յիսուս աղօթքէն դարձաւ եւ Ուշագրաւ է որ երբ Յիսուս աղօթքէն դարձաւ եւ 
աշակերտները քնացած գտաւ, չյանդիմանեց զանոնք իրենց աշակերտները քնացած գտաւ, չյանդիմանեց զանոնք իրենց աշակերտները քնացած գտաւ, չյանդիմանեց զանոնք իրենց աշակերտները քնացած գտաւ, չյանդիմանեց զանոնք իրենց 
անկարեկից ու անտարբեր վերաբերմունքին համար, իրենց անկարեկից ու անտարբեր վերաբերմունքին համար, իրենց անկարեկից ու անտարբեր վերաբերմունքին համար, իրենց անկարեկից ու անտարբեր վերաբերմունքին համար, իրենց 
անպատասխանատու ու անհասկացող կեցուածքանպատասխանատու ու անհասկացող կեցուածքանպատասխանատու ու անհասկացող կեցուածքանպատասխանատու ու անհասկացող կեցուածքին համար. ին համար. ին համար. ին համար. 
չյանդիմանեց զանոնք որ չէին կրցած տեսնել իր տրտմուչյանդիմանեց զանոնք որ չէին կրցած տեսնել իր տրտմուչյանդիմանեց զանոնք որ չէին կրցած տեսնել իր տրտմուչյանդիմանեց զանոնք որ չէին կրցած տեսնել իր տրտմու----
թիւնը ու տագնապակից ըլլալ իրեն: Այոթիւնը ու տագնապակից ըլլալ իրեն: Այոթիւնը ու տագնապակից ըլլալ իրեն: Այոթիւնը ու տագնապակից ըլլալ իրեն: Այո´, ´, ´, ´, չյանդիմանեց չյանդիմանեց չյանդիմանեց չյանդիմանեց 
զանոնք: Այսպէս, օրինակ, չըսաւ անոնց. զանոնք: Այսպէս, օրինակ, չըսաւ անոնց. զանոնք: Այսպէս, օրինակ, չըսաւ անոնց. զանոնք: Այսպէս, օրինակ, չըսաւ անոնց. ««««Ի՞նչպէս կը քնանաք Ի՞նչպէս կը քնանաք Ի՞նչպէս կը քնանաք Ի՞նչպէս կը քնանաք 
երբ ես տագնապի ու տառապանքի մէջ եմ: Դուք որ բարեերբ ես տագնապի ու տառապանքի մէջ եմ: Դուք որ բարեերբ ես տագնապի ու տառապանքի մէջ եմ: Դուք որ բարեերբ ես տագնապի ու տառապանքի մէջ եմ: Դուք որ բարե----
կամներս էք` ի՞նչպէս կը ննջէք երբ անդին կամներս էք` ի՞նչպէս կը ննջէք երբ անդին կամներս էք` ի՞նչպէս կը ննջէք երբ անդին կամներս էք` ի՞նչպէս կը ննջէք երբ անդին ““““թթթթշնամիներսշնամիներսշնամիներսշնամիներս””””    
արթուն են եւ ահա կու գան զիս ձերբակալելու: Ի՞նչպէս արթուն են եւ ահա կու գան զիս ձերբակալելու: Ի՞նչպէս արթուն են եւ ահա կու գան զիս ձերբակալելու: Ի՞նչպէս արթուն են եւ ահա կու գան զիս ձերբակալելու: Ի՞նչպէս 
անհոգ երկնցեր էք, երբ ես աշխաանհոգ երկնցեր էք, երբ ես աշխաանհոգ երկնցեր էք, երբ ես աշխաանհոգ երկնցեր էք, երբ ես աշխարրրրհի ու ձեր մեղքը իմ վրաս հի ու ձեր մեղքը իմ վրաս հի ու ձեր մեղքը իմ վրաս հի ու ձեր մեղքը իմ վրաս 
առեր եմառեր եմառեր եմառեր եմ    եւ զանոնք սրբելու կը պատրաստուիմեւ զանոնք սրբելու կը պատրաստուիմեւ զանոնք սրբելու կը պատրաստուիմեւ զանոնք սրբելու կը պատրաստուիմ: : : : Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ Ինչո՞ւ 
արթուն չէք մնար, որպէսզի այս դժուարին պահուն գէթ արթուն չէք մնար, որպէսզի այս դժուարին պահուն գէթ արթուն չէք մնար, որպէսզի այս դժուարին պահուն գէթ արթուն չէք մնար, որպէսզի այս դժուարին պահուն գէթ 
ձձձձեզմով մխիթարուիմ ու քաջալերուիմ.եզմով մխիթարուիմ ու քաջալերուիմ.եզմով մխիթարուիմ ու քաջալերուիմ.եզմով մխիթարուիմ ու քաջալերուիմ.    ինչոինչոինչոինչո՞ւ ա՞ւ ա՞ւ ա՞ւ այս ծանր յս ծանր յս ծանր յս ծանր 
պահուն իմ կողքին չէպահուն իմ կողքին չէպահուն իմ կողքին չէպահուն իմ կողքին չէք կենար եւ զիս առանձին կը թողուքք կենար եւ զիս առանձին կը թողուքք կենար եւ զիս առանձին կը թողուքք կենար եւ զիս առանձին կը թողուք»:»:»:»:    
Այս կամ նման բան չըսաւ Տէրը: Աշակերտները չհասկցան Այս կամ նման բան չըսաւ Տէրը: Աշակերտները չհասկցան Այս կամ նման բան չըսաւ Տէրը: Աշակերտները չհասկցան Այս կամ նման բան չըսաւ Տէրը: Աշակերտները չհասկցան 
Յիսուսի հոգեկան աշխարհը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց Յիսուսի հոգեկան աշխարհը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց Յիսուսի հոգեկան աշխարհը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց Յիսուսի հոգեկան աշխարհը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց 
հոգեկան աշխարհը: Անոնք չհասկցան իր տրտմութեան ու հոգեկան աշխարհը: Անոնք չհասկցան իր տրտմութեան ու հոգեկան աշխարհը: Անոնք չհասկցան իր տրտմութեան ու հոգեկան աշխարհը: Անոնք չհասկցան իր տրտմութեան ու 
տագնապի պատագնապի պատագնապի պատագնապի պատճառը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնցտճառը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնցտճառը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնցտճառը, բայց Յիսուս հասկցաւ անոնց    
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քքքքնածութեան ու թմրութեան պատճառը, ահա թէ ինչու նածութեան ու թմրութեան պատճառը, ահա թէ ինչու նածութեան ու թմրութեան պատճառը, ահա թէ ինչու նածութեան ու թմրութեան պատճառը, ահա թէ ինչու 
չդատապարտեց ու չյանդիմանեց զանոնք:չդատապարտեց ու չյանդիմանեց զանոնք:չդատապարտեց ու չյանդիմանեց զանոնք:չդատապարտեց ու չյանդիմանեց զանոնք:    

Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Ինչ կը վերաբերի մեզի, մենք ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ 
Յիսուսի փոխարէն ըլլայինք: Օրինակ, ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Յիսուսի փոխարէն ըլլայինք: Օրինակ, ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Յիսուսի փոխարէն ըլլայինք: Օրինակ, ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ Յիսուսի փոխարէն ըլլայինք: Օրինակ, ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ 
մեր բարեկամները նեղութեան ատեն առանձին թողէին մեզ: մեր բարեկամները նեղութեան ատեն առանձին թողէին մեզ: մեր բարեկամները նեղութեան ատեն առանձին թողէին մեզ: մեր բարեկամները նեղութեան ատեն առանձին թողէին մեզ: 
Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ ցԻ՞նչ պիտի ընէինք եթէ ցԻ՞նչ պիտի ընէինք եթէ ցԻ՞նչ պիտի ընէինք եթէ ցաւի մէջ եղած ատեննիս` մեր ընկերը աւի մէջ եղած ատեննիս` մեր ընկերը աւի մէջ եղած ատեննիս` մեր ընկերը աւի մէջ եղած ատեննիս` մեր ընկերը 
քունի անցնէր: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք տագնապի մէջ քունի անցնէր: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք տագնապի մէջ քունի անցնէր: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք տագնապի մէջ քունի անցնէր: Ի՞նչ պիտի ընէինք եթէ երբեք տագնապի մէջ 
ըլլայինք եւ մեզ մխիթարելու կոչուած մարդիկը հանգիստի ըլլայինք եւ մեզ մխիթարելու կոչուած մարդիկը հանգիստի ըլլայինք եւ մեզ մխիթարելու կոչուած մարդիկը հանգիստի ըլլայինք եւ մեզ մխիթարելու կոչուած մարդիկը հանգիստի 
մէջ ըլլային: Զանոնք անտարբե՞ր պիտի կոչէինք. անգո՞ւթ մէջ ըլլային: Զանոնք անտարբե՞ր պիտի կոչէինք. անգո՞ւթ մէջ ըլլային: Զանոնք անտարբե՞ր պիտի կոչէինք. անգո՞ւթ մէջ ըլլային: Զանոնք անտարբե՞ր պիտի կոչէինք. անգո՞ւթ 
պիտի անուանէինք. անկարեկի՞ց պիտի նկատէինք:պիտի անուանէինք. անկարեկի՞ց պիտի նկատէինք:պիտի անուանէինք. անկարեկի՞ց պիտի նկատէինք:պիտի անուանէինք. անկարեկի՞ց պիտի նկատէինք:    

3) 3) 3) 3) ««««Արթուն մնացէք եւ աղԱրթուն մնացէք եւ աղԱրթուն մնացէք եւ աղԱրթուն մնացէք եւ աղօթեցէօթեցէօթեցէօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան ք, որպէսզի փորձութեան 
մէջ չիյնաքմէջ չիյնաքմէջ չիյնաքմէջ չիյնաք»:»:»:»:    Աշակերտները Փորձիչին ու փորձութեան դէմ Աշակերտները Փորձիչին ու փորձութեան դէմ Աշակերտները Փորձիչին ու փորձութեան դէմ Աշակերտները Փորձիչին ու փորձութեան դէմ 
յանդիման կը գտնուէին, բայց իրենք անտեղեակ էին: Յիսուս յանդիման կը գտնուէին, բայց իրենք անտեղեակ էին: Յիսուս յանդիման կը գտնուէին, բայց իրենք անտեղեակ էին: Յիսուս յանդիման կը գտնուէին, բայց իրենք անտեղեակ էին: Յիսուս 
կը տեսնէր փորձութեան մօտենալը, ոկը տեսնէր փորձութեան մօտենալը, ոկը տեսնէր փորձութեան մօտենալը, ոկը տեսնէր փորձութեան մօտենալը, ո´́́́չ միայն իր անձին, այլ չ միայն իր անձին, այլ չ միայն իր անձին, այլ չ միայն իր անձին, այլ 
նաեւ ու մանաւանդ` իր աշակերտներուն, եւ անոր համար ալ նաեւ ու մանաւանդ` իր աշակերտներուն, եւ անոր համար ալ նաեւ ու մանաւանդ` իր աշակերտներուն, եւ անոր համար ալ նաեւ ու մանաւանդ` իր աշակերտներուն, եւ անոր համար ալ 
կ'ուզէր որ արթկ'ուզէր որ արթկ'ուզէր որ արթկ'ուզէր որ արթուն մնային ու աղօթէին: Քիչ ետք Յիսուս ուն մնային ու աղօթէին: Քիչ ետք Յիսուս ուն մնային ու աղօթէին: Քիչ ետք Յիսուս ուն մնային ու աղօթէին: Քիչ ետք Յիսուս 
պիտի ձերբակալուէր, եւ աշակերտները իրենք զիրենք` իրենց պիտի ձերբակալուէր, եւ աշակերտները իրենք զիրենք` իրենց պիտի ձերբակալուէր, եւ աշակերտները իրենք զիրենք` իրենց պիտի ձերբակալուէր, եւ աշակերտները իրենք զիրենք` իրենց 
Տէրը ուրանալու փորձութեան դիմաց պիտի գտնէին: Շուտով Տէրը ուրանալու փորձութեան դիմաց պիտի գտնէին: Շուտով Տէրը ուրանալու փորձութեան դիմաց պիտի գտնէին: Շուտով Տէրը ուրանալու փորձութեան դիմաց պիտի գտնէին: Շուտով 
պիտի հասնէին Հռոմայեցի զինուորները, եւ աշակերտները պիտի հասնէին Հռոմայեցի զինուորները, եւ աշակերտները պիտի հասնէին Հռոմայեցի զինուորները, եւ աշակերտները պիտի հասնէին Հռոմայեցի զինուորները, եւ աշակերտները 
իրենց սեփական կեանքը փրկելու համար` իրենց կենսատու իրենց սեփական կեանքը փրկելու համար` իրենց կենսատու իրենց սեփական կեանքը փրկելու համար` իրենց կենսատու իրենց սեփական կեանքը փրկելու համար` իրենց կենսատու 
Փրկիչը դաւՓրկիչը դաւՓրկիչը դաւՓրկիչը դաւաճանելու փորձութեան դիմաց պիտի կանգնէին: աճանելու փորձութեան դիմաց պիտի կանգնէին: աճանելու փորձութեան դիմաց պիտի կանգնէին: աճանելու փորձութեան դիմաց պիտի կանգնէին: 
Շուտով իրենց Վարդապետը պիտի շղթայուէր, եւ Շուտով իրենց Վարդապետը պիտի շղթայուէր, եւ Շուտով իրենց Վարդապետը պիտի շղթայուէր, եւ Շուտով իրենց Վարդապետը պիտի շղթայուէր, եւ 
աշակերտները վախի պատճառով զինք լքելու փորձութեան աշակերտները վախի պատճառով զինք լքելու փորձութեան աշակերտները վախի պատճառով զինք լքելու փորձութեան աշակերտները վախի պատճառով զինք լքելու փորձութեան 
առջեւ պիտի ըլլային:առջեւ պիտի ըլլային:առջեւ պիտի ըլլային:առջեւ պիտի ըլլային:    

Այսօր ալ հաւատացեալ մարդը հալածանքի ու նեղուԱյսօր ալ հաւատացեալ մարդը հալածանքի ու նեղուԱյսօր ալ հաւատացեալ մարդը հալածանքի ու նեղուԱյսօր ալ հաւատացեալ մարդը հալածանքի ու նեղու----
թեան դիմաց` իր հաւատքը ուրանալու փորձութեան առջեւ թեան դիմաց` իր հաւատքը ուրանալու փորձութեան առջեւ թեան դիմաց` իր հաւատքը ուրանալու փորձութեան առջեւ թեան դիմաց` իր հաւատքը ուրանալու փորձութեան առջեւ 
կը գտնուիկը գտնուիկը գտնուիկը գտնուի: : : : Ամէն տեղ հալածանք կը յարուցուի եԱմէն տեղ հալածանք կը յարուցուի եԱմէն տեղ հալածանք կը յարուցուի եԱմէն տեղ հալածանք կը յարուցուի եւ անարգաւ անարգաւ անարգաւ անարգա----
կան ու անհանդուրժողական վերաբերմունք կը ցուցաբերուի կան ու անհանդուրժողական վերաբերմունք կը ցուցաբերուի կան ու անհանդուրժողական վերաբերմունք կը ցուցաբերուի կան ու անհանդուրժողական վերաբերմունք կը ցուցաբերուի 
քրիստոնեաներուն դէմ, բայց քրիստոնեաները, դժբախտաքրիստոնեաներուն դէմ, բայց քրիստոնեաները, դժբախտաքրիստոնեաներուն դէմ, բայց քրիստոնեաները, դժբախտաքրիստոնեաներուն դէմ, բայց քրիստոնեաները, դժբախտա----
բար, իրենք եւս քնացած են, ճիշդ ինչպէս աշակերտները բար, իրենք եւս քնացած են, ճիշդ ինչպէս աշակերտները բար, իրենք եւս քնացած են, ճիշդ ինչպէս աշակերտները բար, իրենք եւս քնացած են, ճիշդ ինչպէս աշակերտները 
իրենք քնացած էին երբ փորձութիւնը կը մօտենար: Աշաիրենք քնացած էին երբ փորձութիւնը կը մօտենար: Աշաիրենք քնացած էին երբ փորձութիւնը կը մօտենար: Աշաիրենք քնացած էին երբ փորձութիւնը կը մօտենար: Աշա----
կերտները աղօթկերտները աղօթկերտները աղօթկերտները աղօթքի մէջ չէին երբ փորձութիւնը վրայ հասաւ, եւ քի մէջ չէին երբ փորձութիւնը վրայ հասաւ, եւ քի մէջ չէին երբ փորձութիւնը վրայ հասաւ, եւ քի մէջ չէին երբ փորձութիւնը վրայ հասաւ, եւ 
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անոր համար ալ բոլորը թողուցին Տէրը ու փախան: Երբ անոր համար ալ բոլորը թողուցին Տէրը ու փախան: Երբ անոր համար ալ բոլորը թողուցին Տէրը ու փախան: Երբ անոր համար ալ բոլորը թողուցին Տէրը ու փախան: Երբ 
փորձութիւնը վրայ հասնի ու մեզ հոգեպէս քնացած գտնէ` կը փորձութիւնը վրայ հասնի ու մեզ հոգեպէս քնացած գտնէ` կը փորձութիւնը վրայ հասնի ու մեզ հոգեպէս քնացած գտնէ` կը փորձութիւնը վրայ հասնի ու մեզ հոգեպէս քնացած գտնէ` կը 
զգետնէ մեզ, կը տապալէ մեզ, յաղթանակ կը տանի մեր դէմ: զգետնէ մեզ, կը տապալէ մեզ, յաղթանակ կը տանի մեր դէմ: զգետնէ մեզ, կը տապալէ մեզ, յաղթանակ կը տանի մեր դէմ: զգետնէ մեզ, կը տապալէ մեզ, յաղթանակ կը տանի մեր դէմ: 
Չաղօթող մարդը անպաշտպան է Չարին յարձակումներուն Չաղօթող մարդը անպաշտպան է Չարին յարձակումներուն Չաղօթող մարդը անպաշտպան է Չարին յարձակումներուն Չաղօթող մարդը անպաշտպան է Չարին յարձակումներուն 
դէմ: Չաղօդէմ: Չաղօդէմ: Չաղօդէմ: Չաղօթող մարդը անզէն է չար ոգիներուն կրակոտ նեթող մարդը անզէն է չար ոգիներուն կրակոտ նեթող մարդը անզէն է չար ոգիներուն կրակոտ նեթող մարդը անզէն է չար ոգիներուն կրակոտ նե----
տերուն դէմ:տերուն դէմ:տերուն դէմ:տերուն դէմ:    

4) 4) 4) 4) ««««ԱԱԱԱղօթեցէղօթեցէղօթեցէղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք»:»:»:»:    
Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ որ աղօթեն որպէսզի Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ որ աղօթեն որպէսզի Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ որ աղօթեն որպէսզի Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ որ աղօթեն որպէսզի 
փորձութեան մէջ չիյնան. բայց դժբախտաբար, մարդիկ փորձութեան մէջ չիյնան. բայց դժբախտաբար, մարդիկ փորձութեան մէջ չիյնան. բայց դժբախտաբար, մարդիկ փորձութեան մէջ չիյնան. բայց դժբախտաբար, մարդիկ 
ընդհանրապէս փորձութեան հանդիպելէ եընդհանրապէս փորձութեան հանդիպելէ եընդհանրապէս փորձութեան հանդիպելէ եընդհանրապէս փորձութեան հանդիպելէ ե´́́́տք  կամ անոր տք  կամ անոր տք  կամ անոր տք  կամ անոր 
մէջ իյնալմէջ իյնալմէջ իյնալմէջ իյնալէ եէ եէ եէ ե´́́́տք է որ կ'աղօթեն: Փորձութեան սկսելէն ետք տք է որ կ'աղօթեն: Փորձութեան սկսելէն ետք տք է որ կ'աղօթեն: Փորձութեան սկսելէն ետք տք է որ կ'աղօթեն: Փորձութեան սկսելէն ետք 
աղօթելը կրնայ օգուտ մը չունենալ: Մենք ի՞նչ պիտի աղօթելը կրնայ օգուտ մը չունենալ: Մենք ի՞նչ պիտի աղօթելը կրնայ օգուտ մը չունենալ: Մենք ի՞նչ պիտի աղօթելը կրնայ օգուտ մը չունենալ: Մենք ի՞նչ պիտի 
մտածէինք այն զինուորին մասին որ պատերազմին սկսելէն մտածէինք այն զինուորին մասին որ պատերազմին սկսելէն մտածէինք այն զինուորին մասին որ պատերազմին սկսելէն մտածէինք այն զինուորին մասին որ պատերազմին սկսելէն 
ետք կամ պատերազմի դաշտը երթալէն եետք կամ պատերազմի դաշտը երթալէն եետք կամ պատերազմի դաշտը երթալէն եետք կամ պատերազմի դաշտը երթալէն ե´́́́տք կը սկսի զէնք տք կը սկսի զէնք տք կը սկսի զէնք տք կը սկսի զէնք 
փնտռել: Ի՞նչ պիտի մտածէինք այն երիտասարդին մասին որ փնտռել: Ի՞նչ պիտի մտածէինք այն երիտասարդին մասին որ փնտռել: Ի՞նչ պիտի մտածէինք այն երիտասարդին մասին որ փնտռել: Ի՞նչ պիտի մտածէինք այն երիտասարդին մասին որ 
շնութեան դշնութեան դշնութեան դշնութեան դեւին կողմէ յարձակումի ենթարկուելէ եեւին կողմէ յարձակումի ենթարկուելէ եեւին կողմէ յարձակումի ենթարկուելէ եեւին կողմէ յարձակումի ենթարկուելէ ե´́́́տք սկսէր տք սկսէր տք սկսէր տք սկսէր 
աղօթել. նախքան յարձակումը սկսիլը չէ՞ որ պէտք է աղօթէ եւ աղօթել. նախքան յարձակումը սկսիլը չէ՞ որ պէտք է աղօթէ եւ աղօթել. նախքան յարձակումը սկսիլը չէ՞ որ պէտք է աղօթէ եւ աղօթել. նախքան յարձակումը սկսիլը չէ՞ որ պէտք է աղօթէ եւ 
աղօթքով սկիզբէն ինքզինք պաշտպանէ շնութեան դեւին դէմ: աղօթքով սկիզբէն ինքզինք պաշտպանէ շնութեան դեւին դէմ: աղօթքով սկիզբէն ինքզինք պաշտպանէ շնութեան դեւին դէմ: աղօթքով սկիզբէն ինքզինք պաշտպանէ շնութեան դեւին դէմ: 
Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ սպասէ հոգեւոր պատերազմին Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ սպասէ հոգեւոր պատերազմին Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ սպասէ հոգեւոր պատերազմին Հաւատացեալ մարդը պէտք չէ սպասէ հոգեւոր պատերազմին 
սկսելուն կամ սաստկանալուն` որպէսզի աղօթէ, այլ պէտք էսկսելուն կամ սաստկանալուն` որպէսզի աղօթէ, այլ պէտք էսկսելուն կամ սաստկանալուն` որպէսզի աղօթէ, այլ պէտք էսկսելուն կամ սաստկանալուն` որպէսզի աղօթէ, այլ պէտք է    
սկիզբէն աղօթէ, այլ խօսքով` նախքան հոգեւոր պատերազսկիզբէն աղօթէ, այլ խօսքով` նախքան հոգեւոր պատերազսկիզբէն աղօթէ, այլ խօսքով` նախքան հոգեւոր պատերազսկիզբէն աղօթէ, այլ խօսքով` նախքան հոգեւոր պատերազ----
մին սկսիլը, ինքզինք զինելու եւ պատրաստելու համար գալիք մին սկսիլը, ինքզինք զինելու եւ պատրաստելու համար գալիք մին սկսիլը, ինքզինք զինելու եւ պատրաստելու համար գալիք մին սկսիլը, ինքզինք զինելու եւ պատրաստելու համար գալիք 
անակնկալ յարձակումներուն:անակնկալ յարձակումներուն:անակնկալ յարձակումներուն:անակնկալ յարձակումներուն:    

5) 5) 5) 5) ԱԱԱԱղօթեցէղօթեցէղօթեցէղօթեցէ´́́́ք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաքք, որպէսզի փորձութեան մէջ չիյնաք»:»:»:»:    
Վերոյիշեալ փորձութիւնները միակ փորձութիւնները չեն Վերոյիշեալ փորձութիւնները միակ փորձութիւնները չեն Վերոյիշեալ փորձութիւնները միակ փորձութիւնները չեն Վերոյիշեալ փորձութիւնները միակ փորձութիւնները չեն 
որոնց հաւատացեալ մարդը կրնայորոնց հաւատացեալ մարդը կրնայորոնց հաւատացեալ մարդը կրնայորոնց հաւատացեալ մարդը կրնայ    ենթարկուիլ: Բազմաթիւ ենթարկուիլ: Բազմաթիւ ենթարկուիլ: Բազմաթիւ ենթարկուիլ: Բազմաթիւ 
ու բազմատեսակ են հաւատացեալին փորձութիւնները որոնց ու բազմատեսակ են հաւատացեալին փորձութիւնները որոնց ու բազմատեսակ են հաւատացեալին փորձութիւնները որոնց ու բազմատեսակ են հաւատացեալին փորձութիւնները որոնց 
համար պէտք է աղօթէ: Հաւատացեալը պէտք է աղօթէ որ համար պէտք է աղօթէ: Հաւատացեալը պէտք է աղօթէ որ համար պէտք է աղօթէ: Հաւատացեալը պէտք է աղօթէ որ համար պէտք է աղօթէ: Հաւատացեալը պէտք է աղօթէ որ 
չիյնայ իր հաւատքին ջերմութիւնը կորսնցնելու փորձութեան չիյնայ իր հաւատքին ջերմութիւնը կորսնցնելու փորձութեան չիյնայ իր հաւատքին ջերմութիւնը կորսնցնելու փորձութեան չիյնայ իր հաւատքին ջերմութիւնը կորսնցնելու փորձութեան 
մէջ, իր աղօթական կեանքին մէջ պաղելու փորձութեան մէջ. մէջ, իր աղօթական կեանքին մէջ պաղելու փորձութեան մէջ. մէջ, իր աղօթական կեանքին մէջ պաղելու փորձութեան մէջ. մէջ, իր աղօթական կեանքին մէջ պաղելու փորձութեան մէջ. 
պէտք է աղօթէ որ չիյնայ Աստուպէտք է աղօթէ որ չիյնայ Աստուպէտք է աղօթէ որ չիյնայ Աստուպէտք է աղօթէ որ չիյնայ Աստուածաշունչին հանդէպ անածաշունչին հանդէպ անածաշունչին հանդէպ անածաշունչին հանդէպ ան----
տարբեր ըլլալու փորձութեան մէջ, Աստուծոյ խօսքերուն տարբեր ըլլալու փորձութեան մէջ, Աստուծոյ խօսքերուն տարբեր ըլլալու փորձութեան մէջ, Աստուծոյ խօսքերուն տարբեր ըլլալու փորձութեան մէջ, Աստուծոյ խօսքերուն 
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հանդէպ կասկածամիտ ըլլալու փորձութեան մէջ. պէտք է հանդէպ կասկածամիտ ըլլալու փորձութեան մէջ. պէտք է հանդէպ կասկածամիտ ըլլալու փորձութեան մէջ. պէտք է հանդէպ կասկածամիտ ըլլալու փորձութեան մէջ. պէտք է 
աղօթէ որ չիյնայ իր նմանին նախանձելու եւ զայն բամբաաղօթէ որ չիյնայ իր նմանին նախանձելու եւ զայն բամբաաղօթէ որ չիյնայ իր նմանին նախանձելու եւ զայն բամբաաղօթէ որ չիյնայ իր նմանին նախանձելու եւ զայն բամբա----
սելու փորձութեան մէջ, դրամասիրութեան եւ նիւթապաշտուսելու փորձութեան մէջ, դրամասիրութեան եւ նիւթապաշտուսելու փորձութեան մէջ, դրամասիրութեան եւ նիւթապաշտուսելու փորձութեան մէջ, դրամասիրութեան եւ նիւթապաշտու----
թեան փորձութեան մէջ, թեան փորձութեան մէջ, թեան փորձութեան մէջ, թեան փորձութեան մէջ, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն::::    

6) 6) 6) 6) ««««Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»:»:»:»:    Այս Այս Այս Այս 
բառերը ամենէն առաջ կը պարզեն, թէ Տէրը կը ճանչնայ մեր բառերը ամենէն առաջ կը պարզեն, թէ Տէրը կը ճանչնայ մեր բառերը ամենէն առաջ կը պարզեն, թէ Տէրը կը ճանչնայ մեր բառերը ամենէն առաջ կը պարզեն, թէ Տէրը կը ճանչնայ մեր 
տկար բնութիւնը, մեր բնութեան խեղճութիւնը. եւ որովհետեւ տկար բնութիւնը, մեր բնութեան խեղճութիւնը. եւ որովհետեւ տկար բնութիւնը, մեր բնութեան խեղճութիւնը. եւ որովհետեւ տկար բնութիւնը, մեր բնութեան խեղճութիւնը. եւ որովհետեւ 
կը ճանչնայ` կը հասկնայ մեզ երբ տկարութիւններ կը ճանչնայ` կը հասկնայ մեզ երբ տկարութիւններ կը ճանչնայ` կը հասկնայ մեզ երբ տկարութիւններ կը ճանչնայ` կը հասկնայ մեզ երբ տկարութիւններ 
արձանագրենք եւ բնաւ չի դատապարտեր անոնց համար: արձանագրենք եւ բնաւ չի դատապարտեր անոնց համար: արձանագրենք եւ բնաւ չի դատապարտեր անոնց համար: արձանագրենք եւ բնաւ չի դատապարտեր անոնց համար: 
Մեր հՄեր հՄեր հՄեր հայեացքով քնացած աշակերտները կը գտնուէին այեացքով քնացած աշակերտները կը գտնուէին այեացքով քնացած աշակերտները կը գտնուէին այեացքով քնացած աշակերտները կը գտնուէին 
դատապարտելի վիճակի մէջ, բայց Քրիստոսի հայեացքով` դատապարտելի վիճակի մէջ, բայց Քրիստոսի հայեացքով` դատապարտելի վիճակի մէջ, բայց Քրիստոսի հայեացքով` դատապարտելի վիճակի մէջ, բայց Քրիստոսի հայեացքով` 
այդպէս չէր: Քրիստոս անոնցայդպէս չէր: Քրիստոս անոնցայդպէս չէր: Քրիստոս անոնցայդպէս չէր: Քրիստոս անոնց    քնացած ըլլալու իրավիճակը քնացած ըլլալու իրավիճակը քնացած ըլլալու իրավիճակը քնացած ըլլալու իրավիճակը 
չվերագրեց իրենց անտարբերութեան եւ անհոգութեան, չվերագրեց իրենց անտարբերութեան եւ անհոգութեան, չվերագրեց իրենց անտարբերութեան եւ անհոգութեան, չվերագրեց իրենց անտարբերութեան եւ անհոգութեան, 
ինչպէս մեկնիչ հայրեր ըրած են ու մենք ալ կ'ընենք, այլ` ինչպէս մեկնիչ հայրեր ըրած են ու մենք ալ կ'ընենք, այլ` ինչպէս մեկնիչ հայրեր ըրած են ու մենք ալ կ'ընենք, այլ` ինչպէս մեկնիչ հայրեր ըրած են ու մենք ալ կ'ընենք, այլ` 
վերագրեց անոնց վերագրեց անոնց վերագրեց անոնց վերագրեց անոնց մարմինի տկարութեան:մարմինի տկարութեան:մարմինի տկարութեան:մարմինի տկարութեան:    

Քրիստոս գիտէր որ աշակերտներուն հոգին յօժար էր. Քրիստոս գիտէր որ աշակերտներուն հոգին յօժար էր. Քրիստոս գիտէր որ աշակերտներուն հոգին յօժար էր. Քրիստոս գիտէր որ աշակերտներուն հոգին յօժար էր. 
այոայոայոայո´, ´, ´, ´, յօժար էր մեռնելու իրեն համար, յօժար էր դէմ դնելու յօժար էր մեռնելու իրեն համար, յօժար էր դէմ դնելու յօժար էր մեռնելու իրեն համար, յօժար էր դէմ դնելու յօժար էր մեռնելու իրեն համար, յօժար էր դէմ դնելու 
զինք ձերբակալել ուզողներուն, յօժար էր կռուելու եւ արիւն զինք ձերբակալել ուզողներուն, յօժար էր կռուելու եւ արիւն զինք ձերբակալել ուզողներուն, յօժար էր կռուելու եւ արիւն զինք ձերբակալել ուզողներուն, յօժար էր կռուելու եւ արիւն 
թափելու իրենց սիրելի Վարդապետին համար. բայց միւս թափելու իրենց սիրելի Վարդապետին համար. բայց միւս թափելու իրենց սիրելի Վարդապետին համար. բայց միւս թափելու իրենց սիրելի Վարդապետին համար. բայց միւս 
կողմէն, Քրիստոս գիտէր նաեւ ոկողմէն, Քրիստոս գիտէր նաեւ ոկողմէն, Քրիստոս գիտէր նաեւ ոկողմէն, Քրիստոս գիտէր նաեւ որ անոնց մարմինը տկար էր. ր անոնց մարմինը տկար էր. ր անոնց մարմինը տկար էր. ր անոնց մարմինը տկար էր. 
մարմինը կրնայ վախնալ ու փախչիլ, մարմինը կրնայ մարմինը կրնայ վախնալ ու փախչիլ, մարմինը կրնայ մարմինը կրնայ վախնալ ու փախչիլ, մարմինը կրնայ մարմինը կրնայ վախնալ ու փախչիլ, մարմինը կրնայ 
տկարանալ ու իյնալ, մարմինը կրնայ ցաւիլ ու յանձնտկարանալ ու իյնալ, մարմինը կրնայ ցաւիլ ու յանձնտկարանալ ու իյնալ, մարմինը կրնայ ցաւիլ ու յանձնտկարանալ ու իյնալ, մարմինը կրնայ ցաւիլ ու յանձնուիլ, ուիլ, ուիլ, ուիլ, 
մարմինը կրնայ չարչարուիլ եմարմինը կրնայ չարչարուիլ եմարմինը կրնայ չարչարուիլ եմարմինը կրնայ չարչարուիլ եւ ուրանալ:ւ ուրանալ:ւ ուրանալ:ւ ուրանալ:    

Արդարեւ, աշակերտներուն հոգին կ'ուզէր պայքարիլ Արդարեւ, աշակերտներուն հոգին կ'ուզէր պայքարիլ Արդարեւ, աշակերտներուն հոգին կ'ուզէր պայքարիլ Արդարեւ, աշակերտներուն հոգին կ'ուզէր պայքարիլ 
Հռոմայեցի զինուորներուն դէմ, բայց անոնց մարմիններՀռոմայեցի զինուորներուն դէմ, բայց անոնց մարմիններՀռոմայեցի զինուորներուն դէմ, բայց անոնց մարմիններՀռոմայեցի զինուորներուն դէմ, բայց անոնց մարմինները` ը` ը` ը` 
այդ զինուորներուն ձեռքէն փախչիլ կ'ուզէին: Անոնց հոգին այդ զինուորներուն ձեռքէն փախչիլ կ'ուզէին: Անոնց հոգին այդ զինուորներուն ձեռքէն փախչիլ կ'ուզէին: Անոնց հոգին այդ զինուորներուն ձեռքէն փախչիլ կ'ուզէին: Անոնց հոգին 
հրապարակաւ Յիսուսը աւետել կ'ուզէր, բայց անոնց հրապարակաւ Յիսուսը աւետել կ'ուզէր, բայց անոնց հրապարակաւ Յիսուսը աւետել կ'ուզէր, բայց անոնց հրապարակաւ Յիսուսը աւետել կ'ուզէր, բայց անոնց 
մարմինները կը նախընտրէին լուռ մնալ ու պահուըտիլ, մարմինները կը նախընտրէին լուռ մնալ ու պահուըտիլ, մարմինները կը նախընտրէին լուռ մնալ ու պահուըտիլ, մարմինները կը նախընտրէին լուռ մնալ ու պահուըտիլ, 
որպէսզի չհալածուէին Հրեայ ղեկավարներուն կողմէ որպէսզի չհալածուէին Հրեայ ղեկավարներուն կողմէ որպէսզի չհալածուէին Հրեայ ղեկավարներուն կողմէ որպէսզի չհալածուէին Հրեայ ղեկավարներուն կողմէ 
((((Յովհաննէս 20.19): Արդարեւ, յօժար էր աշակերտներուն Յովհաննէս 20.19): Արդարեւ, յօժար էր աշակերտներուն Յովհաննէս 20.19): Արդարեւ, յօժար էր աշակերտներուն Յովհաննէս 20.19): Արդարեւ, յօժար էր աշակերտներուն 
հոգին, հոգին, հոգին, հոգին, բայց անոնց մարմինները` տկար էին:բայց անոնց մարմինները` տկար էին:բայց անոնց մարմինները` տկար էին:բայց անոնց մարմինները` տկար էին:    
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7) 7) 7) 7) ««««Հոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար էՀոգին յօժար կրնայ ըլլալ, բայց մարմինը տկար է»:»:»:»:    
Մեզմէ որո՞ւ հոգին յօժար չէ սրբանալ, բայց մեզմէ որո՞ւն Մեզմէ որո՞ւ հոգին յօժար չէ սրբանալ, բայց մեզմէ որո՞ւն Մեզմէ որո՞ւ հոգին յօժար չէ սրբանալ, բայց մեզմէ որո՞ւն Մեզմէ որո՞ւ հոգին յօժար չէ սրբանալ, բայց մեզմէ որո՞ւն 
մարմինը չի պայքարիր իր հոգիի յօժարութեան դէմ: Որո՞ւ մարմինը չի պայքարիր իր հոգիի յօժարութեան դէմ: Որո՞ւ մարմինը չի պայքարիր իր հոգիի յօժարութեան դէմ: Որո՞ւ մարմինը չի պայքարիր իր հոգիի յօժարութեան դէմ: Որո՞ւ 
հոգին չ'ուզեր օրը քանի մը ժամ աղօթքի կենալ, բայց որո՞ւն հոգին չ'ուզեր օրը քանի մը ժամ աղօթքի կենալ, բայց որո՞ւն հոգին չ'ուզեր օրը քանի մը ժամ աղօթքի կենալ, բայց որո՞ւն հոգին չ'ուզեր օրը քանի մը ժամ աղօթքի կենալ, բայց որո՞ւն 
մարմինը թոմարմինը թոմարմինը թոմարմինը թոյլ կու տայ իրեն օրը քանի մը ժամ աղօթքի յլ կու տայ իրեն օրը քանի մը ժամ աղօթքի յլ կու տայ իրեն օրը քանի մը ժամ աղօթքի յլ կու տայ իրեն օրը քանի մը ժամ աղօթքի 
կենալու: Մարմին ու հոգի մնայուն պայքարի մէջ են իրարու կենալու: Մարմին ու հոգի մնայուն պայքարի մէջ են իրարու կենալու: Մարմին ու հոգի մնայուն պայքարի մէջ են իրարու կենալու: Մարմին ու հոգի մնայուն պայքարի մէջ են իրարու 
դէմ (Հռոմայեցիս 7.23: Գաղատացիս 5.17): Երկու ներհակ դէմ (Հռոմայեցիս 7.23: Գաղատացիս 5.17): Երկու ներհակ դէմ (Հռոմայեցիս 7.23: Գաղատացիս 5.17): Երկու ներհակ դէմ (Հռոմայեցիս 7.23: Գաղատացիս 5.17): Երկու ներհակ 
ճակատներ են անոնք: Իրարու հակառակ բաներ կը ցանկան ճակատներ են անոնք: Իրարու հակառակ բաներ կը ցանկան ճակատներ են անոնք: Իրարու հակառակ բաներ կը ցանկան ճակատներ են անոնք: Իրարու հակառակ բաներ կը ցանկան 
անոնք: Հոգին Տիրոջ համար վկայել կ'ուզէ, իսկ մարմինը անոնք: Հոգին Տիրոջ համար վկայել կ'ուզէ, իսկ մարմինը անոնք: Հոգին Տիրոջ համար վկայել կ'ուզէ, իսկ մարմինը անոնք: Հոգին Տիրոջ համար վկայել կ'ուզէ, իսկ մարմինը 
թէպէտ յօժթէպէտ յօժթէպէտ յօժթէպէտ յօժար ըլլայ տրուած վկայութեան, բայց կը վախնայ ար ըլլայ տրուած վկայութեան, բայց կը վախնայ ար ըլլայ տրուած վկայութեան, բայց կը վախնայ ար ըլլայ տրուած վկայութեան, բայց կը վախնայ 
ծաղրուիլ անոր համար: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ ծաղրուիլ անոր համար: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ ծաղրուիլ անոր համար: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ ծաղրուիլ անոր համար: Հոգին ծոմապահութեամբ զօրանալ 
կ'ուզէ, մարմինը սակայն ուտելիքներու տեսակներ ճաշակել կ'ուզէ, մարմինը սակայն ուտելիքներու տեսակներ ճաշակել կ'ուզէ, մարմինը սակայն ուտելիքներու տեսակներ ճաշակել կ'ուզէ, մարմինը սակայն ուտելիքներու տեսակներ ճաշակել 
կ'ուզէ: Հոգին ամբողջ գիշեր մը աղօթքի կենալ ու Տէրը կ'ուզէ: Հոգին ամբողջ գիշեր մը աղօթքի կենալ ու Տէրը կ'ուզէ: Հոգին ամբողջ գիշեր մը աղօթքի կենալ ու Տէրը կ'ուզէ: Հոգին ամբողջ գիշեր մը աղօթքի կենալ ու Տէրը 
փառաբանել կ'ուզէ, մարմինը սակայն անկողին երթալ եւ փառաբանել կ'ուզէ, մարմինը սակայն անկողին երթալ եւ փառաբանել կ'ուզէ, մարմինը սակայն անկողին երթալ եւ փառաբանել կ'ուզէ, մարմինը սակայն անկողին երթալ եւ 
հանգիստ ըհանգիստ ըհանգիստ ըհանգիստ ընել կ'ուզէ: Հոգին հալածանքի ու ծաղրանքի նել կ'ուզէ: Հոգին հալածանքի ու ծաղրանքի նել կ'ուզէ: Հոգին հալածանքի ու ծաղրանքի նել կ'ուզէ: Հոգին հալածանքի ու ծաղրանքի 
դիմաց համբերել կ'ուզէ, մարմինը սակայն հալածանքը դիմաց համբերել կ'ուզէ, մարմինը սակայն հալածանքը դիմաց համբերել կ'ուզէ, մարմինը սակայն հալածանքը դիմաց համբերել կ'ուզէ, մարմինը սակայն հալածանքը 
հալածանքովհալածանքովհալածանքովհալածանքով    ու ծաղրանքը ծաղրանքով փոխադարձու ծաղրանքը ծաղրանքով փոխադարձու ծաղրանքը ծաղրանքով փոխադարձու ծաղրանքը ծաղրանքով փոխադարձել կուզէ: ել կուզէ: ել կուզէ: ել կուզէ: 
Հոգին անիրաւութեան դիմաց լուռ մնալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը Հոգին անիրաւութեան դիմաց լուռ մնալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը Հոգին անիրաւութեան դիմաց լուռ մնալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը Հոգին անիրաւութեան դիմաց լուռ մնալ կ'ուզէ, իսկ մարմինը 
անիրաւութեան դիմաց պոռթկալ կը ցանկայ: Հոգին միայն անիրաւութեան դիմաց պոռթկալ կը ցանկայ: Հոգին միայն անիրաւութեան դիմաց պոռթկալ կը ցանկայ: Հոգին միայն անիրաւութեան դիմաց պոռթկալ կը ցանկայ: Հոգին միայն 
Տիրոջ ծառայեՏիրոջ ծառայեՏիրոջ ծառայեՏիրոջ ծառայել կ'ուզէ, մարմինը սակայն քիչ մըն ալ լ կ'ուզէ, մարմինը սակայն քիչ մըն ալ լ կ'ուզէ, մարմինը սակայն քիչ մըն ալ լ կ'ուզէ, մարմինը սակայն քիչ մըն ալ 
աշխարհին ծառայել կ'ուզէ: Հոգին վիրաւորողին ներել կ'ուզէ, աշխարհին ծառայել կ'ուզէ: Հոգին վիրաւորողին ներել կ'ուզէ, աշխարհին ծառայել կ'ուզէ: Հոգին վիրաւորողին ներել կ'ուզէ, աշխարհին ծառայել կ'ուզէ: Հոգին վիրաւորողին ներել կ'ուզէ, 
մարմինը սակայն վրէժխնդիր ըլլալ կը պահանջէ: մարմինը սակայն վրէժխնդիր ըլլալ կը պահանջէ: մարմինը սակայն վրէժխնդիր ըլլալ կը պահանջէ: մարմինը սակայն վրէժխնդիր ըլլալ կը պահանջէ: ԵւայլնԵւայլնԵւայլնԵւայլն::::    

««««Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց աղօթելու Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց աղօթելու Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց աղօթելու Կրկին, երկրորդ անգամ ըլլալով, Յիսուս գնաց աղօթելու 
եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. եւ ըսաւ. ““““Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ 
ինձինձինձինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայ””””»»»»    
((((Մատթէոս 26.42):Մատթէոս 26.42):Մատթէոս 26.42):Մատթէոս 26.42):    

1) 1) 1) 1) Յիսուս պատուիրելէ ետք աշակերտներուն որ արթուն Յիսուս պատուիրելէ ետք աշակերտներուն որ արթուն Յիսուս պատուիրելէ ետք աշակերտներուն որ արթուն Յիսուս պատուիրելէ ետք աշակերտներուն որ արթուն 
մնան եւ աղօթեն` երկրորդ անգամ ըլլալով աղօթելու կ'երթայ: մնան եւ աղօթեն` երկրորդ անգամ ըլլալով աղօթելու կ'երթայ: մնան եւ աղօթեն` երկրորդ անգամ ըլլալով աղօթելու կ'երթայ: մնան եւ աղօթեն` երկրորդ անգամ ըլլալով աղօթելու կ'երթայ: 
Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ երբ Յիսուս աշակերտներուն Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ երբ Յիսուս աշակերտներուն Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ երբ Յիսուս աշակերտներուն Աւետարանիչը մեզի չ'ըսեր թէ երբ Յիսուս աշակերտներուն 
պատուիրեց` պատուիրեց` պատուիրեց` պատուիրեց` ««««արթուն մնացէք եւ արթուն մնացէք եւ արթուն մնացէք եւ արթուն մնացէք եւ աղօթեցէքաղօթեցէքաղօթեցէքաղօթեցէք»,»,»,»,    անոնք իսկաանոնք իսկաանոնք իսկաանոնք իսկա----
պէս արթուն մնացին եւ աղօթեցին: Յիսուս պատուիրեց որ պէս արթուն մնացին եւ աղօթեցին: Յիսուս պատուիրեց որ պէս արթուն մնացին եւ աղօթեցին: Յիսուս պատուիրեց որ պէս արթուն մնացին եւ աղօթեցին: Յիսուս պատուիրեց որ 
արթնարթնարթնարթնննննան եւ աղօթեն, բայց չպարտադրեց որ արթուն մնան եւ ան եւ աղօթեն, բայց չպարտադրեց որ արթուն մնան եւ ան եւ աղօթեն, բայց չպարտադրեց որ արթուն մնան եւ ան եւ աղօթեն, բայց չպարտադրեց որ արթուն մնան եւ 
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աղօթեն: Ան չուզեց որ աշակերտները իրենց կամքին հակաաղօթեն: Ան չուզեց որ աշակերտները իրենց կամքին հակաաղօթեն: Ան չուզեց որ աշակերտները իրենց կամքին հակաաղօթեն: Ան չուզեց որ աշակերտները իրենց կամքին հակա----
ռակ արթուն մնային հետը եւ աղօթէին: Յիսուս երբեք իր ռակ արթուն մնային հետը եւ աղօթէին: Յիսուս երբեք իր ռակ արթուն մնային հետը եւ աղօթէին: Յիսուս երբեք իր ռակ արթուն մնային հետը եւ աղօթէին: Յիսուս երբեք իր 
կամքը չի պարտադրեր մեզի: Երբկամքը չի պարտադրեր մեզի: Երբկամքը չի պարտադրեր մեզի: Երբկամքը չի պարտադրեր մեզի: Երբեք չ'ըստիպեր որ աղօթքով եք չ'ըստիպեր որ աղօթքով եք չ'ըստիպեր որ աղօթքով եք չ'ըստիպեր որ աղօթքով 
իրեն հետ ըլլանք, ինչպէս չստիպեց աշակերտներուն: իրեն հետ ըլլանք, ինչպէս չստիպեց աշակերտներուն: իրեն հետ ըլլանք, ինչպէս չստիպեց աշակերտներուն: իրեն հետ ըլլանք, ինչպէս չստիպեց աշակերտներուն: 
Հաւատացեալը իր ազատ կամքով պէտք է նուիրուի աղօթքի: Հաւատացեալը իր ազատ կամքով պէտք է նուիրուի աղօթքի: Հաւատացեալը իր ազատ կամքով պէտք է նուիրուի աղօթքի: Հաւատացեալը իր ազատ կամքով պէտք է նուիրուի աղօթքի: 
Բայց հարկաւ աւելի լաւ է որ մեր ազատ կամքով Տիրոջ հետ Բայց հարկաւ աւելի լաւ է որ մեր ազատ կամքով Տիրոջ հետ Բայց հարկաւ աւելի լաւ է որ մեր ազատ կամքով Տիրոջ հետ Բայց հարկաւ աւելի լաւ է որ մեր ազատ կամքով Տիրոջ հետ 
աղօթքով ժամանակ անցնենք, քան թէ անակնկալ աղէտ մը աղօթքով ժամանակ անցնենք, քան թէ անակնկալ աղէտ մը աղօթքով ժամանակ անցնենք, քան թէ անակնկալ աղէտ մը աղօթքով ժամանակ անցնենք, քան թէ անակնկալ աղէտ մը 
մեզ պարտադրէ ծունկի գալու անոր ամեզ պարտադրէ ծունկի գալու անոր ամեզ պարտադրէ ծունկի գալու անոր ամեզ պարտադրէ ծունկի գալու անոր առջեւ:ռջեւ:ռջեւ:ռջեւ:    

2) 2) 2) 2) Երբ Յիսուս աշակերտները քնացած գտաւ, ատիկա Երբ Յիսուս աշակերտները քնացած գտաւ, ատիկա Երբ Յիսուս աշակերտները քնացած գտաւ, ատիկա Երբ Յիսուս աշակերտները քնացած գտաւ, ատիկա 
պատճառ չեղաւ որ յուսալքուի եւ աղօթքը դադրեցնէ: Մենք պատճառ չեղաւ որ յուսալքուի եւ աղօթքը դադրեցնէ: Մենք պատճառ չեղաւ որ յուսալքուի եւ աղօթքը դադրեցնէ: Մենք պատճառ չեղաւ որ յուսալքուի եւ աղօթքը դադրեցնէ: Մենք 
ի՞նչ կ'ընենք երբ մարդիկ անտարբեր ըլլան մեր ցաւին ի՞նչ կ'ընենք երբ մարդիկ անտարբեր ըլլան մեր ցաւին ի՞նչ կ'ընենք երբ մարդիկ անտարբեր ըլլան մեր ցաւին ի՞նչ կ'ընենք երբ մարդիկ անտարբեր ըլլան մեր ցաւին 
հանդէպ. կը յուսալքուի՞նք, եւ մեր աղօթքը կը դադրեցնե՞նք: հանդէպ. կը յուսալքուի՞նք, եւ մեր աղօթքը կը դադրեցնե՞նք: հանդէպ. կը յուսալքուի՞նք, եւ մեր աղօթքը կը դադրեցնե՞նք: հանդէպ. կը յուսալքուի՞նք, եւ մեր աղօթքը կը դադրեցնե՞նք: 
Յիսուս տեսնելով հանդերձ աշակերտներուն սաստիկ թմրՅիսուս տեսնելով հանդերձ աշակերտներուն սաստիկ թմրՅիսուս տեսնելով հանդերձ աշակերտներուն սաստիկ թմրՅիսուս տեսնելով հանդերձ աշակերտներուն սաստիկ թմրուուուու----
թիւնն ու անդիմադրելի քնածութեան վիճակը, չյուսահաթիւնն ու անդիմադրելի քնածութեան վիճակը, չյուսահաթիւնն ու անդիմադրելի քնածութեան վիճակը, չյուսահաթիւնն ու անդիմադրելի քնածութեան վիճակը, չյուսահա----
տեցաւ, ընդհակառակը, գնաց եւ նոյն ջերմեռանդութեամբ տեցաւ, ընդհակառակը, գնաց եւ նոյն ջերմեռանդութեամբ տեցաւ, ընդհակառակը, գնաց եւ նոյն ջերմեռանդութեամբ տեցաւ, ընդհակառակը, գնաց եւ նոյն ջերմեռանդութեամբ 
շարունակեց իր աղօթքը. չենք գիտեր թէ իր աղօթքի երկրորդ շարունակեց իր աղօթքը. չենք գիտեր թէ իր աղօթքի երկրորդ շարունակեց իր աղօթքը. չենք գիտեր թէ իր աղօթքի երկրորդ շարունակեց իր աղօթքը. չենք գիտեր թէ իր աղօթքի երկրորդ 
պահը որքան ժամանակ խլեց: պահը որքան ժամանակ խլեց: պահը որքան ժամանակ խլեց: պահը որքան ժամանակ խլեց:     

3) 3) 3) 3) ««««Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ Հա՜յր իմ, եթէ կարելի է, այս բաժակը թող հեռանայ 
ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի ինձմէ, ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայխմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայխմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայխմեմ զայն. քու կամքդ թող ըլլայ””””»:»:»:»:    
39393939----րդ համարը բացատրած ժամանակ խօսեցանք Տիրոջ րդ համարը բացատրած ժամանակ խօսեցանք Տիրոջ րդ համարը բացատրած ժամանակ խօսեցանք Տիրոջ րդ համարը բացատրած ժամանակ խօսեցանք Տիրոջ 
մատուցած այս աղօթքին մասին:  Աղօթքը թէպէտ բովանդամատուցած այս աղօթքին մասին:  Աղօթքը թէպէտ բովանդամատուցած այս աղօթքին մասին:  Աղօթքը թէպէտ բովանդամատուցած այս աղօթքին մասին:  Աղօթքը թէպէտ բովանդա----
կութեամբ նոյնն է, բայց բառերով թեթեւակիօրէն տարբեր կութեամբ նոյնն է, բայց բառերով թեթեւակիօրէն տարբեր կութեամբ նոյնն է, բայց բառերով թեթեւակիօրէն տարբեր կութեամբ նոյնն է, բայց բառերով թեթեւակիօրէն տարբեր 
ըլլալով` չորս հակիրճ նշումներ կը կատարենք.ըլլալով` չորս հակիրճ նշումներ կը կատարենք.ըլլալով` չորս հակիրճ նշումներ կը կատարենք.ըլլալով` չորս հակիրճ նշումներ կը կատարենք.----    

ա) Այստեղ Յիսուս չ'ըսեր` ա) Այստեղ Յիսուս չ'ըսեր` ա) Այստեղ Յիսուս չ'ըսեր` ա) Այստեղ Յիսուս չ'ըսեր` ««««այս այս այս այս բաբաբաբաժակը հեռացոժակը հեռացոժակը հեռացոժակը հեռացո´́́́ւր ւր ւր ւր 
ինձմէինձմէինձմէինձմէ»,»,»,»,    ինչպէս առաջին աղօթքին մէջ ըսած էր, այլ կ'ըսէ` ինչպէս առաջին աղօթքին մէջ ըսած էր, այլ կ'ըսէ` ինչպէս առաջին աղօթքին մէջ ըսած էր, այլ կ'ըսէ` ինչպէս առաջին աղօթքին մէջ ըսած էր, այլ կ'ըսէ` 
««««այս բաժակը թող հեռանայ ինձմէայս բաժակը թող հեռանայ ինձմէայս բաժակը թող հեռանայ ինձմէայս բաժակը թող հեռանայ ինձմէ»:»:»:»:    Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ Տարբերութիւն կա՞յ 
««««հեռացուրհեռացուրհեռացուրհեռացուր»»»»    եւ եւ եւ եւ ««««թող հեռանայթող հեռանայթող հեռանայթող հեռանայ»»»»    բառերուն իմաստին միջեւ: բառերուն իմաստին միջեւ: բառերուն իմաստին միջեւ: բառերուն իմաստին միջեւ: 
ԱնշոԱնշոԱնշոԱնշո´́́́ւշտ: Երբ փորձութեան մը վերաբերեալ Աստուծոյ ւշտ: Երբ փորձութեան մը վերաբերեալ Աստուծոյ ւշտ: Երբ փորձութեան մը վերաբերեալ Աստուծոյ ւշտ: Երբ փորձութեան մը վերաբերեալ Աստուծոյ 
կ'ըսենք` կ'ըսենք` կ'ըսենք` կ'ըսենք` ««««հեռացուր ինձմէհեռացուր ինձմէհեռացուր ինձմէհեռացուր ինձմէ»,»,»,»,    այն տպաւորայն տպաւորայն տպաւորայն տպաւորութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք ութիւնը կրնանք 
տալ ուրիշին, որ Աստուած ինքն է այդ փորձութիւնը տուողը, տալ ուրիշին, որ Աստուած ինքն է այդ փորձութիւնը տուողը, տալ ուրիշին, որ Աստուած ինքն է այդ փորձութիւնը տուողը, տալ ուրիշին, որ Աստուած ինքն է այդ փորձութիւնը տուողը, 
այդ ցաւը տուողը, այդ հարուածայդ ցաւը տուողը, այդ հարուածայդ ցաւը տուողը, այդ հարուածայդ ցաւը տուողը, այդ հարուածըըըը    տուողը, այլ խօսքով` տուողը, այլ խօսքով` տուողը, այլ խօսքով` տուողը, այլ խօսքով` 
փորձողը, ցաւցնողը, հարուածողը, եւ ուստի` իփորձողը, ցաւցնողը, հարուածողը, եւ ուստի` իփորձողը, ցաւցնողը, հարուածողը, եւ ուստի` իփորձողը, ցաւցնողը, հարուածողը, եւ ուստի` ի´́́́նքն է որ նքն է որ նքն է որ նքն է որ 
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զանոնք պէտք է հեռացնէ մեզմէ. մինչդեռ երբ զանոնք պէտք է հեռացնէ մեզմէ. մինչդեռ երբ զանոնք պէտք է հեռացնէ մեզմէ. մինչդեռ երբ զանոնք պէտք է հեռացնէ մեզմէ. մինչդեռ երբ ««««թող հեռանայ թող հեռանայ թող հեռանայ թող հեռանայ 
ինձմէինձմէինձմէինձմէ»»»»    կ'ըսենք, յստակ կը դարձնկ'ըսենք, յստակ կը դարձնկ'ըսենք, յստակ կը դարձնկ'ըսենք, յստակ կը դարձնենք, թէ Աստուած անմիենք, թէ Աստուած անմիենք, թէ Աստուած անմիենք, թէ Աստուած անմի----
ջական կապ չունի մեր վրայ եկած փորձութեան, հարուածին ջական կապ չունի մեր վրայ եկած փորձութեան, հարուածին ջական կապ չունի մեր վրայ եկած փորձութեան, հարուածին ջական կապ չունի մեր վրայ եկած փորձութեան, հարուածին 
կամ աղէտին հետ. այսինքն, ինք չէ որ զանոնք մեր վրայ կը կամ աղէտին հետ. այսինքն, ինք չէ որ զանոնք մեր վրայ կը կամ աղէտին հետ. այսինքն, ինք չէ որ զանոնք մեր վրայ կը կամ աղէտին հետ. այսինքն, ինք չէ որ զանոնք մեր վրայ կը 
ղրկէ, թէպէտ կրնայ ինք թոյլ տուած ըլլալ անոնց պատահումը ղրկէ, թէպէտ կրնայ ինք թոյլ տուած ըլլալ անոնց պատահումը ղրկէ, թէպէտ կրնայ ինք թոյլ տուած ըլլալ անոնց պատահումը ղրկէ, թէպէտ կրնայ ինք թոյլ տուած ըլլալ անոնց պատահումը 
մեր կեանքին մէջ: մեր կեանքին մէջ: մեր կեանքին մէջ: մեր կեանքին մէջ:     

բ) բ) բ) բ) ««««Ապա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայնԱպա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայնԱպա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայնԱպա թէ ոչ` պիտի խմեմ զայն»:»:»:»:    Կարեւոր է նկատել, Կարեւոր է նկատել, Կարեւոր է նկատել, Կարեւոր է նկատել, 
թէ առաթէ առաթէ առաթէ առաջին աղօթքին մէջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ջին աղօթքին մէջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ջին աղօթքին մէջ Յիսուս տառապանքի բաժակը ջին աղօթքին մէջ Յիսուս տառապանքի բաժակը 
խմելու ակնարկութիւն չըրաւ, այլ պարզապէս խնդրեց Հօրմէն խմելու ակնարկութիւն չըրաւ, այլ պարզապէս խնդրեց Հօրմէն խմելու ակնարկութիւն չըրաւ, այլ պարզապէս խնդրեց Հօրմէն խմելու ակնարկութիւն չըրաւ, այլ պարզապէս խնդրեց Հօրմէն 
որ զանիկա հեռացնէ իրմէ, բայց խնդրեց նաեւ որ Հօոր զանիկա հեռացնէ իրմէ, բայց խնդրեց նաեւ որ Հօոր զանիկա հեռացնէ իրմէ, բայց խնդրեց նաեւ որ Հօոր զանիկա հեռացնէ իրմէ, բայց խնդրեց նաեւ որ Հօ´́́́րը րը րը րը 
կամքը կատարուի եւ ոկամքը կատարուի եւ ոկամքը կատարուի եւ ոկամքը կատարուի եւ ո´́́́չ թէ իր: Մինչդեռ իր երկրորդ աղօթչ թէ իր: Մինչդեռ իր երկրորդ աղօթչ թէ իր: Մինչդեռ իր երկրորդ աղօթչ թէ իր: Մինչդեռ իր երկրորդ աղօթ----
քին մէջ Յիսուս պատրաստակամութիւն յայտնեց խմելու քին մէջ Յիսուս պատրաստակամութիւն յայտնեց խմելու քին մէջ Յիսուս պատրաստակամութիւն յայտնեց խմելու քին մէջ Յիսուս պատրաստակամութիւն յայտնեց խմելու 
չարչարանքի չարչարանքի չարչարանքի չարչարանքի բաժակը, ինչ որ բաժակը, ինչ որ բաժակը, ինչ որ բաժակը, ինչ որ ««««պիտի խմեմ զայնպիտի խմեմ զայնպիտի խմեմ զայնպիտի խմեմ զայն»»»»    բբբբաաաառերը կը ռերը կը ռերը կը ռերը կը 
պարզեն:պարզեն:պարզեն:պարզեն:    Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ երբեք Յիսուսի Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ երբեք Յիսուսի Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ երբեք Յիսուսի Այս իրողութիւնը ցոյց կու տայ, թէ երբեք Յիսուսի 
նպատակը չէր խուսափիլ տառապանքի բաժակին ըմպումէն:նպատակը չէր խուսափիլ տառապանքի բաժակին ըմպումէն:նպատակը չէր խուսափիլ տառապանքի բաժակին ըմպումէն:նպատակը չէր խուսափիլ տառապանքի բաժակին ըմպումէն:    

գ) գ) գ) գ) ««««Պիտի խմեմ զայնՊիտի խմեմ զայնՊիտի խմեմ զայնՊիտի խմեմ զայն»:»:»:»:    Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ Այս բառերը ցոյց կու տան, թէ 
Յիսուս ոչ թէ բաժակէն, այլ` բաժակը պիտի խմէր: Մեր Յիսուս ոչ թէ բաժակէն, այլ` բաժակը պիտի խմէր: Մեր Յիսուս ոչ թէ բաժակէն, այլ` բաժակը պիտի խմէր: Մեր Յիսուս ոչ թէ բաժակէն, այլ` բաժակը պիտի խմէր: Մեր 
փրկութիւնը իփրկութիւնը իփրկութիւնը իփրկութիւնը իրագործող մի քանի բաժակներ չկային, այլ` րագործող մի քանի բաժակներ չկային, այլ` րագործող մի քանի բաժակներ չկային, այլ` րագործող մի քանի բաժակներ չկային, այլ` 
մէմէմէմէ´́́́կ բաժակ կար միայն, եւ այդ բաժակը Յիսուս ինք կ բաժակ կար միայն, եւ այդ բաժակը Յիսուս ինք կ բաժակ կար միայն, եւ այդ բաժակը Յիսուս ինք կ բաժակ կար միայն, եւ այդ բաժակը Յիսուս ինք 
առանձին պիտի խմէր, եւ մինչեւ վերջ պիտի խմէր:առանձին պիտի խմէր, եւ մինչեւ վերջ պիտի խմէր:առանձին պիտի խմէր, եւ մինչեւ վերջ պիտի խմէր:առանձին պիտի խմէր, եւ մինչեւ վերջ պիտի խմէր:    

դ) դ) դ) դ) ««««Քու կամքդ թող ըլլայՔու կամքդ թող ըլլայՔու կամքդ թող ըլլայՔու կամքդ թող ըլլայ»:»:»:»:    Տուեալ բառերով Յիսուս Տուեալ բառերով Յիսուս Տուեալ բառերով Յիսուս Տուեալ բառերով Յիսուս 
առաւել եւս յստակ կը դարձնէ, թէ իրեն համար Հօրը կամքին առաւել եւս յստակ կը դարձնէ, թէ իրեն համար Հօրը կամքին առաւել եւս յստակ կը դարձնէ, թէ իրեն համար Հօրը կամքին առաւել եւս յստակ կը դարձնէ, թէ իրեն համար Հօրը կամքին 
կատարումը առաջնահերթութկատարումը առաջնահերթութկատարումը առաջնահերթութկատարումը առաջնահերթութիւն էր, եւ թէ իր կամքը ու Հօրը իւն էր, եւ թէ իր կամքը ու Հօրը իւն էր, եւ թէ իր կամքը ու Հօրը իւն էր, եւ թէ իր կամքը ու Հօրը 
կամքը նոյնն է, եւ երբեք բախում չկայ անոնց միջեւ: Մենք ի՞նչ կամքը նոյնն է, եւ երբեք բախում չկայ անոնց միջեւ: Մենք ի՞նչ կամքը նոյնն է, եւ երբեք բախում չկայ անոնց միջեւ: Մենք ի՞նչ կամքը նոյնն է, եւ երբեք բախում չկայ անոնց միջեւ: Մենք ի՞նչ 
կ'ընենք, եթէ երբեք բախում ըլլայ Աստուծոյ ու մեր կամքին կ'ընենք, եթէ երբեք բախում ըլլայ Աստուծոյ ու մեր կամքին կ'ընենք, եթէ երբեք բախում ըլլայ Աստուծոյ ու մեր կամքին կ'ընենք, եթէ երբեք բախում ըլլայ Աստուծոյ ու մեր կամքին 
միջեւ, այլ խօսքով` եթէ մենք բան մը կամենանք, եւ միջեւ, այլ խօսքով` եթէ մենք բան մը կամենանք, եւ միջեւ, այլ խօսքով` եթէ մենք բան մը կամենանք, եւ միջեւ, այլ խօսքով` եթէ մենք բան մը կամենանք, եւ 
Աստուած` ուրիշ բան: Կը հրաժարի՞նք մեր կամքէն ու Աստուած` ուրիշ բան: Կը հրաժարի՞նք մեր կամքէն ու Աստուած` ուրիշ բան: Կը հրաժարի՞նք մեր կամքէն ու Աստուած` ուրիշ բան: Կը հրաժարի՞նք մեր կամքէն ու 
կամեցածէն, եւ տկամեցածէն, եւ տկամեցածէն, եւ տկամեցածէն, եւ տեղի կու տա՞նք Աստուծոյ կամքին, թէ` պինդ եղի կու տա՞նք Աստուծոյ կամքին, թէ` պինդ եղի կու տա՞նք Աստուծոյ կամքին, թէ` պինդ եղի կու տա՞նք Աստուծոյ կամքին, թէ` պինդ 
կերպով կառչած կը մնանք մեր կամքին ու կամեցածին:կերպով կառչած կը մնանք մեր կամքին ու կամեցածին:կերպով կառչած կը մնանք մեր կամքին ու կամեցածին:կերպով կառչած կը մնանք մեր կամքին ու կամեցածին:    

««««Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները քնացած Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները քնացած Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները քնացած Վերադարձաւ եւ դարձեալ իր աշակերտները քնացած 
գտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուերգտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուերգտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուերգտաւ. անոնց աչքերը չէին բացուեր: : : : Յիսուս դարձեալ ձգեց Յիսուս դարձեալ ձգեց Յիսուս դարձեալ ձգեց Յիսուս դարձեալ ձգեց 
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զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ աղօթեց` նոյն խօսքերը զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ աղօթեց` նոյն խօսքերը զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ աղօթեց` նոյն խօսքերը զիրենք ու գնաց եւ երրորդ անգամ աղօթեց` նոյն խօսքերը 
ըսելովըսելովըսելովըսելով»»»» ( ( ( (Մատթէոս 2Մատթէոս 2Մատթէոս 2Մատթէոս 26.436.436.436.43----44):44):44):44):    

1) 1) 1) 1) Ասիկա երկրորդ անգամն էր որ աշակերտներուն մօտ Ասիկա երկրորդ անգամն էր որ աշակերտներուն մօտ Ասիկա երկրորդ անգամն էր որ աշակերտներուն մօտ Ասիկա երկրորդ անգամն էր որ աշակերտներուն մօտ 
կու գար եւ զանոնք քնացած կը գտնէր: Այս անգամ ոկու գար եւ զանոնք քնացած կը գտնէր: Այս անգամ ոկու գար եւ զանոնք քնացած կը գտնէր: Այս անգամ ոկու գար եւ զանոնք քնացած կը գտնէր: Այս անգամ ո´́́́չ մէկ չ մէկ չ մէկ չ մէկ 
բառ ըսաւ անոնց, ինչ որ Մարկոս Աւետարանիչը նաեւ ցոյց բառ ըսաւ անոնց, ինչ որ Մարկոս Աւետարանիչը նաեւ ցոյց բառ ըսաւ անոնց, ինչ որ Մարկոս Աւետարանիչը նաեւ ցոյց բառ ըսաւ անոնց, ինչ որ Մարկոս Աւետարանիչը նաեւ ցոյց 
կու տայ (14.40): Մէկը կրնայ մտածել, որ երկրորդ անգամ երբ կու տայ (14.40): Մէկը կրնայ մտածել, որ երկրորդ անգամ երբ կու տայ (14.40): Մէկը կրնայ մտածել, որ երկրորդ անգամ երբ կու տայ (14.40): Մէկը կրնայ մտածել, որ երկրորդ անգամ երբ 
Յիսուս վերադարձաւ անոնց մօտ եւ զանոնՅիսուս վերադարձաւ անոնց մօտ եւ զանոնՅիսուս վերադարձաւ անոնց մօտ եւ զանոնՅիսուս վերադարձաւ անոնց մօտ եւ զանոնք դարձեալ ք դարձեալ ք դարձեալ ք դարձեալ 
քնացած գտաւ` պէտք էր յանդիմանէր զանոնք, պէտք էր բառ քնացած գտաւ` պէտք էր յանդիմանէր զանոնք, պէտք էր բառ քնացած գտաւ` պէտք էր յանդիմանէր զանոնք, պէտք էր բառ քնացած գտաւ` պէտք էր յանդիմանէր զանոնք, պէտք էր բառ 
մը ըսէր` զանոնք արթնցնելու եւ զգաստութեան հրաւիրելու մը ըսէր` զանոնք արթնցնելու եւ զգաստութեան հրաւիրելու մը ըսէր` զանոնք արթնցնելու եւ զգաստութեան հրաւիրելու մը ըսէր` զանոնք արթնցնելու եւ զգաստութեան հրաւիրելու 
համար. բայց Յիսուս չըրաւ այդպիսի բան: Մենք ի՞նչ կ'ընենք համար. բայց Յիսուս չըրաւ այդպիսի բան: Մենք ի՞նչ կ'ընենք համար. բայց Յիսուս չըրաւ այդպիսի բան: Մենք ի՞նչ կ'ընենք համար. բայց Յիսուս չըրաւ այդպիսի բան: Մենք ի՞նչ կ'ընենք 
եթէ երբեք մարդիկ մէկէ աւելի անգամներ անտարբերութիւն եթէ երբեք մարդիկ մէկէ աւելի անգամներ անտարբերութիւն եթէ երբեք մարդիկ մէկէ աւելի անգամներ անտարբերութիւն եթէ երբեք մարդիկ մէկէ աւելի անգամներ անտարբերութիւն 
ցուցաբերեն մեզի հանդէպ: Ի՞նչ կ'ընցուցաբերեն մեզի հանդէպ: Ի՞նչ կ'ընցուցաբերեն մեզի հանդէպ: Ի՞նչ կ'ընցուցաբերեն մեզի հանդէպ: Ի՞նչ կ'ընենք եթէ երբեք խնդրենք ենք եթէ երբեք խնդրենք ենք եթէ երբեք խնդրենք ենք եթէ երբեք խնդրենք 
մեր բարեկամներէն որ մեր կողքին կանգնին նեղութեան մեր բարեկամներէն որ մեր կողքին կանգնին նեղութեան մեր բարեկամներէն որ մեր կողքին կանգնին նեղութեան մեր բարեկամներէն որ մեր կողքին կանգնին նեղութեան 
ժամանակ եւ անոնք չկանգնին:ժամանակ եւ անոնք չկանգնին:ժամանակ եւ անոնք չկանգնին:ժամանակ եւ անոնք չկանգնին:    

2) 2) 2) 2) ««««Անոնց աչքերը չէին բացուերԱնոնց աչքերը չէին բացուերԱնոնց աչքերը չէին բացուերԱնոնց աչքերը չէին բացուեր»:»:»:»:    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն թէ անոնք ճիգ կը թափէին իրենց աչքերը բաց պապարզեն թէ անոնք ճիգ կը թափէին իրենց աչքերը բաց պապարզեն թէ անոնք ճիգ կը թափէին իրենց աչքերը բաց պապարզեն թէ անոնք ճիգ կը թափէին իրենց աչքերը բաց պա----
հելու եւ արթուն մնալու, բայց չէին յաջողեր: Այս իրողութիւնը հելու եւ արթուն մնալու, բայց չէին յաջողեր: Այս իրողութիւնը հելու եւ արթուն մնալու, բայց չէին յաջողեր: Այս իրողութիւնը հելու եւ արթուն մնալու, բայց չէին յաջողեր: Այս իրողութիւնը 
կը կը կը կը բացայայտէ մարդուն բնութեան տկարութիւնը, չափազանց բացայայտէ մարդուն բնութեան տկարութիւնը, չափազանց բացայայտէ մարդուն բնութեան տկարութիւնը, չափազանց բացայայտէ մարդուն բնութեան տկարութիւնը, չափազանց 
խեղճութիւնը, եւ կը պարզէ, թէ առանց Տիրոջ շնորհքին մենք խեղճութիւնը, եւ կը պարզէ, թէ առանց Տիրոջ շնորհքին մենք խեղճութիւնը, եւ կը պարզէ, թէ առանց Տիրոջ շնորհքին մենք խեղճութիւնը, եւ կը պարզէ, թէ առանց Տիրոջ շնորհքին մենք 
ոչինչ ենք եւ ոչինչ կրնանք ընել: Եթէ Տէրը ինք չբանայ մեր ոչինչ ենք եւ ոչինչ կրնանք ընել: Եթէ Տէրը ինք չբանայ մեր ոչինչ ենք եւ ոչինչ կրնանք ընել: Եթէ Տէրը ինք չբանայ մեր ոչինչ ենք եւ ոչինչ կրնանք ընել: Եթէ Տէրը ինք չբանայ մեր 
հոգիի աչքերը` մենք չենք կրնար զանոնք բանալ: Հոգեւոհոգիի աչքերը` մենք չենք կրնար զանոնք բանալ: Հոգեւոհոգիի աչքերը` մենք չենք կրնար զանոնք բանալ: Հոգեւոհոգիի աչքերը` մենք չենք կրնար զանոնք բանալ: Հոգեւո----
րապէս քնացած անձ մը չ'արթննար եւ չի կրնար արթրապէս քնացած անձ մը չ'արթննար եւ չի կրնար արթրապէս քնացած անձ մը չ'արթննար եւ չի կրնար արթրապէս քնացած անձ մը չ'արթննար եւ չի կրնար արթննալ ննալ ննալ ննալ 
եթէ Տէրը ինք զանիկա չարթնցնէ:եթէ Տէրը ինք զանիկա չարթնցնէ:եթէ Տէրը ինք զանիկա չարթնցնէ:եթէ Տէրը ինք զանիկա չարթնցնէ:    

3) 3) 3) 3) Ճիշդ է որ Հայրը չհեռացուց իր Որդիէն մահուան Ճիշդ է որ Հայրը չհեռացուց իր Որդիէն մահուան Ճիշդ է որ Հայրը չհեռացուց իր Որդիէն մահուան Ճիշդ է որ Հայրը չհեռացուց իր Որդիէն մահուան 
բաժակը որ կար անոր առջեւ, եւ սակայն, զօրացուց զինք բաժակը որ կար անոր առջեւ, եւ սակայն, զօրացուց զինք բաժակը որ կար անոր առջեւ, եւ սակայն, զօրացուց զինք բաժակը որ կար անոր առջեւ, եւ սակայն, զօրացուց զինք 
խմելու այդ բաժակը: Ղուկաս կ'ըսէ, թէ հրեշտակ մը երեւցաւ խմելու այդ բաժակը: Ղուկաս կ'ըսէ, թէ հրեշտակ մը երեւցաւ խմելու այդ բաժակը: Ղուկաս կ'ըսէ, թէ հրեշտակ մը երեւցաւ խմելու այդ բաժակը: Ղուկաս կ'ըսէ, թէ հրեշտակ մը երեւցաւ 
անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս 22.43): Մեր ալ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս 22.43): Մեր ալ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս 22.43): Մեր ալ անոր եւ սկսաւ զինք զօրացնել (Ղուկաս 22.43): Մեր ալ 
կեանքին մէջ կրնայկեանքին մէջ կրնայկեանքին մէջ կրնայկեանքին մէջ կրնայ    նոյնը պատահիլ: Երբ աղօթենք որ նոյնը պատահիլ: Երբ աղօթենք որ նոյնը պատահիլ: Երբ աղօթենք որ նոյնը պատահիլ: Երբ աղօթենք որ 
Աստուած հեռացնէ մեզմէ այս կամ այդ փորձութիւնը, կրնայ Աստուած հեռացնէ մեզմէ այս կամ այդ փորձութիւնը, կրնայ Աստուած հեռացնէ մեզմէ այս կամ այդ փորձութիւնը, կրնայ Աստուած հեռացնէ մեզմէ այս կամ այդ փորձութիւնը, կրնայ 
չհեռացնել, բայց վստահ եղէք որ փորձութիւնը տանելու չհեռացնել, բայց վստահ եղէք որ փորձութիւնը տանելու չհեռացնել, բայց վստահ եղէք որ փորձութիւնը տանելու չհեռացնել, բայց վստահ եղէք որ փորձութիւնը տանելու 
համար անհրաժեշտ շնորհքն ու զօրութիւնը կու տայ մեզի:համար անհրաժեշտ շնորհքն ու զօրութիւնը կու տայ մեզի:համար անհրաժեշտ շնորհքն ու զօրութիւնը կու տայ մեզի:համար անհրաժեշտ շնորհքն ու զօրութիւնը կու տայ մեզի:    
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Եկէք մտածենք հետեւեալը.Եկէք մտածենք հետեւեալը.Եկէք մտածենք հետեւեալը.Եկէք մտածենք հետեւեալը.----    Երբ Աստուած կ'արտօնէ Երբ Աստուած կ'արտօնէ Երբ Աստուած կ'արտօնէ Երբ Աստուած կ'արտօնէ 
փորձութիւն մը, ինչո՞ւ հափորձութիւն մը, ինչո՞ւ հափորձութիւն մը, ինչո՞ւ հափորձութիւն մը, ինչո՞ւ համար կ'արտօնէ, ի՞նչ նպատակով մար կ'արտօնէ, ի՞նչ նպատակով մար կ'արտօնէ, ի՞նչ նպատակով մար կ'արտօնէ, ի՞նչ նպատակով 
կ'արտօնէ: Իր նպատակը մեզ այդ փորձութեան միջոցաւ կ'արտօնէ: Իր նպատակը մեզ այդ փորձութեան միջոցաւ կ'արտօնէ: Իր նպատակը մեզ այդ փորձութեան միջոցաւ կ'արտօնէ: Իր նպատակը մեզ այդ փորձութեան միջոցաւ 
տաշելն ու մաքրելը չէ՞, կռանելն ու զօրացնելը չէ՞, մեր մէջ իր տաշելն ու մաքրելը չէ՞, կռանելն ու զօրացնելը չէ՞, մեր մէջ իր տաշելն ու մաքրելը չէ՞, կռանելն ու զօրացնելը չէ՞, մեր մէջ իր տաշելն ու մաքրելը չէ՞, կռանելն ու զօրացնելը չէ՞, մեր մէջ իր 
Որդիին պատկերը քանդակելը չէ՞: Իսկ եթէ ասոնք են Որդիին պատկերը քանդակելը չէ՞: Իսկ եթէ ասոնք են Որդիին պատկերը քանդակելը չէ՞: Իսկ եթէ ասոնք են Որդիին պատկերը քանդակելը չէ՞: Իսկ եթէ ասոնք են 
Աստուծոյ նպատակները երբ փորձութիւն մը կ'արտօնէ, Աստուծոյ նպատակները երբ փորձութիւն մը կ'արտօնէ, Աստուծոյ նպատակները երբ փորձութիւն մը կ'արտօնէ, Աստուծոյ նպատակները երբ փորձութիւն մը կ'արտօնէ, 
որքանո՞վ ճիշդ է որ խնդրենորքանո՞վ ճիշդ է որ խնդրենորքանո՞վ ճիշդ է որ խնդրենորքանո՞վ ճիշդ է որ խնդրենք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ ք իրմէ որ հեռացնէ մեզմէ 
փորձութիւնը: Ուստի, հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեան փորձութիւնը: Ուստի, հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեան փորձութիւնը: Ուստի, հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեան փորձութիւնը: Ուստի, հաւատացեալ մարդը երբ փորձութեան 
հանդիպի, ոհանդիպի, ոհանդիպի, ոհանդիպի, ո´́́́չ թէ անոր հեռացումը պէտք է խնդրէ, այլ չ թէ անոր հեռացումը պէտք է խնդրէ, այլ չ թէ անոր հեռացումը պէտք է խնդրէ, այլ չ թէ անոր հեռացումը պէտք է խնդրէ, այլ 
փորձութիւնը սիրով տանելու համար` Աստուծմէ շնորհք ու փորձութիւնը սիրով տանելու համար` Աստուծմէ շնորհք ու փորձութիւնը սիրով տանելու համար` Աստուծմէ շնորհք ու փորձութիւնը սիրով տանելու համար` Աստուծմէ շնորհք ու 
զօրութիւն պէտք է խնդրէ: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ զօրութիւն պէտք է խնդրէ: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ զօրութիւն պէտք է խնդրէ: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ զօրութիւն պէտք է խնդրէ: Հաւատացեալ մարդը պէտք է միշտ 
յիշէ, որ Աստուծոյ նպատակը յիշէ, որ Աստուծոյ նպատակը յիշէ, որ Աստուծոյ նպատակը յիշէ, որ Աստուծոյ նպատակը փորձութիւնները մեզմէ փորձութիւնները մեզմէ փորձութիւնները մեզմէ փորձութիւնները մեզմէ 
հեռացնելը չէ, այլ մեզ անոնց դէմ զօրացնելն է, անոնց դէմ հեռացնելը չէ, այլ մեզ անոնց դէմ զօրացնելն է, անոնց դէմ հեռացնելը չէ, այլ մեզ անոնց դէմ զօրացնելն է, անոնց դէմ հեռացնելը չէ, այլ մեզ անոնց դէմ զօրացնելն է, անոնց դէմ 
զինելն է, անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:զինելն է, անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:զինելն է, անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:զինելն է, անոնց դէմ յաղթող դարձնելն է:    

4) 4) 4) 4) Երրորդ անգամ ըլլալով Յիսուս աղօթեց, սորվեցնելու Երրորդ անգամ ըլլալով Յիսուս աղօթեց, սորվեցնելու Երրորդ անգամ ըլլալով Յիսուս աղօթեց, սորվեցնելու Երրորդ անգամ ըլլալով Յիսուս աղօթեց, սորվեցնելու 
համար մեզի, թէ պէտք է շարունակել մեր աղօթքը, թէկուզ համար մեզի, թէ պէտք է շարունակել մեր աղօթքը, թէկուզ համար մեզի, թէ պէտք է շարունակել մեր աղօթքը, թէկուզ համար մեզի, թէ պէտք է շարունակել մեր աղօթքը, թէկուզ 
չստանանք մեր ուզած պատասխանը, կամ` պատչստանանք մեր ուզած պատասխանը, կամ` պատչստանանք մեր ուզած պատասխանը, կամ` պատչստանանք մեր ուզած պատասխանը, կամ` պատասխանը ասխանը ասխանը ասխանը 
մեր ուզածին պէս չըլլայ: Աստուած յաճախ կը պատասխանէ մեր ուզածին պէս չըլլայ: Աստուած յաճախ կը պատասխանէ մեր ուզածին պէս չըլլայ: Աստուած յաճախ կը պատասխանէ մեր ուզածին պէս չըլլայ: Աստուած յաճախ կը պատասխանէ 
մեր աղօթքին, բայց ոչ մեր ակնկալած ձեւով եւ մեր մեր աղօթքին, բայց ոչ մեր ակնկալած ձեւով եւ մեր մեր աղօթքին, բայց ոչ մեր ակնկալած ձեւով եւ մեր մեր աղօթքին, բայց ոչ մեր ակնկալած ձեւով եւ մեր 
ակնկալած ժամանակ: Մենք սովորաբար եթէ մեր ուզած ակնկալած ժամանակ: Մենք սովորաբար եթէ մեր ուզած ակնկալած ժամանակ: Մենք սովորաբար եթէ մեր ուզած ակնկալած ժամանակ: Մենք սովորաբար եթէ մեր ուզած 
պատասխանը չստանանք` մեր աղօթքը պատասխանուած պատասխանը չստանանք` մեր աղօթքը պատասխանուած պատասխանը չստանանք` մեր աղօթքը պատասխանուած պատասխանը չստանանք` մեր աղօթքը պատասխանուած 
չենք համարեր: Բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ աղօթքին չենք համարեր: Բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ աղօթքին չենք համարեր: Բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ աղօթքին չենք համարեր: Բայց Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ աղօթքին 
պատասխապատասխապատասխապատասխանը` Աստուծոնը` Աստուծոնը` Աստուծոնը` Աստուծո´́́́յ կամեցած պատասխանը պէտք է յ կամեցած պատասխանը պէտք է յ կամեցած պատասխանը պէտք է յ կամեցած պատասխանը պէտք է 
ըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ոըլլայ եւ ո´́́́չ թէ մեչ թէ մեչ թէ մեչ թէ մե´́́́ր կամեցած պատասխանը:ր կամեցած պատասխանը:ր կամեցած պատասխանը:ր կամեցած պատասխանը:    

««««Ապա վերադարձաւ իր աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ. Ապա վերադարձաւ իր աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ. Ապա վերադարձաւ իր աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ. Ապա վերադարձաւ իր աշակերտներուն մօտ եւ ըսաւ. 
““““Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա ժամը հասած Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա ժամը հասած Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա ժամը հասած Ասկէ ետք քնացէք եւ հանգստացէք. բայց ահա ժամը հասած 
է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ձեռքը պիտի յանձնուի: է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ձեռքը պիտի յանձնուի: է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ձեռքը պիտի յանձնուի: է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ձեռքը պիտի յանձնուի: 
Ելէք երթաԵլէք երթաԵլէք երթաԵլէք երթա´́́́նք այստեղէն, որնք այստեղէն, որնք այստեղէն, որնք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը ովհետեւ զիս մատնողը ովհետեւ զիս մատնողը ովհետեւ զիս մատնողը 
ահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւ””””»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.45Մատթէոս 26.45Մատթէոս 26.45Մատթէոս 26.45----46):46):46):46):    

1) 1) 1) 1) Երրորդ անգամ երբ վերադարձաւ աշակերտներուն Երրորդ անգամ երբ վերադարձաւ աշակերտներուն Երրորդ անգամ երբ վերադարձաւ աշակերտներուն Երրորդ անգամ երբ վերադարձաւ աշակերտներուն 
մօտ, զանոնք դարձեալ քնացած գտաւ եւ ըսաւ. մօտ, զանոնք դարձեալ քնացած գտաւ եւ ըսաւ. մօտ, զանոնք դարձեալ քնացած գտաւ եւ ըսաւ. մօտ, զանոնք դարձեալ քնացած գտաւ եւ ըսաւ. ««««Ասկէ ետք Ասկէ ետք Ասկէ ետք Ասկէ ետք 
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քնացէք եւ հանգստացէքքնացէք եւ հանգստացէքքնացէք եւ հանգստացէքքնացէք եւ հանգստացէք»:»:»:»:    Այս բառերը երկու ձեւով Այս բառերը երկու ձեւով Այս բառերը երկու ձեւով Այս բառերը երկու ձեւով 
հասկցուած են.հասկցուած են.հասկցուած են.հասկցուած են.----    

ա) Ոմանք կը խորհին թէ ա) Ոմանք կը խորհին թէ ա) Ոմանք կը խորհին թէ ա) Ոմանք կը խորհին թէ ««««աաաասկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ հանգհանգհանգհանգըըըըսսսս----
տացէքտացէքտացէքտացէք»»»»    բառերով, Յիսուս մարտահրաւէր մըն էր որ կ'ուղղէր բառերով, Յիսուս մարտահրաւէր մըն էր որ կ'ուղղէր բառերով, Յիսուս մարտահրաւէր մըն էր որ կ'ուղղէր բառերով, Յիսուս մարտահրաւէր մըն էր որ կ'ուղղէր 
իր երեք աշակերտներուն. տուեալ բառերով կարծէք անոնց իր երեք աշակերտներուն. տուեալ բառերով կարծէք անոնց իր երեք աշակերտներուն. տուեալ բառերով կարծէք անոնց իր երեք աշակերտներուն. տուեալ բառերով կարծէք անոնց 
ըսել կ'ուզէր. ըսել կ'ուզէր. ըսել կ'ուզէր. ըսել կ'ուզէր. ««««Կրնա՞ք հիմա ալ քնանալ. հիմա որ Մարդու Կրնա՞ք հիմա ալ քնանալ. հիմա որ Մարդու Կրնա՞ք հիմա ալ քնանալ. հիմա որ Մարդու Կրնա՞ք հիմա ալ քնանալ. հիմա որ Մարդու 
ՈրդիՈրդիՈրդիՈրդիիիիին մեղաւոր մարդոց ձեռքը յանձնուելու պահը հասաւ: ն մեղաւոր մարդոց ձեռքը յանձնուելու պահը հասաւ: ն մեղաւոր մարդոց ձեռքը յանձնուելու պահը հասաւ: ն մեղաւոր մարդոց ձեռքը յանձնուելու պահը հասաւ: 
Կրնա՞ք հիմա ալ հանգիստ ընել. հիմա որ ձեԿրնա՞ք հիմա ալ հանգիստ ընել. հիմա որ ձեԿրնա՞ք հիմա ալ հանգիստ ընել. հիմա որ ձեԿրնա՞ք հիմա ալ հանգիստ ընել. հիմա որ ձեր Հովիւը պիտի ր Հովիւը պիտի ր Հովիւը պիտի ր Հովիւը պիտի 
ձերբակալուի ու դուք առանց Հովիւի պիտի մնաք: Կրնա՞ք ձերբակալուի ու դուք առանց Հովիւի պիտի մնաք: Կրնա՞ք ձերբակալուի ու դուք առանց Հովիւի պիտի մնաք: Կրնա՞ք ձերբակալուի ու դուք առանց Հովիւի պիտի մնաք: Կրնա՞ք 
հանգիստ ընել եւ հանգիստհանգիստ ընել եւ հանգիստհանգիստ ընել եւ հանգիստհանգիստ ընել եւ հանգիստ    մնալմնալմնալմնալ, , , , երբ տեսնէք ձեր գործաերբ տեսնէք ձեր գործաերբ տեսնէք ձեր գործաերբ տեսնէք ձեր գործա----
կիցներէն մին` Յուդան, գունդ մը զինուած զինուորներու հետ կիցներէն մին` Յուդան, գունդ մը զինուած զինուորներու հետ կիցներէն մին` Յուդան, գունդ մը զինուած զինուորներու հետ կիցներէն մին` Յուդան, գունդ մը զինուած զինուորներու հետ 
զիս ձերզիս ձերզիս ձերզիս ձերբակալելու եւ տանելու կու գան: Կրնա՞ք քնանալ ու բակալելու եւ տանելու կու գան: Կրնա՞ք քնանալ ու բակալելու եւ տանելու կու գան: Կրնա՞ք քնանալ ու բակալելու եւ տանելու կու գան: Կրնա՞ք քնանալ ու 
հանգիստ ընել, երբ տեսնէք ձեր հանգիստ ընել, երբ տեսնէք ձեր հանգիստ ընել, երբ տեսնէք ձեր հանգիստ ընել, երբ տեսնէք ձեր Հոգատարին, ձեր ԽնամաՀոգատարին, ձեր ԽնամաՀոգատարին, ձեր ԽնամաՀոգատարին, ձեր Խնամա----
տարին ու ձեր Պաշտպանին բռնուիլն ու տարուիլը ձեր տարին ու ձեր Պաշտպանին բռնուիլն ու տարուիլը ձեր տարին ու ձեր Պաշտպանին բռնուիլն ու տարուիլը ձեր տարին ու ձեր Պաշտպանին բռնուիլն ու տարուիլը ձեր 
քովէնքովէնքովէնքովէն»:»:»:»:    

բ) Ուրիշներ կը խորհին թէ բ) Ուրիշներ կը խորհին թէ բ) Ուրիշներ կը խորհին թէ բ) Ուրիշներ կը խորհին թէ ««««աաաասկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ սկէ ետք քնացէք եւ 
հանգստացէքհանգստացէքհանգստացէքհանգստացէք»»»»    բառերով, Յիսուս կ'ակնարկէր այն հոգեկան բառերով, Յիսուս կ'ակնարկէր այն հոգեկան բառերով, Յիսուս կ'ակնարկէր այն հոգեկան բառերով, Յիսուս կ'ակնարկէր այն հոգեկան 
հանգիստին զորս աշակերտները ձեռք պիտի ձգէին երբ հանգիստին զորս աշակերտները ձեռք պիտի ձգէին երբ հանգիստին զորս աշակերտները ձեռք պիտի ձգէին երբ հանգիստին զորս աշակերտները ձեռք պիտի ձգէին երբ 
Յիսուս խաչուէր ու իրենց մեղքերը քաւէՅիսուս խաչուէր ու իրենց մեղքերը քաւէՅիսուս խաչուէր ու իրենց մեղքերը քաւէՅիսուս խաչուէր ու իրենց մեղքերը քաւէր: Ուստի, տուեալ ր: Ուստի, տուեալ ր: Ուստի, տուեալ ր: Ուստի, տուեալ 
բառերով կարծէք անոնց կ'ըսէր. բառերով կարծէք անոնց կ'ըսէր. բառերով կարծէք անոնց կ'ըսէր. բառերով կարծէք անոնց կ'ըսէր. ««««Հիմա որ ձեր մեղքերը վրաս Հիմա որ ձեր մեղքերը վրաս Հիմա որ ձեր մեղքերը վրաս Հիմա որ ձեր մեղքերը վրաս 
առի Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, եւ ահա Գողգոթա առի Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, եւ ահա Գողգոթա առի Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, եւ ահա Գողգոթա առի Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ, եւ ահա Գողգոթա 
կ'երթամ զանոնք խաչին վրայ գամելու` կ'երթամ զանոնք խաչին վրայ գամելու` կ'երթամ զանոնք խաչին վրայ գամելու` կ'երթամ զանոնք խաչին վրայ գամելու` ““““ասկէ ետք քնացէք եւ ասկէ ետք քնացէք եւ ասկէ ետք քնացէք եւ ասկէ ետք քնացէք եւ 
հանգստացէքհանգստացէքհանգստացէքհանգստացէք””””....    քնացէք ապահով ափերուս մէջ ու հանգստաքնացէք ապահով ափերուս մէջ ու հանգստաքնացէք ապահով ափերուս մէջ ու հանգստաքնացէք ապահով ափերուս մէջ ու հանգստա----
ցէք տաքուկ սրտին մէջ. քնացէք` որովհցէք տաքուկ սրտին մէջ. քնացէք` որովհցէք տաքուկ սրտին մէջ. քնացէք` որովհցէք տաքուկ սրտին մէջ. քնացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի ետեւ այլեւս մեղքը չի ետեւ այլեւս մեղքը չի ետեւ այլեւս մեղքը չի 
կրնար խանգարել Աստուածատուր ձեր քունը, եւ կրնար խանգարել Աստուածատուր ձեր քունը, եւ կրնար խանգարել Աստուածատուր ձեր քունը, եւ կրնար խանգարել Աստուածատուր ձեր քունը, եւ 
հանգստացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի կրնար խռովեցնել հանգստացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի կրնար խռովեցնել հանգստացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի կրնար խռովեցնել հանգստացէք` որովհետեւ այլեւս մեղքը չի կրնար խռովեցնել 
ձեզ եւ ձեր խաղաղութիւնը խլել ձեզմէձեզ եւ ձեր խաղաղութիւնը խլել ձեզմէձեզ եւ ձեր խաղաղութիւնը խլել ձեզմէձեզ եւ ձեր խաղաղութիւնը խլել ձեզմէ»:»:»:»:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս չ'ըսեր Յիսուս չ'ըսեր Յիսուս չ'ըսեր Յիսուս չ'ըսեր ««««ժամը մօտեցած էժամը մօտեցած էժամը մօտեցած էժամը մօտեցած է»,»,»,»,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««ժամը հասած ժամը հասած ժամը հասած ժամը հասած 
էէէէ»,»,»,»,    որ կը նշանակէ թէ զինուորներու գունդը Յուդայի գոր կը նշանակէ թէ զինուորներու գունդը Յուդայի գոր կը նշանակէ թէ զինուորներու գունդը Յուդայի գոր կը նշանակէ թէ զինուորներու գունդը Յուդայի գլխաւոլխաւոլխաւոլխաւո----
րութեամբ արդէն սկսած էր երեւիլ, եւ իրեն կը մօտենար: րութեամբ արդէն սկսած էր երեւիլ, եւ իրեն կը մօտենար: րութեամբ արդէն սկսած էր երեւիլ, եւ իրեն կը մօտենար: րութեամբ արդէն սկսած էր երեւիլ, եւ իրեն կը մօտենար: 
Չմոռնանք որ գիշեր էր եւ մութ, եւ զինուորներն ալ ջահերով Չմոռնանք որ գիշեր էր եւ մութ, եւ զինուորներն ալ ջահերով Չմոռնանք որ գիշեր էր եւ մութ, եւ զինուորներն ալ ջահերով Չմոռնանք որ գիշեր էր եւ մութ, եւ զինուորներն ալ ջահերով 
էին, եւ ուստի անոնց երեւիլը կամ տեսնուիլը հեռուէն` էին, եւ ուստի անոնց երեւիլը կամ տեսնուիլը հեռուէն` էին, եւ ուստի անոնց երեւիլը կամ տեսնուիլը հեռուէն` էին, եւ ուստի անոնց երեւիլը կամ տեսնուիլը հեռուէն` 
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դիւրին էր: Խաւարի ժամը` Չարին ժամն է: Չարիք գործողը չի դիւրին էր: Խաւարի ժամը` Չարին ժամն է: Չարիք գործողը չի դիւրին էր: Խաւարի ժամը` Չարին ժամն է: Չարիք գործողը չի դիւրին էր: Խաւարի ժամը` Չարին ժամն է: Չարիք գործողը չի 
սիրեր լոյսը: Աշխարհի լոյսը` Քրիստոս,սիրեր լոյսը: Աշխարհի լոյսը` Քրիստոս,սիրեր լոյսը: Աշխարհի լոյսը` Քրիստոս,սիրեր լոյսը: Աշխարհի լոյսը` Քրիստոս,    կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ով որ չար Ով որ չար Ով որ չար Ով որ չար 
գործ կը կատարէ` կ'ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործ կը կատարէ` կ'ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործ կը կատարէ` կ'ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր գործ կը կատարէ` կ'ատէ լոյսը եւ լոյսին չի գար, որպէսզի իր 
գործերը չյայտնուինգործերը չյայտնուինգործերը չյայտնուինգործերը չյայտնուին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 3.20): Յուդայի համար Յովհաննէս 3.20): Յուդայի համար Յովհաննէս 3.20): Յուդայի համար Յովհաննէս 3.20): Յուդայի համար 
կ'ըսուի, կ'ըսուի, կ'ըսուի, կ'ըսուի, ««««պատառը առնելէ ետք` անմիջապէս դուրս ելաւ: Եւ պատառը առնելէ ետք` անմիջապէս դուրս ելաւ: Եւ պատառը առնելէ ետք` անմիջապէս դուրս ելաւ: Եւ պատառը առնելէ ետք` անմիջապէս դուրս ելաւ: Եւ 
գիշեր էրգիշեր էրգիշեր էրգիշեր էր»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 13.30):Յովհաննէս 13.30):Յովհաննէս 13.30):Յովհաննէս 13.30):    

3) 3) 3) 3) ««««Ժամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդԺամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդԺամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդԺամը հասած է եւ Մարդու Որդին մեղաւոր մարդոց ոց ոց ոց 
ձեռքը պիտի յանձնուիձեռքը պիտի յանձնուիձեռքը պիտի յանձնուիձեռքը պիտի յանձնուի»:»:»:»:    Հասած էր այն ժամը որուն համար Հասած էր այն ժամը որուն համար Հասած էր այն ժամը որուն համար Հասած էր այն ժամը որուն համար 
Մարդու Որդին աշխարհ եկած էր: Այդ ժամը մեր փրկութեան Մարդու Որդին աշխարհ եկած էր: Այդ ժամը մեր փրկութեան Մարդու Որդին աշխարհ եկած էր: Այդ ժամը մեր փրկութեան Մարդու Որդին աշխարհ եկած էր: Այդ ժամը մեր փրկութեան 
ժամն էր, մեր ազատագրութեան ժամն էր, Սատանային ժամն էր, մեր ազատագրութեան ժամն էր, Սատանային ժամն էր, մեր ազատագրութեան ժամն էր, Սատանային ժամն էր, մեր ազատագրութեան ժամն էր, Սատանային 
թագաւորութեան տապալումին ժամն էր, դժոխքի հիմերը թագաւորութեան տապալումին ժամն էր, դժոխքի հիմերը թագաւորութեան տապալումին ժամն էր, դժոխքի հիմերը թագաւորութեան տապալումին ժամն էր, դժոխքի հիմերը 
սասանելու ժամն էր: Հասած էր մարդը Աստուծոյ հետ եւ սասանելու ժամն էր: Հասած էր մարդը Աստուծոյ հետ եւ սասանելու ժամն էր: Հասած էր մարդը Աստուծոյ հետ եւ սասանելու ժամն էր: Հասած էր մարդը Աստուծոյ հետ եւ 
ԱստուԱստուԱստուԱստուած մարդուն հետ հաշտեցնելու ժամը: Հասած էր ած մարդուն հետ հաշտեցնելու ժամը: Հասած էր ած մարդուն հետ հաշտեցնելու ժամը: Հասած էր ած մարդուն հետ հաշտեցնելու ժամը: Հասած էր 
զԱստուած մարդոց հայրը եւ մարդիկը Աստուծոյ զաւակները զԱստուած մարդոց հայրը եւ մարդիկը Աստուծոյ զաւակները զԱստուած մարդոց հայրը եւ մարդիկը Աստուծոյ զաւակները զԱստուած մարդոց հայրը եւ մարդիկը Աստուծոյ զաւակները 
դարձնելու ժամը: Հասած էր խաչին միջոցաւ արարածներն ու դարձնելու ժամը: Հասած էր խաչին միջոցաւ արարածներն ու դարձնելու ժամը: Հասած էր խաչին միջոցաւ արարածներն ու դարձնելու ժամը: Հասած էր խաչին միջոցաւ արարածներն ու 
արարչագործութիւնը նորոգելու ժամը: Հարց տանք մենք արարչագործութիւնը նորոգելու ժամը: Հարց տանք մենք արարչագործութիւնը նորոգելու ժամը: Հարց տանք մենք արարչագործութիւնը նորոգելու ժամը: Հարց տանք մենք 
մեզի. այդ ժամը մեզի համար հասա՞ծ է, այլ խօսքով` մեզի. այդ ժամը մեզի համար հասա՞ծ է, այլ խօսքով` մեզի. այդ ժամը մեզի համար հասա՞ծ է, այլ խօսքով` մեզի. այդ ժամը մեզի համար հասա՞ծ է, այլ խօսքով` 
ընդունա՞ծ ենընդունա՞ծ ենընդունա՞ծ ենընդունա՞ծ ենք Տիրոջ փրկութիւնը, թէ` ոչ:ք Տիրոջ փրկութիւնը, թէ` ոչ:ք Տիրոջ փրկութիւնը, թէ` ոչ:ք Տիրոջ փրկութիւնը, թէ` ոչ:    

4) 4) 4) 4) ««««Ելէք երթաԵլէք երթաԵլէք երթաԵլէք երթա´́́́նք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը նք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը նք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը նք այստեղէն, որովհետեւ զիս մատնողը 
ահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւահաւասիկ հասաւ»:»:»:»:    Յիսուս աշակերտներուն հետ ԳեթսեՅիսուս աշակերտներուն հետ ԳեթսեՅիսուս աշակերտներուն հետ ԳեթսեՅիսուս աշակերտներուն հետ Գեթսե----
մանի չէր գացած որպէսզի հոն մնար կամ հոն պահուըտէր մանի չէր գացած որպէսզի հոն մնար կամ հոն պահուըտէր մանի չէր գացած որպէսզի հոն մնար կամ հոն պահուըտէր մանի չէր գացած որպէսզի հոն մնար կամ հոն պահուըտէր 
վտանգէն. հետեւաբար, վտանգէն. հետեւաբար, վտանգէն. հետեւաբար, վտանգէն. հետեւաբար, ««««ելէք երթաելէք երթաելէք երթաելէք երթա´́́́նք այստեղէննք այստեղէննք այստեղէննք այստեղէն»»»»    ըսելով, ըսելով, ըսելով, ըսելով, 
ըսել չ'ուզեր` ելէք փախչինք հոըսել չ'ուզեր` ելէք փախչինք հոըսել չ'ուզեր` ելէք փախչինք հոըսել չ'ուզեր` ելէք փախչինք հոսկէ, կամ ելէք պահուըտինք, սկէ, կամ ելէք պահուըտինք, սկէ, կամ ելէք պահուըտինք, սկէ, կամ ելէք պահուըտինք, 
այլ ըսել կ'ուզէ. այլ ըսել կ'ուզէ. այլ ըսել կ'ուզէ. այլ ըսել կ'ուզէ. ««««Ելէք երթանք դիմաւորելու այն մարդիկը Ելէք երթանք դիմաւորելու այն մարդիկը Ելէք երթանք դիմաւորելու այն մարդիկը Ելէք երթանք դիմաւորելու այն մարդիկը 
որոնք եկած են զիս ձերբակալելու: Ելէք երթանք անոնց` որոնք եկած են զիս ձերբակալելու: Ելէք երթանք անոնց` որոնք եկած են զիս ձերբակալելու: Ելէք երթանք անոնց` որոնք եկած են զիս ձերբակալելու: Ելէք երթանք անոնց` 
որպէսզի իրագործուի աստուածային այն նպատակը որուն որպէսզի իրագործուի աստուածային այն նպատակը որուն որպէսզի իրագործուի աստուածային այն նպատակը որուն որպէսզի իրագործուի աստուածային այն նպատակը որուն 
համար աշխարհ եկայհամար աշխարհ եկայհամար աշխարհ եկայհամար աշխարհ եկայ»:»:»:»:        

5) 5) 5) 5) Յիսուս հոգեկան խաղաղութեամբ դիմաւորեց մահը. Յիսուս հոգեկան խաղաղութեամբ դիմաւորեց մահը. Յիսուս հոգեկան խաղաղութեամբ դիմաւորեց մահը. Յիսուս հոգեկան խաղաղութեամբ դիմաւորեց մահը. 
ինչո՞ւ հինչո՞ւ հինչո՞ւ հինչո՞ւ համար. որովհետեւ նոր աղօթքէն ելած էր: Երբեք չենք ամար. որովհետեւ նոր աղօթքէն ելած էր: Երբեք չենք ամար. որովհետեւ նոր աղօթքէն ելած էր: Երբեք չենք ամար. որովհետեւ նոր աղօթքէն ելած էր: Երբեք չենք 
կարդար Աւետարաններուն մէջ, թէ երբ տեսաւ զինուորնեկարդար Աւետարաններուն մէջ, թէ երբ տեսաւ զինուորնեկարդար Աւետարաններուն մէջ, թէ երբ տեսաւ զինուորնեկարդար Աւետարաններուն մէջ, թէ երբ տեսաւ զինուորնե----
րուն զինուած գունդը, կամ երբ զինք ձերբակալեցին` վախրուն զինուած գունդը, կամ երբ զինք ձերբակալեցին` վախրուն զինուած գունդը, կամ երբ զինք ձերբակալեցին` վախրուն զինուած գունդը, կամ երբ զինք ձերբակալեցին` վախ----
ցաւ, իրար անցաւ, կամ տագնապեցաւ: Ան կատարելապէս ցաւ, իրար անցաւ, կամ տագնապեցաւ: Ան կատարելապէս ցաւ, իրար անցաւ, կամ տագնապեցաւ: Ան կատարելապէս ցաւ, իրար անցաւ, կամ տագնապեցաւ: Ան կատարելապէս 
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խաղաղ էր: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ փորձութենէն առաջ խաղաղ էր: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ փորձութենէն առաջ խաղաղ էր: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ փորձութենէն առաջ խաղաղ էր: Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ փորձութենէն առաջ 
աղօթոաղօթոաղօթոաղօթող մարդը` կրնայ խաղաղութեամբ դիմակալել ղ մարդը` կրնայ խաղաղութեամբ դիմակալել ղ մարդը` կրնայ խաղաղութեամբ դիմակալել ղ մարդը` կրնայ խաղաղութեամբ դիմակալել 
փորձութիւնը:փորձութիւնը:փորձութիւնը:փորձութիւնը:    

6) 6) 6) 6) Յիսուս ոչ միայն խաղաղութեամբ դիմագրաւեց փորՅիսուս ոչ միայն խաղաղութեամբ դիմագրաւեց փորՅիսուս ոչ միայն խաղաղութեամբ դիմագրաւեց փորՅիսուս ոչ միայն խաղաղութեամբ դիմագրաւեց փոր----
ձութիւնը, այլեւ` քաջօրէն եւ նախայարձակօրէն: Յովհաննու ձութիւնը, այլեւ` քաջօրէն եւ նախայարձակօրէն: Յովհաննու ձութիւնը, այլեւ` քաջօրէն եւ նախայարձակօրէն: Յովհաննու ձութիւնը, այլեւ` քաջօրէն եւ նախայարձակօրէն: Յովհաննու 
Աւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս երբ Յիսուս տեսաւ Աւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս երբ Յիսուս տեսաւ Աւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս երբ Յիսուս տեսաւ Աւետարանին մէջ կը կարդանք թէ ինչպէս երբ Յիսուս տեսաւ 
իր վրայ եկող զինուորներու գունդը, իր վրայ եկող զինուորներու գունդը, իր վրայ եկող զինուորներու գունդը, իր վրայ եկող զինուորներու գունդը, ««««առաջ անցնելով ըսառաջ անցնելով ըսառաջ անցնելով ըսառաջ անցնելով ըսաւ. աւ. աւ. աւ. 
““““Ո՞վ կը փնտռէքՈ՞վ կը փնտռէքՈ՞վ կը փնտռէքՈ՞վ կը փնտռէք””””»»»» (18.3 (18.3 (18.3 (18.3----4): 4): 4): 4): Յիսուս անոնց իր վրայ գալը Յիսուս անոնց իր վրայ գալը Յիսուս անոնց իր վրայ գալը Յիսուս անոնց իր վրայ գալը 
տեսնելով` տեղը չմնաց եւ ոտեսնելով` տեղը չմնաց եւ ոտեսնելով` տեղը չմնաց եւ ոտեսնելով` տեղը չմնաց եւ ո´́́́չ ալ նահանջ արձանագրեց, չ ալ նահանջ արձանագրեց, չ ալ նահանջ արձանագրեց, չ ալ նահանջ արձանագրեց, 
ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, ընդհակառակը, ««««առաջ անցաւառաջ անցաւառաջ անցաւառաջ անցաւ»,»,»,»,    այսինքն` իայսինքն` իայսինքն` իայսինքն` ի´́́́նք գնաց անոնց նք գնաց անոնց նք գնաց անոնց նք գնաց անոնց 
մօտ, մէկ կողմէ որպէսզի անոնք չգային իր մօտ եւ վտանգ մօտ, մէկ կողմէ որպէսզի անոնք չգային իր մօտ եւ վտանգ մօտ, մէկ կողմէ որպէսզի անոնք չգային իր մօտ եւ վտանգ մօտ, մէկ կողմէ որպէսզի անոնք չգային իր մօտ եւ վտանգ 
չդառնային իր աշակերտներուն, իսկ միւս կողմէ` ցչդառնային իր աշակերտներուն, իսկ միւս կողմէ` ցչդառնային իր աշակերտներուն, իսկ միւս կողմէ` ցչդառնային իր աշակերտներուն, իսկ միւս կողմէ` ցոյց տալու ոյց տալու ոյց տալու ոյց տալու 
համար թէ ինք կամովին կը յանձնուէր անոնց ձեռքը, եւ ոհամար թէ ինք կամովին կը յանձնուէր անոնց ձեռքը, եւ ոհամար թէ ինք կամովին կը յանձնուէր անոնց ձեռքը, եւ ոհամար թէ ինք կամովին կը յանձնուէր անոնց ձեռքը, եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
իր կամքէն անկախ կը ձերբակալուէր ու կը տարուէր: Եթէ իր կամքէն անկախ կը ձերբակալուէր ու կը տարուէր: Եթէ իր կամքէն անկախ կը ձերբակալուէր ու կը տարուէր: Եթէ իր կամքէն անկախ կը ձերբակալուէր ու կը տարուէր: Եթէ 
Յիսուսի նման մենք եւս աղօթող մարդիկ ըլլանք, եւ աղօթենք Յիսուսի նման մենք եւս աղօթող մարդիկ ըլլանք, եւ աղօթենք Յիսուսի նման մենք եւս աղօթող մարդիկ ըլլանք, եւ աղօթենք Յիսուսի նման մենք եւս աղօթող մարդիկ ըլլանք, եւ աղօթենք 
յատկապէս փորձութիւններուն սկսելէն առաջ` մենք եւս յատկապէս փորձութիւններուն սկսելէն առաջ` մենք եւս յատկապէս փորձութիւններուն սկսելէն առաջ` մենք եւս յատկապէս փորձութիւններուն սկսելէն առաջ` մենք եւս 
Յիսուսի նման կրնանք նախայարձակ ըլլՅիսուսի նման կրնանք նախայարձակ ըլլՅիսուսի նման կրնանք նախայարձակ ըլլՅիսուսի նման կրնանք նախայարձակ ըլլալ, այսինքն` ալ, այսինքն` ալ, այսինքն` ալ, այսինքն` 
կրնանք մեկրնանք մեկրնանք մեկրնանք մե´́́́նք յարձակիլ փորձութեան դէմ, փոխանակ սպանք յարձակիլ փորձութեան դէմ, փոխանակ սպանք յարձակիլ փորձութեան դէմ, փոխանակ սպանք յարձակիլ փորձութեան դէմ, փոխանակ սպա----
սելու որ փորձութիւնը ինք յարձակի մեր դէմ: Հաւատացսելու որ փորձութիւնը ինք յարձակի մեր դէմ: Հաւատացսելու որ փորձութիւնը ինք յարձակի մեր դէմ: Հաւատացսելու որ փորձութիւնը ինք յարձակի մեր դէմ: Հաւատաց----
եալները ընդհանրապէս Չարին դէմ նախայարձակ չեն ըլլար. եալները ընդհանրապէս Չարին դէմ նախայարձակ չեն ըլլար. եալները ընդհանրապէս Չարին դէմ նախայարձակ չեն ըլլար. եալները ընդհանրապէս Չարին դէմ նախայարձակ չեն ըլլար. 
այլ պարզապէս իրենք զիրենք կը պաշտպանեն երբ այլ պարզապէս իրենք զիրենք կը պաշտպանեն երբ այլ պարզապէս իրենք զիրենք կը պաշտպանեն երբ այլ պարզապէս իրենք զիրենք կը պաշտպանեն երբ 
յարձակում ըլլայ իրենց դէմ. բայց մտաբերենք որ Պօղյարձակում ըլլայ իրենց դէմ. բայց մտաբերենք որ Պօղյարձակում ըլլայ իրենց դէմ. բայց մտաբերենք որ Պօղյարձակում ըլլայ իրենց դէմ. բայց մտաբերենք որ Պօղոս ոս ոս ոս 
առաքեալ կը խօսի թէառաքեալ կը խօսի թէառաքեալ կը խօսի թէառաքեալ կը խօսի թէ´ ´ ´ ´ ««««չարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելուչարին դէմ յարձակելու»»»»    եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ 
««««ինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելուինքզինք պաշտպանելու»»»»    մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):մասին (Բ.Կորնթացիս 6.7):    

7) 7) 7) 7) Վտանգը մէկ քայլ անդին էր, եւ աշակերտները կը Վտանգը մէկ քայլ անդին էր, եւ աշակերտները կը Վտանգը մէկ քայլ անդին էր, եւ աշակերտները կը Վտանգը մէկ քայլ անդին էր, եւ աշակերտները կը 
քնանային: Փորձութիւնը անոնց դրան քովն էր, եւ անոնք քնանային: Փորձութիւնը անոնց դրան քովն էր, եւ անոնք քնանային: Փորձութիւնը անոնց դրան քովն էր, եւ անոնք քնանային: Փորձութիւնը անոնց դրան քովն էր, եւ անոնք 
հանգիստ կերպով կը ննջէին: Որքա՜ն յաճախ մենք եհանգիստ կերպով կը ննջէին: Որքա՜ն յաճախ մենք եհանգիստ կերպով կը ննջէին: Որքա՜ն յաճախ մենք եհանգիստ կերպով կը ննջէին: Որքա՜ն յաճախ մենք եււււս անհոգ ս անհոգ ս անհոգ ս անհոգ 
կը կկը կկը կկը կենանք, առանց անդրադառնալու որ մէկ քայլ անդին մեզի ենանք, առանց անդրադառնալու որ մէկ քայլ անդին մեզի ենանք, առանց անդրադառնալու որ մէկ քայլ անդին մեզի ենանք, առանց անդրադառնալու որ մէկ քայլ անդին մեզի 
սպասող փորձութիւն մը կայ: Փորձիչը մեզմէ հեռու չէ, մեղքը սպասող փորձութիւն մը կայ: Փորձիչը մեզմէ հեռու չէ, մեղքը սպասող փորձութիւն մը կայ: Փորձիչը մեզմէ հեռու չէ, մեղքը սպասող փորձութիւն մը կայ: Փորձիչը մեզմէ հեռու չէ, մեղքը 
մեզմէ հեռու չէ. անոնք մէկ քայլ անդին են, եւ կը սպասեն մեր մեզմէ հեռու չէ. անոնք մէկ քայլ անդին են, եւ կը սպասեն մեր մեզմէ հեռու չէ. անոնք մէկ քայլ անդին են, եւ կը սպասեն մեր մեզմէ հեռու չէ. անոնք մէկ քայլ անդին են, եւ կը սպասեն մեր 
տկարութեան պահին, որպէսզի յարձակին մեր վրայ, ուստի տկարութեան պահին, որպէսզի յարձակին մեր վրայ, ուստի տկարութեան պահին, որպէսզի յարձակին մեր վրայ, ուստի տկարութեան պահին, որպէսզի յարձակին մեր վրայ, ուստի 
զգոզգոզգոզգո´́́́յշ ու զգայշ ու զգայշ ու զգայշ ու զգա´́́́ստ ըլլանք, արթոստ ըլլանք, արթոստ ըլլանք, արթոստ ըլլանք, արթո´́́́ւն ու աղօթքւն ու աղօթքւն ու աղօթքւն ու աղօթքիիիի´ ´ ´ ´ մէջ ըլլանք, մէջ ըլլանք, մէջ ըլլանք, մէջ ըլլանք, 
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որպէսորպէսորպէսորպէսզզզզի Չարը գալով մեզ անպատրաստ ու անպաշտպան ի Չարը գալով մեզ անպատրաստ ու անպաշտպան ի Չարը գալով մեզ անպատրաստ ու անպաշտպան ի Չարը գալով մեզ անպատրաստ ու անպաշտպան 
չգտնէ: Երբ Չարը Տիրոջ մօտեցաւ` զինք ամբողջապէս չգտնէ: Երբ Չարը Տիրոջ մօտեցաւ` զինք ամբողջապէս չգտնէ: Երբ Չարը Տիրոջ մօտեցաւ` զինք ամբողջապէս չգտնէ: Երբ Չարը Տիրոջ մօտեցաւ` զինք ամբողջապէս 
պատրաստուած ու պաշտպանուած գտաւ:պատրաստուած ու պաշտպանուած գտաւ:պատրաստուած ու պաշտպանուած գտաւ:պատրաստուած ու պաշտպանուած գտաւ:    

8) 8) 8) 8) ««««Ժամը հասած է...Ժամը հասած է...Ժամը հասած է...Ժամը հասած է...::::    ԱԱԱԱհաւասիկ հասաւհաւասիկ հասաւհաւասիկ հասաւհաւասիկ հասաւ»:»:»:»:    Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը Այս բառերը կը 
պարզեն, թէ Յիսուս կը տեսնէր փորձութեան գալը. ուստի պարզեն, թէ Յիսուս կը տեսնէր փորձութեան գալը. ուստի պարզեն, թէ Յիսուս կը տեսնէր փորձութեան գալը. ուստի պարզեն, թէ Յիսուս կը տեսնէր փորձութեան գալը. ուստի 
փորձութեան գփորձութեան գփորձութեան գփորձութեան գալը իրեն համար անակնկալ մը չէր: Յիսուս ալը իրեն համար անակնկալ մը չէր: Յիսուս ալը իրեն համար անակնկալ մը չէր: Յիսուս ալը իրեն համար անակնկալ մը չէր: Յիսուս 
աղօթքով եւ Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելով աղօթքով եւ Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելով աղօթքով եւ Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելով աղօթքով եւ Աստուծոյ հետ երկխօսութեան մէջ մտնելով 
պատրաստուած էր այս դժուարին պահուան համար: Չարը պատրաստուած էր այս դժուարին պահուան համար: Չարը պատրաստուած էր այս դժուարին պահուան համար: Չարը պատրաստուած էր այս դժուարին պահուան համար: Չարը 
չէր կրնար զինք անակնկալի բերել: Այոչէր կրնար զինք անակնկալի բերել: Այոչէր կրնար զինք անակնկալի բերել: Այոչէր կրնար զինք անակնկալի բերել: Այո´, ´, ´, ´, սիրելիներ, Չարը չի սիրելիներ, Չարը չի սիրելիներ, Չարը չի սիրելիներ, Չարը չի 
կրնար մեզ անակնկալի բերել, եթէ երբեք ամենօրեայ կրնար մեզ անակնկալի բերել, եթէ երբեք ամենօրեայ կրնար մեզ անակնկալի բերել, եթէ երբեք ամենօրեայ կրնար մեզ անակնկալի բերել, եթէ երբեք ամենօրեայ 
դրութեամբ աղօթքոդրութեամբ աղօթքոդրութեամբ աղօթքոդրութեամբ աղօթքով Աստուծոյ հետ ժամանակ կ'անցնենք: վ Աստուծոյ հետ ժամանակ կ'անցնենք: վ Աստուծոյ հետ ժամանակ կ'անցնենք: վ Աստուծոյ հետ ժամանակ կ'անցնենք: 
Աղօթող մարդը կրնայ տեսնել կամ զգալ գալիքը: Աղօթող Աղօթող մարդը կրնայ տեսնել կամ զգալ գալիքը: Աղօթող Աղօթող մարդը կրնայ տեսնել կամ զգալ գալիքը: Աղօթող Աղօթող մարդը կրնայ տեսնել կամ զգալ գալիքը: Աղօթող 
մարդը կը տեսնէ Սատանային մօտենալը իրեն դէպքերու մարդը կը տեսնէ Սատանային մօտենալը իրեն դէպքերու մարդը կը տեսնէ Սատանային մօտենալը իրեն դէպքերու մարդը կը տեսնէ Սատանային մօտենալը իրեն դէպքերու 
կամ անձերու միջոցաւ, եւ ըստ այնմ ալ կը զգուշանայ եւ կը կամ անձերու միջոցաւ, եւ ըստ այնմ ալ կը զգուշանայ եւ կը կամ անձերու միջոցաւ, եւ ըստ այնմ ալ կը զգուշանայ եւ կը կամ անձերու միջոցաւ, եւ ըստ այնմ ալ կը զգուշանայ եւ կը 
պատրաստուի:պատրաստուի:պատրաստուի:պատրաստուի:    

9) 9) 9) 9) Աշակերտները իրենք կամովին արթննալու փոխարէն` Աշակերտները իրենք կամովին արթննալու փոխարէն` Աշակերտները իրենք կամովին արթննալու փոխարէն` Աշակերտները իրենք կամովին արթննալու փոխարէն` 
փորձութիւփորձութիւփորձութիւփորձութիւնը ինը ինը ինը ի´́́́նք եկաւ եւ զիրենք արթնցուց: Նոյնը կը նք եկաւ եւ զիրենք արթնցուց: Նոյնը կը նք եկաւ եւ զիրենք արթնցուց: Նոյնը կը նք եկաւ եւ զիրենք արթնցուց: Նոյնը կը 
պատահի շատերու կեանքին մէջ: Մարդիկ իրենց մեղքերուն պատահի շատերու կեանքին մէջ: Մարդիկ իրենց մեղքերուն պատահի շատերու կեանքին մէջ: Մարդիկ իրենց մեղքերուն պատահի շատերու կեանքին մէջ: Մարդիկ իրենց մեղքերուն 
պատճառով հեռու կը մնան Աստուծմէ: Աստուած իր խօսքին պատճառով հեռու կը մնան Աստուծմէ: Աստուած իր խօսքին պատճառով հեռու կը մնան Աստուծմէ: Աստուած իր խօսքին պատճառով հեռու կը մնան Աստուծմէ: Աստուած իր խօսքին 
միջոցաւ, քարոզիչներուն միջոցաւ, զանազան անձերու միջոմիջոցաւ, քարոզիչներուն միջոցաւ, զանազան անձերու միջոմիջոցաւ, քարոզիչներուն միջոցաւ, զանազան անձերու միջոմիջոցաւ, քարոզիչներուն միջոցաւ, զանազան անձերու միջո----
ցաւ զիրենք կը հրաւիրէ արթննալու, զգաստանալու, գիտակցաւ զիրենք կը հրաւիրէ արթննալու, զգաստանալու, գիտակցաւ զիրենք կը հրաւիրէ արթննալու, զգաստանալու, գիտակցաւ զիրենք կը հրաւիրէ արթննալու, զգաստանալու, գիտակ----
ցութեանցութեանցութեանցութեան    գալու, հաւատքի գալու, եւ սակայն իրենք անտարգալու, հաւատքի գալու, եւ սակայն իրենք անտարգալու, հաւատքի գալու, եւ սակայն իրենք անտարգալու, հաւատքի գալու, եւ սակայն իրենք անտար----
բեր կը մնան, բայց յանկարծ փորձութիւն մը, աղէտ մը, բեր կը մնան, բայց յանկարծ փորձութիւն մը, աղէտ մը, բեր կը մնան, բայց յանկարծ փորձութիւն մը, աղէտ մը, բեր կը մնան, բայց յանկարծ փորձութիւն մը, աղէտ մը, 
հարուած մը, անակնկալ տխուր լուր մը կու գայ ցնցելու հարուած մը, անակնկալ տխուր լուր մը կու գայ ցնցելու հարուած մը, անակնկալ տխուր լուր մը կու գայ ցնցելու հարուած մը, անակնկալ տխուր լուր մը կու գայ ցնցելու 
զիրենք եւ զգաստութեան ու հաւատքի գիտակցութեան զիրենք եւ զգաստութեան ու հաւատքի գիտակցութեան զիրենք եւ զգաստութեան ու հաւատքի գիտակցութեան զիրենք եւ զգաստութեան ու հաւատքի գիտակցութեան 
բերելու: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ ամէն փորձութիւն կամ բերելու: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ ամէն փորձութիւն կամ բերելու: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ ամէն փորձութիւն կամ բերելու: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ ամէն փորձութիւն կամ 
աղէտ որ կըաղէտ որ կըաղէտ որ կըաղէտ որ կը    պատահի մարդուն` անոր անհաւատութեան պատահի մարդուն` անոր անհաւատութեան պատահի մարդուն` անոր անհաւատութեան պատահի մարդուն` անոր անհաւատութեան 
պատճառով է որ տեղի կ'ունենայ. ոմանց պարագային կրնայ պատճառով է որ տեղի կ'ունենայ. ոմանց պարագային կրնայ պատճառով է որ տեղի կ'ունենայ. ոմանց պարագային կրնայ պատճառով է որ տեղի կ'ունենայ. ոմանց պարագային կրնայ 
ատիկա իրենց անհաւատութեան հետեւանքով ըլլալ, ուրիշատիկա իրենց անհաւատութեան հետեւանքով ըլլալ, ուրիշատիկա իրենց անհաւատութեան հետեւանքով ըլլալ, ուրիշատիկա իրենց անհաւատութեան հետեւանքով ըլլալ, ուրիշ----
ներու պարագային, ճիշդ հակառակը, փորձութիւնը կրնայ ներու պարագային, ճիշդ հակառակը, փորձութիւնը կրնայ ներու պարագային, ճիշդ հակառակը, փորձութիւնը կրնայ ներու պարագային, ճիշդ հակառակը, փորձութիւնը կրնայ 
Աստուծոյ հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին հետեւանքը Աստուծոյ հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին հետեւանքը Աստուծոյ հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին հետեւանքը Աստուծոյ հանդէպ իրենց ունեցած հաւատքին հետեւանքը 
ըլլալ: Ոմանք կրնան ըլլալ: Ոմանք կրնան ըլլալ: Ոմանք կրնան ըլլալ: Ոմանք կրնան նեղութեան մէջ իյնալ իրենց ամբարնեղութեան մէջ իյնալ իրենց ամբարնեղութեան մէջ իյնալ իրենց ամբարնեղութեան մէջ իյնալ իրենց ամբարըըըըշշշշ----
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տութեան համար, ուրիշներ կրնան նեղութեան մէջ իյնալ տութեան համար, ուրիշներ կրնան նեղութեան մէջ իյնալ տութեան համար, ուրիշներ կրնան նեղութեան մէջ իյնալ տութեան համար, ուրիշներ կրնան նեղութեան մէջ իյնալ 
իրենց բարեպաշտութեան համար: Ուստի, մարդոց պատաիրենց բարեպաշտութեան համար: Ուստի, մարդոց պատաիրենց բարեպաշտութեան համար: Ուստի, մարդոց պատաիրենց բարեպաշտութեան համար: Ուստի, մարդոց պատա----
հող արտաքին երեւոյթներուհող արտաքին երեւոյթներուհող արտաքին երեւոյթներուհող արտաքին երեւոյթներունննն    վրայ հիմնուելով չենք կրնար վրայ հիմնուելով չենք կրնար վրայ հիմնուելով չենք կրնար վրայ հիմնուելով չենք կրնար 
գիտնալ կամ եզրակացնել թէ ոգիտնալ կամ եզրակացնել թէ ոգիտնալ կամ եզրակացնել թէ ոգիտնալ կամ եզրակացնել թէ ո´́́́վ արդար է եւ ով արդար է եւ ով արդար է եւ ով արդար է եւ ո´́́́վ չար: Մէկը վ չար: Մէկը վ չար: Մէկը վ չար: Մէկը 
որուն չարիք մը կ'ըորուն չարիք մը կ'ըորուն չարիք մը կ'ըորուն չարիք մը կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ չար մարդ է, եւ մէկը լլայ` չի նշանակեր թէ չար մարդ է, եւ մէկը լլայ` չի նշանակեր թէ չար մարդ է, եւ մէկը լլայ` չի նշանակեր թէ չար մարդ է, եւ մէկը 
որուն բարիք կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ լաւ մարդ է: Սողոմոն որուն բարիք կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ լաւ մարդ է: Սողոմոն որուն բարիք կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ լաւ մարդ է: Սողոմոն որուն բարիք կ'ըլլայ` չի նշանակեր թէ լաւ մարդ է: Սողոմոն 
իմաստուն կը հաստատէ, թէ կան արդար մարդիկ` որոնց գէշ իմաստուն կը հաստատէ, թէ կան արդար մարդիկ` որոնց գէշ իմաստուն կը հաստատէ, թէ կան արդար մարդիկ` որոնց գէշ իմաստուն կը հաստատէ, թէ կան արդար մարդիկ` որոնց գէշ 
բաներ կը պատահիբաներ կը պատահիբաներ կը պատահիբաներ կը պատահին, եւ կան ամբարիշտ մարդիկ` որոնցն, եւ կան ամբարիշտ մարդիկ` որոնցն, եւ կան ամբարիշտ մարդիկ` որոնցն, եւ կան ամբարիշտ մարդիկ` որոնց    լաւ լաւ լաւ լաւ 
բաներ կը պատահին (Ժողովող 8.14):բաներ կը պատահին (Ժողովող 8.14):բաներ կը պատահին (Ժողովող 8.14):բաներ կը պատահին (Ժողովող 8.14):    

10) 10) 10) 10) ««««ԶԶԶԶիս մատնողը ահաւաիս մատնողը ահաւաիս մատնողը ահաւաիս մատնողը ահաւասիկ հասաւսիկ հասաւսիկ հասաւսիկ հասաւ»:»:»:»:    Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս Երբ Յիսուս 
Յուդան ընտրեց` զինք Յուդան ընտրեց` զինք Յուդան ընտրեց` զինք Յուդան ընտրեց` զինք ««««առաքեալառաքեալառաքեալառաքեալ» » » » կոչեց, իսկ հիմա զինք կոչեց, իսկ հիմա զինք կոչեց, իսկ հիմա զինք կոչեց, իսկ հիմա զինք 
««««մատնիչմատնիչմատնիչմատնիչ» » » » կը կոչէ: Շատեր իրենց քրիստոնէական կեանքը կը կը կոչէ: Շատեր իրենց քրիստոնէական կեանքը կը կը կոչէ: Շատեր իրենց քրիստոնէական կեանքը կը կը կոչէ: Շատեր իրենց քրիստոնէական կեանքը կը 
սկսին իբրեւ առաքեալներ, բայց կ'աւարտեն իբրեւ սկսին իբրեւ առաքեալներ, բայց կ'աւարտեն իբրեւ սկսին իբրեւ առաքեալներ, բայց կ'աւարտեն իբրեւ սկսին իբրեւ առաքեալներ, բայց կ'աւարտեն իբրեւ 
մատնիչներ. կը սկսին Սուրբ Հոգիին հետ գործակցութեամբ, մատնիչներ. կը սկսին Սուրբ Հոգիին հետ գործակցութեամբ, մատնիչներ. կը սկսին Սուրբ Հոգիին հետ գործակցութեամբ, մատնիչներ. կը սկսին Սուրբ Հոգիին հետ գործակցութեամբ, 
բայց կ'աւարտեն Սատանային հետ գոբայց կ'աւարտեն Սատանային հետ գոբայց կ'աւարտեն Սատանային հետ գոբայց կ'աւարտեն Սատանային հետ գործակցութեամբ (հմմտ րծակցութեամբ (հմմտ րծակցութեամբ (հմմտ րծակցութեամբ (հմմտ 
Գաղատացիս 3.3). կը սկսին Աստուծոյ կողմէ առաքուած Գաղատացիս 3.3). կը սկսին Աստուծոյ կողմէ առաքուած Գաղատացիս 3.3). կը սկսին Աստուծոյ կողմէ առաքուած Գաղատացիս 3.3). կը սկսին Աստուծոյ կողմէ առաքուած 
աւետարանիչներ իբրեւ, բայց շուտով կը լքեն Աստուծոյ աւետարանիչներ իբրեւ, բայց շուտով կը լքեն Աստուծոյ աւետարանիչներ իբրեւ, բայց շուտով կը լքեն Աստուծոյ աւետարանիչներ իբրեւ, բայց շուտով կը լքեն Աստուծոյ 
Աւետարանը, որ զիրենք Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց Աւետարանը, որ զիրենք Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց Աւետարանը, որ զիրենք Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց Աւետարանը, որ զիրենք Քրիստոսի շնորհքին հրաւիրեց 
((((Գաղատացիս 1.6). կը սկսին Դեմասի նման Տիրոջ այգիին մէջ Գաղատացիս 1.6). կը սկսին Դեմասի նման Տիրոջ այգիին մէջ Գաղատացիս 1.6). կը սկսին Դեմասի նման Տիրոջ այգիին մէջ Գաղատացիս 1.6). կը սկսին Դեմասի նման Տիրոջ այգիին մէջ 
գործողներ իբրեւ, բայց յետոյ աշգործողներ իբրեւ, բայց յետոյ աշգործողներ իբրեւ, բայց յետոյ աշգործողներ իբրեւ, բայց յետոյ աշխարհըխարհըխարհըխարհը    նախընտրելով` դուրս նախընտրելով` դուրս նախընտրելով` դուրս նախընտրելով` դուրս 
կու գանկու գանկու գանկու գան    Տիրոջ այգիէն (Բ.Տիմոթէոս 4.9). կը սկսին Սաւուղի Տիրոջ այգիէն (Բ.Տիմոթէոս 4.9). կը սկսին Սաւուղի Տիրոջ այգիէն (Բ.Տիմոթէոս 4.9). կը սկսին Սաւուղի Տիրոջ այգիէն (Բ.Տիմոթէոս 4.9). կը սկսին Սաւուղի 
նման Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալով, բայց կ'աւարտեն նման Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալով, բայց կ'աւարտեն նման Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալով, բայց կ'աւարտեն նման Սուրբ Հոգիին օծութիւնը ստանալով, բայց կ'աւարտեն 
դարձեալ Սաւուղի նման չար ոգիներու թիրախ դառնալով դարձեալ Սաւուղի նման չար ոգիներու թիրախ դառնալով դարձեալ Սաւուղի նման չար ոգիներու թիրախ դառնալով դարձեալ Սաւուղի նման չար ոգիներու թիրախ դառնալով 
((((Ա.Թագաւորաց 10.10, 16.14, 18.10), կը սկսին առաքելական Ա.Թագաւորաց 10.10, 16.14, 18.10), կը սկսին առաքելական Ա.Թագաւորաց 10.10, 16.14, 18.10), կը սկսին առաքելական Ա.Թագաւորաց 10.10, 16.14, 18.10), կը սկսին առաքելական 
մաքուր հաւատքով, բայց կմաքուր հաւատքով, բայց կմաքուր հաւատքով, բայց կմաքուր հաւատքով, բայց կ''''աւարտեն մոլար հոսանքներու եւ աւարտեն մոլար հոսանքներու եւ աւարտեն մոլար հոսանքներու եւ աւարտեն մոլար հոսանքներու եւ 
ուղղութիւններուուղղութիւններուուղղութիւններուուղղութիւններու    մոլորեցուցիչ վարդապետութիւններու մոլորեցուցիչ վարդապետութիւններու մոլորեցուցիչ վարդապետութիւններու մոլորեցուցիչ վարդապետութիւններու 
հետեւելով:հետեւելով:հետեւելով:հետեւելով:    

11) 11) 11) 11) Որո՞նք են այսօրուան մատնիչ Յուդաները: Անոնք Որո՞նք են այսօրուան մատնիչ Յուդաները: Անոնք Որո՞նք են այսօրուան մատնիչ Յուդաները: Անոնք Որո՞նք են այսօրուան մատնիչ Յուդաները: Անոնք 
որոնք Յիսուսի որոնք Յիսուսի որոնք Յիսուսի որոնք Յիսուսի սէրը սիրով չենսէրը սիրով չենսէրը սիրով չենսէրը սիրով չեն    փոխադարձեր` Յուդայի նման փոխադարձեր` Յուդայի նման փոխադարձեր` Յուդայի նման փոխադարձեր` Յուդայի նման 
դաւաճանած կ'ըլլան զինք: Երբ մեզի հանդէպ իր ցուդաւաճանած կ'ըլլան զինք: Երբ մեզի հանդէպ իր ցուդաւաճանած կ'ըլլան զինք: Երբ մեզի հանդէպ իր ցուդաւաճանած կ'ըլլան զինք: Երբ մեզի հանդէպ իր ցուցացացացաբերած բերած բերած բերած 
սիրոյն ոսիրոյն ոսիրոյն ոսիրոյն ու գուրգուրանքին փոխարէն, սէր ու գուրգոււ գուրգուրանքին փոխարէն, սէր ու գուրգոււ գուրգուրանքին փոխարէն, սէր ու գուրգոււ գուրգուրանքին փոխարէն, սէր ու գուրգուրանք րանք րանք րանք 
չենք ցուցաբերեր ուրիշներուն հանդէպ` դաւաչենք ցուցաբերեր ուրիշներուն հանդէպ` դաւաչենք ցուցաբերեր ուրիշներուն հանդէպ` դաւաչենք ցուցաբերեր ուրիշներուն հանդէպ` դաւաճանած ճանած ճանած ճանած 
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կ'ըլլանք զինք: Երբ կը վայելենք Տիրոջ համբերութիւնը բայց կ'ըլլանք զինք: Երբ կը վայելենք Տիրոջ համբերութիւնը բայց կ'ըլլանք զինք: Երբ կը վայելենք Տիրոջ համբերութիւնը բայց կ'ըլլանք զինք: Երբ կը վայելենք Տիրոջ համբերութիւնը բայց 
չենք համբերեր ուրիշներու տկարութեանց` դաւաճանած չենք համբերեր ուրիշներու տկարութեանց` դաւաճանած չենք համբերեր ուրիշներու տկարութեանց` դաւաճանած չենք համբերեր ուրիշներու տկարութեանց` դաւաճանած 
կ'ըլլանք զինք: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ Տէրը անհամբերակ'ըլլանք զինք: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ Տէրը անհամբերակ'ըլլանք զինք: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ Տէրը անհամբերակ'ըլլանք զինք: Մենք պիտի ուզէի՞նք որ Տէրը անհամբերա----
տար գտնոտար գտնոտար գտնոտար գտնուէր մեզի հանդէպ ամէն անգամ ւէր մեզի հանդէպ ամէն անգամ ւէր մեզի հանդէպ ամէն անգամ ւէր մեզի հանդէպ ամէն անգամ որ որ որ որ տկարութիւն մը տկարութիւն մը տկարութիւն մը տկարութիւն մը 
արձանագրէինք. պիտի ուզէի՞նք որ Աստուած պատժէր մեզ արձանագրէինք. պիտի ուզէի՞նք որ Աստուած պատժէր մեզ արձանագրէինք. պիտի ուզէի՞նք որ Աստուած պատժէր մեզ արձանագրէինք. պիտի ուզէի՞նք որ Աստուած պատժէր մեզ 
ամէն անգամ երբ մեղք մը գործէինք: Ինչ որ կ'ուզենք որ ամէն անգամ երբ մեղք մը գործէինք: Ինչ որ կ'ուզենք որ ամէն անգամ երբ մեղք մը գործէինք: Ինչ որ կ'ուզենք որ ամէն անգամ երբ մեղք մը գործէինք: Ինչ որ կ'ուզենք որ 
Աստուած ընէ մեզի համար` նոյնը մենք պէտք է ընենք Աստուած ընէ մեզի համար` նոյնը մենք պէտք է ընենք Աստուած ընէ մեզի համար` նոյնը մենք պէտք է ընենք Աստուած ընէ մեզի համար` նոյնը մենք պէտք է ընենք 
իրարու համար:իրարու համար:իրարու համար:իրարու համար:    

    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

ՈՈՈՈ´́́́վ Տէր, Դուն որ ուրախութեան աղբիւրն ես`վ Տէր, Դուն որ ուրախութեան աղբիւրն ես`վ Տէր, Դուն որ ուրախութեան աղբիւրն ես`վ Տէր, Դուն որ ուրախութեան աղբիւրն ես`    
ինծի համար տրտմեցար,ինծի համար տրտմեցար,ինծի համար տրտմեցար,ինծի համար տրտմեցար,    
որպէսզի ուրախութիւն աղբերես սրտէս:որպէսզի ուրախութիւն աղբերես սրտէս:որպէսզի ուրախութիւն աղբերես սրտէս:որպէսզի ուրախութիւն աղբերես սրտէս:    
ՈՈՈՈ´́́́վ Փրկիչ, Դուն որ խաղաղվ Փրկիչ, Դուն որ խաղաղվ Փրկիչ, Դուն որ խաղաղվ Փրկիչ, Դուն որ խաղաղութեան իշխանն ես`ութեան իշխանն ես`ութեան իշխանն ես`ութեան իշխանն ես`    
ինծի համար տագնապեցար,ինծի համար տագնապեցար,ինծի համար տագնապեցար,ինծի համար տագնապեցար,    
որպէսզի խաղաղութիւն շնորհես ինծի:որպէսզի խաղաղութիւն շնորհես ինծի:որպէսզի խաղաղութիւն շնորհես ինծի:որպէսզի խաղաղութիւն շնորհես ինծի:    
ՈՈՈՈ´́́́վ Քրիստոս, Դուն որ Չարին կողմէվ Քրիստոս, Դուն որ Չարին կողմէվ Քրիստոս, Դուն որ Չարին կողմէվ Քրիստոս, Դուն որ Չարին կողմէ    
գետին փռուածները կանգնեցնողն ես`գետին փռուածները կանգնեցնողն ես`գետին փռուածները կանգնեցնողն ես`գետին փռուածները կանգնեցնողն ես`    
ինծի համար գետին փռուեցար,ինծի համար գետին փռուեցար,ինծի համար գետին փռուեցար,ինծի համար գետին փռուեցար,    
որպէսզի վերցնես ու վեր պահես զիս գետնէն:որպէսզի վերցնես ու վեր պահես զիս գետնէն:որպէսզի վերցնես ու վեր պահես զիս գետնէն:որպէսզի վերցնես ու վեր պահես զիս գետնէն:    
ՈՈՈՈ´́́́վ Յիսուս, Դուն որ աղօթքվ Յիսուս, Դուն որ աղօթքվ Յիսուս, Դուն որ աղօթքվ Յիսուս, Դուն որ աղօթքներուներուներուներու    պատասխանողն ես`պատասխանողն ես`պատասխանողն ես`պատասխանողն ես`    
ինծի համար աղօթեցիր,ինծի համար աղօթեցիր,ինծի համար աղօթեցիր,ինծի համար աղօթեցիր,    
որպէսզի փառքիդ համար աղօթել սորվեցնես ինծի:որպէսզի փառքիդ համար աղօթել սորվեցնես ինծի:որպէսզի փառքիդ համար աղօթել սորվեցնես ինծի:որպէսզի փառքիդ համար աղօթել սորվեցնես ինծի:    
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««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր»»»»ըըըը    
((((Մատթէոս 6.9Մատթէոս 6.9Մատթէոս 6.9Մատթէոս 6.9----13131313))))    

    
««««Հայր մեր երկնաւոր, սրբաբանուիՀայր մեր երկնաւոր, սրբաբանուիՀայր մեր երկնաւոր, սրբաբանուիՀայր մեր երկնաւոր, սրբաբանուի´ ´ ´ ´ անունդանունդանունդանունդ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 

6.9):6.9):6.9):6.9):    
1) 1) 1) 1) ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր»:»:»:»:    Այս բառին մասին քանի մը նշումներ.Այս բառին մասին քանի մը նշումներ.Այս բառին մասին քանի մը նշումներ.Այս բառին մասին քանի մը նշումներ.----    
ա) Տէրունական աղօթքին այս առաջին բառով, Քրիստոս ա) Տէրունական աղօթքին այս առաջին բառով, Քրիստոս ա) Տէրունական աղօթքին այս առաջին բառով, Քրիստոս ա) Տէրունական աղօթքին այս առաջին բառով, Քրիստոս 

կը սորվեցնէ մեզի, որ Աստուած` միայն Աստուած չէ, միայն կը սորվեցնէ մեզի, որ Աստուած` միայն Աստուած չէ, միայն կը սորվեցնէ մեզի, որ Աստուած` միայն Աստուած չէ, միայն կը սորվեցնէ մեզի, որ Աստուած` միայն Աստուած չէ, միայն 
արարիչ չէ, այլ հաարարիչ չէ, այլ հաարարիչ չէ, այլ հաարարիչ չէ, այլ հա´́́́յր է, գթառայր է, գթառայր է, գթառայր է, գթառա´́́́տ եւ սիրալիտ եւ սիրալիտ եւ սիրալիտ եւ սիրալի´́́́ր հայր մը. ր հայր մը. ր հայր մը. ր հայր մը. հայր հայր հայր հայր 
մը` որ կ'ուզէ տաքուկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել իր մը` որ կ'ուզէ տաքուկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել իր մը` որ կ'ուզէ տաքուկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել իր մը` որ կ'ուզէ տաքուկ հաղորդակցութեան մէջ մտնել իր 
զաւակներուն հետ, անկեղծ յարաբերութիւն մշակել անոնց զաւակներուն հետ, անկեղծ յարաբերութիւն մշակել անոնց զաւակներուն հետ, անկեղծ յարաբերութիւն մշակել անոնց զաւակներուն հետ, անկեղծ յարաբերութիւն մշակել անոնց 
հետ. եւ ուստի, աղօթքի ժամանակ պէտք է անոր հետ վարուիլ հետ. եւ ուստի, աղօթքի ժամանակ պէտք է անոր հետ վարուիլ հետ. եւ ուստի, աղօթքի ժամանակ պէտք է անոր հետ վարուիլ հետ. եւ ուստի, աղօթքի ժամանակ պէտք է անոր հետ վարուիլ 
ու խօսիլ իբր այդպիսին:ու խօսիլ իբր այդպիսին:ու խօսիլ իբր այդպիսին:ու խօսիլ իբր այդպիսին:    

Հայր մեր երկնաւոր,Հայր մեր երկնաւոր,Հայր մեր երկնաւոր,Հայր մեր երկնաւոր,    
սրբաբանուիսրբաբանուիսրբաբանուիսրբաբանուի´ ´ ´ ´ անունդ.անունդ.անունդ.անունդ.    
թող գայ արքայութթող գայ արքայութթող գայ արքայութթող գայ արքայութիւնդ,իւնդ,իւնդ,իւնդ,    
թող կատարուի քու կամքդ,թող կատարուի քու կամքդ,թող կատարուի քու կամքդ,թող կատարուի քու կամքդ,    
ինչպէս որ երկինքի մէջ`ինչպէս որ երկինքի մէջ`ինչպէս որ երկինքի մէջ`ինչպէս որ երկինքի մէջ`    
այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:    
Ամենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացը    
այսօր եւս մեզի տուր:այսօր եւս մեզի տուր:այսօր եւս մեզի տուր:այսօր եւս մեզի տուր:    
ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքները,մեր յանցանքները,մեր յանցանքները,մեր յանցանքները,    
ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց`    
որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:    
Եւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ մի´ ´ ´ ´ տարտարտարտար    
որ փորձութեան մէջ իյնանք.որ փորձութեան մէջ իյնանք.որ փորձութեան մէջ իյնանք.որ փորձութեան մէջ իյնանք.    
այայայայլ մեզ չարէն ազատէլ մեզ չարէն ազատէլ մեզ չարէն ազատէլ մեզ չարէն ազատէ´:´:´:´:    
Որովհետեւ քուկդ են միշտՈրովհետեւ քուկդ են միշտՈրովհետեւ քուկդ են միշտՈրովհետեւ քուկդ են միշտ    
արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն:արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն:արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն:արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն:    
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Քրիստոս, հետեւաբար, կ'ուզէ որ աղօթքի պահուն մենք Քրիստոս, հետեւաբար, կ'ուզէ որ աղօթքի պահուն մենք Քրիստոս, հետեւաբար, կ'ուզէ որ աղօթքի պահուն մենք Քրիստոս, հետեւաբար, կ'ուզէ որ աղօթքի պահուն մենք 
գիտակցինք թէ մեր Հօրը հեգիտակցինք թէ մեր Հօրը հեգիտակցինք թէ մեր Հօրը հեգիտակցինք թէ մեր Հօրը հետ է որ կը խօսինք, մեր Հօրը հետ է տ է որ կը խօսինք, մեր Հօրը հետ է տ է որ կը խօսինք, մեր Հօրը հետ է տ է որ կը խօսինք, մեր Հօրը հետ է 
որ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք: Արդարեւ, աղօթքը որ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք: Արդարեւ, աղօթքը որ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք: Արդարեւ, աղօթքը որ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնենք: Արդարեւ, աղօթքը 
մարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիէ պարպուած չոր երկխօսումարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիէ պարպուած չոր երկխօսումարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիէ պարպուած չոր երկխօսումարդոց եւ Աստուծոյ միջեւ հոգիէ պարպուած չոր երկխօսու----
թիւն մը չէ միայն, այլ` Հօր մը յարաբերութիւնն է իր զաւակթիւն մը չէ միայն, այլ` Հօր մը յարաբերութիւնն է իր զաւակթիւն մը չէ միայն, այլ` Հօր մը յարաբերութիւնն է իր զաւակթիւն մը չէ միայն, այլ` Հօր մը յարաբերութիւնն է իր զաւակ----
ներուն հետ:ներուն հետ:ներուն հետ:ներուն հետ:    

Սիրելիներ, մենք աղօթքի պահուն կ'անդրադառնա՞նք թէ Սիրելիներ, մենք աղօթքի պահուն կ'անդրադառնա՞նք թէ Սիրելիներ, մենք աղօթքի պահուն կ'անդրադառնա՞նք թէ Սիրելիներ, մենք աղօթքի պահուն կ'անդրադառնա՞նք թէ 
մերմերմերմեր    Հօրը հետ է որ կը խօսինք, եւ մեր սիրտը իր ամբողջական Հօրը հետ է որ կը խօսինք, եւ մեր սիրտը իր ամբողջական Հօրը հետ է որ կը խօսինք, եւ մեր սիրտը իր ամբողջական Հօրը հետ է որ կը խօսինք, եւ մեր սիրտը իր ամբողջական 
մերկութեամբը կը պարզե՞նք անոր դիմաց: Կը խօսի՞նք անոր մերկութեամբը կը պարզե՞նք անոր դիմաց: Կը խօսի՞նք անոր մերկութեամբը կը պարզե՞նք անոր դիմաց: Կը խօսի՞նք անոր մերկութեամբը կը պարզե՞նք անոր դիմաց: Կը խօսի՞նք անոր 
մեր տկարութիւններուն մասին, որպէսզի անոր զօրակցումեր տկարութիւններուն մասին, որպէսզի անոր զօրակցումեր տկարութիւններուն մասին, որպէսզի անոր զօրակցումեր տկարութիւններուն մասին, որպէսզի անոր զօրակցու----
թիւնը վայելենք: Կը բացայայտե՞նք անոր դիմաց մեր թիւնը վայելենք: Կը բացայայտե՞նք անոր դիմաց մեր թիւնը վայելենք: Կը բացայայտե՞նք անոր դիմաց մեր թիւնը վայելենք: Կը բացայայտե՞նք անոր դիմաց մեր 
մոլութիւնները, որպէսզի ազատագրէ մեզ անոնցմէ:մոլութիւնները, որպէսզի ազատագրէ մեզ անոնցմէ:մոլութիւնները, որպէսզի ազատագրէ մեզ անոնցմէ:մոլութիւնները, որպէսզի ազատագրէ մեզ անոնցմէ:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր»:»:»:»:    Հին Կտակարանին մէջ նաեւ Աստուած հայր Հին Կտակարանին մէջ նաեւ Աստուած հայր Հին Կտակարանին մէջ նաեւ Աստուած հայր Հին Կտակարանին մէջ նաեւ Աստուած հայր 
էր, բայց հրեաներուն կողմէ ան չէր դիտուեր իբր այդպիսին: էր, բայց հրեաներուն կողմէ ան չէր դիտուեր իբր այդպիսին: էր, բայց հրեաներուն կողմէ ան չէր դիտուեր իբր այդպիսին: էր, բայց հրեաներուն կողմէ ան չէր դիտուեր իբր այդպիսին: 
Հրեաներուն համար Աստուծոյ ու մարդուն յարաբերութիւնը Հրեաներուն համար Աստուծոյ ու մարդուն յարաբերութիւնը Հրեաներուն համար Աստուծոյ ու մարդուն յարաբերութիւնը Հրեաներուն համար Աստուծոյ ու մարդուն յարաբերութիւնը 
դատաւորի ու դատապարտուածի յարաբերութիւն էր, տէրի դատաւորի ու դատապարտուածի յարաբերութիւն էր, տէրի դատաւորի ու դատապարտուածի յարաբերութիւն էր, տէրի դատաւորի ու դատապարտուածի յարաբերութիւն էր, տէրի 
ու ծառայի յարաբերութիւն էր, հրամայողի ու հրամայուածի ու ծառայի յարաբերութիւն էր, հրամայողի ու հրամայուածի ու ծառայի յարաբերութիւն էր, հրամայողի ու հրամայուածի ու ծառայի յարաբերութիւն էր, հրամայողի ու հրամայուածի 
յարաբերյարաբերյարաբերյարաբերութիւն էր, մեղաւորը պատժողի ու մեղքին համար ութիւն էր, մեղաւորը պատժողի ու մեղքին համար ութիւն էր, մեղաւորը պատժողի ու մեղքին համար ութիւն էր, մեղաւորը պատժողի ու մեղքին համար 
պատժուածի յարաբերութիւն էր: Եւ այս բոլորին համար ալ, պատժուածի յարաբերութիւն էր: Եւ այս բոլորին համար ալ, պատժուածի յարաբերութիւն էր: Եւ այս բոլորին համար ալ, պատժուածի յարաբերութիւն էր: Եւ այս բոլորին համար ալ, 
հրեաներ կը վախնային Աստուծմէ, որովհետեւ իրենց հրեաներ կը վախնային Աստուծմէ, որովհետեւ իրենց հրեաներ կը վախնային Աստուծմէ, որովհետեւ իրենց հրեաներ կը վախնային Աստուծմէ, որովհետեւ իրենց 
հայեացքով Աստուած պատժող ու հարուածող Աստուած էր, հայեացքով Աստուած պատժող ու հարուածող Աստուած էր, հայեացքով Աստուած պատժող ու հարուածող Աստուած էր, հայեացքով Աստուած պատժող ու հարուածող Աստուած էր, 
վրէժխնդիր ու քինախնդիր Աստուած էր: Այս մտածողութիւնը վրէժխնդիր ու քինախնդիր Աստուած էր: Այս մտածողութիւնը վրէժխնդիր ու քինախնդիր Աստուած էր: Այս մտածողութիւնը վրէժխնդիր ու քինախնդիր Աստուած էր: Այս մտածողութիւնը 
իրենց մօտ իրենց մօտ իրենց մօտ իրենց մօտ յառաջ եկած ու զարգացած էր հիմնական երեք յառաջ եկած ու զարգացած էր հիմնական երեք յառաջ եկած ու զարգացած էր հիմնական երեք յառաջ եկած ու զարգացած էր հիմնական երեք 
մեզի ծանօթ պատճառներով. առաջին, Սոդոմի ու Գոմորի մեզի ծանօթ պատճառներով. առաջին, Սոդոմի ու Գոմորի մեզի ծանօթ պատճառներով. առաջին, Սոդոմի ու Գոմորի մեզի ծանօթ պատճառներով. առաջին, Սոդոմի ու Գոմորի 
կործանումին եւ անոնց բնակիչներուն հանդէպ Աստուծոյ կործանումին եւ անոնց բնակիչներուն հանդէպ Աստուծոյ կործանումին եւ անոնց բնակիչներուն հանդէպ Աստուծոյ կործանումին եւ անոնց բնակիչներուն հանդէպ Աստուծոյ 
ցուցաբերած ցուցաբերած ցուցաբերած ցուցաբերած ««««անգութանգութանգութանգութ» » » » վերաբերմունքին պատճառով: վերաբերմունքին պատճառով: վերաբերմունքին պատճառով: վերաբերմունքին պատճառով: 
Երկրորդ, Եգիպտացիներուն ուղղած իր հարուածներուն Երկրորդ, Եգիպտացիներուն ուղղած իր հարուածներուն Երկրորդ, Եգիպտացիներուն ուղղած իր հարուածներուն Երկրորդ, Եգիպտացիներուն ուղղած իր հարուածներուն 
պատճառով: Եւ երրորդ, իր պատճառով: Եւ երրորդ, իր պատճառով: Եւ երրորդ, իր պատճառով: Եւ երրորդ, իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը անունը զուր տեղ իրենց բերանը անունը զուր տեղ իրենց բերանը անունը զուր տեղ իրենց բերանը 
չառնելու պատուէրը սահմանելուն պատճառով (Ելից 20.7):չառնելու պատուէրը սահմանելուն պատճառով (Ելից 20.7):չառնելու պատուէրը սահմանելուն պատճառով (Ելից 20.7):չառնելու պատուէրը սահմանելուն պատճառով (Ելից 20.7):    

Դժբախտաբար, այսօր եւս շատ մարդիկ, նոյնիսկ հաւաԴժբախտաբար, այսօր եւս շատ մարդիկ, նոյնիսկ հաւաԴժբախտաբար, այսօր եւս շատ մարդիկ, նոյնիսկ հաւաԴժբախտաբար, այսօր եւս շատ մարդիկ, նոյնիսկ հաւա----
տացեալ մարդիկ, կորսնցուցած են Աստուծոյ հայրութեան տացեալ մարդիկ, կորսնցուցած են Աստուծոյ հայրութեան տացեալ մարդիկ, կորսնցուցած են Աստուծոյ հայրութեան տացեալ մարդիկ, կորսնցուցած են Աստուծոյ հայրութեան 
հանդէպ իրենց հաւատքն ու վստահութիւնը այս կամ այդ հանդէպ իրենց հաւատքն ու վստահութիւնը այս կամ այդ հանդէպ իրենց հաւատքն ու վստահութիւնը այս կամ այդ հանդէպ իրենց հաւատքն ու վստահութիւնը այս կամ այդ 
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աղէտին պատճառով որ տեղի ունեցաղէտին պատճառով որ տեղի ունեցաղէտին պատճառով որ տեղի ունեցաղէտին պատճառով որ տեղի ունեցած է իրենց կեանքին մէջ: ած է իրենց կեանքին մէջ: ած է իրենց կեանքին մէջ: ած է իրենց կեանքին մէջ: 
Փորձանքի, աղէտի, դժբախտութեան, տառաՓորձանքի, աղէտի, դժբախտութեան, տառաՓորձանքի, աղէտի, դժբախտութեան, տառաՓորձանքի, աղէտի, դժբախտութեան, տառապանքի կամ պանքի կամ պանքի կամ պանքի կամ 
ցաւի հանդիպած մարդիկ, կը տրամաբանեն, որ եթէ ցաւի հանդիպած մարդիկ, կը տրամաբանեն, որ եթէ ցաւի հանդիպած մարդիկ, կը տրամաբանեն, որ եթէ ցաւի հանդիպած մարդիկ, կը տրամաբանեն, որ եթէ 
Աստուած բարի ու գթառատ հայր է` ինչո՞ւ թոյլ տուաւ կամ Աստուած բարի ու գթառատ հայր է` ինչո՞ւ թոյլ տուաւ կամ Աստուած բարի ու գթառատ հայր է` ինչո՞ւ թոյլ տուաւ կամ Աստուած բարի ու գթառատ հայր է` ինչո՞ւ թոյլ տուաւ կամ 
ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ նման չարիքներ պատահին: Եւ ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ նման չարիքներ պատահին: Եւ ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ նման չարիքներ պատահին: Եւ ինչո՞ւ թոյլ կու տայ որ նման չարիքներ պատահին: Եւ 
սակայն, սիրելինեսակայն, սիրելինեսակայն, սիրելինեսակայն, սիրելինե´́́́ր, Աստուած մեր հայրն է`ր, Աստուած մեր հայրն է`ր, Աստուած մեր հայրն է`ր, Աստուած մեր հայրն է`    փորձութեան փորձութեան փորձութեան փորձութեան 
հանդիպինք թէ ոչ: Աստուած մեր հայրն է` նեղութեան ու հանդիպինք թէ ոչ: Աստուած մեր հայրն է` նեղութեան ու հանդիպինք թէ ոչ: Աստուած մեր հայրն է` նեղութեան ու հանդիպինք թէ ոչ: Աստուած մեր հայրն է` նեղութեան ու 
ցաւի մէջ իյնանք թէ ոչ: Միթէ երբ զաւակ մը նեղութեան մէջ ցաւի մէջ իյնանք թէ ոչ: Միթէ երբ զաւակ մը նեղութեան մէջ ցաւի մէջ իյնանք թէ ոչ: Միթէ երբ զաւակ մը նեղութեան մէջ ցաւի մէջ իյնանք թէ ոչ: Միթէ երբ զաւակ մը նեղութեան մէջ 
իյնայ` իր երկրաւոր հայրը կը դադրի՞ իր հայրը ըլլալէ: Արդ, իյնայ` իր երկրաւոր հայրը կը դադրի՞ իր հայրը ըլլալէ: Արդ, իյնայ` իր երկրաւոր հայրը կը դադրի՞ իր հայրը ըլլալէ: Արդ, իյնայ` իր երկրաւոր հայրը կը դադրի՞ իր հայրը ըլլալէ: Արդ, 
ինչպէս նեղութեան մէջ ինկող զաւակի մը համար` իր հայրը ինչպէս նեղութեան մէջ ինկող զաւակի մը համար` իր հայրը ինչպէս նեղութեան մէջ ինկող զաւակի մը համար` իր հայրը ինչպէս նեղութեան մէջ ինկող զաւակի մը համար` իր հայրը 
չի դադրիր իր հայրը ըլլալէ, նչի դադրիր իր հայրը ըլլալէ, նչի դադրիր իր հայրը ըլլալէ, նչի դադրիր իր հայրը ըլլալէ, նոյնպէս ալ, երբ մենք ոյնպէս ալ, երբ մենք ոյնպէս ալ, երբ մենք ոյնպէս ալ, երբ մենք 
հանդիպինք ցաւի կամ հիւանդութեան, փորձանքի կամ հանդիպինք ցաւի կամ հիւանդութեան, փորձանքի կամ հանդիպինք ցաւի կամ հիւանդութեան, փորձանքի կամ հանդիպինք ցաւի կամ հիւանդութեան, փորձանքի կամ 
փորձութեան` Աստուած չի դադրիր մեր հայրը ըլլալէ: փորձութեան` Աստուած չի դադրիր մեր հայրը ըլլալէ: փորձութեան` Աստուած չի դադրիր մեր հայրը ըլլալէ: փորձութեան` Աստուած չի դադրիր մեր հայրը ըլլալէ: 
Մտաբերենք, թէ Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց խաչին վրայ Մտաբերենք, թէ Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց խաչին վրայ Մտաբերենք, թէ Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց խաչին վրայ Մտաբերենք, թէ Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց խաչին վրայ 
եղած ժամանակ (Ղուկաս 23.34): Աստուած չի դադրիր մեր եղած ժամանակ (Ղուկաս 23.34): Աստուած չի դադրիր մեր եղած ժամանակ (Ղուկաս 23.34): Աստուած չի դադրիր մեր եղած ժամանակ (Ղուկաս 23.34): Աստուած չի դադրիր մեր 
հայրը ըլլալէ, թէկուզ մարդիկ խաչեն մեզ` հայրը ըլլալէ, թէկուզ մարդիկ խաչեն մեզ` հայրը ըլլալէ, թէկուզ մարդիկ խաչեն մեզ` հայրը ըլլալէ, թէկուզ մարդիկ խաչեն մեզ` մեզի դէմ յարուցած մեզի դէմ յարուցած մեզի դէմ յարուցած մեզի դէմ յարուցած 
իրենց հալածանքներով ու զրպարտողական խօսքերով:իրենց հալածանքներով ու զրպարտողական խօսքերով:իրենց հալածանքներով ու զրպարտողական խօսքերով:իրենց հալածանքներով ու զրպարտողական խօսքերով:    

գ) Հրեաներուն համար Աստուած այն հայրը չէր որ գ) Հրեաներուն համար Աստուած այն հայրը չէր որ գ) Հրեաներուն համար Աստուած այն հայրը չէր որ գ) Հրեաներուն համար Աստուած այն հայրը չէր որ 
կ'ուզէր իր զաւակներուն բարի պարգեւներ շնորհել, մինչդեռ կ'ուզէր իր զաւակներուն բարի պարգեւներ շնորհել, մինչդեռ կ'ուզէր իր զաւակներուն բարի պարգեւներ շնորհել, մինչդեռ կ'ուզէր իր զաւակներուն բարի պարգեւներ շնորհել, մինչդեռ 
հաւատացեալ քրիստոնեային համար, Աստուած այնպիսի հաւատացեալ քրիստոնեային համար, Աստուած այնպիսի հաւատացեալ քրիստոնեային համար, Աստուած այնպիսի հաւատացեալ քրիստոնեային համար, Աստուած այնպիսի 
հայր մըն է, որ ամէն բարի պարգեւ կրնայ ու կ'ուհայր մըն է, որ ամէն բարի պարգեւ կրնայ ու կ'ուհայր մըն է, որ ամէն բարի պարգեւ կրնայ ու կ'ուհայր մըն է, որ ամէն բարի պարգեւ կրնայ ու կ'ուզէ պարգեւել զէ պարգեւել զէ պարգեւել զէ պարգեւել 
մեզի (Մատթէոս 7.11: Ղուկաս 11.13): Յակոբոս առաքեալ կը մեզի (Մատթէոս 7.11: Ղուկաս 11.13): Յակոբոս առաքեալ կը մեզի (Մատթէոս 7.11: Ղուկաս 11.13): Յակոբոս առաքեալ կը մեզի (Մատթէոս 7.11: Ղուկաս 11.13): Յակոբոս առաքեալ կը 
վկայէ թէ բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւները կու վկայէ թէ բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւները կու վկայէ թէ բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւները կու վկայէ թէ բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւները կու 
գան երկինքէն Հօր Աստուծմէ (Յակոբոս 1.17):գան երկինքէն Հօր Աստուծմէ (Յակոբոս 1.17):գան երկինքէն Հօր Աստուծմէ (Յակոբոս 1.17):գան երկինքէն Հօր Աստուծմէ (Յակոբոս 1.17):    

դ) դ) դ) դ) ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր»:»:»:»:    ««««Երբ զԱստուած Հայր կը կոչենք, պարտաւոր Երբ զԱստուած Հայր կը կոչենք, պարտաւոր Երբ զԱստուած Հայր կը կոչենք, պարտաւոր Երբ զԱստուած Հայր կը կոչենք, պարտաւոր 
ենք բարութեամբ եւ սրբութեամբ անոր զաւակները ըլլենք բարութեամբ եւ սրբութեամբ անոր զաւակները ըլլենք բարութեամբ եւ սրբութեամբ անոր զաւակները ըլլենք բարութեամբ եւ սրբութեամբ անոր զաւակները ըլլալ, եւ ալ, եւ ալ, եւ ալ, եւ 
ոոոո´́́́չ թէ չարութեամբ ու մեղքով` խորթ զաւակները: Որովչ թէ չարութեամբ ու մեղքով` խորթ զաւակները: Որովչ թէ չարութեամբ ու մեղքով` խորթ զաւակները: Որովչ թէ չարութեամբ ու մեղքով` խորթ զաւակները: Որով----
հետեւ, որուն նմանութիւնը որ ունինք` զանիկահետեւ, որուն նմանութիւնը որ ունինք` զանիկահետեւ, որուն նմանութիւնը որ ունինք` զանիկահետեւ, որուն նմանութիւնը որ ունինք` զանիկա´ ´ ´ ´ է որ մեր է որ մեր է որ մեր է որ մեր 
հայրը կ'անուանենք` կահայրը կ'անուանենք` կահայրը կ'անուանենք` կահայրը կ'անուանենք` կա´́́́մ զԱստուած եւ կամ զԱստուած եւ կամ զԱստուած եւ կամ զԱստուած եւ կա´́́́մ Սատանան: մ Սատանան: մ Սատանան: մ Սատանան: 
[[[[Եթէ մեղքի կեանք կ'ապրինք` Սատանան է մեր հայրը, իսկ Եթէ մեղքի կեանք կ'ապրինք` Սատանան է մեր հայրը, իսկ Եթէ մեղքի կեանք կ'ապրինք` Սատանան է մեր հայրը, իսկ Եթէ մեղքի կեանք կ'ապրինք` Սատանան է մեր հայրը, իսկ 
եթէ արդար կեանք կ'ապրինք` Աստուած է մեր հայրեթէ արդար կեանք կ'ապրինք` Աստուած է մեր հայրեթէ արդար կեանք կ'ապրինք` Աստուած է մեր հայրեթէ արդար կեանք կ'ապրինք` Աստուած է մեր հայրը]: ը]: ը]: ը]: 
ԳիտցիԳիտցիԳիտցիԳիտցի´́́́ր, որ, որ, որ, ո´́́́վ մարդ, եթէ քու մէջդ մեղք ու չարիք ըլլայ եւ վ մարդ, եթէ քու մէջդ մեղք ու չարիք ըլլայ եւ վ մարդ, եթէ քու մէջդ մեղք ու չարիք ըլլայ եւ վ մարդ, եթէ քու մէջդ մեղք ու չարիք ըլլայ եւ 
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զԱստուած զԱստուած զԱստուած զԱստուած ««««հայրհայրհայրհայր» » » » կոչես, դուն զԱստուած է որ քու գործած կոչես, դուն զԱստուած է որ քու գործած կոչես, դուն զԱստուած է որ քու գործած կոչես, դուն զԱստուած է որ քու գործած 
մեղքերուդ ու չարիքներուդ հայրը անուանած կ'ըլլաս, ինչ որ մեղքերուդ ու չարիքներուդ հայրը անուանած կ'ըլլաս, ինչ որ մեղքերուդ ու չարիքներուդ հայրը անուանած կ'ըլլաս, ինչ որ մեղքերուդ ու չարիքներուդ հայրը անուանած կ'ըլլաս, ինչ որ 
աններելի է: Ուրեմն, եթէ քու հայրդ Սատանան է որ աններելի է: Ուրեմն, եթէ քու հայրդ Սատանան է որ աններելի է: Ուրեմն, եթէ քու հայրդ Սատանան է որ աններելի է: Ուրեմն, եթէ քու հայրդ Սատանան է որ 
անդունդներու մէջ է, դուն ի՞նչպէս դէպի երկանդունդներու մէջ է, դուն ի՞նչպէս դէպի երկանդունդներու մէջ է, դուն ի՞նչպէս դէպի երկանդունդներու մէջ է, դուն ի՞նչպէս դէպի երկինք դառնալով ինք դառնալով ինք դառնալով ինք դառնալով 
զԱստուած կը կանչես, կամ ի՞նչպէս աչքդ ու աղօթքդ երկինք զԱստուած կը կանչես, կամ ի՞նչպէս աչքդ ու աղօթքդ երկինք զԱստուած կը կանչես, կամ ի՞նչպէս աչքդ ու աղօթքդ երկինք զԱստուած կը կանչես, կամ ի՞նչպէս աչքդ ու աղօթքդ երկինք 
կը բարձրացնես, որովհետեւ Սատանան երկինքէն զրկուեցաւ կը բարձրացնես, որովհետեւ Սատանան երկինքէն զրկուեցաւ կը բարձրացնես, որովհետեւ Սատանան երկինքէն զրկուեցաւ կը բարձրացնես, որովհետեւ Սատանան երկինքէն զրկուեցաւ 
անդառնալիօրէն: Եթէ չար մէկն ես եւ անդառնալիօրէն: Եթէ չար մէկն ես եւ անդառնալիօրէն: Եթէ չար մէկն ես եւ անդառնալիօրէն: Եթէ չար մէկն ես եւ ««««Հայր մեր որ երկինքի Հայր մեր որ երկինքի Հայր մեր որ երկինքի Հայր մեր որ երկինքի 
մէջ եսմէջ եսմէջ եսմէջ ես» » » » կ'ըսես, բարի Հօրը նման չես, այլ նման ես Սատանակ'ըսես, բարի Հօրը նման չես, այլ նման ես Սատանակ'ըսես, բարի Հօրը նման չես, այլ նման ես Սատանակ'ըսես, բարի Հօրը նման չես, այլ նման ես Սատանա----
յին` որուն նմանեցար քու չարյին` որուն նմանեցար քու չարյին` որուն նմանեցար քու չարյին` որուն նմանեցար քու չարիքներովդիքներովդիքներովդիքներովդ»:»:»:»: ( ( ( (Գրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր ՏաթեւաԳրիգոր Տաթեւա----
ցի):ցի):ցի):ցի):    

ե) Աստուած իբրեւ ստեղծիչ` հայրն է իր բոլոր արարածե) Աստուած իբրեւ ստեղծիչ` հայրն է իր բոլոր արարածե) Աստուած իբրեւ ստեղծիչ` հայրն է իր բոլոր արարածե) Աստուած իբրեւ ստեղծիչ` հայրն է իր բոլոր արարած----
ներուն, բայց յատուկ կերպով հայրն է անոնց` որոնք կ'ընդուներուն, բայց յատուկ կերպով հայրն է անոնց` որոնք կ'ընդուներուն, բայց յատուկ կերպով հայրն է անոնց` որոնք կ'ընդուներուն, բայց յատուկ կերպով հայրն է անոնց` որոնք կ'ընդու----
նին Քրիստոսը ու կը հաւատան անոր (Յովհաննէս 1.12: նին Քրիստոսը ու կը հաւատան անոր (Յովհաննէս 1.12: նին Քրիստոսը ու կը հաւատան անոր (Յովհաննէս 1.12: նին Քրիստոսը ու կը հաւատան անոր (Յովհաննէս 1.12: 
Գաղատացիս 3.26: Եփեսացիս 1.5): Այլ խօսքով, բոլոր Գաղատացիս 3.26: Եփեսացիս 1.5): Այլ խօսքով, բոլոր Գաղատացիս 3.26: Եփեսացիս 1.5): Այլ խօսքով, բոլոր Գաղատացիս 3.26: Եփեսացիս 1.5): Այլ խօսքով, բոլոր 
մարդիկը զաւակներն են մարդիկը զաւակներն են մարդիկը զաւակներն են մարդիկը զաւակներն են Աստուծոյ` անոր կողմէ ստեղծուած Աստուծոյ` անոր կողմէ ստեղծուած Աստուծոյ` անոր կողմէ ստեղծուած Աստուծոյ` անոր կողմէ ստեղծուած 
ըլլալու իրենց հանգամանքով, իսկ հաւատացեալները ըլլալու իրենց հանգամանքով, իսկ հաւատացեալները ըլլալու իրենց հանգամանքով, իսկ հաւատացեալները ըլլալու իրենց հանգամանքով, իսկ հաւատացեալները 
զաւակներն են Աստուծոյ` որդեգրութեամբ:զաւակներն են Աստուծոյ` որդեգրութեամբ:զաւակներն են Աստուծոյ` որդեգրութեամբ:զաւակներն են Աստուծոյ` որդեգրութեամբ:    

զ) զ) զ) զ) ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր»:»:»:»:    Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է պատուենք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է պատուենք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է պատուենք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է պատուենք 
զինք. զինք. զինք. զինք. ««««Եթէ ես հայր եմ` իմ պատիւս ո՞ւր էԵթէ ես հայր եմ` իմ պատիւս ո՞ւր էԵթէ ես հայր եմ` իմ պատիւս ո՞ւր էԵթէ ես հայր եմ` իմ պատիւս ո՞ւր է»»»» ( ( ( (Մաղաքիա 1.6): Մաղաքիա 1.6): Մաղաքիա 1.6): Մաղաքիա 1.6): 
ԶԱստուած իր կեանքով ու գործով չպաԶԱստուած իր կեանքով ու գործով չպաԶԱստուած իր կեանքով ու գործով չպաԶԱստուած իր կեանքով ու գործով չպատուող մարդը` պէտք տուող մարդը` պէտք տուող մարդը` պէտք տուող մարդը` պէտք 
չէ չէ չէ չէ ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » ըսէ: ԶԱստուած ըսէ: ԶԱստուած ըսէ: ԶԱստուած ըսէ: ԶԱստուած ««««ՀայրՀայրՀայրՀայր» » » » կրնան կոչել միայն կրնան կոչել միայն կրնան կոչել միայն կրնան կոչել միայն 
անոնք` որոնք կը պատուեն, կը մեծարեն, կը բարձրացնեն, անոնք` որոնք կը պատուեն, կը մեծարեն, կը բարձրացնեն, անոնք` որոնք կը պատուեն, կը մեծարեն, կը բարձրացնեն, անոնք` որոնք կը պատուեն, կը մեծարեն, կը բարձրացնեն, 
կ'օրհներգեն ու կ'օրհներգեն ու կ'օրհներգեն ու կ'օրհներգեն ու կը կը կը կը գովաբանեն զանիկա:գովաբանեն զանիկա:գովաբանեն զանիկա:գովաբանեն զանիկա:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է կատարենք իր կամԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է կատարենք իր կամԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է կատարենք իր կամԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է կատարենք իր կամ----
քը, իսկ իր կամքը իր Որդիին հաւատալն է. քը, իսկ իր կամքը իր Որդիին հաւատալն է. քը, իսկ իր կամքը իր Որդիին հաւատալն է. քը, իսկ իր կամքը իր Որդիին հաւատալն է. ««««Հօրս կամքՀօրս կամքՀօրս կամքՀօրս կամքը ը ը ը 
հետեւեալն է.հետեւեալն է.հետեւեալն է.հետեւեալն է.----    Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` Ով որ տեսնէ Որդին եւ հաւատայ անոր` 
յաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարույաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարույաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարույաւիտենական կեանք պիտի ունենայ, եւ ես պիտի յարու----
ցանեմ զայն վերջին օրըցանեմ զայն վերջին օրըցանեմ զայն վերջին օրըցանեմ զայն վերջին օրը»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.40): ԶՔրիստոս իբրեւ Յովհաննէս 6.40): ԶՔրիստոս իբրեւ Յովհաննէս 6.40): ԶՔրիստոս իբրեւ Յովհաննէս 6.40): ԶՔրիստոս իբրեւ 
Փրկիչ չճանչցող ու չընդունող անձ մը` պէտք չէ զԱստուած Փրկիչ չճանչցող ու չընդունող անձ մը` պէտք չէ զԱստուած Փրկիչ չճանչցող ու չընդունող անձ մը` պէտք չէ զԱստուած Փրկիչ չճանչցող ու չընդունող անձ մը` պէտք չէ զԱստուած 
Հայր կոչէ:Հայր կոչէ:Հայր կոչէ:Հայր կոչէ:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հնազԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հնազԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հնազԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հնազանդինք իրեն անդինք իրեն անդինք իրեն անդինք իրեն 
ինչպէս պիտի հնազանդէինք մեր երկրաւոր հօրը: Կարելի չէ ինչպէս պիտի հնազանդէինք մեր երկրաւոր հօրը: Կարելի չէ ինչպէս պիտի հնազանդէինք մեր երկրաւոր հօրը: Կարելի չէ ինչպէս պիտի հնազանդէինք մեր երկրաւոր հօրը: Կարելի չէ 
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անհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ եւ զանիկա Հայր կոչել, որովհեանհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ եւ զանիկա Հայր կոչել, որովհեանհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ եւ զանիկա Հայր կոչել, որովհեանհնազանդ ըլլալ Աստուծոյ եւ զանիկա Հայր կոչել, որովհե----
տեւ Աստուած չի կրնար անհնազանդ մարդուն Հայրը ըլլալ:տեւ Աստուած չի կրնար անհնազանդ մարդուն Հայրը ըլլալ:տեւ Աստուած չի կրնար անհնազանդ մարդուն Հայրը ըլլալ:տեւ Աստուած չի կրնար անհնազանդ մարդուն Հայրը ըլլալ:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է եղբայրԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է եղբայրԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է եղբայրԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է եղբայր----քոյր քոյր քոյր քոյր 
նկատենք զիրար եւ պէտք է սիրենք իրար անկեղնկատենք զիրար եւ պէտք է սիրենք իրար անկեղնկատենք զիրար եւ պէտք է սիրենք իրար անկեղնկատենք զիրար եւ պէտք է սիրենք իրար անկեղծ ու մաքուր ծ ու մաքուր ծ ու մաքուր ծ ու մաքուր 
սիրով: Եթէ եղբայրսիրով: Եթէ եղբայրսիրով: Եթէ եղբայրսիրով: Եթէ եղբայր----քոյր չենք նկատեր զիրար եւ իբր քոյր չենք նկատեր զիրար եւ իբր քոյր չենք նկատեր զիրար եւ իբր քոյր չենք նկատեր զիրար եւ իբր 
այդպիսին չենք սիրեր ու չենք պատուեր այդպիսին չենք սիրեր ու չենք պատուեր այդպիսին չենք սիրեր ու չենք պատուեր այդպիսին չենք սիրեր ու չենք պատուեր զզզզիրար` իրաւունք իրար` իրաւունք իրար` իրաւունք իրար` իրաւունք 
չունինք զԱստուած Հայր կոչելու, որովհետեւ Աստուած չի չունինք զԱստուած Հայր կոչելու, որովհետեւ Աստուած չի չունինք զԱստուած Հայր կոչելու, որովհետեւ Աստուած չի չունինք զԱստուած Հայր կոչելու, որովհետեւ Աստուած չի 
կրնար ուրիշին հանդէպ մաքուր սէր չունեցողին Հայրը ըլլալ:կրնար ուրիշին հանդէպ մաքուր սէր չունեցողին Հայրը ըլլալ:կրնար ուրիշին հանդէպ մաքուր սէր չունեցողին Հայրը ըլլալ:կրնար ուրիշին հանդէպ մաքուր սէր չունեցողին Հայրը ըլլալ:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ զրպԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ զրպԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ զրպԵթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ զրպարտենք, բամարտենք, բամարտենք, բամարտենք, բամ----
բասենք ու չարախօսենք մէկս միւսը, իսկ եթէ կը զրպարտենք, բասենք ու չարախօսենք մէկս միւսը, իսկ եթէ կը զրպարտենք, բասենք ու չարախօսենք մէկս միւսը, իսկ եթէ կը զրպարտենք, բասենք ու չարախօսենք մէկս միւսը, իսկ եթէ կը զրպարտենք, 
կը բամբասենք ու կը չարախօսենք մէկս միւսը` պէտք չէ կը բամբասենք ու կը չարախօսենք մէկս միւսը` պէտք չէ կը բամբասենք ու կը չարախօսենք մէկս միւսը` պէտք չէ կը բամբասենք ու կը չարախօսենք մէկս միւսը` պէտք չէ 
զԱստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիզԱստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիզԱստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիզԱստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի´ ´ ´ ´ 
կրնար բամբասողներուն  ու զրպարտողներուն Հայրը ըլլալ կրնար բամբասողներուն  ու զրպարտողներուն Հայրը ըլլալ կրնար բամբասողներուն  ու զրպարտողներուն Հայրը ըլլալ կրնար բամբասողներուն  ու զրպարտողներուն Հայրը ըլլալ 
կամ Հայրը կոչուիլ: Բամբասողին հայրը Սակամ Հայրը կոչուիլ: Բամբասողին հայրը Սակամ Հայրը կոչուիլ: Բամբասողին հայրը Սակամ Հայրը կոչուիլ: Բամբասողին հայրը Սատանան է եւ ոտանան է եւ ոտանան է եւ ոտանան է եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ Աստուած, որովհետեւ Սատանան ինքն է որ մնայուն կերթէ Աստուած, որովհետեւ Սատանան ինքն է որ մնայուն կերթէ Աստուած, որովհետեւ Սատանան ինքն է որ մնայուն կերթէ Աստուած, որովհետեւ Սատանան ինքն է որ մնայուն կեր----
պով կը չարախօսէ հաւատացեալները (Յայտնութիւն 12.10):պով կը չարախօսէ հաւատացեալները (Յայտնութիւն 12.10):պով կը չարախօսէ հաւատացեալները (Յայտնութիւն 12.10):պով կը չարախօսէ հաւատացեալները (Յայտնութիւն 12.10):    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է եւ մենք իր զաւակները` պէտք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է եւ մենք իր զաւակները` պէտք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է եւ մենք իր զաւակները` պէտք Եթէ Աստուած մեր Հայրն է եւ մենք իր զաւակները` պէտք 
չէ նախանձինք իրարու, այլ պէտք է բարին ցանկանք իրարու չէ նախանձինք իրարու, այլ պէտք է բարին ցանկանք իրարու չէ նախանձինք իրարու, այլ պէտք է բարին ցանկանք իրարու չէ նախանձինք իրարու, այլ պէտք է բարին ցանկանք իրարու 
համար: Եթէ բարին չենք ցանկար իրարհամար: Եթէ բարին չենք ցանկար իրարհամար: Եթէ բարին չենք ցանկար իրարհամար: Եթէ բարին չենք ցանկար իրարու համար` պէտք չէ ու համար` պէտք չէ ու համար` պէտք չէ ու համար` պէտք չէ 
բարին Աստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիբարին Աստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիբարին Աստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չիբարին Աստուած մեր Հայրը կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի´ ´ ´ ´ 
կրնար բարին չցանկացողին Հայրը ըլլալ:կրնար բարին չցանկացողին Հայրը ըլլալ:կրնար բարին չցանկացողին Հայրը ըլլալ:կրնար բարին չցանկացողին Հայրը ըլլալ:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է սիրենք իր Որդիին Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է սիրենք իր Որդիին Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է սիրենք իր Որդիին Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է սիրենք իր Որդիին 
սուրբ Պատարագը: Եթէ յատուկ սէր ու հաւատք չունինք իր սուրբ Պատարագը: Եթէ յատուկ սէր ու հաւատք չունինք իր սուրբ Պատարագը: Եթէ յատուկ սէր ու հաւատք չունինք իր սուրբ Պատարագը: Եթէ յատուկ սէր ու հաւատք չունինք իր 
Որդիին սուրբ Պատարագին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստոՈրդիին սուրբ Պատարագին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստոՈրդիին սուրբ Պատարագին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստոՈրդիին սուրբ Պատարագին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած ւած ւած ւած 
Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին 
պատարագումին հանդէպ անտարբեր եղողին Հայրը ըլլալ:պատարագումին հանդէպ անտարբեր եղողին Հայրը ըլլալ:պատարագումին հանդէպ անտարբեր եղողին Հայրը ըլլալ:պատարագումին հանդէպ անտարբեր եղողին Հայրը ըլլալ:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հաղորդուինք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հաղորդուինք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հաղորդուինք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է հաղորդուինք իր 
Որդիին մարմինով եւ արիւնով: Եթէ յաճախակիօրէն չենք Որդիին մարմինով եւ արիւնով: Եթէ յաճախակիօրէն չենք Որդիին մարմինով եւ արիւնով: Եթէ յաճախակիօրէն չենք Որդիին մարմինով եւ արիւնով: Եթէ յաճախակիօրէն չենք 
հաղորդուիր Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով, եւ կամ եթէ միայն հաղորդուիր Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով, եւ կամ եթէ միայն հաղորդուիր Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով, եւ կամ եթէ միայն հաղորդուիր Տիրոջ մարմինով եւ արիւնով, եւ կամ եթէ միայն 
տտտտօնական օրերուն կը հաղորդուինք` պէտք չէ զԱստուած օնական օրերուն կը հաղորդուինք` պէտք չէ զԱստուած օնական օրերուն կը հաղորդուինք` պէտք չէ զԱստուած օնական օրերուն կը հաղորդուինք` պէտք չէ զԱստուած 
Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին Հայր կոչենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար իր Որդիին 
մարմինն ու արիւնը չճաշակողներուն Հայրը ըլլալ:մարմինն ու արիւնը չճաշակողներուն Հայրը ըլլալ:մարմինն ու արիւնը չճաշակողներուն Հայրը ըլլալ:մարմինն ու արիւնը չճաշակողներուն Հայրը ըլլալ:    
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Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է վկայութիւն տանք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է վկայութիւն տանք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է վկայութիւն տանք իր Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է վկայութիւն տանք իր 
Որդիին մասին եւ պէտք է աշխատինք անոր փրկութիւնը Որդիին մասին եւ պէտք է աշխատինք անոր փրկութիւնը Որդիին մասին եւ պէտք է աշխատինք անոր փրկութիւնը Որդիին մասին եւ պէտք է աշխատինք անոր փրկութիւնը 
տարածել: Եթէ տարածել: Եթէ տարածել: Եթէ տարածել: Եթէ չենք վկայեր Յիսուսի սիրոյն մասին եւ չենք չենք վկայեր Յիսուսի սիրոյն մասին եւ չենք չենք վկայեր Յիսուսի սիրոյն մասին եւ չենք չենք վկայեր Յիսուսի սիրոյն մասին եւ չենք 
աշխատիր անոր փրկութիւնը տարածել` պէտք չէ զԱստուած աշխատիր անոր փրկութիւնը տարածել` պէտք չէ զԱստուած աշխատիր անոր փրկութիւնը տարածել` պէտք չէ զԱստուած աշխատիր անոր փրկութիւնը տարածել` պէտք չէ զԱստուած 
Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` մասնաւոր հետաքրքրութիւն Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` մասնաւոր հետաքրքրութիւն Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` մասնաւոր հետաքրքրութիւն Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` մասնաւոր հետաքրքրութիւն 
պէտք է պէտք է պէտք է պէտք է ունենանք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ներշնչուած ու ունենանք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ներշնչուած ու ունենանք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ներշնչուած ու ունենանք Սուրբ Հոգիին միջոցաւ ներշնչուած ու 
գրուած Աստուածաշունչին գրուած Աստուածաշունչին գրուած Աստուածաշունչին գրուած Աստուածաշունչին հանդէպհանդէպհանդէպհանդէպ: : : : Եթէ հետաքրքրութիւն Եթէ հետաքրքրութիւն Եթէ հետաքրքրութիւն Եթէ հետաքրքրութիւն 
չոչոչոչունինք Աստուածաշունչին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած ւնինք Աստուածաշունչին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած ւնինք Աստուածաշունչին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած ւնինք Աստուածաշունչին նկատմամբ` պէտք չէ զԱստուած 
Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:Հայր կոչենք:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ սիրենք մեղքը: Եթէ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ սիրենք մեղքը: Եթէ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ սիրենք մեղքը: Եթէ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք չէ սիրենք մեղքը: Եթէ 
կը սիրենք մեղքը` պէտք չէ զԱստուած Հայր կոչենք: Անոնք կը սիրենք մեղքը` պէտք չէ զԱստուած Հայր կոչենք: Անոնք կը սիրենք մեղքը` պէտք չէ զԱստուած Հայր կոչենք: Անոնք կը սիրենք մեղքը` պէտք չէ զԱստուած Հայր կոչենք: Անոնք 
որոնք կը սիրեն մեղքը ու հաճոյք կ'առնեն անկէ` չեն կրնար որոնք կը սիրեն մեղքը ու հաճոյք կ'առնեն անկէ` չեն կրնար որոնք կը սիրեն մեղքը ու հաճոյք կ'առնեն անկէ` չեն կրնար որոնք կը սիրեն մեղքը ու հաճոյք կ'առնեն անկէ` չեն կրնար 
զԱստուած ունենալ իբրեւ Հայր, որովհեզԱստուած ունենալ իբրեւ Հայր, որովհեզԱստուած ունենալ իբրեւ Հայր, որովհեզԱստուած ունենալ իբրեւ Հայր, որովհետեւ Աստուած անմեղ տեւ Աստուած անմեղ տեւ Աստուած անմեղ տեւ Աստուած անմեղ 
է ու անմեղները սիրող:է ու անմեղները սիրող:է ու անմեղները սիրող:է ու անմեղները սիրող:    

Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է զոհողութիւններ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է զոհողութիւններ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է զոհողութիւններ Եթէ Աստուած մեր Հայրն է` պէտք է զոհողութիւններ 
յանձն առնենք իրարու համար, որովհետեւ Հայրը ինքն ալ իր յանձն առնենք իրարու համար, որովհետեւ Հայրը ինքն ալ իր յանձն առնենք իրարու համար, որովհետեւ Հայրը ինքն ալ իր յանձն առնենք իրարու համար, որովհետեւ Հայրը ինքն ալ իր 
Որդին զոհեց մեզի համար: Եթէ զոհողութիւններ յանձն չենք Որդին զոհեց մեզի համար: Եթէ զոհողութիւններ յանձն չենք Որդին զոհեց մեզի համար: Եթէ զոհողութիւններ յանձն չենք Որդին զոհեց մեզի համար: Եթէ զոհողութիւններ յանձն չենք 
առներ իրարու համար` պէտք չէ մեզի համար իր Որդին առներ իրարու համար` պէտք չէ մեզի համար իր Որդին առներ իրարու համար` պէտք չէ մեզի համար իր Որդին առներ իրարու համար` պէտք չէ մեզի համար իր Որդին 
զոհած Աստուածզոհած Աստուածզոհած Աստուածզոհած Աստուածը մեր Հայրը կոչենք:ը մեր Հայրը կոչենք:ը մեր Հայրը կոչենք:ը մեր Հայրը կոչենք:    

է) Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց, քաջալերելու համար է) Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց, քաջալերելու համար է) Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց, քաջալերելու համար է) Յիսուս զԱստուած Հայր կոչեց, քաջալերելու համար 
անապաշխար մեղաւորները դարձի գալու իրեն այն անապաշխար մեղաւորները դարձի գալու իրեն այն անապաշխար մեղաւորները դարձի գալու իրեն այն անապաշխար մեղաւորները դարձի գալու իրեն այն 
հաւատքով ու վստահութեամբ` որ Աստուած հայրաբար հաւատքով ու վստահութեամբ` որ Աստուած հայրաբար հաւատքով ու վստահութեամբ` որ Աստուած հայրաբար հաւատքով ու վստահութեամբ` որ Աստուած հայրաբար 
պիտի ներէ իրենց բոլոր մեղքերը, եւ արդէն, պիտի ներէ իրենց բոլոր մեղքերը, եւ արդէն, պիտի ներէ իրենց բոլոր մեղքերը, եւ արդէն, պիտի ներէ իրենց բոլոր մեղքերը, եւ արդէն, ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր»»»»ին մէջ ին մէջ ին մէջ ին մէջ 
մեղքերու ներում կը հայցուի: Անառակ որդինմեղքերու ներում կը հայցուի: Անառակ որդինմեղքերու ներում կը հայցուի: Անառակ որդինմեղքերու ներում կը հայցուի: Անառակ որդին    երբ հօրը երբ հօրը երբ հօրը երբ հօրը 
դարձաւ իր մեղաւորութիւնը խոստովանելու` զանիկա հայր դարձաւ իր մեղաւորութիւնը խոստովանելու` զանիկա հայր դարձաւ իր մեղաւորութիւնը խոստովանելու` զանիկա հայր դարձաւ իր մեղաւորութիւնը խոստովանելու` զանիկա հայր 
կոչեց (Ղուկաս 15.21). բայց միայն իր դարձի գալէն ետք չէր որ կոչեց (Ղուկաս 15.21). բայց միայն իր դարձի գալէն ետք չէր որ կոչեց (Ղուկաս 15.21). բայց միայն իր դարձի գալէն ետք չէր որ կոչեց (Ղուկաս 15.21). բայց միայն իր դարձի գալէն ետք չէր որ 
զանիկա հայր կոչեց, այլ նախքան իր դարձի գալը (Ղուկաս զանիկա հայր կոչեց, այլ նախքան իր դարձի գալը (Ղուկաս զանիկա հայր կոչեց, այլ նախքան իր դարձի գալը (Ղուկաս զանիկա հայր կոչեց, այլ նախքան իր դարձի գալը (Ղուկաս 
15.1715.1715.1715.17----18): 18): 18): 18): Անառակ որդիին առակին պատումով, Յիսուս Անառակ որդիին առակին պատումով, Յիսուս Անառակ որդիին առակին պատումով, Յիսուս Անառակ որդիին առակին պատումով, Յիսուս 
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ամէն անձ որուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ամէն անձ որուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ամէն անձ որուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ ամէն անձ որ    դարձի կու գայ դարձի կու գայ դարձի կու գայ դարձի կու գայ 
Աստուծոյ` պէտք է անդրադառնայ թէ իր հօրն է որ դարձի կու Աստուծոյ` պէտք է անդրադառնայ թէ իր հօրն է որ դարձի կու Աստուծոյ` պէտք է անդրադառնայ թէ իր հօրն է որ դարձի կու Աստուծոյ` պէտք է անդրադառնայ թէ իր հօրն է որ դարձի կու 
գայ, եւ պէտք է վստահ գիտնայ որ Աստուած հայրաբար գայ, եւ պէտք է վստահ գիտնայ որ Աստուած հայրաբար գայ, եւ պէտք է վստահ գիտնայ որ Աստուած հայրաբար գայ, եւ պէտք է վստահ գիտնայ որ Աստուած հայրաբար 
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պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը, քաւէ իր բոլոր յանցանքները, պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը, քաւէ իր բոլոր յանցանքները, պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը, քաւէ իր բոլոր յանցանքները, պիտի ներէ իր բոլոր մեղքերը, քաւէ իր բոլոր յանցանքները, 
ու սրբէ իր բոլոր անօրէնութիւնները:ու սրբէ իր բոլոր անօրէնութիւնները:ու սրբէ իր բոլոր անօրէնութիւնները:ու սրբէ իր բոլոր անօրէնութիւնները:    

ը) Յիսուս յաճախ զԱստուած հայր կոչեց (Յովհաննէս ը) Յիսուս յաճախ զԱստուած հայր կոչեց (Յովհաննէս ը) Յիսուս յաճախ զԱստուած հայր կոչեց (Յովհաննէս ը) Յիսուս յաճախ զԱստուած հայր կոչեց (Յովհաննէս 
5555.17,36,37,43, 8.28, 10.25,29,32,37, .17,36,37,43, 8.28, 10.25,29,32,37, .17,36,37,43, 8.28, 10.25,29,32,37, .17,36,37,43, 8.28, 10.25,29,32,37, եւայլնեւայլնեւայլնեւայլն), ), ), ), եւ մեզի ալ եւ մեզի ալ եւ մեզի ալ եւ մեզի ալ 
սորվեցուց զԱտուած հայր կոչել: Երբ Յիսուս զԱստուած հայր սորվեցուց զԱտուած հայր կոչել: Երբ Յիսուս զԱստուած հայր սորվեցուց զԱտուած հայր կոչել: Երբ Յիսուս զԱստուած հայր սորվեցուց զԱտուած հայր կոչել: Երբ Յիսուս զԱստուած հայր 
կը կոչէ ու մեզի ալ նոյն բանը ընել կը սորվեցնէ` ինքզինք կը կոչէ ու մեզի ալ նոյն բանը ընել կը սորվեցնէ` ինքզինք կը կոչէ ու մեզի ալ նոյն բանը ընել կը սորվեցնէ` ինքզինք կը կոչէ ու մեզի ալ նոյն բանը ընել կը սորվեցնէ` ինքզինք 
մեզի եղբայր դարձուցած կ'ըլլայ, եւ մեզ ալ իբրեւ իր մեզի եղբայր դարձուցած կ'ըլլայ, եւ մեզ ալ իբրեւ իր մեզի եղբայր դարձուցած կ'ըլլայ, եւ մեզ ալ իբրեւ իր մեզի եղբայր դարձուցած կ'ըլլայ, եւ մեզ ալ իբրեւ իր 
եղբայրներն ու քոյեղբայրներն ու քոյեղբայրներն ու քոյեղբայրներն ու քոյրերը ընդունած կ'ըլլայ:րերը ընդունած կ'ըլլայ:րերը ընդունած կ'ըլլայ:րերը ընդունած կ'ըլլայ:    Եթէ Քրիստոս ու Եթէ Քրիստոս ու Եթէ Քրիստոս ու Եթէ Քրիստոս ու 
մենք նոյն Աստուամենք նոյն Աստուամենք նոյն Աստուամենք նոյն Աստուածը ունինք իբրեւ հայր` կը նշանակէ թէ ծը ունինք իբրեւ հայր` կը նշանակէ թէ ծը ունինք իբրեւ հայր` կը նշանակէ թէ ծը ունինք իբրեւ հայր` կը նշանակէ թէ 
մենք Քրիստոսի հետ մէմենք Քրիստոսի հետ մէմենք Քրիստոսի հետ մէմենք Քրիստոսի հետ մէ´́́́կ ընտանիք ենք. եւ իբրեւ Քրիստոսի կ ընտանիք ենք. եւ իբրեւ Քրիստոսի կ ընտանիք ենք. եւ իբրեւ Քրիստոսի կ ընտանիք ենք. եւ իբրեւ Քրիստոսի 
ընտանիքին անդամները` մենք զմեզ պէտք է մաքուր պաընտանիքին անդամները` մենք զմեզ պէտք է մաքուր պաընտանիքին անդամները` մենք զմեզ պէտք է մաքուր պաընտանիքին անդամները` մենք զմեզ պէտք է մաքուր պա----
հենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար ընդունիլ պղծութիւն հենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար ընդունիլ պղծութիւն հենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար ընդունիլ պղծութիւն հենք, որովհետեւ Աստուած չի կրնար ընդունիլ պղծութիւն 
գործող անձ մը իբրեւ անդամ իր Որդիգործող անձ մը իբրեւ անդամ իր Որդիգործող անձ մը իբրեւ անդամ իր Որդիգործող անձ մը իբրեւ անդամ իր Որդիին ընտանիքին:ին ընտանիքին:ին ընտանիքին:ին ընտանիքին:    

թ)թ)թ)թ)    Յիսուս սորվեցուց մեզի զԱստուած հայր կոչել, Յիսուս սորվեցուց մեզի զԱստուած հայր կոչել, Յիսուս սորվեցուց մեզի զԱստուած հայր կոչել, Յիսուս սորվեցուց մեզի զԱստուած հայր կոչել, 
որպէսզի օգնէ մեզի որ մենք զմեզ անոր զաւակները որպէսզի օգնէ մեզի որ մենք զմեզ անոր զաւակները որպէսզի օգնէ մեզի որ մենք զմեզ անոր զաւակները որպէսզի օգնէ մեզի որ մենք զմեզ անոր զաւակները 
նկատենք: Չի բաւեր զԱստուած մեր հայրը նկատել. պէտք է նկատենք: Չի բաւեր զԱստուած մեր հայրը նկատել. պէտք է նկատենք: Չի բաւեր զԱստուած մեր հայրը նկատել. պէտք է նկատենք: Չի բաւեր զԱստուած մեր հայրը նկատել. պէտք է 
նաեւ մենք զմեզ անոր զաւակները նկատենք, ճիշդ ինչպէս նաեւ մենք զմեզ անոր զաւակները նկատենք, ճիշդ ինչպէս նաեւ մենք զմեզ անոր զաւակները նկատենք, ճիշդ ինչպէս նաեւ մենք զմեզ անոր զաւակները նկատենք, ճիշդ ինչպէս 
Յիսուս ինք` ինքզինք իր Հօրը Որդին կը նկատէր: ՅիՅիսուս ինք` ինքզինք իր Հօրը Որդին կը նկատէր: ՅիՅիսուս ինք` ինքզինք իր Հօրը Որդին կը նկատէր: ՅիՅիսուս ինք` ինքզինք իր Հօրը Որդին կը նկատէր: Յիսուս ոչ սուս ոչ սուս ոչ սուս ոչ 
միայն զԱստուած հայր կոչեց, այլ նաեւ ինքզինք անոր Որդին միայն զԱստուած հայր կոչեց, այլ նաեւ ինքզինք անոր Որդին միայն զԱստուած հայր կոչեց, այլ նաեւ ինքզինք անոր Որդին միայն զԱստուած հայր կոչեց, այլ նաեւ ինքզինք անոր Որդին 
կոչեց (Յովհաննէս 17.1): Հարկաւ պէտք չէ մոռնալ որ կոչեց (Յովհաննէս 17.1): Հարկաւ պէտք չէ մոռնալ որ կոչեց (Յովհաննէս 17.1): Հարկաւ պէտք չէ մոռնալ որ կոչեց (Յովհաննէս 17.1): Հարկաւ պէտք չէ մոռնալ որ 
Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է իր բնութեամբ, մինչդեռ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է իր բնութեամբ, մինչդեռ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է իր բնութեամբ, մինչդեռ մենք` Քրիստոս Աստուծոյ Որդին է իր բնութեամբ, մինչդեռ մենք` 
Աստուծոյ որդիներն ենք որդեգրութեամբ (Յովհաննէս 1.12: Աստուծոյ որդիներն ենք որդեգրութեամբ (Յովհաննէս 1.12: Աստուծոյ որդիներն ենք որդեգրութեամբ (Յովհաննէս 1.12: Աստուծոյ որդիներն ենք որդեգրութեամբ (Յովհաննէս 1.12: 
Հռոմայեցիս 8.23: Ա.Յովհաննէս 3.1):Հռոմայեցիս 8.23: Ա.Յովհաննէս 3.1):Հռոմայեցիս 8.23: Ա.Յովհաննէս 3.1):Հռոմայեցիս 8.23: Ա.Յովհաննէս 3.1):    

2) 2) 2) 2) ««««ՄերՄերՄերՄեր»: »: »: »: Այս բառով կը բացայայտուին հետեւեալ ճշմարԱյս բառով կը բացայայտուին հետեւեալ ճշմարԱյս բառով կը բացայայտուին հետեւեալ ճշմարԱյս բառով կը բացայայտուին հետեւեալ ճշմար----
տութիւնները.տութիւնները.տութիւնները.տութիւնները.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » բառը նախ ցոյց կու տայ որ Աստուած մեբառը նախ ցոյց կու տայ որ Աստուած մեբառը նախ ցոյց կու տայ որ Աստուած մեբառը նախ ցոյց կու տայ որ Աստուած մե´́́́ր ր ր ր 
հայրն է, այլ խօսքով` բոլորիհայրն է, այլ խօսքով` բոլորիհայրն է, այլ խօսքով` բոլորիհայրն է, այլ խօսքով` բոլորի´́́́ս հայրն է, եւ ոս հայրն է, եւ ոս հայրն է, եւ ոս հայրն է, եւ ո´́́́չ թէ միայն իմ, չ թէ միայն իմ, չ թէ միայն իմ, չ թէ միայն իմ, 
կամ միայն քու, կամ միայն անոր հայրը. ոկամ միայն քու, կամ միայն անոր հայրը. ոկամ միայն քու, կամ միայն անոր հայրը. ոկամ միայն քու, կամ միայն անոր հայրը. ո´́́́չ ալ միայն արչ ալ միայն արչ ալ միայն արչ ալ միայն ար----
դարներուն, նահապետներուն կամ մարգարդարներուն, նահապետներուն կամ մարգարդարներուն, նահապետներուն կամ մարգարդարներուն, նահապետներուն կամ մարգարէներուն հայրը:էներուն հայրը:էներուն հայրը:էներուն հայրը:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » բառը միաժամանակ կը պարզէ, որ Քրիստոսի բառը միաժամանակ կը պարզէ, որ Քրիստոսի բառը միաժամանակ կը պարզէ, որ Քրիստոսի բառը միաժամանակ կը պարզէ, որ Քրիստոսի 
հայեացքով բոլոր մարդիկը, յատկապէս աղօթող մարդիկը հայեացքով բոլոր մարդիկը, յատկապէս աղօթող մարդիկը հայեացքով բոլոր մարդիկը, յատկապէս աղօթող մարդիկը հայեացքով բոլոր մարդիկը, յատկապէս աղօթող մարդիկը 
եղբայր եւ քոյր են, եւ կամ պէեղբայր եւ քոյր են, եւ կամ պէեղբայր եւ քոյր են, եւ կամ պէեղբայր եւ քոյր են, եւ կամ պէ´́́́տք է այդպիսին ըլլան, տք է այդպիսին ըլլան, տք է այդպիսին ըլլան, տք է այդպիսին ըլլան, 
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որովհետեւ ունին նոյն հայրը, եւ բոլորը նոյն Աստուածն է որ որովհետեւ ունին նոյն հայրը, եւ բոլորը նոյն Աստուածն է որ որովհետեւ ունին նոյն հայրը, եւ բոլորը նոյն Աստուածն է որ որովհետեւ ունին նոյն հայրը, եւ բոլորը նոյն Աստուածն է որ 
կը կոչեն Հայր:կը կոչեն Հայր:կը կոչեն Հայր:կը կոչեն Հայր:    

գ) գ) գ) գ) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » բառով Յիսուս մբառով Յիսուս մբառով Յիսուս մբառով Յիսուս մեզ կը հրաւիրէ աղօթելու միասեզ կը հրաւիրէ աղօթելու միասեզ կը հրաւիրէ աղօթելու միասեզ կը հրաւիրէ աղօթելու միաս----
նաբար: Այլ խօսքով, Յիսուս կ'ուզէ որ ոնաբար: Այլ խօսքով, Յիսուս կ'ուզէ որ ոնաբար: Այլ խօսքով, Յիսուս կ'ուզէ որ ոնաբար: Այլ խօսքով, Յիսուս կ'ուզէ որ ո´́́́չ միայն առանձին չ միայն առանձին չ միայն առանձին չ միայն առանձին 
աղօթենք, այլեւ` ուրիշներուն հետ միասին աղօթենք աղօթենք, այլեւ` ուրիշներուն հետ միասին աղօթենք աղօթենք, այլեւ` ուրիշներուն հետ միասին աղօթենք աղօթենք, այլեւ` ուրիշներուն հետ միասին աղօթենք 
((((Մատթէոս 18.19Մատթէոս 18.19Մատթէոս 18.19Մատթէոս 18.19----20): 20): 20): 20): ՀաւատացեալնեՀաւատացեալնեՀաւատացեալնեՀաւատացեալները միասնաբար կը րը միասնաբար կը րը միասնաբար կը րը միասնաբար կը 
կազմեն Քրիստոսի մէկ ու միակ մարմինը, եւ ուստի անոնք կազմեն Քրիստոսի մէկ ու միակ մարմինը, եւ ուստի անոնք կազմեն Քրիստոսի մէկ ու միակ մարմինը, եւ ուստի անոնք կազմեն Քրիստոսի մէկ ու միակ մարմինը, եւ ուստի անոնք 
««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » ըսելով, այլ խօսըսելով, այլ խօսըսելով, այլ խօսըսելով, այլ խօսքով` զԱստուած իրենց հայրը քով` զԱստուած իրենց հայրը քով` զԱստուած իրենց հայրը քով` զԱստուած իրենց հայրը 
անուանելով, իրենց միութիւնն ու միասնակաանուանելով, իրենց միութիւնն ու միասնակաանուանելով, իրենց միութիւնն ու միասնակաանուանելով, իրենց միութիւնն ու միասնականութիւնն է որ նութիւնն է որ նութիւնն է որ նութիւնն է որ 
արտայայտած կ'ըլլան, եւ ըսած կ'ըլլան, թէ իրենք Քրիստոսի արտայայտած կ'ըլլան, եւ ըսած կ'ըլլան, թէ իրենք Քրիստոսի արտայայտած կ'ըլլան, եւ ըսած կ'ըլլան, թէ իրենք Քրիստոսի արտայայտած կ'ըլլան, եւ ըսած կ'ըլլան, թէ իրենք Քրիստոսի 
ընտանիքն են, եւ ունին մէընտանիքն են, եւ ունին մէընտանիքն են, եւ ունին մէընտանիքն են, եւ ունին մէ´́́́կ եւ նոկ եւ նոկ եւ նոկ եւ նո´́́́յն հայրը:յն հայրը:յն հայրը:յն հայրը:    

դ) Քրիստոս մարդոց սորվեցնելով դ) Քրիստոս մարդոց սորվեցնելով դ) Քրիստոս մարդոց սորվեցնելով դ) Քրիստոս մարդոց սորվեցնելով ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » ըսել, ուզեց ըսել, ուզեց ըսել, ուզեց ըսել, ուզեց 
բացայայտել թէ իր ծրագիրն բացայայտել թէ իր ծրագիրն բացայայտել թէ իր ծրագիրն բացայայտել թէ իր ծրագիրն է համամարդկային է համամարդկային է համամարդկային է համամարդկային 
եղբայրութիւն մը հաստատել ժամանակներու աւարտին: եղբայրութիւն մը հաստատել ժամանակներու աւարտին: եղբայրութիւն մը հաստատել ժամանակներու աւարտին: եղբայրութիւն մը հաստատել ժամանակներու աւարտին: 
Արդարեւ, Տիրոջ երկրորդ գալուստէն ետք, արքայութեան Արդարեւ, Տիրոջ երկրորդ գալուստէն ետք, արքայութեան Արդարեւ, Տիրոջ երկրորդ գալուստէն ետք, արքայութեան Արդարեւ, Տիրոջ երկրորդ գալուստէն ետք, արքայութեան 
բոլոր զաւակները եղբայր եւ քոյր պիտի ըլլան իրարու եւ բոլոր զաւակները եղբայր եւ քոյր պիտի ըլլան իրարու եւ բոլոր զաւակները եղբայր եւ քոյր պիտի ըլլան իրարու եւ բոլոր զաւակները եղբայր եւ քոյր պիտի ըլլան իրարու եւ 
պիտի ունենան ու ճանչնան նոյն Աստուածը իբրեւ հայր:պիտի ունենան ու ճանչնան նոյն Աստուածը իբրեւ հայր:պիտի ունենան ու ճանչնան նոյն Աստուածը իբրեւ հայր:պիտի ունենան ու ճանչնան նոյն Աստուածը իբրեւ հայր:    

ե) Երբ բանի մը համար կ'ըսեմ ե) Երբ բանի մը համար կ'ըսեմ ե) Երբ բանի մը համար կ'ըսեմ ե) Երբ բանի մը համար կ'ըսեմ ««««իմիմիմիմ», », », », կը հասկկը հասկկը հասկկը հասկնամ միայն նամ միայն նամ միայն նամ միայն 
իմս, ինծի պատկանողը, մինչդեռ երբ բանի մը համար կ'ըսեմ իմս, ինծի պատկանողը, մինչդեռ երբ բանի մը համար կ'ըսեմ իմս, ինծի պատկանողը, մինչդեռ երբ բանի մը համար կ'ըսեմ իմս, ինծի պատկանողը, մինչդեռ երբ բանի մը համար կ'ըսեմ 
««««մերմերմերմեր», », », », կը հասկնամ ինծի ու ուրիշին պատկանողը: Այս կը հասկնամ ինծի ու ուրիշին պատկանողը: Այս կը հասկնամ ինծի ու ուրիշին պատկանողը: Այս կը հասկնամ ինծի ու ուրիշին պատկանողը: Այս 
իմաստով, իմաստով, իմաստով, իմաստով, ««««իմիմիմիմ»»»»ը մեզ կը բաժնէ ու կը զատէ մեր նմանէն, ը մեզ կը բաժնէ ու կը զատէ մեր նմանէն, ը մեզ կը բաժնէ ու կը զատէ մեր նմանէն, ը մեզ կը բաժնէ ու կը զատէ մեր նմանէն, 
մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ մինչդեռ ««««մերմերմերմեր»»»»ը մեզ կը կապէ մեր նմանին ու անոր հետ մէկ ը մեզ կը կապէ մեր նմանին ու անոր հետ մէկ ը մեզ կը կապէ մեր նմանին ու անոր հետ մէկ ը մեզ կը կապէ մեր նմանին ու անոր հետ մէկ 
կը դարձնէ: Յիսուս, հետեւաբար, սորվեցուկը դարձնէ: Յիսուս, հետեւաբար, սորվեցուկը դարձնէ: Յիսուս, հետեւաբար, սորվեցուկը դարձնէ: Յիսուս, հետեւաբար, սորվեցուց մեզի զԱստուած ց մեզի զԱստուած ց մեզի զԱստուած ց մեզի զԱստուած 
մեր հայրը կոչել, որպէսզի մենք զմեզ ուրիշներէն զատուած ու մեր հայրը կոչել, որպէսզի մենք զմեզ ուրիշներէն զատուած ու մեր հայրը կոչել, որպէսզի մենք զմեզ ուրիշներէն զատուած ու մեր հայրը կոչել, որպէսզի մենք զմեզ ուրիշներէն զատուած ու 
անոնց հետ առնչութիւն չունեցող անձեր իբրեւ չըմբռնենք, անոնց հետ առնչութիւն չունեցող անձեր իբրեւ չըմբռնենք, անոնց հետ առնչութիւն չունեցող անձեր իբրեւ չըմբռնենք, անոնց հետ առնչութիւն չունեցող անձեր իբրեւ չըմբռնենք, 
այլ` անոնց հետ մէկ ամբողջութիւն իբրեւ հասկնանք:այլ` անոնց հետ մէկ ամբողջութիւն իբրեւ հասկնանք:այլ` անոնց հետ մէկ ամբողջութիւն իբրեւ հասկնանք:այլ` անոնց հետ մէկ ամբողջութիւն իբրեւ հասկնանք:    

զ) Յիսուս սորվեցուց մեզի զ) Յիսուս սորվեցուց մեզի զ) Յիսուս սորվեցուց մեզի զ) Յիսուս սորվեցուց մեզի ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » ըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
««««Հայր իմՀայր իմՀայր իմՀայր իմ», », », », որպէսզի ցոյց տայ մեզորպէսզի ցոյց տայ մեզորպէսզի ցոյց տայ մեզորպէսզի ցոյց տայ մեզի, թէ չենք կրնար զԱստուած ի, թէ չենք կրնար զԱստուած ի, թէ չենք կրնար զԱստուած ի, թէ չենք կրնար զԱստուած 
մեր հայրը կոչել, եթէ երբեք չենք սիրեր մեր նմանը, եւ մեր հայրը կոչել, եթէ երբեք չենք սիրեր մեր նմանը, եւ մեր հայրը կոչել, եթէ երբեք չենք սիրեր մեր նմանը, եւ մեր հայրը կոչել, եթէ երբեք չենք սիրեր մեր նմանը, եւ ««««իմիմիմիմ» » » » 
ըսելով մենք զմեզ բաժնած ենք անկէ: Ատելութեամբ  իր ըսելով մենք զմեզ բաժնած ենք անկէ: Ատելութեամբ  իր ըսելով մենք զմեզ բաժնած ենք անկէ: Ատելութեամբ  իր ըսելով մենք զմեզ բաժնած ենք անկէ: Ատելութեամբ  իր 
նմանէն բաժնուած անձը պէտք չէ Աստուծոյ համար նմանէն բաժնուած անձը պէտք չէ Աստուծոյ համար նմանէն բաժնուած անձը պէտք չէ Աստուծոյ համար նմանէն բաժնուած անձը պէտք չէ Աստուծոյ համար ««««Հայր Հայր Հայր Հայր 
մերմերմերմեր» » » » ըսէ, որովհետեւ Աստուած չի կրնար զիրար ատող եւ ըսէ, որովհետեւ Աստուած չի կրնար զիրար ատող եւ ըսէ, որովհետեւ Աստուած չի կրնար զիրար ատող եւ ըսէ, որովհետեւ Աստուած չի կրնար զիրար ատող եւ 
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իրարու հետ չաղօթող մարիրարու հետ չաղօթող մարիրարու հետ չաղօթող մարիրարու հետ չաղօթող մարդոց հայրը ըլլալ (գաղափարը դոց հայրը ըլլալ (գաղափարը դոց հայրը ըլլալ (գաղափարը դոց հայրը ըլլալ (գաղափարը 
առնուած է Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիէն):առնուած է Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիէն):առնուած է Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիէն):առնուած է Մխիթար Վրդ. Սեբաստացիէն):    

է) Վերջապէս, է) Վերջապէս, է) Վերջապէս, է) Վերջապէս, ««««մերմերմերմեր» » » » բառին գործածութեամբ, Յիսուս մեզ բառին գործածութեամբ, Յիսուս մեզ բառին գործածութեամբ, Յիսուս մեզ բառին գործածութեամբ, Յիսուս մեզ 
կը հրաւիրէ աղօթելու ոկը հրաւիրէ աղօթելու ոկը հրաւիրէ աղօթելու ոկը հրաւիրէ աղօթելու ո´́́́չ միայն մեր անձերուն համար, չ միայն մեր անձերուն համար, չ միայն մեր անձերուն համար, չ միայն մեր անձերուն համար, 
այլեւ` ուրիշներուն համար: Երբ Աստուծմէ բան մը խնդրած այլեւ` ուրիշներուն համար: Երբ Աստուծմէ բան մը խնդրած այլեւ` ուրիշներուն համար: Երբ Աստուծմէ բան մը խնդրած այլեւ` ուրիշներուն համար: Երբ Աստուծմէ բան մը խնդրած 
ժամանակ ժամանակ ժամանակ ժամանակ ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » կ'ըսենք, ինքնաբերաբարկ'ըսենք, ինքնաբերաբարկ'ըսենք, ինքնաբերաբարկ'ըսենք, ինքնաբերաբար    ուրիշներուն ուրիշներուն ուրիշներուն ուրիշներուն 
համար ալ նոյն բանը խնդրած կ'ըլլանք, թէպէտ, դժբախտահամար ալ նոյն բանը խնդրած կ'ըլլանք, թէպէտ, դժբախտահամար ալ նոյն բանը խնդրած կ'ըլլանք, թէպէտ, դժբախտահամար ալ նոյն բանը խնդրած կ'ըլլանք, թէպէտ, դժբախտա----
բար, ատիկա յաճախ անգիտակցաբար տեղի կ'ունենայ:բար, ատիկա յաճախ անգիտակցաբար տեղի կ'ունենայ:բար, ատիկա յաճախ անգիտակցաբար տեղի կ'ունենայ:բար, ատիկա յաճախ անգիտակցաբար տեղի կ'ունենայ:    

3) 3) 3) 3) Թէ ինչո՞ւ համար Քրիստոս պատուիրեց Թէ ինչո՞ւ համար Քրիստոս պատուիրեց Թէ ինչո՞ւ համար Քրիստոս պատուիրեց Թէ ինչո՞ւ համար Քրիստոս պատուիրեց ««««Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր» » » » 
ըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ոըսել եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««Հայր իմՀայր իմՀայր իմՀայր իմ», », », », Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ թէ Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ թէ Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ թէ Գրիգոր Տաթեւացին կ'ըսէ թէ 
վարդապետները չորս պատասխաններ կը ներկայացնեն.վարդապետները չորս պատասխաններ կը ներկայացնեն.վարդապետները չորս պատասխաններ կը ներկայացնեն.վարդապետները չորս պատասխաններ կը ներկայացնեն.----    

ա) Որովհետեւ միայն Քրիստոս ինք բնութեամբ ա) Որովհետեւ միայն Քրիստոս ինք բնութեամբ ա) Որովհետեւ միայն Քրիստոս ինք բնութեամբ ա) Որովհետեւ միայն Քրիստոս ինք բնութեամբ 
Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` շնորհատրութեամբ, ինչպէս Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` շնորհատրութեամբ, ինչպէս Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` շնորհատրութեամբ, ինչպէս Աստուծոյ Որդին է, իսկ մենք` շնորհատրութեամբ, ինչպէս 
կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Ես կը բարձրանամ իմ Հօր մօտ բնութեամբ, եւ ձեր Հօր Ես կը բարձրանամ իմ Հօր մօտ բնութեամբ, եւ ձեր Հօր Ես կը բարձրանամ իմ Հօր մօտ բնութեամբ, եւ ձեր Հօր Ես կը բարձրանամ իմ Հօր մօտ բնութեամբ, եւ ձեր Հօր 
մօտ` շնորհատրութեամբմօտ` շնորհատրութեամբմօտ` շնորհատրութեամբմօտ` շնորհատրութեամբ»:»:»:»:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » կ'ըսենք եւկ'ըսենք եւկ'ըսենք եւկ'ըսենք եւ    ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««իմիմիմիմ», », », », որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ որպէսզի յայտնի ըլլայ թէ 
ոեւէ մէկը պէտք չէ աղօթէ մոեւէ մէկը պէտք չէ աղօթէ մոեւէ մէկը պէտք չէ աղօթէ մոեւէ մէկը պէտք չէ աղօթէ միայն ինքն իր համար, այլ` բոլոր իայն ինքն իր համար, այլ` բոլոր իայն ինքն իր համար, այլ` բոլոր իայն ինքն իր համար, այլ` բոլոր 
հաւատացեալներուն համար, եւ որհաւատացեալներուն համար, եւ որհաւատացեալներուն համար, եւ որհաւատացեալներուն համար, եւ որպէսզի երեւիպէսզի երեւիպէսզի երեւիպէսզի երեւի    բոլոր բոլոր բոլոր բոլոր 
քրիստոնեաներուն միութիւնը: Իսկ այն աղօթքը որ քրիստոնեաներուն միութիւնը: Իսկ այն աղօթքը որ քրիստոնեաներուն միութիւնը: Իսկ այն աղօթքը որ քրիստոնեաներուն միութիւնը: Իսկ այն աղօթքը որ 
ընդհանուր է` առաւել եւս լսելի կ'ըլլայ:ընդհանուր է` առաւել եւս լսելի կ'ըլլայ:ընդհանուր է` առաւել եւս լսելի կ'ըլլայ:ընդհանուր է` առաւել եւս լսելի կ'ըլլայ:    

գ) գ) գ) գ) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » կ'ըսենք եւկ'ըսենք եւկ'ըսենք եւկ'ըսենք եւ    ոոոո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ ««««իմիմիմիմ», », », », որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած որովհետեւ Աստուած 
առատաձեռն է, եւ անոր կամքին հաճելի է բարիք առատաձեռն է, եւ անոր կամքին հաճելի է բարիք առատաձեռն է, եւ անոր կամքին հաճելի է բարիք առատաձեռն է, եւ անոր կամքին հաճելի է բարիք պարգեւել պարգեւել պարգեւել պարգեւել 
շատերուն, քան թէ մէկ մարդու:շատերուն, քան թէ մէկ մարդու:շատերուն, քան թէ մէկ մարդու:շատերուն, քան թէ մէկ մարդու:    

դ) դ) դ) դ) ««««ՄերՄերՄերՄեր» » » » կ'ըսենք, պարզելու համար թէ բոլոր կ'ըսենք, պարզելու համար թէ բոլոր կ'ըսենք, պարզելու համար թէ բոլոր կ'ըսենք, պարզելու համար թէ բոլոր 
քրիստոնեայ հաւատացեալները մէկ ընտանիքի նման են եւ քրիստոնեայ հաւատացեալները մէկ ընտանիքի նման են եւ քրիստոնեայ հաւատացեալները մէկ ընտանիքի նման են եւ քրիստոնեայ հաւատացեալները մէկ ընտանիքի նման են եւ 
ունին մէկ եւ նոյն հայրը` Աստուած:ունին մէկ եւ նոյն հայրը` Աստուած:ունին մէկ եւ նոյն հայրը` Աստուած:ունին մէկ եւ նոյն հայրը` Աստուած:    

4) «4) «4) «4) «ԵրկնաւորԵրկնաւորԵրկնաւորԵրկնաւոր»: »: »: »: Այս բառով Յիսուս ուզեց բացայայտել Այս բառով Յիսուս ուզեց բացայայտել Այս բառով Յիսուս ուզեց բացայայտել Այս բառով Յիսուս ուզեց բացայայտել 
քանի մը ճշմարտութիւններ.քանի մը ճշմարտութիւններ.քանի մը ճշմարտութիւններ.քանի մը ճշմարտութիւններ.----    

ա) Նախ ուզեց բացաա) Նախ ուզեց բացաա) Նախ ուզեց բացաա) Նախ ուզեց բացայայտել, թէ Աստուած երկինքի մէջ յայտել, թէ Աստուած երկինքի մէջ յայտել, թէ Աստուած երկինքի մէջ յայտել, թէ Աստուած երկինքի մէջ 
գտնուող ու հոն բնակող Աստուած է. ինչո՞ւ համար արդեօք. գտնուող ու հոն բնակող Աստուած է. ինչո՞ւ համար արդեօք. գտնուող ու հոն բնակող Աստուած է. ինչո՞ւ համար արդեօք. գտնուող ու հոն բնակող Աստուած է. ինչո՞ւ համար արդեօք. 
մեկնողական գրականութեան մէջ եւ եկեղեցւոյ հայրերուն մեկնողական գրականութեան մէջ եւ եկեղեցւոյ հայրերուն մեկնողական գրականութեան մէջ եւ եկեղեցւոյ հայրերուն մեկնողական գրականութեան մէջ եւ եկեղեցւոյ հայրերուն 
գրիչին ներքեւ, երկինքը կը ներկայանայ իբրեւ այն գրիչին ներքեւ, երկինքը կը ներկայանայ իբրեւ այն գրիչին ներքեւ, երկինքը կը ներկայանայ իբրեւ այն գրիչին ներքեւ, երկինքը կը ներկայանայ իբրեւ այն ««««վայրըվայրըվայրըվայրը» » » » 
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ուր մեղքը չի կրնար մուտք գործել, այլ խօսքով` իբրեւ սուրբ ուր մեղքը չի կրնար մուտք գործել, այլ խօսքով` իբրեւ սուրբ ուր մեղքը չի կրնար մուտք գործել, այլ խօսքով` իբրեւ սուրբ ուր մեղքը չի կրնար մուտք գործել, այլ խօսքով` իբրեւ սուրբ 
վայր: Հեվայր: Հեվայր: Հեվայր: Հետեւաբար, երբ Յիսուս զԱստուած կոչեց տեւաբար, երբ Յիսուս զԱստուած կոչեց տեւաբար, երբ Յիսուս զԱստուած կոչեց տեւաբար, երբ Յիսուս զԱստուած կոչեց ««««երկնաւորերկնաւորերկնաւորերկնաւոր», », », », 
ուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած սոուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած սոուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած սոուզեց ցոյց տալ մեզի, թէ Աստուած սո´́́́ւրբ ու սրբութեան մէջ ւրբ ու սրբութեան մէջ ւրբ ու սրբութեան մէջ ւրբ ու սրբութեան մէջ 
բնակող Աստուած է:բնակող Աստուած է:բնակող Աստուած է:բնակող Աստուած է:    Թէ երկինքը սուրբ տեղ է եւ սրբութեան Թէ երկինքը սուրբ տեղ է եւ սրբութեան Թէ երկինքը սուրբ տեղ է եւ սրբութեան Թէ երկինքը սուրբ տեղ է եւ սրբութեան 
նշանակ` ասիկա հաստատող Սուրբ Գրային վկայութիւննշանակ` ասիկա հաստատող Սուրբ Գրային վկայութիւննշանակ` ասիկա հաստատող Սուրբ Գրային վկայութիւննշանակ` ասիկա հաստատող Սուրբ Գրային վկայութիւննենենենե----
րը բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մէկ հատը. րը բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մէկ հատը. րը բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մէկ հատը. րը բազմաթիւ են: Յիշեմ լոկ մէկ հատը. ««««Ղեւտացի քահաՂեւտացի քահաՂեւտացի քահաՂեւտացի քահանանանանա----
ները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսուեցաւ ները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսուեցաւ ները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսուեցաւ ները ելան ու ժողովուրդը օրհնեցին եւ անոնց ձայնը լսուեցաւ 
ու անոնց աղօթքը Աստուծոյ ու անոնց աղօթքը Աստուծոյ ու անոնց աղօթքը Աստուծոյ ու անոնց աղօթքը Աստուծոյ ՍՈՒՐԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ` ԵՐԿԻՆՔ ՍՈՒՐԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ` ԵՐԿԻՆՔ ՍՈՒՐԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ` ԵՐԿԻՆՔ ՍՈՒՐԲ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ` ԵՐԿԻՆՔ 
հասաւհասաւհասաւհասաւ»»»»    ((((Բ.Մնացորդաց 30.27): ՍոԲ.Մնացորդաց 30.27): ՍոԲ.Մնացորդաց 30.27): ՍոԲ.Մնացորդաց 30.27): Սո´́́́ւրբ է Աստուած, եւ սուրբ է Աստուած, եւ սուրբ է Աստուած, եւ սուրբ է Աստուած, եւ սո´́́́ւրբ ւրբ ւրբ ւրբ 
է անոր բնակութեան վայրը` երկինքը. եւ ուստի աղօթքով է անոր բնակութեան վայրը` երկինքը. եւ ուստի աղօթքով է անոր բնակութեան վայրը` երկինքը. եւ ուստի աղօթքով է անոր բնակութեան վայրը` երկինքը. եւ ուստի աղօթքով 
անոր դիմող անձը` պէտք է սրբութեամբ, այսիանոր դիմող անձը` պէտք է սրբութեամբ, այսիանոր դիմող անձը` պէտք է սրբութեամբ, այսիանոր դիմող անձը` պէտք է սրբութեամբ, այսինքն` մաքրունքն` մաքրունքն` մաքրունքն` մաքրու----
թեամբ մօտենայ: Դէպի սուրբ երկինքը բարձրացող պղծալից թեամբ մօտենայ: Դէպի սուրբ երկինքը բարձրացող պղծալից թեամբ մօտենայ: Դէպի սուրբ երկինքը բարձրացող պղծալից թեամբ մօտենայ: Դէպի սուրբ երկինքը բարձրացող պղծալից 
ձեռքերը դատարկ պիտի դառնան: Դէպի սուրբ Աստուածը ձեռքերը դատարկ պիտի դառնան: Դէպի սուրբ Աստուածը ձեռքերը դատարկ պիտի դառնան: Դէպի սուրբ Աստուածը ձեռքերը դատարկ պիտի դառնան: Դէպի սուրբ Աստուածը 
բարձրացող աղօթքները անպատասխան պիտի մնան: բարձրացող աղօթքները անպատասխան պիտի մնան: բարձրացող աղօթքները անպատասխան պիտի մնան: բարձրացող աղօթքները անպատասխան պիտի մնան: 
Արդարեւ, սոԱրդարեւ, սոԱրդարեւ, սոԱրդարեւ, սո´́́́ւրբ է երկինքը. երկինքի դուռը բաղխողը` ւրբ է երկինքը. երկինքի դուռը բաղխողը` ւրբ է երկինքը. երկինքի դուռը բաղխողը` ւրբ է երկինքը. երկինքի դուռը բաղխողը` 
մաքրուած պէտք է ըլլայ մեղքի սէրէն:մաքրուած պէտք է ըլլայ մեղքի սէրէն:մաքրուած պէտք է ըլլայ մեղքի սէրէն:մաքրուած պէտք է ըլլայ մեղքի սէրէն:    

բ) Յիսուս զԱստուաբ) Յիսուս զԱստուաբ) Յիսուս զԱստուաբ) Յիսուս զԱստուած ծ ծ ծ ««««երկնաւորերկնաւորերկնաւորերկնաւոր», », », », այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` այլ խօսքով` ««««երկինքի երկինքի երկինքի երկինքի 
մէջ բնակողմէջ բնակողմէջ բնակողմէջ բնակող» » » » կոչելով, ուզեց ցոյց տալ, թէ Աստուած կոչելով, ուզեց ցոյց տալ, թէ Աստուած կոչելով, ուզեց ցոյց տալ, թէ Աստուած կոչելով, ուզեց ցոյց տալ, թէ Աստուած 
անմիջական առնչութիւն չունի մեղքին հետ, մեր կեանքին մէջ անմիջական առնչութիւն չունի մեղքին հետ, մեր կեանքին մէջ անմիջական առնչութիւն չունի մեղքին հետ, մեր կեանքին մէջ անմիջական առնչութիւն չունի մեղքին հետ, մեր կեանքին մէջ 
պատահող չարիքներուն հետ: Ինք չէ որ մեզ փորձութեանց պատահող չարիքներուն հետ: Ինք չէ որ մեզ փորձութեանց պատահող չարիքներուն հետ: Ինք չէ որ մեզ փորձութեանց պատահող չարիքներուն հետ: Ինք չէ որ մեզ փորձութեանց 
կ'ենթարկէ: Ինք չէ որ աշխարհի վրայ աղէտներ կը բերէ: Ինք կ'ենթարկէ: Ինք չէ որ աշխարհի վրայ աղէտներ կը բերէ: Ինք կ'ենթարկէ: Ինք չէ որ աշխարհի վրայ աղէտներ կը բերէ: Ինք կ'ենթարկէ: Ինք չէ որ աշխարհի վրայ աղէտներ կը բերէ: Ինք 
կրնայ թոյլ տկրնայ թոյլ տկրնայ թոյլ տկրնայ թոյլ տալ որոշ փորձութիւններու պատահումը` մարալ որոշ փորձութիւններու պատահումը` մարալ որոշ փորձութիւններու պատահումը` մարալ որոշ փորձութիւններու պատահումը` մար----
դիկը հաւատքի բերելու նպատակով, եւ կամ` հաւատացդիկը հաւատքի բերելու նպատակով, եւ կամ` հաւատացդիկը հաւատքի բերելու նպատակով, եւ կամ` հաւատացդիկը հաւատքի բերելու նպատակով, եւ կամ` հաւատաց----
եալին հաւատքը առաւել եւս ամրապնդելու համար:եալին հաւատքը առաւել եւս ամրապնդելու համար:եալին հաւատքը առաւել եւս ամրապնդելու համար:եալին հաւատքը առաւել եւս ամրապնդելու համար:    

գ) Երբ զԱստուած կը կոչենք երկնաւոր, կամ երբ Աստուգ) Երբ զԱստուած կը կոչենք երկնաւոր, կամ երբ Աստուգ) Երբ զԱստուած կը կոչենք երկնաւոր, կամ երբ Աստուգ) Երբ զԱստուած կը կոչենք երկնաւոր, կամ երբ Աստու----
ծոյ համար կ'ըսենք` ծոյ համար կ'ըսենք` ծոյ համար կ'ըսենք` ծոյ համար կ'ըսենք` ««««որ երկինքի մէջ եսոր երկինքի մէջ եսոր երկինքի մէջ եսոր երկինքի մէջ ես», », », », ասիկա պէտք է ասիկա պէտք է ասիկա պէտք է ասիկա պէտք է 
յիշեցում մը ըլլայ մեզի,յիշեցում մը ըլլայ մեզի,յիշեցում մը ըլլայ մեզի,յիշեցում մը ըլլայ մեզի,    թէ պէտք չէ Աստուծմէ երկրաւոր թէ պէտք չէ Աստուծմէ երկրաւոր թէ պէտք չէ Աստուծմէ երկրաւոր թէ պէտք չէ Աստուծմէ երկրաւոր 
բաներ խնդրենք, այլ` երկնաւոր բաներ, ինչպէս կ'ըսէ Գրիգոր բաներ խնդրենք, այլ` երկնաւոր բաներ, ինչպէս կ'ըսէ Գրիգոր բաներ խնդրենք, այլ` երկնաւոր բաներ, ինչպէս կ'ըսէ Գրիգոր բաներ խնդրենք, այլ` երկնաւոր բաներ, ինչպէս կ'ըսէ Գրիգոր 
Տաթեւացին: Հարկաւ Տաթեւացին ըսել չ'ուզեր, թէ երկրաւոր Տաթեւացին: Հարկաւ Տաթեւացին ըսել չ'ուզեր, թէ երկրաւոր Տաթեւացին: Հարկաւ Տաթեւացին ըսել չ'ուզեր, թէ երկրաւոր Տաթեւացին: Հարկաւ Տաթեւացին ըսել չ'ուզեր, թէ երկրաւոր 
բաներ խնդրելը սխալ է. Տաթեւացիին ըսել ուզածը այն է` որ բաներ խնդրելը սխալ է. Տաթեւացիին ըսել ուզածը այն է` որ բաներ խնդրելը սխալ է. Տաթեւացիին ըսել ուզածը այն է` որ բաներ խնդրելը սխալ է. Տաթեւացիին ըսել ուզածը այն է` որ 
մեր ուշադրութիւնը երկրաւոր բաներու վրայ պէտք չէ մեր ուշադրութիւնը երկրաւոր բաներու վրայ պէտք չէ մեր ուշադրութիւնը երկրաւոր բաներու վրայ պէտք չէ մեր ուշադրութիւնը երկրաւոր բաներու վրայ պէտք չէ 
կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:կեդրոնացնենք:    ԿրնաԿրնաԿրնաԿրնա´́́́նք երկրաւոր բաներ խնդրել, առանց նք երկրաւոր բաներ խնդրել, առանց նք երկրաւոր բաներ խնդրել, առանց նք երկրաւոր բաներ խնդրել, առանց 
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սակայն մեր ուշադրութիւնը անոնց վրայ կեդսակայն մեր ուշադրութիւնը անոնց վրայ կեդսակայն մեր ուշադրութիւնը անոնց վրայ կեդսակայն մեր ուշադրութիւնը անոնց վրայ կեդրոնացնելու, եւ րոնացնելու, եւ րոնացնելու, եւ րոնացնելու, եւ 
առանց մեր սէրն ու սիրտը անոնց կապելու:առանց մեր սէրն ու սիրտը անոնց կապելու:առանց մեր սէրն ու սիրտը անոնց կապելու:առանց մեր սէրն ու սիրտը անոնց կապելու:    

Մէկը որ Քրիստոսով ապրած է իր հոգեւոր յարութիւնը, Մէկը որ Քրիստոսով ապրած է իր հոգեւոր յարութիւնը, Մէկը որ Քրիստոսով ապրած է իր հոգեւոր յարութիւնը, Մէկը որ Քրիստոսով ապրած է իր հոգեւոր յարութիւնը, 
իր ամբողջ ուշադրութիւնը դէպի երկինք պէտք է դարձնէ. այս իր ամբողջ ուշադրութիւնը դէպի երկինք պէտք է դարձնէ. այս իր ամբողջ ուշադրութիւնը դէպի երկինք պէտք է դարձնէ. այս իր ամբողջ ուշադրութիւնը դէպի երկինք պէտք է դարձնէ. այս 
մասին Պօղոս առաքեալ մասին Պօղոս առաքեալ մասին Պօղոս առաքեալ մասին Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. կ'ըսէ. ««««Քանի որ յարութիւն առիք Քանի որ յարութիւն առիք Քանի որ յարութիւն առիք Քանի որ յարութիւն առիք 
Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք Քրիստոսի հետ, այսուհետեւ ձեր ուշադրութիւնը երկինք 
դարձուցէք, որովհետեւ հոդարձուցէք, որովհետեւ հոդարձուցէք, որովհետեւ հոդարձուցէք, որովհետեւ հո´́́́ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ ն է Քրիստոս, Հօր Աստուծոյ 
կողմը նստածկողմը նստածկողմը նստածկողմը նստած: : : : Երկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ոԵրկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ոԵրկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ոԵրկնաւոր բաներու մասին խորհեցէք եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
երկրաւոր բաներուերկրաւոր բաներուերկրաւոր բաներուերկրաւոր բաներու»»»» ( ( ( (Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1Կողոսացիս 3.1----2):2):2):2):    

Երկնաւոր Աստուծմէն միայն երկրաւորԵրկնաւոր Աստուծմէն միայն երկրաւորԵրկնաւոր Աստուծմէն միայն երկրաւորԵրկնաւոր Աստուծմէն միայն երկրաւոր    բաներ խնդրելը, բաներ խնդրելը, բաներ խնդրելը, բաներ խնդրելը, 
յաւիտենական Աստուծմէն միայն ժամանակաւոր բաներ յաւիտենական Աստուծմէն միայն ժամանակաւոր բաներ յաւիտենական Աստուծմէն միայն ժամանակաւոր բաներ յաւիտենական Աստուծմէն միայն ժամանակաւոր բաներ 
խնդրելը, եւ անմարմին Աստուծմէն միայն մեր մարմիններուն խնդրելը, եւ անմարմին Աստուծմէն միայն մեր մարմիններուն խնդրելը, եւ անմարմին Աստուծմէն միայն մեր մարմիններուն խնդրելը, եւ անմարմին Աստուծմէն միայն մեր մարմիններուն 
համար խնդրելը ճիշդ չէ: Աստուծոյ առջեւ աղօթքի կանգնոհամար խնդրելը ճիշդ չէ: Աստուծոյ առջեւ աղօթքի կանգնոհամար խնդրելը ճիշդ չէ: Աստուծոյ առջեւ աղօթքի կանգնոհամար խնդրելը ճիշդ չէ: Աստուծոյ առջեւ աղօթքի կանգնո----
ղը` նախ աստուածայինը պէտք է խնդրէ: Երկնաբնակին ղը` նախ աստուածայինը պէտք է խնդրէ: Երկնաբնակին ղը` նախ աստուածայինը պէտք է խնդրէ: Երկնաբնակին ղը` նախ աստուածայինը պէտք է խնդրէ: Երկնաբնակին 
աղօթողը` նախ երկնայինը պէտք է հայցէ:աղօթողը` նախ երկնայինը պէտք է հայցէ:աղօթողը` նախ երկնայինը պէտք է հայցէ:աղօթողը` նախ երկնայինը պէտք է հայցէ:    

դ) Յդ) Յդ) Յդ) Յիսուս զԱստուած կը կոչէ երկնաւոր, այսինքն` երիսուս զԱստուած կը կոչէ երկնաւոր, այսինքն` երիսուս զԱստուած կը կոչէ երկնաւոր, այսինքն` երիսուս զԱստուած կը կոչէ երկնաւոր, այսինքն` եր----
կինքի մէջ բնակող, անոր փառքը ու փառքին մեծութիւնը կինքի մէջ բնակող, անոր փառքը ու փառքին մեծութիւնը կինքի մէջ բնակող, անոր փառքը ու փառքին մեծութիւնը կինքի մէջ բնակող, անոր փառքը ու փառքին մեծութիւնը 
բացայայտելու համար: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ բացայայտելու համար: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ բացայայտելու համար: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ բացայայտելու համար: Դաւիթ մարգարէն կը վկայէ, թէ 
««««երկինք Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինք Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինք Աստուծոյ փառքը կը պատմէերկինք Աստուծոյ փառքը կը պատմէ»»»» ( ( ( (Սաղմոս 19.1): ԱյոՍաղմոս 19.1): ԱյոՍաղմոս 19.1): ԱյոՍաղմոս 19.1): Այո´, ´, ´, ´, 
երկինքը ինքն է որ Աստուծոյ փառքը կը պատմէ եւ ոերկինքը ինքն է որ Աստուծոյ փառքը կը պատմէ եւ ոերկինքը ինքն է որ Աստուծոյ փառքը կը պատմէ եւ ոերկինքը ինքն է որ Աստուծոյ փառքը կը պատմէ եւ ո´́́́չ թէ չ թէ չ թէ չ թէ 
ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած    ինք` երկինքին փառքը: Այլ բացատրութեամբ մը, ինք` երկինքին փառքը: Այլ բացատրութեամբ մը, ինք` երկինքին փառքը: Այլ բացատրութեամբ մը, ինք` երկինքին փառքը: Այլ բացատրութեամբ մը, 
երկինքը ինք չէ Աստուծոյ փառքը, այլ` Աստուած է փառքը երկինքը ինք չէ Աստուծոյ փառքը, այլ` Աստուած է փառքը երկինքը ինք չէ Աստուծոյ փառքը, այլ` Աստուած է փառքը երկինքը ինք չէ Աստուծոյ փառքը, այլ` Աստուած է փառքը 
երկինքին:երկինքին:երկինքին:երկինքին:    

Արդարեւ, Աստուած իԱրդարեւ, Աստուած իԱրդարեւ, Աստուած իԱրդարեւ, Աստուած ի´́́́նքն է փառքն ու փառաւորութիւնը նքն է փառքն ու փառաւորութիւնը նքն է փառքն ու փառաւորութիւնը նքն է փառքն ու փառաւորութիւնը 
երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` անարգ ու երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` անարգ ու երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` անարգ ու երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ` անարգ ու 
անարգութիանարգութիանարգութիանարգութի´́́́ւն:ւն:ւն:ւն:    

Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է կեանքն ու կենդանութնքն է կեանքն ու կենդանութնքն է կեանքն ու կենդանութնքն է կեանքն ու կենդանութիւնը երկինքին. իւնը երկինքին. իւնը երկինքին. իւնը երկինքին. 
եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ բնակութեան` մահ ու եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ բնակութեան` մահ ու եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ բնակութեան` մահ ու եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ բնակութեան` մահ ու 
մեռելութիմեռելութիմեռելութիմեռելութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    

Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է գեղեցկութիւնն ու վայելչութիւնը նքն է գեղեցկութիւնն ու վայելչութիւնը նքն է գեղեցկութիւնն ու վայելչութիւնը նքն է գեղեցկութիւնն ու վայելչութիւնը 
երկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ ներկայուերկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ ներկայուերկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ ներկայուերկինքին. եւ ուստի երկինքը առանց Աստուծոյ ներկայու----
թեան` տգեղութիթեան` տգեղութիթեան` տգեղութիթեան` տգեղութի´́́́ւն է:ւն է:ւն է:ւն է:    
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Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է լեցնողն ու լիութիւնը երկինքին. եւ նքն է լեցնողն ու լիութիւնը երկինքին. եւ նքն է լեցնողն ու լիութիւնը երկինքին. եւ նքն է լեցնողն ու լիութիւնը երկինքին. եւ 
ուստիուստիուստիուստի    երկինքը առանց Աստուծոյ` դատաերկինքը առանց Աստուծոյ` դատաերկինքը առանց Աստուծոյ` դատաերկինքը առանց Աստուծոյ` դատա´́́́րկ է:րկ է:րկ է:րկ է:    

Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է քաղցրութիւնը երկինքին. եւ ուստի նքն է քաղցրութիւնը երկինքին. եւ ուստի նքն է քաղցրութիւնը երկինքին. եւ ուստի նքն է քաղցրութիւնը երկինքին. եւ ուստի 
երկինքը առանց Աստուծոյ` դառն ու դառնութիւն է:երկինքը առանց Աստուծոյ` դառն ու դառնութիւն է:երկինքը առանց Աստուծոյ` դառն ու դառնութիւն է:երկինքը առանց Աստուծոյ` դառն ու դառնութիւն է:    

ե) Առաջին կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ ե) Առաջին կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ ե) Առաջին կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ ե) Առաջին կէտին մէջ հաստատեցինք, թէ ««««երկնաւորերկնաւորերկնաւորերկնաւոր» » » » 
բառը ցոյց կու տայ, որ Աստուած երկինքի մէջ գտնուող ու հոն բառը ցոյց կու տայ, որ Աստուած երկինքի մէջ գտնուող ու հոն բառը ցոյց կու տայ, որ Աստուած երկինքի մէջ գտնուող ու հոն բառը ցոյց կու տայ, որ Աստուած երկինքի մէջ գտնուող ու հոն 
բնակող Աստուած է: Հարկբնակող Աստուած է: Հարկբնակող Աստուած է: Հարկբնակող Աստուած է: Հարկաւ սա չի նշանակեր թէ Աստուած աւ սա չի նշանակեր թէ Աստուած աւ սա չի նշանակեր թէ Աստուած աւ սա չի նշանակեր թէ Աստուած 
երկրէն բացակայ է, կամ երկրին հետ անմիջական աղերս երկրէն բացակայ է, կամ երկրին հետ անմիջական աղերս երկրէն բացակայ է, կամ երկրին հետ անմիջական աղերս երկրէն բացակայ է, կամ երկրին հետ անմիջական աղերս 
չունի: Երբ կը հաստատուի թէ Աստուած երկինքի մէջ կը չունի: Երբ կը հաստատուի թէ Աստուած երկինքի մէջ կը չունի: Երբ կը հաստատուի թէ Աստուած երկինքի մէջ կը չունի: Երբ կը հաստատուի թէ Աստուած երկինքի մէջ կը 
բնակի, խորքին մէջ, մեզի ցոյց կը տրուի, թէ ան ամէն տեղ է. բնակի, խորքին մէջ, մեզի ցոյց կը տրուի, թէ ան ամէն տեղ է. բնակի, խորքին մէջ, մեզի ցոյց կը տրուի, թէ ան ամէն տեղ է. բնակի, խորքին մէջ, մեզի ցոյց կը տրուի, թէ ան ամէն տեղ է. 
եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երկինքը ինք ամէն տեղ է: Հոն ուր եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երկինքը ինք ամէն տեղ է: Հոն ուր եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երկինքը ինք ամէն տեղ է: Հոն ուր եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ երկինքը ինք ամէն տեղ է: Հոն ուր 
Աստուած կը մեծարուԱստուած կը մեծարուԱստուած կը մեծարուԱստուած կը մեծարուի ու կը պաշտուի` հոի ու կը պաշտուի` հոի ու կը պաշտուի` հոի ու կը պաշտուի` հո´́́́ն է երկինքը: Հոն ն է երկինքը: Հոն ն է երկինքը: Հոն ն է երկինքը: Հոն 
ուր Աստուած հաւատքով կը կանչուի` հոուր Աստուած հաւատքով կը կանչուի` հոուր Աստուած հաւատքով կը կանչուի` հոուր Աստուած հաւատքով կը կանչուի` հո´́́́ն է երկինքը: ն է երկինքը: ն է երկինքը: ն է երկինքը: 
Երկինքը ներկաԵրկինքը ներկաԵրկինքը ներկաԵրկինքը ներկա´́́́յ է երկրի վրայ ու պիտի շարունակէ ներկայ յ է երկրի վրայ ու պիտի շարունակէ ներկայ յ է երկրի վրայ ու պիտի շարունակէ ներկայ յ է երկրի վրայ ու պիտի շարունակէ ներկայ 
ըլլալ, այնքան ատեն որ երկրի վրայ զԱստուած կանչողներ ըլլալ, այնքան ատեն որ երկրի վրայ զԱստուած կանչողներ ըլլալ, այնքան ատեն որ երկրի վրայ զԱստուած կանչողներ ըլլալ, այնքան ատեն որ երկրի վրայ զԱստուած կանչողներ 
կան, երկրէն երկինք բարձրացող աղօթքներ կան, երկրի վրայ կան, երկրէն երկինք բարձրացող աղօթքներ կան, երկրի վրայ կան, երկրէն երկինք բարձրացող աղօթքներ կան, երկրի վրայ կան, երկրէն երկինք բարձրացող աղօթքներ կան, երկրի վրայ 
ԵրկնաւորինԵրկնաւորինԵրկնաւորինԵրկնաւորին    մատուցուող պաշտամումատուցուող պաշտամումատուցուող պաշտամումատուցուող պաշտամուննննքներ կան:քներ կան:քներ կան:քներ կան:    

Աստուած ներկաԱստուած ներկաԱստուած ներկաԱստուած ներկա´́́́յ է երկրին վրայ եւ իյ է երկրին վրայ եւ իյ է երկրին վրայ եւ իյ է երկրին վրայ եւ ի´́́́նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը նքն է որ կը 
դարձնէ պատմութեան անիւը այն ուղղութեամբ որ ինք կը դարձնէ պատմութեան անիւը այն ուղղութեամբ որ ինք կը դարձնէ պատմութեան անիւը այն ուղղութեամբ որ ինք կը դարձնէ պատմութեան անիւը այն ուղղութեամբ որ ինք կը 
կամենայ, եւ այն ճամբով զորս իր վախճանաբանական կամենայ, եւ այն ճամբով զորս իր վախճանաբանական կամենայ, եւ այն ճամբով զորս իր վախճանաբանական կամենայ, եւ այն ճամբով զորս իր վախճանաբանական 
ծրագիրին իրագործումը կը պահանջէ:ծրագիրին իրագործումը կը պահանջէ:ծրագիրին իրագործումը կը պահանջէ:ծրագիրին իրագործումը կը պահանջէ:    

Աստուած երկինքի մէջ կը բնակի, բայց երկրի վրայ է ոԱստուած երկինքի մէջ կը բնակի, բայց երկրի վրայ է ոԱստուած երկինքի մէջ կը բնակի, բայց երկրի վրայ է ոԱստուած երկինքի մէջ կը բնակի, բայց երկրի վրայ է որ ր ր ր 
կ'իշխէ, քանի իկ'իշխէ, քանի իկ'իշխէ, քանի իկ'իշխէ, քանի ի´́́́նքն է դատաւոնքն է դատաւոնքն է դատաւոնքն է դատաւո´́́́րը երկրին (Ծննդոց 18.25), րը երկրին (Ծննդոց 18.25), րը երկրին (Ծննդոց 18.25), րը երկրին (Ծննդոց 18.25), 
կերակրիկերակրիկերակրիկերակրի´́́́չն ու կենդանացուցիչն ու կենդանացուցիչն ու կենդանացուցիչն ու կենդանացուցի´́́́չը երկրին ու երկրաւորնեչը երկրին ու երկրաւորնեչը երկրին ու երկրաւորնեչը երկրին ու երկրաւորնե----
րուն, խնամիրուն, խնամիրուն, խնամիրուն, խնամի´́́́չն ու հոգատաչն ու հոգատաչն ու հոգատաչն ու հոգատա´́́́րը երկրին ու երկրաւորներուն, րը երկրին ու երկրաւորներուն, րը երկրին ու երկրաւորներուն, րը երկրին ու երկրաւորներուն, 
առաջնոառաջնոառաջնոառաջնո´́́́րդն ու պահապարդն ու պահապարդն ու պահապարդն ու պահապա´́́́նը երկրին ու երկրաւորներուն:նը երկրին ու երկրաւորներուն:նը երկրին ու երկրաւորներուն:նը երկրին ու երկրաւորներուն:    

զ) Մենք գիտենք որ վեր եղողը` կը տեսնէ վար եղոզ) Մենք գիտենք որ վեր եղողը` կը տեսնէ վար եղոզ) Մենք գիտենք որ վեր եղողը` կը տեսնէ վար եղոզ) Մենք գիտենք որ վեր եղողը` կը տեսնէ վար եղողը, եւ ղը, եւ ղը, եւ ղը, եւ 
զանիկա կը տեսնէ յստակօրէն: Այս իրողութիւնը նկատի զանիկա կը տեսնէ յստակօրէն: Այս իրողութիւնը նկատի զանիկա կը տեսնէ յստակօրէն: Այս իրողութիւնը նկատի զանիկա կը տեսնէ յստակօրէն: Այս իրողութիւնը նկատի 
առնելով, կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Աստուած կը առնելով, կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Աստուած կը առնելով, կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Աստուած կը առնելով, կարգ մը մեկնիչներ կ'ըսեն, թէ Աստուած կը 
ներկայացուի երկնաւոր կամ երկինքի մէջ բնակող Աստուած ներկայացուի երկնաւոր կամ երկինքի մէջ բնակող Աստուած ներկայացուի երկնաւոր կամ երկինքի մէջ բնակող Աստուած ներկայացուի երկնաւոր կամ երկինքի մէջ բնակող Աստուած 
իբրեւ, ցոյց տալու համար, թէ ան երկրի վրայ ու մարդոց իբրեւ, ցոյց տալու համար, թէ ան երկրի վրայ ու մարդոց իբրեւ, ցոյց տալու համար, թէ ան երկրի վրայ ու մարդոց իբրեւ, ցոյց տալու համար, թէ ան երկրի վրայ ու մարդոց 
կեանքին մէջ տեղի ունեցող ամէն բան կը տեսնէ, կը կեանքին մէջ տեղի ունեցող ամէն բան կը տեսնէ, կը կեանքին մէջ տեղի ունեցող ամէն բան կը տեսնէ, կը կեանքին մէջ տեղի ունեցող ամէն բան կը տեսնէ, կը դիտէ, կը դիտէ, կը դիտէ, կը դիտէ, կը 
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քննէ, եւ ուստի` ամէն բանի կատարեալ գիտութիւնը ունի: քննէ, եւ ուստի` ամէն բանի կատարեալ գիտութիւնը ունի: քննէ, եւ ուստի` ամէն բանի կատարեալ գիտութիւնը ունի: քննէ, եւ ուստի` ամէն բանի կատարեալ գիտութիւնը ունի: 
Արդարեւ, երկինքի Գահակալին աչքերը կը դիտեն երկիրը ու Արդարեւ, երկինքի Գահակալին աչքերը կը դիտեն երկիրը ու Արդարեւ, երկինքի Գահակալին աչքերը կը դիտեն երկիրը ու Արդարեւ, երկինքի Գահակալին աչքերը կը դիտեն երկիրը ու 
անոր մէջ պատահածները, կը դիտեն երկրի վրայ ապրող անոր մէջ պատահածները, կը դիտեն երկրի վրայ ապրող անոր մէջ պատահածները, կը դիտեն երկրի վրայ ապրող անոր մէջ պատահածները, կը դիտեն երկրի վրայ ապրող 
մարդիկը ու անոնց միջոցաւ գործուածները: Աստուծոյ մարդիկը ու անոնց միջոցաւ գործուածները: Աստուծոյ մարդիկը ու անոնց միջոցաւ գործուածները: Աստուծոյ մարդիկը ու անոնց միջոցաւ գործուածները: Աստուծոյ 
երկնաւոր ըլլալը պատճառ մը չէ որ երկրաւորները իերկնաւոր ըլլալը պատճառ մը չէ որ երկրաւորները իերկնաւոր ըլլալը պատճառ մը չէ որ երկրաւորները իերկնաւոր ըլլալը պատճառ մը չէ որ երկրաւորները իրենց րենց րենց րենց 
գործերով կամ կարգ մը գործերով վրիպին իր ուշադրուգործերով կամ կարգ մը գործերով վրիպին իր ուշադրուգործերով կամ կարգ մը գործերով վրիպին իր ուշադրուգործերով կամ կարգ մը գործերով վրիպին իր ուշադրու----
թենէն: Ամենագէտ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան գիտէ: թենէն: Ամենագէտ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան գիտէ: թենէն: Ամենագէտ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան գիտէ: թենէն: Ամենագէտ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան գիտէ: 
Ամենատես է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը տեսնէ: Ամենատես է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը տեսնէ: Ամենատես է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը տեսնէ: Ամենատես է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը տեսնէ: 
Ամենաքննիչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը քննէ: Ամենաքննիչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը քննէ: Ամենաքննիչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը քննէ: Ամենաքննիչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան կը քննէ: 
Ամենաճանաչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան ու ամէն անԱմենաճանաչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան ու ամէն անԱմենաճանաչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան ու ամէն անԱմենաճանաչ է Աստուած, եւ ուստի` ամէն բան ու ամէն անձ ձ ձ ձ 
խորապէս կը ճանչնայ: Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ խորապէս կը ճանչնայ: Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ խորապէս կը ճանչնայ: Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ խորապէս կը ճանչնայ: Որքա՜ն դժբախտ պիտի ըլլայինք եթէ 
Աստուած չտեսնէր մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցած ու տեղի Աստուած չտեսնէր մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցած ու տեղի Աստուած չտեսնէր մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցած ու տեղի Աստուած չտեսնէր մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցած ու տեղի 
ունեցող դէպքերը: Որքա՜ն թշուառ պիտի ըլլայինք եթէ ունեցող դէպքերը: Որքա՜ն թշուառ պիտի ըլլայինք եթէ ունեցող դէպքերը: Որքա՜ն թշուառ պիտի ըլլայինք եթէ ունեցող դէպքերը: Որքա՜ն թշուառ պիտի ըլլայինք եթէ 
Աստուած չտեսնէր մեր ցաւն ու ցաւին պատճառը: Որքա՜ն Աստուած չտեսնէր մեր ցաւն ու ցաւին պատճառը: Որքա՜ն Աստուած չտեսնէր մեր ցաւն ու ցաւին պատճառը: Որքա՜ն Աստուած չտեսնէր մեր ցաւն ու ցաւին պատճառը: Որքա՜ն 
խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ Աստուած չտեսնէր իր անուան խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ Աստուած չտեսնէր իր անուան խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ Աստուած չտեսնէր իր անուան խեղճ պիտի ըլլայինք եթէ Աստուած չտեսնէր իր անուան 
հհհհամար մեր կրած նախատինքները, իր փառքին համար մեր ամար մեր կրած նախատինքները, իր փառքին համար մեր ամար մեր կրած նախատինքները, իր փառքին համար մեր ամար մեր կրած նախատինքները, իր փառքին համար մեր 
տուած վկայութեանց պատճառով մեր կրած հալածանքները, տուած վկայութեանց պատճառով մեր կրած հալածանքները, տուած վկայութեանց պատճառով մեր կրած հալածանքները, տուած վկայութեանց պատճառով մեր կրած հալածանքները, 
իր այգիին մէջ մեր թափած քրտինքներն ու արցունքները: իր այգիին մէջ մեր թափած քրտինքներն ու արցունքները: իր այգիին մէջ մեր թափած քրտինքներն ու արցունքները: իր այգիին մէջ մեր թափած քրտինքներն ու արցունքները: 
Ի՞նչպէս պիտի օգնէր մեզի Աստուած` եթէ չգիտնար որ Ի՞նչպէս պիտի օգնէր մեզի Աստուած` եթէ չգիտնար որ Ի՞նչպէս պիտի օգնէր մեզի Աստուած` եթէ չգիտնար որ Ի՞նչպէս պիտի օգնէր մեզի Աստուած` եթէ չգիտնար որ 
օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեր ցաւը պիտի օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեր ցաւը պիտի օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեր ցաւը պիտի օգնութեան կարիքը ունինք: Ի՞նչպէս մեր ցաւը պիտի 
փարատէր` եթէփարատէր` եթէփարատէր` եթէփարատէր` եթէ    իրազեկ չըլլար մեր ցաւին:իրազեկ չըլլար մեր ցաւին:իրազեկ չըլլար մեր ցաւին:իրազեկ չըլլար մեր ցաւին:    

է) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ է) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ է) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ է) Մխիթար Վրդ. Սեբաստացին կը հաստատէ, թէ 
Աստուած երկնաւոր կը կոչուի, մէկ կողմէ` որպէսզի ցոյց Աստուած երկնաւոր կը կոչուի, մէկ կողմէ` որպէսզի ցոյց Աստուած երկնաւոր կը կոչուի, մէկ կողմէ` որպէսզի ցոյց Աստուած երկնաւոր կը կոչուի, մէկ կողմէ` որպէսզի ցոյց 
տրուի մեզի թէ ան ոչ միայն երկրիտրուի մեզի թէ ան ոչ միայն երկրիտրուի մեզի թէ ան ոչ միայն երկրիտրուի մեզի թէ ան ոչ միայն երկրի´ ´ ´ ´ Տէրն ու Աստուածն է, Տէրն ու Աստուածն է, Տէրն ու Աստուածն է, Տէրն ու Աստուածն է, 
այլեւ` երկինքին, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի ցոյց տրուի մեզի այլեւ` երկինքին, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի ցոյց տրուի մեզի այլեւ` երկինքին, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի ցոյց տրուի մեզի այլեւ` երկինքին, իսկ միւս կողմէ` որպէսզի ցոյց տրուի մեզի 
թէ ան բոլորէն վեր եղող Աստոթէ ան բոլորէն վեր եղող Աստոթէ ան բոլորէն վեր եղող Աստոթէ ան բոլորէն վեր եղող Աստուածն է:ւածն է:ւածն է:ւածն է:    

5) 5) 5) 5) ««««ՍրբաբանուիՍրբաբանուիՍրբաբանուիՍրբաբանուի´ ´ ´ ´ անունդանունդանունդանունդ»:»:»:»:    Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
քու անունդքու անունդքու անունդքու անունդ»:»:»:»:    Մէկը կրնայ մտածել.Մէկը կրնայ մտածել.Մէկը կրնայ մտածել.Մէկը կրնայ մտածել.----    Արդեօք Աստուծոյ անունը Արդեօք Աստուծոյ անունը Արդեօք Աստուծոյ անունը Արդեօք Աստուծոյ անունը 
սուրբ չէ՞, եւ եթէ սուրբ է, ինչո՞ւ համար կ'ըսենք` սուրբ չէ՞, եւ եթէ սուրբ է, ինչո՞ւ համար կ'ըսենք` սուրբ չէ՞, եւ եթէ սուրբ է, ինչո՞ւ համար կ'ըսենք` սուրբ չէ՞, եւ եթէ սուրբ է, ինչո՞ւ համար կ'ըսենք` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    
ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»:»:»:»:    Մենք ի՞նչպէս կրնանք Աստուծոյ անունը Մենք ի՞նչպէս կրնանք Աստուծոյ անունը Մենք ի՞նչպէս կրնանք Աստուծոյ անունը Մենք ի՞նչպէս կրնանք Աստուծոյ անունը 
սուրբ ընել, կամ աւելի ճիշդը` սուրբ ընել, կամ աւելի ճիշդը` սուրբ ընել, կամ աւելի ճիշդը` սուրբ ընել, կամ աւելի ճիշդը` ի՞նչ պէտք է ընել Աստուծոյ ի՞նչ պէտք է ընել Աստուծոյ ի՞նչ պէտք է ընել Աստուծոյ ի՞նչ պէտք է ընել Աստուծոյ 
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անունը սուրբ ըրած ըլլալու, այլ խօսքով` սրբաբանած ըլլալու անունը սուրբ ըրած ըլլալու, այլ խօսքով` սրբաբանած ըլլալու անունը սուրբ ըրած ըլլալու, այլ խօսքով` սրբաբանած ըլլալու անունը սուրբ ըրած ըլլալու, այլ խօսքով` սրբաբանած ըլլալու 
համար.համար.համար.համար.----    

ա) Աստուծոյ անունը սուրբ ընողները կամ սրբաբանողա) Աստուծոյ անունը սուրբ ընողները կամ սրբաբանողա) Աստուծոյ անունը սուրբ ընողները կամ սրբաբանողա) Աստուծոյ անունը սուրբ ընողները կամ սրբաբանող----
ները անոնք են` որոնք կը նուիրուին Աստուծոյ կամքին ները անոնք են` որոնք կը նուիրուին Աստուծոյ կամքին ները անոնք են` որոնք կը նուիրուին Աստուծոյ կամքին ները անոնք են` որոնք կը նուիրուին Աստուծոյ կամքին 
կատարման: Աստուծոյ անունը սուրբ ընող, այլ խօսքով` կատարման: Աստուծոյ անունը սուրբ ընող, այլ խօսքով` կատարման: Աստուծոյ անունը սուրբ ընող, այլ խօսքով` կատարման: Աստուծոյ անունը սուրբ ընող, այլ խօսքով` 
սրբաբանող կը նկատսրբաբանող կը նկատսրբաբանող կը նկատսրբաբանող կը նկատուին բոլոր անոնք` որոնքուին բոլոր անոնք` որոնքուին բոլոր անոնք` որոնքուին բոլոր անոնք` որոնք    

իրենց կեանքովիրենց կեանքովիրենց կեանքովիրենց կեանքով`̀̀̀    զԱստուած կը պատուեն,զԱստուած կը պատուեն,զԱստուած կը պատուեն,զԱստուած կը պատուեն,    
իրենց խօսքով` զԱստուած կը մեծարեն,իրենց խօսքով` զԱստուած կը մեծարեն,իրենց խօսքով` զԱստուած կը մեծարեն,իրենց խօսքով` զԱստուած կը մեծարեն,    
իրենց գործով` զԱստուած առաջնահերթ կը դասեն,իրենց գործով` զԱստուած առաջնահերթ կը դասեն,իրենց գործով` զԱստուած առաջնահերթ կը դասեն,իրենց գործով` զԱստուած առաջնահերթ կը դասեն,    
իրենց երգով` զԱստուած կ'օրհներգեն,իրենց երգով` զԱստուած կ'օրհներգեն,իրենց երգով` զԱստուած կ'օրհներգեն,իրենց երգով` զԱստուած կ'օրհներգեն,    
իրենց վկայութեամբ` զԱստուած կը ճանչցնեն,իրենց վկայութեամբ` զԱստուած կը ճանչցնեն,իրենց վկայութեամբ` զԱստուած կը ճանչցնեն,իրենց վկայութեամբ` զԱստուած կը ճանչցնեն,    
ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երբ անձ մը սուրբ կեանք կ'ապրի` իր կերբ անձ մը սուրբ կեանք կ'ապրի` իր կերբ անձ մը սուրբ կեանք կ'ապրի` իր կերբ անձ մը սուրբ կեանք կ'ապրի` իր կեանքին մէջ եանքին մէջ եանքին մէջ եանքին մէջ 

ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է որ սուրբ կ'ըլլայ, Աստուծոյ սրբութիծ է որ սուրբ կ'ըլլայ, Աստուծոյ սրբութիծ է որ սուրբ կ'ըլլայ, Աստուծոյ սրբութիծ է որ սուրբ կ'ըլլայ, Աստուծոյ սրբութի´́́́ւնն է որ կը ւնն է որ կը ւնն է որ կը ւնն է որ կը 
հրապարակուի:հրապարակուի:հրապարակուի:հրապարակուի:    

Երբ անձ մը իր թշնամիին ներել գիտէ` իր կեանքին մէջ Երբ անձ մը իր թշնամիին ներել գիտէ` իր կեանքին մէջ Երբ անձ մը իր թշնամիին ներել գիտէ` իր կեանքին մէջ Երբ անձ մը իր թշնամիին ներել գիտէ` իր կեանքին մէջ 
ԱստուաԱստուաԱստուաԱստուա´́́́ծ է որ կը պատուըուի ու կը սրբաբանուի:ծ է որ կը պատուըուի ու կը սրբաբանուի:ծ է որ կը պատուըուի ու կը սրբաբանուի:ծ է որ կը պատուըուի ու կը սրբաբանուի:    

Երբ անձ մը կը պատուէ աղքատն ու անտէրը` իր կեանԵրբ անձ մը կը պատուէ աղքատն ու անտէրը` իր կեանԵրբ անձ մը կը պատուէ աղքատն ու անտէրը` իր կեանԵրբ անձ մը կը պատուէ աղքատն ու անտէրը` իր կեան----
քին մէջ Աստուաքին մէջ Աստուաքին մէջ Աստուաքին մէջ Աստուա´́́́ծ է որ կը մեծարուծ է որ կը մեծարուծ է որ կը մեծարուծ է որ կը մեծարուի ու կը սրբաբանուի:ի ու կը սրբաբանուի:ի ու կը սրբաբանուի:ի ու կը սրբաբանուի:    

Երբ անձ մը կու տայ առանց փոխարէնը ակնկալելու` Երբ անձ մը կու տայ առանց փոխարէնը ակնկալելու` Երբ անձ մը կու տայ առանց փոխարէնը ակնկալելու` Երբ անձ մը կու տայ առանց փոխարէնը ակնկալելու` 
զԱստուազԱստուազԱստուազԱստուա´́́́ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:    

Երբ անձ մը բարիԵրբ անձ մը բարիԵրբ անձ մը բարիԵրբ անձ մը բարի´́́́ն կը գործէ իրեն չարին կը գործէ իրեն չարին կը գործէ իրեն չարին կը գործէ իրեն չարի´́́́ք գործողին` ք գործողին` ք գործողին` ք գործողին` 
զԱստուազԱստուազԱստուազԱստուա´́́́ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:    

Երբ անձ մը կեաԵրբ անձ մը կեաԵրբ անձ մը կեաԵրբ անձ մը կեա´́́́նք կը ցանկայ իրեն մանք կը ցանկայ իրեն մանք կը ցանկայ իրեն մանք կը ցանկայ իրեն մա´́́́հ ցանկացոհ ցանկացոհ ցանկացոհ ցանկացո----
ղին` զԱստուաղին` զԱստուաղին` զԱստուաղին` զԱստուա´́́́ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:ծ է որ կը սրբաբանէ:    

Երբ Երբ Երբ Երբ ««««սսսսրբաբանուիրբաբանուիրբաբանուիրբաբանուի´ ´ ´ ´ անունդանունդանունդանունդ»»»»    կ'ըսենք, կարծէք ըսել կ'ըսենք, կարծէք ըսել կ'ըսենք, կարծէք ըսել կ'ըսենք, կարծէք ըսել 
կ'ուզենք.կ'ուզենք.կ'ուզենք.կ'ուզենք.    

««««ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, տուր որ այնպիսիր, տուր որ այնպիսիր, տուր որ այնպիսիր, տուր որ այնպիսի´ ´ ´ ´ կեանք մը ապրինք, որ մեր կեանք մը ապրինք, որ մեր կեանք մը ապրինք, որ մեր կեանք մը ապրինք, որ մեր 
կեանքով` անոկեանքով` անոկեանքով` անոկեանքով` անո´́́́ւնդ սրբաբանուի, այլ խօսքով` անուանդ ւնդ սրբաբանուի, այլ խօսքով` անուանդ ւնդ սրբաբանուի, այլ խօսքով` անուանդ ւնդ սրբաբանուի, այլ խօսքով` անուանդ 
սրբութիւնը արտացոլացուի:սրբութիւնը արտացոլացուի:սրբութիւնը արտացոլացուի:սրբութիւնը արտացոլացուի:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ այնպիսի գթառատ անձեր ըլլանք` որ կարեւր որ այնպիսի գթառատ անձեր ըլլանք` որ կարեւր որ այնպիսի գթառատ անձեր ըլլանք` որ կարեւր որ այնպիսի գթառատ անձեր ըլլանք` որ կարե----
նանք գթառատութիւնդ ճառագայթել, եւ այդ նանք գթառատութիւնդ ճառագայթել, եւ այդ նանք գթառատութիւնդ ճառագայթել, եւ այդ նանք գթառատութիւնդ ճառագայթել, եւ այդ ձեւով անունդ ձեւով անունդ ձեւով անունդ ձեւով անունդ 



 742 

սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեսրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեսրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեսրբաբանուի ու օրհնաբանուի մե´́́́ր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մե´́́́ր ր ր ր 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ այնպիսի ողորմած անհատներ ըլլանք` որ ւր որ այնպիսի ողորմած անհատներ ըլլանք` որ ւր որ այնպիսի ողորմած անհատներ ըլլանք` որ ւր որ այնպիսի ողորմած անհատներ ըլլանք` որ 
մարդիկ գիտնան թէ այն Աստուածը զորս կը պաշտենք` մարդիկ գիտնան թէ այն Աստուածը զորս կը պաշտենք` մարդիկ գիտնան թէ այն Աստուածը զորս կը պաշտենք` մարդիկ գիտնան թէ այն Աստուածը զորս կը պաշտենք` 
ողորմաողորմաողորմաողորմա´́́́ծ Աստուած է, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու ծ Աստուած է, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու ծ Աստուած է, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու ծ Աստուած է, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու 
օրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մե´́́́ր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մե´́́́ր պատճառոր պատճառոր պատճառոր պատճառով:վ:վ:վ:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ այնպիսի սիրալիր մարդիկ ըլլանք` որ բոլորը ւր որ այնպիսի սիրալիր մարդիկ ըլլանք` որ բոլորը ւր որ այնպիսի սիրալիր մարդիկ ըլլանք` որ բոլորը ւր որ այնպիսի սիրալիր մարդիկ ըլլանք` որ բոլորը 
հասկնան որ դուն սիրող ու սիրոյ Աստուած ես, եւ այդ ձեւով հասկնան որ դուն սիրող ու սիրոյ Աստուած ես, եւ այդ ձեւով հասկնան որ դուն սիրող ու սիրոյ Աստուած ես, եւ այդ ձեւով հասկնան որ դուն սիրող ու սիրոյ Աստուած ես, եւ այդ ձեւով 
անունդ սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեանունդ սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեանունդ սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մեանունդ սրբաբանուի ու օրհնաբանուի մե´́́́ր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մե´́́́ր ր ր ր 
պատճառով:պատճառով:պատճառով:պատճառով:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ այնպիսի առաքինութիւններ ունենանք` որ ւր որ այնպիսի առաքինութիւններ ունենանք` որ ւր որ այնպիսի առաքինութիւններ ունենանք` որ ւր որ այնպիսի առաքինութիւններ ունենանք` որ 
մարդիկ ճանչնան քեզ իբրեւ աղբիւր ամէն մարդիկ ճանչնան քեզ իբրեւ աղբիւր ամէն մարդիկ ճանչնան քեզ իբրեւ աղբիւր ամէն մարդիկ ճանչնան քեզ իբրեւ աղբիւր ամէն տեսակի բարի տեսակի բարի տեսակի բարի տեսակի բարի 
պարգեւներու, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու պարգեւներու, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու պարգեւներու, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու պարգեւներու, եւ այդ ձեւով անունդ սրբաբանուի ու 
օրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մեօրհնաբանուի մե´́́́ր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մեր միջոցաւ ու մե´́́́ր պատճառով:ր պատճառով:ր պատճառով:ր պատճառով:    

ՏոՏոՏոՏո´́́́ւր որ ապրինք աղօթքի, Աստուածպաշտութեան եւ ւր որ ապրինք աղօթքի, Աստուածպաշտութեան եւ ւր որ ապրինք աղօթքի, Աստուածպաշտութեան եւ ւր որ ապրինք աղօթքի, Աստուածպաշտութեան եւ 
երկրպագութեան այնպիսի կեանք մը` որ ամէն մարդ գիտնայ երկրպագութեան այնպիսի կեանք մը` որ ամէն մարդ գիտնայ երկրպագութեան այնպիսի կեանք մը` որ ամէն մարդ գիտնայ երկրպագութեան այնպիսի կեանք մը` որ ամէն մարդ գիտնայ 
թէ դուն արժանի եսթէ դուն արժանի եսթէ դուն արժանի եսթէ դուն արժանի ես`̀̀̀    

սրբաբանուելու ու սրբասացուելու,սրբաբանուելու ու սրբասացուելու,սրբաբանուելու ու սրբասացուելու,սրբաբանուելու ու սրբասացուելու,    
փառաւոփառաւոփառաւոփառաւորուելու ու փարատրուելու,րուելու ու փարատրուելու,րուելու ու փարատրուելու,րուելու ու փարատրուելու,    
մեծարուելու ու մեծերգուելու,մեծարուելու ու մեծերգուելու,մեծարուելու ու մեծերգուելու,մեծարուելու ու մեծերգուելու,    
երանուելու ու երկրպագուելու,երանուելու ու երկրպագուելու,երանուելու ու երկրպագուելու,երանուելու ու երկրպագուելու,    
օրհնուելու եւ օրհներգուելու,օրհնուելու եւ օրհներգուելու,օրհնուելու եւ օրհներգուելու,օրհնուելու եւ օրհներգուելու,    
պաշտուելու ու պատուըուելու,պաշտուելու ու պատուըուելու,պաշտուելու ու պատուըուելու,պաշտուելու ու պատուըուելու,    
բարձրացուելու ու բարեբանուելու,բարձրացուելու ու բարեբանուելու,բարձրացուելու ու բարեբանուելու,բարձրացուելու ու բարեբանուելու,    
Գովաբանուելու ու գոհաբանուելուԳովաբանուելու ու գոհաբանուելուԳովաբանուելու ու գոհաբանուելուԳովաբանուելու ու գոհաբանուելու»:»:»:»:    
բ) բ) բ) բ) ««««ՍուրբՍուրբՍուրբՍուրբ» » » » կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` կը նշանակէ` ««««զատուած ու յատկացուածզատուած ու յատկացուածզատուած ու յատկացուածզատուած ու յատկացուած»: »: »: »: 

ԱստԱստԱստԱստուած Մովսէսին կ'ըսէ. ուած Մովսէսին կ'ըսէ. ուած Մովսէսին կ'ըսէ. ուած Մովսէսին կ'ըսէ. ««««ՍրբէՍրբէՍրբէՍրբէ´ ´ ´ ´ ինծի ամէն անդրանիկ...: ինծի ամէն անդրանիկ...: ինծի ամէն անդրանիկ...: ինծի ամէն անդրանիկ...: 
Ան իմս էԱն իմս էԱն իմս էԱն իմս է»»»» ( ( ( (Ելից 13.2): Անդրանիկ որդին սրբել, կը նշանակէ Ելից 13.2): Անդրանիկ որդին սրբել, կը նշանակէ Ելից 13.2): Անդրանիկ որդին սրբել, կը նշանակէ Ելից 13.2): Անդրանիկ որդին սրբել, կը նշանակէ 
զայն զատել` Աստուծոյ յատկացնելու, տրամադրելու կամ զայն զատել` Աստուծոյ յատկացնելու, տրամադրելու կամ զայն զատել` Աստուծոյ յատկացնելու, տրամադրելու կամ զայն զատել` Աստուծոյ յատկացնելու, տրամադրելու կամ 
յանձնելու նպատակով: Այս իմաստով, երբ կ'ըսենք յանձնելու նպատակով: Այս իմաստով, երբ կ'ըսենք յանձնելու նպատակով: Այս իմաստով, երբ կ'ըսենք յանձնելու նպատակով: Այս իմաստով, երբ կ'ըսենք ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    
ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»,,,,    Աստուծոյ անունն է որ զատած Աստուծոյ անունն է որ զատած Աստուծոյ անունն է որ զատած Աստուծոյ անունն է որ զատած կ'ըլլանք կ'ըլլանք կ'ըլլանք կ'ըլլանք 
բոլոր սուտ աստուածներէն եւ մենք զմեզ է որ յատկացուցած բոլոր սուտ աստուածներէն եւ մենք զմեզ է որ յատկացուցած բոլոր սուտ աստուածներէն եւ մենք զմեզ է որ յատկացուցած բոլոր սուտ աստուածներէն եւ մենք զմեզ է որ յատկացուցած 
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ու նուիրած կ'ըլլանք անոր պաշտամունքին: Հարց տանք մենք ու նուիրած կ'ըլլանք անոր պաշտամունքին: Հարց տանք մենք ու նուիրած կ'ըլլանք անոր պաշտամունքին: Հարց տանք մենք ու նուիրած կ'ըլլանք անոր պաշտամունքին: Հարց տանք մենք 
մեզի. մենք սրբա՞ծ ենք Աստուծոյ անունը, այլ խօսքով` մեզի. մենք սրբա՞ծ ենք Աստուծոյ անունը, այլ խօսքով` մեզի. մենք սրբա՞ծ ենք Աստուծոյ անունը, այլ խօսքով` մեզի. մենք սրբա՞ծ ենք Աստուծոյ անունը, այլ խօսքով` 
զատա՞ծ ենք զինք մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող զատա՞ծ ենք զինք մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող զատա՞ծ ենք զինք մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող զատա՞ծ ենք զինք մեր կեանքին մէջ գոյութիւն ունեցող 
աստուածներէն ու կուռքերէն: Կռապաշտութիաստուածներէն ու կուռքերէն: Կռապաշտութիաստուածներէն ու կուռքերէն: Կռապաշտութիաստուածներէն ու կուռքերէն: Կռապաշտութիւնը միայն ւնը միայն ւնը միայն ւնը միայն 
անցեալին չի պատկանիր: Այսօր կռապաշտութիւնը աւելիանցեալին չի պատկանիր: Այսօր կռապաշտութիւնը աւելիանցեալին չի պատկանիր: Այսօր կռապաշտութիւնը աւելիանցեալին չի պատկանիր: Այսօր կռապաշտութիւնը աւելի´ ´ ´ ´ է է է է 
քան անցեալին: Դրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: քան անցեալին: Դրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: քան անցեալին: Դրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: քան անցեալին: Դրամասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: 
Աշխարհասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: Եսասիրութիւնը` Աշխարհասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: Եսասիրութիւնը` Աշխարհասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: Եսասիրութիւնը` Աշխարհասիրութիւնը` կռապաշտութիւն է: Եսասիրութիւնը` 
կռապաշտութիւն է:կռապաշտութիւն է:կռապաշտութիւն է:կռապաշտութիւն է:    

Երբ Աստուծոյ կ'ըսենք` Երբ Աստուծոյ կ'ըսենք` Երբ Աստուծոյ կ'ըսենք` Երբ Աստուծոյ կ'ըսենք` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»,,,,    ըսած ըսած ըսած ըսած 
կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անկ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անկ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անկ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար զատուած է բոլոր ունը մեզի համար զատուած է բոլոր ունը մեզի համար զատուած է բոլոր ունը մեզի համար զատուած է բոլոր 
միւս անուններէն, զատուած ու տարբեր է բոլոր միւս միւս անուններէն, զատուած ու տարբեր է բոլոր միւս միւս անուններէն, զատուած ու տարբեր է բոլոր միւս միւս անուններէն, զատուած ու տարբեր է բոլոր միւս 
արժէքներէն, զատուած ու գերադաս է բոլոր թանկագին արժէքներէն, զատուած ու գերադաս է բոլոր թանկագին արժէքներէն, զատուած ու գերադաս է բոլոր թանկագին արժէքներէն, զատուած ու գերադաս է բոլոր թանկագին 
իրականութիւններէն:իրականութիւններէն:իրականութիւններէն:իրականութիւններէն:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, երբ կ'ըսենք` երբ կ'ըսենք` երբ կ'ըսենք` երբ կ'ըսենք` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»,,,,    ցոյց ցոյց ցոյց ցոյց 
տուած կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար բոլոր տուած կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար բոլոր տուած կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար բոլոր տուած կ'ըլլանք, թէ Աստուծոյ անունը մեզի համար բոլոր 
անուննանուննանուննանուններէն վեր է, ընտրուածներուն ու ընտիրներուն մէջ երէն վեր է, ընտրուածներուն ու ընտիրներուն մէջ երէն վեր է, ընտրուածներուն ու ընտիրներուն մէջ երէն վեր է, ընտրուածներուն ու ընտիրներուն մէջ 
նախընտրուածն է, գերականերուն մէջ` գերական, կարեւորնախընտրուածն է, գերականերուն մէջ` գերական, կարեւորնախընտրուածն է, գերականերուն մէջ` գերական, կարեւորնախընտրուածն է, գերականերուն մէջ` գերական, կարեւոր----
ներուն մէջ` ամենէն կարեւորը, սիրուածներուն մէջ` ամենէն ներուն մէջ` ամենէն կարեւորը, սիրուածներուն մէջ` ամենէն ներուն մէջ` ամենէն կարեւորը, սիրուածներուն մէջ` ամենէն ներուն մէջ` ամենէն կարեւորը, սիրուածներուն մէջ` ամենէն 
պաշտելին:պաշտելին:պաշտելին:պաշտելին:    

գ) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին այն աստուածները գ) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին այն աստուածները գ) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին այն աստուածները գ) Քրիստոսի ժամանակ շատ էին այն աստուածները 
որոնց անունները կը մեծարուէին, այն կուռքերը որոնք որոնց անունները կը մեծարուէին, այն կուռքերը որոնք որոնց անունները կը մեծարուէին, այն կուռքերը որոնք որոնց անունները կը մեծարուէին, այն կուռքերը որոնք կը կը կը կը 
պաշտուէին, այն Փարիսեցիները որոնք մարդոցմէ ամէն պաշտուէին, այն Փարիսեցիները որոնք մարդոցմէ ամէն պաշտուէին, այն Փարիսեցիները որոնք մարդոցմէ ամէն պաշտուէին, այն Փարիսեցիները որոնք մարդոցմէ ամէն 
փառաբանական խօսք լսել կ'ուզէին. Յիսուս սորվեցնելով փառաբանական խօսք լսել կ'ուզէին. Յիսուս սորվեցնելով փառաբանական խօսք լսել կ'ուզէին. Յիսուս սորվեցնելով փառաբանական խօսք լսել կ'ուզէին. Յիսուս սորվեցնելով 
մեզի ըսել` մեզի ըսել` մեզի ըսել` մեզի ըսել` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»,,,,    ցոյց տուած եղաւ մեցոյց տուած եղաւ մեցոյց տուած եղաւ մեցոյց տուած եղաւ մե----
զի, թէ միայն Աստուծոյ անունը արժանի է սրբաբանուելու, զի, թէ միայն Աստուծոյ անունը արժանի է սրբաբանուելու, զի, թէ միայն Աստուծոյ անունը արժանի է սրբաբանուելու, զի, թէ միայն Աստուծոյ անունը արժանի է սրբաբանուելու, 
փառաբանուելու, մեծարուելու, բարձրացուելու ուփառաբանուելու, մեծարուելու, բարձրացուելու ուփառաբանուելու, մեծարուելու, բարձրացուելու ուփառաբանուելու, մեծարուելու, բարձրացուելու ու    պաշտուեպաշտուեպաշտուեպաշտուե----
լու:լու:լու:լու:    

դ) Հին Կտակարանին մէջ Աստուած պատուիրած էր դ) Հին Կտակարանին մէջ Աստուած պատուիրած էր դ) Հին Կտակարանին մէջ Աստուած պատուիրած էր դ) Հին Կտակարանին մէջ Աստուած պատուիրած էր 
հրեաներուն որ իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը չառնեն հրեաներուն որ իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը չառնեն հրեաներուն որ իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը չառնեն հրեաներուն որ իր անունը զուր տեղ իրենց բերանը չառնեն 
((((Ելից 20.7): Շատ մը հրեաներ կը զգուշանային Ելից 20.7): Շատ մը հրեաներ կը զգուշանային Ելից 20.7): Շատ մը հրեաներ կը զգուշանային Ելից 20.7): Շատ մը հրեաներ կը զգուշանային ««««ԱստուածԱստուածԱստուածԱստուած» » » » 
բառը գործածելէ նոյնիսկ աղօթքի պահուն, վախնալով որ բառը գործածելէ նոյնիսկ աղօթքի պահուն, վախնալով որ բառը գործածելէ նոյնիսկ աղօթքի պահուն, վախնալով որ բառը գործածելէ նոյնիսկ աղօթքի պահուն, վախնալով որ 
կրնան պատուիրանազանց գտնուած ըլլալ, եւ ուստկրնան պատուիրանազանց գտնուած ըլլալ, եւ ուստկրնան պատուիրանազանց գտնուած ըլլալ, եւ ուստկրնան պատուիրանազանց գտնուած ըլլալ, եւ ուստի` ի` ի` ի` 
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պատժուիլ: Յիսուս սակայն, պատժուիլ: Յիսուս սակայն, պատժուիլ: Յիսուս սակայն, պատժուիլ: Յիսուս սակայն, ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»    
բառերով, եկաւ պարզելու անոնց, թէ Աստուծոյ անունը իրենց բառերով, եկաւ պարզելու անոնց, թէ Աստուծոյ անունը իրենց բառերով, եկաւ պարզելու անոնց, թէ Աստուծոյ անունը իրենց բառերով, եկաւ պարզելու անոնց, թէ Աստուծոյ անունը իրենց 
բերանը առնելը սխալ չէ, այնքան ատեն որ զայն սրբաբանելու բերանը առնելը սխալ չէ, այնքան ատեն որ զայն սրբաբանելու բերանը առնելը սխալ չէ, այնքան ատեն որ զայն սրբաբանելու բերանը առնելը սխալ չէ, այնքան ատեն որ զայն սրբաբանելու 
նպատակով է որ կ'առնեն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած նպատակով է որ կ'առնեն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած նպատակով է որ կ'առնեն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած նպատակով է որ կ'առնեն: Հին Կտակարանին մէջ Աստուած 
չէր պատուիրած հրեաներուն որ իր անունը իրենչէր պատուիրած հրեաներուն որ իր անունը իրենչէր պատուիրած հրեաներուն որ իր անունը իրենչէր պատուիրած հրեաներուն որ իր անունը իրենց բերանը ց բերանը ց բերանը ց բերանը 
չառնեն, այլ պատուիրած էր որ զոչառնեն, այլ պատուիրած էր որ զոչառնեն, այլ պատուիրած էր որ զոչառնեն, այլ պատուիրած էր որ զո´́́́ւր տեղ չառնեն:ւր տեղ չառնեն:ւր տեղ չառնեն:ւր տեղ չառնեն:    

ե) ե) ե) ե) ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»    բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց բառերով, Յիսուս ուզեց ցոյց 
տալ ու յիշեցնել աղօթող անձին, թէ ինք սուրբ Աստուծոյ մը տալ ու յիշեցնել աղօթող անձին, թէ ինք սուրբ Աստուծոյ մը տալ ու յիշեցնել աղօթող անձին, թէ ինք սուրբ Աստուծոյ մը տալ ու յիշեցնել աղօթող անձին, թէ ինք սուրբ Աստուծոյ մը 
ներկայութեան կը կանգնի, եւ հետեւաբար, սուրբ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնի, եւ հետեւաբար, սուրբ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնի, եւ հետեւաբար, սուրբ Աստուծոյ ներկայութեան կը կանգնի, եւ հետեւաբար, սուրբ Աստուծոյ 
բարձրացող իր աղօթքները` պէտք է սուրբ բարձրացող իր աղօթքները` պէտք է սուրբ բարձրացող իր աղօթքները` պէտք է սուրբ բարձրացող իր աղօթքները` պէտք է սուրբ սրտէ բղխին: սրտէ բղխին: սրտէ բղխին: սրտէ բղխին: 
ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբ է Աստուած, եւ ուստի անոր առջեւ կանգնողը ինքզինք ւրբ է Աստուած, եւ ուստի անոր առջեւ կանգնողը ինքզինք ւրբ է Աստուած, եւ ուստի անոր առջեւ կանգնողը ինքզինք ւրբ է Աստուած, եւ ուստի անոր առջեւ կանգնողը ինքզինք 
պէտք է սրբէ մեղքի աղտէն:պէտք է սրբէ մեղքի աղտէն:պէտք է սրբէ մեղքի աղտէն:պէտք է սրբէ մեղքի աղտէն:    

զ) զ) զ) զ) ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»    բառերը շատ մեկնիչներ բառերը շատ մեկնիչներ բառերը շատ մեկնիչներ բառերը շատ մեկնիչներ 
հասկցած են` հասկցած են` հասկցած են` հասկցած են` ««««փառաբանուի ու սրբաբանուիփառաբանուի ու սրբաբանուիփառաբանուի ու սրբաբանուիփառաբանուի ու սրբաբանուի» » » » իմաստով, եւ իմաստով, եւ իմաստով, եւ իմաստով, եւ 
անոր համար ալ նոր աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ անոր համար ալ նոր աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ անոր համար ալ նոր աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ անոր համար ալ նոր աշխարհաբար թարգմանութեան մէջ 
մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք մենք ունինք ««««սրբսրբսրբսրբաբանուիաբանուիաբանուիաբանուի» » » » բառը: Այս իմաստով, Յիսուս բառը: Այս իմաստով, Յիսուս բառը: Այս իմաստով, Յիսուս բառը: Այս իմաստով, Յիսուս 
««««սրբաբանուի անունդսրբաբանուի անունդսրբաբանուի անունդսրբաբանուի անունդ» » » » բառերով, ցոյց կու տայ մեզի, թէ մեր բառերով, ցոյց կու տայ մեզի, թէ մեր բառերով, ցոյց կու տայ մեզի, թէ մեր բառերով, ցոյց կու տայ մեզի, թէ մեր 
աղօթքները պէտք է սկսիլ փառաբանութեամբ. տուեալ աղօթքները պէտք է սկսիլ փառաբանութեամբ. տուեալ աղօթքները պէտք է սկսիլ փառաբանութեամբ. տուեալ աղօթքները պէտք է սկսիլ փառաբանութեամբ. տուեալ 
բառերով Տէրը ուզեց բացայայտել, թէ աղօթքով ոեւէ խնդրանք բառերով Տէրը ուզեց բացայայտել, թէ աղօթքով ոեւէ խնդրանք բառերով Տէրը ուզեց բացայայտել, թէ աղօթքով ոեւէ խնդրանք բառերով Տէրը ուզեց բացայայտել, թէ աղօթքով ոեւէ խնդրանք 
ներկայացնելէ առաջ` պէտք է նախ փառաբանել ու ներկայացնելէ առաջ` պէտք է նախ փառաբանել ու ներկայացնելէ առաջ` պէտք է նախ փառաբանել ու ներկայացնելէ առաջ` պէտք է նախ փառաբանել ու 
փառաւորել զԱստուած, եւփառաւորել զԱստուած, եւփառաւորել զԱստուած, եւփառաւորել զԱստուած, եւ    փառք տալ անոր մեզի շնորհած իր փառք տալ անոր մեզի շնորհած իր փառք տալ անոր մեզի շնորհած իր փառք տալ անոր մեզի շնորհած իր 
բոլոր պարգեւներուն ու բարիքներուն համար:բոլոր պարգեւներուն ու բարիքներուն համար:բոլոր պարգեւներուն ու բարիքներուն համար:բոլոր պարգեւներուն ու բարիքներուն համար:    

է) է) է) է) ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»::::    Այս հաստատումը կրնանք Այս հաստատումը կրնանք Այս հաստատումը կրնանք Այս հաստատումը կրնանք 
նաեւ հասկնալ Տիրոջ կողմէ տրուած վկայութիւն մը իբրեւ: նաեւ հասկնալ Տիրոջ կողմէ տրուած վկայութիւն մը իբրեւ: նաեւ հասկնալ Տիրոջ կողմէ տրուած վկայութիւն մը իբրեւ: նաեւ հասկնալ Տիրոջ կողմէ տրուած վկայութիւն մը իբրեւ: 
Տէրը կը վկայէ որ Աստուծոյ անունը սուրբ է. հետեւաբար, Տէրը կը վկայէ որ Աստուծոյ անունը սուրբ է. հետեւաբար, Տէրը կը վկայէ որ Աստուծոյ անունը սուրբ է. հետեւաբար, Տէրը կը վկայէ որ Աստուծոյ անունը սուրբ է. հետեւաբար, 
մենք կրնանք Աստուծոյ անունմենք կրնանք Աստուծոյ անունմենք կրնանք Աստուծոյ անունմենք կրնանք Աստուծոյ անունը սրբաբանել, բայց մենք չէ որ ը սրբաբանել, բայց մենք չէ որ ը սրբաբանել, բայց մենք չէ որ ը սրբաբանել, բայց մենք չէ որ 
զայն սուրբ կը դարձնենք: Արդէն աղօթքը չ'ըսեր, թէ մենք է որ զայն սուրբ կը դարձնենք: Արդէն աղօթքը չ'ըսեր, թէ մենք է որ զայն սուրբ կը դարձնենք: Արդէն աղօթքը չ'ըսեր, թէ մենք է որ զայն սուրբ կը դարձնենք: Արդէն աղօթքը չ'ըսեր, թէ մենք է որ 
Աստուծոյ անունը սուրբ կ'ընենք. մենք պարզապէս կը Աստուծոյ անունը սուրբ կ'ընենք. մենք պարզապէս կը Աստուծոյ անունը սուրբ կ'ընենք. մենք պարզապէս կը Աստուծոյ անունը սուրբ կ'ընենք. մենք պարզապէս կը 
խնդրենք որ իր անունը սուրբ ըլլայ: Հետեւաբար, մենք խնդրենք որ իր անունը սուրբ ըլլայ: Հետեւաբար, մենք խնդրենք որ իր անունը սուրբ ըլլայ: Հետեւաբար, մենք խնդրենք որ իր անունը սուրբ ըլլայ: Հետեւաբար, մենք 
կրնանք Աստուծոյ անունը մեծարել, բայց մենք չէ որ զայն մեծ կրնանք Աստուծոյ անունը մեծարել, բայց մենք չէ որ զայն մեծ կրնանք Աստուծոյ անունը մեծարել, բայց մենք չէ որ զայն մեծ կրնանք Աստուծոյ անունը մեծարել, բայց մենք չէ որ զայն մեծ 
կը դարձնենք: Ակը դարձնենք: Ակը դարձնենք: Ակը դարձնենք: Աստուծոյ անունը սոստուծոյ անունը սոստուծոյ անունը սոստուծոյ անունը սո´́́́ւրբ է եւ սուրբ է եւ սուրբ է եւ սուրբ է եւ սո´́́́ւրբ կը մնայ` ւրբ կը մնայ` ւրբ կը մնայ` ւրբ կը մնայ` 
մենք զայն սրբաբանենք թէ ոչ. Աստուծոյ անունը մեմենք զայն սրբաբանենք թէ ոչ. Աստուծոյ անունը մեմենք զայն սրբաբանենք թէ ոչ. Աստուծոյ անունը մեմենք զայն սրբաբանենք թէ ոչ. Աստուծոյ անունը մե´́́́ծ ծ ծ ծ է է է է եւ եւ եւ եւ 
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մեմեմեմե´́́́ծ կը մնայ` մենք զայն մեծարենք թէ ոչ. բայց եթէ երբեք ծ կը մնայ` մենք զայն մեծարենք թէ ոչ. բայց եթէ երբեք ծ կը մնայ` մենք զայն մեծարենք թէ ոչ. բայց եթէ երբեք ծ կը մնայ` մենք զայն մեծարենք թէ ոչ. բայց եթէ երբեք 
Յիսուս կը պատուիրէ որ սրբաբանենք Աստուծոյ անունը` կը Յիսուս կը պատուիրէ որ սրբաբանենք Աստուծոյ անունը` կը Յիսուս կը պատուիրէ որ սրբաբանենք Աստուծոյ անունը` կը Յիսուս կը պատուիրէ որ սրբաբանենք Աստուծոյ անունը` կը 
պատուիրէ նոյնինքն մեր բարիքին համար, որովհետեւ ան պատուիրէ նոյնինքն մեր բարիքին համար, որովհետեւ ան պատուիրէ նոյնինքն մեր բարիքին համար, որովհետեւ ան պատուիրէ նոյնինքն մեր բարիքին համար, որովհետեւ ան 
շշշշատ լաւ գիտէ, թէ ինչպիսի անպատմելի օրհնութիւններ ատ լաւ գիտէ, թէ ինչպիսի անպատմելի օրհնութիւններ ատ լաւ գիտէ, թէ ինչպիսի անպատմելի օրհնութիւններ ատ լաւ գիտէ, թէ ինչպիսի անպատմելի օրհնութիւններ 
վերապահուած է այն անձերուն համար որոնք զԱստուած կը վերապահուած է այն անձերուն համար որոնք զԱստուած կը վերապահուած է այն անձերուն համար որոնք զԱստուած կը վերապահուած է այն անձերուն համար որոնք զԱստուած կը 
փառաւորեն ու անոր անունը կը սրբաբանեն:փառաւորեն ու անոր անունը կը սրբաբանեն:փառաւորեն ու անոր անունը կը սրբաբանեն:փառաւորեն ու անոր անունը կը սրբաբանեն:    

ը) Կարելի է մտածել նաեւ, թէ երբ Յիսուս կը սորվեցնէ ը) Կարելի է մտածել նաեւ, թէ երբ Յիսուս կը սորվեցնէ ը) Կարելի է մտածել նաեւ, թէ երբ Յիսուս կը սորվեցնէ ը) Կարելի է մտածել նաեւ, թէ երբ Յիսուս կը սորվեցնէ 
մեզի աղօթել` մեզի աղօթել` մեզի աղօթել` մեզի աղօթել` ««««ՍոՍոՍոՍո´́́́ւրբւրբւրբւրբ    ըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդըլլայ քու անունդ»»»»,,,,    կարծէք կարծէք կարծէք կարծէք 
պատուիրած կ'ըլլայ մեպատուիրած կ'ըլլայ մեպատուիրած կ'ըլլայ մեպատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ խնդրենք Աստուծմէ որ իզի, որ խնդրենք Աստուծմէ որ իզի, որ խնդրենք Աստուծմէ որ իզի, որ խնդրենք Աստուծմէ որ ի´́́́նք նք նք նք 
սրբաբանէ ինքն իր անունը: Այսինքն, Հայրը իսրբաբանէ ինքն իր անունը: Այսինքն, Հայրը իսրբաբանէ ինքն իր անունը: Այսինքն, Հայրը իսրբաբանէ ինքն իր անունը: Այսինքն, Հայրը ի´́́́նքն է որ պէտք նքն է որ պէտք նքն է որ պէտք նքն է որ պէտք 
է սրբաբանէ ինքն իր անունը: Բայց ի՞նչպէս.է սրբաբանէ ինքն իր անունը: Բայց ի՞նչպէս.է սրբաբանէ ինքն իր անունը: Բայց ի՞նչպէս.է սրբաբանէ ինքն իր անունը: Բայց ի՞նչպէս.    

Երբ Աստուած կ'առնէ մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցող Երբ Աստուած կ'առնէ մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցող Երբ Աստուած կ'առնէ մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցող Երբ Աստուած կ'առնէ մեր կեանքին մէջ տեղի ունեցող 
աղէտ մը եւ զայն մեր բարիքին կը դարձնէ` ինքն իր անունը աղէտ մը եւ զայն մեր բարիքին կը դարձնէ` ինքն իր անունը աղէտ մը եւ զայն մեր բարիքին կը դարձնէ` ինքն իր անունը աղէտ մը եւ զայն մեր բարիքին կը դարձնէ` ինքն իր անունը 
չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւչէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւչէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւչէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:որած կ'ըլլայ:որած կ'ըլլայ:որած կ'ըլլայ:    

Երբ մեղաւորը մեղքի տիղմէն դուրս կը բերէ ու զայն Երբ մեղաւորը մեղքի տիղմէն դուրս կը բերէ ու զայն Երբ մեղաւորը մեղքի տիղմէն դուրս կը բերէ ու զայն Երբ մեղաւորը մեղքի տիղմէն դուրս կը բերէ ու զայն 
արդար մարդոց դասակից կը դարձնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ արդար մարդոց դասակից կը դարձնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ արդար մարդոց դասակից կը դարձնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ արդար մարդոց դասակից կը դարձնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ 
սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:    

Երբ հպարտ մարդը կը խոնարհեցնէ ու խոնարհ մարդը Երբ հպարտ մարդը կը խոնարհեցնէ ու խոնարհ մարդը Երբ հպարտ մարդը կը խոնարհեցնէ ու խոնարհ մարդը Երբ հպարտ մարդը կը խոնարհեցնէ ու խոնարհ մարդը 
կը բարձրացնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու կը բարձրացնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու կը բարձրացնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու կը բարձրացնէ` ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու 
փառաւորած կ'ըփառաւորած կ'ըփառաւորած կ'ըփառաւորած կ'ըլլայ:լլայ:լլայ:լլայ:    

Երբ չար մարդը բարիի կը փոխակերպէ, անիծող մարդը` Երբ չար մարդը բարիի կը փոխակերպէ, անիծող մարդը` Երբ չար մարդը բարիի կը փոխակերպէ, անիծող մարդը` Երբ չար մարդը բարիի կը փոխակերպէ, անիծող մարդը` 
օրհնողի կը վերածէ, ժլատ մարդը` ողորմածի կը դարձնէ` օրհնողի կը վերածէ, ժլատ մարդը` ողորմածի կը դարձնէ` օրհնողի կը վերածէ, ժլատ մարդը` ողորմածի կը դարձնէ` օրհնողի կը վերածէ, ժլատ մարդը` ողորմածի կը դարձնէ` 
ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:ինքն իր անունը չէ՞ որ սրբաբանած ու փառաւորած կ'ըլլայ:    

Տակաւին, մենք չե՞նք սրբաբաներ Աստուծոյ անունը, երբ Տակաւին, մենք չե՞նք սրբաբաներ Աստուծոյ անունը, երբ Տակաւին, մենք չե՞նք սրբաբաներ Աստուծոյ անունը, երբ Տակաւին, մենք չե՞նք սրբաբաներ Աստուծոյ անունը, երբ 
կը դատէ իրաւազրկողը ու կը պաշտպանէ իրաւազրկուակը դատէ իրաւազրկողը ու կը պաշտպանէ իրաւազրկուակը դատէ իրաւազրկողը ու կը պաշտպանէ իրաւազրկուակը դատէ իրաւազրկողը ու կը պաշտպանէ իրաւազրկուածը. ծը. ծը. ծը. 
չե՞նք մեծարեր իր անունը երբ կը տեսնենք ճզմուած ու չե՞նք մեծարեր իր անունը երբ կը տեսնենք ճզմուած ու չե՞նք մեծարեր իր անունը երբ կը տեսնենք ճզմուած ու չե՞նք մեծարեր իր անունը երբ կը տեսնենք ճզմուած ու 
անտեսուած մարդոց բարձրացումը իր ձեռքով, եւ ճզմող ու անտեսուած մարդոց բարձրացումը իր ձեռքով, եւ ճզմող ու անտեսուած մարդոց բարձրացումը իր ձեռքով, եւ ճզմող ու անտեսուած մարդոց բարձրացումը իր ձեռքով, եւ ճզմող ու 
անտեսող մարդոց հեռացումը իր ներկայութենէն:անտեսող մարդոց հեռացումը իր ներկայութենէն:անտեսող մարդոց հեռացումը իր ներկայութենէն:անտեսող մարդոց հեռացումը իր ներկայութենէն:    

Եւ դեռ,Եւ դեռ,Եւ դեռ,Եւ դեռ,    
Աստուած արդար դատաստան պիտի չընէ՞: Մեզմէ ո՞վ Աստուած արդար դատաստան պիտի չընէ՞: Մեզմէ ո՞վ Աստուած արդար դատաստան պիտի չընէ՞: Մեզմէ ո՞վ Աստուած արդար դատաստան պիտի չընէ՞: Մեզմէ ո՞վ 

պիտի չսրբաբանէ Աստուծոյ անունը երբ ան արդար դատասպիտի չսրբաբանէ Աստուծոյ անունը երբ ան արդար դատասպիտի չսրբաբանէ Աստուծոյ անունը երբ ան արդար դատասպիտի չսրբաբանէ Աստուծոյ անունը երբ ան արդար դատաս----
տան տան տան տան ընէ:ընէ:ընէ:ընէ:    
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Աստուած Չարը վերջնական պարտութեան պիտի Աստուած Չարը վերջնական պարտութեան պիտի Աստուած Չարը վերջնական պարտութեան պիտի Աստուած Չարը վերջնական պարտութեան պիտի 
չմատնէ՞: Մեզմէ ո՞վ պիտի չփառաբանէ զԱստուած այդ չմատնէ՞: Մեզմէ ո՞վ պիտի չփառաբանէ զԱստուած այդ չմատնէ՞: Մեզմէ ո՞վ պիտի չփառաբանէ զԱստուած այդ չմատնէ՞: Մեզմէ ո՞վ պիտի չփառաբանէ զԱստուած այդ 
ընելուն համար:ընելուն համար:ընելուն համար:ընելուն համար:    

Աստուած նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի չստեղծէ՞: Աստուած նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի չստեղծէ՞: Աստուած նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի չստեղծէ՞: Աստուած նոր երկինք ու նոր երկիր պիտի չստեղծէ՞: 
Մեզմէ ո՞վ պիտի չօրհնաբանէ անոր անունը երբ ան յառաջ Մեզմէ ո՞վ պիտի չօրհնաբանէ անոր անունը երբ ան յառաջ Մեզմէ ո՞վ պիտի չօրհնաբանէ անոր անունը երբ ան յառաջ Մեզմէ ո՞վ պիտի չօրհնաբանէ անոր անունը երբ ան յառաջ 
բերէ նոր ստեղծագործութիւնը:բերէ նոր ստեղծագործութիւնը:բերէ նոր ստեղծագործութիւնը:բերէ նոր ստեղծագործութիւնը:    

Այս եւ ուրիշ շատ բաներ կԱյս եւ ուրիշ շատ բաներ կԱյս եւ ուրիշ շատ բաներ կԱյս եւ ուրիշ շատ բաներ կան որ միայն Աստուած ըրաւ ան որ միայն Աստուած ըրաւ ան որ միայն Աստուած ըրաւ ան որ միայն Աստուած ըրաւ 
ու պիտի ընէ, եւ ուստի` հաստատապէս կրնանք ըսել, թէ ու պիտի ընէ, եւ ուստի` հաստատապէս կրնանք ըսել, թէ ու պիտի ընէ, եւ ուստի` հաստատապէս կրնանք ըսել, թէ ու պիտի ընէ, եւ ուստի` հաստատապէս կրնանք ըսել, թէ 
ինքն է որ ինքն իր անունը կը սրբաբանէ, կը մեծցնէ, պատիւի ինքն է որ ինքն իր անունը կը սրբաբանէ, կը մեծցնէ, պատիւի ինքն է որ ինքն իր անունը կը սրբաբանէ, կը մեծցնէ, պատիւի ինքն է որ ինքն իր անունը կը սրբաբանէ, կը մեծցնէ, պատիւի 
արժանի կը դարձնէ:արժանի կը դարձնէ:արժանի կը դարձնէ:արժանի կը դարձնէ:    

««««Թող գայ արքայութիւնդ, թող կատարուի քու կամքդ, Թող գայ արքայութիւնդ, թող կատարուի քու կամքդ, Թող գայ արքայութիւնդ, թող կատարուի քու կամքդ, Թող գայ արքայութիւնդ, թող կատարուի քու կամքդ, 
ինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
6.10):6.10):6.10):6.10):    

1)1)1)1)    Տուեալ բառերով Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ Տուեալ բառերով Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ Տուեալ բառերով Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ Տուեալ բառերով Յիսուս սորվեցուց մեզի, թէ 
նիւթական ոեւէ բան խնդրելէ առաջ Աստուծմէ, նախ պէտք է նիւթական ոեւէ բան խնդրելէ առաջ Աստուծմէ, նախ պէտք է նիւթական ոեւէ բան խնդրելէ առաջ Աստուծմէ, նախ պէտք է նիւթական ոեւէ բան խնդրելէ առաջ Աստուծմէ, նախ պէտք է 
խնդրել իր արքայութեան գալուստը եւ հետամուտ ըլլալ խնդրել իր արքայութեան գալուստը եւ հետամուտ ըլլալ խնդրել իր արքայութեան գալուստը եւ հետամուտ ըլլալ խնդրել իր արքայութեան գալուստը եւ հետամուտ ըլլալ 
երկրի վրայ իր կամքին կատարման: Նոյնը սորվեցուց երկրի վրայ իր կամքին կատարման: Նոյնը սորվեցուց երկրի վրայ իր կամքին կատարման: Նոյնը սորվեցուց երկրի վրայ իր կամքին կատարման: Նոյնը սորվեցուց 
տարբեր առիթով ալ. տարբեր առիթով ալ. տարբեր առիթով ալ. տարբեր առիթով ալ. ««««Նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ Նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ Նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ Նախ խնդրեցէք որ Աստուծոյ 
արքայութիւնը գայ եւ արքայութիւնը գայ եւ արքայութիւնը գայ եւ արքայութիւնը գայ եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ աշխատեցէք իր կամքը կատարել, եւ 
Աստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզիԱստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզիԱստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզիԱստուած այդ բոլորը աւելիով պիտի տայ ձեզի»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
6.33): 6.33): 6.33): 6.33): Մենք, սիրելիներ, աղօթքի պահուն ի՞նչ կը խնդրենք Մենք, սիրելիներ, աղօթքի պահուն ի՞նչ կը խնդրենք Մենք, սիրելիներ, աղօթքի պահուն ի՞նչ կը խնդրենք Մենք, սիրելիներ, աղօթքի պահուն ի՞նչ կը խնդրենք 
Աստուծմէ: Իր արքայութեան գալո՞ւստը, թէ` լոկ իր Աստուծմէ: Իր արքայութեան գալո՞ւստը, թէ` լոկ իր Աստուծմէ: Իր արքայութեան գալո՞ւստը, թէ` լոկ իր Աստուծմէ: Իր արքայութեան գալո՞ւստը, թէ` լոկ իր 
բարիքներուն հեղումը մեր վրայ: Իր կամքին կատարո՞ւմը, բարիքներուն հեղումը մեր վրայ: Իր կամքին կատարո՞ւմը, բարիքներուն հեղումը մեր վրայ: Իր կամքին կատարո՞ւմը, բարիքներուն հեղումը մեր վրայ: Իր կամքին կատարո՞ւմը, 
թէ` մեթէ` մեթէ` մեթէ` մե´́́́ր կամքին կատարր կամքին կատարր կամքին կատարր կամքին կատարումը:ումը:ումը:ումը:    

Ի՞նչ կը խնդրենք աղօթքի պահուն. պարգեւնե՞ր, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք աղօթքի պահուն. պարգեւնե՞ր, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք աղօթքի պահուն. պարգեւնե՞ր, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք աղօթքի պահուն. պարգեւնե՞ր, թէ` 
խոնարհութիւն. եթէ մէկը խոնարհ ըլլայ` պարգեւ կը խնդրէ՞: խոնարհութիւն. եթէ մէկը խոնարհ ըլլայ` պարգեւ կը խնդրէ՞: խոնարհութիւն. եթէ մէկը խոնարհ ըլլայ` պարգեւ կը խնդրէ՞: խոնարհութիւն. եթէ մէկը խոնարհ ըլլայ` պարգեւ կը խնդրէ՞: 
Եթէ խոնարհ ըլլանք եւ մեր կեանքը առաքինութիւններով Եթէ խոնարհ ըլլանք եւ մեր կեանքը առաքինութիւններով Եթէ խոնարհ ըլլանք եւ մեր կեանքը առաքինութիւններով Եթէ խոնարհ ըլլանք եւ մեր կեանքը առաքինութիւններով 
զզզզաաաարդարուած ըլլայ` դորդարուած ըլլայ` դորդարուած ըլլայ` դորդարուած ըլլայ` դո´́́́ւք ըսէք, այն պարգեւը որուն կարիքը ւք ըսէք, այն պարգեւը որուն կարիքը ւք ըսէք, այն պարգեւը որուն կարիքը ւք ըսէք, այն պարգեւը որուն կարիքը 
ունինք` Աստուած ինքնաբերաբար պիտի չտա՞յ մեզունինք` Աստուած ինքնաբերաբար պիտի չտա՞յ մեզունինք` Աստուած ինքնաբերաբար պիտի չտա՞յ մեզունինք` Աստուած ինքնաբերաբար պիտի չտա՞յ մեզի: ի: ի: ի: 
Յիշեցէք ինծի եկեղեցւոյ հայրերէն մին որ պարգեւ խնդրած է Յիշեցէք ինծի եկեղեցւոյ հայրերէն մին որ պարգեւ խնդրած է Յիշեցէք ինծի եկեղեցւոյ հայրերէն մին որ պարգեւ խնդրած է Յիշեցէք ինծի եկեղեցւոյ հայրերէն մին որ պարգեւ խնդրած է 
Աստուծմէ: Ընդհակառակը, անոնք իրենք զիրենք անարժան Աստուծմէ: Ընդհակառակը, անոնք իրենք զիրենք անարժան Աստուծմէ: Ընդհակառակը, անոնք իրենք զիրենք անարժան Աստուծմէ: Ընդհակառակը, անոնք իրենք զիրենք անարժան 
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նկատած են ոեւէ պարգեւ ստանալու Աստուծմէ, եւ ճիշդ նկատած են ոեւէ պարգեւ ստանալու Աստուծմէ, եւ ճիշդ նկատած են ոեւէ պարգեւ ստանալու Աստուծմէ, եւ ճիշդ նկատած են ոեւէ պարգեւ ստանալու Աստուծմէ, եւ ճիշդ 
անոր համար ալ` Աստուած ամէն պարգեւ տուած էր անոնց:անոր համար ալ` Աստուած ամէն պարգեւ տուած էր անոնց:անոր համար ալ` Աստուած ամէն պարգեւ տուած էր անոնց:անոր համար ալ` Աստուած ամէն պարգեւ տուած էր անոնց:    

Ի՞նչ կը խնդրենք. երկար կեա՞նք, թէ` յաւիտենական Ի՞նչ կը խնդրենք. երկար կեա՞նք, թէ` յաւիտենական Ի՞նչ կը խնդրենք. երկար կեա՞նք, թէ` յաւիտենական Ի՞նչ կը խնդրենք. երկար կեա՞նք, թէ` յաւիտենական 
կկկկեանք. ուրա՞խ կեանք, թէ` սուրբ ու առաքինի կեանք: եանք. ուրա՞խ կեանք, թէ` սուրբ ու առաքինի կեանք: եանք. ուրա՞խ կեանք, թէ` սուրբ ու առաքինի կեանք: եանք. ուրա՞խ կեանք, թէ` սուրբ ու առաքինի կեանք: 
Հաւատացեալ մարդուն կոչումը` սուրբ ու առաքինի կեանք Հաւատացեալ մարդուն կոչումը` սուրբ ու առաքինի կեանք Հաւատացեալ մարդուն կոչումը` սուրբ ու առաքինի կեանք Հաւատացեալ մարդուն կոչումը` սուրբ ու առաքինի կեանք 
ապրիլն է, եւ ոապրիլն է, եւ ոապրիլն է, եւ ոապրիլն է, եւ ո´́́́չ թէ երկար եւ ուրախ կեանք:չ թէ երկար եւ ուրախ կեանք:չ թէ երկար եւ ուրախ կեանք:չ թէ երկար եւ ուրախ կեանք:    

Ի՞նչ կը խնդրենք. երջանիկ ու առողջ սի՞րտ, թէ` մաքուր Ի՞նչ կը խնդրենք. երջանիկ ու առողջ սի՞րտ, թէ` մաքուր Ի՞նչ կը խնդրենք. երջանիկ ու առողջ սի՞րտ, թէ` մաքուր Ի՞նչ կը խնդրենք. երջանիկ ու առողջ սի՞րտ, թէ` մաքուր 
ու զԱստուած փառաբանող սիրտ:ու զԱստուած փառաբանող սիրտ:ու զԱստուած փառաբանող սիրտ:ու զԱստուած փառաբանող սիրտ:    

Ի՞նչ կը խնդրենք. մեզի թշնամութիւն ըԻ՞նչ կը խնդրենք. մեզի թշնամութիւն ըԻ՞նչ կը խնդրենք. մեզի թշնամութիւն ըԻ՞նչ կը խնդրենք. մեզի թշնամութիւն ընողներուն նողներուն նողներուն նողներուն 
վերացո՞ւմը մեր կեանքէն, թէ` մեզի թշնամութիւն վերացո՞ւմը մեր կեանքէն, թէ` մեզի թշնամութիւն վերացո՞ւմը մեր կեանքէն, թէ` մեզի թշնամութիւն վերացո՞ւմը մեր կեանքէն, թէ` մեզի թշնամութիւն 
ընողներուն սիրող սիրտ:ընողներուն սիրող սիրտ:ընողներուն սիրող սիրտ:ընողներուն սիրող սիրտ:    

Ի՞նչ կը խնդրենք. դրա՞մ, թէ ողորմութիւն տուող ձեռք. Ի՞նչ կը խնդրենք. դրա՞մ, թէ ողորմութիւն տուող ձեռք. Ի՞նչ կը խնդրենք. դրա՞մ, թէ ողորմութիւն տուող ձեռք. Ի՞նչ կը խնդրենք. դրա՞մ, թէ ողորմութիւն տուող ձեռք. 
հարստութի՞ւն, թէ` հարուստ սիրտ ու հոգի:հարստութի՞ւն, թէ` հարուստ սիրտ ու հոգի:հարստութի՞ւն, թէ` հարուստ սիրտ ու հոգի:հարստութի՞ւն, թէ` հարուստ սիրտ ու հոգի:    

Ի՞նչ կը խնդրենք. փորձութեանց հեռացո՞ւմ, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք. փորձութեանց հեռացո՞ւմ, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք. փորձութեանց հեռացո՞ւմ, թէ` Ի՞նչ կը խնդրենք. փորձութեանց հեռացո՞ւմ, թէ` 
փորձութեանց միջոցաւ սրբացում:փորձութեանց միջոցաւ սրբացում:փորձութեանց միջոցաւ սրբացում:փորձութեանց միջոցաւ սրբացում:    

««««Թող գայ արքաԹող գայ արքաԹող գայ արքաԹող գայ արքայութիւնդյութիւնդյութիւնդյութիւնդ»: »: »: »: ԱԱԱԱ´́́́յս է որ ամէն հաւատացեալ յս է որ ամէն հաւատացեալ յս է որ ամէն հաւատացեալ յս է որ ամէն հաւատացեալ 
աղօթքով պէտք է խնդրէ:աղօթքով պէտք է խնդրէ:աղօթքով պէտք է խնդրէ:աղօթքով պէտք է խնդրէ:    

««««Թող կատարուի քու կամքդԹող կատարուի քու կամքդԹող կատարուի քու կամքդԹող կատարուի քու կամքդ»:»:»:»:    ԱԱԱԱ´́́́յս է որ Քրիստոսի ամէն յս է որ Քրիստոսի ամէն յս է որ Քրիստոսի ամէն յս է որ Քրիստոսի ամէն 
հետեւող պէտք է հետապնդէ:հետեւող պէտք է հետապնդէ:հետեւող պէտք է հետապնդէ:հետեւող պէտք է հետապնդէ:    

««««Ինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայԻնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայԻնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայԻնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:»:»:»:    ԱԱԱԱ´́́́յս յս յս յս 
պէտք է ըլլայ ցանկութիւնը ամէն իսկական հաւատացեալի:պէտք է ըլլայ ցանկութիւնը ամէն իսկական հաւատացեալի:պէտք է ըլլայ ցանկութիւնը ամէն իսկական հաւատացեալի:պէտք է ըլլայ ցանկութիւնը ամէն իսկական հաւատացեալի:    

2) 2) 2) 2) ««««Թող գայ արքայութԹող գայ արքայութԹող գայ արքայութԹող գայ արքայութիւնդիւնդիւնդիւնդ»:»:»:»:    Այս հաստատումով Այս հաստատումով Այս հաստատումով Այս հաստատումով 
Աստուծոյ արքայ ըլլալն է որ կը հրապարակուի: Աստուծոյ արքայ ըլլալն է որ կը հրապարակուի: Աստուծոյ արքայ ըլլալն է որ կը հրապարակուի: Աստուծոյ արքայ ըլլալն է որ կը հրապարակուի: 
Արքայութիւնը բնականօրէն ունի իր Արքան, որ Աստուած Արքայութիւնը բնականօրէն ունի իր Արքան, որ Աստուած Արքայութիւնը բնականօրէն ունի իր Արքան, որ Աստուած Արքայութիւնը բնականօրէն ունի իր Արքան, որ Աստուած 
ինք է, այս պարագայիս` ակնարկութիւնը մասնաւորաբար ինք է, այս պարագայիս` ակնարկութիւնը մասնաւորաբար ինք է, այս պարագայիս` ակնարկութիւնը մասնաւորաբար ինք է, այս պարագայիս` ակնարկութիւնը մասնաւորաբար 
Քրիստոսի է: Քրիստոս սովորական արքայ մը կամ թագաւոր Քրիստոսի է: Քրիստոս սովորական արքայ մը կամ թագաւոր Քրիստոսի է: Քրիստոս սովորական արքայ մը կամ թագաւոր Քրիստոսի է: Քրիստոս սովորական արքայ մը կամ թագաւոր 
մը չէ, այլ` թագաւորներուն թագաւորն է (Յամը չէ, այլ` թագաւորներուն թագաւորն է (Յամը չէ, այլ` թագաւորներուն թագաւորն է (Յամը չէ, այլ` թագաւորներուն թագաւորն է (Յայտնութիւն 17.14, յտնութիւն 17.14, յտնութիւն 17.14, յտնութիւն 17.14, 
19.16), 19.16), 19.16), 19.16), թագաւորներուն վրայ իշխողն է (Յայտնութիւն 1.5), հեզ թագաւորներուն վրայ իշխողն է (Յայտնութիւն 1.5), հեզ թագաւորներուն վրայ իշխողն է (Յայտնութիւն 1.5), հեզ թագաւորներուն վրայ իշխողն է (Յայտնութիւն 1.5), հեզ 
թագաւոր է (Մատթէոս 21.5: Զաքարիա 9.9): Օծեալ թագաւոր թագաւոր է (Մատթէոս 21.5: Զաքարիա 9.9): Օծեալ թագաւոր թագաւոր է (Մատթէոս 21.5: Զաքարիա 9.9): Օծեալ թագաւոր թագաւոր է (Մատթէոս 21.5: Զաքարիա 9.9): Օծեալ թագաւոր 
է (Ղուկաս 23.2): Թագաւորներուն ներկայութեան է (Ղուկաս 23.2): Թագաւորներուն ներկայութեան է (Ղուկաս 23.2): Թագաւորներուն ներկայութեան է (Ղուկաս 23.2): Թագաւորներուն ներկայութեան 
քարոզուելիք ու պատգամուելիք թագաւոր է (Գործք 9.15): քարոզուելիք ու պատգամուելիք թագաւոր է (Գործք 9.15): քարոզուելիք ու պատգամուելիք թագաւոր է (Գործք 9.15): քարոզուելիք ու պատգամուելիք թագաւոր է (Գործք 9.15): 
Քրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս իՔրիստոս ի´́́́նքն իսկ հաստատեց թէ թնքն իսկ հաստատեց թէ թնքն իսկ հաստատեց թէ թնքն իսկ հաստատեց թէ թագաւոր է եւ ունի ագաւոր է եւ ունի ագաւոր է եւ ունի ագաւոր է եւ ունի 
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թագաւորութիւն (Յովհաննէս 18.36թագաւորութիւն (Յովհաննէս 18.36թագաւորութիւն (Յովհաննէս 18.36թագաւորութիւն (Յովհաննէս 18.36----37): 37): 37): 37): Յիսուսի աջակողմը Յիսուսի աջակողմը Յիսուսի աջակողմը Յիսուսի աջակողմը 
խաչուող աւազակը ինք եւս անոր թագաւոր ըլլալը ծանուցեց խաչուող աւազակը ինք եւս անոր թագաւոր ըլլալը ծանուցեց խաչուող աւազակը ինք եւս անոր թագաւոր ըլլալը ծանուցեց խաչուող աւազակը ինք եւս անոր թագաւոր ըլլալը ծանուցեց 
((((Ղուկաս 23.42): Դուն կ'ընդունի՞ս որ Յիսուս թագաւոր է: Եթէ Ղուկաս 23.42): Դուն կ'ընդունի՞ս որ Յիսուս թագաւոր է: Եթէ Ղուկաս 23.42): Դուն կ'ընդունի՞ս որ Յիսուս թագաւոր է: Եթէ Ղուկաս 23.42): Դուն կ'ընդունի՞ս որ Յիսուս թագաւոր է: Եթէ 
չընդունիս Յիսուսը իբրեւ թագաւոր` ան չի դադրիր թագաւոր չընդունիս Յիսուսը իբրեւ թագաւոր` ան չի դադրիր թագաւոր չընդունիս Յիսուսը իբրեւ թագաւոր` ան չի դադրիր թագաւոր չընդունիս Յիսուսը իբրեւ թագաւոր` ան չի դադրիր թագաւոր 
ըլլալէ: Ան թագաւոր է ըլլալէ: Ան թագաւոր է ըլլալէ: Ան թագաւոր է ըլլալէ: Ան թագաւոր է ընդունիս թէ չընդունիս. բայց ընդունիս թէ չընդունիս. բայց ընդունիս թէ չընդունիս. բայց ընդունիս թէ չընդունիս. բայց 
թագաւորդ չ'ըլլար մինչեւ որ զինք անձնապէս ընդունիս թագաւորդ չ'ըլլար մինչեւ որ զինք անձնապէս ընդունիս թագաւորդ չ'ըլլար մինչեւ որ զինք անձնապէս ընդունիս թագաւորդ չ'ըլլար մինչեւ որ զինք անձնապէս ընդունիս 
կեանքիդ մէջ, եւ հնազանդիս անոր խօսքերուն ու գործադրես կեանքիդ մէջ, եւ հնազանդիս անոր խօսքերուն ու գործադրես կեանքիդ մէջ, եւ հնազանդիս անոր խօսքերուն ու գործադրես կեանքիդ մէջ, եւ հնազանդիս անոր խօսքերուն ու գործադրես 
անոր կամքը:անոր կամքը:անոր կամքը:անոր կամքը:    

3) 3) 3) 3) ««««Թող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդ»:»:»:»:    Որոշ մեկնիչներու համաՈրոշ մեկնիչներու համաՈրոշ մեկնիչներու համաՈրոշ մեկնիչներու համա----
ձայն, այս խօսքը կը վերաբերի Տիրոջ առաջին գալուստին եւ ձայն, այս խօսքը կը վերաբերի Տիրոջ առաջին գալուստին եւ ձայն, այս խօսքը կը վերաբերի Տիրոջ առաջին գալուստին եւ ձայն, այս խօսքը կը վերաբերի Տիրոջ առաջին գալուստին եւ 
այդ գալուայդ գալուայդ գալուայդ գալուստով երկրի վրայ հիմստով երկրի վրայ հիմստով երկրի վրայ հիմստով երկրի վրայ հիմննննուած Աստուծոյ թագաւորուուած Աստուծոյ թագաւորուուած Աստուծոյ թագաւորուուած Աստուծոյ թագաւորու----
թեան, իսկ ուրիշներ` զայն ակնարկութիւն կը նկատեն Տիրոջ թեան, իսկ ուրիշներ` զայն ակնարկութիւն կը նկատեն Տիրոջ թեան, իսկ ուրիշներ` զայն ակնարկութիւն կը նկատեն Տիրոջ թեան, իսկ ուրիշներ` զայն ակնարկութիւն կը նկատեն Տիրոջ 
երկրորդ գալուստին եւ անոր երկրորդ գալուստով երկրի երկրորդ գալուստին եւ անոր երկրորդ գալուստով երկրի երկրորդ գալուստին եւ անոր երկրորդ գալուստով երկրի երկրորդ գալուստին եւ անոր երկրորդ գալուստով երկրի 
վրայ հաստատուելիք Աստուծոյ թագաւորութեան: Երկու վրայ հաստատուելիք Աստուծոյ թագաւորութեան: Երկու վրայ հաստատուելիք Աստուծոյ թագաւորութեան: Երկու վրայ հաստատուելիք Աստուծոյ թագաւորութեան: Երկու 
բացատրութիւններն ալ ճիշդ են եւ ընդունելի:բացատրութիւններն ալ ճիշդ են եւ ընդունելի:բացատրութիւններն ալ ճիշդ են եւ ընդունելի:բացատրութիւններն ալ ճիշդ են եւ ընդունելի:    

Յիսուս իր առաջին գՅիսուս իր առաջին գՅիսուս իր առաջին գՅիսուս իր առաջին գալուստով յայտարարեց Աստուծոյ ալուստով յայտարարեց Աստուծոյ ալուստով յայտարարեց Աստուծոյ ալուստով յայտարարեց Աստուծոյ 
արքայութեան մօտալուտ ըլլալը. արքայութեան մօտալուտ ըլլալը. արքայութեան մօտալուտ ըլլալը. արքայութեան մօտալուտ ըլլալը. ««««ԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէԱպաշխարեցէ´́́́ք, ք, ք, ք, 
որովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած էորովհետեւ երկինքի արքայութիւնը մօտեցած է»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
4.17): 4.17): 4.17): 4.17): Իր նախակարապետը` Յովհաննէս Մկրտիչ իԻր նախակարապետը` Յովհաննէս Մկրտիչ իԻր նախակարապետը` Յովհաննէս Մկրտիչ իԻր նախակարապետը` Յովհաննէս Մկրտիչ ի´́́́նք եւս նք եւս նք եւս նք եւս 
նոյն բանը յայտարարեց (Մատթէոս 3.2):նոյն բանը յայտարարեց (Մատթէոս 3.2):նոյն բանը յայտարարեց (Մատթէոս 3.2):նոյն բանը յայտարարեց (Մատթէոս 3.2):    

Իր առաջին գալուստով, Յիսուս հիմնեց Աստուծոյ Իր առաջին գալուստով, Յիսուս հիմնեց Աստուծոյ Իր առաջին գալուստով, Յիսուս հիմնեց Աստուծոյ Իր առաջին գալուստով, Յիսուս հիմնեց Աստուծոյ 
թաթաթաթագաւորութիւնը երկրի վրայ ու մարդոց սիրտերուն մէջ, իսկ գաւորութիւնը երկրի վրայ ու մարդոց սիրտերուն մէջ, իսկ գաւորութիւնը երկրի վրայ ու մարդոց սիրտերուն մէջ, իսկ գաւորութիւնը երկրի վրայ ու մարդոց սիրտերուն մէջ, իսկ 
իր երկրորդ գալուստով` զանիկա վերջնականապէս պիտի իր երկրորդ գալուստով` զանիկա վերջնականապէս պիտի իր երկրորդ գալուստով` զանիկա վերջնականապէս պիտի իր երկրորդ գալուստով` զանիկա վերջնականապէս պիտի 
հաստատէ երկրի վրայ:հաստատէ երկրի վրայ:հաստատէ երկրի վրայ:հաստատէ երկրի վրայ:    

Տիրոջ առաջին գալստեան ժամանակ առաքեալները Տիրոջ առաջին գալստեան ժամանակ առաքեալները Տիրոջ առաջին գալստեան ժամանակ առաքեալները Տիրոջ առաջին գալստեան ժամանակ առաքեալները 
իրեիրեիրեիրե´́́́նք պիտի տարածէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի նք պիտի տարածէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի նք պիտի տարածէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի նք պիտի տարածէին Աստուծոյ թագաւորութիւնը երկրի 
վրայ. ահա թէ ինչու Յիսուս սորվեցուց անոնց վրայ. ահա թէ ինչու Յիսուս սորվեցուց անոնց վրայ. ահա թէ ինչու Յիսուս սորվեցուց անոնց վրայ. ահա թէ ինչու Յիսուս սորվեցուց անոնց աղօթել` աղօթել` աղօթել` աղօթել` ««««թթթթող ող ող ող 
գայ արքայութիւնդգայ արքայութիւնդգայ արքայութիւնդգայ արքայութիւնդ»:»:»:»:    ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, Տէրը ուզեց որ առաքեալները Տէրը ուզեց որ առաքեալները Տէրը ուզեց որ առաքեալները Տէրը ուզեց որ առաքեալները 
յատուկ կերպով աղօթէին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը յատուկ կերպով աղօթէին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը յատուկ կերպով աղօթէին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը յատուկ կերպով աղօթէին, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
տարածուէր, փրկութեան Աւետարանը ամենուն հասնէր, եւ տարածուէր, փրկութեան Աւետարանը ամենուն հասնէր, եւ տարածուէր, փրկութեան Աւետարանը ամենուն հասնէր, եւ տարածուէր, փրկութեան Աւետարանը ամենուն հասնէր, եւ 
բոլորը ընդառաջէին այդ աւետիսին:բոլորը ընդառաջէին այդ աւետիսին:բոլորը ընդառաջէին այդ աւետիսին:բոլորը ընդառաջէին այդ աւետիսին:    

Մենք եւս պէտք է աղօթենք ու ըսենք.Մենք եւս պէտք է աղօթենք ու ըսենք.Մենք եւս պէտք է աղօթենք ու ըսենք.Մենք եւս պէտք է աղօթենք ու ըսենք.    
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««««Տէր, թՏէր, թՏէր, թՏէր, թող գայ արքայութիւնդող գայ արքայութիւնդող գայ արքայութիւնդող գայ արքայութիւնդ: : : : Թող ամենուրեք տարածուի Թող ամենուրեք տարածուի Թող ամենուրեք տարածուի Թող ամենուրեք տարածուի 
փրկութիւնդ:փրկութիւնդ:փրկութիւնդ:փրկութիւնդ:    

Թող քարացած սիրտերը փշրուին կենդանարաԹող քարացած սիրտերը փշրուին կենդանարաԹող քարացած սիրտերը փշրուին կենդանարաԹող քարացած սիրտերը փշրուին կենդանարար խօսքիդ ր խօսքիդ ր խօսքիդ ր խօսքիդ 
մուրճին հարուածին տակմուրճին հարուածին տակմուրճին հարուածին տակմուրճին հարուածին տակ::::    

Թող դատարկ հոգիները ակաղձուն դառնան փրկութեան Թող դատարկ հոգիները ակաղձուն դառնան փրկութեան Թող դատարկ հոգիները ակաղձուն դառնան փրկութեան Թող դատարկ հոգիները ակաղձուն դառնան փրկութեան 
արտաբերած հրճուանքով:արտաբերած հրճուանքով:արտաբերած հրճուանքով:արտաբերած հրճուանքով:    

Թող փակ միտքերը բացուին շնորհքիդ լոյսին դիմաց:Թող փակ միտքերը բացուին շնորհքիդ լոյսին դիմաց:Թող փակ միտքերը բացուին շնորհքիդ լոյսին դիմաց:Թող փակ միտքերը բացուին շնորհքիդ լոյսին դիմաց:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու հասնի բոլորԹող գայ արքայութիւնդ ու հասնի բոլորԹող գայ արքայութիւնդ ու հասնի բոլորԹող գայ արքայութիւնդ ու հասնի բոլոր    անոնց` որոնց անոնց` որոնց անոնց` որոնց անոնց` որոնց 

հասնող չկայ:հասնող չկայ:հասնող չկայ:հասնող չկայ:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու հպի բոլոր անոնց` որոնք Թող գայ արքայութիւնդ ու հպի բոլոր անոնց` որոնք Թող գայ արքայութիւնդ ու հպի բոլոր անոնց` որոնք Թող գայ արքայութիւնդ ու հպի բոլոր անոնց` որոնք 

գուրգուրանքի կարօտ են:գուրգուրանքի կարօտ են:գուրգուրանքի կարօտ են:գուրգուրանքի կարօտ են:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր խաղաղութիւնը շնորհէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր խաղաղութիւնը շնորհէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր խաղաղութիւնը շնորհէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր խաղաղութիւնը շնորհէ 

տրտմածներուն:տրտմածներուն:տրտմածներուն:տրտմածներուն:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր մխիթարութիւնը պարգեւէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր մխիթարութիւնը պարգեւէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր մխիթարութիւնը պարգեւէ Թող գայ արքայութիւնդ ու իր մխիթարութիւնը պարգեւէ 

կոտրած սիրտերուն:կոտրած սիրտերուն:կոտրած սիրտերուն:կոտրած սիրտերուն:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու իր բժշկԹող գայ արքայութիւնդ ու իր բժշկԹող գայ արքայութիւնդ ու իր բժշկԹող գայ արքայութիւնդ ու իր բժշկութիւնը ընձեռէ ութիւնը ընձեռէ ութիւնը ընձեռէ ութիւնը ընձեռէ 

վիրաւորներուն:վիրաւորներուն:վիրաւորներուն:վիրաւորներուն:    
Թող գայ արքայութիւնդ ու նորոգէ մեղքով մաշած Թող գայ արքայութիւնդ ու նորոգէ մեղքով մաշած Թող գայ արքայութիւնդ ու նորոգէ մեղքով մաշած Թող գայ արքայութիւնդ ու նորոգէ մեղքով մաշած 

կեանքերըկեանքերըկեանքերըկեանքերը»:»:»:»:    
4) 4) 4) 4) ««««Թող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդ»:»:»:»:    Ինչպէս ըսինք, խօսքը կը Ինչպէս ըսինք, խօսքը կը Ինչպէս ըսինք, խօսքը կը Ինչպէս ըսինք, խօսքը կը 

վերաբերի նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին: Յիսուս չսորվեվերաբերի նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին: Յիսուս չսորվեվերաբերի նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին: Յիսուս չսորվեվերաբերի նաեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստին: Յիսուս չսորվե----
ցուց մեզի ըսել. ցուց մեզի ըսել. ցուց մեզի ըսել. ցուց մեզի ըսել. ««««Թող գանքԹող գանքԹող գանքԹող գանք    արքայութիւնդարքայութիւնդարքայութիւնդարքայութիւնդ»»»»,,,,    այլ` այլ` այլ` այլ` ««««Թող գայ Թող գայ Թող գայ Թող գայ 
արքայութիւնդարքայութիւնդարքայութիւնդարքայութիւնդ»»»»,,,,    ըսել ուզելով. ըսել ուզելով. ըսել ուզելով. ըսել ուզելով. ««««Արքայութիւնդ իԱրքայութիւնդ իԱրքայութիւնդ իԱրքայութիւնդ ի´́́́նք թող գայ նք թող գայ նք թող գայ նք թող գայ 
ու հաստատուի երկրի վրայ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քոու հաստատուի երկրի վրայ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քոու հաստատուի երկրի վրայ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քոու հաստատուի երկրի վրայ. եւ ինչո՞ւ. որպէսզի քու կամքդ ւ կամքդ ւ կամքդ ւ կամքդ 
կատարուի երկրի վրայկատարուի երկրի վրայկատարուի երկրի վրայկատարուի երկրի վրայ    ճիշդ այնպէս` ինչպէս երկինքի մէջ կը ճիշդ այնպէս` ինչպէս երկինքի մէջ կը ճիշդ այնպէս` ինչպէս երկինքի մէջ կը ճիշդ այնպէս` ինչպէս երկինքի մէջ կը 
կատարուիկատարուիկատարուիկատարուի»:»:»:»:    

Տիրոջ կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները աղօթող ըլլան Տիրոջ կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները աղօթող ըլլան Տիրոջ կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները աղօթող ըլլան Տիրոջ կամքն է որ իր բոլոր հետեւորդները աղօթող ըլլան 
իր արքայութեան գալստեան, երկրի վրայ հաստաիր արքայութեան գալստեան, երկրի վրայ հաստաիր արքայութեան գալստեան, երկրի վրայ հաստաիր արքայութեան գալստեան, երկրի վրայ հաստատման, եւ տման, եւ տման, եւ տման, եւ 
անոր մէջ Աստուծոյ կամքին կատարման համար: Երկիրը, այլ անոր մէջ Աստուծոյ կամքին կատարման համար: Երկիրը, այլ անոր մէջ Աստուծոյ կամքին կատարման համար: Երկիրը, այլ անոր մէջ Աստուծոյ կամքին կատարման համար: Երկիրը, այլ 
խօսքով` աշխարհը, մաս պիտի կազմէ Աստուծոյ խօսքով` աշխարհը, մաս պիտի կազմէ Աստուծոյ խօսքով` աշխարհը, մաս պիտի կազմէ Աստուծոյ խօսքով` աշխարհը, մաս պիտի կազմէ Աստուծոյ 
արքայութեան: Քրիստոս իր արիւնը թափեց փրկելու թէարքայութեան: Քրիստոս իր արիւնը թափեց փրկելու թէարքայութեան: Քրիստոս իր արիւնը թափեց փրկելու թէարքայութեան: Քրիստոս իր արիւնը թափեց փրկելու թէ´ ´ ´ ´ 
բանաւոր էակները եւ թէբանաւոր էակները եւ թէբանաւոր էակները եւ թէբանաւոր էակները եւ թէ´ ´ ´ ´ անշունչ ստեղծագործութիւնը: անշունչ ստեղծագործութիւնը: անշունչ ստեղծագործութիւնը: անշունչ ստեղծագործութիւնը: 
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Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ, թէ ««««ստեղծագործութիւնը ինք ստեղծագործութիւնը ինք ստեղծագործութիւնը ինք ստեղծագործութիւնը ինք 
եւեւեւեւս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, ս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, ս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, ս պիտի ազատագրուի փճացումի դատապարտութենէն, 
մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն մասնակից դառնալու համար Աստուծոյ որդիներուն 
ազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքինազատութեան ու փառքին»»»» ( ( ( (Հռոմայեցիս 8.21): Պետրոս Հռոմայեցիս 8.21): Պետրոս Հռոմայեցիս 8.21): Պետրոս Հռոմայեցիս 8.21): Պետրոս 
առաքեալ այդ նոր ստեղծագործութիւնը կը կոչէ` առաքեալ այդ նոր ստեղծագործութիւնը կը կոչէ` առաքեալ այդ նոր ստեղծագործութիւնը կը կոչէ` առաքեալ այդ նոր ստեղծագործութիւնը կը կոչէ` ««««նոր նոր նոր նոր 
երկինքերկինքերկինքերկինք» » » » եւեւեւեւ « « « «նոր երկիրնոր երկիրնոր երկիրնոր երկիր»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 3.13): Յովհաննէս Բ.Պետրոս 3.13): Յովհաննէս Բ.Պետրոս 3.13): Յովհաննէս Բ.Պետրոս 3.13): Յովհաննէս 
առաքեալ եւ Եսայի մարգաառաքեալ եւ Եսայի մարգաառաքեալ եւ Եսայի մարգաառաքեալ եւ Եսայի մարգարէն իրերէն իրերէն իրերէն իրե´́́́նք եւս կը խօսին նք եւս կը խօսին նք եւս կը խօսին նք եւս կը խօսին ««««նոր նոր նոր նոր 
երկինքիերկինքիերկինքիերկինքի» » » » եւ եւ եւ եւ ««««նոր երկրինոր երկրինոր երկրինոր երկրի»»»»    ստեղծումի մասին (Յայտնութիւն ստեղծումի մասին (Յայտնութիւն ստեղծումի մասին (Յայտնութիւն ստեղծումի մասին (Յայտնութիւն 
21.1: 21.1: 21.1: 21.1: Եսայի 65.17, 66.22):Եսայի 65.17, 66.22):Եսայի 65.17, 66.22):Եսայի 65.17, 66.22):    

Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը ծանուցէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը ծանուցէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը ծանուցէ, թէ Աստուած Եսայի մարգարէին միջոցաւ կը ծանուցէ, թէ 
ինք երկիրը կազմեց ու հաստատեց` որպէսզի մարդիկ հոն ինք երկիրը կազմեց ու հաստատեց` որպէսզի մարդիկ հոն ինք երկիրը կազմեց ու հաստատեց` որպէսզի մարդիկ հոն ինք երկիրը կազմեց ու հաստատեց` որպէսզի մարդիկ հոն 
բնակին (Եսայի 45.18). բնակութիւնը որուն մասին Աստոբնակին (Եսայի 45.18). բնակութիւնը որուն մասին Աստոբնակին (Եսայի 45.18). բնակութիւնը որուն մասին Աստոբնակին (Եսայի 45.18). բնակութիւնը որուն մասին Աստուած ւած ւած ւած 
կը խօսի այստեղ` յաւիտենական բնակութիւնն է: Չար կը խօսի այստեղ` յաւիտենական բնակութիւնն է: Չար կը խօսի այստեղ` յաւիտենական բնակութիւնն է: Չար կը խօսի այստեղ` յաւիտենական բնակութիւնն է: Չար 
մարդիկը պիտի հեռացուին արքայութեան փոխակերպուելիք մարդիկը պիտի հեռացուին արքայութեան փոխակերպուելիք մարդիկը պիտի հեռացուին արքայութեան փոխակերպուելիք մարդիկը պիտի հեռացուին արքայութեան փոխակերպուելիք 
այս աշխարհէն (Սաղմոս 37.9,22,35այս աշխարհէն (Սաղմոս 37.9,22,35այս աշխարհէն (Սաղմոս 37.9,22,35այս աշխարհէն (Սաղմոս 37.9,22,35----36: 36: 36: 36: Մատթէոս 13.41), եւ Մատթէոս 13.41), եւ Մատթէոս 13.41), եւ Մատթէոս 13.41), եւ 
հաւատացեալները իրենք հաւատացեալները իրենք հաւատացեալները իրենք հաւատացեալները իրենք ««««պիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայպիտի թագաւորեն երկրի վրայ»»»»    
((((Յայտնութիւն 5.10):Յայտնութիւն 5.10):Յայտնութիւն 5.10):Յայտնութիւն 5.10):    

Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները Բազմաթիւ են այն վկայութիւնները որոնք կը պարզեն թէ որոնք կը պարզեն թէ որոնք կը պարզեն թէ որոնք կը պարզեն թէ 
հաւատացեալները պիտի ժառանգեն երկիրը: Այսպէս, հաւատացեալները պիտի ժառանգեն երկիրը: Այսպէս, հաւատացեալները պիտի ժառանգեն երկիրը: Այսպէս, հաւատացեալները պիտի ժառանգեն երկիրը: Այսպէս, 
օրինակ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ հեզերը օրինակ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ հեզերը օրինակ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ հեզերը օրինակ, Քրիստոս կը հաստատէ թէ հեզերը ««««պիտի պիտի պիտի պիտի 
ժառանգեն երկիրըժառանգեն երկիրըժառանգեն երկիրըժառանգեն երկիրը»»»» ( ( ( (Մատթէոս 5.5: Սաղմոս 37.11), Մատթէոս 5.5: Սաղմոս 37.11), Մատթէոս 5.5: Սաղմոս 37.11), Մատթէոս 5.5: Սաղմոս 37.11), 
համբերողները համբերողները համբերողները համբերողները ««««պիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրը»»»» ( ( ( (Սաղմոս 37.9), Սաղմոս 37.9), Սաղմոս 37.9), Սաղմոս 37.9), 
Տիրոջ օրհնածները Տիրոջ օրհնածները Տիրոջ օրհնածները Տիրոջ օրհնածները ««««պիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրը»»»» ( ( ( (Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 
37.237.237.237.22), 2), 2), 2), արդարները արդարները արդարները արդարները ««««պիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրըպիտի ժառանգեն երկիրը»»»» ( ( ( (Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս Սաղմոս 
37.29), 37.29), 37.29), 37.29), եւայլն:եւայլն:եւայլն:եւայլն:    

5) 5) 5) 5) Քրիստոսի թագաւորութիւնը` անոր հաւատարիմ Քրիստոսի թագաւորութիւնը` անոր հաւատարիմ Քրիստոսի թագաւորութիւնը` անոր հաւատարիմ Քրիստոսի թագաւորութիւնը` անոր հաւատարիմ 
հետեւորդները պիտի ժառանգեն: Բոլորս ալ գիտենք, թէ հետեւորդները պիտի ժառանգեն: Բոլորս ալ գիտենք, թէ հետեւորդները պիտի ժառանգեն: Բոլորս ալ գիտենք, թէ հետեւորդները պիտի ժառանգեն: Բոլորս ալ գիտենք, թէ 
թագաւորութիւն մը ժառանգող անձ մը` թագաւոր կ'ըլլայ ու թագաւորութիւն մը ժառանգող անձ մը` թագաւոր կ'ըլլայ ու թագաւորութիւն մը ժառանգող անձ մը` թագաւոր կ'ըլլայ ու թագաւորութիւն մը ժառանգող անձ մը` թագաւոր կ'ըլլայ ու 
թագաւոր կը կոչուի: Երբ կը խօսինք հաւատացեալներուն`թագաւոր կը կոչուի: Երբ կը խօսինք հաւատացեալներուն`թագաւոր կը կոչուի: Երբ կը խօսինք հաւատացեալներուն`թագաւոր կը կոչուի: Երբ կը խօսինք հաւատացեալներուն`    
Քրիստոսի թագաւորութիւնը ժառանգելուն մասին, խորքին Քրիստոսի թագաւորութիւնը ժառանգելուն մասին, խորքին Քրիստոսի թագաւորութիւնը ժառանգելուն մասին, խորքին Քրիստոսի թագաւորութիւնը ժառանգելուն մասին, խորքին 
մէջ, անոնց թագաւոր ըլլալուն մասին է որ կը խօսինք: Այս մէջ, անոնց թագաւոր ըլլալուն մասին է որ կը խօսինք: Այս մէջ, անոնց թագաւոր ըլլալուն մասին է որ կը խօսինք: Այս մէջ, անոնց թագաւոր ըլլալուն մասին է որ կը խօսինք: Այս 
իմաստով, այն հաւատացեալները որոնք պիտի ժառանգեն իմաստով, այն հաւատացեալները որոնք պիտի ժառանգեն իմաստով, այն հաւատացեալները որոնք պիտի ժառանգեն իմաստով, այն հաւատացեալները որոնք պիտի ժառանգեն 
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Քրիստոսի թագաւորութիւնը` իրեՔրիստոսի թագաւորութիւնը` իրեՔրիստոսի թագաւորութիւնը` իրեՔրիստոսի թագաւորութիւնը` իրե´́́́նց կարգին թագաւորներ նց կարգին թագաւորներ նց կարգին թագաւորներ նց կարգին թագաւորներ 
պիտի ըլլան: Աստուածաշունպիտի ըլլան: Աստուածաշունպիտի ըլլան: Աստուածաշունպիտի ըլլան: Աստուածաշունչչչչը կը բացայայտէ, թէ սկիզբէն ը կը բացայայտէ, թէ սկիզբէն ը կը բացայայտէ, թէ սկիզբէն ը կը բացայայտէ, թէ սկիզբէն 
իիիիսկ Աստուծոյ ծրագիրն էր` հին Իսրայէլը սկ Աստուծոյ ծրագիրն էր` հին Իսրայէլը սկ Աստուծոյ ծրագիրն էր` հին Իսրայէլը սկ Աստուծոյ ծրագիրն էր` հին Իսրայէլը ««««քահանաներու քահանաներու քահանաներու քահանաներու 
թագաւորութեանթագաւորութեանթագաւորութեանթագաւորութեան» » » » վերածել (Ելից 19.6): Հին Իսրայէլը սակայն վերածել (Ելից 19.6): Հին Իսրայէլը սակայն վերածել (Ելից 19.6): Հին Իսրայէլը սակայն վերածել (Ելից 19.6): Հին Իսրայէլը սակայն 
չյաջողեցաւ չյաջողեցաւ չյաջողեցաւ չյաջողեցաւ ««««քահանաներու թագաւորութեանքահանաներու թագաւորութեանքահանաներու թագաւորութեանքահանաներու թագաւորութեան» » » » վերածուիլ: վերածուիլ: վերածուիլ: վերածուիլ: 
Անոր փոխարէն, Քրիստոս կազմեց ու ընտրեց նոր Իսրայէլ Անոր փոխարէն, Քրիստոս կազմեց ու ընտրեց նոր Իսրայէլ Անոր փոխարէն, Քրիստոս կազմեց ու ընտրեց նոր Իսրայէլ Անոր փոխարէն, Քրիստոս կազմեց ու ընտրեց նոր Իսրայէլ 
մը` իր եկեղեցին, իր հետեւորդները, իր Աւետարանին մը` իր եկեղեցին, իր հետեւորդները, իր Աւետարանին մը` իր եկեղեցին, իր հետեւորդները, իր Աւետարանին մը` իր եկեղեցին, իր հետեւորդները, իր Աւետարանին 
հհհհաւատացողները: Պետրոս առաքեալ խօսքը ուղղելով աւատացողները: Պետրոս առաքեալ խօսքը ուղղելով աւատացողները: Պետրոս առաքեալ խօսքը ուղղելով աւատացողները: Պետրոս առաքեալ խօսքը ուղղելով 
Քրիստոսի հետեւորդներուն` կ'ըսէ. Քրիստոսի հետեւորդներուն` կ'ըսէ. Քրիստոսի հետեւորդներուն` կ'ըսէ. Քրիստոսի հետեւորդներուն` կ'ըսէ. ««««Դուք ընտրուած ցեղ մըն Դուք ընտրուած ցեղ մըն Դուք ընտրուած ցեղ մըն Դուք ընտրուած ցեղ մըն 
էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ...էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ...էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ...էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ...»»»» ( ( ( (Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): Ա.Պետրոս 2.9): 
Աստուծոյ հայեացքով, հաւատացեալ մարդը թէԱստուծոյ հայեացքով, հաւատացեալ մարդը թէԱստուծոյ հայեացքով, հաւատացեալ մարդը թէԱստուծոյ հայեացքով, հաւատացեալ մարդը թէ´ ´ ´ ´ թագաւոր է թագաւոր է թագաւոր է թագաւոր է 
եւ թէեւ թէեւ թէեւ թէ´ ´ ´ ´ քահանայ: Յայտնութեան գիրքին մէջ կը տեսնենք թէքահանայ: Յայտնութեան գիրքին մէջ կը տեսնենք թէքահանայ: Յայտնութեան գիրքին մէջ կը տեսնենք թէքահանայ: Յայտնութեան գիրքին մէջ կը տեսնենք թէ    
ինչպէս չորս կենդանիներն ու քսանչորս երէցները խօսելով ինչպէս չորս կենդանիներն ու քսանչորս երէցները խօսելով ինչպէս չորս կենդանիներն ու քսանչորս երէցները խօսելով ինչպէս չորս կենդանիներն ու քսանչորս երէցները խօսելով 
հաւատացեալներուն մասին եւ իրենց խօսքը ուղղելով հաւատացեալներուն մասին եւ իրենց խօսքը ուղղելով հաւատացեալներուն մասին եւ իրենց խօսքը ուղղելով հաւատացեալներուն մասին եւ իրենց խօսքը ուղղելով 
Քրիստոսի` կ'ըսեն. Քրիստոսի` կ'ըսեն. Քրիստոսի` կ'ըսեն. Քրիստոսի` կ'ըսեն. ««««Զանոնք դարձուցիր քահանաներու Զանոնք դարձուցիր քահանաներու Զանոնք դարձուցիր քահանաներու Զանոնք դարձուցիր քահանաներու 
թագաւորութիւն մը` ծառայելու մեր Աստուծոյ: Անոնք պիտի թագաւորութիւն մը` ծառայելու մեր Աստուծոյ: Անոնք պիտի թագաւորութիւն մը` ծառայելու մեր Աստուծոյ: Անոնք պիտի թագաւորութիւն մը` ծառայելու մեր Աստուծոյ: Անոնք պիտի 
թագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայթագաւորեն երկրի վրայ»»»» (5.10):  (5.10):  (5.10):  (5.10): Յովհաննէս առաքեալ կը Յովհաննէս առաքեալ կը Յովհաննէս առաքեալ կը Յովհաննէս առաքեալ կը 
վկավկավկավկայէ թէ Քրիստոս յէ թէ Քրիստոս յէ թէ Քրիստոս յէ թէ Քրիստոս ««««մեզ սիրեց եւ իր արիւնով մեր մեղքերուն մեզ սիրեց եւ իր արիւնով մեր մեղքերուն մեզ սիրեց եւ իր արիւնով մեր մեղքերուն մեզ սիրեց եւ իր արիւնով մեր մեղքերուն 
շղթաները փշրեց, ու մեզ ըրաւ քահանաներու շղթաները փշրեց, ու մեզ ըրաւ քահանաներու շղթաները փշրեց, ու մեզ ըրաւ քահանաներու շղթաները փշրեց, ու մեզ ըրաւ քահանաներու 
թագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ` իր Հօրթագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ` իր Հօրթագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ` իր Հօրթագաւորութիւն մը, ծառայելու Աստուծոյ` իր Հօր»»»»    
((((Յայտնութիւն 1.5Յայտնութիւն 1.5Յայտնութիւն 1.5Յայտնութիւն 1.5----6: 6: 6: 6: ՏեՏեՏեՏե´́́́ս նաեւ` 20.6): ս նաեւ` 20.6): ս նաեւ` 20.6): ս նաեւ` 20.6): Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը Պօղոս առաքեալ կը 
հաստատէ, հաստատէ, հաստատէ, հաստատէ, թէ թէ թէ թէ հաւատացեալները պիտի հաւատացեալները պիտի հաւատացեալները պիտի հաւատացեալները պիտի ««««թագաւորեն թագաւորեն թագաւորեն թագաւորեն 
կեանքի մէջ, միակ անկեանքի մէջ, միակ անկեանքի մէջ, միակ անկեանքի մէջ, միակ անձի մը` Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւձի մը` Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւձի մը` Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւձի մը` Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ»»»»    
((((Հռոմայեցիս 5.17):Հռոմայեցիս 5.17):Հռոմայեցիս 5.17):Հռոմայեցիս 5.17):    Յստակ է, թէ առաքեալը ոՅստակ է, թէ առաքեալը ոՅստակ է, թէ առաքեալը ոՅստակ է, թէ առաքեալը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն 
թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին կը խօսի, այլեւ` թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին կը խօսի, այլեւ` թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին կը խօսի, այլեւ` թագաւորութիւնը ժառանգելու մասին կը խօսի, այլեւ` 
թագաւորելու մասին (Ա.Կորնթացիս 4.8): Յիշեալ բոլոր թագաւորելու մասին (Ա.Կորնթացիս 4.8): Յիշեալ բոլոր թագաւորելու մասին (Ա.Կորնթացիս 4.8): Յիշեալ բոլոր թագաւորելու մասին (Ա.Կորնթացիս 4.8): Յիշեալ բոլոր 
օրինակները կը պարզեն, թէ հաւատացեալները Աստուծոյ օրինակները կը պարզեն, թէ հաւատացեալները Աստուծոյ օրինակները կը պարզեն, թէ հաւատացեալները Աստուծոյ օրինակները կը պարզեն, թէ հաւատացեալները Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը սովորական ժաթագաւորութիւնը սովորական ժաթագաւորութիւնը սովորական ժաթագաւորութիւնը սովորական ժառանգողներ պիտի չըլլան, ռանգողներ պիտի չըլլան, ռանգողներ պիտի չըլլան, ռանգողներ պիտի չըլլան, 
այլ` իբրեւ թագաւորներ մուտք պիտի գործեն անկէ ներս: այլ` իբրեւ թագաւորներ մուտք պիտի գործեն անկէ ներս: այլ` իբրեւ թագաւորներ մուտք պիտի գործեն անկէ ներս: այլ` իբրեւ թագաւորներ մուտք պիտի գործեն անկէ ներս: 
Անոնք թէԱնոնք թէԱնոնք թէԱնոնք թէ´ ´ ´ ´ թագաւորութիւնը պիտի ժառանգեն եւ թէթագաւորութիւնը պիտի ժառանգեն եւ թէթագաւորութիւնը պիտի ժառանգեն եւ թէթագաւորութիւնը պիտի ժառանգեն եւ թէ´ ´ ´ ´ իբրեւ իբրեւ իբրեւ իբրեւ 
թագաւոր պիտի ժառանգեն:թագաւոր պիտի ժառանգեն:թագաւոր պիտի ժառանգեն:թագաւոր պիտի ժառանգեն:    
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Վերջապէս, յիշենք որ Յիսուս կոչուած է Վերջապէս, յիշենք որ Յիսուս կոչուած է Վերջապէս, յիշենք որ Յիսուս կոչուած է Վերջապէս, յիշենք որ Յիսուս կոչուած է ««««թագաւորներու թագաւորներու թագաւորներու թագաւորներու 
ԹագաւորԹագաւորԹագաւորԹագաւոր» » » » (Յայտնութիւն 17.14, 19.16): Կարեւոր է գիտնալ, թ(Յայտնութիւն 17.14, 19.16): Կարեւոր է գիտնալ, թ(Յայտնութիւն 17.14, 19.16): Կարեւոր է գիտնալ, թ(Յայտնութիւն 17.14, 19.16): Կարեւոր է գիտնալ, թէ է է է 
««««թագաւորներթագաւորներթագաւորներթագաւորներ» » » » բառով չ'ակնարկուիր երկրաւոր թագաւորնեբառով չ'ակնարկուիր երկրաւոր թագաւորնեբառով չ'ակնարկուիր երկրաւոր թագաւորնեբառով չ'ակնարկուիր երկրաւոր թագաւորնե----
րուն, ինչպէս ոմանք կը խորհին, այլ` նոյնինքն հաւատացրուն, ինչպէս ոմանք կը խորհին, այլ` նոյնինքն հաւատացրուն, ինչպէս ոմանք կը խորհին, այլ` նոյնինքն հաւատացրուն, ինչպէս ոմանք կը խորհին, այլ` նոյնինքն հաւատաց----
եալներուն: Այս իմաստով, երբ Քրիստոսի համար կ'ըսուի եալներուն: Այս իմաստով, երբ Քրիստոսի համար կ'ըսուի եալներուն: Այս իմաստով, երբ Քրիստոսի համար կ'ըսուի եալներուն: Այս իմաստով, երբ Քրիստոսի համար կ'ըսուի 
««««թագաւորներու Թագաւորթագաւորներու Թագաւորթագաւորներու Թագաւորթագաւորներու Թագաւոր», », », », ըսել կ'ուզուի, թէ մենք ըսել կ'ուզուի, թէ մենք ըսել կ'ուզուի, թէ մենք ըսել կ'ուզուի, թէ մենք 
թագաւորներ ենք եւ ունինք մեր թագաւորը որ Քրիստոս ինքնթագաւորներ ենք եւ ունինք մեր թագաւորը որ Քրիստոս ինքնթագաւորներ ենք եւ ունինք մեր թագաւորը որ Քրիստոս ինքնթագաւորներ ենք եւ ունինք մեր թագաւորը որ Քրիստոս ինքն    
է: Այլ խօսքով, Քրիստոս թագաւորներուս Թագաւորն է:է: Այլ խօսքով, Քրիստոս թագաւորներուս Թագաւորն է:է: Այլ խօսքով, Քրիստոս թագաւորներուս Թագաւորն է:է: Այլ խօսքով, Քրիստոս թագաւորներուս Թագաւորն է:    

6) 6) 6) 6) ««««Թող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդ»:»:»:»:    Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
եկած ու գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի եկած ու գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի եկած ու գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի եկած ու գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի 
կեանքին մէջ բոլոր անոնց` որոնք ընդունած են Տէր Յիսուսը կեանքին մէջ բոլոր անոնց` որոնք ընդունած են Տէր Յիսուսը կեանքին մէջ բոլոր անոնց` որոնք ընդունած են Տէր Յիսուսը կեանքին մէջ բոլոր անոնց` որոնք ընդունած են Տէր Յիսուսը 
իրենց սիրտերուն մէջ, եւ որոնք ըմբոշխնած են անոր իրենց սիրտերուն մէջ, եւ որոնք ըմբոշխնած են անոր իրենց սիրտերուն մէջ, եւ որոնք ըմբոշխնած են անոր իրենց սիրտերուն մէջ, եւ որոնք ըմբոշխնած են անոր 
փրկփրկփրկփրկութեան ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը:ութեան ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը:ութեան ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը:ութեան ուրախութիւնն ու խաղաղութիւնը:    

Վերեւ խօսեցանք Քրիստոսի առաջին գալուստին եւ Վերեւ խօսեցանք Քրիստոսի առաջին գալուստին եւ Վերեւ խօսեցանք Քրիստոսի առաջին գալուստին եւ Վերեւ խօսեցանք Քրիստոսի առաջին գալուստին եւ 
երկրորդ գալուստին տարբերութեան մասին: երկրորդ գալուստին տարբերութեան մասին: երկրորդ գալուստին տարբերութեան մասին: երկրորդ գալուստին տարբերութեան մասին: ««««ՔրիստՔրիստՔրիստՔրիստոոոոսի սի սի սի 
առաջին գալուստըառաջին գալուստըառաջին գալուստըառաջին գալուստը» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Քրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստըՔրիստոսի երկրորդ գալուստը» » » » բաբաբաբա----
ցատրութեանց փոխարէն` կրնանք նաեւ գործածել ցատրութեանց փոխարէն` կրնանք նաեւ գործածել ցատրութեանց փոխարէն` կրնանք նաեւ գործածել ցատրութեանց փոխարէն` կրնանք նաեւ գործածել ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
թագաւորութեան առաջին գալթագաւորութեան առաջին գալթագաւորութեան առաջին գալթագաւորութեան առաջին գալուստըուստըուստըուստը» » » » եւ եւ եւ եւ ««««Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ Աստուծոյ 
թագաւորութեան երկրորդ գալուստըթագաւորութեան երկրորդ գալուստըթագաւորութեան երկրորդ գալուստըթագաւորութեան երկրորդ գալուստը» » » » բացատրութիւնները, բացատրութիւնները, բացատրութիւնները, բացատրութիւնները, 
որորորորոնքոնքոնքոնք    նոյն բանն են խորքին մէջ:նոյն բանն են խորքին մէջ:նոյն բանն են խորքին մէջ:նոյն բանն են խորքին մէջ:    

««««Աստուծոյ թագաւորութեան առաջին գալուստըԱստուծոյ թագաւորութեան առաջին գալուստըԱստուծոյ թագաւորութեան առաջին գալուստըԱստուծոյ թագաւորութեան առաջին գալուստը» » » » 
արտաքնապէս տեսանելի նշաններով չի գար, որովհետեւ արտաքնապէս տեսանելի նշաններով չի գար, որովհետեւ արտաքնապէս տեսանելի նշաններով չի գար, որովհետեւ արտաքնապէս տեսանելի նշաններով չի գար, որովհետեւ 
ատիկա Քրիստոսի գալուստն ու բնակութիւնն է մեր սիրտեատիկա Քրիստոսի գալուստն ու բնակութիւնն է մեր սիրտեատիկա Քրիստոսի գալուստն ու բնակութիւնն է մեր սիրտեատիկա Քրիստոսի գալուստն ու բնակութիւնն է մեր սիրտե----
րուն մէջ. բան մրուն մէջ. բան մրուն մէջ. բան մրուն մէջ. բան մը` որ տեղի կ'ունենայ անյայտ ու ծածուկ ը` որ տեղի կ'ունենայ անյայտ ու ծածուկ ը` որ տեղի կ'ունենայ անյայտ ու ծածուկ ը` որ տեղի կ'ունենայ անյայտ ու ծածուկ 
կերպով. մինչդեռ կերպով. մինչդեռ կերպով. մինչդեռ կերպով. մինչդեռ ««««Աստուծոյ թագաւորութեան երկրորդ Աստուծոյ թագաւորութեան երկրորդ Աստուծոյ թագաւորութեան երկրորդ Աստուծոյ թագաւորութեան երկրորդ 
գալուստըգալուստըգալուստըգալուստը»` »` »` »` Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է դէպի ամբողջ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է դէպի ամբողջ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է դէպի ամբողջ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է դէպի ամբողջ 
աշխարհ, եւ ատիկա արտաքնապէս տեսանելի նշաններով աշխարհ, եւ ատիկա արտաքնապէս տեսանելի նշաններով աշխարհ, եւ ատիկա արտաքնապէս տեսանելի նշաններով աշխարհ, եւ ատիկա արտաքնապէս տեսանելի նշաններով 
տեղի պիտի ունենայ:տեղի պիտի ունենայ:տեղի պիտի ունենայ:տեղի պիտի ունենայ:    

Մտաբերենք, օրինակ, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի Մտաբերենք, օրինակ, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի Մտաբերենք, օրինակ, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի Մտաբերենք, օրինակ, երբ Փարիսեցիները Յիսուսի 
հարցուցինհարցուցինհարցուցինհարցուցին, , , , թէ եթէ եթէ եթէ ե´́́́րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, րբ պիտի գայ Աստուծոյ թագաւորութիւնը, 
Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. Յիսուս անոնց պատասխանեց. ««««Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը Աստուծոյ թագաւորութիւնը 
արտաքնապէս տեսանելի նշաններով պիտի չգայ..., արտաքնապէս տեսանելի նշաններով պիտի չգայ..., արտաքնապէս տեսանելի նշաններով պիտի չգայ..., արտաքնապէս տեսանելի նշաններով պիտի չգայ..., 
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որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ կը որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ կը որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ կը որովհետեւ ահա Աստուծոյ թագաւորութիւնը ձեր մէջ կը 
գտնուիգտնուիգտնուիգտնուի»»»» ( ( ( (Ղուկաս 17.20Ղուկաս 17.20Ղուկաս 17.20Ղուկաս 17.20----21): 21): 21): 21): Այս երկու համարները Այս երկու համարները Այս երկու համարները Այս երկու համարները 
Քրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալուՔրիստոսի երկրորդ գալուստին մասին չէ որ կը խօսին, այլ` ստին մասին չէ որ կը խօսին, այլ` ստին մասին չէ որ կը խօսին, այլ` ստին մասին չէ որ կը խօսին, այլ` 
անոր առաջին գալուստին մասին. ուստի, սխաանոր առաջին գալուստին մասին. ուստի, սխաանոր առաջին գալուստին մասին. ուստի, սխաանոր առաջին գալուստին մասին. ուստի, սխա´́́́լ է անոնց լ է անոնց լ է անոնց լ է անոնց 
վրայ հիմնուելով` մերժել Տիրոջ երկրորդ գալուստը եւ այդ վրայ հիմնուելով` մերժել Տիրոջ երկրորդ գալուստը եւ այդ վրայ հիմնուելով` մերժել Տիրոջ երկրորդ գալուստը եւ այդ վրայ հիմնուելով` մերժել Տիրոջ երկրորդ գալուստը եւ այդ 
առիթով արտաքնապէս տեղի ունենալիք բոլոր այն նշանները առիթով արտաքնապէս տեղի ունենալիք բոլոր այն նշանները առիթով արտաքնապէս տեղի ունենալիք բոլոր այն նշանները առիթով արտաքնապէս տեղի ունենալիք բոլոր այն նշանները 
որոնց մասին Տէրը կը խօսի, ինչպէս` արեւին խաւարումը, որոնց մասին Տէրը կը խօսի, ինչպէս` արեւին խաւարումը, որոնց մասին Տէրը կը խօսի, ինչպէս` արեւին խաւարումը, որոնց մասին Տէրը կը խօսի, ինչպէս` արեւին խաւարումը, 
լուսինին իր փայլլուսինին իր փայլլուսինին իր փայլլուսինին իր փայլքը կորսնցնելը, երկինքի աստղերուն քը կորսնցնելը, երկինքի աստղերուն քը կորսնցնելը, երկինքի աստղերուն քը կորսնցնելը, երկինքի աստղերուն 
թափթփումը, երկնային մարմիններու սասանումը, եւայլն թափթփումը, երկնային մարմիններու սասանումը, եւայլն թափթփումը, երկնային մարմիններու սասանումը, եւայլն թափթփումը, երկնային մարմիններու սասանումը, եւայլն 
((((Մատթէոս 24.29Մատթէոս 24.29Մատթէոս 24.29Մատթէոս 24.29----30: 30: 30: 30: Ղուկաս 21.25Ղուկաս 21.25Ղուկաս 21.25Ղուկաս 21.25----28: 28: 28: 28: Մարկոս 13.24Մարկոս 13.24Մարկոս 13.24Մարկոս 13.24----26):26):26):26):    

Փարիսեցիները կը սպասէին որ Աստուծոյ Փարիսեցիները կը սպասէին որ Աստուծոյ Փարիսեցիները կը սպասէին որ Աստուծոյ Փարիսեցիները կը սպասէին որ Աստուծոյ 
թագաւորութիւնը ինքզինք յայտնէր արտաքնապէս երեւելի թագաւորութիւնը ինքզինք յայտնէր արտաքնապէս երեւելի թագաւորութիւնը ինքզինք յայտնէր արտաքնապէս երեւելի թագաւորութիւնը ինքզինք յայտնէր արտաքնապէս երեւելի 
նշաններով, որովհետեւ անոնք կը հաւնշաններով, որովհետեւ անոնք կը հաւնշաններով, որովհետեւ անոնք կը հաւնշաններով, որովհետեւ անոնք կը հաւատային որ ատային որ ատային որ ատային որ 
խոստացեալ Մեսիան պիտի գար ու կործանէր Հռոմէական խոստացեալ Մեսիան պիտի գար ու կործանէր Հռոմէական խոստացեալ Մեսիան պիտի գար ու կործանէր Հռոմէական խոստացեալ Մեսիան պիտի գար ու կործանէր Հռոմէական 
տիրապետութիւնը եւ վերահաստատէր Դաւիթի տիրապետութիւնը եւ վերահաստատէր Դաւիթի տիրապետութիւնը եւ վերահաստատէր Դաւիթի տիրապետութիւնը եւ վերահաստատէր Դաւիթի 
թագաւորութիւնը. Յիսուս իրազեկ ըլլալով անոնց այս թագաւորութիւնը. Յիսուս իրազեկ ըլլալով անոնց այս թագաւորութիւնը. Յիսուս իրազեկ ըլլալով անոնց այս թագաւորութիւնը. Յիսուս իրազեկ ըլլալով անոնց այս 
ակնկալութեան ու սպասումին, բացայայտեց` ըսելով. ակնկալութեան ու սպասումին, բացայայտեց` ըսելով. ակնկալութեան ու սպասումին, բացայայտեց` ըսելով. ակնկալութեան ու սպասումին, բացայայտեց` ըսելով. 
««««Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս տեսանելի Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս տեսանելի Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս տեսանելի Աստուծոյ թագաւորութիւնը արտաքնապէս տեսանելի 
նշաններով պիտի չգայնշաններով պիտի չգայնշաններով պիտի չգայնշաններով պիտի չգայ»»»»::::    Հետեւաբար, պարզ է որ տուեալ Հետեւաբար, պարզ է որ տուեալ Հետեւաբար, պարզ է որ տուեալ Հետեւաբար, պարզ է որ տուեալ 
հաստատումը Տիրոջ առաջին գալուստին կը վերաբերի եւ ոհաստատումը Տիրոջ առաջին գալուստին կը վերաբերի եւ ոհաստատումը Տիրոջ առաջին գալուստին կը վերաբերի եւ ոհաստատումը Տիրոջ առաջին գալուստին կը վերաբերի եւ ո´́́́չ չ չ չ 
թէ երկրորդ գալուստին:թէ երկրորդ գալուստին:թէ երկրորդ գալուստին:թէ երկրորդ գալուստին:    

7777))))    ««««Թող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդԹող գայ արքայութիւնդ»:»:»:»:    Նախորդ կէտին մէջ Նախորդ կէտին մէջ Նախորդ կէտին մէջ Նախորդ կէտին մէջ 
հաստատեցինք, թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը եկած ու հաստատեցինք, թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը եկած ու հաստատեցինք, թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը եկած ու հաստատեցինք, թէ Աստուծոյ թագաւորութիւնը եկած ու 
գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի մեր կեանքին գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի մեր կեանքին գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի մեր կեանքին գալիք իրականութիւն մըն է: Եկած կը սեպուի մեր կեանքին 
մէջ, եմէջ, եմէջ, եմէջ, երբ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին կատարման. զուր տեղ րբ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին կատարման. զուր տեղ րբ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին կատարման. զուր տեղ րբ նուիրուինք Աստուծոյ կամքին կատարման. զուր տեղ 
չէ որ Յիսուս չէ որ Յիսուս չէ որ Յիսուս չէ որ Յիսուս ««««թող գայ արքայութիւնդթող գայ արքայութիւնդթող գայ արքայութիւնդթող գայ արքայութիւնդ» » » » խօսքէն անմիջապէս խօսքէն անմիջապէս խօսքէն անմիջապէս խօսքէն անմիջապէս 
ետք` ըսաւ. ետք` ըսաւ. ետք` ըսաւ. ետք` ըսաւ. ««««ԹԹԹԹող ող ող ող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»:»:»:»:    Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք Բոլոր անոնք որոնք 
իրենք զիրենք կը նուիրեն Քրիստոսի ու կը կատարեն անոր իրենք զիրենք կը նուիրեն Քրիստոսի ու կը կատարեն անոր իրենք զիրենք կը նուիրեն Քրիստոսի ու կը կատարեն անոր իրենք զիրենք կը նուիրեն Քրիստոսի ու կը կատարեն անոր 
կամքը` Աստուծոյ թագաւորութիւնը ունին իրենց սրտիկամքը` Աստուծոյ թագաւորութիւնը ունին իրենց սրտիկամքը` Աստուծոյ թագաւորութիւնը ունին իրենց սրտիկամքը` Աստուծոյ թագաւորութիւնը ունին իրենց սրտին ու ն ու ն ու ն ու 
հոգիին մէջ: Հոն ուր Քրիստոսի կամքը կը կատարուի` հոհոգիին մէջ: Հոն ուր Քրիստոսի կամքը կը կատարուի` հոհոգիին մէջ: Հոն ուր Քրիստոսի կամքը կը կատարուի` հոհոգիին մէջ: Հոն ուր Քրիստոսի կամքը կը կատարուի` հո´́́́ն է ն է ն է ն է 
Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարդը Քրիստոսի կամքը Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարդը Քրիստոսի կամքը Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարդը Քրիստոսի կամքը Աստուծոյ թագաւորութիւնը: Մարդը Քրիստոսի կամքը 
կատարելով` երկինքի թագաւորութիւնը երկիր կը բերէ:կատարելով` երկինքի թագաւորութիւնը երկիր կը բերէ:կատարելով` երկինքի թագաւորութիւնը երկիր կը բերէ:կատարելով` երկինքի թագաւորութիւնը երկիր կը բերէ:    



 754 

8) 8) 8) 8) ««««ԹԹԹԹող ող ող ող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»:»:»:»:    Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի Յիսուս սորվեցուց մեզի 
աղօթել որ Աստուծոյ կամքը կատարուի մեր կեանքին մէջ:աղօթել որ Աստուծոյ կամքը կատարուի մեր կեանքին մէջ:աղօթել որ Աստուծոյ կամքը կատարուի մեր կեանքին մէջ:աղօթել որ Աստուծոյ կամքը կատարուի մեր կեանքին մէջ:    
Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Տիրոջ կ'ըսեն` Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Տիրոջ կ'ըսեն` Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Տիրոջ կ'ըսեն` Ո՞ւր են այսօր այն հաւատացեալները որոնք Տիրոջ կ'ըսեն` 
««««թող թող թող թող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»:»:»:»:    ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, դուն որո՞ւ ընթերցող, դուն որո՞ւ ընթերցող, դուն որո՞ւ ընթերցող, դուն որո՞ւ 
կամքը կ'ուզես որ կատարուի կեանքիդ մէջ: Քո՞ւ կամքդ, թէ` կամքը կ'ուզես որ կատարուի կեանքիդ մէջ: Քո՞ւ կամքդ, թէ` կամքը կ'ուզես որ կատարուի կեանքիդ մէջ: Քո՞ւ կամքդ, թէ` կամքը կ'ուզես որ կատարուի կեանքիդ մէջ: Քո՞ւ կամքդ, թէ` 
քու Արարիչիդ կամքը. քեզ կործանել ուզող Սատանայի՞ն քու Արարիչիդ կամքը. քեզ կործանել ուզող Սատանայի՞ն քու Արարիչիդ կամքը. քեզ կործանել ուզող Սատանայի՞ն քու Արարիչիդ կամքը. քեզ կործանել ուզող Սատանայի՞ն 
կամքը, թէ քեզ կործանումէ ազատել ուզող Փրկիկամքը, թէ քեզ կործանումէ ազատել ուզող Փրկիկամքը, թէ քեզ կործանումէ ազատել ուզող Փրկիկամքը, թէ քեզ կործանումէ ազատել ուզող Փրկիչիդ կամքը. չիդ կամքը. չիդ կամքը. չիդ կամքը. 
փրկութիւն աղերսող հոգիի՞դ կամքը, թէ` ժամանակաւոր փրկութիւն աղերսող հոգիի՞դ կամքը, թէ` ժամանակաւոր փրկութիւն աղերսող հոգիի՞դ կամքը, թէ` ժամանակաւոր փրկութիւն աղերսող հոգիի՞դ կամքը, թէ` ժամանակաւոր 
հաճոյքներ հետապնդող մարմինիդ կամքը:հաճոյքներ հետապնդող մարմինիդ կամքը:հաճոյքներ հետապնդող մարմինիդ կամքը:հաճոյքներ հետապնդող մարմինիդ կամքը:    

Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ ««««թող թող թող թող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»,»,»,»,    երբ երբ երբ երբ 
անոր կամքը հակառակ է քու կամքիդ:անոր կամքը հակառակ է քու կամքիդ:անոր կամքը հակառակ է քու կամքիդ:անոր կամքը հակառակ է քու կամքիդ:    

Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ ««««թող թող թող թող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»,»,»,»,    երբ երբ երբ երբ 
անոր կամքին կատարումը կեանքիդ մէջանոր կամքին կատարումը կեանքիդ մէջանոր կամքին կատարումը կեանքիդ մէջանոր կամքին կատարումը կեանքիդ մէջ` ` ` ` մեծ վէրքերու մեծ վէրքերու մեծ վէրքերու մեծ վէրքերու 
ենթակայ պիտի դարձնէ քեզ:ենթակայ պիտի դարձնէ քեզ:ենթակայ պիտի դարձնէ քեզ:ենթակայ պիտի դարձնէ քեզ:    

Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ Կ'ըսե՞ս Աստուծոյ ««««թող թող թող թող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»,»,»,»,    երբ երբ երբ երբ 
գիտես որ պիտի զրկուիս քեզի հաճելի եղող որոշ բաներէ:գիտես որ պիտի զրկուիս քեզի հաճելի եղող որոշ բաներէ:գիտես որ պիտի զրկուիս քեզի հաճելի եղող որոշ բաներէ:գիտես որ պիտի զրկուիս քեզի հաճելի եղող որոշ բաներէ:    

Յիսուսի նման կրնա՞ս Աստուծոյ ըսել` Յիսուսի նման կրնա՞ս Աստուծոյ ըսել` Յիսուսի նման կրնա՞ս Աստուծոյ ըսել` Յիսուսի նման կրնա՞ս Աստուծոյ ըսել` ««««թող թող թող թող կատարուի կատարուի կատարուի կատարուի 
քու կամքդքու կամքդքու կամքդքու կամքդ»,»,»,»,    երբ գիտես որ անոր կամքն է որ մարդիկ խաչեն երբ գիտես որ անոր կամքն է որ մարդիկ խաչեն երբ գիտես որ անոր կամքն է որ մարդիկ խաչեն երբ գիտես որ անոր կամքն է որ մարդիկ խաչեն 
քեզ, բամբասեն քեզ, բամբասեն քեզ, բամբասեն քեզ, բամբասեն ու զրպարտեն քեզ, վարկաբեկեն ու ու զրպարտեն քեզ, վարկաբեկեն ու ու զրպարտեն քեզ, վարկաբեկեն ու ու զրպարտեն քեզ, վարկաբեկեն ու 
անուանարկեն քեզ:անուանարկեն քեզ:անուանարկեն քեզ:անուանարկեն քեզ:    

9) 9) 9) 9) ««««ԹԹԹԹող ող ող ող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի 
մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:»:»:»:    Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել Յիսուս սորվեցուց մեզի աղօթել 
իր արքայութեան գալստեան համար, որպէսզի իր կամքը իր արքայութեան գալստեան համար, որպէսզի իր կամքը իր արքայութեան գալստեան համար, որպէսզի իր կամքը իր արքայութեան գալստեան համար, որպէսզի իր կամքը 
կատարուի կատարուի կատարուի կատարուի ««««իիիինչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայնչպէս որ երկինքի մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:»:»:»:    
ԱյսԱյսԱյսԱյսօր երկրի վրայ Տիրոջ կամքը չի կատարուիր: Աշխարհիկ օր երկրի վրայ Տիրոջ կամքը չի կատարուիր: Աշխարհիկ օր երկրի վրայ Տիրոջ կամքը չի կատարուիր: Աշխարհիկ օր երկրի վրայ Տիրոջ կամքը չի կատարուիր: Աշխարհիկ 
մարդիկը Տիրոջ կամքը չեն կատարեր. բայց կը ցաւիմ ըսելու, մարդիկը Տիրոջ կամքը չեն կատարեր. բայց կը ցաւիմ ըսելու, մարդիկը Տիրոջ կամքը չեն կատարեր. բայց կը ցաւիմ ըսելու, մարդիկը Տիրոջ կամքը չեն կատարեր. բայց կը ցաւիմ ըսելու, 
թէ թէ թէ թէ ««««հոգեւորհոգեւորհոգեւորհոգեւոր» » » » մարդիկը իրեմարդիկը իրեմարդիկը իրեմարդիկը իրե´́́́նք եւս Տիրոջ կամքը չեն նք եւս Տիրոջ կամքը չեն նք եւս Տիրոջ կամքը չեն նք եւս Տիրոջ կամքը չեն 
կատարեր:կատարեր:կատարեր:կատարեր:    

Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Տիրոջ անունով եւ որոնք Տիրոջ անունով եւ որոնք Տիրոջ անունով եւ որոնք Տիրոջ անունով եւ 
սակայն իրենց սեփական կամքն է որ կը կատարեն:սակայն իրենց սեփական կամքն է որ կը կատարեն:սակայն իրենց սեփական կամքն է որ կը կատարեն:սակայն իրենց սեփական կամքն է որ կը կատարեն:    

ՇաՇաՇաՇատ են այն տ են այն տ են այն տ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Ողորմածին անունով որոնք Ողորմածին անունով որոնք Ողորմածին անունով որոնք Ողորմածին անունով 
կը խօսին, եւ սակայն իրենք անողորմ են:կը խօսին, եւ սակայն իրենք անողորմ են:կը խօսին, եւ սակայն իրենք անողորմ են:կը խօսին, եւ սակայն իրենք անողորմ են:    
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Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Ներողին անունով կը որոնք Ներողին անունով կը որոնք Ներողին անունով կը որոնք Ներողին անունով կը 
պատգամեն, եւ սակայն ոպատգամեն, եւ սակայն ոպատգամեն, եւ սակայն ոպատգամեն, եւ սակայն ո´́́́չ ներել գիտեն եւ ոչ ներել գիտեն եւ ոչ ներել գիտեն եւ ոչ ներել գիտեն եւ ո´́́́չ չ չ չ ««««ներէ ինծիներէ ինծիներէ ինծիներէ ինծի» » » » 
ըսել գիտեն:ըսել գիտեն:ըսել գիտեն:ըսել գիտեն:    

Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Մաքուրին անունով որոնք Մաքուրին անունով որոնք Մաքուրին անունով որոնք Մաքուրին անունով 
կը կը կը կը վկայեն, եւ սակայն իրենք մաքուր չեն:վկայեն, եւ սակայն իրենք մաքուր չեն:վկայեն, եւ սակայն իրենք մաքուր չեն:վկայեն, եւ սակայն իրենք մաքուր չեն:    

Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Անկեղծին անունով որոնք Անկեղծին անունով որոնք Անկեղծին անունով որոնք Անկեղծին անունով 
կը գործեն, եւ սակայն անկեղծութեամբ չեն գործեր:կը գործեն, եւ սակայն անկեղծութեամբ չեն գործեր:կը գործեն, եւ սակայն անկեղծութեամբ չեն գործեր:կը գործեն, եւ սակայն անկեղծութեամբ չեն գործեր:    

Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք նոյնքան դրամասէր որոնք նոյնքան դրամասէր որոնք նոյնքան դրամասէր որոնք նոյնքան դրամասէր 
են որքան աշխարհի մարդիկը իրենք:են որքան աշխարհի մարդիկը իրենք:են որքան աշխարհի մարդիկը իրենք:են որքան աշխարհի մարդիկը իրենք:    

Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն Շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք նոյնքան աշխորոնք նոյնքան աշխորոնք նոյնքան աշխորոնք նոյնքան աշխարհիկ արհիկ արհիկ արհիկ 
հաճոյքներ կը հետապնդեն որքան աշխարհի մարդիկը հաճոյքներ կը հետապնդեն որքան աշխարհի մարդիկը հաճոյքներ կը հետապնդեն որքան աշխարհի մարդիկը հաճոյքներ կը հետապնդեն որքան աշխարհի մարդիկը 
իրենք:իրենք:իրենք:իրենք:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, շատ են այն շատ են այն շատ են այն շատ են այն ««««հոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորներըհոգեւորները», », », », որոնք Տիրոջ կամքը որոնք Տիրոջ կամքը որոնք Տիրոջ կամքը որոնք Տիրոջ կամքը 
չեն կատարեր երկրի վրայ: Տիրոջ կամքն է որ իր հետեչեն կատարեր երկրի վրայ: Տիրոջ կամքն է որ իր հետեչեն կատարեր երկրի վրայ: Տիրոջ կամքն է որ իր հետեչեն կատարեր երկրի վրայ: Տիրոջ կամքն է որ իր հետե----
ւորդները սուորդները սուորդները սուորդները սո´́́́ւրբ ըլլան. ո՞վ սուրբ է եւ քանի՞ սուրբ ունինք ւրբ ըլլան. ո՞վ սուրբ է եւ քանի՞ սուրբ ունինք ւրբ ըլլան. ո՞վ սուրբ է եւ քանի՞ սուրբ ունինք ւրբ ըլլան. ո՞վ սուրբ է եւ քանի՞ սուրբ ունինք 
Տիրոջ հետեւորդներուն շարքին մէջ:Տիրոջ հետեւորդներուն շարքին մէջ:Տիրոջ հետեւորդներուն շարքին մէջ:Տիրոջ հետեւորդներուն շարքին մէջ:    

Տիրոջ կամՏիրոջ կամՏիրոջ կամՏիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները հեզ ու խոնարհ քն է որ իր հետեւորդները հեզ ու խոնարհ քն է որ իր հետեւորդները հեզ ու խոնարհ քն է որ իր հետեւորդները հեզ ու խոնարհ 
ըլլան: Հեզ ու խոնա՞րհ են անոնք: Շատ մը ըլլան: Հեզ ու խոնա՞րհ են անոնք: Շատ մը ըլլան: Հեզ ու խոնա՞րհ են անոնք: Շատ մը ըլլան: Հեզ ու խոնա՞րհ են անոնք: Շատ մը ««««հոգեւորներուհոգեւորներուհոգեւորներուհոգեւորներու» » » » 
մօտ այնպիսի հպարտութիւն մը եւ այնպիսի ինքնահաւամօտ այնպիսի հպարտութիւն մը եւ այնպիսի ինքնահաւամօտ այնպիսի հպարտութիւն մը եւ այնպիսի ինքնահաւամօտ այնպիսի հպարտութիւն մը եւ այնպիսի ինքնահաւա----
նութիւն մը կայ, որ նոյնիսկ աշխարհիկ մարդոց մօտ չկայ. նութիւն մը կայ, որ նոյնիսկ աշխարհիկ մարդոց մօտ չկայ. նութիւն մը կայ, որ նոյնիսկ աշխարհիկ մարդոց մօտ չկայ. նութիւն մը կայ, որ նոյնիսկ աշխարհիկ մարդոց մօտ չկայ. 
հպարտհպարտհպարտհպարտոոոութիւն մը` որ դիւային է. ինքնահաւանութիւն մը` որ ւթիւն մը` որ դիւային է. ինքնահաւանութիւն մը` որ ւթիւն մը` որ դիւային է. ինքնահաւանութիւն մը` որ ւթիւն մը` որ դիւային է. ինքնահաւանութիւն մը` որ 
սադայէլակսադայէլակսադայէլակսադայէլական է:ան է:ան է:ան է:    

Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները գերադաս նկատեն Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները գերադաս նկատեն Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները գերադաս նկատեն Տիրոջ կամքն է որ իր հետեւորդները գերադաս նկատեն 
ուրիշը քան իրենք զիրենք: Արդեօք անոնք ուրիշը աւելի ուրիշը քան իրենք զիրենք: Արդեօք անոնք ուրիշը աւելի ուրիշը քան իրենք զիրենք: Արդեօք անոնք ուրիշը աւելի ուրիշը քան իրենք զիրենք: Արդեօք անոնք ուրիշը աւելի 
գերադաս կը նկատե՞ն քան իրենք զիրենք, թէ ընդհակառակը, գերադաս կը նկատե՞ն քան իրենք զիրենք, թէ ընդհակառակը, գերադաս կը նկատե՞ն քան իրենք զիրենք, թէ ընդհակառակը, գերադաս կը նկատե՞ն քան իրենք զիրենք, թէ ընդհակառակը, 
անոնք իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր, ուրիշէն աւելի անոնք իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր, ուրիշէն աւելի անոնք իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր, ուրիշէն աւելի անոնք իրենք զիրենք ուրիշէն տարբեր, ուրիշէն աւելի 
արժէքաւոր ու թանկագին կը նկատեն:արժէքաւոր ու թանկագին կը նկատեն:արժէքաւոր ու թանկագին կը նկատեն:արժէքաւոր ու թանկագին կը նկատեն:    

Տիրոջ կամքն է որՏիրոջ կամքն է որՏիրոջ կամքն է որՏիրոջ կամքն է որ    իր հետեւորդները ամրօրէն կառչած իր հետեւորդները ամրօրէն կառչած իր հետեւորդները ամրօրէն կառչած իր հետեւորդները ամրօրէն կառչած 
ըլլան իր խօսքին ու անոր քննութեան. իրենք զիրենք հոգեւոր ըլլան իր խօսքին ու անոր քննութեան. իրենք զիրենք հոգեւոր ըլլան իր խօսքին ու անոր քննութեան. իրենք զիրենք հոգեւոր ըլլան իր խօսքին ու անոր քննութեան. իրենք զիրենք հոգեւոր 
նկատող կամ հոգեւոր կոչող այսօրուան մարդիկը ոնկատող կամ հոգեւոր կոչող այսօրուան մարդիկը ոնկատող կամ հոգեւոր կոչող այսօրուան մարդիկը ոնկատող կամ հոգեւոր կոչող այսօրուան մարդիկը ո´́́́չ չ չ չ 
Աստուածաշունչ կը կարդան եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդան եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդան եւ ոԱստուածաշունչ կը կարդան եւ ո´́́́չ ալ Աստուածաշունչին չ ալ Աստուածաշունչին չ ալ Աստուածաշունչին չ ալ Աստուածաշունչին 
մեկնութիւնը ներկայացնող գիրքեր կը կարդան: Ինքզինք մեկնութիւնը ներկայացնող գիրքեր կը կարդան: Ինքզինք մեկնութիւնը ներկայացնող գիրքեր կը կարդան: Ինքզինք մեկնութիւնը ներկայացնող գիրքեր կը կարդան: Ինքզինք 
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հոգեւոր նկատող եւ սակհոգեւոր նկատող եւ սակհոգեւոր նկատող եւ սակհոգեւոր նկատող եւ սակայն Աստուածաշունչի գիտութեան այն Աստուածաշունչի գիտութեան այն Աստուածաշունչի գիտութեան այն Աստուածաշունչի գիտութեան 
վերաբերեալ տգէտ եղող մարդը` ովերաբերեալ տգէտ եղող մարդը` ովերաբերեալ տգէտ եղող մարդը` ովերաբերեալ տգէտ եղող մարդը` ո´́́́չ միայն ինք կը կորսուի ու չ միայն ինք կը կորսուի ու չ միայն ինք կը կորսուի ու չ միայն ինք կը կորսուի ու 
կը մոլորի ճշմարտութենէն, այլ ուրիշներն ալ հետը կը կը մոլորի ճշմարտութենէն, այլ ուրիշներն ալ հետը կը կը մոլորի ճշմարտութենէն, այլ ուրիշներն ալ հետը կը կը մոլորի ճշմարտութենէն, այլ ուրիշներն ալ հետը կը 
մոլորեցնէ: Տգէտ հոգեւորը աւելի վտանգաւոր է քան մոլորեցնէ: Տգէտ հոգեւորը աւելի վտանգաւոր է քան մոլորեցնէ: Տգէտ հոգեւորը աւելի վտանգաւոր է քան մոլորեցնէ: Տգէտ հոգեւորը աւելի վտանգաւոր է քան 
սովորական աղանդաւոր մը կամ հերետիկոս մը, որովհետեւ սովորական աղանդաւոր մը կամ հերետիկոս մը, որովհետեւ սովորական աղանդաւոր մը կամ հերետիկոս մը, որովհետեւ սովորական աղանդաւոր մը կամ հերետիկոս մը, որովհետեւ 
ան կրնայ աղանդաւորական ան կրնայ աղանդաւորական ան կրնայ աղանդաւորական ան կրնայ աղանդաւորական շարժումի մը հիմը դնել, եւ շարժումի մը հիմը դնել, եւ շարժումի մը հիմը դնել, եւ շարժումի մը հիմը դնել, եւ 
կործանարար դեր ունենալ իր շրջապատին մէջ ու իր կործանարար դեր ունենալ իր շրջապատին մէջ ու իր կործանարար դեր ունենալ իր շրջապատին մէջ ու իր կործանարար դեր ունենալ իր շրջապատին մէջ ու իր 
եկեղեցիին կեանքին մէջ:եկեղեցիին կեանքին մէջ:եկեղեցիին կեանքին մէջ:եկեղեցիին կեանքին մէջ:    

10) 10) 10) 10) ««««ԹԹԹԹող ող ող ող կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի կատարուի քու կամքդ, ինչպէս որ երկինքի 
մէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայմէջ`այնպէս ալ երկրի վրայ»:»:»:»:    Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս Այս բառերով Յիսուս 
միաժամանակ կը բացայայտէ, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ միաժամանակ կը բացայայտէ, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ միաժամանակ կը բացայայտէ, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ միաժամանակ կը բացայայտէ, թէ ժամանակ պիտի գայ երբ 
Աստուծոյ կամքը պիտիԱստուծոյ կամքը պիտիԱստուծոյ կամքը պիտիԱստուծոյ կամքը պիտի    կատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնկատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնկատարուի երկրի վրայ ճիշդ այնկատարուի երկրի վրայ ճիշդ այն----
պէս` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարուի: Այդ ժամանակը պէս` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարուի: Այդ ժամանակը պէս` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարուի: Այդ ժամանակը պէս` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարուի: Այդ ժամանակը 
պիտի գայ` երբ Տէրը ինք գայ: Երկրի վրայ Աստուծոյ կամքին պիտի գայ` երբ Տէրը ինք գայ: Երկրի վրայ Աստուծոյ կամքին պիտի գայ` երբ Տէրը ինք գայ: Երկրի վրայ Աստուծոյ կամքին պիտի գայ` երբ Տէրը ինք գայ: Երկրի վրայ Աստուծոյ կամքին 
կատարումը երկու իմաստով կը հասկնանք.կատարումը երկու իմաստով կը հասկնանք.կատարումը երկու իմաստով կը հասկնանք.կատարումը երկու իմաստով կը հասկնանք.----    

ա) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ա) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ա) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ա) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի 
ըլլայ, երբ մեղքն ու մեղաւորը, պիղծն ըլլայ, երբ մեղքն ու մեղաւորը, պիղծն ըլլայ, երբ մեղքն ու մեղաւորը, պիղծն ըլլայ, երբ մեղքն ու մեղաւորը, պիղծն ու պղծութիւնը ու պղծութիւնը ու պղծութիւնը ու պղծութիւնը 
հեռացուին այս աշխարհէն, եւ արդարութիւնը ինք իշխէ հեռացուին այս աշխարհէն, եւ արդարութիւնը ինք իշխէ հեռացուին այս աշխարհէն, եւ արդարութիւնը ինք իշխէ հեռացուին այս աշխարհէն, եւ արդարութիւնը ինք իշխէ 
աշխարհի մէջ: Այս մասին Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. աշխարհի մէջ: Այս մասին Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. աշխարհի մէջ: Այս մասին Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. աշխարհի մէջ: Այս մասին Պետրոս առաքեալը կ'ըսէ. ««««Կը Կը Կը Կը 
սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր սպասենք նոր երկինքի մը եւ նոր երկրի մը, ուր 
արդարութիւնը պիտի իշխէարդարութիւնը պիտի իշխէարդարութիւնը պիտի իշխէարդարութիւնը պիտի իշխէ»»»» ( ( ( (Բ.Պետրոս 5.13): Յիսուս կ'ըսէ, Բ.Պետրոս 5.13): Յիսուս կ'ըսէ, Բ.Պետրոս 5.13): Յիսուս կ'ըսէ, Բ.Պետրոս 5.13): Յիսուս կ'ըսէ, 
թէ երբ երկրորդ անգամ յայտնուի, թէ երբ երկրորդ անգամ յայտնուի, թէ երբ երկրորդ անգամ յայտնուի, թէ երբ երկրորդ անգամ յայտնուի, ««««իր հրեշտակնեիր հրեշտակնեիր հրեշտակնեիր հրեշտակները պիտի րը պիտի րը պիտի րը պիտի 
ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք ղրկէ, որոնք իր արքայութենէն պիտի հաւաքեն բոլոր անոնք 
որ գայթակղութեան պատճառ կ'ըլլան եւ չարիք կը գործենոր գայթակղութեան պատճառ կ'ըլլան եւ չարիք կը գործենոր գայթակղութեան պատճառ կ'ըլլան եւ չարիք կը գործենոր գայթակղութեան պատճառ կ'ըլլան եւ չարիք կը գործեն»»»»    
((((Մատթէոս 13.41): Յիսուս այս համարին մէջ կը խօսի իր Մատթէոս 13.41): Յիսուս այս համարին մէջ կը խօսի իր Մատթէոս 13.41): Յիսուս այս համարին մէջ կը խօսի իր Մատթէոս 13.41): Յիսուս այս համարին մէջ կը խօսի իր 
արքայութեան մէջ գայթակղութեան պատճառ եղող եւ չարիք արքայութեան մէջ գայթակղութեան պատճառ եղող եւ չարիք արքայութեան մէջ գայթակղութեան պատճառ եղող եւ չարիք արքայութեան մէջ գայթակղութեան պատճառ եղող եւ չարիք 
գործող մարդոց մասին: Յստակ է թէ հոս գործող մարդոց մասին: Յստակ է թէ հոս գործող մարդոց մասին: Յստակ է թէ հոս գործող մարդոց մասին: Յստակ է թէ հոս ««««արքաարքաարքաարքայութիւնյութիւնյութիւնյութիւն» » » » 
ըսելով կը հասկնանք ամբողջ աշխարհը, ուր ներկայիս ըսելով կը հասկնանք ամբողջ աշխարհը, ուր ներկայիս ըսելով կը հասկնանք ամբողջ աշխարհը, ուր ներկայիս ըսելով կը հասկնանք ամբողջ աշխարհը, ուր ներկայիս 
կ'ապրին չարագործ մարդիկ, որոնք սակայն առ յաւէտ պիտի կ'ապրին չարագործ մարդիկ, որոնք սակայն առ յաւէտ պիտի կ'ապրին չարագործ մարդիկ, որոնք սակայն առ յաւէտ պիտի կ'ապրին չարագործ մարդիկ, որոնք սակայն առ յաւէտ պիտի 
չմնան աշխարհի մէջ, այլ պիտի հեռացուին անկէ, որպէսզի չմնան աշխարհի մէջ, այլ պիտի հեռացուին անկէ, որպէսզի չմնան աշխարհի մէջ, այլ պիտի հեռացուին անկէ, որպէսզի չմնան աշխարհի մէջ, այլ պիտի հեռացուին անկէ, որպէսզի 
Տէրը արքայութեան փոխակերպէ այս աշխարհը ու զայն Տէրը արքայութեան փոխակերպէ այս աշխարհը ու զայն Տէրը արքայութեան փոխակերպէ այս աշխարհը ու զայն Տէրը արքայութեան փոխակերպէ այս աշխարհը ու զայն 
յանձնէ իր հաւատարիմ զաւակներուն: Դաւիթ կը բացայայանձնէ իր հաւատարիմ զաւակներուն: Դաւիթ կը բացայայանձնէ իր հաւատարիմ զաւակներուն: Դաւիթ կը բացայայանձնէ իր հաւատարիմ զաւակներուն: Դաւիթ կը բացայայտէ, յտէ, յտէ, յտէ, 
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թէ չարագործները պիտի կորսուին երկրի երեսէն ու Տիրոջ թէ չարագործները պիտի կորսուին երկրի երեսէն ու Տիրոջ թէ չարագործները պիտի կորսուին երկրի երեսէն ու Տիրոջ թէ չարագործները պիտի կորսուին երկրի երեսէն ու Տիրոջ 
համբերողները իրեհամբերողները իրեհամբերողները իրեհամբերողները իրե´́́́նք պիտի ժառանգեն զայն (Սաղմոս 37.9): նք պիտի ժառանգեն զայն (Սաղմոս 37.9): նք պիտի ժառանգեն զայն (Սաղմոս 37.9): նք պիտի ժառանգեն զայն (Սաղմոս 37.9): 
Քիչ մը անդին, մարգարէն կը վկայէ, թէ Տիրոջ կողմէ Քիչ մը անդին, մարգարէն կը վկայէ, թէ Տիրոջ կողմէ Քիչ մը անդին, մարգարէն կը վկայէ, թէ Տիրոջ կողմէ Քիչ մը անդին, մարգարէն կը վկայէ, թէ Տիրոջ կողմէ 
օրհնուածները պիտի ժառանգեն երկիրը, բայց անկէ օրհնուածները պիտի ժառանգեն երկիրը, բայց անկէ օրհնուածները պիտի ժառանգեն երկիրը, բայց անկէ օրհնուածները պիտի ժառանգեն երկիրը, բայց անկէ 
անիծուածները պիտի կորսուին (Սաղմոս 37.22):անիծուածները պիտի կորսուին (Սաղմոս 37.22):անիծուածները պիտի կորսուին (Սաղմոս 37.22):անիծուածները պիտի կորսուին (Սաղմոս 37.22):    

բ) Աստուծբ) Աստուծբ) Աստուծբ) Աստուծոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի ոյ կամքը երկրի վրայ կատարուած պիտի 
ըլլայ, երբ հաւատացեալները իրենք առանձին իշխեն հոս ու ըլլայ, երբ հաւատացեալները իրենք առանձին իշխեն հոս ու ըլլայ, երբ հաւատացեալները իրենք առանձին իշխեն հոս ու ըլլայ, երբ հաւատացեալները իրենք առանձին իշխեն հոս ու 
նուիրուին Աստուծոյ կամքին կատարման: Մէկը կրնայ նուիրուին Աստուծոյ կամքին կատարման: Մէկը կրնայ նուիրուին Աստուծոյ կամքին կատարման: Մէկը կրնայ նուիրուին Աստուծոյ կամքին կատարման: Մէկը կրնայ 
մտածել կամ հարցնել.մտածել կամ հարցնել.մտածել կամ հարցնել.մտածել կամ հարցնել.----    Ի՞նչ պիտի ըլլայ Աստուծոյ կամքը զոր Ի՞նչ պիտի ըլլայ Աստուծոյ կամքը զոր Ի՞նչ պիտի ըլլայ Աստուծոյ կամքը զոր Ի՞նչ պիտի ըլլայ Աստուծոյ կամքը զոր 
հաւատացեալ մարդիկը պիտի կատարեն արքայութեան մէջ: հաւատացեալ մարդիկը պիտի կատարեն արքայութեան մէջ: հաւատացեալ մարդիկը պիտի կատարեն արքայութեան մէջ: հաւատացեալ մարդիկը պիտի կատարեն արքայութեան մէջ: 
Աստուծոյ կամքն էԱստուծոյ կամքն էԱստուծոյ կամքն էԱստուծոյ կամքն է    որ մարդիկ վայելեն իր սէրը ու սիրեն որ մարդիկ վայելեն իր սէրը ու սիրեն որ մարդիկ վայելեն իր սէրը ու սիրեն որ մարդիկ վայելեն իր սէրը ու սիրեն 
զինք: Այս իմաստով, արքայութեան մէջ Աստուծոյ սէրը զինք: Այս իմաստով, արքայութեան մէջ Աստուծոյ սէրը զինք: Այս իմաստով, արքայութեան մէջ Աստուծոյ սէրը զինք: Այս իմաստով, արքայութեան մէջ Աստուծոյ սէրը 
վայելելը եւ զԱստուած սիրելը` անոր կամքը կատարել պիտի վայելելը եւ զԱստուած սիրելը` անոր կամքը կատարել պիտի վայելելը եւ զԱստուած սիրելը` անոր կամքը կատարել պիտի վայելելը եւ զԱստուած սիրելը` անոր կամքը կատարել պիտի 
նշանակէր: Աստուծոյ կամքն է որ իր ձեռքին գործը եղող նշանակէր: Աստուծոյ կամքն է որ իր ձեռքին գործը եղող նշանակէր: Աստուծոյ կամքն է որ իր ձեռքին գործը եղող նշանակէր: Աստուծոյ կամքն է որ իր ձեռքին գործը եղող 
մարդիկը զինք փառաբանեն ու պաշտեն: Այս իմաստով, մարդիկը զինք փառաբանեն ու պաշտեն: Այս իմաստով, մարդիկը զինք փառաբանեն ու պաշտեն: Այս իմաստով, մարդիկը զինք փառաբանեն ու պաշտեն: Այս իմաստով, 
արքայութեան մէջ զԱստարքայութեան մէջ զԱստարքայութեան մէջ զԱստարքայութեան մէջ զԱստուած փառաբանելն ու պաշտելը` ուած փառաբանելն ու պաշտելը` ուած փառաբանելն ու պաշտելը` ուած փառաբանելն ու պաշտելը` 
անոր կամքը կատարել պիտի նշանակէր: Այսօր որո՞նք կը անոր կամքը կատարել պիտի նշանակէր: Այսօր որո՞նք կը անոր կամքը կատարել պիտի նշանակէր: Այսօր որո՞նք կը անոր կամքը կատարել պիտի նշանակէր: Այսօր որո՞նք կը 
կատարեն Տիրոջ կամքը երկինքի մէջ. հրեշտակները իրենք. կատարեն Տիրոջ կամքը երկինքի մէջ. հրեշտակները իրենք. կատարեն Տիրոջ կամքը երկինքի մէջ. հրեշտակները իրենք. կատարեն Տիրոջ կամքը երկինքի մէջ. հրեշտակները իրենք. 
իսկ ի՞նչպէս կը կատարեն. կը կատարեն Տէրը պաշտելով ու իսկ ի՞նչպէս կը կատարեն. կը կատարեն Տէրը պաշտելով ու իսկ ի՞նչպէս կը կատարեն. կը կատարեն Տէրը պաշտելով ու իսկ ի՞նչպէս կը կատարեն. կը կատարեն Տէրը պաշտելով ու 
փառաբանելով: Մենք եւս որ կոչուած ենք յարութենէն ետք փառաբանելով: Մենք եւս որ կոչուած ենք յարութենէն ետք փառաբանելով: Մենք եւս որ կոչուած ենք յարութենէն ետք փառաբանելով: Մենք եւս որ կոչուած ենք յարութենէն ետք 
հրեշտակներուն նման ըլլհրեշտակներուն նման ըլլհրեշտակներուն նման ըլլհրեշտակներուն նման ըլլալու (Մատթէոս 22.30), ճիշդ ալու (Մատթէոս 22.30), ճիշդ ալու (Մատթէոս 22.30), ճիշդ ալու (Մատթէոս 22.30), ճիշդ 
հրեշտակներուն նմանութեամբ` Աստուծոյ կամքը պիտի հրեշտակներուն նմանութեամբ` Աստուծոյ կամքը պիտի հրեշտակներուն նմանութեամբ` Աստուծոյ կամքը պիտի հրեշտակներուն նմանութեամբ` Աստուծոյ կամքը պիտի 
կատարենք` նուիրուելով անոր փառաբանութեան, պաշտակատարենք` նուիրուելով անոր փառաբանութեան, պաշտակատարենք` նուիրուելով անոր փառաբանութեան, պաշտակատարենք` նուիրուելով անոր փառաբանութեան, պաշտա----
մունքին ու ծառայութեան:մունքին ու ծառայութեան:մունքին ու ծառայութեան:մունքին ու ծառայութեան:    

Ներկայիս, Ներկայիս, Ներկայիս, Ներկայիս, ««««հաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալներըհաւատացեալները» » » » կը թերանան Աստուծոյ կը թերանան Աստուծոյ կը թերանան Աստուծոյ կը թերանան Աստուծոյ 
կամքին կատարման մէջ. երբեմն կը կատարեն անոկամքին կատարման մէջ. երբեմն կը կատարեն անոկամքին կատարման մէջ. երբեմն կը կատարեն անոկամքին կատարման մէջ. երբեմն կը կատարեն անո´́́́ր կամքը, ր կամքը, ր կամքը, ր կամքը, 
եւ երբեմն աեւ երբեմն աեւ երբեմն աեւ երբեմն ալ` իրենց սեփական կամքը. երբեմնլ` իրենց սեփական կամքը. երբեմնլ` իրենց սեփական կամքը. երբեմնլ` իրենց սեփական կամքը. երբեմն    զիզիզիզի´́́́նք կը նք կը նք կը նք կը 
փառաբանեն, եւ երբեմն ալ` իրենց անձերուն համար փառք փառաբանեն, եւ երբեմն ալ` իրենց անձերուն համար փառք փառաբանեն, եւ երբեմն ալ` իրենց անձերուն համար փառք փառաբանեն, եւ երբեմն ալ` իրենց անձերուն համար փառք 
կը փնտռեն. երբեմն ողորմութիւն կու տան, եւ երբեմն ալ` կը փնտռեն. երբեմն ողորմութիւն կու տան, եւ երբեմն ալ` կը փնտռեն. երբեմն ողորմութիւն կու տան, եւ երբեմն ալ` կը փնտռեն. երբեմն ողորմութիւն կու տան, եւ երբեմն ալ` 
գալիքէն վախնալով իրենց դրամները լաւ տեղեր կը պահեն. գալիքէն վախնալով իրենց դրամները լաւ տեղեր կը պահեն. գալիքէն վախնալով իրենց դրամները լաւ տեղեր կը պահեն. գալիքէն վախնալով իրենց դրամները լաւ տեղեր կը պահեն. 
երբեմն կը սիրեն ու կը ներեն, եւ երբեմն ալ` ոերբեմն կը սիրեն ու կը ներեն, եւ երբեմն ալ` ոերբեմն կը սիրեն ու կը ներեն, եւ երբեմն ալ` ոերբեմն կը սիրեն ու կը ներեն, եւ երբեմն ալ` ո´́́́չ սէր եւ ոչ սէր եւ ոչ սէր եւ ոչ սէր եւ ո´́́́չ ալչ ալչ ալչ ալ    
ներում կը ցուցաբերեն. երբեմն կ'օգնեն, եւ երբեմն ալ` ներում կը ցուցաբերեն. երբեմն կ'օգնեն, եւ երբեմն ալ` ներում կը ցուցաբերեն. երբեմն կ'օգնեն, եւ երբեմն ալ` ներում կը ցուցաբերեն. երբեմն կ'օգնեն, եւ երբեմն ալ` 
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անօգնական կը ձգեն: Բայց երբ Տէրը յայտնուի` ճշմարիտ անօգնական կը ձգեն: Բայց երբ Տէրը յայտնուի` ճշմարիտ անօգնական կը ձգեն: Բայց երբ Տէրը յայտնուի` ճշմարիտ անօգնական կը ձգեն: Բայց երբ Տէրը յայտնուի` ճշմարիտ 
հաւատացեալներուն թերութիւնները վերջ պիտի գտնեն. հաւատացեալներուն թերութիւնները վերջ պիտի գտնեն. հաւատացեալներուն թերութիւնները վերջ պիտի գտնեն. հաւատացեալներուն թերութիւնները վերջ պիտի գտնեն. 
անոնք հրեշտակներուն նման անթերի ու կատարեալ ձեւով անոնք հրեշտակներուն նման անթերի ու կատարեալ ձեւով անոնք հրեշտակներուն նման անթերի ու կատարեալ ձեւով անոնք հրեշտակներուն նման անթերի ու կատարեալ ձեւով 
պիտի կատարեն Տիրոջ կամքը, ինչ որ պիտի կատարեն Տիրոջ կամքը, ինչ որ պիտի կատարեն Տիրոջ կամքը, ինչ որ պիտի կատարեն Տիրոջ կամքը, ինչ որ ««««ինչպէս որ երկինքի ինչպէս որ երկինքի ինչպէս որ երկինքի ինչպէս որ երկինքի 
մէմէմէմէջջջջ»»»»    բառերը կը պարզեն: Այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ կամքը բառերը կը պարզեն: Այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ կամքը բառերը կը պարզեն: Այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ կամքը բառերը կը պարզեն: Այսօր երկինքի մէջ Տիրոջ կամքը 
անթերի կերպով կը կատարուի հրեշտակներուն կողմէ. մենք անթերի կերպով կը կատարուի հրեշտակներուն կողմէ. մենք անթերի կերպով կը կատարուի հրեշտակներուն կողմէ. մենք անթերի կերպով կը կատարուի հրեշտակներուն կողմէ. մենք 
եւս անթերի կերպով պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը, երբ եւս անթերի կերպով պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը, երբ եւս անթերի կերպով պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը, երբ եւս անթերի կերպով պիտի կատարենք Տիրոջ կամքը, երբ 
հրեշտակներուն նման զօրեղ ու հրեղէն ըլլանք:հրեշտակներուն նման զօրեղ ու հրեղէն ըլլանք:հրեշտակներուն նման զօրեղ ու հրեղէն ըլլանք:հրեշտակներուն նման զօրեղ ու հրեղէն ըլլանք:    

11) 11) 11) 11) ««««ԹԹԹԹող ող ող ող կատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդկատարուի քու կամքդ»:»:»:»:    Եկէք ընդհանուր ձեւով Եկէք ընդհանուր ձեւով Եկէք ընդհանուր ձեւով Եկէք ընդհանուր ձեւով 
մը խօսինք մը խօսինք մը խօսինք մը խօսինք այս բառերուն մասին: Երբ հաւատացեալ մը գործի այս բառերուն մասին: Երբ հաւատացեալ մը գործի այս բառերուն մասին: Երբ հաւատացեալ մը գործի այս բառերուն մասին: Երբ հաւատացեալ մը գործի 
մը ձեռնարկելէ առաջ ըսէ` մը ձեռնարկելէ առաջ ըսէ` մը ձեռնարկելէ առաջ ըսէ` մը ձեռնարկելէ առաջ ըսէ` ««««թող քու կամքդ ըլլայ, Տէթող քու կամքդ ըլլայ, Տէթող քու կամքդ ըլլայ, Տէթող քու կամքդ ըլլայ, Տէ´́́́րրրր»,»,»,»,    եւ եւ եւ եւ 
գործին ձեռնարկելէ ետք սկսի հակառակորդներու ու գործին ձեռնարկելէ ետք սկսի հակառակորդներու ու գործին ձեռնարկելէ ետք սկսի հակառակորդներու ու գործին ձեռնարկելէ ետք սկսի հակառակորդներու ու 
հակառակութիւններու հանդիպիլ, պէտք չէ իսկոյն մտածէ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլ, պէտք չէ իսկոյն մտածէ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլ, պէտք չէ իսկոյն մտածէ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլ, պէտք չէ իսկոյն մտածէ թէ 
գործը որուն կատարման ձեռնարկեց` Աստուծոյ կամքին գործը որուն կատարման ձեռնարկեց` Աստուծոյ կամքին գործը որուն կատարման ձեռնարկեց` Աստուծոյ կամքին գործը որուն կատարման ձեռնարկեց` Աստուծոյ կամքին 
հակառակ էհակառակ էհակառակ էհակառակ է: : : : Ո՞վ ըսաւ որ եթէ երբեք փորձենք Աստուծոյ հաՈ՞վ ըսաւ որ եթէ երբեք փորձենք Աստուծոյ հաՈ՞վ ըսաւ որ եթէ երբեք փորձենք Աստուծոյ հաՈ՞վ ըսաւ որ եթէ երբեք փորձենք Աստուծոյ հա----
ճելի գործ մը կատարել` հակառակութիւններու պիտի չհանճելի գործ մը կատարել` հակառակութիւններու պիտի չհանճելի գործ մը կատարել` հակառակութիւններու պիտի չհանճելի գործ մը կատարել` հակառակութիւններու պիտի չհան----
դիպինք: Չէ՞ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ, թէ հակառակորդնեդիպինք: Չէ՞ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ, թէ հակառակորդնեդիպինք: Չէ՞ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ, թէ հակառակորդնեդիպինք: Չէ՞ որ Պօղոս առաքեալ կ'ըսէ, թէ հակառակորդնե----
րու ու հակառակութիւններու հանդիպիլը մեր փրկութեան րու ու հակառակութիւններու հանդիպիլը մեր փրկութեան րու ու հակառակութիւններու հանդիպիլը մեր փրկութեան րու ու հակառակութիւններու հանդիպիլը մեր փրկութեան 
ապացոյցն է (Փիլիպպեցիս 1.28):ապացոյցն է (Փիլիպպեցիս 1.28):ապացոյցն է (Փիլիպպեցիս 1.28):ապացոյցն է (Փիլիպպեցիս 1.28):    

Հետեւաբար, կրնանք գործ մը ըրաՀետեւաբար, կրնանք գործ մը ըրաՀետեւաբար, կրնանք գործ մը ըրաՀետեւաբար, կրնանք գործ մը ըրած ատեննիս հակառած ատեննիս հակառած ատեննիս հակառած ատեննիս հակառա----
կութիւններու հանդիպիլ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ կութիւններու հանդիպիլ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ կութիւններու հանդիպիլ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ կութիւններու հանդիպիլ, բայց ատիկա չի նշանակեր թէ 
գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին հակառակ է: գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին հակառակ է: գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին հակառակ է: գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին հակառակ է: 
Փաստը որ գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին Փաստը որ գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին Փաստը որ գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին Փաստը որ գործը որուն ձեռնարկեցինք Աստուծոյ կամքին 
հակառակ է, ոհակառակ է, ոհակառակ է, ոհակառակ է, ո´́́́չ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլն է, այլ` չ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլն է, այլ` չ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլն է, այլ` չ թէ հակառակութիւններու հանդիպիլն է, այլ` 
գործին ձախողութեան դատապարտուիլն գործին ձախողութեան դատապարտուիլն գործին ձախողութեան դատապարտուիլն գործին ձախողութեան դատապարտուիլն է, անոր անպտուղ է, անոր անպտուղ է, անոր անպտուղ է, անոր անպտուղ 
մնալն է:մնալն է:մնալն է:մնալն է:    

Սխալ է արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով դատել Սխալ է արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով դատել Սխալ է արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով դատել Սխալ է արտաքին երեւոյթներու վրայ հիմնուելով դատել 
կամ ճշդել թէ իկամ ճշդել թէ իկամ ճշդել թէ իկամ ճշդել թէ ի´́́́նչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ի´́́́նչ բանը` չէ: նչ բանը` չէ: նչ բանը` չէ: նչ բանը` չէ: 
Մէկը կրնայ Աստուծոյ կամքը կատարելուն համար հաՄէկը կրնայ Աստուծոյ կամքը կատարելուն համար հաՄէկը կրնայ Աստուծոյ կամքը կատարելուն համար հաՄէկը կրնայ Աստուծոյ կամքը կատարելուն համար հա----
կառակութիւններու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ Աստուծոյ կառակութիւններու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ Աստուծոյ կառակութիւններու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ Աստուծոյ կառակութիւններու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ Աստուծոյ 
կամքը չկատարելուն համար հկամքը չկատարելուն համար հկամքը չկատարելուն համար հկամքը չկատարելուն համար հակառակութիւններու հանդիակառակութիւններու հանդիակառակութիւններու հանդիակառակութիւններու հանդի----
պիլ: Մէկը կրնայ արդար ըլլալուն համար մարդոց կողմէ պիլ: Մէկը կրնայ արդար ըլլալուն համար մարդոց կողմէ պիլ: Մէկը կրնայ արդար ըլլալուն համար մարդոց կողմէ պիլ: Մէկը կրնայ արդար ըլլալուն համար մարդոց կողմէ 
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մերժուիլ, ուրիշ մը կրնայմերժուիլ, ուրիշ մը կրնայմերժուիլ, ուրիշ մը կրնայմերժուիլ, ուրիշ մը կրնայ    ամբարիշտ ըլլալուն համար մարամբարիշտ ըլլալուն համար մարամբարիշտ ըլլալուն համար մարամբարիշտ ըլլալուն համար մար----
դոց կողմէ մերժուիլ: Կրնայ լաւ մարդուն գէշ բան պատահիլ, դոց կողմէ մերժուիլ: Կրնայ լաւ մարդուն գէշ բան պատահիլ, դոց կողմէ մերժուիլ: Կրնայ լաւ մարդուն գէշ բան պատահիլ, դոց կողմէ մերժուիլ: Կրնայ լաւ մարդուն գէշ բան պատահիլ, 
եւ գէշ մարդուն` լաւ բան (Ժողովող 8.14): Մէկը կրնայ չարաեւ գէշ մարդուն` լաւ բան (Ժողովող 8.14): Մէկը կրնայ չարաեւ գէշ մարդուն` լաւ բան (Ժողովող 8.14): Մէկը կրնայ չարաեւ գէշ մարդուն` լաւ բան (Ժողովող 8.14): Մէկը կրնայ չարա----
գործ ըլլալուն համագործ ըլլալուն համագործ ըլլալուն համագործ ըլլալուն համար այս աշխարհէն վերցուիլ (Սաղմոս ր այս աշխարհէն վերցուիլ (Սաղմոս ր այս աշխարհէն վերցուիլ (Սաղմոս ր այս աշխարհէն վերցուիլ (Սաղմոս 
37.9), 37.9), 37.9), 37.9), ուրիշ մը կրնայ արդար ըլլալուն համար այս աշխարհէն ուրիշ մը կրնայ արդար ըլլալուն համար այս աշխարհէն ուրիշ մը կրնայ արդար ըլլալուն համար այս աշխարհէն ուրիշ մը կրնայ արդար ըլլալուն համար այս աշխարհէն 
վերցուիլ (Եսայի 57.1): Մէկը կրնայ սուրբ կեանք ապրելուն վերցուիլ (Եսայի 57.1): Մէկը կրնայ սուրբ կեանք ապրելուն վերցուիլ (Եսայի 57.1): Մէկը կրնայ սուրբ կեանք ապրելուն վերցուիլ (Եսայի 57.1): Մէկը կրնայ սուրբ կեանք ապրելուն 
համար հալածանքներու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ պիղծ համար հալածանքներու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ պիղծ համար հալածանքներու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ պիղծ համար հալածանքներու հանդիպիլ, ուրիշ մը կրնայ պիղծ 
կեանք ապրելուն համար հալածանքներու հանդիպիլ: Պետկեանք ապրելուն համար հալածանքներու հանդիպիլ: Պետկեանք ապրելուն համար հալածանքներու հանդիպիլ: Պետկեանք ապրելուն համար հալածանքներու հանդիպիլ: Պետ----
րոս առաքեալ կըրոս առաքեալ կըրոս առաքեալ կըրոս առաքեալ կը    խօսի իրենց կատարած գոխօսի իրենց կատարած գոխօսի իրենց կատարած գոխօսի իրենց կատարած գողութիւններուն, ղութիւններուն, ղութիւններուն, ղութիւններուն, 
մարդասպանութիւններուն ու չարագործումարդասպանութիւններուն ու չարագործումարդասպանութիւններուն ու չարագործումարդասպանութիւններուն ու չարագործութիւններուն հաթիւններուն հաթիւններուն հաթիւններուն հա----
մար չարչարուողներու մասին, եւ կը խօսի նաեւ Քրիստոսի մար չարչարուողներու մասին, եւ կը խօսի նաեւ Քրիստոսի մար չարչարուողներու մասին, եւ կը խօսի նաեւ Քրիստոսի մար չարչարուողներու մասին, եւ կը խօսի նաեւ Քրիստոսի 
համար չարչարուողներու մասին (Ա.Պհամար չարչարուողներու մասին (Ա.Պհամար չարչարուողներու մասին (Ա.Պհամար չարչարուողներու մասին (Ա.Պեեեետտտտրոսրոսրոսրոս 4.15 4.15 4.15 4.15----16): 16): 16): 16): 
Հետեւաբար, կը կրկնեմ, երբեք ճիշդ չէ արտաքին Հետեւաբար, կը կրկնեմ, երբեք ճիշդ չէ արտաքին Հետեւաբար, կը կրկնեմ, երբեք ճիշդ չէ արտաքին Հետեւաբար, կը կրկնեմ, երբեք ճիշդ չէ արտաքին 
երեւոյթներու վրայ հիմնուերեւոյթներու վրայ հիմնուերեւոյթներու վրայ հիմնուերեւոյթներու վրայ հիմնուելով` գիտնալ թէ ոելով` գիտնալ թէ ոելով` գիտնալ թէ ոելով` գիտնալ թէ ո´́́́վ չար է, եւ ով չար է, եւ ով չար է, եւ ով չար է, եւ ո´́́́վ` վ` վ` վ` 
բարի, կամ իբարի, կամ իբարի, կամ իբարի, կամ ի´́́́նչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ինչ բանը Աստուծոյ կամքն է, եւ ի´́́́նչ բանը` չէ:նչ բանը` չէ:նչ բանը` չէ:նչ բանը` չէ:    

Աստուծոյ կամքին կատարեալ եւ յստակ գիտութիւնը Աստուծոյ կամքին կատարեալ եւ յստակ գիտութիւնը Աստուծոյ կամքին կատարեալ եւ յստակ գիտութիւնը Աստուծոյ կամքին կատարեալ եւ յստակ գիտութիւնը 
ունենալը ամենէն դժուար բանն է, ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերն ունենալը ամենէն դժուար բանն է, ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերն ունենալը ամենէն դժուար բանն է, ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերն ունենալը ամենէն դժուար բանն է, ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերն 
իսկ կը խոստովանին. այդ գիտութիւնը կրնան ձեռք ձգել իսկ կը խոստովանին. այդ գիտութիւնը կրնան ձեռք ձգել իսկ կը խոստովանին. այդ գիտութիւնը կրնան ձեռք ձգել իսկ կը խոստովանին. այդ գիտութիւնը կրնան ձեռք ձգել 
միայն անոնք` ոմիայն անոնք` ոմիայն անոնք` ոմիայն անոնք` որոնք կատարելապէս նուիրուած են Աստուրոնք կատարելապէս նուիրուած են Աստուրոնք կատարելապէս նուիրուած են Աստուրոնք կատարելապէս նուիրուած են Աստու----
ծոյ եւ կ'ապրին աղօթական մնայուն կեանք:ծոյ եւ կ'ապրին աղօթական մնայուն կեանք:ծոյ եւ կ'ապրին աղօթական մնայուն կեանք:ծոյ եւ կ'ապրին աղօթական մնայուն կեանք:    

Չենք ուզեր խօսիլ անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն եւ Չենք ուզեր խօսիլ անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն եւ Չենք ուզեր խօսիլ անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն եւ Չենք ուզեր խօսիլ անոնց մասին` որոնք կ'աղօթեն եւ 
աղօթքի պահուն աւելի իրենց սրտի ու մտքի ձայնին ականջ աղօթքի պահուն աւելի իրենց սրտի ու մտքի ձայնին ականջ աղօթքի պահուն աւելի իրենց սրտի ու մտքի ձայնին ականջ աղօթքի պահուն աւելի իրենց սրտի ու մտքի ձայնին ականջ 
կու տան, քան Աստուծոյ ձայնին, եւ յետոյ ասոր ու անոր կու տան, քան Աստուծոյ ձայնին, եւ յետոյ ասոր ու անոր կու տան, քան Աստուծոյ ձայնին, եւ յետոյ ասոր ու անոր կու տան, քան Աստուծոյ ձայնին, եւ յետոյ ասոր ու անոր 
կ'ըսեն` կ'ըսեն` կ'ըսեն` կ'ըսեն` ««««աղօթքի պահուն Տէրը իաղօթքի պահուն Տէրը իաղօթքի պահուն Տէրը իաղօթքի պահուն Տէրը ինծի հետ խօսեցաւ, Տէրը ինծի նծի հետ խօսեցաւ, Տէրը ինծի նծի հետ խօսեցաւ, Տէրը ինծի նծի հետ խօսեցաւ, Տէրը ինծի 
ըսաւըսաւըսաւըսաւ»:»:»:»:    Այսպիսիները իրենց սրտի ուզածը կ'ըսեն եւ սակայն Այսպիսիները իրենց սրտի ուզածը կ'ըսեն եւ սակայն Այսպիսիները իրենց սրտի ուզածը կ'ըսեն եւ սակայն Այսպիսիները իրենց սրտի ուզածը կ'ըսեն եւ սակայն 
զանիկա Տիրոջ կը վերագրեն: Իրենց կամքը կը ծանուցեն եւ զանիկա Տիրոջ կը վերագրեն: Իրենց կամքը կը ծանուցեն եւ զանիկա Տիրոջ կը վերագրեն: Իրենց կամքը կը ծանուցեն եւ զանիկա Տիրոջ կը վերագրեն: Իրենց կամքը կը ծանուցեն եւ 
սակայն զայն իբրեւ Տիրոջ կամքը կը ներկայացնեն: սակայն զայն իբրեւ Տիրոջ կամքը կը ներկայացնեն: սակայն զայն իբրեւ Տիրոջ կամքը կը ներկայացնեն: սակայն զայն իբրեւ Տիրոջ կամքը կը ներկայացնեն: 
Այսպիսիներուն համար չէԱյսպիսիներուն համար չէԱյսպիսիներուն համար չէԱյսպիսիներուն համար չէ՞՞՞՞    Աստուծոյ հետեւեալ խօսքերը.Աստուծոյ հետեւեալ խօսքերը.Աստուծոյ հետեւեալ խօսքերը.Աստուծոյ հետեւեալ խօսքերը.----    

«... «... «... «... Իրենց սրտին տեսիլքըԻրենց սրտին տեսիլքըԻրենց սրտին տեսիլքըԻրենց սրտին տեսիլքը ( ( ( (իրենց սրտին ուզածը, իրենց սրտին ուզածը, իրենց սրտին ուզածը, իրենց սրտին ուզածը, 
փափաքածը, կամքը) կը խօսին, եւ ոփափաքածը, կամքը) կը խօսին, եւ ոփափաքածը, կամքը) կը խօսին, եւ ոփափաքածը, կամքը) կը խօսին, եւ ո´́́́չ թէ Տիրոջ բերնէնչ թէ Տիրոջ բերնէնչ թէ Տիրոջ բերնէնչ թէ Տիրոջ բերնէն»»»»    
((((Երեմիա 23.16):Երեմիա 23.16):Երեմիա 23.16):Երեմիա 23.16):    



 760 

««««Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն: Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն: Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն: Այս մարգարէները ես չղրկեցի, բայց անոնք կը վազեն: 
Ես անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանանԵս անոնց չխօսեցայ, բայց անոնք կը մարգարէանան»»»»    
((((Երեմիա 23.21):Երեմիա 23.21):Երեմիա 23.21):Երեմիա 23.21):    

«... «... «... «... Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց Զանոնք ես չղրկեցի եւ անոնց չհրամայեցի ու անոնց 
չխօչխօչխօչխօսեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի սեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի սեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի սեցայ: Անոնք ձեզի սուտ տեսիլքներ, սնոտի 
գուշակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը գուշակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը գուշակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը գուշակութիւններ եւ իրենց սրտին խաբէութիւնները կը 
մարգարէանանմարգարէանանմարգարէանանմարգարէանան»»»» ( ( ( (Երեմիա 14.14): Եւայլն:Երեմիա 14.14): Եւայլն:Երեմիա 14.14): Եւայլն:Երեմիա 14.14): Եւայլն:    

««««Ամենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուրԱմենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուրԱմենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուրԱմենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուր»»»» ( ( ( (Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս Մատթէոս 
6.11):6.11):6.11):6.11):    

1) 1) 1) 1) Ի՞նչ է այն հացը զոր հաւատացեալ մարդը պէտք է Ի՞նչ է այն հացը զոր հաւատացեալ մարդը պէտք է Ի՞նչ է այն հացը զոր հաւատացեալ մարդը պէտք է Ի՞նչ է այն հացը զոր հաւատացեալ մարդը պէտք է 
խնդրէ իր ամենօրեայ կեանքինխնդրէ իր ամենօրեայ կեանքինխնդրէ իր ամենօրեայ կեանքինխնդրէ իր ամենօրեայ կեանքին    համար.համար.համար.համար.----    

ա) Այդ հացը` Քրիստոս ինքն է: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ ա) Այդ հացը` Քրիստոս ինքն է: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ ա) Այդ հացը` Քրիստոս ինքն է: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ ա) Այդ հացը` Քրիստոս ինքն է: Երբ Քրիստոս խօսեցաւ 
երկինքէն իջնող ու մարդոց կեանք տուող հացին մասին` երկինքէն իջնող ու մարդոց կեանք տուող հացին մասին` երկինքէն իջնող ու մարդոց կեանք տուող հացին մասին` երկինքէն իջնող ու մարդոց կեանք տուող հացին մասին` 
հրեաները անոր ըսին. հրեաները անոր ըսին. հրեաները անոր ըսին. հրեաները անոր ըսին. ««««Տէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացէնՏէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացէնՏէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացէնՏէ՜ր, միշտ տուր մեզի այդ հացէն»:»:»:»:    
Քրիստոս անոնց պատասխանեց. Քրիստոս անոնց պատասխանեց. Քրիստոս անոնց պատասխանեց. Քրիստոս անոնց պատասխանեց. ««««Ես եմ կեանքի հացը: Ան Ես եմ կեանքի հացը: Ան Ես եմ կեանքի հացը: Ան Ես եմ կեանքի հացը: Ան 
որ ինծի կու գայ` բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որոր ինծի կու գայ` բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որոր ինծի կու գայ` բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որոր ինծի կու գայ` բնաւ պիտի չանօթենայ եւ ան որ    ինծի կը ինծի կը ինծի կը ինծի կը 
հաւատայ` երբեք պիտի չծարաւնայհաւատայ` երբեք պիտի չծարաւնայհաւատայ` երբեք պիտի չծարաւնայհաւատայ` երբեք պիտի չծարաւնայ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 6.33Յովհաննէս 6.33Յովհաննէս 6.33Յովհաննէս 6.33----35): 35): 35): 35): 
Համաձայն Տիրոջ այս խօսքին, հացը զոր պէտք է խնդրել ու Համաձայն Տիրոջ այս խօսքին, հացը զոր պէտք է խնդրել ու Համաձայն Տիրոջ այս խօսքին, հացը զոր պէտք է խնդրել ու Համաձայն Տիրոջ այս խօսքին, հացը զոր պէտք է խնդրել ու 
փնտռել` նոյնինքն իր անձն է, իրեն դիմելն ու յանձնուիլն է, փնտռել` նոյնինքն իր անձն է, իրեն դիմելն ու յանձնուիլն է, փնտռել` նոյնինքն իր անձն է, իրեն դիմելն ու յանձնուիլն է, փնտռել` նոյնինքն իր անձն է, իրեն դիմելն ու յանձնուիլն է, 
իրեն հաւատալն ու հետեւիլն է: Եթէ չունինք Քրիստոսը` մեր իրեն հաւատալն ու հետեւիլն է: Եթէ չունինք Քրիստոսը` մեր իրեն հաւատալն ու հետեւիլն է: Եթէ չունինք Քրիստոսը` մեր իրեն հաւատալն ու հետեւիլն է: Եթէ չունինք Քրիստոսը` մեր 
սիրտն ու հոգին զրկուած են կենսսիրտն ու հոգին զրկուած են կենսսիրտն ու հոգին զրկուած են կենսսիրտն ու հոգին զրկուած են կենսատու հացէն, եւ սովը ինքն է ատու հացէն, եւ սովը ինքն է ատու հացէն, եւ սովը ինքն է ատու հացէն, եւ սովը ինքն է 
որ կը տիրէ անոնց մէջ: Անառակ որդին երբ հօրմէն հեռացաւ` որ կը տիրէ անոնց մէջ: Անառակ որդին երբ հօրմէն հեռացաւ` որ կը տիրէ անոնց մէջ: Անառակ որդին երբ հօրմէն հեռացաւ` որ կը տիրէ անոնց մէջ: Անառակ որդին երբ հօրմէն հեռացաւ` 
սովի մատնուեցաւ (Ղուկաս 15.14): Աշխարհի մէջ ոեւէ բան չի սովի մատնուեցաւ (Ղուկաս 15.14): Աշխարհի մէջ ոեւէ բան չի սովի մատնուեցաւ (Ղուկաս 15.14): Աշխարհի մէջ ոեւէ բան չի սովի մատնուեցաւ (Ղուկաս 15.14): Աշխարհի մէջ ոեւէ բան չի 
կրնար յագուրդ տալ մեր հոգիներուն` եթէ երբեք մեր կրնար յագուրդ տալ մեր հոգիներուն` եթէ երբեք մեր կրնար յագուրդ տալ մեր հոգիներուն` եթէ երբեք մեր կրնար յագուրդ տալ մեր հոգիներուն` եթէ երբեք մեր 
հոգիներուն Տէրն ու Ստեղծիչը բացակայ է հոնկէ:հոգիներուն Տէրն ու Ստեղծիչը բացակայ է հոնկէ:հոգիներուն Տէրն ու Ստեղծիչը բացակայ է հոնկէ:հոգիներուն Տէրն ու Ստեղծիչը բացակայ է հոնկէ:    

բ) Այդ հացը` Աստուծոյ խօսբ) Այդ հացը` Աստուծոյ խօսբ) Այդ հացը` Աստուծոյ խօսբ) Այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է: Մարդուն նիւթական քն է: Մարդուն նիւթական քն է: Մարդուն նիւթական քն է: Մարդուն նիւթական 
մարմինը` նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ անոր աննիւմարմինը` նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ անոր աննիւմարմինը` նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ անոր աննիւմարմինը` նիւթական հացի կարիքը ունի, իսկ անոր աննիւ----
թական հոգին` Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացիթական հոգին` Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացիթական հոգին` Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացիթական հոգին` Աստուծոյ խօսքին աննիւթական հացինննն    
կարիքը: Ապրելու համար` լոկ նիւթական հացի կարիքը կարիքը: Ապրելու համար` լոկ նիւթական հացի կարիքը կարիքը: Ապրելու համար` լոկ նիւթական հացի կարիքը կարիքը: Ապրելու համար` լոկ նիւթական հացի կարիքը 
չունինք, այլ` Աստուծոյ բերնէն ելած խօսքերուն կարիքն ալ չունինք, այլ` Աստուծոյ բերնէն ելած խօսքերուն կարիքն ալ չունինք, այլ` Աստուծոյ բերնէն ելած խօսքերուն կարիքն ալ չունինք, այլ` Աստուծոյ բերնէն ելած խօսքերուն կարիքն ալ 
ունինք: Երբ Սատանան առաջարկեց Յիսունինք: Երբ Սատանան առաջարկեց Յիսունինք: Երբ Սատանան առաջարկեց Յիսունինք: Երբ Սատանան առաջարկեց Յիսուսին որ քարը հացի ուսին որ քարը հացի ուսին որ քարը հացի ուսին որ քարը հացի 
վերածէ եւ ուտէ` Յիսուս անոր պատասխանեց. վերածէ եւ ուտէ` Յիսուս անոր պատասխանեց. վերածէ եւ ուտէ` Յիսուս անոր պատասխանեց. վերածէ եւ ուտէ` Յիսուս անոր պատասխանեց. ««««Մարդ միայն Մարդ միայն Մարդ միայն Մարդ միայն 
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հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած հացով չ'ապրիր, այլ բոլոր այն խօսքերով, որ Աստուած 
խօսած էխօսած էխօսած էխօսած է»»»» ( ( ( (Մատթէոս 4.4):Մատթէոս 4.4):Մատթէոս 4.4):Մատթէոս 4.4):    

Երբ նիւթական հացի ու կերակուրի սով ըլլայ` ամէն Երբ նիւթական հացի ու կերակուրի սով ըլլայ` ամէն Երբ նիւթական հացի ու կերակուրի սով ըլլայ` ամէն Երբ նիւթական հացի ու կերակուրի սով ըլլայ` ամէն 
մարդ կը սկսի խօսիլ սովի մասին, բայց երբ Աստուծոյ խօսքին մարդ կը սկսի խօսիլ սովի մասին, բայց երբ Աստուծոյ խօսքին մարդ կը սկսի խօսիլ սովի մասին, բայց երբ Աստուծոյ խօսքին մարդ կը սկսի խօսիլ սովի մասին, բայց երբ Աստուծոյ խօսքին 
սովը ըլլսովը ըլլսովը ըլլսովը ըլլայ` գրեթէ մէկը չի խօսիր գոյութիւն ունեցող սովի մը այ` գրեթէ մէկը չի խօսիր գոյութիւն ունեցող սովի մը այ` գրեթէ մէկը չի խօսիր գոյութիւն ունեցող սովի մը այ` գրեթէ մէկը չի խօսիր գոյութիւն ունեցող սովի մը 
մասին: Աստուած Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ կը մասին: Աստուած Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ կը մասին: Աստուած Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ կը մասին: Աստուած Ամովսայ մարգարէին միջոցաւ կը 
յայտարարէ, թէ երկրի վրայ սով մը պիտի ղրկէ, յայտարարէ, թէ երկրի վրայ սով մը պիտի ղրկէ, յայտարարէ, թէ երկրի վրայ սով մը պիտի ղրկէ, յայտարարէ, թէ երկրի վրայ սով մը պիտի ղրկէ, ««««ոոոո´́́́չ թէ հացի չ թէ հացի չ թէ հացի չ թէ հացի 
սով եւ ոսով եւ ոսով եւ ոսով եւ ո´́́́չ թէ ջուրի ծարաւ, այլ Տիրոջ խօսքերը լսելու սովըչ թէ ջուրի ծարաւ, այլ Տիրոջ խօսքերը լսելու սովըչ թէ ջուրի ծարաւ, այլ Տիրոջ խօսքերը լսելու սովըչ թէ ջուրի ծարաւ, այլ Տիրոջ խօսքերը լսելու սովը»»»»    
((((Ամովսայ 8.11): Այսօր մարդկութիւնը կը գտնուի ՏիրԱմովսայ 8.11): Այսօր մարդկութիւնը կը գտնուի ՏիրԱմովսայ 8.11): Այսօր մարդկութիւնը կը գտնուի ՏիրԱմովսայ 8.11): Այսօր մարդկութիւնը կը գտնուի Տիրոջ ոջ ոջ ոջ 
խօսքերը լսելու սովին մէջ: Մարդիկ չեն ուզեր լսել Տիրոջ խօսքերը լսելու սովին մէջ: Մարդիկ չեն ուզեր լսել Տիրոջ խօսքերը լսելու սովին մէջ: Մարդիկ չեն ուզեր լսել Տիրոջ խօսքերը լսելու սովին մէջ: Մարդիկ չեն ուզեր լսել Տիրոջ 
խօսքերը, որովհետեւ չեն ուզեր լսել ու գիտնալ խօսքերը, որովհետեւ չեն ուզեր լսել ու գիտնալ խօսքերը, որովհետեւ չեն ուզեր լսել ու գիտնալ խօսքերը, որովհետեւ չեն ուզեր լսել ու գիտնալ 
ճշմարտութիւնը. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ ճշմարտութիւնը կը ճշմարտութիւնը. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ ճշմարտութիւնը կը ճշմարտութիւնը. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ ճշմարտութիւնը կը ճշմարտութիւնը. եւ ինչո՞ւ. որովհետեւ ճշմարտութիւնը կը 
մերկացնէ զիրենք, անոնց դիմակը վամերկացնէ զիրենք, անոնց դիմակը վամերկացնէ զիրենք, անոնց դիմակը վամերկացնէ զիրենք, անոնց դիմակը վա´́́́ր կ'առնէ, անոնց ր կ'առնէ, անոնց ր կ'առնէ, անոնց ր կ'առնէ, անոնց 
իսկական ինքնութիւնը կը բացայայտէ, անոնց ճշմարիտ իսկական ինքնութիւնը կը բացայայտէ, անոնց ճշմարիտ իսկական ինքնութիւնը կը բացայայտէ, անոնց ճշմարիտ իսկական ինքնութիւնը կը բացայայտէ, անոնց ճշմարիտ 
նկարանկարանկարանկարագիրը կը հրապարակէ:գիրը կը հրապարակէ:գիրը կը հրապարակէ:գիրը կը հրապարակէ:    

Այսօր մարդկութիւնը ոԱյսօր մարդկութիւնը ոԱյսօր մարդկութիւնը ոԱյսօր մարդկութիւնը ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն ««««Տիրոջ խօսքերը լսելու Տիրոջ խօսքերը լսելու Տիրոջ խօսքերը լսելու Տիրոջ խօսքերը լսելու 
սովսովսովսով»»»»ին ին ին ին մէջ մէջ մէջ մէջ կ'ապրի, այլ նաեւկ'ապրի, այլ նաեւկ'ապրի, այլ նաեւկ'ապրի, այլ նաեւ`̀̀̀    Տիրոջ խօսքերը քարոզելու Տիրոջ խօսքերը քարոզելու Տիրոջ խօսքերը քարոզելու Տիրոջ խօսքերը քարոզելու 
սովին մէջ: Արդարեւ, այսօր Տիրոջ խօսքերը ճշմարտութեամբ սովին մէջ: Արդարեւ, այսօր Տիրոջ խօսքերը ճշմարտութեամբ սովին մէջ: Արդարեւ, այսօր Տիրոջ խօսքերը ճշմարտութեամբ սովին մէջ: Արդարեւ, այսօր Տիրոջ խօսքերը ճշմարտութեամբ 
քարոզողներուն թիւը շատ քիչ է աշխարհի մէջ: քարոզողներուն թիւը շատ քիչ է աշխարհի մէջ: քարոզողներուն թիւը շատ քիչ է աշխարհի մէջ: քարոզողներուն թիւը շատ քիչ է աշխարհի մէջ: 
Ճշմարտութեան քարոզիչներու սով ունինք Ճշմարտութեան քարոզիչներու սով ունինք Ճշմարտութեան քարոզիչներու սով ունինք Ճշմարտութեան քարոզիչներու սով ունինք այսօր: այսօր: այսօր: այսօր: 
Քարոզիչներ իրենց անձնական շահին համար կ'այլափոխեն Քարոզիչներ իրենց անձնական շահին համար կ'այլափոխեն Քարոզիչներ իրենց անձնական շահին համար կ'այլափոխեն Քարոզիչներ իրենց անձնական շահին համար կ'այլափոխեն 
Աստուծոյ խօսքերը եւ անոնց իմաստը:Աստուծոյ խօսքերը եւ անոնց իմաստը:Աստուծոյ խօսքերը եւ անոնց իմաստը:Աստուծոյ խօսքերը եւ անոնց իմաստը:    

գ) Այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է: գ) Այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է: գ) Այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է: գ) Այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է: 
Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. Յիսուս կ'ըսէ. ««««Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս Իմ կերակուրս այն է` որ գործադրեմ զիս 
ղրկողին կամքը եւ լրումին հասցնեմ անոր գործըղրկողին կամքը եւ լրումին հասցնեմ անոր գործըղրկողին կամքը եւ լրումին հասցնեմ անոր գործըղրկողին կամքը եւ լրումին հասցնեմ անոր գործը»»»»    
((((Յովհաննէս 4.34): ՏՅովհաննէս 4.34): ՏՅովհաննէս 4.34): ՏՅովհաննէս 4.34): Տիրոջ այս խօսքը ինքնիրոջ այս խօսքը ինքնիրոջ այս խօսքը ինքնիրոջ այս խօսքը ինքն    իր մասին` կը իր մասին` կը իր մասին` կը իր մասին` կը 
վերաբերի նաեւ մեր անձերուն: Աստուծոյ կամքը գործադրելը վերաբերի նաեւ մեր անձերուն: Աստուծոյ կամքը գործադրելը վերաբերի նաեւ մեր անձերուն: Աստուծոյ կամքը գործադրելը վերաբերի նաեւ մեր անձերուն: Աստուծոյ կամքը գործադրելը 
եւ անոր կողմէ մեզի յանձնուած գործը կատարելը` եւ անոր կողմէ մեզի յանձնուած գործը կատարելը` եւ անոր կողմէ մեզի յանձնուած գործը կատարելը` եւ անոր կողմէ մեզի յանձնուած գործը կատարելը` 
կերակուրն է մեր հոգիներուն: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքը կերակուրն է մեր հոգիներուն: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքը կերակուրն է մեր հոգիներուն: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքը կերակուրն է մեր հոգիներուն: Անոնք որոնք Աստուծոյ կամքը 
չեն գործադրեր եւ Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործը չեն գործադրեր եւ Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործը չեն գործադրեր եւ Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործը չեն գործադրեր եւ Աստուծոյ կողմէ իրենց յանձնուած գործը 
չեն կատարեր` անչեն կատարեր` անչեն կատարեր` անչեն կատարեր` անոնք սովիոնք սովիոնք սովիոնք սովի´ ´ ´ ´ կը մատնեն իրենց սիրտերն ու կը մատնեն իրենց սիրտերն ու կը մատնեն իրենց սիրտերն ու կը մատնեն իրենց սիրտերն ու 
հոգիները: Եկէք հարց տանք մենք մեզի. մենք կերակուր կու հոգիները: Եկէք հարց տանք մենք մեզի. մենք կերակուր կու հոգիները: Եկէք հարց տանք մենք մեզի. մենք կերակուր կու հոգիները: Եկէք հարց տանք մենք մեզի. մենք կերակուր կու 
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տա՞նք մեր հոգիներուն, այլ խօսքով` կը կատարե՞նք տա՞նք մեր հոգիներուն, այլ խօսքով` կը կատարե՞նք տա՞նք մեր հոգիներուն, այլ խօսքով` կը կատարե՞նք տա՞նք մեր հոգիներուն, այլ խօսքով` կը կատարե՞նք 
Աստուծոյ կամքը, կը հնազանդի՞նք անոր: Եթէ երբեք իր մօրը Աստուծոյ կամքը, կը հնազանդի՞նք անոր: Եթէ երբեք իր մօրը Աստուծոյ կամքը, կը հնազանդի՞նք անոր: Եթէ երբեք իր մօրը Աստուծոյ կամքը, կը հնազանդի՞նք անոր: Եթէ երբեք իր մօրը 
հնազանդողը աստուածային օրհնութիւններ ձեռք կը ձգէ, հնազանդողը աստուածային օրհնութիւններ ձեռք կը ձգէ, հնազանդողը աստուածային օրհնութիւններ ձեռք կը ձգէ, հնազանդողը աստուածային օրհնութիւններ ձեռք կը ձգէ, 
որքա՜ն աւելի որքա՜ն աւելի որքա՜ն աւելի որքա՜ն աւելի օրհնութիւններ կրնան ձեռք ձգել անոնք` որոնք օրհնութիւններ կրնան ձեռք ձգել անոնք` որոնք օրհնութիւններ կրնան ձեռք ձգել անոնք` որոնք օրհնութիւններ կրնան ձեռք ձգել անոնք` որոնք 
կը հնազանդին իրենց հոգեւոր Ծնողին` երկնաւոր Հօր:կը հնազանդին իրենց հոգեւոր Ծնողին` երկնաւոր Հօր:կը հնազանդին իրենց հոգեւոր Ծնողին` երկնաւոր Հօր:կը հնազանդին իրենց հոգեւոր Ծնողին` երկնաւոր Հօր:    

դ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, հացը կը դ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, հացը կը դ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, հացը կը դ) Մեկնողական գրականութեան մէջ, հացը կը 
ներկայանայ կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ իբրեւ: ներկայանայ կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ իբրեւ: ներկայանայ կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ իբրեւ: ներկայանայ կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ իբրեւ: 
Այս իմաստով, երբ Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել` Այս իմաստով, երբ Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել` Այս իմաստով, երբ Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել` Այս իմաստով, երբ Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել` 
««««աաաամենօրեայ մեր հացը այսմենօրեայ մեր հացը այսմենօրեայ մեր հացը այսմենօրեայ մեր հացը այսօր եւս մեզի տուրօր եւս մեզի տուրօր եւս մեզի տուրօր եւս մեզի տուր»»»»,,,,    խորքին մէջ, խորքին մէջ, խորքին մէջ, խորքին մէջ, 
պատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ օրը օրին, Աստուծմէ խնդրենք պատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ օրը օրին, Աստուծմէ խնդրենք պատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ օրը օրին, Աստուծմէ խնդրենք պատուիրած կ'ըլլայ մեզի, որ օրը օրին, Աստուծմէ խնդրենք 
այն հացը, այլ խօսքով` այն կեանքը, որ կոչուած ենք ապրելու այն հացը, այլ խօսքով` այն կեանքը, որ կոչուած ենք ապրելու այն հացը, այլ խօսքով` այն կեանքը, որ կոչուած ենք ապրելու այն հացը, այլ խօսքով` այն կեանքը, որ կոչուած ենք ապրելու 
երկրի վրայ, եւ այդ կեանքը` սիրոյ ու սրբութեան կեանքն է, երկրի վրայ, եւ այդ կեանքը` սիրոյ ու սրբութեան կեանքն է, երկրի վրայ, եւ այդ կեանքը` սիրոյ ու սրբութեան կեանքն է, երկրի վրայ, եւ այդ կեանքը` սիրոյ ու սրբութեան կեանքն է, 
հաւատքի ու հաւատարմութեան կեանքն է, անկեղծութեան ու հաւատքի ու հաւատարմութեան կեանքն է, անկեղծութեան ու հաւատքի ու հաւատարմութեան կեանքն է, անկեղծութեան ու հաւատքի ու հաւատարմութեան կեանքն է, անկեղծութեան ու 
հեզութհեզութհեզութհեզութեան կեանքն է:եան կեանքն է:եան կեանքն է:եան կեանքն է:    

ե) Վերջապէս, այդ հացը` նաեւ նիւթական հացն է: ե) Վերջապէս, այդ հացը` նաեւ նիւթական հացն է: ե) Վերջապէս, այդ հացը` նաեւ նիւթական հացն է: ե) Վերջապէս, այդ հացը` նաեւ նիւթական հացն է: 
Նիւթական հացի համար աղօթելը սխալ չէ: Աստուած Նիւթական հացի համար աղօթելը սխալ չէ: Աստուած Նիւթական հացի համար աղօթելը սխալ չէ: Աստուած Նիւթական հացի համար աղօթելը սխալ չէ: Աստուած 
անտարբեր չէ մեր նիւթական կարիքներուն հանդէպ: Յիսուս անտարբեր չէ մեր նիւթական կարիքներուն հանդէպ: Յիսուս անտարբեր չէ մեր նիւթական կարիքներուն հանդէպ: Յիսուս անտարբեր չէ մեր նիւթական կարիքներուն հանդէպ: Յիսուս 
պատուիրեց չմտահոգուիլ մեր նիւթական կարիքներուն պատուիրեց չմտահոգուիլ մեր նիւթական կարիքներուն պատուիրեց չմտահոգուիլ մեր նիւթական կարիքներուն պատուիրեց չմտահոգուիլ մեր նիւթական կարիքներուն 
համար, թէ իհամար, թէ իհամար, թէ իհամար, թէ ի´́́́նչ պիտի ուտենք, խմենք կամ հագնինք, բայց նչ պիտի ուտենք, խմենք կամ հագնինք, բայց նչ պիտի ուտենք, խմենք կամ հագնինք, բայց նչ պիտի ուտենք, խմենք կամ հագնինք, բայց 
չչչչպատուիրեց որ չաղօթենք անոնց համար (Մատթէոս 6.25, 31պատուիրեց որ չաղօթենք անոնց համար (Մատթէոս 6.25, 31պատուիրեց որ չաղօթենք անոնց համար (Մատթէոս 6.25, 31պատուիրեց որ չաղօթենք անոնց համար (Մատթէոս 6.25, 31----
32): 32): 32): 32): Նիւթական հացի համար պէՆիւթական հացի համար պէՆիւթական հացի համար պէՆիւթական հացի համար պէ´́́́տք է աղօթել, բայց պէտք չէ տք է աղօթել, բայց պէտք չէ տք է աղօթել, բայց պէտք չէ տք է աղօթել, բայց պէտք չէ 
մտահոգուիլ:մտահոգուիլ:մտահոգուիլ:մտահոգուիլ:    

2) 2) 2) 2) Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս ««««հացհացհացհաց»»»»ը կը կոչէ ը կը կոչէ ը կը կոչէ ը կը կոչէ ««««ամենօրեայամենօրեայամենօրեայամենօրեայ»: »: »: »: Մենք ամէն օր Մենք ամէն օր Մենք ամէն օր Մենք ամէն օր 
Տիրոջ հացին կարիքը ունինք: Հաստատեցինք թէ Տիրոջ հացին կարիքը ունինք: Հաստատեցինք թէ Տիրոջ հացին կարիքը ունինք: Հաստատեցինք թէ Տիրոջ հացին կարիքը ունինք: Հաստատեցինք թէ ««««հացհացհացհաց»»»»ը ը ը ը 
որուն մասին կը խօսուի`որուն մասին կը խօսուի`որուն մասին կը խօսուի`որուն մասին կը խօսուի`    

Քրիստոս ինքն է,Քրիստոս ինքն է,Քրիստոս ինքն է,Քրիստոս ինքն է,    
Աստուծոյ խօսքն է,Աստուծոյ խօսքն է,Աստուծոյ խօսքն է,Աստուծոյ խօսքն է,    
Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է,    
Կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է:Կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է:Կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է:Կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է:    
Նիւթական հացն է:Նիւթական հացն է:Նիւթական հացն է:Նիւթական հացն է:    Արդ,Արդ,Արդ,Արդ,    
Եթէ հացը Քրիստոս ինքն է, մենք ամենօրեայ դրութեամբ Եթէ հացը Քրիստոս ինքն է, մենք ամենօրեայ դրութեամբ Եթէ հացը Քրիստոս ինքն է, մենք ամենօրեայ դրութեամբ Եթէ հացը Քրիստոս ինքն է, մենք ամենօրեայ դրութեամբ 

Քրիստոսի կարիքը չունի՞նք: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ օրՔրիստոսի կարիքը չունի՞նք: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ օրՔրիստոսի կարիքը չունի՞նք: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ օրՔրիստոսի կարիքը չունի՞նք: Ճիշդ պիտի ըլլա՞ր որ օր    մըմըմըմը    
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Քրիստոսով եւ օր մը առանց Քրիստոսի ապրէինՔրիստոսով եւ օր մը առանց Քրիստոսի ապրէինՔրիստոսով եւ օր մը առանց Քրիստոսի ապրէինՔրիստոսով եւ օր մը առանց Քրիստոսի ապրէինք: Քրիստոս ք: Քրիստոս ք: Քրիստոս ք: Քրիստոս 
մեր ամենօրեայ հացն է. անոմեր ամենօրեայ հացն է. անոմեր ամենօրեայ հացն է. անոմեր ամենօրեայ հացն է. անո´́́́վ պէտք է սնանինք ու աճինք վ պէտք է սնանինք ու աճինք վ պէտք է սնանինք ու աճինք վ պէտք է սնանինք ու աճինք 
ամէն օր: Ինչպէս ամենօրեայ դրութեամբ կերակուր կ'ուտենք, ամէն օր: Ինչպէս ամենօրեայ դրութեամբ կերակուր կ'ուտենք, ամէն օր: Ինչպէս ամենօրեայ դրութեամբ կերակուր կ'ուտենք, ամէն օր: Ինչպէս ամենօրեայ դրութեամբ կերակուր կ'ուտենք, 
նոյնպէս ալ, ամենօրեայ դրութեամբ պէտք է Քրիստոսը նոյնպէս ալ, ամենօրեայ դրութեամբ պէտք է Քրիստոսը նոյնպէս ալ, ամենօրեայ դրութեամբ պէտք է Քրիստոսը նոյնպէս ալ, ամենօրեայ դրութեամբ պէտք է Քրիստոսը 
ճաշակենք եւ իրմով սրբուինք ու մեծնանք, աճինք ու ճաշակենք եւ իրմով սրբուինք ու մեծնանք, աճինք ու ճաշակենք եւ իրմով սրբուինք ու մեծնանք, աճինք ու ճաշակենք եւ իրմով սրբուինք ու մեծնանք, աճինք ու 
հասուննանք: Իսկ իրմով սրբուելու, մեծնալու,հասուննանք: Իսկ իրմով սրբուելու, մեծնալու,հասուննանք: Իսկ իրմով սրբուելու, մեծնալու,հասուննանք: Իսկ իրմով սրբուելու, մեծնալու,    աճելու ու աճելու ու աճելու ու աճելու ու 
հասուննալու կերպը` անոր հետ աղօթքով առատ ժամանակ հասուննալու կերպը` անոր հետ աղօթքով առատ ժամանակ հասուննալու կերպը` անոր հետ աղօթքով առատ ժամանակ հասուննալու կերպը` անոր հետ աղօթքով առատ ժամանակ 
անցնելն է:անցնելն է:անցնելն է:անցնելն է:    

Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է, մենք պէտք է Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է, մենք պէտք է Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է, մենք պէտք է Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ խօսքն է, մենք պէտք է 
ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ խօսքը կարդանք, սերտենք ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ խօսքը կարդանք, սերտենք ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ խօսքը կարդանք, սերտենք ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ խօսքը կարդանք, սերտենք 
ու ճաշակենք. ինչո՞ւ համար.ու ճաշակենք. ինչո՞ւ համար.ու ճաշակենք. ինչո՞ւ համար.ու ճաշակենք. ինչո՞ւ համար.----    

Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը կ'օգնէ մեզի պահելու մեր Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը կ'օգնէ մեզի պահելու մեր Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը կ'օգնէ մեզի պահելու մեր Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը կ'օգնէ մեզի պահելու մեր 
խաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնըխաղաղութիւնը    փորձութեանց ու նեղութեանց փորձութեանց ու նեղութեանց փորձութեանց ու նեղութեանց փորձութեանց ու նեղութեանց դիմացդիմացդիմացդիմաց::::    
Աշակերտները փորձութեանց ու նեղութեանցԱշակերտները փորձութեանց ու նեղութեանցԱշակերտները փորձութեանց ու նեղութեանցԱշակերտները փորձութեանց ու նեղութեանց    դէմ յանդիման դէմ յանդիման դէմ յանդիման դէմ յանդիման 
կը կանգնէին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. կը կանգնէին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. կը կանգնէին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. կը կանգնէին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. ««««Ասոնք խօսեցայ ձեզի, Ասոնք խօսեցայ ձեզի, Ասոնք խօսեցայ ձեզի, Ասոնք խօսեցայ ձեզի, 
որպէսզի ինձմով խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ որպէսզի ինձմով խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ որպէսզի ինձմով խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ որպէսզի ինձմով խաղաղութիւն ունենաք: Աշխարհի վրայ 
նեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջանեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջանեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջանեղութիւն պիտի ունենաք, բայց քաջալերուեցէլերուեցէլերուեցէլերուեցէ´́́́ք, որովհետեւ ք, որովհետեւ ք, որովհետեւ ք, որովհետեւ 
ես յաղթեցիես յաղթեցիես յաղթեցիես յաղթեցի    աշխարհինաշխարհինաշխարհինաշխարհին»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)Յովհաննէս 16.33)::::    

Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը վտանգի դիմաց` կը Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը վտանգի դիմաց` կը Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը վտանգի դիմաց` կը Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը վտանգի դիմաց` կը 
գօտեպնդէ մեր հաւատքը: Մտաբերենք թէ աշակերտները գօտեպնդէ մեր հաւատքը: Մտաբերենք թէ աշակերտները գօտեպնդէ մեր հաւատքը: Մտաբերենք թէ աշակերտները գօտեպնդէ մեր հաւատքը: Մտաբերենք թէ աշակերտները 
կեանքի ու մահուան վտանգին դիմաց կանգնած ու սարսափի կեանքի ու մահուան վտանգին դիմաց կանգնած ու սարսափի կեանքի ու մահուան վտանգին դիմաց կանգնած ու սարսափի կեանքի ու մահուան վտանգին դիմաց կանգնած ու սարսափի 
մատնուած էին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. մատնուած էին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. մատնուած էին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. մատնուած էին երբ Յիսուս անոնց ըսաւ. ««««Ասոնք խօսեցայ Ասոնք խօսեցայ Ասոնք խօսեցայ Ասոնք խօսեցայ 
ձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէձեզի, որպէսզի ձեր հաւատքը չկորսնցնէքքքք»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 16.1)Յովհաննէս 16.1)Յովհաննէս 16.1)Յովհաննէս 16.1)::::    

Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է Որովհետեւ Աստուծոյ խօսքը Սուրբ Հոգիին սուրն է 
((((Եփեսացիս 6.17), եւ մենք ամէն օր պէտք ունինք այդ սուրին, Եփեսացիս 6.17), եւ մենք ամէն օր պէտք ունինք այդ սուրին, Եփեսացիս 6.17), եւ մենք ամէն օր պէտք ունինք այդ սուրին, Եփեսացիս 6.17), եւ մենք ամէն օր պէտք ունինք այդ սուրին, 
որպէսզի կարենանք յաղթական դուրս գալ այն հոգեւոր որպէսզի կարենանք յաղթական դուրս գալ այն հոգեւոր որպէսզի կարենանք յաղթական դուրս գալ այն հոգեւոր որպէսզի կարենանք յաղթական դուրս գալ այն հոգեւոր 
պատերազմէն որ մեզի դէմ կը մղուի Չարին ու չարագործ պատերազմէն որ մեզի դէմ կը մղուի Չարին ու չարագործ պատերազմէն որ մեզի դէմ կը մղուի Չարին ու չարագործ պատերազմէն որ մեզի դէմ կը մղուի Չարին ու չարագործ 
մարդոց կողմէ:մարդոց կողմէ:մարդոց կողմէ:մարդոց կողմէ:    

Որովհետեւ Աստուծոյ խՈրովհետեւ Աստուծոյ խՈրովհետեւ Աստուծոյ խՈրովհետեւ Աստուծոյ խօսքը մաքրիչ ու սրբարար օսքը մաքրիչ ու սրբարար օսքը մաքրիչ ու սրբարար օսքը մաքրիչ ու սրբարար 
զօրութիւն ունի, եւ մենք ամէն օր մաքրուելու կարիքը ունինք. զօրութիւն ունի, եւ մենք ամէն օր մաքրուելու կարիքը ունինք. զօրութիւն ունի, եւ մենք ամէն օր մաքրուելու կարիքը ունինք. զօրութիւն ունի, եւ մենք ամէն օր մաքրուելու կարիքը ունինք. 
««««Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին համար` որ ձեզի Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին համար` որ ձեզի Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին համար` որ ձեզի Դուք արդէն իսկ մաքրուած էք այն խօսքին համար` որ ձեզի 
խօսեցայխօսեցայխօսեցայխօսեցայ»»»» ( ( ( (Յովհաննէս 15.3):Յովհաննէս 15.3):Յովհաննէս 15.3):Յովհաննէս 15.3):    Եւայլն:Եւայլն:Եւայլն:Եւայլն:    
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Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է, Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է, Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է, Եթէ այդ հացը` Աստուծոյ կամքն ու անոր կատարումն է, 
մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ Աստոմենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ Աստոմենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ Աստոմենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ Աստուծոյ կամքը ւծոյ կամքը ւծոյ կամքը ւծոյ կամքը 
կատարենք: Չ'ըլլար օր մը Աստուծոյ կամքը կատարենք, եւ օր կատարենք: Չ'ըլլար օր մը Աստուծոյ կամքը կատարենք, եւ օր կատարենք: Չ'ըլլար օր մը Աստուծոյ կամքը կատարենք, եւ օր կատարենք: Չ'ըլլար օր մը Աստուծոյ կամքը կատարենք, եւ օր 
մը` մեր կամքը: Շատ հաւատացեալներ Աստուծոյ կամքը կը մը` մեր կամքը: Շատ հաւատացեալներ Աստուծոյ կամքը կը մը` մեր կամքը: Շատ հաւատացեալներ Աստուծոյ կամքը կը մը` մեր կամքը: Շատ հաւատացեալներ Աստուծոյ կամքը կը 
կատարեն այնքան ատեն երբ անոր կամքը չի հակասեր կատարեն այնքան ատեն երբ անոր կամքը չի հակասեր կատարեն այնքան ատեն երբ անոր կամքը չի հակասեր կատարեն այնքան ատեն երբ անոր կամքը չի հակասեր 
իրենց սեփական կամքին, հաճոյքին, փափաքին, շահին ու իրենց սեփական կամքին, հաճոյքին, փափաքին, շահին ու իրենց սեփական կամքին, հաճոյքին, փափաքին, շահին ու իրենց սեփական կամքին, հաճոյքին, փափաքին, շահին ու 
հանգիստին, բայց երբ անոր կամքը կը հակասէ իրհանգիստին, բայց երբ անոր կամքը կը հակասէ իրհանգիստին, բայց երբ անոր կամքը կը հակասէ իրհանգիստին, բայց երբ անոր կամքը կը հակասէ իրենց ենց ենց ենց 
սեփական կամքին` կ'անտեսեն զայն ու չեն կատարեր:սեփական կամքին` կ'անտեսեն զայն ու չեն կատարեր:սեփական կամքին` կ'անտեսեն զայն ու չեն կատարեր:սեփական կամքին` կ'անտեսեն զայն ու չեն կատարեր:    

Եթէ այդ հացը կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է, Եթէ այդ հացը կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է, Եթէ այդ հացը կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է, Եթէ այդ հացը կեանքի ու կենդանութեան խորհրդանիշ է, 
մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ խնդրենք այդ հացը, այլ մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ խնդրենք այդ հացը, այլ մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ խնդրենք այդ հացը, այլ մենք պէտք է ամենօրեայ դրութեամբ խնդրենք այդ հացը, այլ 
խօսքով` այդ կեանքը, նորոգութեան կեանքը, լուսաւոր խօսքով` այդ կեանքը, նորոգութեան կեանքը, լուսաւոր խօսքով` այդ կեանքը, նորոգութեան կեանքը, լուսաւոր խօսքով` այդ կեանքը, նորոգութեան կեանքը, լուսաւոր 
կեանքը: Այոկեանքը: Այոկեանքը: Այոկեանքը: Այո´, ´, ´, ´, մենք ամէմենք ամէմենք ամէմենք ամէ´́́́ն օր կարիքը ունինք խնդրելու ն օր կարիքը ունինք խնդրելու ն օր կարիքը ունինք խնդրելու ն օր կարիքը ունինք խնդրելու 
ԱԱԱԱստուծմէ որ օգնէ մեզի ապրելու մաքուր եւ իրեն հաճելի ստուծմէ որ օգնէ մեզի ապրելու մաքուր եւ իրեն հաճելի ստուծմէ որ օգնէ մեզի ապրելու մաքուր եւ իրեն հաճելի ստուծմէ որ օգնէ մեզի ապրելու մաքուր եւ իրեն հաճելի 
կեանք մը: Նիւթական հացը` մեր նիւթական կեանքի կեանք մը: Նիւթական հացը` մեր նիւթական կեանքի կեանք մը: Նիւթական հացը` մեր նիւթական կեանքի կեանք մը: Նիւթական հացը` մեր նիւթական կեանքի 
ապահովութեան համար է, իսկ հոգեւոր հացը` մեր հոգեւոր ապահովութեան համար է, իսկ հոգեւոր հացը` մեր հոգեւոր ապահովութեան համար է, իսկ հոգեւոր հացը` մեր հոգեւոր ապահովութեան համար է, իսկ հոգեւոր հացը` մեր հոգեւոր 
կեանքի ապահովութեան համար: Ինչպէս առանց նիւթական կեանքի ապահովութեան համար: Ինչպէս առանց նիւթական կեանքի ապահովութեան համար: Ինչպէս առանց նիւթական կեանքի ապահովութեան համար: Ինչպէս առանց նիւթական 
հացի` կը մեռնի մեր նիւթական մարմինը, նոյնպէս ալ, հացի` կը մեռնի մեր նիւթական մարմինը, նոյնպէս ալ, հացի` կը մեռնի մեր նիւթական մարմինը, նոյնպէս ալ, հացի` կը մեռնի մեր նիւթական մարմինը, նոյնպէս ալ, 
առանց հոգեառանց հոգեառանց հոգեառանց հոգեւոր հացի` կը մեռնի մեր հոգին: Այն անձը որ իր ւոր հացի` կը մեռնի մեր հոգին: Այն անձը որ իր ւոր հացի` կը մեռնի մեր հոգին: Այն անձը որ իր ւոր հացի` կը մեռնի մեր հոգին: Այն անձը որ իր 
մարմինին հոգ կը տանի բայց իր հոգիին հոգ չի տանիր, կը մարմինին հոգ կը տանի բայց իր հոգիին հոգ չի տանիր, կը մարմինին հոգ կը տանի բայց իր հոգիին հոգ չի տանիր, կը մարմինին հոգ կը տանի բայց իր հոգիին հոգ չի տանիր, կը 
նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի իր վանդակին բայց նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի իր վանդակին բայց նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի իր վանդակին բայց նմանի այն մարդուն որ հոգ կը տանի իր վանդակին բայց 
անօթի կը պահէ անոր մէջ գտնուող թռչունը. մեր այս անօթի կը պահէ անոր մէջ գտնուող թռչունը. մեր այս անօթի կը պահէ անոր մէջ գտնուող թռչունը. մեր այս անօթի կը պահէ անոր մէջ գտնուող թռչունը. մեր այս 
մարմինները վանդակներ են` որոնց մէջ կ'ապրին մեր մարմինները վանդակներ են` որոնց մէջ կ'ապրին մեր մարմինները վանդակներ են` որոնց մէջ կ'ապրին մեր մարմինները վանդակներ են` որոնց մէջ կ'ապրին մեր 
հոգիները. մերհոգիները. մերհոգիները. մերհոգիները. մեր    մարմինը ոմարմինը ոմարմինը ոմարմինը ո´́́́չ մէկ արժէք կը ներկայացնէ չ մէկ արժէք կը ներկայացնէ չ մէկ արժէք կը ներկայացնէ չ մէկ արժէք կը ներկայացնէ 
առանց մեր հոգիին. ինչպէս երբ թռչունը թռչի` վանդակը մէկ առանց մեր հոգիին. ինչպէս երբ թռչունը թռչի` վանդակը մէկ առանց մեր հոգիին. ինչպէս երբ թռչունը թռչի` վանդակը մէկ առանց մեր հոգիին. ինչպէս երբ թռչունը թռչի` վանդակը մէկ 
կողմ կը նետուի, նոյնպէս ալ, երբ մեր հոգին թռչի մեր կողմ կը նետուի, նոյնպէս ալ, երբ մեր հոգին թռչի մեր կողմ կը նետուի, նոյնպէս ալ, երբ մեր հոգին թռչի մեր կողմ կը նետուի, նոյնպէս ալ, երբ մեր հոգին թռչի մեր 
մարմիններէն` բարձրանալու համար բարձունքները մարմիններէն` բարձրանալու համար բարձունքները մարմիններէն` բարձրանալու համար բարձունքները մարմիններէն` բարձրանալու համար բարձունքները 
երկինքին, մեր մարմինները հող կը երկինքին, մեր մարմինները հող կը երկինքին, մեր մարմինները հող կը երկինքին, մեր մարմինները հող կը ««««նետուիննետուիննետուիննետուին»: »: »: »: Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար Ինչո՞ւ համար 
այնքան հոգ կըայնքան հոգ կըայնքան հոգ կըայնքան հոգ կը    տանինք մեր մարմիններուն` որոնք օր մը տանինք մեր մարմիններուն` որոնք օր մը տանինք մեր մարմիններուն` որոնք օր մը տանինք մեր մարմիններուն` որոնք օր մը 
հողին պիտի յանձնուին եւ գարշելի որդերու կերակուր պիտի հողին պիտի յանձնուին եւ գարշելի որդերու կերակուր պիտի հողին պիտի յանձնուին եւ գարշելի որդերու կերակուր պիտի հողին պիտի յանձնուին եւ գարշելի որդերու կերակուր պիտի 
դառնան, եւ անտարբեր կը գտնուինք մեր հոգիներուն դառնան, եւ անտարբեր կը գտնուինք մեր հոգիներուն դառնան, եւ անտարբեր կը գտնուինք մեր հոգիներուն դառնան, եւ անտարբեր կը գտնուինք մեր հոգիներուն 
հանդէպ` որոնք մարմինէն բաժնուելէ ետք, երկինք կը հանդէպ` որոնք մարմինէն բաժնուելէ ետք, երկինք կը հանդէպ` որոնք մարմինէն բաժնուելէ ետք, երկինք կը հանդէպ` որոնք մարմինէն բաժնուելէ ետք, երկինք կը 
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բարձրանան` հոն ըմբոշխնելու համար Տիրոջ ներկայութեան բարձրանան` հոն ըմբոշխնելու համար Տիրոջ ներկայութեան բարձրանան` հոն ըմբոշխնելու համար Տիրոջ ներկայութեան բարձրանան` հոն ըմբոշխնելու համար Տիրոջ ներկայութեան 
քաղցրութիւնը, եւ քաղցրութիւնը, եւ քաղցրութիւնը, եւ քաղցրութիւնը, եւ հրճուելու Տիրոջմով ու հրճուեցնելու Տէրը:հրճուելու Տիրոջմով ու հրճուեցնելու Տէրը:հրճուելու Տիրոջմով ու հրճուեցնելու Տէրը:հրճուելու Տիրոջմով ու հրճուեցնելու Տէրը:    

Եթէ այդ հացը նիւթական հացն է, մենք պէտք է աղօթենք Եթէ այդ հացը նիւթական հացն է, մենք պէտք է աղօթենք Եթէ այդ հացը նիւթական հացն է, մենք պէտք է աղօթենք Եթէ այդ հացը նիւթական հացն է, մենք պէտք է աղօթենք 
անոր համար, առանց սակայն մտահոգուելու անոր համար: անոր համար, առանց սակայն մտահոգուելու անոր համար: անոր համար, առանց սակայն մտահոգուելու անոր համար: անոր համար, առանց սակայն մտահոգուելու անոր համար: 
Մտահոգութիւնը կը քանդէ մեր հաւատքը: Մտահոգութիւնը` Մտահոգութիւնը կը քանդէ մեր հաւատքը: Մտահոգութիւնը` Մտահոգութիւնը կը քանդէ մեր հաւատքը: Մտահոգութիւնը` Մտահոգութիւնը կը քանդէ մեր հաւատքը: Մտահոգութիւնը` 
Աստուծոյ հայրական նախախնամութեան ու Աստուծոյ հայրական նախախնամութեան ու Աստուծոյ հայրական նախախնամութեան ու Աստուծոյ հայրական նախախնամութեան ու 
հոգատարութեան հանդէպ անվստահհոգատարութեան հանդէպ անվստահհոգատարութեան հանդէպ անվստահհոգատարութեան հանդէպ անվստահութիւն է:ութիւն է:ութիւն է:ութիւն է:    

3) 3) 3) 3) ««««ԱմենօրեայԱմենօրեայԱմենօրեայԱմենօրեայ»:»:»:»:    Տէրը չպատուիրեց որ մէկ շաբթուան Տէրը չպատուիրեց որ մէկ շաբթուան Տէրը չպատուիրեց որ մէկ շաբթուան Տէրը չպատուիրեց որ մէկ շաբթուան 
կամ մէկ ամսուան հացը խնդրենք: Տէրը պատուիրեց որ կամ մէկ ամսուան հացը խնդրենք: Տէրը պատուիրեց որ կամ մէկ ամսուան հացը խնդրենք: Տէրը պատուիրեց որ կամ մէկ ամսուան հացը խնդրենք: Տէրը պատուիրեց որ 
օրուան հացը` օրիօրուան հացը` օրիօրուան հացը` օրիօրուան հացը` օրի´́́́ն խնդրենք, այսինքն օրը օրին խնդրենք. ն խնդրենք, այսինքն օրը օրին խնդրենք. ն խնդրենք, այսինքն օրը օրին խնդրենք. ն խնդրենք, այսինքն օրը օրին խնդրենք. 
եւ ինչո՞ւ. որպէսզի օրը օրին կապի մէջ ըլլանք Աստուծոյ հետ, եւ ինչո՞ւ. որպէսզի օրը օրին կապի մէջ ըլլանք Աստուծոյ հետ, եւ ինչո՞ւ. որպէսզի օրը օրին կապի մէջ ըլլանք Աստուծոյ հետ, եւ ինչո՞ւ. որպէսզի օրը օրին կապի մէջ ըլլանք Աստուծոյ հետ, 
այլ խօսքով` մնայուն հաղորդակցութեան ուայլ խօսքով` մնայուն հաղորդակցութեան ուայլ խօսքով` մնայուն հաղորդակցութեան ուայլ խօսքով` մնայուն հաղորդակցութեան ու    յարաբերութեան յարաբերութեան յարաբերութեան յարաբերութեան 
մէջ ըլլանք անոր հետ: Խորքին մէջ, մէջ ըլլանք անոր հետ: Խորքին մէջ, մէջ ըլլանք անոր հետ: Խորքին մէջ, մէջ ըլլանք անոր հետ: Խորքին մէջ, ««««ամենօրեայամենօրեայամենօրեայամենօրեայ» » » » բառին բառին բառին բառին 
գործածութեամբ, Յիսուսի նպատակն էր` մարդը հրաւիրել որ գործածութեամբ, Յիսուսի նպատակն էր` մարդը հրաւիրել որ գործածութեամբ, Յիսուսի նպատակն էր` մարդը հրաւիրել որ գործածութեամբ, Յիսուսի նպատակն էր` մարդը հրաւիրել որ 
ամենօրեայ ու յարատեւ հաղորդակցութեան ամենօրեայ ու յարատեւ հաղորդակցութեան ամենօրեայ ու յարատեւ հաղորդակցութեան ամենօրեայ ու յարատեւ հաղորդակցութեան մէջ մէջ մէջ մէջ ըլլայ ըլլայ ըլլայ ըլլայ 
Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:Աստուծոյ հետ:    

4)4)4)4)    ««««Ամենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացըԱմենօրեայ մեր հացը»:»:»:»:    Տէրը կը պատուիրէ որ միայն Տէրը կը պատուիրէ որ միայն Տէրը կը պատուիրէ որ միայն Տէրը կը պատուիրէ որ միայն 
օրուան հացը խնդրենք, սորվօրուան հացը խնդրենք, սորվօրուան հացը խնդրենք, սորվօրուան հացը խնդրենք, սորվեցնելու համար մեզի ժուժկալ եցնելու համար մեզի ժուժկալ եցնելու համար մեզի ժուժկալ եցնելու համար մեզի ժուժկալ 
ըլլալ: Պէտք է խնդրել այնքան` որքան օրուան ըլլալ: Պէտք է խնդրել այնքան` որքան օրուան ըլլալ: Պէտք է խնդրել այնքան` որքան օրուան ըլլալ: Պէտք է խնդրել այնքան` որքան օրուան մը մը մը մը համար համար համար համար 
բաւարար է: Երբ Աստուած երկինքէն հաց ու միս ղրկեց բաւարար է: Երբ Աստուած երկինքէն հաց ու միս ղրկեց բաւարար է: Երբ Աստուած երկինքէն հաց ու միս ղրկեց բաւարար է: Երբ Աստուած երկինքէն հաց ու միս ղրկեց 
հրեաներուն, պատուիրեց անոնց որ օրը օրին հաւաքեն, եւ հրեաներուն, պատուիրեց անոնց որ օրը օրին հաւաքեն, եւ հրեաներուն, պատուիրեց անոնց որ օրը օրին հաւաքեն, եւ հրեաներուն, պատուիրեց անոնց որ օրը օրին հաւաքեն, եւ 
հաւաքեն միայն այնքան` որքան կրնային ուտել: Անոնք հաւաքեն միայն այնքան` որքան կրնային ուտել: Անոնք հաւաքեն միայն այնքան` որքան կրնային ուտել: Անոնք հաւաքեն միայն այնքան` որքան կրնային ուտել: Անոնք 
որոնք չհնազանդեցան ու իրենց որոնք չհնազանդեցան ու իրենց որոնք չհնազանդեցան ու իրենց որոնք չհնազանդեցան ու իրենց կերածէն աւելի հաւաքեցին` կերածէն աւելի հաւաքեցին` կերածէն աւելի հաւաքեցին` կերածէն աւելի հաւաքեցին` 
իրենց ամբողջ հաւաքածը որդնոտեցաւ (Ելից 16.16իրենց ամբողջ հաւաքածը որդնոտեցաւ (Ելից 16.16իրենց ամբողջ հաւաքածը որդնոտեցաւ (Ելից 16.16իրենց ամբողջ հաւաքածը որդնոտեցաւ (Ելից 16.16----21):21):21):21):    

5) 5) 5) 5) ««««Մեր հացըՄեր հացըՄեր հացըՄեր հացը»:»:»:»:    Յիսուս սորվեցուց մեզի ըսել Յիսուս սորվեցուց մեզի ըսել Յիսուս սորվեցուց մեզի ըսել Յիսուս սորվեցուց մեզի ըսել ««««մեր հացըմեր հացըմեր հացըմեր հացը», », », », 
եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ` չ թէ` չ թէ` չ թէ` ««««իմ հացսիմ հացսիմ հացսիմ հացս»: »: »: »: Յիսուս չ'ուզեր Յիսուս չ'ուզեր Յիսուս չ'ուզեր Յիսուս չ'ուզեր ր ր ր ր լոկ մեր կարիքներուն լոկ մեր կարիքներուն լոկ մեր կարիքներուն լոկ մեր կարիքներուն 
համար աղօթենք, այլ` կարիքի մէջ եղող բոլոր մարդոց համար աղօթենք, այլ` կարիքի մէջ եղող բոլոր մարդոց համար աղօթենք, այլ` կարիքի մէջ եղող բոլոր մարդոց համար աղօթենք, այլ` կարիքի մէջ եղող բոլոր մարդոց 
համար: Դուն որո՞ւ հհամար: Դուն որո՞ւ հհամար: Դուն որո՞ւ հհամար: Դուն որո՞ւ համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս կարիքի մէջ ամար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս կարիքի մէջ ամար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս կարիքի մէջ ամար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս կարիքի մէջ 
եղող մարդոց համար, թէ` միայն դուն քու կարիքներուդ եղող մարդոց համար, թէ` միայն դուն քու կարիքներուդ եղող մարդոց համար, թէ` միայն դուն քու կարիքներուդ եղող մարդոց համար, թէ` միայն դուն քու կարիքներուդ 
համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս թշնամիիդ կերակրման համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս թշնամիիդ կերակրման համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս թշնամիիդ կերակրման համար կ'աղօթես: Կ'աղօթե՞ս թշնամիիդ կերակրման 
համար` եթէ երբեք անիկա անօթի է: Կ'աղօթե՞ս քեզ ատող համար` եթէ երբեք անիկա անօթի է: Կ'աղօթե՞ս քեզ ատող համար` եթէ երբեք անիկա անօթի է: Կ'աղօթե՞ս քեզ ատող համար` եթէ երբեք անիկա անօթի է: Կ'աղօթե՞ս քեզ ատող 
անձին բժշկութեան համար` եթէ անիկա հիւանդ է:անձին բժշկութեան համար` եթէ անիկա հիւանդ է:անձին բժշկութեան համար` եթէ անիկա հիւանդ է:անձին բժշկութեան համար` եթէ անիկա հիւանդ է:    
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6) 6) 6) 6) Յիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօՅիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօՅիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօՅիսուս կը պատուիրէ մեզի աղօթել որ Աստուած մեզի թել որ Աստուած մեզի թել որ Աստուած մեզի թել որ Աստուած մեզի 
շնորհէ շնորհէ շնորհէ շնորհէ ««««մեր հացըմեր հացըմեր հացըմեր հացը»: »: »: »: Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է Կարեւոր է ««««մերմերմերմեր» » » » բառը, որ ցոյց կու տայ բառը, որ ցոյց կու տայ բառը, որ ցոյց կու տայ բառը, որ ցոյց կու տայ 
երկու բան.երկու բան.երկու բան.երկու բան.----    

ա) Նախ ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իա) Նախ ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իա) Նախ ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի իա) Նախ ցոյց կու տայ, թէ իւրաքանչիւր անձ ունի ի´́́́ր ր ր ր 
հացը, իհացը, իհացը, իհացը, ի´́́́ր բաժինը, որ Աստուծոյ կողմէ իրեն կը տրուի եւ ր բաժինը, որ Աստուծոյ կողմէ իրեն կը տրուի եւ ր բաժինը, որ Աստուծոյ կողմէ իրեն կը տրուի եւ ր բաժինը, որ Աստուծոյ կողմէ իրեն կը տրուի եւ 
Աստուծոյ կողմէ պէտք է ստանայ, եւ ոԱստուծոյ կողմէ պէտք է ստանայ, եւ ոԱստուծոյ կողմէ պէտք է ստանայ, եւ ոԱստուծոյ կողմէ պէտք է ստանայ, եւ ո´́́́չ թէ մարդոց ձեռքէն ու չ թէ մարդոց ձեռքէն ու չ թէ մարդոց ձեռքէն ու չ թէ մարդոց ձեռքէն ու 
աղքատին աղքատին աղքատին աղքատին բերնէն պէտք է զանիկա խլէ: Հետեւաբար, բերնէն պէտք է զանիկա խլէ: Հետեւաբար, բերնէն պէտք է զանիկա խլէ: Հետեւաբար, բերնէն պէտք է զանիկա խլէ: Հետեւաբար, ««««մեր մեր մեր մեր 
հացըհացըհացըհացը» » » » ըսելով, կը հասկնանք` մեր բաժինը եղոըսելով, կը հասկնանք` մեր բաժինը եղոըսելով, կը հասկնանք` մեր բաժինը եղոըսելով, կը հասկնանք` մեր բաժինը եղո´́́́ղ հացը, մեզի ղ հացը, մեզի ղ հացը, մեզի ղ հացը, մեզի 
պատկանոպատկանոպատկանոպատկանո´́́́ղ հացը, եւ ող հացը, եւ ող հացը, եւ ող հացը, եւ ո´́́́չ թէ ուրիշին բաժինը եղող հացը, չ թէ ուրիշին բաժինը եղող հացը, չ թէ ուրիշին բաժինը եղող հացը, չ թէ ուրիշին բաժինը եղող հացը, 
կամ ուրիշին պատկանող հացը: Այսօր շատ մարդիկ կամ ուրիշին պատկանող հացը: Այսօր շատ մարդիկ կամ ուրիշին պատկանող հացը: Այսօր շատ մարդիկ կամ ուրիշին պատկանող հացը: Այսօր շատ մարդիկ 
Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածով չեն գոհանար, եւ անոր Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածով չեն գոհանար, եւ անոր Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածով չեն գոհանար, եւ անոր Աստուծոյ կողմէ իրենց տրուածով չեն գոհանար, եւ անոր 
համար ալ կը համար ալ կը համար ալ կը համար ալ կը կողոպտեն ու կը յափշտակեն ուրիշներուն կողոպտեն ու կը յափշտակեն ուրիշներուն կողոպտեն ու կը յափշտակեն ուրիշներուն կողոպտեն ու կը յափշտակեն ուրիշներուն 
իրաւունքները, կը զրկեն աղքատները եւ շողոքորթութեամբ իրաւունքները, կը զրկեն աղքատները եւ շողոքորթութեամբ իրաւունքները, կը զրկեն աղքատները եւ շողոքորթութեամբ իրաւունքները, կը զրկեն աղքատները եւ շողոքորթութեամբ 
կը փորձեն շահագործել հարուստները:կը փորձեն շահագործել հարուստները:կը փորձեն շահագործել հարուստները:կը փորձեն շահագործել հարուստները:    

Տակաւին, Աստուած ոՏակաւին, Աստուած ոՏակաւին, Աստուած ոՏակաւին, Աստուած ո´́́́չ միայն չ միայն չ միայն չ միայն ««««մեր հացնմեր հացնմեր հացնմեր հացն» » » » է որ մեզի կու է որ մեզի կու է որ մեզի կու է որ մեզի կու 
տայ, այլեւ ամէն ինչ, ինչպէս օրինակ, մեր պաշտօնը, մեր տայ, այլեւ ամէն ինչ, ինչպէս օրինակ, մեր պաշտօնը, մեր տայ, այլեւ ամէն ինչ, ինչպէս օրինակ, մեր պաշտօնը, մեր տայ, այլեւ ամէն ինչ, ինչպէս օրինակ, մեր պաշտօնը, մեր 
հանգամանքը, մեր դիրքը, մեր գհանգամանքը, մեր դիրքը, մեր գհանգամանքը, մեր դիրքը, մեր գհանգամանքը, մեր դիրքը, մեր գործը, մեր ունեցած ործը, մեր ունեցած ործը, մեր ունեցած ործը, մեր ունեցած 
շնորհքները, պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները: շնորհքները, պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները: շնորհքները, պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները: շնորհքները, պարգեւները, ձիրքերն ու կարողութիւնները: 
Ամէն ինչ որ ունինք` Աստուծմէ է: Ինչ որ ենք` իրմով ենք: Ամէն ինչ որ ունինք` Աստուծմէ է: Ինչ որ ենք` իրմով ենք: Ամէն ինչ որ ունինք` Աստուծմէ է: Ինչ որ ենք` իրմով ենք: Ամէն ինչ որ ունինք` Աստուծմէ է: Ինչ որ ենք` իրմով ենք: 
Բայց դժբախտաբար մարդիկ չեն անդրադառնար այս Բայց դժբախտաբար մարդիկ չեն անդրադառնար այս Բայց դժբախտաբար մարդիկ չեն անդրադառնար այս Բայց դժբախտաբար մարդիկ չեն անդրադառնար այս 
իրողութեան: Մարդիկ կը փորձեն իրարու ձեռքէն իրողութեան: Մարդիկ կը փորձեն իրարու ձեռքէն իրողութեան: Մարդիկ կը փորձեն իրարու ձեռքէն իրողութեան: Մարդիկ կը փորձեն իրարու ձեռքէն 
պաշտօններ յափշտակել` մոռնալով որ Աստուած ինքնպաշտօններ յափշտակել` մոռնալով որ Աստուած ինքնպաշտօններ յափշտակել` մոռնալով որ Աստուած ինքնպաշտօններ յափշտակել` մոռնալով որ Աստուած ինքն    է որ է որ է որ է որ 
մարդոց պաշտօններ կու տայ: Կը փորձեն տապալել որոշ մարդոց պաշտօններ կու տայ: Կը փորձեն տապալել որոշ մարդոց պաշտօններ կու տայ: Կը փորձեն տապալել որոշ մարդոց պաշտօններ կու տայ: Կը փորձեն տապալել որոշ 
դիրքերու վրայ գտնուող անձեր` որպէսզի իրեդիրքերու վրայ գտնուող անձեր` որպէսզի իրեդիրքերու վրայ գտնուող անձեր` որպէսզի իրեդիրքերու վրայ գտնուող անձեր` որպէսզի իրե´́́́նք տիրեն այդ նք տիրեն այդ նք տիրեն այդ նք տիրեն այդ 
դիրքերուն, ամբողջութեամբ անտեսելով որ Աստուծոյ դիրքերուն, ամբողջութեամբ անտեսելով որ Աստուծոյ դիրքերուն, ամբողջութեամբ անտեսելով որ Աստուծոյ դիրքերուն, ամբողջութեամբ անտեսելով որ Աստուծոյ 
կամքով է որ անոնք այդ դիրքերուն հասան: Կը փորձեն կամքով է որ անոնք այդ դիրքերուն հասան: Կը փորձեն կամքով է որ անոնք այդ դիրքերուն հասան: Կը փորձեն կամքով է որ անոնք այդ դիրքերուն հասան: Կը փորձեն 
ուրանալ ուրիշներուն ունեցած պարգեւներն ու շնորհքներուրանալ ուրիշներուն ունեցած պարգեւներն ու շնորհքներուրանալ ուրիշներուն ունեցած պարգեւներն ու շնորհքներուրանալ ուրիշներուն ունեցած պարգեւներն ու շնորհքները ը ը ը 
եւ կամ ձեւացնել որ իրենք ալ նոյն բանը ունին, այդ ձեւով եւ կամ ձեւացնել որ իրենք ալ նոյն բանը ունին, այդ ձեւով եւ կամ ձեւացնել որ իրենք ալ նոյն բանը ունին, այդ ձեւով եւ կամ ձեւացնել որ իրենք ալ նոյն բանը ունին, այդ ձեւով 
մեղք գործելով պարգեւներու ու շնորհքներու բաշխիչ մեղք գործելով պարգեւներու ու շնորհքներու բաշխիչ մեղք գործելով պարգեւներու ու շնորհքներու բաշխիչ մեղք գործելով պարգեւներու ու շնորհքներու բաշխիչ 
Աստուծոյն դէմ:Աստուծոյն դէմ:Աստուծոյն դէմ:Աստուծոյն դէմ:    

բ) բ) բ) բ) ««««ՄերՄերՄերՄեր»»»»    բառը նաեւ կը պարզէ, որ Աստուած ամէն մէկ բառը նաեւ կը պարզէ, որ Աստուած ամէն մէկ բառը նաեւ կը պարզէ, որ Աստուած ամէն մէկ բառը նաեւ կը պարզէ, որ Աստուած ամէն մէկ 
մարդու համար` իրեն յատուկ բաժին մը ունի տալիք: մարդու համար` իրեն յատուկ բաժին մը ունի տալիք: մարդու համար` իրեն յատուկ բաժին մը ունի տալիք: մարդու համար` իրեն յատուկ բաժին մը ունի տալիք: 
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Աստուած բոլորիԱստուած բոլորիԱստուած բոլորիԱստուած բոլորի´́́́ն տալիք ունի: Բոլորին տալիք ունի: Բոլորին տալիք ունի: Բոլորին տալիք ունի: Բոլորի´́́́ն կոն կոն կոն կու տայ: Բոլորիւ տայ: Բոլորիւ տայ: Բոլորիւ տայ: Բոլորի´́́́ն ն ն ն 
կը պարգեւէ:կը պարգեւէ:կը պարգեւէ:կը պարգեւէ:    

6) 6) 6) 6) ««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»:»:»:»:    Այս բառը ցոյց կու տայ, որ հոգեւոր ու Այս բառը ցոյց կու տայ, որ հոգեւոր ու Այս բառը ցոյց կու տայ, որ հոգեւոր ու Այս բառը ցոյց կու տայ, որ հոգեւոր ու 
նիւթական ամէն պարգեւ Աստուած ինիւթական ամէն պարգեւ Աստուած ինիւթական ամէն պարգեւ Աստուած ինիւթական ամէն պարգեւ Աստուած ի´́́́նքն է որ կու տայ: նքն է որ կու տայ: նքն է որ կու տայ: նքն է որ կու տայ: 
««««Ամէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիԱմէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիԱմէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունիԱմէն ինչ իրմէ է, իրմով եւ իրեն համար գոյութիւն ունի»»»»    
((((Հռոմայեցիս 11.36):Հռոմայեցիս 11.36):Հռոմայեցիս 11.36):Հռոմայեցիս 11.36):    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած նիւթական հաց կու տայ մարդոց, բայց Աստուած նիւթական հաց կու տայ մարդոց, բայց Աստուած նիւթական հաց կու տայ մարդոց, բայց Աստուած նիւթական հաց կու տայ մարդոց, բայց 
մարդիկ մարդիկ մարդիկ մարդիկ իրենց տրուածով չգոհանալով` ուրիշներուն ալ հացը իրենց տրուածով չգոհանալով` ուրիշներուն ալ հացը իրենց տրուածով չգոհանալով` ուրիշներուն ալ հացը իրենց տրուածով չգոհանալով` ուրիշներուն ալ հացը 
կը կողոպտեն:կը կողոպտեն:կը կողոպտեն:կը կողոպտեն:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած հարստութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած հարստութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած հարստութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած հարստութիւն կու տայ, եւ մարդիկ 
Աստուծոյ օրհնութեամբ կը հարստանան եւ յետոյ կը մոռնան Աստուծոյ օրհնութեամբ կը հարստանան եւ յետոյ կը մոռնան Աստուծոյ օրհնութեամբ կը հարստանան եւ յետոյ կը մոռնան Աստուծոյ օրհնութեամբ կը հարստանան եւ յետոյ կը մոռնան 
զԱստուած եւ ոչինչ կ'ընեն Աստուծոյ փառքին համար:զԱստուած եւ ոչինչ կ'ընեն Աստուծոյ փառքին համար:զԱստուած եւ ոչինչ կ'ընեն Աստուծոյ փառքին համար:զԱստուած եւ ոչինչ կ'ընեն Աստուծոյ փառքին համար:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած պարգեւներ կու տայ, եւ մարդիկ այդԱստուած պարգեւներ կու տայ, եւ մարդիկ այդԱստուած պարգեւներ կու տայ, եւ մարդիկ այդԱստուած պարգեւներ կու տայ, եւ մարդիկ այդ    
պարգեւները իրենց անձերուն փառքին համար կը գործածեն, պարգեւները իրենց անձերուն փառքին համար կը գործածեն, պարգեւները իրենց անձերուն փառքին համար կը գործածեն, պարգեւները իրենց անձերուն փառքին համար կը գործածեն, 
փոխանակ գործածելու փառքի արժանի` Աստուծոյ փառքին փոխանակ գործածելու փառքի արժանի` Աստուծոյ փառքին փոխանակ գործածելու փառքի արժանի` Աստուծոյ փառքին փոխանակ գործածելու փառքի արժանի` Աստուծոյ փառքին 
համար:համար:համար:համար:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած ձիրքեր կու տայ, եւ մարդիկ զանոնք Աստուած ձիրքեր կու տայ, եւ մարդիկ զանոնք Աստուած ձիրքեր կու տայ, եւ մարդիկ զանոնք Աստուած ձիրքեր կու տայ, եւ մարդիկ զանոնք 
զարգացնելու փոխարէն` կը գերեզմանեն զանոնք, եւ կամ` կը զարգացնելու փոխարէն` կը գերեզմանեն զանոնք, եւ կամ` կը զարգացնելու փոխարէն` կը գերեզմանեն զանոնք, եւ կամ` կը զարգացնելու փոխարէն` կը գերեզմանեն զանոնք, եւ կամ` կը 
զարգացնեն զանոնք` իրենց անձերուն համար համբազարգացնեն զանոնք` իրենց անձերուն համար համբազարգացնեն զանոնք` իրենց անձերուն համար համբազարգացնեն զանոնք` իրենց անձերուն համար համբաւ ձեռք ւ ձեռք ւ ձեռք ւ ձեռք 
ձգելու նպատակով:ձգելու նպատակով:ձգելու նպատակով:ձգելու նպատակով:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած առողջութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած առողջութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած առողջութիւն կու տայ, եւ մարդիկ Աստուած առողջութիւն կու տայ, եւ մարդիկ 
իրենց անտարբերութեամբ կը քանդեն իրենց առողջութիւնը, իրենց անտարբերութեամբ կը քանդեն իրենց առողջութիւնը, իրենց անտարբերութեամբ կը քանդեն իրենց առողջութիւնը, իրենց անտարբերութեամբ կը քանդեն իրենց առողջութիւնը, 
փոխանակ հոգ տանելու իրենց առողջութեան, որպէսզի փոխանակ հոգ տանելու իրենց առողջութեան, որպէսզի փոխանակ հոգ տանելու իրենց առողջութեան, որպէսզի փոխանակ հոգ տանելու իրենց առողջութեան, որպէսզի 
կարենան Տիրոջ փառքին համար վազել ու գործել:կարենան Տիրոջ փառքին համար վազել ու գործել:կարենան Տիրոջ փառքին համար վազել ու գործել:կարենան Տիրոջ փառքին համար վազել ու գործել:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած զօրութիւն կու տայ, բայց մաԱստուած զօրութիւն կու տայ, բայց մաԱստուած զօրութիւն կու տայ, բայց մաԱստուած զօրութիւն կու տայ, բայց մարդիկ իրենց րդիկ իրենց րդիկ իրենց րդիկ իրենց 
տրուած զօրութեամբ չեն փորձեր յաղթել մեղքին:տրուած զօրութեամբ չեն փորձեր յաղթել մեղքին:տրուած զօրութեամբ չեն փորձեր յաղթել մեղքին:տրուած զօրութեամբ չեն փորձեր յաղթել մեղքին:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած իշխանութիւն կու տայ, բայց մարդիկ Աստուած իշխանութիւն կու տայ, բայց մարդիկ Աստուած իշխանութիւն կու տայ, բայց մարդիկ Աստուած իշխանութիւն կու տայ, բայց մարդիկ 
իրենց տրուած իշխանութեամբ չեն շղթայեր Չարը իրենց իրենց տրուած իշխանութեամբ չեն շղթայեր Չարը իրենց իրենց տրուած իշխանութեամբ չեն շղթայեր Չարը իրենց իրենց տրուած իշխանութեամբ չեն շղթայեր Չարը իրենց 
կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:կեանքին մէջ:    

««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած առիթներ կու տայ ու մարդիկ զանոնք Աստուած առիթներ կու տայ ու մարդիկ զանոնք Աստուած առիթներ կու տայ ու մարդիկ զանոնք Աստուած առիթներ կու տայ ու մարդիկ զանոնք 
չեն օգտագործեր:չեն օգտագործեր:չեն օգտագործեր:չեն օգտագործեր:    
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««««ՏուրՏուրՏուրՏուր»: »: »: »: Աստուած ժամանակ կԱստուած ժամանակ կԱստուած ժամանակ կԱստուած ժամանակ կու տայ ու մարդիկ զանոնք ու տայ ու մարդիկ զանոնք ու տայ ու մարդիկ զանոնք ու տայ ու մարդիկ զանոնք 
չեն լեցներ ու պտղաբեր չեն դարձներ:չեն լեցներ ու պտղաբեր չեն դարձներ:չեն լեցներ ու պտղաբեր չեն դարձներ:չեն լեցներ ու պտղաբեր չեն դարձներ:    

««««ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր յանցանքները, ինչպէս որ մենք կը ներենք 
անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած ենանոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած ենանոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած ենանոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են»»»»    
((((Մատթէոս 6.12):Մատթէոս 6.12):Մատթէոս 6.12):Մատթէոս 6.12):    

1) 1) 1) 1) Ասիկա պարզացուած թարգմանութիւնն է Յունարէն Ասիկա պարզացուած թարգմանութիւնն է Յունարէն Ասիկա պարզացուած թարգմանութիւնն է Յունարէն Ասիկա պարզացուած թարգմանութիւնն է Յունարէն 
բնագիրին. Յունարէնը կ'ըսէ. բնագիրին. Յունարէնը կ'ըսէ. բնագիրին. Յունարէնը կ'ըսէ. բնագիրին. Յունարէնը կ'ըսէ. ««««Ներէ մեզիՆերէ մեզիՆերէ մեզիՆերէ մեզի    մեր պարտքերը, մեր պարտքերը, մեր պարտքերը, մեր պարտքերը, 
ինչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունինչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունինչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունինչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:»:»:»:    Նախ Նախ Նախ Նախ 
խօսինք տողին առաջին կէսին մասին. խօսինք տողին առաջին կէսին մասին. խօսինք տողին առաջին կէսին մասին. խօսինք տողին առաջին կէսին մասին. ««««Ներէ մեզի մեր Ներէ մեզի մեր Ներէ մեզի մեր Ներէ մեզի մեր 
պարտքերըպարտքերըպարտքերըպարտքերը»: »: »: »: Մեղքը պարտք կը կոչուի, եւ հետեւաբար` Մեղքը պարտք կը կոչուի, եւ հետեւաբար` Մեղքը պարտք կը կոչուի, եւ հետեւաբար` Մեղքը պարտք կը կոչուի, եւ հետեւաբար` 
մեղաւոր մարդը կամ մեղք գործող մարդը` պարտական է մեղաւոր մարդը կամ մեղք գործող մարդը` պարտական է մեղաւոր մարդը կամ մեղք գործող մարդը` պարտական է մեղաւոր մարդը կամ մեղք գործող մարդը` պարտական է 
Աստուծոյ: Ինչպէս եթէ մենք գումար մը պարտական ենԱստուծոյ: Ինչպէս եթէ մենք գումար մը պարտական ենԱստուծոյ: Ինչպէս եթէ մենք գումար մը պարտական ենԱստուծոյ: Ինչպէս եթէ մենք գումար մը պարտական ենք ք ք ք 
անձի մը, այդ անձը իրաւունք ունի իր պարտքը պահանջելու անձի մը, այդ անձը իրաւունք ունի իր պարտքը պահանջելու անձի մը, այդ անձը իրաւունք ունի իր պարտքը պահանջելու անձի մը, այդ անձը իրաւունք ունի իր պարտքը պահանջելու 
մեզմէ, նոյնպէս ալ Աստուած իրաւունք ունի պահանջելու իր մեզմէ, նոյնպէս ալ Աստուած իրաւունք ունի պահանջելու իր մեզմէ, նոյնպէս ալ Աստուած իրաւունք ունի պահանջելու իր մեզմէ, նոյնպէս ալ Աստուած իրաւունք ունի պահանջելու իր 
դէմ մեր գործած մեղքերուն պարտքերուն վճարումը. իսկ դէմ մեր գործած մեղքերուն պարտքերուն վճարումը. իսկ դէմ մեր գործած մեղքերուն պարտքերուն վճարումը. իսկ դէմ մեր գործած մեղքերուն պարտքերուն վճարումը. իսկ 
մեղքերուն պարտքերուն վճարումը` մեր մեղաւորութիւնն ու մեղքերուն պարտքերուն վճարումը` մեր մեղաւորութիւնն ու մեղքերուն պարտքերուն վճարումը` մեր մեղաւորութիւնն ու մեղքերուն պարտքերուն վճարումը` մեր մեղաւորութիւնն ու 
մեղքերը Տէր Յիսուսի առջեւ խոստովանիլն է եւ ամեղքերը Տէր Յիսուսի առջեւ խոստովանիլն է եւ ամեղքերը Տէր Յիսուսի առջեւ խոստովանիլն է եւ ամեղքերը Տէր Յիսուսի առջեւ խոստովանիլն է եւ անոնց նոնց նոնց նոնց 
համար քաւութիւն հայցելն է:համար քաւութիւն հայցելն է:համար քաւութիւն հայցելն է:համար քաւութիւն հայցելն է:    

2) 2) 2) 2) Երբ Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել որ Աստուած Երբ Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել որ Աստուած Երբ Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել որ Աստուած Երբ Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել որ Աստուած 
ներէ մեր մեղքերուն պարտքերը` անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, ներէ մեր մեղքերուն պարտքերը` անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, ներէ մեր մեղքերուն պարտքերը` անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, ներէ մեր մեղքերուն պարտքերը` անով կ'ուզէ ցոյց տալ մեզի, 
թէ մենք Աստուծոթէ մենք Աստուծոթէ մենք Աստուծոթէ մենք Աստուծո´́́́յ դէմ է որ մեղք կը գործենք: Այոյ դէմ է որ մեղք կը գործենք: Այոյ դէմ է որ մեղք կը գործենք: Այոյ դէմ է որ մեղք կը գործենք: Այո´, ´, ´, ´, 
իւրաքանչիւր մեղք որ կը գործենք մեր նմանին դէմ, անիկա իւրաքանչիւր մեղք որ կը գործենք մեր նմանին դէմ, անիկա իւրաքանչիւր մեղք որ կը գործենք մեր նմանին դէմ, անիկա իւրաքանչիւր մեղք որ կը գործենք մեր նմանին դէմ, անիկա 
մեր նմանին դէմ ոմեր նմանին դէմ ոմեր նմանին դէմ ոմեր նմանին դէմ ուղղուած մեղք մը ըլլալէ առաջ` նախ ւղղուած մեղք մը ըլլալէ առաջ` նախ ւղղուած մեղք մը ըլլալէ առաջ` նախ ւղղուած մեղք մը ըլլալէ առաջ` նախ 
Աստուծոյ դէԱստուծոյ դէԱստուծոյ դէԱստուծոյ դէ´́́́մ ուղղուած կը նկատուի: Դաւիթ կարգադրեց մ ուղղուած կը նկատուի: Դաւիթ կարգադրեց մ ուղղուած կը նկատուի: Դաւիթ կարգադրեց մ ուղղուած կը նկատուի: Դաւիթ կարգադրեց 
մահը Ուրիային ու առաւ անոր կինը. իր գործածը մեծ մեղք մահը Ուրիային ու առաւ անոր կինը. իր գործածը մեծ մեղք մահը Ուրիային ու առաւ անոր կինը. իր գործածը մեծ մեղք մահը Ուրիային ու առաւ անոր կինը. իր գործածը մեծ մեղք 
մըն էր Ուրիային դէմ. բայց երբ Աստուած Նաթան մարգարէն մըն էր Ուրիային դէմ. բայց երբ Աստուած Նաթան մարգարէն մըն էր Ուրիային դէմ. բայց երբ Աստուած Նաթան մարգարէն մըն էր Ուրիային դէմ. բայց երբ Աստուած Նաթան մարգարէն 
ղրկեց անոր մօտ` յանդիմաղրկեց անոր մօտ` յանդիմաղրկեց անոր մօտ` յանդիմաղրկեց անոր մօտ` յանդիմանելու զինք իր ըրածին համար, նելու զինք իր ըրածին համար, նելու զինք իր ըրածին համար, նելու զինք իր ըրածին համար, 
Դաւիթ յայտարարԴաւիթ յայտարարԴաւիթ յայտարարԴաւիթ յայտարարեց թէ ինք Աստուծոեց թէ ինք Աստուծոեց թէ ինք Աստուծոեց թէ ինք Աստուծո´́́́յ` ու միայն Աստուծոյ յ` ու միայն Աստուծոյ յ` ու միայն Աստուծոյ յ` ու միայն Աստուծոյ 
դէմ մեղանչած էր եւ անոր սուրբ աչքերուն դիմաց չարութիւն դէմ մեղանչած էր եւ անոր սուրբ աչքերուն դիմաց չարութիւն դէմ մեղանչած էր եւ անոր սուրբ աչքերուն դիմաց չարութիւն դէմ մեղանչած էր եւ անոր սուրբ աչքերուն դիմաց չարութիւն 
գործած էր (Սաղմոս 51.4): Կը տեսնէք, թէ ինչպէս Դաւիթ գործած էր (Սաղմոս 51.4): Կը տեսնէք, թէ ինչպէս Դաւիթ գործած էր (Սաղմոս 51.4): Կը տեսնէք, թէ ինչպէս Դաւիթ գործած էր (Սաղմոս 51.4): Կը տեսնէք, թէ ինչպէս Դաւիթ 
Ուրիային դէմ իր գործած մեղքը` նոյնինքն Աստուծոյ դէմ Ուրիային դէմ իր գործած մեղքը` նոյնինքն Աստուծոյ դէմ Ուրիային դէմ իր գործած մեղքը` նոյնինքն Աստուծոյ դէմ Ուրիային դէմ իր գործած մեղքը` նոյնինքն Աստուծոյ դէմ 
գործուած կը նկատէ: Բնական չէ՞ որ արարածին գործած գործուած կը նկատէ: Բնական չէ՞ որ արարածին գործած գործուած կը նկատէ: Բնական չէ՞ որ արարածին գործած գործուած կը նկատէ: Բնական չէ՞ որ արարածին գործած 
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մեղքը` նամեղքը` նամեղքը` նամեղքը` նախ Արարիչին դէմ գործուած համարուի, թէկուզ խ Արարիչին դէմ գործուած համարուի, թէկուզ խ Արարիչին դէմ գործուած համարուի, թէկուզ խ Արարիչին դէմ գործուած համարուի, թէկուզ 
անիկա մեր նմանին դէմ գործուած ըլլայ:անիկա մեր նմանին դէմ գործուած ըլլայ:անիկա մեր նմանին դէմ գործուած ըլլայ:անիկա մեր նմանին դէմ գործուած ըլլայ:    

Երբ անառակ որդին գիտակցութեան կու գայ, կ'որոշէ Երբ անառակ որդին գիտակցութեան կու գայ, կ'որոշէ Երբ անառակ որդին գիտակցութեան կու գայ, կ'որոշէ Երբ անառակ որդին գիտակցութեան կու գայ, կ'որոշէ 
երթալ եւ իր հօրը ըսել. երթալ եւ իր հօրը ըսել. երթալ եւ իր հօրը ըսել. երթալ եւ իր հօրը ըսել. ««««ՀաՀաՀաՀա´́́́յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի յր, մեղանչեցի Աստուծոյ եւ քեզի 
դէմ...դէմ...դէմ...դէմ...»»»» ( ( ( (Ղուկաս 15.18): Անառակ որդին կը խոստովանի թէ ինք Ղուկաս 15.18): Անառակ որդին կը խոստովանի թէ ինք Ղուկաս 15.18): Անառակ որդին կը խոստովանի թէ ինք Ղուկաս 15.18): Անառակ որդին կը խոստովանի թէ ինք 
մեղանչած էր թէմեղանչած էր թէմեղանչած էր թէմեղանչած էր թէ´ ´ ´ ´ Աստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէԱստուծոյ եւ թէ´ ´ ´ ´ իր հօրը դէմ: Արդեօք իր հօրը դէմ: Արդեօք իր հօրը դէմ: Արդեօք իր հօրը դէմ: Արդեօք 
անիկա երկու տարբե՞ր անձերու դէմ մեղանչած էր: Ոանիկա երկու տարբե՞ր անձերու դէմ մեղանչած էր: Ոանիկա երկու տարբե՞ր անձերու դէմ մեղանչած էր: Ոանիկա երկու տարբե՞ր անձերու դէմ մեղանչած էր: Ո´́́́չ: չ: չ: չ: 
Խորքին մէջ, ան մեղանչած էր Աստուծոյ` եւ միԽորքին մէջ, ան մեղանչած էր Աստուծոյ` եւ միԽորքին մէջ, ան մեղանչած էր Աստուծոյ` եւ միԽորքին մէջ, ան մեղանչած էր Աստուծոյ` եւ մի´́́́այն Աստուծոյ այն Աստուծոյ այն Աստուծոյ այն Աստուծոյ 
դէմ, որովհետեւ համարին մէջ Աստուած իր անունով արդէն դէմ, որովհետեւ համարին մէջ Աստուած իր անունով արդէն դէմ, որովհետեւ համարին մէջ Աստուած իր անունով արդէն դէմ, որովհետեւ համարին մէջ Աստուած իր անունով արդէն 
կը յիշուի, իսկ յիշուած հայրը` դարձեալ Աստուած ինքն է:կը յիշուի, իսկ յիշուած հայրը` դարձեալ Աստուած ինքն է:կը յիշուի, իսկ յիշուած հայրը` դարձեալ Աստուած ինքն է:կը յիշուի, իսկ յիշուած հայրը` դարձեալ Աստուած ինքն է:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, դուն ուղղակիօրէն մեղք գործա՞ծ ես ընթերցող, դուն ուղղակիօրէն մեղք գործա՞ծ ես ընթերցող, դուն ուղղակիօրէն մեղք գործա՞ծ ես ընթերցող, դուն ուղղակիօրէն մեղք գործա՞ծ ես 
Աստուծոյ դէմ: Եթէ երբեք կեանքիդ մէջ տեղի ունեցած աղէտի Աստուծոյ դէմ: Եթէ երբեք կեանքիդ մէջ տեղի ունեցած աղէտի Աստուծոյ դէմ: Եթէ երբեք կեանքիդ մէջ տեղի ունեցած աղէտի Աստուծոյ դէմ: Եթէ երբեք կեանքիդ մէջ տեղի ունեցած աղէտի 
մը համար մեղադրած ես զԱստուած` կը նշանակէ թէ մը համար մեղադրած ես զԱստուած` կը նշանակէ թէ մը համար մեղադրած ես զԱստուած` կը նշանակէ թէ մը համար մեղադրած ես զԱստուած` կը նշանակէ թէ 
մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` պարտական ես մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` պարտական ես մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` պարտական ես մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` պարտական ես 
Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ քեզի:Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ քեզի:Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ քեզի:Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ քեզի:    

Եթէ երբեք մեր ազգի Եթէ երբեք մեր ազգի Եթէ երբեք մեր ազգի Եթէ երբեք մեր ազգի կեանքին մէջ պատահած մէկ կեանքին մէջ պատահած մէկ կեանքին մէջ պատահած մէկ կեանքին մէջ պատահած մէկ 
դժբախտութեան համար այպանած ես զԱստուած` կը դժբախտութեան համար այպանած ես զԱստուած` կը դժբախտութեան համար այպանած ես զԱստուած` կը դժբախտութեան համար այպանած ես զԱստուած` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` 
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ 
քեզի:քեզի:քեզի:քեզի:    

Եթէ երբեք ցաւի մէջ եղած ատենդ` Աստուծոյ կողմէ Եթէ երբեք ցաւի մէջ եղած ատենդ` Աստուծոյ կողմէ Եթէ երբեք ցաւի մէջ եղած ատենդ` Աստուծոյ կողմէ Եթէ երբեք ցաւի մէջ եղած ատենդ` Աստուծոյ կողմէ 
լքուած զգացած ես` կը նշանակէ թէ մեղանչլքուած զգացած ես` կը նշանակէ թէ մեղանչլքուած զգացած ես` կը նշանակէ թէ մեղանչլքուած զգացած ես` կը նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ ած ես Աստուծոյ ած ես Աստուծոյ ած ես Աստուծոյ 
դէմ, եւ ուստի` պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես դէմ, եւ ուստի` պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես դէմ, եւ ուստի` պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես դէմ, եւ ուստի` պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես 
իրմէ որ ներէ քեզի:իրմէ որ ներէ քեզի:իրմէ որ ներէ քեզի:իրմէ որ ներէ քեզի:    

Եթէ երբեք անգթութեան մը հանդիպած ես եւ ատիկա Եթէ երբեք անգթութեան մը հանդիպած ես եւ ատիկա Եթէ երբեք անգթութեան մը հանդիպած ես եւ ատիկա Եթէ երբեք անգթութեան մը հանդիպած ես եւ ատիկա 
պատճառ դարձած է որ մտածես թէ Աստուած անգութ է` կը պատճառ դարձած է որ մտածես թէ Աստուած անգութ է` կը պատճառ դարձած է որ մտածես թէ Աստուած անգութ է` կը պատճառ դարձած է որ մտածես թէ Աստուած անգութ է` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` 
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պպարտական ես Աստուծոյ, եւ պպարտական ես Աստուծոյ, եւ պպարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ էտք է խնդրես իրմէ որ ներէ էտք է խնդրես իրմէ որ ներէ էտք է խնդրես իրմէ որ ներէ 
քեզի:քեզի:քեզի:քեզի:    

Եթէ դառնութիւն մը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Եթէ դառնութիւն մը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Եթէ դառնութիւն մը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Եթէ դառնութիւն մը պատճառ դարձած է որ ուրանաս 
Աստուծոյ քաղցրութիւնը, կամ եթէ սիրելիի մը կորուստը Աստուծոյ քաղցրութիւնը, կամ եթէ սիրելիի մը կորուստը Աստուծոյ քաղցրութիւնը, կամ եթէ սիրելիի մը կորուստը Աստուծոյ քաղցրութիւնը, կամ եթէ սիրելիի մը կորուստը 
պատճառ դարձած է որ ուրանաս Աստուծոյ սէրը` կը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Աստուծոյ սէրը` կը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Աստուծոյ սէրը` կը պատճառ դարձած է որ ուրանաս Աստուծոյ սէրը` կը 
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նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` նշանակէ թէ մեղանչած ես Աստուծոյ դէմ, եւ ուստի` 
պարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրպարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրպարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրպարտական ես Աստուծոյ, եւ պէտք է խնդրես իրմէ որ ներէ ես իրմէ որ ներէ ես իրմէ որ ներէ ես իրմէ որ ներէ 
քեզի:քեզի:քեզի:քեզի:    

3) 3) 3) 3) Տէրունական աղօթքը` խունկի նման ամենօրեայ Տէրունական աղօթքը` խունկի նման ամենօրեայ Տէրունական աղօթքը` խունկի նման ամենօրեայ Տէրունական աղօթքը` խունկի նման ամենօրեայ 
դրութեամբ առ Աստուած բարձրացող աղօթք մը պէտք է դրութեամբ առ Աստուած բարձրացող աղօթք մը պէտք է դրութեամբ առ Աստուած բարձրացող աղօթք մը պէտք է դրութեամբ առ Աստուած բարձրացող աղօթք մը պէտք է 
ըլլայ: ըլլայ: ըլլայ: ըլլայ: ««««ԱմենօրեայԱմենօրեայԱմենօրեայԱմենօրեայ» » » » բառը միայն հացին չի վերաբերիր, այլ` բառը միայն հացին չի վերաբերիր, այլ` բառը միայն հացին չի վերաբերիր, այլ` բառը միայն հացին չի վերաբերիր, այլ` 
բոլոր աղօթքին: Ամէբոլոր աղօթքին: Ամէբոլոր աղօթքին: Ամէբոլոր աղօթքին: Ամէ´́́́ն օր պէտք է զԱստուած հայր կոչել, ն օր պէտք է զԱստուած հայր կոչել, ն օր պէտք է զԱստուած հայր կոչել, ն օր պէտք է զԱստուած հայր կոչել, 
ամէամէամէամէ´́́́ն օր պէտք է սրբաբանել իր անունը,ն օր պէտք է սրբաբանել իր անունը,ն օր պէտք է սրբաբանել իր անունը,ն օր պէտք է սրբաբանել իր անունը,    ամէամէամէամէ´́́́ն օր պէտք է ն օր պէտք է ն օր պէտք է ն օր պէտք է 
խնդրել իր արքայութեան գալուստը, ամէխնդրել իր արքայութեան գալուստը, ամէխնդրել իր արքայութեան գալուստը, ամէխնդրել իր արքայութեան գալուստը, ամէ´́́́ն օր պէտք է ն օր պէտք է ն օր պէտք է ն օր պէտք է 
խնդրել իր կամքին կատարումը, ամէխնդրել իր կամքին կատարումը, ամէխնդրել իր կամքին կատարումը, ամէխնդրել իր կամքին կատարումը, ամէ´́́́ն օր պէտք է հոգեւոր ն օր պէտք է հոգեւոր ն օր պէտք է հոգեւոր ն օր պէտք է հոգեւոր 
սնունդ հայցել, ամէսնունդ հայցել, ամէսնունդ հայցել, ամէսնունդ հայցել, ամէ´́́́ն օր պէտք է մեր գործած մեղքերուն ն օր պէտք է մեր գործած մեղքերուն ն օր պէտք է մեր գործած մեղքերուն ն օր պէտք է մեր գործած մեղքերուն 
համար ներում խնդրել. մենք ամէհամար ներում խնդրել. մենք ամէհամար ներում խնդրել. մենք ամէհամար ներում խնդրել. մենք ամէ´́́́ն օր մեղք ու յանցանք կը ն օր մեղք ու յանցանք կը ն օր մեղք ու յանցանք կը ն օր մեղք ու յանցանք կը 
գործենք, եւ ուստի` ամէգործենք, եւ ուստի` ամէգործենք, եւ ուստի` ամէգործենք, եւ ուստի` ամէ´́́́ն օր պէտք ն օր պէտք ն օր պէտք ն օր պէտք է ըսենք. է ըսենք. է ըսենք. է ըսենք. ««««ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ մեր մեր մեր մեր 
յանցանքներըյանցանքներըյանցանքներըյանցանքները»:»:»:»:    

ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ներէր, ներէր, ներէր, ներէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքները, ներէմեր յանցանքները, ներէմեր յանցանքները, ներէմեր յանցանքները, ներէ´ ´ ´ ´ Անմեղիդ դէմ Անմեղիդ դէմ Անմեղիդ դէմ Անմեղիդ դէմ 
մեր գործած մեղքերը:մեր գործած մեղքերը:մեր գործած մեղքերը:մեր գործած մեղքերը:    

ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ հնազանդութիւն Սպասողիդ դէմ մեր ցուցաբերած հնազանդութիւն Սպասողիդ դէմ մեր ցուցաբերած հնազանդութիւն Սպասողիդ դէմ մեր ցուցաբերած հնազանդութիւն Սպասողիդ դէմ մեր ցուցաբերած 
անհնազանդութիւնը:անհնազանդութիւնը:անհնազանդութիւնը:անհնազանդութիւնը:    

ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ կամքիդ գործադրումը Պահանջողիդ դէմ մեր կամքիդ գործադրումը Պահանջողիդ դէմ մեր կամքիդ գործադրումը Պահանջողիդ դէմ մեր կամքիդ գործադրումը Պահանջողիդ դէմ մեր 
ցուցաբերած կամապաշտութիւնը:ցուցաբերած կամապաշտութիւնը:ցուցաբերած կամապաշտութիւնը:ցուցաբերած կամապաշտութիւնը:    

ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ համբեհամբեհամբեհամբերատարութեանդ դիմաց մեր յայտնաբերած րատարութեանդ դիմաց մեր յայտնաբերած րատարութեանդ դիմաց մեր յայտնաբերած րատարութեանդ դիմաց մեր յայտնաբերած 
յամառութիւնն ու կամակորութիւնը:յամառութիւնն ու կամակորութիւնը:յամառութիւնն ու կամակորութիւնը:յամառութիւնն ու կամակորութիւնը:    

ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ բացարձակ մեծութեանդ դիմաց մեր անխոնարհ բացարձակ մեծութեանդ դիմաց մեր անխոնարհ բացարձակ մեծութեանդ դիմաց մեր անխոնարհ բացարձակ մեծութեանդ դիմաց մեր անխոնարհ 
վերաբերմունքը:վերաբերմունքը:վերաբերմունքը:վերաբերմունքը:    

ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ Պարտատիրոջդ դէմ մեր ունեցած պարտքերը:Պարտատիրոջդ դէմ մեր ունեցած պարտքերը:Պարտատիրոջդ դէմ մեր ունեցած պարտքերը:Պարտատիրոջդ դէմ մեր ունեցած պարտքերը:    
ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ Օրնէսդիրիդ դէմ մեր ըրած անօրէնութիւնները: Օրնէսդիրիդ դէմ մեր ըրած անօրէնութիւնները: Օրնէսդիրիդ դէմ մեր ըրած անօրէնութիւնները: Օրնէսդիրիդ դէմ մեր ըրած անօրէնութիւնները:     
ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ Սրբութեանդ դէմ մեր գործած պղծոՍրբութեանդ դէմ մեր գործած պղծոՍրբութեանդ դէմ մեր գործած պղծոՍրբութեանդ դէմ մեր գործած պղծութիւնները:ւթիւնները:ւթիւնները:ւթիւնները:    
ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ սիրոյդ դիմաց մեր ցոյց տուած ապերախտութիւնը:սիրոյդ դիմաց մեր ցոյց տուած ապերախտութիւնը:սիրոյդ դիմաց մեր ցոյց տուած ապերախտութիւնը:սիրոյդ դիմաց մեր ցոյց տուած ապերախտութիւնը:    
4) 4) 4) 4) ««««ՆերէՆերէՆերէՆերէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքները»:»:»:»:    Ճիշդ է որ Արարիչն Ճիշդ է որ Արարիչն Ճիշդ է որ Արարիչն Ճիշդ է որ Արարիչն 

Աստուած մեր նմաններուն դէմ մեր գործած մեղքերը` նախ Աստուած մեր նմաններուն դէմ մեր գործած մեղքերը` նախ Աստուած մեր նմաններուն դէմ մեր գործած մեղքերը` նախ Աստուած մեր նմաններուն դէմ մեր գործած մեղքերը` նախ 
իրեիրեիրեիրե´́́́ն դէմ գործուած կը համարէ, եւ սակայն, անոնք նաեւ չեն ն դէմ գործուած կը համարէ, եւ սակայն, անոնք նաեւ չեն ն դէմ գործուած կը համարէ, եւ սակայն, անոնք նաեւ չեն ն դէմ գործուած կը համարէ, եւ սակայն, անոնք նաեւ չեն 
դադրիր մեր նմաններուն դէմ գործուած ըլլալէ:դադրիր մեր նմաններուն դէմ գործուած ըլլալէ:դադրիր մեր նմաններուն դէմ գործուած ըլլալէ:դադրիր մեր նմաններուն դէմ գործուած ըլլալէ:    
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Եկէք քննենք մեր անձերը ու տեսնենք, թէ մենք որո՞նց Եկէք քննենք մեր անձերը ու տեսնենք, թէ մենք որո՞նց Եկէք քննենք մեր անձերը ու տեսնենք, թէ մենք որո՞նց Եկէք քննենք մեր անձերը ու տեսնենք, թէ մենք որո՞նց 
դէմ եւ ի՞նչ բաներու դէմ մեղք գործած ենք.դէմ եւ ի՞նչ բաներու դէմ մեղք գործած ենք.դէմ եւ ի՞նչ բաներու դէմ մեղք գործած ենք.դէմ եւ ի՞նչ բաներու դէմ մեղք գործած ենք.----    

Մեղք չե՞նք գործած մեր ծնողներուն դէմ: Երբեւիցէ Մեղք չե՞նք գործած մեր ծնողներուն դէմ: Երբեւիցէ Մեղք չե՞նք գործած մեր ծնողներուն դէմ: Երբեւիցէ Մեղք չե՞նք գործած մեր ծնողներուն դէմ: Երբեւիցէ 
անհնազանդ չե՞նք եղած անոնց հանդէպ: Չե՞նք ցաւցուցած անհնազանդ չե՞նք եղած անոնց հանդէպ: Չե՞նք ցաւցուցած անհնազանդ չե՞նք եղած անոնց հանդէպ: Չե՞նք ցաւցուցած անհնազանդ չե՞նք եղած անոնց հանդէպ: Չե՞նք ցաւցուցած 
անոնց այն սիրտերը` որոնք այնքան գուրգուրանքով սիրած անոնց այն սիրտերը` որոնք այնքան գուրգուրանքով սիրած անոնց այն սիրտերը` որոնք այնքան գուրգուրանքով սիրած անոնց այն սիրտերը` որոնք այնքան գուրգուրանքով սիրած 
ու փայփայած եու փայփայած եու փայփայած եու փայփայած են մեզ:ն մեզ:ն մեզ:ն մեզ:    

Մեղք չե՞նք գործած մեր եղբօր կամ քրոջ դէմ: Չէ՞ պատաՄեղք չե՞նք գործած մեր եղբօր կամ քրոջ դէմ: Չէ՞ պատաՄեղք չե՞նք գործած մեր եղբօր կամ քրոջ դէմ: Չէ՞ պատաՄեղք չե՞նք գործած մեր եղբօր կամ քրոջ դէմ: Չէ՞ պատա----
հած որ առանձին թողուցածհած որ առանձին թողուցածհած որ առանձին թողուցածհած որ առանձին թողուցած    ենք ենք ենք ենք զանոնք, երբ անոնք մեր զանոնք, երբ անոնք մեր զանոնք, երբ անոնք մեր զանոնք, երբ անոնք մեր 
օգնութեան կարիքը ունէին: Եթէ տունի կամ դրամի կամ օգնութեան կարիքը ունէին: Եթէ տունի կամ դրամի կամ օգնութեան կարիքը ունէին: Եթէ տունի կամ դրամի կամ օգնութեան կարիքը ունէին: Եթէ տունի կամ դրամի կամ 
ուրիշ ոեւէ բանի համար վշտացուցած ենք մեր եղբայրը կամ ուրիշ ոեւէ բանի համար վշտացուցած ենք մեր եղբայրը կամ ուրիշ ոեւէ բանի համար վշտացուցած ենք մեր եղբայրը կամ ուրիշ ոեւէ բանի համար վշտացուցած ենք մեր եղբայրը կամ 
քոյրը` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:քոյրը` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:քոյրը` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:քոյրը` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:    

ՄՄՄՄեղք չե՞նք գործած մեր զաւակներուն դէմ: Անտարբեր եղք չե՞նք գործած մեր զաւակներուն դէմ: Անտարբեր եղք չե՞նք գործած մեր զաւակներուն դէմ: Անտարբեր եղք չե՞նք գործած մեր զաւակներուն դէմ: Անտարբեր 
չե՞նք գտնուած անոնց քրիստոնէական դաստիարակութեան չե՞նք գտնուած անոնց քրիստոնէական դաստիարակութեան չե՞նք գտնուած անոնց քրիստոնէական դաստիարակութեան չե՞նք գտնուած անոնց քրիստոնէական դաստիարակութեան 
նկատմամբ: Եթէ մեր զաւակներուն չենք սորվեցուցած սիրել նկատմամբ: Եթէ մեր զաւակներուն չենք սորվեցուցած սիրել նկատմամբ: Եթէ մեր զաւակներուն չենք սորվեցուցած սիրել նկատմամբ: Եթէ մեր զաւակներուն չենք սորվեցուցած սիրել 
Քրիստոսը ու վստահիլ անոր, եթէ անոնց չենք սորվեցուցած Քրիստոսը ու վստահիլ անոր, եթէ անոնց չենք սորվեցուցած Քրիստոսը ու վստահիլ անոր, եթէ անոնց չենք սորվեցուցած Քրիստոսը ու վստահիլ անոր, եթէ անոնց չենք սորվեցուցած 
կարդալ Աստուածաշունչը ու սիրել եկեղեցին` կը նշանակէ կարդալ Աստուածաշունչը ու սիրել եկեղեցին` կը նշանակէ կարդալ Աստուածաշունչը ու սիրել եկեղեցին` կը նշանակէ կարդալ Աստուածաշունչը ու սիրել եկեղեցին` կը նշանակէ 
թէթէթէթէ    մեղանչած ենք անոնց դէմ:մեղանչած ենք անոնց դէմ:մեղանչած ենք անոնց դէմ:մեղանչած ենք անոնց դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած աղքատին դէմ: Եթէ անտարբեր Մեղք չե՞նք գործած աղքատին դէմ: Եթէ անտարբեր Մեղք չե՞նք գործած աղքատին դէմ: Եթէ անտարբեր Մեղք չե՞նք գործած աղքատին դէմ: Եթէ անտարբեր 
գտնուած ենք աղքատներուն ցաւին ու կարիքին հանդէպ, գտնուած ենք աղքատներուն ցաւին ու կարիքին հանդէպ, գտնուած ենք աղքատներուն ցաւին ու կարիքին հանդէպ, գտնուած ենք աղքատներուն ցաւին ու կարիքին հանդէպ, 
տառապանքին ու նեղութեան հանդէպ, կանչին ու խնդրանտառապանքին ու նեղութեան հանդէպ, կանչին ու խնդրանտառապանքին ու նեղութեան հանդէպ, կանչին ու խնդրանտառապանքին ու նեղութեան հանդէպ, կանչին ու խնդրան----
քին հանդէպ` կը նշանակէ թէ մեղք գործած ենք անոնց դէմ:քին հանդէպ` կը նշանակէ թէ մեղք գործած ենք անոնց դէմ:քին հանդէպ` կը նշանակէ թէ մեղք գործած ենք անոնց դէմ:քին հանդէպ` կը նշանակէ թէ մեղք գործած ենք անոնց դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած անտէր ու անպաշտպանՄեղք չե՞նք գործած անտէր ու անպաշտպանՄեղք չե՞նք գործած անտէր ու անպաշտպանՄեղք չե՞նք գործած անտէր ու անպաշտպան    մարդուն մարդուն մարդուն մարդուն 
դէմ: Եթէ անտէր եղողին տէր չենք կանգնած ու անպաշտպան դէմ: Եթէ անտէր եղողին տէր չենք կանգնած ու անպաշտպան դէմ: Եթէ անտէր եղողին տէր չենք կանգնած ու անպաշտպան դէմ: Եթէ անտէր եղողին տէր չենք կանգնած ու անպաշտպան 
եղողին պաշտպան չենք դարձած` կը նշանակէ թէ մեղանչած եղողին պաշտպան չենք դարձած` կը նշանակէ թէ մեղանչած եղողին պաշտպան չենք դարձած` կը նշանակէ թէ մեղանչած եղողին պաշտպան չենք դարձած` կը նշանակէ թէ մեղանչած 
ենք անոնց դէմ:ենք անոնց դէմ:ենք անոնց դէմ:ենք անոնց դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած մեր բարեկամին ու ընկերոջ դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած մեր բարեկամին ու ընկերոջ դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած մեր բարեկամին ու ընկերոջ դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած մեր բարեկամին ու ընկերոջ դէմ: Եթէ 
ոեւէ առիթով անհաւատարիմ գտնուած ենք անոնց հանդէպ, ոեւէ առիթով անհաւատարիմ գտնուած ենք անոնց հանդէպ, ոեւէ առիթով անհաւատարիմ գտնուած ենք անոնց հանդէպ, ոեւէ առիթով անհաւատարիմ գտնուած ենք անոնց հանդէպ, 
կամ նեղութեան ատեն զիրենք ակամ նեղութեան ատեն զիրենք ակամ նեղութեան ատեն զիրենք ակամ նեղութեան ատեն զիրենք առանձին թողուցած ենք` կը ռանձին թողուցած ենք` կը ռանձին թողուցած ենք` կը ռանձին թողուցած ենք` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք անոնց դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած մեր դրացիին դէմ: Եթէ ան բան մը Մեղք չե՞նք գործած մեր դրացիին դէմ: Եթէ ան բան մը Մեղք չե՞նք գործած մեր դրացիին դէմ: Եթէ ան բան մը Մեղք չե՞նք գործած մեր դրացիին դէմ: Եթէ ան բան մը 
ուզած է մեզմէ եւ մենք սուտ խօսելով` ուզած է մեզմէ եւ մենք սուտ խօսելով` ուզած է մեզմէ եւ մենք սուտ խօսելով` ուզած է մեզմէ եւ մենք սուտ խօսելով` ««««չունինքչունինքչունինքչունինք» » » » ըսած ենք, ըսած ենք, ըսած ենք, ըսած ենք, 
կամ մեր քով գալ ու քիչ մը հանգստանալ ուզած է եւ մենք կամ մեր քով գալ ու քիչ մը հանգստանալ ուզած է եւ մենք կամ մեր քով գալ ու քիչ մը հանգստանալ ուզած է եւ մենք կամ մեր քով գալ ու քիչ մը հանգստանալ ուզած է եւ մենք 
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սուտ խօսելով սուտ խօսելով սուտ խօսելով սուտ խօսելով ««««հիւր ունինքհիւր ունինքհիւր ունինքհիւր ունինք» » » » կամ կամ կամ կամ ««««տեղ մը տեղ մը տեղ մը տեղ մը պիտի երթանքպիտի երթանքպիտի երթանքպիտի երթանք» » » » 
ըսած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր դրացիին դէմ:ըսած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր դրացիին դէմ:ըսած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր դրացիին դէմ:ըսած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր դրացիին դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած մեր գործատիրոջ դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած մեր գործատիրոջ դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած մեր գործատիրոջ դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած մեր գործատիրոջ դէմ: Եթէ երբեք 
անհաւատարիմ կամ ժրաջան չենք գտնուած մեր գործին մէջ` անհաւատարիմ կամ ժրաջան չենք գտնուած մեր գործին մէջ` անհաւատարիմ կամ ժրաջան չենք գտնուած մեր գործին մէջ` անհաւատարիմ կամ ժրաջան չենք գտնուած մեր գործին մէջ` 
կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր գործատիրոջ դէմ:կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր գործատիրոջ դէմ:կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր գործատիրոջ դէմ:կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր գործատիրոջ դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած մեր յաճախորդներուն դէմ: Մեղք չե՞նք գործած մեր յաճախորդներուն դէմ: Մեղք չե՞նք գործած մեր յաճախորդներուն դէմ: Մեղք չե՞նք գործած մեր յաճախորդներուն դէմ: Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
ոեւէ բան ծախած կամ ըրած ատեննիս արդար գինէն աւելի ոեւէ բան ծախած կամ ըրած ատեննիս արդար գինէն աւելի ոեւէ բան ծախած կամ ըրած ատեննիս արդար գինէն աւելի ոեւէ բան ծախած կամ ըրած ատեննիս արդար գինէն աւելի 
պահանջած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր պահանջած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր պահանջած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր պահանջած ենք` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր 
յաճախորդներուն դէմ:յաճախորդներուն դէմ:յաճախորդներուն դէմ:յաճախորդներուն դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած Հայրենիքին դէմ: Եթէ ունեցած ենք Մեղք չե՞նք գործած Հայրենիքին դէմ: Եթէ ունեցած ենք Մեղք չե՞նք գործած Հայրենիքին դէմ: Եթէ ունեցած ենք Մեղք չե՞նք գործած Հայրենիքին դէմ: Եթէ ունեցած ենք 
ոեւէ պարտականութիւն Հայրենիքին դէմ ու թերացած ենք ոեւէ պարտականութիւն Հայրենիքին դէմ ու թերացած ենք ոեւէ պարտականութիւն Հայրենիքին դէմ ու թերացած ենք ոեւէ պարտականութիւն Հայրենիքին դէմ ու թերացած ենք 
մեր պարտականութեան մէջ` կը նշանմեր պարտականութեան մէջ` կը նշանմեր պարտականութեան մէջ` կը նշանմեր պարտականութեան մէջ` կը նշանակէ թէ մեղանչած ենք ակէ թէ մեղանչած ենք ակէ թէ մեղանչած ենք ակէ թէ մեղանչած ենք 
մեր Հայրենիքին դէմ, եւ Աստուծոյ դէմ` որ պարգեւիչն է մեր մեր Հայրենիքին դէմ, եւ Աստուծոյ դէմ` որ պարգեւիչն է մեր մեր Հայրենիքին դէմ, եւ Աստուծոյ դէմ` որ պարգեւիչն է մեր մեր Հայրենիքին դէմ, եւ Աստուծոյ դէմ` որ պարգեւիչն է մեր 
Հայրենիքին:Հայրենիքին:Հայրենիքին:Հայրենիքին:    

Մեղք չե՞նք գործած եկեղեցիին դէմ: Եթէ երբեք հեռու Մեղք չե՞նք գործած եկեղեցիին դէմ: Եթէ երբեք հեռու Մեղք չե՞նք գործած եկեղեցիին դէմ: Եթէ երբեք հեռու Մեղք չե՞նք գործած եկեղեցիին դէմ: Եթէ երբեք հեռու 
եղած ենք եկեղեցիէն, եթէ երբեք լքած ենք մեր մայրենի եղած ենք եկեղեցիէն, եթէ երբեք լքած ենք մեր մայրենի եղած ենք եկեղեցիէն, եթէ երբեք լքած ենք մեր մայրենի եղած ենք եկեղեցիէն, եթէ երբեք լքած ենք մեր մայրենի 
եկեղեցին, եթէ երբեք քննադատած ենք մեր եկեղեցին առանց եկեղեցին, եթէ երբեք քննադատած ենք մեր եկեղեցին առանց եկեղեցին, եթէ երբեք քննադատած ենք մեր եկեղեցին առանց եկեղեցին, եթէ երբեք քննադատած ենք մեր եկեղեցին առանց 
երբեք աղօթելու երբեք աղօթելու երբեք աղօթելու երբեք աղօթելու անոր զօրացման ու նորոգման համար` կը անոր զօրացման ու նորոգման համար` կը անոր զօրացման ու նորոգման համար` կը անոր զօրացման ու նորոգման համար` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր եկեղեցիին դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր եկեղեցիին դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր եկեղեցիին դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք մեր եկեղեցիին դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ: Եթէ Մեղք չե՞նք գործած Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ: Եթէ 
երբեք անհաւատութեամբ, կամ թերահաւատութեամբ, կամ երբեք անհաւատութեամբ, կամ թերահաւատութեամբ, կամ երբեք անհաւատութեամբ, կամ թերահաւատութեամբ, կամ երբեք անհաւատութեամբ, կամ թերահաւատութեամբ, կամ 
անտարբերութեամբ, կամ անապաշխար սրտով հաղորդուած անտարբերութեամբ, կամ անապաշխար սրտով հաղորդուած անտարբերութեամբ, կամ անապաշխար սրտով հաղորդուած անտարբերութեամբ, կամ անապաշխար սրտով հաղորդուած 
ենք Տիրոջ մարմինով ու արիւնով`ենք Տիրոջ մարմինով ու արիւնով`ենք Տիրոջ մարմինով ու արիւնով`ենք Տիրոջ մարմինով ու արիւնով`    կը նշանակէ թէ մեղանչած կը նշանակէ թէ մեղանչած կը նշանակէ թէ մեղանչած կը նշանակէ թէ մեղանչած 
ենք Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ:ենք Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ:ենք Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ:ենք Տիրոջ մարմինին ու արեան դէմ:    

Մեղք չե՞նք գործած Աստուածաշունչին դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած Աստուածաշունչին դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած Աստուածաշունչին դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած Աստուածաշունչին դէմ: Եթէ երբեք 
չենք կարդացած Աստուածաշունչը, կամ քիչ կարդացած ենք, չենք կարդացած Աստուածաշունչը, կամ քիչ կարդացած ենք, չենք կարդացած Աստուածաշունչը, կամ քիչ կարդացած ենք, չենք կարդացած Աստուածաշունչը, կամ քիչ կարդացած ենք, 
կամ կը կարդանք բայց հոն գրուածին չենք հաւատար` կը կամ կը կարդանք բայց հոն գրուածին չենք հաւատար` կը կամ կը կարդանք բայց հոն գրուածին չենք հաւատար` կը կամ կը կարդանք բայց հոն գրուածին չենք հաւատար` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ենք Աստուածաշունչին դէմ:  նշանակէ թէ մեղանչած ենք Աստուածաշունչին դէմ:  նշանակէ թէ մեղանչած ենք Աստուածաշունչին դէմ:  նշանակէ թէ մեղանչած ենք Աստուածաշունչին դէմ:      

ՄՄՄՄեղք չե՞նք գործած ճշմարտութեան դէմ:եղք չե՞նք գործած ճշմարտութեան դէմ:եղք չե՞նք գործած ճշմարտութեան դէմ:եղք չե՞նք գործած ճշմարտութեան դէմ:    Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք Եթէ երբեք 
խեղաթիւրած կամ այլափոխած ենք ճշմարտութիւնը, կամ խեղաթիւրած կամ այլափոխած ենք ճշմարտութիւնը, կամ խեղաթիւրած կամ այլափոխած ենք ճշմարտութիւնը, կամ խեղաթիւրած կամ այլափոխած ենք ճշմարտութիւնը, կամ 
եթէ երբեք սուտ խօսած ենք մեր նմանին` կը նշանակէ թէ եթէ երբեք սուտ խօսած ենք մեր նմանին` կը նշանակէ թէ եթէ երբեք սուտ խօսած ենք մեր նմանին` կը նշանակէ թէ եթէ երբեք սուտ խօսած ենք մեր նմանին` կը նշանակէ թէ 
մեղանչած ենք ճշմարտութեան դէմ:մեղանչած ենք ճշմարտութեան դէմ:մեղանչած ենք ճշմարտութեան դէմ:մեղանչած ենք ճշմարտութեան դէմ:    
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Մեղք չե՞նք գործած արդարութեան դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած արդարութեան դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած արդարութեան դէմ: Եթէ երբեք Մեղք չե՞նք գործած արդարութեան դէմ: Եթէ երբեք 
անարդար գտնուած ենք անձի մը հանդէպ, անարդար գտնուած ենք անձի մը հանդէպ, անարդար գտնուած ենք անձի մը հանդէպ, անարդար գտնուած ենք անձի մը հանդէպ, կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք կամ եթէ երբեք 
ոեւէ առիթով կողմնակից չենք եղած արդարութեան` կը ոեւէ առիթով կողմնակից չենք եղած արդարութեան` կը ոեւէ առիթով կողմնակից չենք եղած արդարութեան` կը ոեւէ առիթով կողմնակից չենք եղած արդարութեան` կը 
նշանակէ թէ մեղանչած ենք արդարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք արդարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք արդարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղանչած ենք արդարութեան դէմ:    

Եւ տակաւին, եթէ երբեք չարութիւն խորհած ենք` կը Եւ տակաւին, եթէ երբեք չարութիւն խորհած ենք` կը Եւ տակաւին, եթէ երբեք չարութիւն խորհած ենք` կը Եւ տակաւին, եթէ երբեք չարութիւն խորհած ենք` կը 
նշանակէ թէ մեղք գործած ենք բարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղք գործած ենք բարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղք գործած ենք բարութեան դէմ:նշանակէ թէ մեղք գործած ենք բարութեան դէմ:    

Եթէ երբեք կախարդներու դիմած ենք` կը նշանակէ թէ Եթէ երբեք կախարդներու դիմած ենք` կը նշանակէ թէ Եթէ երբեք կախարդներու դիմած ենք` կը նշանակէ թէ Եթէ երբեք կախարդներու դիմած ենք` կը նշանակէ թէ 
մեղք գործած ենք Ամեղք գործած ենք Ամեղք գործած ենք Ամեղք գործած ենք Աստուծոյ միակութեան դէմ:ստուծոյ միակութեան դէմ:ստուծոյ միակութեան դէմ:ստուծոյ միակութեան դէմ:    

Եթէ երբեք պիղծ մտածումներ ունեցած ենք` կը նշանակէ Եթէ երբեք պիղծ մտածումներ ունեցած ենք` կը նշանակէ Եթէ երբեք պիղծ մտածումներ ունեցած ենք` կը նշանակէ Եթէ երբեք պիղծ մտածումներ ունեցած ենք` կը նշանակէ 
թէ մեղք գործած ենք Սուրբ Հոգիին դէմ:թէ մեղք գործած ենք Սուրբ Հոգիին դէմ:թէ մեղք գործած ենք Սուրբ Հոգիին դէմ:թէ մեղք գործած ենք Սուրբ Հոգիին դէմ:    

5) 5) 5) 5) Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել` Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել` Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել` Յիսուս կը սորվեցնէ մեզի աղօթել` ««««ննններէերէերէերէ´ ´ ´ ´ մեր մեր մեր մեր 
յանցանքներըյանցանքներըյանցանքներըյանցանքները»»»», , , , եւ ոեւ ոեւ ոեւ ո´́́́չ թէ`չ թէ`չ թէ`չ թէ` « « « «ներէներէներէներէ´ ´ ´ ´ իմ յանցանքներսիմ յանցանքներսիմ յանցանքներսիմ յանցանքներս»:»:»:»:    Մենք Մենք Մենք Մենք 
իրարու դէմ մեղք կը գործենք, եւ ուստի` պարտաւոիրարու դէմ մեղք կը գործենք, եւ ուստի` պարտաւոիրարու դէմ մեղք կը գործենք, եւ ուստի` պարտաւոիրարու դէմ մեղք կը գործենք, եւ ուստի` պարտաւոր ենք ր ենք ր ենք ր ենք 
իրարու դէմ մեր գործած մեղքերուն ներման համար իրարու դէմ մեր գործած մեղքերուն ներման համար իրարու դէմ մեր գործած մեղքերուն ներման համար իրարու դէմ մեր գործած մեղքերուն ներման համար 
աղօթելու: Երբ կ'ըսենք. աղօթելու: Երբ կ'ըսենք. աղօթելու: Երբ կ'ըսենք. աղօթելու: Երբ կ'ըսենք. ««««ՆՆՆՆերէերէերէերէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքները»»»», , , , ըսել ըսել ըսել ըսել 
կ'ուզենք. կ'ուզենք. կ'ուզենք. կ'ուզենք. ««««Ներէ նմանիս դէմ գործած յանցանքս, եւ ներէ ինծի Ներէ նմանիս դէմ գործած յանցանքս, եւ ներէ ինծի Ներէ նմանիս դէմ գործած յանցանքս, եւ ներէ ինծի Ներէ նմանիս դէմ գործած յանցանքս, եւ ներէ ինծի 
դէմ գործած նմանիս յանցանքը: Ներէդէմ գործած նմանիս յանցանքը: Ներէդէմ գործած նմանիս յանցանքը: Ներէդէմ գործած նմանիս յանցանքը: Ներէ´ ´ ´ ´ զիս` որ ցաւցուցած եմ զիս` որ ցաւցուցած եմ զիս` որ ցաւցուցած եմ զիս` որ ցաւցուցած եմ 
եղբօրս, եւ ներէ եղբօրս` որ ցաւցուցած է զեղբօրս, եւ ներէ եղբօրս` որ ցաւցուցած է զեղբօրս, եւ ներէ եղբօրս` որ ցաւցուցած է զեղբօրս, եւ ներէ եղբօրս` որ ցաւցուցած է զիսիսիսիս»:»:»:»:    Յիսուս կ'ուզէ Յիսուս կ'ուզէ Յիսուս կ'ուզէ Յիսուս կ'ուզէ 
որ իրարու մեղքերու ներման համար աղօթենք, նախ, որ իրարու մեղքերու ներման համար աղօթենք, նախ, որ իրարու մեղքերու ներման համար աղօթենք, նախ, որ իրարու մեղքերու ներման համար աղօթենք, նախ, 
որպէսզի ատիկա պատճառ դառնայ որ իրար սիրել եւ որպէսզի ատիկա պատճառ դառնայ որ իրար սիրել եւ որպէսզի ատիկա պատճառ դառնայ որ իրար սիրել եւ որպէսզի ատիկա պատճառ դառնայ որ իրար սիրել եւ 
իրարու հանդէպ հոգատար ըլլալ սորվինք, եւ երկրորդ, իրարու հանդէպ հոգատար ըլլալ սորվինք, եւ երկրորդ, իրարու հանդէպ հոգատար ըլլալ սորվինք, եւ երկրորդ, իրարու հանդէպ հոգատար ըլլալ սորվինք, եւ երկրորդ, 
որպէսզի զգուշանանք իրարու դէմ մեղք գործելէ եւ իրար որպէսզի զգուշանանք իրարու դէմ մեղք գործելէ եւ իրար որպէսզի զգուշանանք իրարու դէմ մեղք գործելէ եւ իրար որպէսզի զգուշանանք իրարու դէմ մեղք գործելէ եւ իրար 
վիրաւորելէ:վիրաւորելէ:վիրաւորելէ:վիրաւորելէ:    

6) 6) 6) 6) ««««Ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնցԻնչպէս որ մենք կը ներենք անոնցԻնչպէս որ մենք կը ներենք անոնցԻնչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` ` ` ` որոնք մեզի դէմ որոնք մեզի դէմ որոնք մեզի դէմ որոնք մեզի դէմ 
նոյնպէս յանցանք գործած եննոյնպէս յանցանք գործած եննոյնպէս յանցանք գործած եննոյնպէս յանցանք գործած են»:»:»:»:    Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` Տառացիօրէն` ««««իիիինչպէս որ նչպէս որ նչպէս որ նչպէս որ 
մենք կը ներենք մեր պարտականներունմենք կը ներենք մեր պարտականներունմենք կը ներենք մեր պարտականներունմենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:»:»:»:    Ոմանք տուեալ Ոմանք տուեալ Ոմանք տուեալ Ոմանք տուեալ 
տողը բացատրելով, կ'ըսեն, թէտողը բացատրելով, կ'ըսեն, թէտողը բացատրելով, կ'ըսեն, թէտողը բացատրելով, կ'ըսեն, թէ    Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի Աստուծոյ կողմէ մեզի 
շնորհուած ներումը` պայմանաւորուած չէ ուրիշներուն մեր շնորհուած ներումը` պայմանաւորուած չէ ուրիշներուն մեր շնորհուած ներումը` պայմանաւորուած չէ ուրիշներուն մեր շնորհուած ներումը` պայմանաւորուած չէ ուրիշներուն մեր 
շնորհած ներումով. եւ սակայն, ես կը կարշնորհած ներումով. եւ սակայն, ես կը կարշնորհած ներումով. եւ սակայն, ես կը կարշնորհած ներումով. եւ սակայն, ես կը կարծեմ որ ծեմ որ ծեմ որ ծեմ որ 
պայմանաւորուած է: Այս աղօթքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, պայմանաւորուած է: Այս աղօթքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, պայմանաւորուած է: Այս աղօթքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, պայմանաւորուած է: Այս աղօթքով, Յիսուս սորվեցուց մեզի, 
որ եթէ երբեք կ'ուզենք որ Աստուած ներէ մեզի` մենք ալ որ եթէ երբեք կ'ուզենք որ Աստուած ներէ մեզի` մենք ալ որ եթէ երբեք կ'ուզենք որ Աստուած ներէ մեզի` մենք ալ որ եթէ երբեք կ'ուզենք որ Աստուած ներէ մեզի` մենք ալ 
պէտք է ներենք մեր նմաններուն: Աստուած չիպէտք է ներենք մեր նմաններուն: Աստուած չիպէտք է ներենք մեր նմաններուն: Աստուած չիպէտք է ներենք մեր նմաններուն: Աստուած չի´ ´ ´ ´ ներեր ներեր ներեր ներեր 
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աններող հոգի ունեցողին, գթութիւն չիաններող հոգի ունեցողին, գթութիւն չիաններող հոգի ունեցողին, գթութիւն չիաններող հոգի ունեցողին, գթութիւն չի´ ´ ´ ´ ցուցաբերեր` ցուցաբերեր` ցուցաբերեր` ցուցաբերեր` 
անգութին հանդէպ, չ'ողորմիր անողորմին: Աստուած անգութին հանդէպ, չ'ողորմիր անողորմին: Աստուած անգութին հանդէպ, չ'ողորմիր անողորմին: Աստուած անգութին հանդէպ, չ'ողորմիր անողորմին: Աստուած կը կը կը կը 
ներէ, կը գթայ ու կ'ողորմի միայն անոնց` որոնք ներում, գութ ներէ, կը գթայ ու կ'ողորմի միայն անոնց` որոնք ներում, գութ ներէ, կը գթայ ու կ'ողորմի միայն անոնց` որոնք ներում, գութ ներէ, կը գթայ ու կ'ողորմի միայն անոնց` որոնք ներում, գութ 
ու ողորմութիւն կը ցուցաբերեն իրենց նմաններուն հանդէպ: ու ողորմութիւն կը ցուցաբերեն իրենց նմաններուն հանդէպ: ու ողորմութիւն կը ցուցաբերեն իրենց նմաններուն հանդէպ: ու ողորմութիւն կը ցուցաբերեն իրենց նմաններուն հանդէպ: 
Ճիշդ է որ Աստուած կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին, Ճիշդ է որ Աստուած կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին, Ճիշդ է որ Աստուած կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին, Ճիշդ է որ Աստուած կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին, 
բայց ատիկա համբերութիւն է եւ ոբայց ատիկա համբերութիւն է եւ ոբայց ատիկա համբերութիւն է եւ ոբայց ատիկա համբերութիւն է եւ ո´́́́չ թէ ներում, գութ կամ չ թէ ներում, գութ կամ չ թէ ներում, գութ կամ չ թէ ներում, գութ կամ 
ողորմութիւն: Կը համբերէ աններող հոգողորմութիւն: Կը համբերէ աններող հոգողորմութիւն: Կը համբերէ աններող հոգողորմութիւն: Կը համբերէ աններող հոգի ունեցողին այն ի ունեցողին այն ի ունեցողին այն ի ունեցողին այն 
յոյսով, որ ան փոխէ իր ընթացքը եւ ներէ զինք ցաւցուցած յոյսով, որ ան փոխէ իր ընթացքը եւ ներէ զինք ցաւցուցած յոյսով, որ ան փոխէ իր ընթացքը եւ ներէ զինք ցաւցուցած յոյսով, որ ան փոխէ իր ընթացքը եւ ներէ զինք ցաւցուցած 
մարդոց, որպէսզի ինքն ալ իր կարգին ներէ անոր:մարդոց, որպէսզի ինքն ալ իր կարգին ներէ անոր:մարդոց, որպէսզի ինքն ալ իր կարգին ներէ անոր:մարդոց, որպէսզի ինքն ալ իր կարգին ներէ անոր:    

Ճիշդ է որ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու քաւեց բոլորիս Ճիշդ է որ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու քաւեց բոլորիս Ճիշդ է որ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու քաւեց բոլորիս Ճիշդ է որ Քրիստոս իր արիւնը թափեց ու քաւեց բոլորիս 
մեղքերը, բայց այդ քաւութիւնը մեր սեփականութիւնը չի մեղքերը, բայց այդ քաւութիւնը մեր սեփականութիւնը չի մեղքերը, բայց այդ քաւութիւնը մեր սեփականութիւնը չի մեղքերը, բայց այդ քաւութիւնը մեր սեփականութիւնը չի 
դառնար եթէ երբեք չապաշխարենք ու մեր կարգդառնար եթէ երբեք չապաշխարենք ու մեր կարգդառնար եթէ երբեք չապաշխարենք ու մեր կարգդառնար եթէ երբեք չապաշխարենք ու մեր կարգին չներենք ին չներենք ին չներենք ին չներենք 
մեր նմաններուն: Աններող ծառային առակին մէջ կը մեր նմաններուն: Աններող ծառային առակին մէջ կը մեր նմաններուն: Աններող ծառային առակին մէջ կը մեր նմաններուն: Աններող ծառային առակին մէջ կը 
տեսնենք, թէ թագաւորը ներում շնորհեց տեսնենք, թէ թագաւորը ներում շնորհեց տեսնենք, թէ թագաւորը ներում շնորհեց տեսնենք, թէ թագաւորը ներում շնորհեց ««««միլիոնաւոր ոսկի միլիոնաւոր ոսկի միլիոնաւոր ոսկի միլիոնաւոր ոսկի 
պարտքպարտքպարտքպարտք» » » » ունեցող իր պարտապունեցող իր պարտապունեցող իր պարտապունեցող իր պարտապանին, բայց այդանին, բայց այդանին, բայց այդանին, բայց այդ    ներումը անոր ներումը անոր ներումը անոր ներումը անոր 
սսսսեփականութիւնը չդարձաւ, որովհետեւեփականութիւնը չդարձաւ, որովհետեւեփականութիւնը չդարձաւ, որովհետեւեփականութիւնը չդարձաւ, որովհետեւ    մերժեց իր կարգին մերժեց իր կարգին մերժեց իր կարգին մերժեց իր կարգին 
ներել չնչին գումար պարտք ունեցող իր ծառայակներել չնչին գումար պարտք ունեցող իր ծառայակներել չնչին գումար պարտք ունեցող իր ծառայակներել չնչին գումար պարտք ունեցող իր ծառայակիցին իցին իցին իցին 
((((Մատթէոս 18.24Մատթէոս 18.24Մատթէոս 18.24Մատթէոս 18.24----35):35):35):35):    

Երբ կ'ըսենք` Երբ կ'ըսենք` Երբ կ'ըսենք` Երբ կ'ըսենք` ««««ներէ մեզիներէ մեզիներէ մեզիներէ մեզի», », », », բայց մենք չենք ներեր մեր բայց մենք չենք ներեր մեր բայց մենք չենք ներեր մեր բայց մենք չենք ներեր մեր 
նմաններուն` զԱստուած ծաղրել է ասիկա: Երբ կ'ուզենք որ նմաններուն` զԱստուած ծաղրել է ասիկա: Երբ կ'ուզենք որ նմաններուն` զԱստուած ծաղրել է ասիկա: Երբ կ'ուզենք որ նմաններուն` զԱստուած ծաղրել է ասիկա: Երբ կ'ուզենք որ 
Աստուած համբերէ մեր տկարութիւններուն, բայց մենք չենք Աստուած համբերէ մեր տկարութիւններուն, բայց մենք չենք Աստուած համբերէ մեր տկարութիւններուն, բայց մենք չենք Աստուած համբերէ մեր տկարութիւններուն, բայց մենք չենք 
համբերեր ուրիշներու տկարութիւններուն` Աստուծոյ քթին համբերեր ուրիշներու տկարութիւններուն` Աստուծոյ քթին համբերեր ուրիշներու տկարութիւններուն` Աստուծոյ քթին համբերեր ուրիշներու տկարութիւններուն` Աստուծոյ քթին 
խնդալ է ասիկա:խնդալ է ասիկա:խնդալ է ասիկա:խնդալ է ասիկա:    

7) 7) 7) 7) ««««ԻԻԻԻնչնչնչնչպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներունպէս որ մենք կը ներենք մեր պարտականներուն»:»:»:»:    
Որո՞նք են մեր պարտականները, այլ խօսքով` մեզի դէմ մեղք Որո՞նք են մեր պարտականները, այլ խօսքով` մեզի դէմ մեղք Որո՞նք են մեր պարտականները, այլ խօսքով` մեզի դէմ մեղք Որո՞նք են մեր պարտականները, այլ խօսքով` մեզի դէմ մեղք 
ու յանցանք գործողները, որոնց պէտք է ներել: Անոնք մեզ ու յանցանք գործողները, որոնց պէտք է ներել: Անոնք մեզ ու յանցանք գործողները, որոնց պէտք է ներել: Անոնք մեզ ու յանցանք գործողները, որոնց պէտք է ներել: Անոնք մեզ 
բամբասողներն են, զրպարտողներն են, մեր անունը բամբասողներն են, զրպարտողներն են, մեր անունը բամբասողներն են, զրպարտողներն են, մեր անունը բամբասողներն են, զրպարտողներն են, մեր անունը 
մրոտողներն են. ասոմրոտողներն են. ասոմրոտողներն են. ասոմրոտողներն են. ասո´́́́նք են մեր պարտականները որոնց նք են մեր պարտականները որոնց նք են մեր պարտականները որոնց նք են մեր պարտականները որոնց 
պէտք է ներել:պէտք է ներել:պէտք է ներել:պէտք է ներել:    Ոեւէ մէկը որ անիրաւութիւն կը գործէ մեր Ոեւէ մէկը որ անիրաւութիւն կը գործէ մեր Ոեւէ մէկը որ անիրաւութիւն կը գործէ մեր Ոեւէ մէկը որ անիրաւութիւն կը գործէ մեր 
դէմ` պարտական կ'ըլլայ մեզի:դէմ` պարտական կ'ըլլայ մեզի:դէմ` պարտական կ'ըլլայ մեզի:դէմ` պարտական կ'ըլլայ մեզի:    

ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող, երբ մէկը վիրաւորէ քեզ` պարտաընթերցող, երբ մէկը վիրաւորէ քեզ` պարտաընթերցող, երբ մէկը վիրաւորէ քեզ` պարտաընթերցող, երբ մէկը վիրաւորէ քեզ` պարտա----
կան կը դառնայ քեզի, բայց պէտք է ներես իրեն, որովհետեւ կան կը դառնայ քեզի, բայց պէտք է ներես իրեն, որովհետեւ կան կը դառնայ քեզի, բայց պէտք է ներես իրեն, որովհետեւ կան կը դառնայ քեզի, բայց պէտք է ներես իրեն, որովհետեւ 
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դուն ալ յաճախ զԱստուած վիրաւորած ես ու կը վիրաւորես, դուն ալ յաճախ զԱստուած վիրաւորած ես ու կը վիրաւորես, դուն ալ յաճախ զԱստուած վիրաւորած ես ու կը վիրաւորես, դուն ալ յաճախ զԱստուած վիրաւորած ես ու կը վիրաւորես, 
եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:է ու կը ներէ քեզի:է ու կը ներէ քեզի:է ու կը ներէ քեզի:    

Եթէ մէկը չկատարէ այն գործը զոր դուն յանձնած ես Եթէ մէկը չկատարէ այն գործը զոր դուն յանձնած ես Եթէ մէկը չկատարէ այն գործը զոր դուն յանձնած ես Եթէ մէկը չկատարէ այն գործը զոր դուն յանձնած ես 
իրեն` ներէիրեն` ներէիրեն` ներէիրեն` ներէ´ ´ ´ ´ իրեն, որովհետեւ դուն եւս յաճախ թերացած ես իրեն, որովհետեւ դուն եւս յաճախ թերացած ես իրեն, որովհետեւ դուն եւս յաճախ թերացած ես իրեն, որովհետեւ դուն եւս յաճախ թերացած ես 
կատարելու այն գործը զոր Աստուած ինք յանձնած է քեզի, եւ կատարելու այն գործը զոր Աստուած ինք յանձնած է քեզի, եւ կատարելու այն գործը զոր Աստուած ինք յանձնած է քեզի, եւ կատարելու այն գործը զոր Աստուած ինք յանձնած է քեզի, եւ 
Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:Աստուած միշտ ալ հայրաբար ներած է ու կը ներէ քեզի:    

Եթէ մէկը խլէ ձեռքէդ իրաւունքդ` Եթէ մէկը խլէ ձեռքէդ իրաւունքդ` Եթէ մէկը խլէ ձեռքէդ իրաւունքդ` Եթէ մէկը խլէ ձեռքէդ իրաւունքդ` ներէներէներէներէ´ ´ ´ ´ իրեն, որովհետեւ իրեն, որովհետեւ իրեն, որովհետեւ իրեն, որովհետեւ 
դուն եւս յաճախ խլած ես Աստուծոյ ձեռքէն սրտիդ մէջ դուն եւս յաճախ խլած ես Աստուծոյ ձեռքէն սրտիդ մէջ դուն եւս յաճախ խլած ես Աստուծոյ ձեռքէն սրտիդ մէջ դուն եւս յաճախ խլած ես Աստուծոյ ձեռքէն սրտիդ մէջ 
բնակելու անոր իրաւունքը, եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար բնակելու անոր իրաւունքը, եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար բնակելու անոր իրաւունքը, եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար բնակելու անոր իրաւունքը, եւ Աստուած միշտ ալ հայրաբար 
ներած է ու կը ներէ քեզի:ներած է ու կը ներէ քեզի:ներած է ու կը ներէ քեզի:ներած է ու կը ներէ քեզի:    

Եթէ չենք ներեր մեր նմաններուն, պէտք չէ աղօթքի Եթէ չենք ներեր մեր նմաններուն, պէտք չէ աղօթքի Եթէ չենք ներեր մեր նմաններուն, պէտք չէ աղօթքի Եթէ չենք ներեր մեր նմաններուն, պէտք չէ աղօթքի 
ժամանակ ըսենք` ժամանակ ըսենք` ժամանակ ըսենք` ժամանակ ըսենք` ««««իիիինչպէս որ մենք կը ներենք մեր նչպէս որ մենք կը ներենք մեր նչպէս որ մենք կը ներենք մեր նչպէս որ մենք կը ներենք մեր 
պարտակապարտակապարտակապարտականներունններունններունններուն»,»,»,»,    որպէսզի աղօթքի պահուն սուտ խօսած որպէսզի աղօթքի պահուն սուտ խօսած որպէսզի աղօթքի պահուն սուտ խօսած որպէսզի աղօթքի պահուն սուտ խօսած 
չըլլանք: չըլլանք: չըլլանք: չըլլանք: Հարց տանք մենք մեզի, մենք որ կ'ըսենք` Հարց տանք մենք մեզի, մենք որ կ'ըսենք` Հարց տանք մենք մեզի, մենք որ կ'ըսենք` Հարց տանք մենք մեզի, մենք որ կ'ըսենք` ««««իիիինչպէս որ նչպէս որ նչպէս որ նչպէս որ 
մենք կը ներենք մեր պարտակամենք կը ներենք մեր պարտակամենք կը ներենք մեր պարտակամենք կը ներենք մեր պարտականներունններունններունններուն»,»,»,»,    իսկապէս կը իսկապէս կը իսկապէս կը իսկապէս կը 
ներե՞նք մեր պարտականներուն. պատրա՞ստ ենք ներելու ներե՞նք մեր պարտականներուն. պատրա՞ստ ենք ներելու ներե՞նք մեր պարտականներուն. պատրա՞ստ ենք ներելու ներե՞նք մեր պարտականներուն. պատրա՞ստ ենք ներելու 
այնպէս` ինչպէս Աստուած ինք պատրաստ է ներելու:այնպէս` ինչպէս Աստուած ինք պատրաստ է ներելու:այնպէս` ինչպէս Աստուած ինք պատրաստ է ներելու:այնպէս` ինչպէս Աստուած ինք պատրաստ է ներելու:    

««««Եւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ փոտար որ փոտար որ փոտար որ փորձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ րձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ րձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ րձութեան մէջ իյնանք. այլ մեզ 
չարէն ազատէչարէն ազատէչարէն ազատէչարէն ազատէ´»´»´»´» ( ( ( (Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):    

1) 1) 1) 1) Յունարէն բնագիրը կ'ըսէ. Յունարէն բնագիրը կ'ըսէ. Յունարէն բնագիրը կ'ըսէ. Յունարէն բնագիրը կ'ըսէ. ««««Եւ մի տանիր մեզ Եւ մի տանիր մեզ Եւ մի տանիր մեզ Եւ մի տանիր մեզ 
փորձութեան, այլ մեզ չարէն փրկէփորձութեան, այլ մեզ չարէն փրկէփորձութեան, այլ մեզ չարէն փրկէփորձութեան, այլ մեզ չարէն փրկէ»:»:»:»:    Մէկը կրնայ հարց տալ Մէկը կրնայ հարց տալ Մէկը կրնայ հարց տալ Մէկը կրնայ հարց տալ 
կամ մտածել.կամ մտածել.կամ մտածել.կամ մտածել.----    Ինչո՞ւ համար Տէրը կը պատուիրէ աղօթել, որ Ինչո՞ւ համար Տէրը կը պատուիրէ աղօթել, որ Ինչո՞ւ համար Տէրը կը պատուիրէ աղօթել, որ Ինչո՞ւ համար Տէրը կը պատուիրէ աղօթել, որ 
Աստուած մեզ փորձութեան չտանի. արդեօք Աստուած իԱստուած մեզ փորձութեան չտանի. արդեօք Աստուած իԱստուած մեզ փորձութեան չտանի. արդեօք Աստուած իԱստուած մեզ փորձութեան չտանի. արդեօք Աստուած ի՞նքն ՞նքն ՞նքն ՞նքն 
է մեզ փորձութեան տանողը, ի՞նքն է փորձութիւնը թոյլ է մեզ փորձութեան տանողը, ի՞նքն է փորձութիւնը թոյլ է մեզ փորձութեան տանողը, ի՞նքն է փորձութիւնը թոյլ է մեզ փորձութեան տանողը, ի՞նքն է փորձութիւնը թոյլ 
տուողը: տուողը: տուողը: տուողը: ««««Թոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տար», », », », կամ կամ կամ կամ ««««մի տանիրմի տանիրմի տանիրմի տանիր» » » » բառերը, պէտք է բառերը, պէտք է բառերը, պէտք է բառերը, պէտք է 
հասկնալ` հասկնալ` հասկնալ` հասկնալ` ««««մեզ անպաշտպան մի թողուրմեզ անպաշտպան մի թողուրմեզ անպաշտպան մի թողուրմեզ անպաշտպան մի թողուր» » » » իմաստով: Եթէ իմաստով: Եթէ իմաստով: Եթէ իմաստով: Եթէ 
Աստուած մեզ չպաշտպանէ Սատանային ու անոր չար Աստուած մեզ չպաշտպանէ Սատանային ու անոր չար Աստուած մեզ չպաշտպանէ Սատանային ու անոր չար Աստուած մեզ չպաշտպանէ Սատանային ու անոր չար 
ոգիներուն յարձակումներուն դէմ` մենք ամբողջութեամբ ոգիներուն յարձակումներուն դէմ` մենք ամբողջութեամբ ոգիներուն յարձակումներուն դէմ` մենք ամբողջութեամբ ոգիներուն յարձակումներուն դէմ` մենք ամբողջութեամբ 
անպաշտանպաշտանպաշտանպաշտպան կը մնանք եւ ամէն վայրկեան մեղքի մէջ պան կը մնանք եւ ամէն վայրկեան մեղքի մէջ պան կը մնանք եւ ամէն վայրկեան մեղքի մէջ պան կը մնանք եւ ամէն վայրկեան մեղքի մէջ 
իյնալու վտանգին դէմ յանդիման կ'ըլլանք: Հետեւաբար, իյնալու վտանգին դէմ յանդիման կ'ըլլանք: Հետեւաբար, իյնալու վտանգին դէմ յանդիման կ'ըլլանք: Հետեւաբար, իյնալու վտանգին դէմ յանդիման կ'ըլլանք: Հետեւաբար, ««««թոյլ թոյլ թոյլ թոյլ 
մի տարմի տարմի տարմի տար», », », », կամ կամ կամ կամ ««««մի տանիրմի տանիրմի տանիրմի տանիր» » » » բառերով, մենք խորքին մէջ բառերով, մենք խորքին մէջ բառերով, մենք խորքին մէջ բառերով, մենք խորքին մէջ 
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խնդրանք է որ կ'ուղղենք Աստուծոյ, որ թոյլ չտայ որ Չարը խնդրանք է որ կ'ուղղենք Աստուծոյ, որ թոյլ չտայ որ Չարը խնդրանք է որ կ'ուղղենք Աստուծոյ, որ թոյլ չտայ որ Չարը խնդրանք է որ կ'ուղղենք Աստուծոյ, որ թոյլ չտայ որ Չարը 
փորձէ ու փորձութեամբ պարտութեան մատնէ մեզ:փորձէ ու փորձութեամբ պարտութեան մատնէ մեզ:փորձէ ու փորձութեամբ պարտութեան մատնէ մեզ:փորձէ ու փորձութեամբ պարտութեան մատնէ մեզ:    

««««Թոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տար»,»,»,»,    կամ կամ կամ կամ ««««մի տանիրմի տանիրմի տանիրմի տանիր» » » » բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ բառերով, Յիսուս կ'ուզէ 
բացայայտել մեզի, որբացայայտել մեզի, որբացայայտել մեզի, որբացայայտել մեզի, որ    

Եթէ Աստուած արտօնէ փորձութիւնը` մենք չենք կրնար Եթէ Աստուած արտօնէ փորձութիւնը` մենք չենք կրնար Եթէ Աստուած արտօնէ փորձութիւնը` մենք չենք կրնար Եթէ Աստուած արտօնէ փորձութիւնը` մենք չենք կրնար 
չիյնալ անոր մէջ, եւ եթէ արգիլէ` Փորձիչը չի կրնար մեզ չիյնալ անոր մէջ, եւ եթէ արգիլէ` Փորձիչը չի կրնար մեզ չիյնալ անոր մէջ, եւ եթէ արգիլէ` Փորձիչը չի կրնար մեզ չիյնալ անոր մէջ, եւ եթէ արգիլէ` Փորձիչը չի կրնար մեզ 
փորձութեան մէջ ձգել:փորձութեան մէջ ձգել:փորձութեան մէջ ձգել:փորձութեան մէջ ձգել:    

Եթէ Աստուած չուզէ որ փորձութեան տարուինք` Չարը Եթէ Աստուած չուզէ որ փորձութեան տարուինք` Չարը Եթէ Աստուած չուզէ որ փորձութեան տարուինք` Չարը Եթէ Աստուած չուզէ որ փորձութեան տարուինք` Չարը 
չի կրնար տանիլ, եւ եթէ ուզէ չի կրնար տանիլ, եւ եթէ ուզէ չի կրնար տանիլ, եւ եթէ ուզէ չի կրնար տանիլ, եւ եթէ ուզէ որ տարուինք` չենք կրնար որ տարուինք` չենք կրնար որ տարուինք` չենք կրնար որ տարուինք` չենք կրնար 
չերթալ:չերթալ:չերթալ:չերթալ:    

Եթէ Աստուած ուզէ փակել փորձութեան դուռը մեր Եթէ Աստուած ուզէ փակել փորձութեան դուռը մեր Եթէ Աստուած ուզէ փակել փորձութեան դուռը մեր Եթէ Աստուած ուզէ փակել փորձութեան դուռը մեր 
դիմաց` Չարը չի կրնար զայն բանալ, եւ եթէ ուզէ բանալ` ոդիմաց` Չարը չի կրնար զայն բանալ, եւ եթէ ուզէ բանալ` ոդիմաց` Չարը չի կրնար զայն բանալ, եւ եթէ ուզէ բանալ` ոդիմաց` Չարը չի կրնար զայն բանալ, եւ եթէ ուզէ բանալ` ո´́́́չ չ չ չ 
ոք կրնայ զայն փակել:ոք կրնայ զայն փակել:ոք կրնայ զայն փակել:ոք կրնայ զայն փակել:    

2) 2) 2) 2) ««««Թոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տարԹոյլ մի տար»:»:»:»:    Բացատրեցինք արդէն, թէ այս բառերը Բացատրեցինք արդէն, թէ այս բառերը Բացատրեցինք արդէն, թէ այս բառերը Բացատրեցինք արդէն, թէ այս բառերը 
ցոյց կու տան, թէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան` ցոյց կու տան, թէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան` ցոյց կու տան, թէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան` ցոյց կու տան, թէ առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան` 
ՍատանՍատանՍատանՍատանան չի կրնար փորձել մեզ: Ան չկրցաւ փորձել Յոբը ան չի կրնար փորձել մեզ: Ան չկրցաւ փորձել Յոբը ան չի կրնար փորձել մեզ: Ան չկրցաւ փորձել Յոբը ան չի կրնար փորձել մեզ: Ան չկրցաւ փորձել Յոբը 
առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Սատանան մեզ փորձելու առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Սատանան մեզ փորձելու առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Սատանան մեզ փորձելու առանց Աստուծոյ թոյլտուութեան: Սատանան մեզ փորձելու 
համար` Աստուծոյ թոյլտուութեան կարիքը ունի. եւ այս համար` Աստուծոյ թոյլտուութեան կարիքը ունի. եւ այս համար` Աստուծոյ թոյլտուութեան կարիքը ունի. եւ այս համար` Աստուծոյ թոյլտուութեան կարիքը ունի. եւ այս 
իրողութիւնը պէտք է մեզ ապահովութեան ու վստահութեան իրողութիւնը պէտք է մեզ ապահովութեան ու վստահութեան իրողութիւնը պէտք է մեզ ապահովութեան ու վստահութեան իրողութիւնը պէտք է մեզ ապահովութեան ու վստահութեան 
զգացումներով պարուրէ, որովհետեւ գիտենք, թէ Աստուած զգացումներով պարուրէ, որովհետեւ գիտենք, թէ Աստուած զգացումներով պարուրէ, որովհետեւ գիտենք, թէ Աստուած զգացումներով պարուրէ, որովհետեւ գիտենք, թէ Աստուած 
թոյլ պիթոյլ պիթոյլ պիթոյլ պիտի չտայ Չարին մեզ փորձելու մեր կարողութենէն վեր տի չտայ Չարին մեզ փորձելու մեր կարողութենէն վեր տի չտայ Չարին մեզ փորձելու մեր կարողութենէն վեր տի չտայ Չարին մեզ փորձելու մեր կարողութենէն վեր 
եղող փորձութեամբ մը (Ա.կորնթացիս 10.13):եղող փորձութեամբ մը (Ա.կորնթացիս 10.13):եղող փորձութեամբ մը (Ա.կորնթացիս 10.13):եղող փորձութեամբ մը (Ա.կորնթացիս 10.13):    

3) 3) 3) 3) Երբեմն մարդիկ հարց կու տան` ըսելով. Երբեմն մարդիկ հարց կու տան` ըսելով. Երբեմն մարդիկ հարց կու տան` ըսելով. Երբեմն մարդիկ հարց կու տան` ըսելով. ««««Եթէ Եթէ Եթէ Եթէ 
Աստուած ինքն է փորձութիւնը թոյլ տուողը, հապա ինչո՞ւ Աստուած ինքն է փորձութիւնը թոյլ տուողը, հապա ինչո՞ւ Աստուած ինքն է փորձութիւնը թոյլ տուողը, հապա ինչո՞ւ Աստուած ինքն է փորձութիւնը թոյլ տուողը, հապա ինչո՞ւ 
համար կ'աղօթենք որ համար կ'աղօթենք որ համար կ'աղօթենք որ համար կ'աղօթենք որ հեռացնէհեռացնէհեռացնէհեռացնէ    մեզմէ մեզմէ մեզմէ մեզմէ փորձութփորձութփորձութփորձութիւնըիւնըիւնըիւնը»:»:»:»:    Խորքին Խորքին Խորքին Խորքին 
մէջ, սակայն, մենքմէջ, սակայն, մենքմէջ, սակայն, մենքմէջ, սակայն, մենք    չենք աղօթեր որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ չենք աղօթեր որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ չենք աղօթեր որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ չենք աղօթեր որ Աստուած հեռացնէ մեզմէ 
փորձութիւնը, այլ կ'աղօթենք` որ թոյլ չտայ որ փորձութեան փորձութիւնը, այլ կ'աղօթենք` որ թոյլ չտայ որ փորձութեան փորձութիւնը, այլ կ'աղօթենք` որ թոյլ չտայ որ փորձութեան փորձութիւնը, այլ կ'աղօթենք` որ թոյլ չտայ որ փորձութեան 
մէջ իյնանք, ինչպէս աղօթքին բառերն իսկ ցոյց կու տան. մէջ իյնանք, ինչպէս աղօթքին բառերն իսկ ցոյց կու տան. մէջ իյնանք, ինչպէս աղօթքին բառերն իսկ ցոյց կու տան. մէջ իյնանք, ինչպէս աղօթքին բառերն իսկ ցոյց կու տան. ««««Եւ Եւ Եւ Եւ 
թոյլ միթոյլ միթոյլ միթոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանք»:»:»:»:    

Փորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ. Յիսուս ալ փորձուՓորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ. Յիսուս ալ փորձուՓորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ. Յիսուս ալ փորձուՓորձութեան ենթարկուիլը մեղք չէ. Յիսուս ալ փորձու----
թեան ենթարկուեցաւ.թեան ենթարկուեցաւ.թեան ենթարկուեցաւ.թեան ենթարկուեցաւ.    կարեւորը սակայն փորձութեան տեղի կարեւորը սակայն փորձութեան տեղի կարեւորը սակայն փորձութեան տեղի կարեւորը սակայն փորձութեան տեղի 
չտալն է, անոր մէջ չիյնալն է, անոր գերին չդառնալն է: չտալն է, անոր մէջ չիյնալն է, անոր գերին չդառնալն է: չտալն է, անոր մէջ չիյնալն է, անոր գերին չդառնալն է: չտալն է, անոր մէջ չիյնալն է, անոր գերին չդառնալն է: 
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Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, Հետեւաբար, ««««թոյլ միթոյլ միթոյլ միթոյլ մի´ ´ ´ ´ տարտարտարտար» » » » բառերը պէտք չէ հասկնալ` բառերը պէտք չէ հասկնալ` բառերը պէտք չէ հասկնալ` բառերը պէտք չէ հասկնալ` ««««թոյլ թոյլ թոյլ թոյլ 
մի տար որ փորձութեան ենթարկուինքմի տար որ փորձութեան ենթարկուինքմի տար որ փորձութեան ենթարկուինքմի տար որ փորձութեան ենթարկուինք»»»»    իմաստով, այլ` իմաստով, այլ` իմաստով, այլ` իմաստով, այլ` ««««թոյլ թոյլ թոյլ թոյլ 
մի տար որ փորձութեան մէջ իյնանքմի տար որ փորձութեան մէջ իյնանքմի տար որ փորձութեան մէջ իյնանքմի տար որ փորձութեան մէջ իյնանք»»»»    իմաստով:իմաստով:իմաստով:իմաստով:    

4) 4) 4) 4) Եթէ փորձենք նախոԵթէ փորձենք նախոԵթէ փորձենք նախոԵթէ փորձենք նախորդ համարին եւ այս համարին րդ համարին եւ այս համարին րդ համարին եւ այս համարին րդ համարին եւ այս համարին 
միջեւ կապ մը ստեղծել` հետաքրքրական ճշմարտութիւն մը միջեւ կապ մը ստեղծել` հետաքրքրական ճշմարտութիւն մը միջեւ կապ մը ստեղծել` հետաքրքրական ճշմարտութիւն մը միջեւ կապ մը ստեղծել` հետաքրքրական ճշմարտութիւն մը 
հանդէս բերած կ'ըլլանք: Նախորդ համարը կը խօսի` հանդէս բերած կ'ըլլանք: Նախորդ համարը կը խօսի` հանդէս բերած կ'ըլլանք: Նախորդ համարը կը խօսի` հանդէս բերած կ'ըլլանք: Նախորդ համարը կը խօսի` 
Աստուծմէ ներում խնդրելու եւ մեր նմանին ներելու մասին, Աստուծմէ ներում խնդրելու եւ մեր նմանին ներելու մասին, Աստուծմէ ներում խնդրելու եւ մեր նմանին ներելու մասին, Աստուծմէ ներում խնդրելու եւ մեր նմանին ներելու մասին, 
իսկ այս համարը` փորձութեան մէջ չիյնալու եւ չարէն իսկ այս համարը` փորձութեան մէջ չիյնալու եւ չարէն իսկ այս համարը` փորձութեան մէջ չիյնալու եւ չարէն իսկ այս համարը` փորձութեան մէջ չիյնալու եւ չարէն 
ազատելու մասին: Կարծէք ըսել կ'ազատելու մասին: Կարծէք ըսել կ'ազատելու մասին: Կարծէք ըսել կ'ազատելու մասին: Կարծէք ըսել կ'ուզուի, թէ պէտք է աղօթել, ուզուի, թէ պէտք է աղօթել, ուզուի, թէ պէտք է աղօթել, ուզուի, թէ պէտք է աղօթել, 
որ մեր նմանին չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ որ մեր նմանին չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ որ մեր նմանին չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ որ մեր նմանին չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ 
չիյնանք: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` չիյնանք: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` չիյնանք: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` չիյնանք: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի` ««««թոյլ միթոյլ միթոյլ միթոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ տար որ տար որ տար որ 
փորձութեան մէջ իյնանքփորձութեան մէջ իյնանքփորձութեան մէջ իյնանքփորձութեան մէջ իյնանք»,»,»,»,    ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ««««թոյլ միթոյլ միթոյլ միթոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ տար որ տար որ տար որ 
եղբօրս ու քրոջս չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ եղբօրս ու քրոջս չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ եղբօրս ու քրոջս չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ եղբօրս ու քրոջս չներելու փորձութեան ու չարիքին մէջ 
իյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ ատար որ ատար որ ատար որ աններողամտութեան ախտին մէջ ններողամտութեան ախտին մէջ ններողամտութեան ախտին մէջ ններողամտութեան ախտին մէջ 
իյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ միիյնամ: Թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ քեզմէ ներում չխնդրելու ու նմանիս տար որ քեզմէ ներում չխնդրելու ու նմանիս տար որ քեզմէ ներում չխնդրելու ու նմանիս տար որ քեզմէ ներում չխնդրելու ու նմանիս 
չներելու չարաբոյր տիղմին մէջ իյնամչներելու չարաբոյր տիղմին մէջ իյնամչներելու չարաբոյր տիղմին մէջ իյնամչներելու չարաբոյր տիղմին մէջ իյնամ»:»:»:»:    

5) 5) 5) 5) ««««Եւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ միԵւ թոյլ մի´ ´ ´ ´ տար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանքտար որ փորձութեան մէջ իյնանք»:»:»:»:    Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս 
չսորվեցուց մեզի աղօթել որ փորձութեան չհանդիպինք, այլ չսորվեցուց մեզի աղօթել որ փորձութեան չհանդիպինք, այլ չսորվեցուց մեզի աղօթել որ փորձութեան չհանդիպինք, այլ չսորվեցուց մեզի աղօթել որ փորձութեան չհանդիպինք, այլ 
սորվեցուց որ աղօթենք, որ փորձոսորվեցուց որ աղօթենք, որ փորձոսորվեցուց որ աղօթենք, որ փորձոսորվեցուց որ աղօթենք, որ փորձութեան մէջ չիյնանք. ւթեան մէջ չիյնանք. ւթեան մէջ չիյնանք. ւթեան մէջ չիյնանք. 
««««ԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէԱղօթեցէ´́́́ք, որ փորձութեան մէջ չիյնաքք, որ փորձութեան մէջ չիյնաքք, որ փորձութեան մէջ չիյնաքք, որ փորձութեան մէջ չիյնաք»»»» ( ( ( (Մատթէոս 26.41): Մատթէոս 26.41): Մատթէոս 26.41): Մատթէոս 26.41): 
Ասիկա գիտնալը կարեւոր է. որովհետեւ շատ հաւատացեալԱսիկա գիտնալը կարեւոր է. որովհետեւ շատ հաւատացեալԱսիկա գիտնալը կարեւոր է. որովհետեւ շատ հաւատացեալԱսիկա գիտնալը կարեւոր է. որովհետեւ շատ հաւատացեալ----
ներ երբ փորձութեան հանդիպին, կ'աղօթեն որ Աստուած ներ երբ փորձութեան հանդիպին, կ'աղօթեն որ Աստուած ներ երբ փորձութեան հանդիպին, կ'աղօթեն որ Աստուած ներ երբ փորձութեան հանդիպին, կ'աղօթեն որ Աստուած 
զանիկա հեռացնէ իրենցմէ, եւ կը մոռնան, որ Աստուծոյ զանիկա հեռացնէ իրենցմէ, եւ կը մոռնան, որ Աստուծոյ զանիկա հեռացնէ իրենցմէ, եւ կը մոռնան, որ Աստուծոյ զանիկա հեռացնէ իրենցմէ, եւ կը մոռնան, որ Աստուծոյ 
նպատակը փորձութիւնները իրենցմէ հենպատակը փորձութիւնները իրենցմէ հենպատակը փորձութիւնները իրենցմէ հենպատակը փորձութիւնները իրենցմէ հեռացնելը չէ, այլ ռացնելը չէ, այլ ռացնելը չէ, այլ ռացնելը չէ, այլ 
փորձութեանց միջոցաւ զանոնք մաքրելն է, սրբելն է, հոգեւոր փորձութեանց միջոցաւ զանոնք մաքրելն է, սրբելն է, հոգեւոր փորձութեանց միջոցաւ զանոնք մաքրելն է, սրբելն է, հոգեւոր փորձութեանց միջոցաւ զանոնք մաքրելն է, սրբելն է, հոգեւոր 
պատերազմի ու յաղթանակի համար պատրաստելն է:պատերազմի ու յաղթանակի համար պատրաստելն է:պատերազմի ու յաղթանակի համար պատրաստելն է:պատերազմի ու յաղթանակի համար պատրաստելն է:    

6) 6) 6) 6) ««««Այլ մեզ չարէն ազատէԱյլ մեզ չարէն ազատէԱյլ մեզ չարէն ազատէԱյլ մեզ չարէն ազատէ»:»:»:»:    Ո՞վ է կամ ի՞նչն է այն չարը Ո՞վ է կամ ի՞նչն է այն չարը Ո՞վ է կամ ի՞նչն է այն չարը Ո՞վ է կամ ի՞նչն է այն չարը 
որմէ ազատիլ կը խնդրենք աղօթքի ժամանակ.որմէ ազատիլ կը խնդրենք աղօթքի ժամանակ.որմէ ազատիլ կը խնդրենք աղօթքի ժամանակ.որմէ ազատիլ կը խնդրենք աղօթքի ժամանակ.----    

ա) Յունարէն բնագիրին մէջ ա) Յունարէն բնագիրին մէջ ա) Յունարէն բնագիրին մէջ ա) Յունարէն բնագիրին մէջ ««««չարէնչարէնչարէնչարէն» » » » բառին համար բառին համար բառին համար բառին համար 
գորգորգորգործածուած բառը ցոյց կու տայ, որ խօսքը անձի մասին է. ծածուած բառը ցոյց կու տայ, որ խօսքը անձի մասին է. ծածուած բառը ցոյց կու տայ, որ խօսքը անձի մասին է. ծածուած բառը ցոյց կու տայ, որ խօսքը անձի մասին է. 
այս պարագայիս այդ անձը Սատանան է: Յիսուս կ'ուզէ որ այս պարագայիս այդ անձը Սատանան է: Յիսուս կ'ուզէ որ այս պարագայիս այդ անձը Սատանան է: Յիսուս կ'ուզէ որ այս պարագայիս այդ անձը Սատանան է: Յիսուս կ'ուզէ որ 
Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու ազատութիւնը հայցենք Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու ազատութիւնը հայցենք Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու ազատութիւնը հայցենք Աստուծոյ պաշտպանութիւնն ու ազատութիւնը հայցենք 
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ընդդէմ Սատանային: ընդդէմ Սատանային: ընդդէմ Սատանային: ընդդէմ Սատանային: ««««ԱզատելԱզատելԱզատելԱզատել» » » » բառը ցոյց կու տայ, որ բառը ցոյց կու տայ, որ բառը ցոյց կու տայ, որ բառը ցոյց կու տայ, որ 
Սատանան գերի կը բռնէ այն մարդիկը, որոնք մեղք կը Սատանան գերի կը բռնէ այն մարդիկը, որոնք մեղք կը Սատանան գերի կը բռնէ այն մարդիկը, որոնք մեղք կը Սատանան գերի կը բռնէ այն մարդիկը, որոնք մեղք կը 
գործեն ու կգործեն ու կգործեն ու կգործեն ու կը սիրեն մեղքը. գերի բռնուածը ազատութեան եւ ը սիրեն մեղքը. գերի բռնուածը ազատութեան եւ ը սիրեն մեղքը. գերի բռնուածը ազատութեան եւ ը սիրեն մեղքը. գերի բռնուածը ազատութեան եւ 
ազատագրութեան կարիքը ունի, եւ զինք ազատողն ու ազատագրութեան կարիքը ունի, եւ զինք ազատողն ու ազատագրութեան կարիքը ունի, եւ զինք ազատողն ու ազատագրութեան կարիքը ունի, եւ զինք ազատողն ու 
ազատագրողը Աստուած ինքն է, ահա թէ ինչու Յիսուս կը ազատագրողը Աստուած ինքն է, ահա թէ ինչու Յիսուս կը ազատագրողը Աստուած ինքն է, ահա թէ ինչու Յիսուս կը ազատագրողը Աստուած ինքն է, ահա թէ ինչու Յիսուս կը 
սորվեցնէ մեզի աղօթել. սորվեցնէ մեզի աղօթել. սորվեցնէ մեզի աղօթել. սորվեցնէ մեզի աղօթել. ««««ՄՄՄՄեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէ»:»:»:»:    Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, Արդարեւ, 
Աստուած իԱստուած իԱստուած իԱստուած ի´́́́նքն է որ կ'ազատէ մեզ Սատանային ձեռքէն, նքն է որ կ'ազատէ մեզ Սատանային ձեռքէն, նքն է որ կ'ազատէ մեզ Սատանային ձեռքէն, նքն է որ կ'ազատէ մեզ Սատանային ձեռքէն, 
անոր իշխանութենէն,անոր իշխանութենէն,անոր իշխանութենէն,անոր իշխանութենէն,    տիրապետութենէն, բռնութենէն, տիրապետութենէն, բռնութենէն, տիրապետութենէն, բռնութենէն, տիրապետութենէն, բռնութենէն, 
գրգռած ցանկութիւններէն:գրգռած ցանկութիւններէն:գրգռած ցանկութիւններէն:գրգռած ցանկութիւններէն:    

բ) Չար բանը որմէ մեզ կ'ազատէ Աստուած` մեղքն է: բ) Չար բանը որմէ մեզ կ'ազատէ Աստուած` մեղքն է: բ) Չար բանը որմէ մեզ կ'ազատէ Աստուած` մեղքն է: բ) Չար բանը որմէ մեզ կ'ազատէ Աստուած` մեղքն է: 
Մեղքի յարձակումներուն ենթարկուիլը մեղք չէ, բայց այդ Մեղքի յարձակումներուն ենթարկուիլը մեղք չէ, բայց այդ Մեղքի յարձակումներուն ենթարկուիլը մեղք չէ, բայց այդ Մեղքի յարձակումներուն ենթարկուիլը մեղք չէ, բայց այդ 
յարձակումներուն ժամանակ վիրաւորուիլը, գետին իյնալը եւ յարձակումներուն ժամանակ վիրաւորուիլը, գետին իյնալը եւ յարձակումներուն ժամանակ վիրաւորուիլը, գետին իյնալը եւ յարձակումներուն ժամանակ վիրաւորուիլը, գետին իյնալը եւ 
ալ ոտքի չկանգնիլը` մեղք է: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի`ալ ոտքի չկանգնիլը` մեղք է: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի`ալ ոտքի չկանգնիլը` մեղք է: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի`ալ ոտքի չկանգնիլը` մեղք է: Հետեւաբար, երբ կ'ըսուի`    ««««մմմմեզ եզ եզ եզ 
չարէն ազատէչարէն ազատէչարէն ազատէչարէն ազատէ»»»»,,,,    ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ըսել կ'ուզուի` ««««մմմմեզ եզ եզ եզ մեղքի մեղքի մեղքի մեղքի մէջ իյնալու մէջ իյնալու մէջ իյնալու մէջ իյնալու եւ եւ եւ եւ 
անոր մէջ մնալու անոր մէջ մնալու անոր մէջ մնալու անոր մէջ մնալու չարիքէն ազատէչարիքէն ազատէչարիքէն ազատէչարիքէն ազատէ»:»:»:»:    

գ) Աստուծոյ կամքը չկատարելը կամ անոր կամքին գ) Աստուծոյ կամքը չկատարելը կամ անոր կամքին գ) Աստուծոյ կամքը չկատարելը կամ անոր կամքին գ) Աստուծոյ կամքը չկատարելը կամ անոր կամքին 
հակառակիլը չար բան է: Այս իմաստով, հակառակիլը չար բան է: Այս իմաստով, հակառակիլը չար բան է: Այս իմաստով, հակառակիլը չար բան է: Այս իմաստով, ««««մմմմեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէ»»»»    
խօսքը, պէտք է հասկնալ նաեւ` խօսքը, պէտք է հասկնալ նաեւ` խօսքը, պէտք է հասկնալ նաեւ` խօսքը, պէտք է հասկնալ նաեւ` ««««մեզ Աստուծոյ կամքը մեզ Աստուծոյ կամքը մեզ Աստուծոյ կամքը մեզ Աստուծոյ կամքը 
չկատարելու չարիքէնչկատարելու չարիքէնչկատարելու չարիքէնչկատարելու չարիքէն    ազատէազատէազատէազատէ»»»»    իմաստով:իմաստով:իմաստով:իմաստով:    

դ) դ) դ) դ) ««««ՄՄՄՄեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէեզ չարէն ազատէ»:»:»:»:    Եկէք աղօթենք ըսելով.Եկէք աղօթենք ըսելով.Եկէք աղօթենք ըսելով.Եկէք աղօթենք ըսելով.----    
ՏէՏէՏէՏէ´́́́ր, ազատէ մեզ Չարէն ու անոր չար խորհուրդներէն:ր, ազատէ մեզ Չարէն ու անոր չար խորհուրդներէն:ր, ազատէ մեզ Չարէն ու անոր չար խորհուրդներէն:ր, ազատէ մեզ Չարէն ու անոր չար խորհուրդներէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ մեղքէն ու մեղքի սէրէն:մեզ մեղքէն ու մեղքի սէրէն:մեզ մեղքէն ու մեղքի սէրէն:մեզ մեղքէն ու մեղքի սէրէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ մարմինէն ու մարմինի ցանկութիւններէն:մեզ մարմինէն ու մարմինի ցանկութիւններէն:մեզ մարմինէն ու մարմինի ցանկութիւններէն:մեզ մարմինէն ու մարմինի ցանկութիւններէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ յաւիտենական մահէն ու անոր կսկիծէն:մեզ յաւիտենական մահէն ու անոր կսկիծէն:մեզ յաւիտենական մահէն ու անոր կսկիծէն:մեզ յաւիտենական մահէն ու անոր կսկիծէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ դատաստամեզ դատաստամեզ դատաստամեզ դատաստանէն ու անոր ահէն:նէն ու անոր ահէն:նէն ու անոր ահէն:նէն ու անոր ահէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ չար մարդոցմէն ու անոնց չար գործերէն:մեզ չար մարդոցմէն ու անոնց չար գործերէն:մեզ չար մարդոցմէն ու անոնց չար գործերէն:մեզ չար մարդոցմէն ու անոնց չար գործերէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ կեղծաւորներէն ու անոնց մահաբոյր թոյնէն:մեզ կեղծաւորներէն ու անոնց մահաբոյր թոյնէն:մեզ կեղծաւորներէն ու անոնց մահաբոյր թոյնէն:մեզ կեղծաւորներէն ու անոնց մահաբոյր թոյնէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ աշխարհէն ու աշխարհի գրաւիչ երեւոյթնեմեզ աշխարհէն ու աշխարհի գրաւիչ երեւոյթնեմեզ աշխարհէն ու աշխարհի գրաւիչ երեւոյթնեմեզ աշխարհէն ու աշխարհի գրաւիչ երեւոյթնե----

րէն:րէն:րէն:րէն:    
ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ փառասիրութենէն` որ մեզ դասակից կը մեզ փառասիրութենէն` որ մեզ դասակից կը մեզ փառասիրութենէն` որ մեզ դասակից կը մեզ փառասիրութենէն` որ մեզ դասակից կը 

դարձնէ Սատանային:դարձնէ Սատանային:դարձնէ Սատանային:դարձնէ Սատանային:    
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ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ դրամասիրութեմեզ դրամասիրութեմեզ դրամասիրութեմեզ դրամասիրութենէն` որ կը սպաննէ մեր մէջ նէն` որ կը սպաննէ մեր մէջ նէն` որ կը սպաննէ մեր մէջ նէն` որ կը սպաննէ մեր մէջ 
աղքատին հանդէպ գուրգուրանքի ամէն զգացում:աղքատին հանդէպ գուրգուրանքի ամէն զգացում:աղքատին հանդէպ գուրգուրանքի ամէն զգացում:աղքատին հանդէպ գուրգուրանքի ամէն զգացում:    

ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ ծուլութենէն` որ մեզ կը փոխակերպէ մեզ ծուլութենէն` որ մեզ կը փոխակերպէ մեզ ծուլութենէն` որ մեզ կը փոխակերպէ մեզ ծուլութենէն` որ մեզ կը փոխակերպէ 
տնաքանդ ու կործանարար չար ոգիներու:տնաքանդ ու կործանարար չար ոգիներու:տնաքանդ ու կործանարար չար ոգիներու:տնաքանդ ու կործանարար չար ոգիներու:    

ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ ուրիշը բամբասելու ախտէն` որ մեզ մեզ ուրիշը բամբասելու ախտէն` որ մեզ մեզ ուրիշը բամբասելու ախտէն` որ մեզ մեզ ուրիշը բամբասելու ախտէն` որ մեզ 
Սատանայի մշտագործ երիկամը կը դարձնէ:Սատանայի մշտագործ երիկամը կը դարձնէ:Սատանայի մշտագործ երիկամը կը դարձնէ:Սատանայի մշտագործ երիկամը կը դարձնէ:    

ԱզատէԱզատէԱզատէԱզատէ´ ´ ´ ´ մեզ մեր նմանը չարախօսմեզ մեր նմանը չարախօսմեզ մեր նմանը չարախօսմեզ մեր նմանը չարախօսելու ախտէն` որ մեզ ելու ախտէն` որ մեզ ելու ախտէն` որ մեզ ելու ախտէն` որ մեզ 
կը փոխակերպէ մաղձ արտադրող լեարդի:կը փոխակերպէ մաղձ արտադրող լեարդի:կը փոխակերպէ մաղձ արտադրող լեարդի:կը փոխակերպէ մաղձ արտադրող լեարդի:    

««««Որովհետեւ քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը Որովհետեւ քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը Որովհետեւ քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը Որովհետեւ քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը 
եւ փառքը. ամէնեւ փառքը. ամէնեւ փառքը. ամէնեւ փառքը. ամէն»»»» ( ( ( (Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):Մատթէոս 6.13):    

1) 1) 1) 1) ««««Արքայութիւն, զօրութիւն, փառքԱրքայութիւն, զօրութիւն, փառքԱրքայութիւն, զօրութիւն, փառքԱրքայութիւն, զօրութիւն, փառք»:»:»:»:    Այս բառերով Այս բառերով Այս բառերով Այս բառերով 
Յիսուս կ'եզրակացնէ աղօթքը, նախ, որպէսզի աղօթող Յիսուս կ'եզրակացնէ աղօթքը, նախ, որպէսզի աղօթող Յիսուս կ'եզրակացնէ աղօթքը, նախ, որպէսզի աղօթող Յիսուս կ'եզրակացնէ աղօթքը, նախ, որպէսզի աղօթող 
մարդուն ցոյց տայ, թէ այն Ամարդուն ցոյց տայ, թէ այն Ամարդուն ցոյց տայ, թէ այն Ամարդուն ցոյց տայ, թէ այն Աստուածստուածստուածստուածըըըը    որուն դիմաց կանգնած որուն դիմաց կանգնած որուն դիմաց կանգնած որուն դիմաց կանգնած 
կ'աղօթէ` Արքակ'աղօթէ` Արքակ'աղօթէ` Արքակ'աղօթէ` Արքա´́́́ն է երկինքին, զօրութին է երկինքին, զօրութին է երկինքին, զօրութին է երկինքին, զօրութի´́́́ւնն է երկինքին, ւնն է երկինքին, ւնն է երկինքին, ւնն է երկինքին, 
փափափափա´́́́ռքն է երկինքին, եւ երկրորդ, որպէսզի Աստուծոյ հանդէպ ռքն է երկինքին, եւ երկրորդ, որպէսզի Աստուծոյ հանդէպ ռքն է երկինքին, եւ երկրորդ, որպէսզի Աստուծոյ հանդէպ ռքն է երկինքին, եւ երկրորդ, որպէսզի Աստուծոյ հանդէպ 
հաւատքով ու վստահութեամբ ներշնչէ զինք:հաւատքով ու վստահութեամբ ներշնչէ զինք:հաւատքով ու վստահութեամբ ներշնչէ զինք:հաւատքով ու վստահութեամբ ներշնչէ զինք:    

2) 2) 2) 2) ԵԵԵԵկէկէկէկէք դիտենք ու քննենք ք դիտենք ու քննենք ք դիտենք ու քննենք ք դիտենք ու քննենք ««««Արքայութիւն, զօրութիւնԱրքայութիւն, զօրութիւնԱրքայութիւն, զօրութիւնԱրքայութիւն, զօրութիւն    եւ եւ եւ եւ 
փառքփառքփառքփառք»»»»    բառերը Տէրունական աղօթքիբառերը Տէրունական աղօթքիբառերը Տէրունական աղօթքիբառերը Տէրունական աղօթքին լոյսին տակ.ն լոյսին տակ.ն լոյսին տակ.ն լոյսին տակ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««ՔՔՔՔուկդ է արքայութիւնըուկդ է արքայութիւնըուկդ է արքայութիւնըուկդ է արքայութիւնը»»»»::::    Հայրը երկնաւոր է, եւ Հայրը երկնաւոր է, եւ Հայրը երկնաւոր է, եւ Հայրը երկնաւոր է, եւ 
ուստի` արքաուստի` արքաուստի` արքաուստի` արքա´́́́ն է երկինքին: Հան է երկինքին: Հան է երկինքին: Հան է երկինքին: Հա´́́́յր է Աստուած, բայց միաժայր է Աստուած, բայց միաժայր է Աստուած, բայց միաժայր է Աստուած, բայց միաժա----
մանակ` արքայ, եւ իբրեւ արքայ` իր անունն է որ պէտք է մանակ` արքայ, եւ իբրեւ արքայ` իր անունն է որ պէտք է մանակ` արքայ, եւ իբրեւ արքայ` իր անունն է որ պէտք է մանակ` արքայ, եւ իբրեւ արքայ` իր անունն է որ պէտք է 
սրբաբանուի, իր արքայութիւնն է որ պէտք է հաստատուի սրբաբանուի, իր արքայութիւնն է որ պէտք է հաստատուի սրբաբանուի, իր արքայութիւնն է որ պէտք է հաստատուի սրբաբանուի, իր արքայութիւնն է որ պէտք է հաստատուի 
մարդոց սիրտերուն մէջ ու երկրի վրայ, իմարդոց սիրտերուն մէջ ու երկրի վրայ, իմարդոց սիրտերուն մէջ ու երկրի վրայ, իմարդոց սիրտերուն մէջ ու երկրի վրայ, իր կամքն է որ պէտք է ր կամքն է որ պէտք է ր կամքն է որ պէտք է ր կամքն է որ պէտք է 
կատարուի, կատարուի, կատարուի, կատարուի, ««««ինչպէս որ երկինքի մէջ` այնպէս ալ երկրի ինչպէս որ երկինքի մէջ` այնպէս ալ երկրի ինչպէս որ երկինքի մէջ` այնպէս ալ երկրի ինչպէս որ երկինքի մէջ` այնպէս ալ երկրի 
վրայվրայվրայվրայ»:»:»:»:    Իբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, ի´́́́նքն է որ մեր ամենօրեայ հացը մեզի նքն է որ մեր ամենօրեայ հացը մեզի նքն է որ մեր ամենօրեայ հացը մեզի նքն է որ մեր ամենօրեայ հացը մեզի 
կը շնորհէ: Իբրեւ արքայ, իկը շնորհէ: Իբրեւ արքայ, իկը շնորհէ: Իբրեւ արքայ, իկը շնորհէ: Իբրեւ արքայ, ի´́́́նքն է որ կը ներէ մեր նքն է որ կը ներէ մեր նքն է որ կը ներէ մեր նքն է որ կը ներէ մեր 
յանցանքները, յանցանքները, յանցանքները, յանցանքները, ««««ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` որոնք ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` որոնք ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` որոնք ինչպէս որ մենք կը ներենք անոնց` որոնք 
մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած ենենենեն»:»:»:»:    Իբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, իԻբրեւ արքայ, ի´́́́նքն նքն նքն նքն 
է որ կ'արգիլէ որ փորձութեան մէջ իյնանք եւ իէ որ կ'արգիլէ որ փորձութեան մէջ իյնանք եւ իէ որ կ'արգիլէ որ փորձութեան մէջ իյնանք եւ իէ որ կ'արգիլէ որ փորձութեան մէջ իյնանք եւ ի´́́́նքն է որ մեզ նքն է որ մեզ նքն է որ մեզ նքն է որ մեզ 
չարէն կ'ազատէ:չարէն կ'ազատէ:չարէն կ'ազատէ:չարէն կ'ազատէ:    

բ) բ) բ) բ) ««««Քուկդ է զօրՔուկդ է զօրՔուկդ է զօրՔուկդ է զօրութիւնըութիւնըութիւնըութիւնը»: »: »: »: Զօրութիւնը վայեԶօրութիւնը վայեԶօրութիւնը վայեԶօրութիւնը վայե´́́́լ է միայն լ է միայն լ է միայն լ է միայն 
Աստուծոյ: Իբրեւ հզօրութեան Աստուած եւ Աստուած Աստուծոյ: Իբրեւ հզօրութեան Աստուած եւ Աստուած Աստուծոյ: Իբրեւ հզօրութեան Աստուած եւ Աստուած Աստուծոյ: Իբրեւ հզօրութեան Աստուած եւ Աստուած 
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հզօրութեան, ան հզօրապէս կ'իշխէ երկինքի մէջ: Աստուած հզօրութեան, ան հզօրապէս կ'իշխէ երկինքի մէջ: Աստուած հզօրութեան, ան հզօրապէս կ'իշխէ երկինքի մէջ: Աստուած հզօրութեան, ան հզօրապէս կ'իշխէ երկինքի մէջ: Աստուած 
հզօհզօհզօհզօ´́́́ր է, եւր է, եւր է, եւր է, եւ    ուստի` արժանի սրբաբանութեան: Իբրեւ հզօր ուստի` արժանի սրբաբանութեան: Իբրեւ հզօր ուստի` արժանի սրբաբանութեան: Իբրեւ հզօր ուստի` արժանի սրբաբանութեան: Իբրեւ հզօր 
Աստուած, ան կարող է իր արքայութիւնը հաստատելու Աստուած, ան կարող է իր արքայութիւնը հաստատելու Աստուած, ան կարող է իր արքայութիւնը հաստատելու Աստուած, ան կարող է իր արքայութիւնը հաստատելու 
երկրի վրայ ու երկրաբնակներուն սրտին մէջ: Իբրեւ հզօր երկրի վրայ ու երկրաբնակներուն սրտին մէջ: Իբրեւ հզօր երկրի վրայ ու երկրաբնակներուն սրտին մէջ: Իբրեւ հզօր երկրի վրայ ու երկրաբնակներուն սրտին մէջ: Իբրեւ հզօր 
Աստուած, ան իրաւունք ունի պահանջելու մեզմէ որ Աստուած, ան իրաւունք ունի պահանջելու մեզմէ որ Աստուած, ան իրաւունք ունի պահանջելու մեզմէ որ Աստուած, ան իրաւունք ունի պահանջելու մեզմէ որ 
կատարենք իր կամքը` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարենք իր կամքը` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարենք իր կամքը` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը կատարենք իր կամքը` ինչպէս որ երկինքի մէջ կը 
կատարուի: Ան կրնայ զօրացնեկատարուի: Ան կրնայ զօրացնեկատարուի: Ան կրնայ զօրացնեկատարուի: Ան կրնայ զօրացնել մեզ անթերի կերպով լ մեզ անթերի կերպով լ մեզ անթերի կերպով լ մեզ անթերի կերպով 
կատարելու իր կամքը: Ան ամենօրեայ մեր հացը մեզի կատարելու իր կամքը: Ան ամենօրեայ մեր հացը մեզի կատարելու իր կամքը: Ան ամենօրեայ մեր հացը մեզի կատարելու իր կամքը: Ան ամենօրեայ մեր հացը մեզի 
պարգեւելու եւ անով մեր սիրտպարգեւելու եւ անով մեր սիրտպարգեւելու եւ անով մեր սիրտպարգեւելու եւ անով մեր սիրտը, հոգին, միտքն ու մարմինը ը, հոգին, միտքն ու մարմինը ը, հոգին, միտքն ու մարմինը ը, հոգին, միտքն ու մարմինը 
կշտակշտակշտակշտացնելու զօրութիւնը ունի: Ան զօրութիւնը ունի ներելու ցնելու զօրութիւնը ունի: Ան զօրութիւնը ունի ներելու ցնելու զօրութիւնը ունի: Ան զօրութիւնը ունի ներելու ցնելու զօրութիւնը ունի: Ան զօրութիւնը ունի ներելու 
մեր յանցանքները, եւ միաժամանակ զօրութիւն տալու մեզի` մեր յանցանքները, եւ միաժամանակ զօրութիւն տալու մեզի` մեր յանցանքները, եւ միաժամանակ զօրութիւն տալու մեզի` մեր յանցանքները, եւ միաժամանակ զօրութիւն տալու մեզի` 
ներելու մեզի դէմ յանցանք գոներելու մեզի դէմ յանցանք գոներելու մեզի դէմ յանցանք գոներելու մեզի դէմ յանցանք գործողներուն յանցանքները: Ան րծողներուն յանցանքները: Ան րծողներուն յանցանքները: Ան րծողներուն յանցանքները: Ան 
զօրութիւնը ունի թոյլ չտալու որ կլանուինք Փորձիչին ու զօրութիւնը ունի թոյլ չտալու որ կլանուինք Փորձիչին ու զօրութիւնը ունի թոյլ չտալու որ կլանուինք Փորձիչին ու զօրութիւնը ունի թոյլ չտալու որ կլանուինք Փորձիչին ու 
փորձութեանց կողմէ: Ան զօրութիւնը ունի մեզ չարէն ու անոր փորձութեանց կողմէ: Ան զօրութիւնը ունի մեզ չարէն ու անոր փորձութեանց կողմէ: Ան զօրութիւնը ունի մեզ չարէն ու անոր փորձութեանց կողմէ: Ան զօրութիւնը ունի մեզ չարէն ու անոր 
չար կապանքներէն ազատելու, եւ մեզ անոնց դէմ յաղթող չար կապանքներէն ազատելու, եւ մեզ անոնց դէմ յաղթող չար կապանքներէն ազատելու, եւ մեզ անոնց դէմ յաղթող չար կապանքներէն ազատելու, եւ մեզ անոնց դէմ յաղթող 
դարձնելու:դարձնելու:դարձնելու:դարձնելու:    

գ) գ) գ) գ) ««««Քուկդ է փառքՔուկդ է փառքՔուկդ է փառքՔուկդ է փառքըըըը»:»:»:»:    Աստուած փառքիԱստուած փառքիԱստուած փառքիԱստուած փառքի´ ´ ´ ´ ու փառաւոու փառաւոու փառաւոու փառաւո´́́́ր ր ր ր 
Աստուած է: ԵԱստուած է: ԵԱստուած է: ԵԱստուած է: Եւ իբրեւ փառքի Աստուած` երկնաւոր է, ւ իբրեւ փառքի Աստուած` երկնաւոր է, ւ իբրեւ փառքի Աստուած` երկնաւոր է, ւ իբրեւ փառքի Աստուած` երկնաւոր է, 
այսինքն` երկինքի մէջ բնակող. բայց երկինքը ինք չէ փառքը այսինքն` երկինքի մէջ բնակող. բայց երկինքը ինք չէ փառքը այսինքն` երկինքի մէջ բնակող. բայց երկինքը ինք չէ փառքը այսինքն` երկինքի մէջ բնակող. բայց երկինքը ինք չէ փառքը 
Աստուծոյ, այլ Աստուած իԱստուծոյ, այլ Աստուած իԱստուծոյ, այլ Աստուած իԱստուծոյ, այլ Աստուած ի´́́́նքն է փառքը երկինքին: Եւ իբրեւ նքն է փառքը երկինքին: Եւ իբրեւ նքն է փառքը երկինքին: Եւ իբրեւ նքն է փառքը երկինքին: Եւ իբրեւ 
երկինքի մէջ բնակող փառքի Աստուած` իրեերկինքի մէջ բնակող փառքի Աստուած` իրեերկինքի մէջ բնակող փառքի Աստուած` իրեերկինքի մէջ բնակող փառքի Աստուած` իրե´́́́ն կը պատկանի ն կը պատկանի ն կը պատկանի ն կը պատկանի 
սրբաբանուելու փառքը, արքայութեան փառքը, իր սրբաբանուելու փառքը, արքայութեան փառքը, իր սրբաբանուելու փառքը, արքայութեան փառքը, իր սրբաբանուելու փառքը, արքայութեան փառքը, իր 
արքայութեան գալստարքայութեան գալստարքայութեան գալստարքայութեան գալստեամբ մեր սիրտերուն մէջ բնակելու եամբ մեր սիրտերուն մէջ բնակելու եամբ մեր սիրտերուն մէջ բնակելու եամբ մեր սիրտերուն մէջ բնակելու 
փառքը, մեր ամենօրեայ հացը մեզի շնորհելու փառքը, մեր փառքը, մեր ամենօրեայ հացը մեզի շնորհելու փառքը, մեր փառքը, մեր ամենօրեայ հացը մեզի շնորհելու փառքը, մեր փառքը, մեր ամենօրեայ հացը մեզի շնորհելու փառքը, մեր 
յանցանքները ներելու փառքը, փորձութեան մէջ իյնալու յանցանքները ներելու փառքը, փորձութեան մէջ իյնալու յանցանքները ներելու փառքը, փորձութեան մէջ իյնալու յանցանքները ներելու փառքը, փորձութեան մէջ իյնալու 
վտանգէն մեզ փրկելու փառքը, մեզ չարէն ազատելու փառքը:վտանգէն մեզ փրկելու փառքը, մեզ չարէն ազատելու փառքը:վտանգէն մեզ փրկելու փառքը, մեզ չարէն ազատելու փառքը:վտանգէն մեզ փրկելու փառքը, մեզ չարէն ազատելու փառքը:    

3) 3) 3) 3) ««««Քուկդ է արքայՔուկդ է արքայՔուկդ է արքայՔուկդ է արքայութիւնըութիւնըութիւնըութիւնը»: »: »: »: ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, ԱստուծոԱստուծոԱստուծոԱստուծո´́́́յ կը յ կը յ կը յ կը 
պատկանի արքայութիւնը: Իպատկանի արքայութիւնը: Իպատկանի արքայութիւնը: Իպատկանի արքայութիւնը: Ի´́́́նքն է արքայութիւնը, եւ ինքն է արքայութիւնը, եւ ինքն է արքայութիւնը, եւ ինքն է արքայութիւնը, եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
Արքան իր արքայութեան: ԻԱրքան իր արքայութեան: ԻԱրքան իր արքայութեան: ԻԱրքան իր արքայութեան: Ի´́́́նքն է որ իր արքայութեան դուռը նքն է որ իր արքայութեան դուռը նքն է որ իր արքայութեան դուռը նքն է որ իր արքայութեան դուռը 
կը բանայ ու կը փակէ. կը բանայ` իր սիրոյն դիմաց բացուած կը բանայ ու կը փակէ. կը բանայ` իր սիրոյն դիմաց բացուած կը բանայ ու կը փակէ. կը բանայ` իր սիրոյն դիմաց բացուած կը բանայ ու կը փակէ. կը բանայ` իր սիրոյն դիմաց բացուած 
սիրտերու առջեւ ու կը փակէ իր սիրոյն դիմաց փակուած սիրտերու առջեւ ու կը փակէ իր սիրոյն դիմաց փակուած սիրտերու առջեւ ու կը փակէ իր սիրոյն դիմաց փակուած սիրտերու առջեւ ու կը փակէ իր սիրոյն դիմաց փակուած 
սիրտերու առջեւ: Իսիրտերու առջեւ: Իսիրտերու առջեւ: Իսիրտերու առջեւ: Ի´́́́նքն է արքայութեան փառքը եւ ինքն է արքայութեան փառքը եւ ինքն է արքայութեան փառքը եւ ինքն է արքայութեան փառքը եւ ի´́́́նքն է նքն է նքն է նքն է 
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արքայութեան արքայութեան արքայութեան արքայութեան ժառանգորդները իր փառքով զարդարողները: ժառանգորդները իր փառքով զարդարողները: ժառանգորդները իր փառքով զարդարողները: ժառանգորդները իր փառքով զարդարողները: 
ԻԻԻԻ´́́́նքն է արքայութեան անմահութիւնը եւ ինքն է արքայութեան անմահութիւնը եւ ինքն է արքայութեան անմահութիւնը եւ ինքն է արքայութեան անմահութիւնը եւ ի´́́́նքն է պարգեւիչը նքն է պարգեւիչը նքն է պարգեւիչը նքն է պարգեւիչը 
արքայական անմահութեան:արքայական անմահութեան:արքայական անմահութեան:արքայական անմահութեան:    

4) 4) 4) 4) ««««Քուկդ է զօրՔուկդ է զօրՔուկդ է զօրՔուկդ է զօրութիւնըութիւնըութիւնըութիւնը»: »: »: »: Մարդը կրնայ տկարանալ Մարդը կրնայ տկարանալ Մարդը կրնայ տկարանալ Մարդը կրնայ տկարանալ 
ժամանակի դիմաց, կրնայ տկարանալ փորձութեան դիմաց ու ժամանակի դիմաց, կրնայ տկարանալ փորձութեան դիմաց ու ժամանակի դիմաց, կրնայ տկարանալ փորձութեան դիմաց ու ժամանակի դիմաց, կրնայ տկարանալ փորձութեան դիմաց ու 
տեղի տալ, կրնայ տկարանալ հալածանքի դիմաց ու տեղի տալ, կրնայ տկարանալ հալածանքի դիմաց ու տեղի տալ, կրնայ տկարանալ հալածանքի դիմաց ու տեղի տալ, կրնայ տկարանալ հալածանքի դիմաց ու նահանջ նահանջ նահանջ նահանջ 
արձանագրել, կրնայ տկարանալ յարատեւ հարուածներու արձանագրել, կրնայ տկարանալ յարատեւ հարուածներու արձանագրել, կրնայ տկարանալ յարատեւ հարուածներու արձանագրել, կրնայ տկարանալ յարատեւ հարուածներու 
դիմաց ու պարտուած գետին իյնալ, բայց Աստուած այդպիսին դիմաց ու պարտուած գետին իյնալ, բայց Աստուած այդպիսին դիմաց ու պարտուած գետին իյնալ, բայց Աստուած այդպիսին դիմաց ու պարտուած գետին իյնալ, բայց Աստուած այդպիսին 
չէ. Աստուած հզօչէ. Աստուած հզօչէ. Աստուած հզօչէ. Աստուած հզօ´́́́ր է եւ աղբիր է եւ աղբիր է եւ աղբիր է եւ աղբի´́́́ւր հզօրութեան: Ան զօրութիւն ւր հզօրութեան: Ան զօրութիւն ւր հզօրութեան: Ան զօրութիւն ւր հզօրութեան: Ան զօրութիւն 
մը չէ, այլ` զօրութիւնն իսկ: Ան ոչ միայն զօրաւոր է, այլեւ` մը չէ, այլ` զօրութիւնն իսկ: Ան ոչ միայն զօրաւոր է, այլեւ` մը չէ, այլ` զօրութիւնն իսկ: Ան ոչ միայն զօրաւոր է, այլեւ` մը չէ, այլ` զօրութիւնն իսկ: Ան ոչ միայն զօրաւոր է, այլեւ` 
զօրակից. զօրակից բոլոր անոնց` որոնզօրակից. զօրակից բոլոր անոնց` որոնզօրակից. զօրակից բոլոր անոնց` որոնզօրակից. զօրակից բոլոր անոնց` որոնք կը վստահին իր ք կը վստահին իր ք կը վստահին իր ք կը վստահին իր 
զօրակցութեան:զօրակցութեան:զօրակցութեան:զօրակցութեան:    

5) 5) 5) 5) ««««Եւ Եւ Եւ Եւ փառքըփառքըփառքըփառքը»:»:»:»:    Փառքն ու փառաւորուիլը վայել է միայն Փառքն ու փառաւորուիլը վայել է միայն Փառքն ու փառաւորուիլը վայել է միայն Փառքն ու փառաւորուիլը վայել է միայն 
Աստուծոյ: Երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ (Սաղմոս Աստուծոյ: Երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ (Սաղմոս Աստուծոյ: Երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ (Սաղմոս Աստուծոյ: Երկինքը Աստուծոյ փառքը կը պատմէ (Սաղմոս 
19.1), 19.1), 19.1), 19.1), բայց Աստուծոյ փառքը երկինքի մէջ չի սահմանաբայց Աստուծոյ փառքը երկինքի մէջ չի սահմանաբայց Աստուծոյ փառքը երկինքի մէջ չի սահմանաբայց Աստուծոյ փառքը երկինքի մէջ չի սահմանա----
փակուիր, որովհետեւ անոր փառքը երկինքներէն ալ վեր է փակուիր, որովհետեւ անոր փառքը երկինքներէն ալ վեր է փակուիր, որովհետեւ անոր փառքը երկինքներէն ալ վեր է փակուիր, որովհետեւ անոր փառքը երկինքներէն ալ վեր է 
((((Սաղմոս 8.1): Եւ Տիրոջ նՍաղմոս 8.1): Եւ Տիրոջ նՍաղմոս 8.1): Եւ Տիրոջ նՍաղմոս 8.1): Եւ Տիրոջ նոյն այդ փառքը օր մը երկիրն ալ ոյն այդ փառքը օր մը երկիրն ալ ոյն այդ փառքը օր մը երկիրն ալ ոյն այդ փառքը օր մը երկիրն ալ 
պիտի լեցնէ (Թուոց 14.21: Եսայի 6.3: Ամբակումայ 2.14):պիտի լեցնէ (Թուոց 14.21: Եսայի 6.3: Ամբակումայ 2.14):պիտի լեցնէ (Թուոց 14.21: Եսայի 6.3: Ամբակումայ 2.14):պիտի լեցնէ (Թուոց 14.21: Եսայի 6.3: Ամբակումայ 2.14):    

Բարձրաստիճան մարդոց փառքը կրնայ անցնիլ ու Բարձրաստիճան մարդոց փառքը կրնայ անցնիլ ու Բարձրաստիճան մարդոց փառքը կրնայ անցնիլ ու Բարձրաստիճան մարդոց փառքը կրնայ անցնիլ ու 
պիտիպիտիպիտիպիտի´ ´ ´ ´ անցնի, բայց Աստուծոյ փառքը անանց է, որովհետեւ անցնի, բայց Աստուծոյ փառքը անանց է, որովհետեւ անցնի, բայց Աստուծոյ փառքը անանց է, որովհետեւ անցնի, բայց Աստուծոյ փառքը անանց է, որովհետեւ 
Աստուած ինք անանց է:Աստուած ինք անանց է:Աստուած ինք անանց է:Աստուած ինք անանց է:    

Մէկը չի կրնար Աստուծոյ անանց փառքը տեսնել ու Մէկը չի կրնար Աստուծոյ անանց փառքը տեսնել ու Մէկը չի կրնար Աստուծոյ անանց փառքը տեսնել ու Մէկը չի կրնար Աստուծոյ անանց փառքը տեսնել ու 
չպատմել անորչպատմել անորչպատմել անորչպատմել անոր    մասին:մասին:մասին:մասին:    

Մէկը չի կրնար Աստուծոյ մեծ փառքը տեսնել ու չվկայել Մէկը չի կրնար Աստուծոյ մեծ փառքը տեսնել ու չվկայել Մէկը չի կրնար Աստուծոյ մեծ փառքը տեսնել ու չվկայել Մէկը չի կրնար Աստուծոյ մեծ փառքը տեսնել ու չվկայել 
անոր մասին:անոր մասին:անոր մասին:անոր մասին:    

Մէկը չի կրնար Աստուծոյ զօրութիւնը տեսնել ու փառք Մէկը չի կրնար Աստուծոյ զօրութիւնը տեսնել ու փառք Մէկը չի կրնար Աստուծոյ զօրութիւնը տեսնել ու փառք Մէկը չի կրնար Աստուծոյ զօրութիւնը տեսնել ու փառք 
չտալ անոր:չտալ անոր:չտալ անոր:չտալ անոր:    

Մէկը չի կրնար Աստուծոյ սէրը ըմբոշխնել ու փառք չտալ Մէկը չի կրնար Աստուծոյ սէրը ըմբոշխնել ու փառք չտալ Մէկը չի կրնար Աստուծոյ սէրը ըմբոշխնել ու փառք չտալ Մէկը չի կրնար Աստուծոյ սէրը ըմբոշխնել ու փառք չտալ 
անոր:անոր:անոր:անոր:    

Մէկը չի կրնար Աստուծոյ քաղցրութիւնը վայելել ու անոր Մէկը չի կրնար Աստուծոյ քաղցրութիւնը վայելել ու անոր Մէկը չի կրնար Աստուծոյ քաղցրութիւնը վայելել ու անոր Մէկը չի կրնար Աստուծոյ քաղցրութիւնը վայելել ու անոր 
փառքը չհիւսել:փառքը չհիւսել:փառքը չհիւսել:փառքը չհիւսել:    

ԵԵԵԵւ ուստի,ւ ուստի,ւ ուստի,ւ ուստի,    
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Եթէ վայելած ես Աստուծոյ քաղցրութիւնը` մեծարէԵթէ վայելած ես Աստուծոյ քաղցրութիւնը` մեծարէԵթէ վայելած ես Աստուծոյ քաղցրութիւնը` մեծարէԵթէ վայելած ես Աստուծոյ քաղցրութիւնը` մեծարէ´ ´ ´ ´ զինք զինք զինք զինք 
ու երգէու երգէու երգէու երգէ´ ´ ´ ´ իր փառքին համար:իր փառքին համար:իր փառքին համար:իր փառքին համար:    

Եթէ քաւած է մեղքերդ` երգէԵթէ քաւած է մեղքերդ` երգէԵթէ քաւած է մեղքերդ` երգէԵթէ քաւած է մեղքերդ` երգէ´ ´ ´ ´ իր փառքին համար:իր փառքին համար:իր փառքին համար:իր փառքին համար:    
Եթէ ընդունած է քեզ իբր զաւակ`Եթէ ընդունած է քեզ իբր զաւակ`Եթէ ընդունած է քեզ իբր զաւակ`Եթէ ընդունած է քեզ իբր զաւակ`    երգէերգէերգէերգէ´ ´ ´ ´ իր փառքին իր փառքին իր փառքին իր փառքին 

համար:համար:համար:համար:    
6) 6) 6) 6) ««««Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. Քուկդ են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. 

ամէնամէնամէնամէն»:»:»:»:    Յունարէն բնագՅունարէն բնագՅունարէն բնագՅունարէն բնագիրին մէջ չկայ իրին մէջ չկայ իրին մէջ չկայ իրին մէջ չկայ ««««միշտմիշտմիշտմիշտ» » » » բառը, եւ բառը, եւ բառը, եւ բառը, եւ 
սակայն, գիտենք ու կը հաստատենք, թէ արքայութիւնը, սակայն, գիտենք ու կը հաստատենք, թէ արքայութիւնը, սակայն, գիտենք ու կը հաստատենք, թէ արքայութիւնը, սակայն, գիտենք ու կը հաստատենք, թէ արքայութիւնը, 
զօրութիւնը եւ փառքը միզօրութիւնը եւ փառքը միզօրութիւնը եւ փառքը միզօրութիւնը եւ փառքը մի´́́́շտ ու միշտ ու միշտ ու միշտ ու մի´́́́այն Աստուծոյ է: այն Աստուծոյ է: այն Աստուծոյ է: այն Աստուծոյ է: 
Տէրունական աղօթքին վերջին բառն է` Տէրունական աղօթքին վերջին բառն է` Տէրունական աղօթքին վերջին բառն է` Տէրունական աղօթքին վերջին բառն է` ««««ամէնամէնամէնամէն», », », », որ կը որ կը որ կը որ կը 
նշանակէ.նշանակէ.նշանակէ.նշանակէ.----    

ա) ա) ա) ա) ««««Թող ըլլայԹող ըլլայԹող ըլլայԹող ըլլայ»:»:»:»:    Այս բառով ըսել կ'ուզէ.Այս բառով ըսել կ'ուզէ.Այս բառով ըսել կ'ուզէ.Այս բառով ըսել կ'ուզէ.    
««««ԱյոԱյոԱյոԱյո´, ´, ´, ´, թող ըլլայ ինչ որ ըսուեցաւթող ըլլայ ինչ որ ըսուեցաւթող ըլլայ ինչ որ ըսուեցաւթող ըլլայ ինչ որ ըսուեցաւ    Տէրունական աղօթքին Տէրունական աղօթքին Տէրունական աղօթքին Տէրունական աղօթքին 

մէջ:մէջ:մէջ:մէջ:    
Թող սրբաբանուիԹող սրբաբանուիԹող սրբաբանուիԹող սրբաբանուի´ ´ ´ ´ մեր երկնաւոր Հօրը անունը:մեր երկնաւոր Հօրը անունը:մեր երկնաւոր Հօրը անունը:մեր երկնաւոր Հօրը անունը:    
Թող գայ իր արքայութիւնը:Թող գայ իր արքայութիւնը:Թող գայ իր արքայութիւնը:Թող գայ իր արքայութիւնը:    
Թող կատարուի իր կամքը, ինչպէս որ երկինքի մէջ` Թող կատարուի իր կամքը, ինչպէս որ երկինքի մէջ` Թող կատարուի իր կամքը, ինչպէս որ երկինքի մէջ` Թող կատարուի իր կամքը, ինչպէս որ երկինքի մէջ` 

այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:այնպէս ալ երկրի վրայ:    
Թող ամենօրեայ մեր հացը իԹող ամենօրեայ մեր հացը իԹող ամենօրեայ մեր հացը իԹող ամենօրեայ մեր հացը ի´́́́նք շնորհէ մեզի, թող ինք շնորհէ մեզի, թող ինք շնորհէ մեզի, թող ինք շնորհէ մեզի, թող ի´́́́նք նք նք նք 

կշտացնէ մեր հոգիները, թող իկշտացնէ մեր հոգիները, թող իկշտացնէ մեր հոգիները, թող իկշտացնէ մեր հոգիները, թող ի´́́́նք պարուրէ մեր սիրնք պարուրէ մեր սիրնք պարուրէ մեր սիրնք պարուրէ մեր սիրտերը:տերը:տերը:տերը:    
Թող ներէԹող ներէԹող ներէԹող ներէ´ ´ ´ ´ մեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքներըմեր յանցանքները. . . . եւ թեւ թեւ թեւ թող ուժ տայ մեզի որ ող ուժ տայ մեզի որ ող ուժ տայ մեզի որ ող ուժ տայ մեզի որ 

մենք ալ ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք մենք ալ ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք մենք ալ ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք մենք ալ ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք 
գործած են:գործած են:գործած են:գործած են:    

Թող խափանէ չար ոԹող խափանէ չար ոԹող խափանէ չար ոԹող խափանէ չար ու չարիքի տանող փորձութիւնները:ւ չարիքի տանող փորձութիւնները:ւ չարիքի տանող փորձութիւնները:ւ չարիքի տանող փորձութիւնները:    
Թող ազատէ չարէն ու անոր ծուղակներէն, որովհետեւ Թող ազատէ չարէն ու անոր ծուղակներէն, որովհետեւ Թող ազատէ չարէն ու անոր ծուղակներէն, որովհետեւ Թող ազատէ չարէն ու անոր ծուղակներէն, որովհետեւ 

իիիի´́́́րն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէնառքը. ամէնառքը. ամէնառքը. ամէն»:»:»:»:    
բ) բ) բ) բ) ««««ՃշմարտապէսՃշմարտապէսՃշմարտապէսՃշմարտապէս»:»:»:»:    Ճշմարտապէս Աստուած մեր հայրն Ճշմարտապէս Աստուած մեր հայրն Ճշմարտապէս Աստուած մեր հայրն Ճշմարտապէս Աստուած մեր հայրն 

է: Ան հաէ: Ան հաէ: Ան հաէ: Ան հա´́́́յրն է ճշմարտութեան ու ճշմարիյրն է ճշմարտութեան ու ճշմարիյրն է ճշմարտութեան ու ճշմարիյրն է ճշմարտութեան ու ճշմարի´́́́տ հայր է:տ հայր է:տ հայր է:տ հայր է:    
Ճշմարտապէս արժանի է սրբաբանուելու, եւ ուստի` Ճշմարտապէս արժանի է սրբաբանուելու, եւ ուստի` Ճշմարտապէս արժանի է սրբաբանուելու, եւ ուստի` Ճշմարտապէս արժանի է սրբաբանուելու, եւ ուստի` 

զինք սրբաբանողները ճշմարտութեամբ պէտք է սրբաբանեն:զինք սրբաբանողները ճշմարտութեամբ պէտք է սրբաբանեն:զինք սրբաբանողները ճշմարտութեամբ պէտք է սրբաբանեն:զինք սրբաբանողները ճշմարտութեամբ պէտք է սրբաբանեն:    
Ճշմարտապէս արքայ է, եւ ուստի` իր արքայութիւնը Ճշմարտապէս արքայ է, եւ ուստի` իր արքայութիւնը Ճշմարտապէս արքայ է, եւ ուստի` իր արքայութիւնը Ճշմարտապէս արքայ է, եւ ուստի` իր արքայութիւնը 

ճշմարտոճշմարտոճշմարտոճշմարտութեան ու ճշմարտասէրներուն արքայութիւնն է:ւթեան ու ճշմարտասէրներուն արքայութիւնն է:ւթեան ու ճշմարտասէրներուն արքայութիւնն է:ւթեան ու ճշմարտասէրներուն արքայութիւնն է:    
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Ճշմարտապէս իր կամքը բարի ու կատարեալ է, եւ Ճշմարտապէս իր կամքը բարի ու կատարեալ է, եւ Ճշմարտապէս իր կամքը բարի ու կատարեալ է, եւ Ճշմարտապէս իր կամքը բարի ու կատարեալ է, եւ 
ուստի` իր կամքը կատարողները` ճշմարտապէս պէտք է ուստի` իր կամքը կատարողները` ճշմարտապէս պէտք է ուստի` իր կամքը կատարողները` ճշմարտապէս պէտք է ուստի` իր կամքը կատարողները` ճշմարտապէս պէտք է 
կատարեն:կատարեն:կատարեն:կատարեն:    

Ճշմարտապէս երկինքը երկրի վրայ պիտի հանգչեցնէ Ճշմարտապէս երկինքը երկրի վրայ պիտի հանգչեցնէ Ճշմարտապէս երկինքը երկրի վրայ պիտի հանգչեցնէ Ճշմարտապէս երկինքը երկրի վրայ պիտի հանգչեցնէ 
ան, որպէսզի ինչպէս որ իր կամքը կը կատարուի երկինքի ան, որպէսզի ինչպէս որ իր կամքը կը կատարուի երկինքի ան, որպէսզի ինչպէս որ իր կամքը կը կատարուի երկինքի ան, որպէսզի ինչպէս որ իր կամքը կը կատարուի երկինքի 
մէջ` այնպէս ալ երկրմէջ` այնպէս ալ երկրմէջ` այնպէս ալ երկրմէջ` այնպէս ալ երկրի վրայ կատարուի:ի վրայ կատարուի:ի վրայ կատարուի:ի վրայ կատարուի:    

Ճշմարտապէս ու ճշմարիՃշմարտապէս ու ճշմարիՃշմարտապէս ու ճշմարիՃշմարտապէս ու ճշմարի´́́́տ հաց է ան, զոր ճշմարտ հաց է ան, զոր ճշմարտ հաց է ան, զոր ճշմարտ հաց է ան, զոր ճշմար----
տապէս խնդրողներուն ու ճշմարտութեան ծարաւ եղողնետապէս խնդրողներուն ու ճշմարտութեան ծարաւ եղողնետապէս խնդրողներուն ու ճշմարտութեան ծարաւ եղողնետապէս խնդրողներուն ու ճշմարտութեան ծարաւ եղողնե----
րուն միայն կը տրուի:րուն միայն կը տրուի:րուն միայն կը տրուի:րուն միայն կը տրուի:    

Ճշմարտապէս քաւիչ է եւ անոր շնորհած քաւութիւնը Ճշմարտապէս քաւիչ է եւ անոր շնորհած քաւութիւնը Ճշմարտապէս քաւիչ է եւ անոր շնորհած քաւութիւնը Ճշմարտապէս քաւիչ է եւ անոր շնորհած քաւութիւնը 
ճշմարիտ է, եւ ուստի` ճշմարտապէս կը ներէ մեր ճշմարիտ է, եւ ուստի` ճշմարտապէս կը ներէ մեր ճշմարիտ է, եւ ուստի` ճշմարտապէս կը ներէ մեր ճշմարիտ է, եւ ուստի` ճշմարտապէս կը ներէ մեր 
յանցանքները, եթէ երբեք մենք ալ մեր կայանցանքները, եթէ երբեք մենք ալ մեր կայանցանքները, եթէ երբեք մենք ալ մեր կայանցանքները, եթէ երբեք մենք ալ մեր կարգին ճշմարտապէս րգին ճշմարտապէս րգին ճշմարտապէս րգին ճշմարտապէս 
ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:ներենք անոնց` որոնք մեզի դէմ նոյնպէս յանցանք գործած են:    

Ճշմարտապէս ու ճշմարիտ ազատարար է ան, եւ ուստի` Ճշմարտապէս ու ճշմարիտ ազատարար է ան, եւ ուստի` Ճշմարտապէս ու ճշմարիտ ազատարար է ան, եւ ուստի` Ճշմարտապէս ու ճշմարիտ ազատարար է ան, եւ ուստի` 
պէտք է վստահիլ անոր երբ դէմ յանդիման կը կանգնինք պէտք է վստահիլ անոր երբ դէմ յանդիման կը կանգնինք պէտք է վստահիլ անոր երբ դէմ յանդիման կը կանգնինք պէտք է վստահիլ անոր երբ դէմ յանդիման կը կանգնինք 
փորձութեանց յարձակումներուն:փորձութեանց յարձակումներուն:փորձութեանց յարձակումներուն:փորձութեանց յարձակումներուն:    

Ճշմարտապէս բարի է ան, եւ ուստի` կրնայ մեզ չարէն Ճշմարտապէս բարի է ան, եւ ուստի` կրնայ մեզ չարէն Ճշմարտապէս բարի է ան, եւ ուստի` կրնայ մեզ չարէն Ճշմարտապէս բարի է ան, եւ ուստի` կրնայ մեզ չարէն 
ազատել, որոազատել, որոազատել, որոազատել, որովհետեւ իրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը վհետեւ իրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը վհետեւ իրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը վհետեւ իրն են միշտ արքայութիւնը, զօրութիւնը 
եւ փառքը. ամէն:եւ փառքը. ամէն:եւ փառքը. ամէն:եւ փառքը. ամէն:    

    
ՍիրելիՍիրելիՍիրելիՍիրելի´ ´ ´ ´ ընթերցող,ընթերցող,ընթերցող,ընթերցող,    
քեզ կը հրաւիրեմ ընդունելու զԱստուած իբրեւ հայրդ,քեզ կը հրաւիրեմ ընդունելու զԱստուած իբրեւ հայրդ,քեզ կը հրաւիրեմ ընդունելու զԱստուած իբրեւ հայրդ,քեզ կը հրաւիրեմ ընդունելու զԱստուած իբրեւ հայրդ,    
քեզ կը հրաւիրեմ սրբաբանելու իր անունը,քեզ կը հրաւիրեմ սրբաբանելու իր անունը,քեզ կը հրաւիրեմ սրբաբանելու իր անունը,քեզ կը հրաւիրեմ սրբաբանելու իր անունը,    
խնդրելու իր արքայութեան գալուստը,խնդրելու իր արքայութեան գալուստը,խնդրելու իր արքայութեան գալուստը,խնդրելու իր արքայութեան գալուստը,    
կատարելու իր կամքը,կատարելու իր կամքը,կատարելու իր կամքը,կատարելու իր կամքը,    
ամենօրեայ դրութեամբ խնդրելու իրմէ համենօրեայ դրութեամբ խնդրելու իրմէ համենօրեայ դրութեամբ խնդրելու իրմէ համենօրեայ դրութեամբ խնդրելու իրմէ հոգիիդ սնունդը,ոգիիդ սնունդը,ոգիիդ սնունդը,ոգիիդ սնունդը,    
հայցելու իրմէ յանցանքներուդ քաւութիւնը,հայցելու իրմէ յանցանքներուդ քաւութիւնը,հայցելու իրմէ յանցանքներուդ քաւութիւնը,հայցելու իրմէ յանցանքներուդ քաւութիւնը,    
եւ ներելու նմաններուդ,եւ ներելու նմաններուդ,եւ ներելու նմաններուդ,եւ ներելու նմաններուդ,    
վստահելու իրեն, որվստահելու իրեն, որվստահելու իրեն, որվստահելու իրեն, որ    
քեզ պիտի ազատէ քանդիչ փորձութիւններէն ու չարէն:քեզ պիտի ազատէ քանդիչ փորձութիւններէն ու չարէն:քեզ պիտի ազատէ քանդիչ փորձութիւններէն ու չարէն:քեզ պիտի ազատէ քանդիչ փորձութիւններէն ու չարէն:    
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որպէսզի, երբ երկրորդ անգամ Տէրը յայտնուի,որպէսզի, երբ երկրորդ անգամ Տէրը յայտնուի,որպէսզի, երբ երկրորդ անգամ Տէրը յայտնուի,որպէսզի, երբ երկրորդ անգամ Տէրը յայտնուի,    
    
իր արքայութիւնը` դառնայ քու արքայութիւնդ,իր արքայութիւնը` դառնայ քու արքայութիւնդ,իր արքայութիւնը` դառնայ քու արքայութիւնդ,իր արքայութիւնը` դառնայ քու արքայութիւնդ,    
իր զօրութիւնը` քու զօրուիր զօրութիւնը` քու զօրուիր զօրութիւնը` քու զօրուիր զօրութիւնը` քու զօրութիւնդ.թիւնդ.թիւնդ.թիւնդ.    
իր փառքը` քու փառքդ:իր փառքը` քու փառքդ:իր փառքը` քու փառքդ:իր փառքը` քու փառքդ:    
    
ԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔԵԿՈՒՐ ԱՂՕԹԵՆՔ    

    

ՀաՀաՀաՀա´́́́յր երկնաւոր, թող սրբաբանուիյր երկնաւոր, թող սրբաբանուիյր երկնաւոր, թող սրբաբանուիյր երկնաւոր, թող սրբաբանուի    անունդ իմ անունդ իմ անունդ իմ անունդ իմ 
կեանքիս մէջ ու իմ կեանքիս միջոցաւ:կեանքիս մէջ ու իմ կեանքիս միջոցաւ:կեանքիս մէջ ու իմ կեանքիս միջոցաւ:կեանքիս մէջ ու իմ կեանքիս միջոցաւ:    

Թող գայ արքայոԹող գայ արքայոԹող գայ արքայոԹող գայ արքայութիւնդ ու հաստատուի սրտիս մէջ ու ւթիւնդ ու հաստատուի սրտիս մէջ ու ւթիւնդ ու հաստատուի սրտիս մէջ ու ւթիւնդ ու հաստատուի սրտիս մէջ ու 
լեցնէ սիրտս Արքայիդ սիրով:լեցնէ սիրտս Արքայիդ սիրով:լեցնէ սիրտս Արքայիդ սիրով:լեցնէ սիրտս Արքայիդ սիրով:    

Թող կատարուի բարի կամքդ` բարութեանդ վստաԹող կատարուի բարի կամքդ` բարութեանդ վստաԹող կատարուի բարի կամքդ` բարութեանդ վստաԹող կատարուի բարի կամքդ` բարութեանդ վստա----
հած իմ կեանքիս մէջ:հած իմ կեանքիս մէջ:հած իմ կեանքիս մէջ:հած իմ կեանքիս մէջ:    

Թող յագենայ հոգիս ներկայութեանդ հացովը:Թող յագենայ հոգիս ներկայութեանդ հացովը:Թող յագենայ հոգիս ներկայութեանդ հացովը:Թող յագենայ հոգիս ներկայութեանդ հացովը:    
Թող ներուին մեղքերս առատ ողորմութեամբդ:Թող ներուին մեղքերս առատ ողորմութեամբդ:Թող ներուին մեղքերս առատ ողորմութեամբդ:Թող ներուին մեղքերս առատ ողորմութեամբդ:    
Թող հզօր ձեռքովդ կործանարար փորձութիւնները Թող հզօր ձեռքովդ կործանարար փորձութիւնները Թող հզօր ձեռքովդ կործանարար փորձութիւնները Թող հզօր ձեռքովդ կործանարար փորձութիւնները 

կենդանարար օկենդանարար օկենդանարար օկենդանարար օրհնութիւններու փոխակերպուին:րհնութիւններու փոխակերպուին:րհնութիւններու փոխակերպուին:րհնութիւններու փոխակերպուին:    
Թող մէկ ակնարկովդ հեռանայ ինձմէ Չարը ու Թող մէկ ակնարկովդ հեռանայ ինձմէ Չարը ու Թող մէկ ակնարկովդ հեռանայ ինձմէ Չարը ու Թող մէկ ակնարկովդ հեռանայ ինձմէ Չարը ու 

մօտենայ բարի Սուրբ Հոգին, որուն միջոցաւ Քեզի մօտենայ բարի Սուրբ Հոգին, որուն միջոցաւ Քեզի մօտենայ բարի Սուրբ Հոգին, որուն միջոցաւ Քեզի մօտենայ բարի Սուրբ Հոգին, որուն միջոցաւ Քեզի ու ու ու ու 
Որդիիդ Որդիիդ Որդիիդ Որդիիդ կը վերառաքենք օրհնաբանութեան ամենաջերմ կը վերառաքենք օրհնաբանութեան ամենաջերմ կը վերառաքենք օրհնաբանութեան ամենաջերմ կը վերառաքենք օրհնաբանութեան ամենաջերմ 
երգերը:երգերը:երգերը:երգերը:    
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Նիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկըՆիւթերու ցանկը    
    

Երկու խօսքԵրկու խօսքԵրկու խօսքԵրկու խօսք                                11111111    
    
1)1)1)1)    Մոգերուն այցըՄոգերուն այցըՄոգերուն այցըՄոգերուն այցը                        13131313    

2) 2) 2) 2) Յիսուս Յիսուս Յիսուս Յիսուս եւ Զակքէոսեւ Զակքէոսեւ Զակքէոսեւ Զակքէոս                    111104040404    

3)3)3)3)    Յիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնըՅիսուսի այլակերպութիւնը                111161616161    

4)4)4)4)    Այրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լումանԱյրի կնոջ լուման                    234234234234    

5)5)5)5)    Յիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջՅիսուս Փարիսեցի Սիմոնին տան մէջ        255255255255    

6)6)6)6)    Յիսուսի փորձոՅիսուսի փորձոՅիսուսի փորձոՅիսուսի փորձութիւնըւթիւնըւթիւնըւթիւնը                        377377377377    

7)7)7)7)    Յիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ ՄարթայիՅիսուս կ'այցելէ Մարիամի եւ Մարթայի        474474474474    

8) 8) 8) 8) Մեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդըՄեծահարուստ երիտասարդը            522522522522    

9) 9) 9) 9) Զեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքըԶեբեդէոսի որդիներուն մօր խնդրանքը        567567567567    

10) 10) 10) 10) Յիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդըՅիսուսի ծնունդը                        605605605605    

11) 11) 11) 11) Յովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահըՅովհաննէս Մկրտիչի մահը                660660660660    

12) 12) 12) 12) Յիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջՅիսուս Գեթսեմանիի մէջ                695695695695    

13) «13) «13) «13) «Հայր մերՀայր մերՀայր մերՀայր մեր»»»»ըըըը                        737737737737    

    
ՕՕՕՕգգգգտագործուած աղբիւրներտագործուած աղբիւրներտագործուած աղբիւրներտագործուած աղբիւրներ            795795795795    
Հեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերը        797979797777    
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Օգտագործուած աՕգտագործուած աՕգտագործուած աՕգտագործուած աղբիւրներղբիւրներղբիւրներղբիւրներ    
    

1)1)1)1)    Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, Ներսէս Շնորհալի եւ Յովհաննէս Երզնկացի, ««««ՄեկնուՄեկնուՄեկնուՄեկնու----
թիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսիթիւն Սուրբ Աւետարանին որ ըստ Մատթէոսի»,»,»,»,    ԿոստանդնուԿոստանդնուԿոստանդնուԿոստանդնու----
պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:պոլիս, 1825:    

2)2)2)2)    Անանիա Սանահնեցի, Անանիա Սանահնեցի, Անանիա Սանահնեցի, Անանիա Սանահնեցի, ««««Մեկնութիւն Մատթէի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէի Աւետա----
րանիրանիրանիրանի»:»:»:»:    

3)3)3)3)    Սարգիս Վրդ. Կունդ, Սարգիս Վրդ. Կունդ, Սարգիս Վրդ. Կունդ, Սարգիս Վրդ. Կունդ, ««««Մեկնութիւն Աւետարանին Մեկնութիւն Աւետարանին Մեկնութիւն Աւետարանին Մեկնութիւն Աւետարանին 
ՂուկասուՂուկասուՂուկասուՂուկասու»,»,»,»,    Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:Էջմիածին, 2005:    

4) 4) 4) 4) Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալի, Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալի, Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալի, Իգնատիոս Վրդ. Շնորհալի, ««««Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ 
Աւետարանին որ ըստ ՂուկասուԱւետարանին որ ըստ ՂուկասուԱւետարանին որ ըստ ՂուկասուԱւետարանին որ ըստ Ղուկասու»,»,»,»,    Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:Կոստանդնուպոլիս, 1824:    

5)5)5)5)    Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի, Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի, Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի, Մխիթար Վրդ. Սեբաստացի, ««««Մեկնութիւն Սրբոյ ԱւեՄեկնութիւն Սրբոյ ԱւեՄեկնութիւն Սրբոյ ԱւեՄեկնութիւն Սրբոյ Աւե----
տարանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստարանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստարանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստարանի Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Մատթէոտ Մատթէոտ Մատթէոտ Մատթէո----
սիսիսիսի»,»,»,»,    Վենետիկ, 1737:Վենետիկ, 1737:Վենետիկ, 1737:Վենետիկ, 1737:    

6666) ) ) ) Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, Ստեփանոս Սիւնեցի, ««««Մեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից ԱւետարանՄեկնութիւն Չորից Աւետարան----
չացչացչացչաց»,»,»,»,    Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:Էջմիածին, 1997:    

7) 7) 7) 7) Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, Բարսեղ Շնորհալի Վարդապետ, ««««Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ Մեկնութիւն Սրբոյ 
Աւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ ՄարկոսիԱւետարանին որ ըստ Մարկոսի»,»,»,»,    Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:Կոստանդնուպոլիս, 1826:    

8888) ) ) ) Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, Գրիգոր Նարեկացի, ««««ՆարեկՆարեկՆարեկՆարեկ»,»,»,»,    Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:Անթիլիաս, 2005:    
9) 9) 9) 9) Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Ազնաւորեան, Ազնաւորեան, Ազնաւորեան, ««««Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի Սերտողութիւն Մատթէոսի 

ԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանինԱւետարանին»,»,»,», 1992 1992 1992 1992----1993, 1993, 1993, 1993, անտիպ:անտիպ:անտիպ:անտիպ:    
10101010) ) ) ) Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, «A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible»,«A Commentary on the Whole Bible», Vol.  Vol.  Vol.  Vol. 

V. U.S.A.V. U.S.A.V. U.S.A.V. U.S.A.    
11111111) ) ) ) Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 

Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««Մեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի ԱւետաՄեկնութիւն Մատթէոսի Աւետա----
րանինրանինրանինրանին»,»,»,»,    Ընդհանրական ԵկԸնդհանրական ԵկԸնդհանրական ԵկԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացաեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացա----
տրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:տրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:տրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:տրութիւններ), Եգիպտոս, 1983:    

12121212) ) ) ) Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ Աստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««Մեկնութիւն Ղուկասու ԱւետարաՄեկնութիւն Ղուկասու ԱւետարաՄեկնութիւն Ղուկասու ԱւետարաՄեկնութիւն Ղուկասու Աւետարա----
նիննիննիննին»,»,»,»,    Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրու----
թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:թիւններ), Եգիպտոս, 1985:    
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13131313) ) ) ) ԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշուԱստուածաշունչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ նչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ նչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ նչի ժամանակակից մասնագէտ եւ Աւագ 
Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (Քահանայ՝ Դադրոս Մալդի, (««««Մեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի ԱւետարաՄեկնութիւն Մարկոսի Աւետարա----
նիննիննիննին»,»,»,»,    Ընդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրուԸնդհանրական Եկեղեցւոյ հայրերէն քաղուած բացատրու----
թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:թիւններ), Եգիպտոս, 1984:    
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Հեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերըՀեղինակին ամբողջական գործերը    
    

1.1.1.1.----    Ճշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդըՃշմարիտ վերածնունդը    

2.2.2.2.----    ԲաԲաԲաԲա´́́́ց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպաց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպաց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպաց սրտիդ դուռը, Յիսուս կը սպասէսէսէսէ    

3.3.3.3.----    Ես եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ ԿեանքըԵս եմ Ճամբան, Ճշմարտութիւնը եւ Կեանքը    

4.4.4.4.----    Մանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն ԱրքայութիւնըՄանուկներուն Արքայութիւնը    

5.5.5.5.----    Ամենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ ԽօսքովԱմենօրեայ աճում Աստուծոյ Հոգիով եւ Խօսքով    

6.6.6.6.----    Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները Աստուածաշունչին պատասխանները     
ժողովուրդին հարցումներունժողովուրդին հարցումներունժողովուրդին հարցումներունժողովուրդին հարցումներուն    

7.7.7.7.----    Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը Աստուածաշունչին պատգամը     
այսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդունայսօրուան մարդուն    

8.8.8.8.----    Գիտնանք պատասխանները որոԳիտնանք պատասխանները որոԳիտնանք պատասխանները որոԳիտնանք պատասխանները որոշ հարցումներուշ հարցումներուշ հարցումներուշ հարցումներու    

9.9.9.9.----    Ամենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցումԱմենօրեայ հոգեւոր ուսուցում    

10.10.10.10.----    Մեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգելՄեր հոգը Աստուծոյ ձգել    

11.11.11.11.----    Հաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեանՀաւատացեալները վարդերն են արքայութեան    

12.12.12.12.----    Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի    
առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Ա. հատոր)    

13.13.13.13.---- 62  62  62  62 հարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխաններըհարցումներ եւ անոնց պատասխանները    

14.14.14.14.----    Ճանչնանք ԱստոՃանչնանք ԱստոՃանչնանք ԱստոՃանչնանք Աստուածաշունչըւածաշունչըւածաշունչըւածաշունչը    
հարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւհարցումներու միջոցաւ    
((((զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)զարգացման մրցումի համար)    

15.15.15.15.----    Սուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ ՄայրըՍուրբ Կոյս Մարիամ եւ Հայ Մայրը    

16.16.16.16.----    Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի    
առակներուն բացատրութիւնը (Բ. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Բ. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Բ. հատոր)առակներուն բացատրութիւնը (Բ. հատոր)    
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17.17.17.17.----    Յիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտՅիսուսի սէրը կը բուժէ վիրաւոր ամէն սիրտ    

18.18.18.18.----    Հարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններովՀարցումներ՝ կարճ պատասխաններով    

19191919....----    Տէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումըՏէր Յիսուսի եւ Սամարացի կնոջ հանդիպումը    

20.20.20.20.----    Քրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքըՔրիստոսի հրաշքներուն գիրքը    
((((Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս ՔրիստոսիՄեր Տիրոջ եւ Փրկիչին` Յիսուս Քրիստոսի    
հրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններունհրաշքներուն եւ բժշկութիւններուն    
հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)հոգեւոր բացատրութիւնը)    

21.21.21.21.----    Աստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդԱստուծոյ Խօսքը սնունդ    
մեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համարմեր ամենօրեայ կեանքին համար    

22.22.22.22.----    Գանձեր Գանձեր Գանձեր Գանձեր Աստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ ԽԱստուծոյ Խօսքիօսքիօսքիօսքինննն    գանձգանձգանձգանձատունէնատունէնատունէնատունէն    
((((Մեկնութիւն Աւետարանի դրուագներուՄեկնութիւն Աւետարանի դրուագներուՄեկնութիւն Աւետարանի դրուագներուՄեկնութիւն Աւետարանի դրուագներու,,,,    Ա. հատոր)Ա. հատոր)Ա. հատոր)Ա. հատոր)    
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պարապպարապպարապպարապ    
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